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( هر  ) ینیمخ ماما  جح  کسانم  لئاسملا و  حیضوت  هلاسر 

: هدنسیون

( هر  ) ینیمخ ماما 

: یپاچ رشان 

مالسا يادن 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  121همانیگدنز 

باتک 121تاصخشم 

تلحر ات  تدالو  زا  ینیمخ  121ماما 

ماما تیاور  هب  ماما  128یگدنز 

خیرات هب  129يرفس 

( هر  ) ینیمخ ماما  ترضح  دیعبت  رامش  131زور 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  ماما و  یخیرات  131هزرابم 

134تانایب

تاعوبطم دروم  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  134ياههاگدید 

اهتردقربا اب  هطبار  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  تانایب  زا  يا  141هدیزگ 

( هر  ) ینیمخ ماما  زادنا  مشچ  رد  142نیطسلف 

... یقیسوم و نویزیولت ، رئائت ، امنیس ، اب  طابترا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  149تاشیامرف 

نانز هب  عجار  هر )  ) ینیمخ ماما  150ياههاگدید 

رابکتسا اهتردقربا و  اب  هلباقم  دروم  رد  هر )  ) ماما 152ياههاگدید 

بالقنا مالسا و  نیفلاخم  اب  هزرابم  دروم  رد  ماما  154هاگدید 

نایوجشناد طسوت  یسوساج  هنال  ریخست  نوماریپ  ماما  ترضح  تانایب  زا  159يوترپ 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگرظن  رد  تیبرت  166ناسنا و 

اکیرمآ اب  دروخرب  رد  هر )  ) ماما 171يژتارتسا 

لیئارسا دروم  رد  هر )  ) ماما 173يژتارتسا 

مالسا بالقنا و  یلخاد  نیفلاخم  اب  دروخرب  رد  هر )  ) ماما ترضح  175يژتارتسا 

( هرس سدق   ) ینیمخ ماما  نابز  زا  ییوجشناد  176قالخا 

هدنرادزاب ياه  بیسآ  تافآ و  ذوفن  رطخ  يرادازع و  یسایس  یعامتجا و  راثآ  177هفسلف و 
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رترب تاباختنا  ياهرایعم  هنحص و  رد  مدرم  روضح  هسامح  موادت  ترورض  هرابرد  ینیمخ  ماما  180ياهدومنهر 

یتاباختنا قالخا  تیاعر  ملاس و  تاغیلبت  تاباختنا  رد  مدرم  يدازآ  هرابرد  ینیمخ  ماما  ترضح  ياه  182هاگدید 

یمالسا تیریدم  ماظن  رد  یسایس  یقالخا و  هناگجنپ  ياه  تبقارم  هرابرد  ینیمخ  ماما  ياه  184هاگدید 

نادیهش رازم  رب  روضح  و  مدرم ، روشرپ  لابقتسا  نطو ، هب  هر )  ) ینیمخ ماما  187تشگزاب 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگن  زا  يولهپ  میژر  ياهتنایخ  191اهتیانج و 

193تادنتسم

( هر  ) ینیمخ ماما  یسایس  هینایب  193نیتسخن 

196همانتیصو

فچابروگ هب  ماما  220مایپ 

ماما 222راعشا 

222تایعابر

226طمسم

229هدیصق

232تایلزغ

... داتسیا راک  زا  تلم  بلق  زور  نآ  252و 

( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  256هلاسر 

باتک 256تاصخشم 

رشان 256همدقم 

دیلقت 256ماکحا 

تراهط 258ماکحا 

فاضم قلطم و  258بآ 

هاچ بآ  258مجنپ :

رُک بآ  - 1258

لیلق بآ  - 2259

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1041زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


يراج بآ  - 3259

ناراب بآ  - 4259

هاچ بآ  - 5260

اهبآ 260ماکحا 

( ندرک طئاغ  لوب و   ) یّلخَت 261ماکحا 

261ءارْبِتْسا

یّلخت تاهورکم  262تابحتسم و 

262تاساجن

262تاساجن

طئاغ لوب و  1262 و 2 -

ینم - 3263

رادرم - 4263

نوخ - 5263

كوخ گس و  6264 و 7 -

رفاک - 8264

بارش - 9264

عاّقف - 10264

راوختساجن رتش  قرع  - 11265

تساجن ندش  تباث  265هار 

كاپ ياهزیچ  ندش  سجن  265هار 

تاساجن 266ماکحا 

267تارِّهَطُم

267تارِّهَطُم

بآ - 1267
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نیمز - 2269

باتفآ - 3269

هلاحِتْسا - 4270

روگنا بآ  موس  ود  ندش  مک  - 5270

لاقتنا - 6271

مالسا - 7271

تیعَبَت - 8271

تساجن نیع  ندش  فرطرب  - 9271

راوختساجن ناویح  ءارْبِتْسا  - 10272

ناملسم ندش  بئاغ  - 11272

اهفرظ 272ماکحا 

273وضو

273وضو

یسامترا 274يوضو 

تسا بحتسم  نتفرگ  وضو  عقوم  هک  274ییاهاعد 

وضو 275طیارش 

275طیارش

لوا 275طرش 

مود 275طرش 

مراهچ 275طرش 

مجنپ 275طرش 

مشش 276طرش 

متفه 276طرش 

متشه 276طرش 
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مهن 276طرش 

مهد 276طرش 

مهدزای 277طرش 

مهدزاود 277طرش 

مهدزیس 277طرش 

وضو 278ماکحا 

وضو 278ماکحا 

تفرگ وضو  اهنآ  يارب  دیاب  هک  279ییاهزیچ 

دنکیم لطاب  ار  وضو  هک  280ییاهزیچ 

هریبج يوضو  280ماکحا 

بجاو 281ياهلسغ 

تبانج 281ماکحا 

تبانج 281ماکحا 

تسا مارح  بنج  رب  هک  282ییاهزیچ 

تسا هورکم  بنج  رب  هک  282ییاهزیچ 

تبانج 282لسغ 

یبیترت 283لسغ 

یسامترا 283لسغ 

ندرک لسغ  283ماکحا 

284هضاحتسا

284هضاحتسا

هضاحتسا 285ماکحا 

287ضیح

287ضیح
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ضئاح 288ماکحا 

ضئاح ياهنز  290ماسقا 

290هراشا

هیددع هیتقو و  تداع  بحاص  -1290

هیتقو تداع  بحاص  - 2291

هیددع تداع  بحاص  - 3292

هبِرَطْضُم - 4293

هئِدَتْبُم - 5293

هیِسان - 6294

ضیح هقرفتم  294لئاسم 

295سافن

تیم ّسم  296لسغ 

رضتحم 296ماکحا 

رضتحم 296ماکحا 

گرم زا  دعب  297ماکحا 

تیم لسغ  297ماکحا 

تیم نفک  298ماکحا 

طونُح 299ماکحا 

تیم زامن  300ماکحا 

تیم زامن  300روتسد 

تیم زامن  301تابحتسم 

نفد 301ماکحا 

نفد 302تابحتسم 

تشحو 303زامن 
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تشحو 304زامن 

ربق 304شبن 

بحتسم 304ياهلسغ 

305ممیت

: درک ممیت  دیاب  لسغ  وضو و  ياج  هب  دروم  تفه  305رد 

ممیت دراوم  زا  305لوا :

ممیت دراوم  زا  306مود :

ممیت دراوم  زا  307موس :

ممیت دراوم  زا  307مراهچ :

ممیت دراوم  زا  307مشش :

ممیت دراوم  زا  307متفه :

تسا حیحص  اهنآ  هب  ممیت  هک  308ییاهزیچ 

ممیت 309روتسد 

مّمیت 309ماکحا 

زامن 310ماکحا 

زامن 310ماکحا 

بجاو 311ياهزامن 

هیموی بجاو  311ياهزامن 

رصع رهظ و  زامن  311تقو 

اشع برغم و  زامن  312تقو 

حبص زامن  312تقو 

زامن تقو  312ماکحا 

دوش هدناوخ  بیترت  هب  دیاب  هک  314ییاهزامن 

بحتسم 314ياهزامن 
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هیموی ياههلفان  315تقو 

هلیفغ 315زامن 

هلبق 315ماکحا 

زامن رد  ندب  316ندیناشوپ 

رازگزامن 317سابل 

رازگزامن 317سابل 

لوا 317طرش 

مود 318طرش 

موس 319طرش 

مراهچ 319طرش 

مجنپ 319طرش 

دشاب كاپ  رازگزامن  سابل  ندب و  تسین  مزال  هک  320يدراوم 

تسا بحتسم  رازگزامن  سابل  رد  هک  321ییاهزیچ 

رازگزامن 322ناکم 

رازگزامن 322ناکم 

لوا 322طرش 

هلأسم مود  323طرش 

موس 323طرش 

مراهچ 323طرش 

تسا بحتسم  اهنآ  رد  ندناوخ  زامن  هک  324ییاهاج 

تسا هورکم  اهنآ  رد  ندناوخ  زامن  هک  324ییاهاج 

دجسم 324ماکحا 

زامن 325تابجاو 

زامن 325تابجاو 
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326تین

مارحالا 326ةریبکت 

( نداتسیا  ) 326مایق

328تءارق

330عوکر

332دوجس

332حیضوت

تسا حیحص  اهنآ  رب  هدجس  هک  334ییاهزیچ 

هدجس تاهورکم  334تابحتسم و 

نآرق بجاو  335هدجس 

335دّهشت

زامن 336مالس 

336بیترت

336تالاوُم

337تونُق

زامن 337همجرت 

دمح هروس  همجرت  - 1337

دحا هَّللا  وه  لق  هروس  همجرت  - 2337

تسا بحتسم  اهنآ  زا  دعب  هک  ییاهرکذ  دوجس و  عوکر و  رکذ  همجرت  - 3337

تونق همجرت  - 4338

هعبرا تاحیبست  همجرت  - 5338

مالس دهشت و  همجرت  - 6338

زامن 338بیقعت 

ربمغیپ رب  339تاولص 
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زامن 339تالِطْبُم 

زامن 339تالِطْبُم 

339لوا

339مود

339موس

339مراهچ

340مجنپ

340مشش

341متفه

341متشه

341مهن

341مهد

341مهدزای

341مهدزاود

تسا هورکم  زامن  رد  هک  342ییاهزیچ 

تسکش ار  بجاو  زامن  دوشیم  هک  342يدراوم 

342تاّیکش

342تاّیکش

لطاب 342ياهکش 

درک انتعا  اهنآ  هب  دیابن  هک  343ییاهکش 

343هراشا

تسا هتشذگ  نآ  لحم  هک  يزیچ  رد  کش  - 1343

مالس زا  دعب  کش  - 2344

تقو زا  دعب  کش  - 3344
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( دنکیم کش  دایز  هک  یسک   ) کَّشلا ُریِثَک  - 4344

مومأم ماما و  کش  - 5345

یبحتسم زامن  رد  کش  - 6345

حیحص 346ياهکش 

طایتحا 347زامن 

وهس 348هدجس 

وهس 349هدجس 

وهس هدجس  349روتسد 

هدش شومارف  دهشت  هدجس و  349ياضق 

زامن طیارش  ءازجا و  ندرک  دایز  350مک و 

رفاسم 351زامن 

رفاسم 351زامن 

لوا 351طرش 

مود 351طرش 

موس 352طرش 

مراهچ 352طرش 

مجنپ 353طرش 

مشش 353طرش 

متفه 354طرش 

متشه 354طرش 

هقرفتم 357لئاسم 

اضق 358زامن 

تسا بجاو  رتگرزب  رسپ  رب  هک  ردپ  ياضق  359زامن 

تعامج 359زامن 
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تعامج 359زامن 

تعامج ماما  362طیارش 

تعامج 363ماکحا 

تسا بحتسم  تعامج  زامن  رد  هک  364ییاهزیچ 

تسا هورکم  تعامج  زامن  رد  هک  364ییاهزیچ 

تایآ 364زامن 

تایآ 364زامن 

تایآ زامن  365روتسد 

نابرق رطف و  دیع  366زامن 

زامن يارب  نتفرگ  367ریجا 

هزور 368ماکحا 

هزور 368ماکحا 

368تّین

دنکیم لطاب  ار  هزور  هک  369ییاهزیچ 

دنکیم لطاب  ار  هزور  هک  369ییاهزیچ 

ندیماشآ ندروخ و  - 1370

عامِج - 2370

ءانمتسا - 3371

ربمغیپ ادخ و  هب  نتسب  غورد  - 4371

قلح هب  ظیلغ  رابغ  ندناسر  - 5371

بآ رد  رس  ندرب  ورف  - 6372

حبص ناذا  ات  سافن  ضیح و  تبانج و  رب  ندنام  یقاب  - 7372

ندرک هلاما  - 8374

ندرک ْیِق  - 9374
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دنکیم لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ  374ماکحا 

تسا هورکم  رادهزور  يارب  375هچنآ 

هزور 375هراّفَک 

تسا بجاو  هزور  ياضق  طقف  هک  376ییاهاج 

اضق هزور  377ماکحا 

رفاسم هزور  378ماکحا 

تسین بجاو  اهنآ  رب  هزور  هک  379یناسک 

هام لّوا  ندش  تباث  379هار 

هورکم مارح و  380ياههزور 

بحتسم 381ياههزور 

دیامن يراددوخ  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهراک  زا  ناسنا  تسا  بحتسم  هک  381يدراوم 

سمُخ 381ماکحا 

سمخ 381ماکحا 

بسک تعفنم  - 1381

ندعم - 2384

جنگ - 3385

مارح هب  طولخم  لالح  لام  - 4385

دیآیم تسد  هب  ایرد  رد  نتفر  ورف  هطساو  هب  هک  يرهاوج  - 5386

تمینغ - 6386

درخب ناملسم  زا  یّمِذ  رفاک  هک  ینیمز  - 7386

سمخ 387فرصم 

تاکز 388ماکحا 

تاکز 388ماکحا 

تاکز ندش  بجاو  388طیارش 
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شمشک امرخ و  وج و  مدنگ و  389تاکز 

الط 391باِصن 

هرقن 391باِصن 

دنفسوگ واگ و  رتش و  392تاکز 

رتش 392باِصن 

واگ 393باِصن 

دنفسوگ 393باِصن 

تاکز 394فرصم 

دنتاکز قحتسم  هک  یناسک  395طیارش 

تاکز 396تّین 

تاکز هقرفتم  396لئاسم 

هَرْطِف 398تاکز 

هَرْطِف 398تاکز 

هرطف تاکز  399فرصم 

هرطف تاکز  هقرفتم  400لئاسم 

ّجح 400ماکحا 

شورف دیرخ و  402ماکحا 

تسا بحتسم  شورف  دیرخ و  رد  هک  402ییاهزیچ 

هورکم 402تالماعم 

لطاب 402تالماعم 

رادیرخ هدنشورف و  404طیارش 

نآ ضوع  سنج و  404طیارش 

شورف دیرخ و  405هغیص 

اههویم شورف  405دیرخ و 
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هیسن 406دقن و 

فَلَس 406هلماعم 

فَلَس هلماعم  406طیارش 

هرقن الط و  هب  هرقن ، الط و  407شورف 

دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  ناسنا  هک  407يدراوم 

هقرفتم 409لئاسم 

تکرش 409ماکحا 

حلص 411ماکحا 

هراجا 411ماکحا 

هراجا 411ماکحا 

دنهدیم هراجا  ار  نآ  هک  یلام  412طیارش 

دنهدیم هراجا  نآ  يارب  ار  لام  هک  ياهدافتسا  413طیارش 

هراجا هقرفتم  413لئاسم 

َهلاعُج 415ماکحا 

هَعَرازُم 416ماکحا 

تاقاسُم 417ماکحا 

تلاکو 418ماکحا 

ضرق 419ماکحا 

نداد هلاوح  420ماکحا 

نهَر 421ماکحا 

ندش نماض  422ماکحا 

تلافک 422ماکحا 

( تناما  ) هعیدو 423ماکحا 

َهیِراع 424ماکحا 
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ییوشانز جاودزا و  ای  حاکِن  425ماکحا 

425حیضوت

دقع 425ماکحا 

مئاد دقع  ندناوخ  426روتسد 

مئاد ریغ  دقع  ندناوخ  426روتسد 

دقع 426طیارش 

دز مه  هب  ار  دقع  دوشیم  اهنآ  هطساو  هب  هک  427ییاهبیع 

تسا مارح  نانآ  اب  جاودزا  هک  اهنز  زا  427ياهدع 

هغیص ای  429هعتُم 

ندرک هاگن  429ماکح 

ییوشانز هقرفتم  430لئاسم 

نداد ریش  431ماکحا 

431هراشا

تسا ندش  مرحم  تلع  هک  ینداد  ریش  432طیارش 

نداد ریش  433بادآ 

نداد ریش  هقرفتم  433لئاسم 

قالط 434ماکحا 

قالط 434ماکحا 

قالط 435هّدِع 

یِعْجِر قالط  نئاب و  435قالط 

ندرک عوجر  436ماکحا 

عْلُخ 436قالط 

تارابم 436قالط 

قالط هقرفتم  437ماکحا 
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بصَغ 437ماکحا 

دنکیم ادیپ  ار  نآ  ناسنا  هک  یلام  439ماکحا 

تاناویح ندرک  راکش  ندیرب و  رس  440ماکحا 

440حیضوت

تاناویح ندیرب  رس  441روتسد 

ناویح ندیرب  رس  441طیارش 

رتش نتشک  441روتسد 

تسا بحتسم  تاناویح  ندیرب  رس  عقوم  هک  442ییاهزیچ 

يراکش گس  اب  ندرک  442راکش 

یهام 443دیص 

خلم 443دیص 

اهیندیماشآ اهیندروخ و  443ماکحا 

اهیندیماشآ اهیندروخ و  443ماکحا 

تسا بحتسم  ندروخ  اذغ  عقوم  هک  444ییاهزیچ 

تسا هورکم  ندروخ  اذغ  رد  هک  445ییاهزیچ 

ندیماشآ بآ  445تابحتسم 

ندیماشآ بآ  445تاهورکم 

دْهَع رَْذن و  445ماکحا 

ندروخ مسق  447ماکحا 

فْقَو 447ماکحا 

تیصو 449ماکحا 

ثرا 451ماکحا 

ثرا 451ماکحا 

لّوا هتسد  452ثرا 
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مود هتسد  452ثرا 

موس هتسد  454ثرا 

رهوش نز و  455ثرا 

لئاسملا حیضوت  456تاقحلم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  456باتک 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  456طیارش 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  458بتارم 

عافد 459لئاسم 

تسا تجاح  دروم  نامز  نیا  رد  هک  لئاسم  زا  460یضعب 

460هتفس

461یلفقرس

یکناب 462تالماعم 

463همیب

463ییامزآتخب

464حیقلَت

دنویپ 464حیرشت و 

465همتاخ

دیلقت هرابرد  466ماکحا 

دیلقت هرابرد  466ماکحا 

وضو 466هرابرد 

دجسم 467هرابرد 

هزور زامن و  تقو  467هرابرد 

زامن لئاسم  467ضعب 

زامن 467ماکحا 
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هزور 468لئاسم 

هزور ماکحا  468ضعب 

تعامج زامن  ماکحا  468ضعب 

رفاسم زامن  ماکحا  469ضعب 

رفاسم 469زامن 

سمخ لئاسم  469ضعب 

سمخ 470ماکحا 

لوا 470شخب 

مود 471شخب 

تالماعم ماکحا  473ضعب 

یکناب هلأسم  473دنچ 

هقرفتم 474لئاسم 

( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  475کسانم 

باتک 475تاصخشم 

جح 475کسانم 

475راتفگشیپ

476همدقم

مالسالا ۀجَح  بوجو  477طیارش 

تعاطتسا هقرفتم  480لئاسم 

جح رد  486تباین 

تباین هقرفتم  487لئاسم 

جح 491ماسقا 

ًالامجا عتمت  جح  492تروص 

جح هرمع و  ماسقا  هقرفتم  493لئاسم 
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تاقیم هقرفتم  495لئاسم 

اهنآ تاقلعتم  مارحا و  498تابجاو 

مارحا هقرفتم  500لئاسم 

مارحا 501تابحتسم 

مارحا تامرحم  هقرفتم  509لئاسم 

مرح لوخد  511تابحتسم 

همظعم هکم  لوخد  512تابحتسم 

نآ ماکحا  زا  یضعب  بجاو و  فاوط  513رد 

فاوط 513تابجاو 

فاوط هقرفتم  519لئاسم 

فاوط تابحتسم  529بادآ و 

فاوط 530زامن 

فاوط زامن  هقرفتم  531لئاسم 

فاوط زامن  533تابحتسم 

533یعس

یعس هقرفتم  534لئاسم 

538ریصقت

عتمت جح  هرمع و  نیب  ماکحا  ریصقت و  هقرفتم  538لئاسم 

دارفا هب  عتمت  جح  540لّدبت 

لّدبت هقرفتم  540لئاسم 

عتمت جح  لامعا  مود  541باب 

جح مارحا  هقرفتم  541لئاسم 

تافرع هب  542فوقو 

تافرع هب  فوقو  هقرفتم  543لئاسم 
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مارحلا رعشم  هب  545فوقو 

مارحلا رعشم  هب  فوقو  547تابحتسم 

ینم 547تابجاو 

تارمج یْمَر  548تابحتسم 

549حبذ

يْدَه هقرفتم  551لئاسم 

يْدَه 554تابحتسم 

قْلَح 557تابحتسم 

یعس نآ و  زامن  جح و  فاوط  560تابحتسم 

ینم رد  560هتوتیب 

ینم رد  هتوتیب  هقرفتم  561لئاسم 

هناگهس تارمج  563یْمَر 

یْمَر هقرفتم  564لئاسم 

ینم 566تابحتسم 

لئاسم 567ۀیقب 

عادو 567فاوط 

هقرفتم 568لئاسم 

هدرفم هرمع  572لامعا 

رشان 572نخس 

هدرفم هرمع  572فیرعت 

هدرفم هرمع  573بابحتسا 

573هراشا

هرمع هب  دورو  زا  سپ  لامعا  حیحص  ماجنا  573بوجو 

مسق دهع و  رذن ، اب  هدرفم  573هرمع 
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سمخ هدرفم و  573هرمع 

هدرفم هرمع  574نامز 

574هراشا

هدرفم هرمع  ود  نیب  574هلصاف 

هدرفم هرمع  هب  574تّیصو 

هدرفم هرمع  574تباین 

غلابان دارفا  ناکدوک و  575هرمع 

هدرفم هرمع  575لامعا 

هدرفم هرمع  لامعا  یلامجا  575ریس 

هدرفم هرمع  575ءازجا 

مارحا 576تابجاو 

مارحا 577تاّبحتسم 

مارحا 578تاهورکم 

مارحا 578تامّرحم 

تاراّفک مارحا و  تامّرحم  هصالخ  582لودج 

فاوط 583مّود :

فاوط زامن  588مّوس :

هورم افص و  نیب  یعس  590مراهچ :

ریصقت 592مجنپ :

نآ زامن  ءاسن و  فاوط  متفه : 593مشش و 

روصحم دودصم و  593ماکحا 

یقالخا تارّکذت  هقّرفتم و  594ماکحا 

هدرفم هرمع  594رارسا 

هدرفم هرمع  594لزانم 
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ّقحلا یلا  قلخلا  نم  ریس  لّوا : 595لزنم 

ّقحلا یف  ّقحلا  نم  ریس  مّود : 597لزنم 

قلخلا یلا  ّقحلا  نم  ریس  مّوس : 599لزنم 

جح 600رارسا 

جح 600لزانم 

قحلا یلا  قلخلا  نم  ریس  لّوا : 600لزنم 

لوا 600لزنم 

600هبوت

601هظقی

601هیلخت

601هیلحت

602هیلجت

قحلا یف  ّقحلا  نم  ریس  مّود : 602لزنم 

مود 602لزنم 

603مارحا

603فاوط

فاوط 603زامن 

هورم افص و  نیب  604یعس 

604ریصقت

تافرع يوس  هب  605تکرح 

رعشم بناج  هب  605تکرح 

انم يوس  هب  605تکرح 

تارمج 606یمر 

ینابرق 606حبذ و 
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ریصقت ای  606قلح 

اسن 607فاوط 

هنیدم 607ترایز 

هتکن دنچ  607تاعارم 

قلخلا یلا  ّقحلا  نم  ریس  مّوس : 608لزنم 

جح 610تائاتفتسا 

رشان 610نخس 

جح کسانم  610تائاتفتسا 

جح بوجو  610طیارش 

610لقع

611غولب

یندب 611تردق 

یفاک تقو  612نتشاد 

612تعاطتسا

لاوما شورف  اب  616تعاطتسا 

يراکهدب ضرق و  ماو ، اب  616تعاطتسا 

هّیعرش تاهوجو  اب  617تعاطتسا 

یلذب 617تعاطتسا 

ناوناب 618تعاطتسا 

هبانتسا 619تباین و 

هنعٌبونم بیان و  621طیارش 

ناوتان ضیرم و  دارفا  يارب  623هبانتسا 

هرمع ّجح و  باوث  624ۀیده 

هرمع ّجح و  رد  دیلقت  624ماکحا 
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هرمع ّجح و  رد  سمخ  624ماکحا 

یبصغ مارح و  لام  اب  هرمع  626ّجح و 

هرمع ّجح و  هب  626تّیصو 

يرذن 627ِّجح 

یبابحتسا 627ِّجح 

هرمع ّجح و  رد  رسمه  ردام و  ردپ ، 628تیاضر 

غلابان دارفا  ناکدوک و  ةرمع  628ّجح و 

یساوسو کّشلاریثک و  دارفا  ةرمع  629ّجح و 

نوطبم سولسم و  دارفا  ةرمع  629ّجح و 

هرمع ّجح و  629نامز 

جح 630ماسقا 

631مارحا

631مارحا

632تّین

632هیبلت

مارحا 633سابل 

633تاقیم

مارحا 634تامّرحم 

638فاوط

638فاوط

فاوط 639تابجاو 

فاوط 642عطق 

بحتسم 643فاوط 

فاوط 644زامن 
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هورم افص و  نیب  645یعس 

ریصقت ای  646قلح 

ءاسن 648فاوط 

جح عّتمت و  ةرمع  نیب  ینامز  ۀلصاف  648ماکحا 

نابرق دیع  هفرع و  زور  649نییعت 

تافرع رد  650فوقو 

مارحلارعشم رد  650فوقو 

هرمج 651یمر 

654ینابرق

654ینابرق

ینابرق رد  654تباین 

ینابرق 655طیارش 

ینابرق ناکم  655نامز و 

ینابرق 656لدب 

تاراّفک 656حبذ 

هّکم 657لامعا 

ینم رد  657هتوتیب 

روصحم دودحم و  658ماکحا 

659هقّرفتم

نایوج ادخ  كولس  662جح 

662همّدقم

جح 663تّیمها 

جح 664تامّدقم 

نآ رارسا  جح و  666لامعا 
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666مارحا

نآ زامن  667فاوط و 

هورم افص و  668یعس 

669ریصقت

تافرع رد  669فوقو 

مارحلارعشم رد  671فوقو 

ینم رد  671فوقو 

جح ینایاپ  673لامعا 

همّرکم هّکم  هیعدا  674لامعا و 

674راتفگشیپ

نآ ماسقا  674اعد و 

تیبولطم 674ءاجر 

ناسنا یگدنز  رد  ترایز  اعد و  ندش  هتفریذپ  675راثآ 

یمالسا تّما  تدحو  هنیمز  رد  هیصوت  675دنچ 

676هراشا

یمالسا تّما  تدحو  تّیمها  676فلا 

جح یهلا  رفس  رد  ادخ  نانامهیم  676ب 

میرامشب منتغم  ار  تصرف  676ج 

مینکن نآ  تّیمک  يادف  ار  تدابع  تّیفیک  677د 

جح 677هاگیاج 

ّجح عیرشت  677هفسلف 

جح مسارم  رد  اعد  رد  بلق  678روضح 

ّجح بادآو  لامعا  لوا  679شخب 

عّتمت هرمع  679تابجاو 
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هدرفم هرمع  679تابجاو 

مارحا ياه  679تاقیم 

: مارحا 680تابجاو 

مارحا 680تاّبحتسم 

مارحلا دجسم  هب  دورو  680بادآ 

فاوط 681تابحتسم 

فاوط طاوشا  682ياعد 

682هراشا

لّوا رود  682ياعد 

مود رود  682ياعد 

موس رود  682ياعد 

مراهچ رود  682ياعد 

مجنپ رود  682ياعد 

مشش رود  683ياعد 

متفه رود  683ياعد 

فاوط زامن  683تابحتسم 

یعس 683تاّبحتسم 

هرمع ریصقت  684بادآ 

جح 685ماسقا 

: تسا مسق  هس  رب  685ّجح 

عتمت ّجح  685تابجاو 

: تسا لمع  عّتمت 13  ّجح  685تابجاو 

تافرع هب  فوقو  ات  ّجح  مارحإ  685تابحتسم 

هفرع بش  لامعاو  685تابحتسم 
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هفرع بش  685ياعد 

تافرع هب  فوقو  688تابحتسم 

تافرع هب  فوقو  688هیعدا 

هفَرَع زور  رد  ع )  ) نیسح ماما  689ياعد 

هفرع زور  رد  ع )  ) داّجس ماما  694ياعد 

هفرع زور  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  697ترایز 

مارحلارعشم هب  فوقو  تاّبحتسم  زا  698یخرب 

تارمج یمر  698تاّبحتسم 

ینابرق 698بادآ 

ریصقتو قلح  699تاّبحتسم 

انم 699تاّبحتسم 

ْفیَخ دجسم  699تاّبحتسم 

همّظعم هّکم  هب  تشگرب  699تاّبحتسم 

همّرکم هّکم  لامعاو  699تاّبحتسم 

عادو 700فاوط 

همّرکم هّکم  هکّربتم  ياهرازم  ترایز  مّود : 700شخب 

همّرکم هّکم  ياهرازم  هرابرد  هاتوک  700یحیضوت 

بلاطوبا ناتسربق   . 1700

700هراشا

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  يالعا  ّدج  مالسلا ) هیلع   ) فانم دبع  701ترایز 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمغیپ  ّدج  بلّطملادبع  701ترایز 

( مالسلا هیلع   ) نانمؤمریما راوگرزب  ردپ  و  هلآو ) هیلع  هللایلص   ) ربمایپ یمارگ  يومع  بلاطوبا  ترضح  701ترایز 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  یمارگ  رسمه  هجیدخ ، ترضح  701ترایز 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  دنزرف  مساق  ترضح  701ترایز 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1041زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


ّخف يادهش  رازم   . 2702

702هراشا

ّخف يادهش  702رازم 

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

702هراشا

لیعامسا رجِح  رد  مالسلا ) امهیلع   ) رجاهو لیعامسا  ترضح  702ترایز 

لیعامسا رجح  رد  مالسلا ) مهیلع   ) ماظع يایبنا  ریاس  703ترایز 

همّرکم هّکم  هکربتم  نکاما  مّوس : 703شخب 

همّرکم هّکم  هکربتم  703نکاما 

هّکم رهش  دجاسم  زا  703یخرب 

هبعک تایصوصخو  مارحلا  703دجسم 

هبعک 704ناکرا 

: لیعامسا 704رجِح 

: میهاربا 704ماقم 

704مزمز

هورم 704افص و 

بلاط یبا  705بعِش 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تدالو  705ّلحم 

ارِح 705راغ 

رْوَث 705هوک 

706تافَرَع

( مارحلارعشم  ) 706هفلَدزُم

706انِم

ْفیَخ 706دجسم 
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هنیدمو هّکم  هار  نیب  هسّدقم  نکاما  مراهچ : 706شخب 

هنیدمو هّکم  هار  نیب  هسّدقم  706نکاما 

: مخ ریدغ  706دجسم 

707ءاوَبا

( هلآو هیلع  هللایلص   ) لوسر ترضح  یمارگردام  بهو  تنب  هنمآ  707ترایز 

707رَدب

707هذبر

هرونم هنیدم  هیعدا  708لامعا و 

رفس 708بادآ 

رفس هیعدا  708بادآ و 

تارایز هیعدا و  لّوا : 710لصف 

هکرتشم تارایز  710هیعدا و 

لیمک 712ياعد 

هبدن 714ياعد 

تامس 716ياعد 

لّسوت 718ياعد 

يراتفرگ عفر  719ياعد 

جَرَف 719ياعد 

هباجإلا عیرس  720ياعد 

هیلع هّللا  تاولص  يدهم  ترضح  720ياعد 

هّینابعش 720تاجانم 

( مالسلا هیلع   ) نانمؤم ریما  721تاجانم 

رشع ۀسمخ  تاجانم  زا  تاجانم  722دنچ 

722هراشا
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نیبئات 722تاجانم 

نیکاش 723تاجانم 

نیفئاخ 723تاجانم 

هعماج لّوا  723ترایز 

هریبک هعماج  724ترایز 

هّللا نیما  726ترایز 

ثراو 727ترایز 

سی لآ  728ةرایز 

( مالسلا مهیلع   ) هّمئا ترایز  زا  دعب  729ياعد 

فیرشلا هجرف  هللا  لجع  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  يارب  730اعد 

دهع 730ياعد 

بش 731زامن 

بش زامن  731تیفیک 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف ترضح  731زامن 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف ترضح  زا  رگید  732زامن 

( مالسلا هیلع   ) نامَّزلا بحاص  ترضح  732زامن 

تجاح 732زامن 

راّیط رفعج  733زامن 

هّجح يذ  لّوا  ههد  733لامعا 

ریدغ دیع  735لامعا 

هلهابم زور  736لامعا 

هرّونم هنیدم  لامعا  مّود : 738لصف 

مالسلا مهیلع  عیقب  هّمئا  ارهز و  همطاف  ترضح  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ترایز  738تلیضف 

ترایز 739بادآ 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  لّوا  740ترایز 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  مّود  741ترایز 

نآ زا  دعب  ياعد  ترایز و  741زامن 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) یبّنلادجسم تاّبحتسم  زا  742یشخب 

هبوت نوتس  دزن  زامن  742اعد و 

( هلآو هیلع  هللایلص   ) یبّنلادجسمو هرّونم  هنیدم  رد  اعدو  هزور  743بابحتسا 

لیئربج ماقم  دزن  اعد  743زامن و 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  عادو  744ترایز 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  ترضح  744ترایز 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف ترضح  لّوا  745ترایز 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  مّود  746ترایز 

مالسلا مهیلع  عیقب  هّمئا  746ترایز 

مالسلا مهیلع  عیقب  همئا  رگید  747ترایز 

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  748ترایز 

( مالسلا هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  748ترایز 

( مالسلا هیلع   ) رقاب دّمحم  ماما  749ترایز 

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  749ترایز 

( مالسلا مهیلع   ) عیقب هّمئا  عادو  749ترایز 

( مالسلا امهیلع   ) بلّطملادبع نب  ساّبع  750ترایز 

( مالسلا امهیلع   ) نینمؤملاریما یمارگ  ردام  دسا  تنب  همطاف  750ترایز 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  نارتخد  750ترایز 

( مالسلا امهیلع   ) راّیط رفعج  دنزرف  هّللادبع  بانجو  لیقع  بانج  751ترایز 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  دنزرف  میهاربا ، 751ترایز 

( مالسلا امهیلع   ) قداص ماما  دنزرف  لیعامسا  751ترایز 
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( مالسلا اهیلع   ) هّیدعس همیلح  752ترایز 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ياه  هّمع  752ترایز 

( مالسلا هیلع   ) لضفلاوبا ترضح  ردام  نینبلا  ّما  752ترایز 

روبق لها  752ترایز 

( مالسلا امهیلع   ) بلّطملادبع نب  هّللا  دبع  ترضح  753ترایز 

( مالسلا امهیلع   ) بلّطملادبع نب  هللادبع  ترضح  مود  753ترایز 

دُُحا يادهُش  ریاس  هزمح و  ترضح  ترایز  753تلیضف 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ يومع  هزمح  ترضح  754ترایز 

دُُحا يادهش  رگید  754ترایز 

هرّونم هنیدم  رد  هکّربتم  نکاما  755دجاسم و 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) یبّنلا 755دجسم 

زا دنترابع  دجسم  ّمهم  755ياهاج 

عیقب 755ناتسربق 

ابُق 756دجسم 

سمّشلا ّدر  ای  خیضف  دجسمو  میهاربا   ّ مُا 756هبَرشَم 

ۀعمجلا 756دجسم 

دُحا 756ناتسربق 

رکسعلا 756دجسم 

هعبس 756دجاسم 

نیتلبقلاوذ 756دجسم 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) یبّنلا یّلصم  ای  همامغ  756دجسم 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  دجسم  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  756دجسم 

هلهابم 756دجسم 

هرجش 757دجسم 
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سَّرَعُم 757دجسم 

مشاه ینب  757هّلحم 

يرگید 757دجاسم 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) یبّنلادجسم هرّونم و  هنیدم  757تاّبحتسم 

ابُق 758دجسم 

ابق دجسم  758لامعا 

نیتلبق وذ  759دجسم 

( بازحا دجسم   ) حتف 759دجسم 

هباجالا دجسم  رد  759اعد 

جح ناگژاو  760گنهرف 

760همدقم

760ا

عیقب 760همئا 

یلع 760رابآ 

760عطابا

ءادهش 760جاربا 

760حطبا

760یحطبا

761اوبا

761سیبقوبا

یلع 761رایبا 

جح 761مامتا 

761هربثا

761برثا
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761هزاجا

هفوص 761يزجا 

762دایجا

762جاجحا

تیزلا 762راجحا 

ءارملا 762راجحا 

762دحا

دحا 762هوک 

763مارحا

نتسب 765مارحا 

مارحلا تیب  765مارحا 

نتفرگ 765مارحا 

هتفرگ 765مارحا 

766یمارحا

 ) 766راصحا

جح 766ماکحا 

هرمع 766ماکحا 

766لالحا

766سمحا

تافرع 766يرایتخا 

رعشم 766يرایتخا 

هنیدم 766رخآ 

766نابشخا

767هوخا
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جح 767بادآ 

مارحلا 767ةرادا 

نیفیرشلا نیمرحلا  نوئش  767ةرادا 

نیفوق 767كاردا و 

مرحم 767ءامدا 

767ناهدا

لحلا 767یندا 

767رخاذا

768رخذا

دلوملا 768قارا 

768كارا

هللا 768ضرا 

هرجهلا 768ضرا 

تیب 768ناکرا 

هناگراهچ 768ناکرا 

جح 768ناکرا 

هرمع 768ناکرا 

هبعک 769ناکرا 

769رازا

للحت 769بابسا 

هبعک 769راتسا 

هبعک 769لالحتسا 

769تعاطتسا

یلذب 770تعاطتسا 
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یلعج 770تعاطتسا 

770لالظتسا

جح 770رارقتسا 

770اومیقتسا

770مالتسا

رَجَح 770مالتسا 

نکر 771مالتسا 

771عاتمتسا

هرمع هب  771عاتمتسا 

771هبانتسا

771نتسا

هناوطسا  ) 771هناوتسا

771نوتسا

771اووتسا

771لادسا

 ) 771فاوسا

هرخآلا 772قاوسا 

772راعشا

ندبلا 772راعشا 

هندب 772راعشا 

772هطاوشا

هعبس 772طاوشا 

جح 772رهُشا 

مرح 772رهشا 
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تامولعم 773رهشا 

هفص 773باحصا 

هبقع 773باحصا 

لوا هبقع  773باحصا 

مود هبقع  773باحصا 

لیف 773باحصا 

تاقلعم 773باحصا 

مالسالا 773فانصا 

شقع نبا  773ةأضا 

نبل 774ةأضا 

774تاحضا

لوا 774يرارطضا 

مود 774يرارطضا 

هنازور 774يرارطضا 

هنابش 774يرارطضا 

تافرع 774يرارطضا 

رعشم 774يرارطضا 

لوا يرارطضا  . 1775

مود يرارطضا  . 2775

775لحطا

775تسرطا

775ماطآ

775اولدتعا

775رامتعا
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مرح 775مالعا 

جح 775لامعا 

هرمع 776لامعا 

ینم 776لامعا 

776هنعا

776تاواغآ

776تاوغا

776هضافا

تافرع زا  هضافا  . 1776

رعشم زا  هضافا  . 2776

ینم زا  هضافا  . 3776

776یقافآ

776دارفا

جح 777داسفا 

جح 777لاعفا 

هرمع 777لاعفا 

عیطتسم 777ضارتقا 

جح 777ماسقا 

نادلبلا 777ۀلاکا 

يرقلا 777ۀلاکا 

777لالا

778داحلا

دوعس 778لآ 

هبیش 778لآ 
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778ململا

778ما

جح 778تراما 

نیضرالا 779ما 

دودلا 779ما 

محار 779ما 

محر 779ما 

 ) نامحر 779ما 

همحر 779ما 

حور 779ما 

محز 780ما 

حبص 780ما 

حص 780ما 

افصلا 780ما 

يرقلا 780ما 

رعاشملا 780ما 

یثوک 780ما 

جاح 780ریما 

جح 781ریما 

781نیما

781هنیما

781باصنا

مرحلا 781باصنا 

781راصنا
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هنیدملا 781باقنا 

هنیدملا 781ۀیدوا 

782ساطوا

خیش 782دالوا 

هنیدم 782لوا 

رمرط سر  طحن  راو  782وا 

قافآ 782لها 

782لالها

هللا 782لها 

هیبلتلا 782لها 

هرضاحلا 783لها 

جح 783لها 

مرح 783لها 

نیمرح 783لها 

هلح 783لها 

سمح 783لها 

هفص 783لها 

مسوم 783لها 

فقوم 783لها 

هکم 783لها 

رمق 783هّلها 

784هیلها

تانیب 784تایآ 

جح 784تایآ 
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مارحا 784مایا 

قیرشت 784مایا 

عمج 784مایا 

جح 784مایا 

یمر 784مایا 

یمر 785مایا 

ینابرق 785مایا 

تادودعم 785مایا 

تامولعم 785مایا 

ینم 785مایا 

رحن 785مایا 

هفقو 785مایا 

785عادیا

785نامیا

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

هفص 786ناویا 

786ب

786رئب

دمحم لآ  786باب 

عیقبلا 786باب 

سمشلا ینب  786باب 

هبیش ینب  786باب 

تیبلا 786باب 

هبوتلا 787باب 
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لیئربج باب  ك )  ) نامه َج )  ) ربجلا 787باب 

لیئربجلا 787باب 

زئانجلا 787باب 

هرهاط هرجح  787باب 

مرحلا 787باب 

نیطانحلا 787باب 

همحرلا 788باب 

لوسرلا 788باب 

مالسلا 788باب 

هکتاع 788باب 

هلبق 788باب 

هبعکلا 788باب 

یبنلا 789باب 

ءاسنلا 789باب 

مارحلادجسم ياه  789باب 

790يداب

790هراب

ناراطع 790رازاب 

ظاکع 790رازاب 

791هساب

كدف 791غاب 

791رحب

791هرحب

791هریحب
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791ردب

ردب 791رازاب 

ردب 792هوزغ 

ردب 792هاگترایز 

792ندب

792هندب

داسفالا 792ۀندب 

792شرب

792هلطرب

792عقرب

793هکرب

793هرب

793ثعبلادیرب

793هساسب

793قاسب

793تسب

مرح 793تسب 

هکم 793تسب 

794يرشب

794احطب

794ایحطب

هنرع 794نطب 

قیقع 794نطب 

رسحم 794نطب 
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هکم 794نطب 

جو 794نطب 

794هثعب

795هرقب

هعبرا همئا  795هعقب 

یبنلا تیب  لها  795هعقب 

795عیقب

795هراشا

عیقب 795هیمست 

عیقب 795هقباس 

عیقب 795تلیضف 

عیقب 796ریهاشم 

عیقب 796تابحتسم 

عیقب ياه  796تمسق 

لیخ 797عیقب 

تامعلا 797عیقب 

دقرغلا 797عیقب 

یلصم 797عیقب 

797هکب

برعلا 798دالب 

798طالب

ءارمح 798هطالب 

798دلب

ناطیتسا 798دلب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1041زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


نمآ 798دلب 

799هللادلب

یلاعت 799هللادلب 

799نیمالادلب

799مارحلادلب

هللا لوسر  799دلب 

799دجاسملادلب

799رذنلادلب

800راسیلادلب

لمن 91)  ) هدلبلا هذه  بر  دبعا  نا  ترما  امنا  َد ) َل  َب   ) 800هدلب

هقزورملا 800ةدلب 

هبیش 800ینب 

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

800هرهب

800تیب

یبنلا یبا  800تیب 

لیعامسا 800تیب 

نازحالا 800تیب 

مقرالا 801تیب 

مالسالا 801تیب 

هللا 801تیب 

مارحلا هللا  801تیب 

مارحلا 801تیب 

مرحلا 802تیب 
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نزحلا 802تیب 

اعدلا 802تیب 

لوسرلا 802تیب 

خیشلا 802تیب 

هولصلا 802تیب 

حارضلا 802تیب 

قیتعلا 802تیب 

سورعلا 803تیب 

رومعملا 803تیب 

رعشم رد  803هتوتیب 

ینم رد  803هتوتیب 

803ءادیب

نیمارحالا 803نیب 

نیمرحلا 803نیب 

803پ

803هراشا

هبعک 804هدرپ 

هنیدم 807سپ 

هبعک 807تشپ 

میهاربا ماقم  808تشپ 

808سالپ

تارمج 808لپ 

هبعک 808ششوپ 

مارحا 808ندیشوپ 
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هبعک 808نهاریپ 

هنیدم 808شیپ 

808ت

808جات

جحلا 809كرات 

809ریزعت

809عبت

جح رد  809دیرجت 

809لیلجت

809ریمجت

809میرحت

809للحت

يده هب  809للحت 

رحن هب  810لللحت 

نامه 810قیلحت 

810سمحت

هلبق 810لیوحت 

جاجح 810لانیمرت 

مارحا 810كورت 

مرحم 810كورت 

همرحم 810كورت 

810هیورت

810قیرشت

810هیدصت
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811هیحضت

811بیطت

811لیلظت

سأرلا 811ۀیطغت 

هلبق 811رییغت 

811ثفت

نادبا 811قیرفت 

رجح 811لیبقت 

811ریصقت

812دیلقت

يده 812دیلقت 

ص 58) جح ، همانگنهرف   ) تسا مارحا  كورت  زا  هک  اه  نخان  نتفرگ  َا ) ْل  ُم  َت   ) رافظالا 812میلقت 

دیع 812تاریبکت 

812متکت

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

813دیبلت

813هیبلت

خرس 813لت 

نیرق 813لت 

813ددنت

813ردنت

813میعنت

814عتمت

لوا 814هعسوت 
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مود 814هعسوت 

814فیقوت

هبعک 814تیلوت 

814هماهت

814نیت

814ث

814ریبث

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

815ینث

ءاضیبلا 815ۀینث 

لحلا 815ۀینث 

يدکلا 815ۀینث 

ایلعلا 815ۀینث 

ثدحملا 815ۀینث 

عادولا 815ۀینث 

816باوث

816روث

816هیوث

یقل 816تایث 

816ج

816هرباج

816هللاراج

میهاربا 816عماج 

فیخ 816عماج 
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هنیدم 816عماج 

816هعماج

مارحا 817هماج 

هبعک 817هماج 

817هزیاج

817رابج

817هرابج

817لبج

817هفحج

عادولا 817ۀفحج 

818دج

818رجحلارادج

818لادج

818يدج

818هعزج

818روزج

818هریزج

برعلا 818ةریزج 

819هنارعج

819رامج

819تاوامج

819تارمج

819هرمج

يرخالا 820ةرمج 
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یلوالا 820ةرمج 

ایندلا 820ةرمج 

يرغصلا 820ةرمج 

یمظعلا 820ةرمج 

هبقعلا 820ةرمج 

يربکلا 820ةرمج 

هریبکلا 820ةرمج 

یطسولا 821ةرمج 

821عمج

هکم نینوخ  821هعمج 

عیقبلا 821ۀنج 

هنیصحلا 821ۀنج 

یلعملا 821ۀنج 

رفسلا 822زاوج 

یبونج 822تهج 

یماش 822تهج 

یلامش 822تهج 

یلبق 822تهج 

822دایج

822هبیج

هللا لوسر  822ناریج 

823چ

سیرا 823هاچ 

لیعامسا 823هاچ 
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سنا 823هاچ 

هعاضب 823هاچ 

هصوب 823هاچ 

هلفت 823هاچ 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  يراصنا  هحلطوبا  ار  هاچ  نیا  یبنلا . دجسم  لامش  تمس  رد  عقاو  هنیدم  ياه  هاچ  زا  ( 2  ) ءاح 823هاچ 

متاخ 824هاچ 

مرهلاوذ 824هاچ 

همور 824هاچ 

مزمز 824هاچ 

ایقس 824هاچ 

نامثع 824هاچ 

هلیسع 824هاچ 

یلع 825هاچ 

سرغ 825هاچ 

خف 825هاچ 

اضف 825هاچ 

هصارق 825هاچ 

نومیم 825هاچ 

825رتچ

هیبلت 826راهچ 

نکر 826راهچ 

هبعک نکر  826راهچ 

کیبل 826راهچ 

826ح
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826طئاح

826جاح

هرورص 826جاح 

نراق 826جاح 

عتمتم 826جاح 

روصحم 826جاح 

دودصم 827جاح 

درفم 827جاح 

827هجاح

827یجاح

827هنایجاح

نیمرح 827یجاح 

827هیجاح

فاطم 827هیشاح 

827رضاح

827همطاح

828يربح

828شبح

828هبیبح

828جح

828جح

828هراشا

جح 828كرت 

جح 829دیاوف 
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جح بوجو  ياه  829هار 

جح بوجو  829طیارش 

جح 829کسانم 

جح تابجاو  830عون 

جح ماجنا  830نامز 

جح عاونا  830توافت 

تیبلا 830باجح 

830تباجح

یمیهاربا 830جح 

831جاجح

دعب هنیدم  831جاجح 

لبق هنیدم  831جاجح 

831زاجح

بابسالا 831جح 

یبابحتسا 831جح 

هلاطتسا 832جح 

يراجیتسا 832جح 

مالسا 832جح 

رغصا 832جح 

دارفا 832جح 

يداسفا 832جح 

ربکا 832جح 

دهعلاب 833جح 

رذنلاب 833جح 
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هباینلاب 833جح 

نیمیلاب 833جح 

یلذب 833جح 

غالب 833جح 

هغالب 833جح 

يدلب 833جح 

تیب 833جح 

عربت 834جح 

تراجت 834جح 

عوطت 834جح 

مامت 834جح 

عتمت 834جح 

یلهاج 834جح 

تیلهاج 835جح 

هلح 835جح 

سمح 835جح 

همدخ 836جح 

836رجح

836رجح

836تارجح

836لیعامسارجح

837دعسالارجح

837دوسالارجح

839تیزلارجح
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قامسلا 839رجح 

هبعکلا 839رجح 

هفیرش 840هرجح 

هرهاط 840هرجح 

همطاف 841هرجح 

هرهطم 841هرجح 

841نیرجح

یتنس 841جح 

هرورص 841جح 

سلط 841جح 

هبوقع 841جح 

هرمع 841جح 

یضرف 842جح 

هضیرف 842جح 

ارقف 842جح 

نارق 842جح 

ءاضق 842جح 

لامک 842جح 

سانلل 842جح 

842جح هللا

هلدبم 843جح 

روربم 843جح 

عکستم 843جح 

عتمتم 843جح 
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روصحم 843جح 

بحتسم 843جح 

رقتسم 843جح 

نیکرشم 844جح 

دودصم 844جح 

هدرفم 844جح 

هدرفم 844جح 

لوبقم 844جح 

روذنم 844جح 

یتاقیم 844جح 

یبدن 844جح 

يرذن 844جح 

تهزن 845جح 

یتباین 845جح 

بجاو 845جح 

عادولا 845جح 

845لوجح

845نوجح

مالسالا 845ۀجح 

غالبلا 845ۀجح 

هغالبلا 846ۀجح 

مامتلا 846ۀجح 

لامکلا 846ۀجح 

عادولا 846ۀجح 
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شورف 846هجح 

846هیجح

846ادح

حتفلا 846قئادح 

هعبس 847قئادح 

فاوط 847دح 

تافرع 847دح 

هفلدزم 847دح 

رعشم 847دح 

فاطم 847دح 

ینم 847دح 

مرح 847دودح 

847هدح

847هیبیدح

848ارح

848مارح

848نامارح

848سرح

848مرح

848مرح

848مرح

849مرح

نمآ 849مرح 

عیقب همئا  849مرح 
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هللا 849تامرح 

هللا 849مرح 

یلاعت هللا  849مرح 

لوسرلا 849مرح 

نما 849مرح 

849نامرح

نیفیرش 850نامرح 

تیب لها  850مرح 

هنیدم 850مرح 

هکم 850مرح 

850همرح

850یمرح

850نیمرح

نیفیرش 850نیمرح 

850هرح

851يرح

لوا 851قیرح 

مود 851قیرح 

851مازح

851هروزح

851هنسح

بکوک 851شح 

851باصح

851هبصح
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بازعلا 852نصح 

بکوک 852نصح 

852هوصح

852یصح

رامجلا 852یصح 

فذخلا 852یصح 

852باطح

852میطح

هللا لوسر  853هریظح 

هبوت 853هرفح 

سابع 853هریفح 

بلطملادبع 853هریفح 

853لح

853لالح

853قلح

854هلح

هبعکلا 854یلح 

مرحلا 854مامح 

854سمح

855اسمح

855لمح

855هنانح

هعبس 855هطئاوح 

یبنلا 855طئاوح 
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855جاوح

855ضایح

855هریح

ادهشلا 856یح 

هعبس 856ناطیح 

856خ

بایخ 856نوتاخ 

برع 856نوتاخ 

تانئاک 856نوتاخ 

. نیفیرشلا نیمرحلا  مداخ  َم ) َر  َح  ْل  ُم  ِد   ) نیمرحلا 856مداخ 

نیفیرشلا نیمرحلا  856مداخ 

ءارمح 856هماخ 

لیئربج 857هناخ 

ادخ 857هناخ 

هبعک 857هناخ 

857هواخ

857فذخ

857یمازخ

تیزلا 857هنازخ 

هبعکلا 857ۀنازخ 

شیرق 857ءارضخ 

عادو 857هبطخ 

نوجحلا 858مطخ 

عطقملا 858لخ 
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ماقم 858فلخ 

هبعک 858قولخ 

ریدغ 858مخ 

858دالبلاریخ

858هریخ

رفصالا 858ةریخ 

 ) دودملا 858ةریخ 

859فیخ

هنامج 859همیخ 

859د

مرح 859هریاد 

فاوط 859هریاد 

هبعک 859هریاد 

فاطم 859هریاد 

تیقاوم 859هریاد 

اه تاقیم  859هریاد 

860راد

راربالا 860راد 

بویا وبا  860راد 

بلاطوبا 860راد 

فسوی وبا  860راد 

مایخالا 860راد 

مقرالا 860راد 

هنعالا 861راد 
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نامیالا 861راد 

ءاضیبلا 861راد 

نارزیخلا 861راد 

هرافسلا 861راد 

همالسلا 861راد 

861هنسلاراد

يروشلا 861راد 

افصلا 862راد 

هفایضلا 862راد 

 ) نافیضلا 862راد 

862هلجعلاراد

862هلجعلاراد

862هرامعلاراد

862حتفلاراد

862هبقلاراد

863ءارقلاراد

863هوسکلاراد

863راتخملاراد

863يدتنملاراد

863نیرجاهملاراد

863هغبانلاراد

863هودنلاراد

864هرجهلاراد

864هبعکلاربد
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864جرد

يرایتخا 865كرد 

يرارطضا 865كرد 

فوقو 865كرد 

نیفوقو 865كرد 

ءاضیبلا 865ةرد 

نوراه 865هرد 

ادخ 865تسد 

865اعد

هفرع 865ياعد 

تاوغالا 866ۀکد 

تاوقالا 866ۀکد 

866هلد

866لیلد

جحلا 866ءامد 

للحتلا 866مد 

عتمتلا 866مد 

هعتملا 866مد 

ةاش 867مد 

هبعک 867ریاود 

867راود

نوخ 867مد 

867قرود

لهالا 867ةریود 
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رجح 867راوید 

راجتسم 867راوید 

867ذ

867اذ

طاونا 868تاذ 

رجحلا 868تاذ 

رارحلا 868تاذ 

هقلسلا 868تاذ 

میلسلا 868تاذ 

قرع 868تاذ 

لخنلا 868تاذ 

عدولا 868تاذ 

868حبذ

ربکا 869حبذ 

ینابرق 869حبذ 

ربکا 869حبذ 

هیبلت 869رکذ 

869هجحلاوذ

مارحلا 869ۀجحلاوذ 

869هفیلحلاوذ

869هصلخلاوذ

869نیتلبقوذ

869هدعقلاوذ

870تابعکلاوذ
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870زاجملاوذ

870هودنلاوذ

870مرهلاوذ

يوط 870يذ 

نیلزنملا 870يذ 

نینطولا 870يذ 

870ر

870ءارلا

871هلحار

871سأر

871یسأر

871تاصقار

871هذبر

871جاتر

تیافک هب  871عوجر 

871محر

ءارمح 871ماخر 

872ءادر

872تدافر

872ثفر

هئرملا 872قیفر 

872ءاطقر

872زاکر

لیئربج 872ۀضکر 
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872نکر

دوسا 872نکر 

يرصب 873نکر 

یبونج 873نکر 

رجح 873نکر 

دوسالارجح 873نکر 

یماش 873نکر 

یقرش 873نکر 

یلامش 873نکر 

یقارع 873نکر 

یبرغ 873نکر 

یبرغم 873نکر 

ینامی 874نکر 

874لمر

874یمر

رامج 875یمر 

تارمج 875یمر 

يرخا هرمج  875یمر 

یلوا هرمج  875یمر 

یطسو هرمج  875یمر 

هرمج هس  875یمر 

875کنر

876كونر

876ءاورلا
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هبعک 876شوپور 

876ءاحور

هعتم مد  876هزور 

876هضور

یتشهب 876هضور 

لوسر 876هضور 

هفیرش 876هضور 

یبنلادجسم 877هضور 

هرهطم 877هضور 

يوبن 877هضور 

یبنلا 877ۀضور 

877هامور

877همور

877ضایر

878لایر

878هطیر

878ز

878رئاز

هللا تیب  878نارئاز 

دعب هنیدم  878نارئاز 

لبق هنیدم  878نارئاز 

. هار هشوت  878داز 

هلحار 878داز و 

رجحلا 879قاقز 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1041زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


لاوطلا 879قاقز 

نیراطعلا 879قاقز 

دلوملا 879قاقز 

879مزامز

879مزمز

880نییمزمز

880ممز

880ترایز

جح 881ترایز 

هرود 881ترایز 

هرمع 881ترایز 

هبعک 881تنیز 

هبعک 881ياهرویز 

881س

جاحلا 881هقباس 

هلواخن 881تاداس 

881قاس

جاح 881رالاس 

881هملاس

882هحوبس

هبعک 882راتس 

هبابلوبا 882نوتس 

هیماما 882نوتس 

هبوت 882نوتس 
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دجهت 882نوتس 

هعزج 883نوتس 

سرح 883نوتس 

هنانح 883نوتس 

ریرس 883نوتس 

هشیاع 883نوتس 

یلع 883نوتس 

هعرق 883نوتس 

سرحم 883نوتس 

هقلخم 884نوتس 

ربقلا ۀعبرم  884نوتس 

نیرجاهم 884نوتس 

دوفو 884نوتس 

885تنادس

تیبلا 885ۀندس 

هبعک 885هندس 

للخلا 885اودس 

ندیشارت 885رس 

885هیدعس

885يدوعس

885یعس

هورم افص و  نیب  885یعس 

هورم افص و  886یعس 

886هلوره
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رسحم يداو  887یعس 

طوش تفه  887یعس 

887نییعس

887ترافس

هللا 887یلارفس 

887تیاقس

جاحلا 887ۀیاقس 

سابعلا 887ۀیاقس 

888ءایقس

لیعامسا 888ءایقس 

لیعامسا هللا  888ءایقس 

هدعاس ینب  888هفیقس 

اه هجاوخ  888يوکس 

888مالس

888علس

888هقلس

ندز 889گنس 

ماقم 889گنس 

لاوطلا 889قوس 

يده 889قوس 

889هقیوس

هرمج 889هس 

يده 889قایس 

889هدیس
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نادلبلا 889ةدیس 

889لیس

لشهن ما  890لیس 

ریبک 890لیس 

890ش

جاحلا 890نوئش 

یلخاد 890خاش 

ناطیش 890خاش 

890ناورداش

890ناورذاش

891هرعاش

891ةاش

891دهاش

نیشن عبرم  891هاش 

891هعشابش

891هعابش

لایعلا 891ۀعابش 

891كابش

رعشم رد  ندنام  891بش 

ینم رد  ندنام  892بش 

قیرشت ياه  892بش 

892نییبیش

892هرجش

892هرجش
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راربالا 892بارش 

للحت 892طرش 

جاحلا 892ۀطرش 

هکم 892يافرش 

893هفیرش

هکم 893فیرش 

893رئاعش

893هللارئاعش

جح 893رئاعش 

893راعش

جحلا 893راعش 

مرحم 893راعش 

893هراعش

مرح 894عاعش 

فاوط 894عاعش 

بد یبا  894بعش 

بلاط یبا  894بعش 

فسوی یبا  895بعش 

نیرازج 895بعش 

( مالسلا هیلع   ) یلع 895بعش 

هربقم 895بعش 

دلوم 895بعش 

895هریعش

895ءافش
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مقس 895ءافش 

895یبیمش

896یسیمش

896لاوش

896طوش

896ادهش

دحا 896يادهش 

ردب 896يادهش 

تنج 896يادهش 

هرح 896يادهش 

خف 896يادهش 

مارح 897رهش 

897حیش

897ناطیش

هلواخن 897نایعیش 

897ص

هدافرلا 897بحاص 

هیاقسلا 898بحاص 

898هیفاص

تافرع 898يارحص 

رعشم 898يارحص 

ینم 898يارحص 

898دص

898ردص
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898رورص

898هرورص

898افص

899حافص

هورم 899افص و 

899هفص

899حالص

899امص

899ریبانص

900هروص

900دیص

یمارحا 900دیص 

یمرح 900دیص 

900ط

900بئاط

900فئاط

900نیفئاط

900هباط

901هرهاط

901ابابط

901زارط

901ماعط

راربالا 901ماعط 

معط 901ماعط 
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901سلط

901فاوط

دهعلارخآ 902فاوط 

هضافا 902فاوط 

فاوط لوا  902فاوط 

دهع لوا  903فاوط 

هللا تیب  903فاوط 

تیحت 903فاوط 

لومحم لماح و  903فاوط 

جح 903فاوط 

مود 903فاوط 

نکر 903فاوط 

نانز 903فاوط 

ترایز 903فاوط 

، هدرفم هرمع  . 1903

، عتمت هرمع  . 2904

، جح . 3904

تنس 904فاوط 

ردص 904فاوط 

نابرع 904فاوط 

هرمع 904فاوط 

، عتمت هرمع  . 1904

، هدرفم هرمع  . 2904

ضرف 905فاوط 
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هضیرف 905فاوط 

مودق 905فاوط 

اقل 905فاوط 

بحتسم 905فاوط 

عتمتم 905فاوط 

هعتم 905فاوط 

ءاسن 905فاوط 

، عتمت هرمع  . 1905

، هدرفم هرمع  . 2906

هلفان 906فاوط 

بجاو 906فاوط 

عادو 906فاوط 

906نیفاوط

906بیط

906هبیط

906هبیط

906هبیط

907هبیط

907ظ

907ایابظ

907الظ

907لالظ

907ع

907رئاع
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907همصاع

907هیفاع

907رقاع

907فکاع

908هیلاع

هعاطتسالا 908ماع 

رصحلا 908ماع 

908ابع

طلتخم 908تدابع 

908رادلادبع

908قیتع

908جع

908لدع

909ارذع

909ءارع

909برع

هدئاب برع  . 1909

هیقاب برع  . 2909

909ناتسبرع

911شرع

هللا 911شرع 

911تافرع

912هفرع

912هنرع
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برع 912سورع 

912شورع

912ضورع

913يرع

913شیرع

913نارکسع

913هلیسع

هلماک 913هرشع 

913رفصع

913همصع

913هبقع

يرخا 914هبقع 

یلوا 914هبقع 

یطسو 914هبقع 

914قیقع

914ظاکع

مرح 914میالع 

مالسا 914ملع 

914نیملع

مرح 914نیملع 

مد 914هیلع 

915رامع

915ترامع

915هرمع
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هرمع 915هیمست 

هرمع 915نامز 

یبابحتسا 915هرمع 

مالسالا 916ةرمع 

دارفا 916هرمع 

همکا 916هرمع 

التب 916هرمع 

عوطت 916هرمع 

عتمت 916هرمع 

عتمت 917هکم و 

هیبیدح 917هرمع 

هیبجر 917هرمع 

حلص 917هرمع 

صاصقلا 917هرمع 

اضق 917هرمع 

هیضق 917هرمع 

هلوتبم 917هرمع 

یبحتسم 918هرمع 

هدرفم 918هرمع 

هضورفم 918هرمع 

بجاو 918هرمع 

919دومع

919رومع

919ماقملادنع
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919یلاوع

919هنوع

یحضا 919دیع 

نابرق 919دیع 

919ریع

قزرا 919نیع 

اقرز 920نیع 

هفرع 920نیع 

920نینیع

920غ

روث 920راغ 

ارح 920راغ 

تالسرم 920راغ 

921هشاغ

921بغبغ

هفحج 921ریدغ 

مخ 921ریدغ 

921ارغ

921سرغ

یعرش 921بورغ 

هبعک 921لازغ 

922هزغ

 ) رَفس 922لسغ 

922هبلغ
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ص 155) نیملعتملا ، هرصبت  ص 115 ؛  هعمل ج 1 ، ص 217 ؛ هیاهنلا ، . ) قیقع يداو  ك )  ) طسو تسا  تاقیم  ِر ) َغ   ) 922هرمغ

922ف

922ناراف

922هحضاف

هکم 923حتف 

923خف

923كدف

هللا یلا  923رارف 

923ناشارف

جح 923خسف 

924قوسف

جح 924تاوف 

جح 924توف 

ماقملا 924یف 

924ق

924سداق

924هسداق

924هیسداق

924نراق

925همصاق

925ابق

925یطابق

925نیتبق

بلاطوبا 925ناتسربق 
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دحا 925ناتسربق 

ردب 925ناتسربق 

عیقب 925ناتسربق 

مشاه ینب  925ناتسربق 

نوجح 925ناتسربق 

شیرق 926ناتسربق 

العم 926ناتسربق 

926نیتلبق

927هلبق

مانا 927هلبق 

لوا 927هلبق 

مود 927هلبق 

هنیدم 927هلبق 

 ) ءادهشلا 928روبق 

928هوبق

928هبق

مدآ 928هبق 

نازحالا 928ۀبق 

 ) مالسالا 928ۀبق 

لوسرلا تانب  928هبق 

ءاضیبلا 928ۀبق 

ایانثلا 928ۀبق 

هدج 929هبق 

نزحلا 929ۀبق 
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ءارضخلا 929ۀبق 

ءارضخلا 929ۀبق 

سوئرلا 929ۀبق 

ءاقرزلا 930ۀبق 

تاجوزلا 930ۀبق 

تیزلا 930ۀبق 

بارشلا 930ۀبق 

عمشلا 930ۀبق 

هرخصلا 930ۀبق 

ءاحیضلا 931ۀبق 

یبنلا مع  سابعلا  931ۀبق 

هیسابع 931هبق 

قیتعلا 931ۀبق 

( مالسلا هیلع   ) یلع 931هبق 

َم) ِط  ِء  همطاف (  931هبق 

ّر) َف  ْل  ُت  نیشارفلا (  931ۀبق 

عرصم 932هبق 

َو) ْل  ُت  یحولا (  932ۀبق 

نوراه 932هبق 

932سیبق

932نارق

فاوط 932نارق 

932هاگنابرق

ُق)  ) 933ینابرق
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ینابرق 933هیمست 

ینابرق 933ناکم 

ینابرق ناویح  933تابجاو 

ینابرق ناویح  933تابحتسم 

ینابرق لمع  933تابحتسم 

ینابرق لمع  933تباین 

ینابرق زا  933فده 

ینابرق 934هرافک و 

ینابرق 934هارمه 

َق)  ) 934نرق

. لزانملا نرق  ك )  ) راصتخا َر ) َق  ( ) َق  ) 934نرق

ِل) َّث  ُن  بلاعثلا (  934نرق 

ِز) َم  ْل  ُن  لزانملا (  934نرق 

َي) َق   ) 934ناتیرق

َت) َي  َق   ) 935نیتیرق

َر) ُق   ) 935شیرق

یحطبا 935شیرق 

رهاوظ 935شیرق 

َق)  ) 935نیرق

ِي) َق   ) 935هیرق

راصنالا 935ۀیرق 

ُح) ْل   ) سمحلا 935ۀیرق 

هللا لوسر  936ۀیرق 

َم) َق  ْل  همیدقلا (  936ۀیرق 
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َّن) لمنلا (  936ۀیرق 

حزق هوک  ك )  ) نامه 936حزق 

ِّي) ّش  َق   ) 936هیشاشق

َو) ِك  ْل  ُر  َق   ) هوسکلا 936رصق 

ناعقیعق هوک  ك )  ) نامه 936ناعقیعق 

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

( . هدئام 97 ... ) اوملعتل کلذ  دئالقلا  يدهلاو و  مارحلا  رهشلا  سانلل و  ًامایق  مارحلا  تیبلا  ۀبعکلا  هللا  لعج  َق ء )  ) 936دئالف

نامیالا 937بلق 

937سیلق

937تدایق

سان 937مایق 

موصیق هایگ  ك )  ) نامه 937موصیق 

937گ

937واگ

تاعجارم 937هورگ 

937دبنگ

938دنفسوگ

 ِ( َخ ِا   ) رخذا 938هایگ 

َم) ُخ   ) یمازخ 938هایگ 

حیش 938هایگ 

َف) ُع   ) رفصع 938هایگ 

َق)  ) موصیق 938هایگ 

938هبال

938مدتال
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938قرشال

مارحا 939سابل 

سمح 939سابل 

عرد 939سابل 

( اق َل   ) یقل 939سابل 

َم)  ) غوبصم 939سابل 

ْل) ُّب  ُل   ) نامیالا 939بل 

ًب) ل   ) 939کیبل

َم) َج  َل   ) 939لمجایحل

َر) َح  َءط  َق  ُل   ) مرح 939هطقل 

ُل)  ) 939گنل

ك) ( ) ل  ) 940اول

940يرول

( اَحا َءل  َل   ) یحضا 940هلیل 

َج) عمج (  940هلیل 

ِب) َح   ) هبصح 940هلیل 

ِف) َل  َد  ُم   ) هفلدزم 940هلیل 

َع) َم  رعشم (  940هلیل 

هبصح هلیل  ك )  ) نامه َن ) رفن (  940هلیل 

ص 205) جح ، کسانم  . ) تسا هنیدم  مرح  دح  هک  یخالگنس  نیمز  940یلیل 

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

940م

940یحام

َذ ن) م   ) لالب 940هنذأم 
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مارحلا دجسم  941هنذأم 

یبنلا دجسم  941هنذأم 

ْل) ُز  ِر  َم   ) نامیالا 941زرأم 

941مزأم

941نامزأم

941نیمزأم

هللا 941لام 

میهاربا ما  941لام 

تاهجلا 941لام 

جح 941هام 

مارح 942هام 

نوخ 942هام 

942كرابم

942هکرابم

942كربم

هقانلا 942كربم 

جح 942تالطبم 

ْل) ُء  َو  َم   ) مارحلا لالحلا و  942ءوبم 

َع) ُم   ) 943ناتعتم

ِّو) َع  َت  ُم   ) 943دوعتم

ِع) ُم   ) جح 943هعتم 

هجحلا 943ۀعتم 

943ررکتم

943عتمتم
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جحلا یلا  هرمع  هب  943عتمتم 

943هعتمتم

944هباثم

944هروبجم

هدالق 944سلجم 

نیرجاهم 944سلجم 

944يذاحم

944هببحم

944هبوبحم

944هروبحم

944هبحم

دجهت 945بارحم 

یفنح 945بارحم 

تاوقالا ۀکد  945بارحم 

ینامیلس 945بارحم 

ینامثع 945بارحم 

س)  ) همطاف 945بارحم 

مرح خیاشم  945بارحم 

يوبن 946بارحم 

یبنلا 946بارحم 

946مرحم

946همرحم

946هسورحم

946رسحم
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947رصحم

947روصحم

مارحا 947تاروظحم 

947هظوفحم

947هفوفحم

948لحم

948لحم

یعس 948لحم 

هرافک 948لحم 

948للحم

لوا 948للحم 

مود 948للحم 

موس 948للحم 

يدهلا 948لحم 

مشاه ینب  949هلحم 

ءادهش 949هلحم 

هلواخن 949هلحم 

949لمحم

مرح 949طیحم 

تیقاوم 949طیحم 

تیزلا 950نزاخم 

950هراتخم

950یبتخم

قدص 950جرخم 
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950هقلخم

فاوط 950رادم 

950لخدم

قدص 950لخدم 

950جردم

951هنیدم

هنیدم تالحم  952قطانم و 

هنیدم ياه  952هناخ 

هنیدم ياه  952هاچ 

هنیدم 952ياههوک 

رخآ 952هنیدم 

لوا 952هنیدم 

دعب 953هنیدم 

ولج 953هنیدم 

جاحلا 953ۀنیدم 

برلا 953ۀنیدم 

لوسرلا 953ۀنیدم 

ءامسلا 953ۀنیدم 

ارذعلا 953ۀنیدم 

هبیط 953هنیدم 

لبق 954هنیدم 

هفرشم 954هنیدم 

همرکم 954هنیدم 

هرونم 954هنیدم 
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یبنلا 954ۀنیدم 

برثی 954هنیدم 

954داذم

954حبذم

954بهذم

954قهارم

955هقهارم

955دبرم

ربقلا 955ۀعبرم 

955هموحرم

955هقوزرم

نیتیصخلا 955ضوضرم 

هللا لوسر  955دقرم 

هرهطم 955دقرم 

955نیتورم

955هورم

956هیورم

رامتعالا 956دیرم 

956هفلدزم

956روزم

956هلوزم

هعبرا 956دجاسم 

هثالث 956دجاسم 

هرود 956دجاسم 
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هعبس 956دجاسم 

هتس 957دجاسم 

حتف 957دجاسم 

هنیدم 957دجاسم 

هکم 957دجاسم 

957راجتسم

جح 957تابحتسم 

958عیطتسم

958هعیطتسم

958هفلتسم

958عمتسم

958هرفوتسم

958دجسم

میهاربا 958دجسم 

میهاربا 958دجسم 

رکبوبا 958دجسم 

رکبوبا 958دجسم 

رذوبا 959دجسم 

رایبا 959دجسم 

بعک نب  یبا  959دجسم 

هباجا 959دجسم 

هباجا 960دجسم 

دحا 960دجسم 

مارحا 960دجسم 
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بازحا 960دجسم 

ءاقستسا 960دجسم 

تحارتسا 961دجسم 

یلعا 961دجسم 

یصقالا 961دجسم 

میهاربا ما  961دجسم 

961نادجسم

رمق قاقشنا  961دجسم 

ریحب 962دجسم 

عئادب 962دجسم 

هلغب 962دجسم 

عیقب 962دجسم 

لالب 962دجسم 

لالب 962دجسم 

هلیدج ینب  962دجسم 

قیرز ینب  963دجسم 

هدعاس ینب  963دجسم 

ملاس ینب  963دجسم 

هملس ینب  963دجسم 

رفظ ینب  963دجسم 

هکتاع ینب  963دجسم 

يدع ینب  963دجسم 

یعوب 963دجسم 

تعیب 963دجسم 
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ربمایپ 964دجسم 

يوقت 964دجسم 

میعنت 964دجسم 

ایانث 964دجسم 

دحا لبج  964دجسم 

هامرلا لبج  964دجسم 

نینیعلا لبج  964دجسم 

هفحج 965دجسم 

هنارعج 965دجسم 

هعمج 965دجسم 

نج 965دجسم 

هیبیدح 965دجسم 

مارحلا 966دجسم 

مارحلا 966دجسم 

سرح 967دجسم 

هزمح 967دجسم 

هزمح 967دجسم 

قدنخ 967دجسم 

فیخ 968دجسم 

هغبانلا راد  968دجسم 

عرد 968دجسم 

بابذ 969دجسم 

هفیلحلا وذ  969دجسم 

نیتلبقوذ 969دجسم 
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تیار 969دجسم 

تیار 969دجسم 

سمش در  970دجسم 

هعبس دجاسم  زا  لوسر  970دجسم 

ارهز 970دجسم 

قبس 970دجسم 

هدجس 970دجسم 

فرس 970دجسم 

ایقس 970دجسم 

ناملس 971دجسم 

هرجش 971دجسم 

هرجش 971دجسم 

رمقلا قش  971دجسم 

سمش 972دجسم 

یسمش 972دجسم 

ءادهش 972دجسم 

نیخیش 972دجسم 

هرخص 972دجسم 

حیافص 972دجسم 

رارض 972دجسم 

هکتاع 973دجسم 

تافرع 973دجسم 

هنرع 973دجسم 

شیرع 973دجسم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1041زکرم  هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


رکسع 973دجسم 

هبقع 973دجسم 

یلع 973دجسم 

رمع 974دجسم 

هرمع 974دجسم 

مخ ریدغ  974دجسم 

هلازغ 974دجسم 

همامغ 974دجسم 

همطاف 975دجسم 

حتف 975دجسم 

خسف 975دجسم 

خیضف 975دجسم 

ابق 975دجسم 

نیتلبق 976دجسم 

هیرکسع هلشق  977دجسم 

چوق 977دجسم 

شبک 977دجسم 

ریبک 977دجسم 

رثوک 977دجسم 

هدئام 977دجسم 

هلهابم 977دجسم 

مرحم 977دجسم 

یبتخم 978دجسم 

هنیدم 978دجسم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1041زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


هفلدزم 978دجسم 

حارتسم 978دجسم 

دجیسم 978دجسم 

میهاربا ما  هبرشم  978دجسم 

مارحلا رعشم  978دجسم 

حبصم 978دجسم 

عرصم 979دجسم 

یلصم 979دجسم 

سرعم 979دجسم 

هکم 979دجسم 

نیترانم 979دجسم 

فرصنم 979دجسم 

ینم 979دجسم 

يوبن 979دجسم 

یبنلا 980دجسم 

رحن 982دجسم 

لحن 982دجسم 

هرمن 982دجسم 

يداو 983دجسم 

نی 983دجسم 

رجح 983سم 

983یعسم

983هلفسم

984هنیکسم
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984خلسم

984هملسم

 ) 984رعاشم

جح 984رعاشم 

همظعم 984رعاشم 

میهاربا ما  984هبرشم 

985هفرشم

985رعشم

یصقالا 985رعشم 

مارحلا 985رعشم 

985دوهشم

985دودصم

986الصم

ءاقستسا 986یلصم 

یلع 986یلصم 

دیع 986یلصم 

هللا لوسر  986عجضم 

986هنومضم

986هنونضم

986فاطم

986فوطم

987هبیطم

987هلظم

987داعم
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987رفاعم

987يرفاعم

987رمتعم

987مجعم

987هنجعم

988تادودعم

یبنلا 988سرعم 

هفیلحلا يذ  988سرعم 

988هموصعم

988هشطعم

988العم

988تاقلعم

988تامولعم

989یلعم

989هیذغم

989همخفم

989هادفم

989درفم

جح 989تادسفم 

مشاه ینب  989رباقم 

نوجح 989رباقم 

دحا يادهش  989رباقم 

راصتخا 989ماقم 

میهاربا 990ماقم 
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ماقم 990تلیضف 

ماقم 990ناکم 

ماقم 990راصح 

ماقم 991هارمه 

لالب 991ماقم 

لیئربج 991ماقم 

یلبنح 991ماقم 

یفنح 991ماقم 

یعفاش 991ماقم 

یکلام 992ماقم 

مزتلم 992ماقم 

الصم 992ماقم 

عیقبلا 992ةربقم 

نوجحلا 992ةربقم 

ءادهشلا 992ةربقم 

نیبیطملا 992ةربقم 

هالعملا 992ةربقم 

مشاه ینب  992هربقم 

992هسدقم

جح یبوجو  993تامدقم 

جح هیدوجو  993تامدقم 

993رقم

هفیرشلا 993ةروصقم 

نیغلبملا 993ةروصقم 
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993عطقم

993اکم

مارحا 994ناکم 

زئانجلا 994ناکم 

994هیربکم

994ناتکم

994هموتکم

994همرکم

994هنونکم

995هکم

995هکم

هکم 995لیاضف 

هکم 995مرح 

مرح 996ماکحا 

هکم 996تابحتسم 

هکم باقلا  997یماسا و 

هکم ياه  997هوک 

هکم 997دجاسم 

هکم 998تموکح 

همرکم 998هکم 

همظعم 998هکم 

999هنیکم

999ءالم

999مزتلم
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999انم

مرحلا دجسم  999رانم 

مارحلا دجسم  999هرانم 

مالسلا باب  1000هرانم 

هیسیئر 1000هرانم 

همحرلا باب  1000هرانم 

هینامیلس 1000هرانم 

هیدیجم 1000هرانم 

1001کسانم

جح 1001کسانم 

ینم 1001کسانم 

شیرق 1001بصانم 

هبعک 1001بصانم 

1001هراشا

هنعا . 11001

، مالزا راسیا و   2.1001

تباجح . 31001

تظافح . 41002

هید . 51002

تدافر . 61002

تنادس . 71002

ترافس . 81002

تیاقس . 91002

ترامع . 101003
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هبق . 111003

اضق . 121003

تدایق . 131003

ءاول . 141003

تروشم . 151003

هودن . 161003

هکم 1003بصانم 

ربمایپ 1003ربنم 

مارحلا دجسم  1003ربنم 

یبنلا دجسم  1004ربنم 

يوبن 1004ربنم 

1004رحنم

1005ینم

ینم 1005عیاقو 

ینم 1005هارمه 

1006ههجاوم

1006عضاوم

هعبرا 1006نطاوم 

1006فقاوم

1006تیقاوم

مارحا 1006تیقاوم 

جح 1006تیقاوم 

1006تیقاوم

هفورعم 1006تیقاوم 
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1006ءوجوم

1007مسوم

جاحلا 1007مسوم 

زئانجلا 1007عضوم 

1007هیفوم

1007فقوم

يرایتخا 1007فقوم 

يرارطضا 1007فقوم 

لوا 1007فقوم 

مود 1007فقوم 

1008نیفقوم

همطاف هدیس  1008دلوم 

یلع 1008دلوم 

همطاف 1008دلوم 

یبنلا 1008دلوم 

1009هنمؤم

1009هسنؤم

1009هباهم

هللا لوسر  1009رجاهم 

1009نیرجاهم

1009طبهم

لیئربج 1009طبهم 

1009سارهم

1010لهم
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1010لهم

1010للهم

1010لهلهم

1010هعیهم

مان 1010بازیم 

تمحر 1010بازیم 

1010تاقیم

عتمت جح  1011تاقیم 

عتمت هرمع  1011تاقیم 

هدرفم هرمع  1012تاقیم 

1012نومیم

1012هنومیم

1012ن

1012یئان

1012تبان

1013هیبان

1013هیجان

ندیچ 1013نخان 

1013هردان

1013رذان

1013ردغلاران

هفلدزملا 1013ران 

1013هسان

1013هتشان
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1013رشان

1014هشان

هوسکلا 1014رظان 

1014هعفان

هریملا 1014لقان 

1014هیمان

تمحر 1014نادوان 

الط 1014نادوان 

هبعک 1014ناودان 

1015بیان

1015ءالبن

هیاقس 1015ذیبن 

1015فتن

طبالا 1015فتن 

1015دجن

1015رجن

1015رحن

1016هلواخن

1016هلخن

1016یلوخن

ینم 1016لوزن 

1016هساسن

1016کسن

1017نیکسن
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1017ءیسن

1017هکیسن

1017هناشن

مهرد 1017فصن 

1017رفن

لوا 1018رفن 

یناث 1018رفن 

بارغلا 1018ةرقن 

1018عقن

هبعک هب  1018هاگ 

يا هرادتسا  1018زامن 

فاوط 1018زامن 

ترایز فاوط  1018زامن 

ءاسن فاوط  1019زامن 

ترایز فاوط  1019زامن 

ءاسن فاوط  1019زامن 

1019تارمن

1019هرمن

1019هلخاون

1019یجاحون

1020تباین

1020و

جح 1020تابجاو 

هرمع 1020تابجاو 
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جحلا 1020بجاو 

1020يداو

میهاربا 1020يداو 

هدیج یبا  1020يداو 

ناحطب 1020يداو 

عمج 1021يداو 

نج 1021يداو 

مرحلا 1021يداو 

قینلا نوصح  1021يداو 

انونار 1021يداو 

لیس 1021يداو 

تافرع 1021يداو 

قیقع 1021يداو 

عرذ يذ  ریغ  1022يداو 

س)  ) همطاف 1022يداو 

خف 1022يداو 

نرق 1022يداو 

نیمزأم 1022يداو 

كرابم 1022يداو 

مرحم 1022يداو 

رسحم 1022يداو 

بصحم 1023يداو 

هلفسم 1023يداو 

رعشم 1023يداو 
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ینم 1023يداو 

رانلا 1023يداو 

هلخن 1023يداو 

ململی 1023يداو 

1023مقاو

1023هدلاو

1023حاشو

1023لئاصو

جح 1024تیصو 

مارحا 1024تقو 

لالحا 1024تقو 

يرایتخا 1024تقو 

يرارطضا 1024تقو 

جح 1024تقو 

هرمع 1024تقو 

هیفرع 1025هفقو 

1025فوقو

يرایتخا 1025فوقو 

يرارطضا 1025فوقو 

تافرع رد  1025فوقو 

تافرع 1026هارمه 

رعشم رد  1026فوقو 

ینم رد  1027فوقو 

هناگ هس  1027فوقو 
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1027نیفوقو

1027نایباهو

1027هیباهو

1027ه

1027ترجه

1027يده

للحت 1028يده 

عتمت 1028يده 

قایسلا 1028يده 

نارقلا 1028يده 

هعتم 1028يده 

بودنم 1028يده 

بجاو 1028يده 

نیملاعلل 1028يده 

1029ءارذه

1029هلوره

لیعامسا 1029همزه 

لیئربج 1029همزه 

کلم 1029همزه 

ریبکت 1029تفه 

لیلهت 1029تفه 

گنس 1029تفه 

طوش 1030تفه 

دجسم 1030تفه 
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هکرب 1030یه 

1030ي

1030برثی

رتش 1030کی 

واگ 1030کی 

دنفسوگ 1031کی 

1031ململی

هللا 1031نیمی 

1031عبنی

1031عوبنی

1031ددنی

1032ردنی

حاتفتسا 1032موی 

حاتتفا 1032موی 

عراکالا 1032موی 

عرکالا 1032موی 

بیصحتلا 1032موی 

هیورتلا 1032موی 

عمجلا 1033موی 

جحلا 1033موی 

ربکالا جحلا  1033موی 

هبصحلا 1033موی 

سوئرلا 1033موی 

ردصلا 1033موی 
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هفرعلا 1033موی 

حتفلا 1033موی 

ردقلا 1033موی 

رقلا 1033موی 

هفلدزملا 1034موی 

دوهشم 1034موی 

رحنلا 1034موی 

رفنلا 1034موی 

لوالا رفنلا  1034موی 

یناثلا رفنلا  1034موی 

روفنلا 1034موی 

1034عبانم

ریوصت هنییآ  رد  1036جح 

1036لامعا

عتمت هرمع  لوا :  1036هلحرم 

عتمت هرمع  هناگ  1036لامعا 5 

عتمت جح  مود :  1036هلحرم 

عتمت جح  هناگ  1036لامعا 13 

مارحا 1036تامّرحم 

نز درم و  نیب  كرتشم  1036تامرحم 

نایاقآ صوصخم  1037تامرحم 

ناوناب صوصخم  1037تامّرحم 

1037نکاما

هرّونم هنیدم  هکّربتم  1037نکاما 
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همّرکم هّکم  هکربتم  1037نکاما 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  1038هرابرد 
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( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  همانیگدنز 

باتک تاصخشم 

، ینایسرواج هر /) ) ینیمخ ماما  همانیگدنز  روآدیدپ :  مان  ناونع و  مرکا  ینایسرواج ، هسانشرس :   1453-79 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
( هر ) ینیمخ ماما  رگفیصوت :  . 5 ص 4 -  دادرم 1378 :)  ، ) ش 6 لاس 2 ، ناتسبش ، هلاقم ، :  اشنم  مرکا 

تلحر ات  تدالو  زا  ینیمخ  ماما 

ناتسرهش رد  يدالیم ) رپماتپس 1902   21  ) یسمش يرجه  رو 1281  ـ یرهش اب 30  قباطم  يرمق  يرجه  یناثلا 1320  يدامج  متسیب  زور  رد 
, اهیلع هللا  مالس  ـهـر  طا يار  ـ هز هلالس  زا  ـی  ناد ـ نا رد خـ داهج و  ترجه و  ـم و  لع لها  يا  هداوناخ  رد  ناریا  يزکرم  ناتسا  عباوت  زا  نیمخ 

راـک رد  لـسن  رد  لـسن  هک  دو  يدادـجا بـ ءاـبآ و  يایاجـس  ثراو  وا  داـهن . تعیبـط  نادـکا  يا بـر خـ ـی پـ نیمخلا يو  ـ ـسو ـ ملا ـلـه  لا حور 
ـن یرصاعم زا  يو  ـ سو یفطصم مـ دیس  هل  ـ لا هیآ  موحرم  ـی  نیمخ ماما  راو  ـ گرزب رد  پـ ـد . نا هد  ـ یشو یهلا کـ فراع  بسکو مـ مدرم  ـت  یاد هـ
ار ار فـ ـی  مالـسا فراـعم  مو و  ـ لع فر  ـ ـشا فجن  رد  ـد  نچ ـی  ناـیلاس هکنآ  زا  پـس  ضر ,)  ) يزار ـ یـش يازریم  ـی  مظعلا ـلـه  لا هیآ  مو  ـ حرم
رد دو . ـی بـ نید رو  ـ ما رد  ناـنآ  يداــه  مدرم و  ءاــجلم  ـیـن  مخ رد  تشگزاــب و  نار  ـ یا دو بـه  هد بـ ـ مآ لــیان  دا  ـ هتجا هـجرد  هـب  هـتفرگ و 

ـی بلط قح  يادـن  تقو  تموکح  لامع  تیاـمح  تحت  نیناوخ  ناـیتوغاط و  تشذـگ , یمن  ـلـه  لا حور  تدـالو  ها  زا 5 مـ ـش  یب هـکی  ـ لا حـ
ار بـه يو  كارا  هب  ـیـن  مخ ریـس  رد مـ ـتـنـد و  فگ ـخ  ـساپ هلو  ـ لگ اب  دو , هتـساخ بـ تمواـقم بـر  ناـشیاهی بـه  ـ ئو ـ گروز ربارب  رد  هک  ار  رد  پـ

يارجا رب  دـند و  ـ ـش راـپ  ـ ـس ـ هر تقو ) همو  ـ کحلا راد   ) نارهت . هب صاـصق  یهلا  ـم  کح يارجا  يار  ـد بـ یهـش ناگتـسب  ـد . ند ـ ناـسر تداـهش 
تداهش موهفم  اب  ان و  ـ ـشآیم جنر یـتـیـ اب  یکدو  ناوا کـ زا  ین  ـ یم ماما خـ بیبترت  ـن  یدب دیدرگ  صاصق  لتاق  ات  دندیزرو  رار  ـ ـصا تلاد  عـ

او و ـ قت ـم و  لع نادناخ  زا  دو  هک خـ رجاه ) ـو  ناب  ) شا ـنـه  مو ردام مـ یتسرپرس  تحت  ار  یناو  ـ جو ـی و نـ کدو نارود کـ يو  دیدرگ . وربور 
هک مناخ ) ـه  بحاص  ) شا همر  همع مـکـ دزن  ـن  ینچمه تسا . هدوب  فیناصتلا ) هد  ـ بز بحاص   ) يرا ـ ـسناو ـلـه خـ لا ـه  یآ مو  ـ حر ناگداو مـ زا نـ

هـب قـم, ترجه  دـیدر . مور گـ ـ حم زین  زیزع  ود  نآ  دو  ـ جو تـمعن  زا  یگلاـس  ـن 15  ـس رد  اما  درک  يرپس  دو  ـو بـ جقح عاجـش و  ییو  ـ ناـب
ـ  يدزی يریاـح  ـم  یرکلا دـبع  خیـش  جاـح  ـی  مظعلا هللا  هیآ  ترجه  زا  ـی پـس  کدـنا یمالـسا  موـلع  سیردـتو  یلیمکت  سورد  لیـصحت 

هزو راپـس حـ ـ هر زین  ینیمخ  ماما  ير ) ـ مق ير  ـ جه بجر 1340  ـ ملا بجر  قباط بـا  مـ ـی , ـسمش ير  زورو 1300 هـجـ نـ ( ـ  هیلع هللا  هـم  ـ حر
ارف زا  ناو  هک مـی تـ درک . هزو قـم طـی  دـیتا حـ ـ ـسا دزن  ار  يوزو  موـلع حـ یلیمکت  تالیـصحت  لـحارم  تعرـس  هب  دـیدرگ و  هـیملع قـم 

سورد لـیمکت  ـی و  نارهت بـیدا  ـی  لع ـد  محم ازر  اـقآ مـیـ موـحرم  دزن  ناـیب ) یناـعم و  ـم  لع رد   ) لو ـ طم باـت  ثحاـبم کـ ـن تـتـمـه  تفرگ
سورد فـقـه و یناـشاک و  یبرثی  یل  ـیـد عـ ـس هل  ـ لا هیآ  مو  ـ حرم دزن  رتشیب  و  يراـسناو , ـی خـ قت دـمحم  دیـس  هل  ـ لا هیآ  مو  ـ حرم دزن  حـطس 

هیآ تلحر  زا  پـس  درب . مان  ـم  هیلع ـلـه  لا ناو  ـ ضر يدزی ـ  يریاح  ـم  یرکلادبع خیش  جاح  یمظعلا  هل  ـ لا ـه  یآ هزو قـم  ـم حـ یعز دزن  لو  ـ ـصا
هللا هـیآ  ـیـد و  ــسر ـه  چیت هـب نـ هـیملع قـم  هزو  ـن حـ یدــهتجم زا  رگید  یعمج  هارمه  هـب  ـی  نیمخ ما  ـ ما شـالت  يدزی  ير  ـ یا ـی حـ مظعلا هللا 

ـن و یـسرد زا مـ ناو یـکـی  هـب عـنـ ـی  نیمخ ماـما  ناـمز , نـیا  رد  ـد . یدر م گـ ـــ مزاـع ق ـیـه  مل هزو عـ ـیـم حـ عز ناو  ـ نع هـب  ضر ) ـی( مظعلا
هزوح رد  ینالوط  ياهلاس  یط  ماما  ترضح  دش . یم  هتخانش  قالخا  نا و  ــ فرع هفـسلف و  لو و  ـ ـصا رد فـقـه و  يءار  بحا  ـ ـص ـن  یدهتجم

, هید ـ محم ـد  جـسم مظعا , ـد  جـسم هیـضیف , رد  یمال  ـ ـسا قال  ـ خا ناـفرع و  هفـسلف و  لو , ـ ـصا هقف , هرود  ـن  یدـنچ ـس  یردـت هب  هیملع قـم 
ـم طعا خیش  ـد  جـسم رد  لاس  بیرق 14  زین  فجن  هیملع  هزو  رد حـ تشاـمگ و  تمه  و ... یـساملس , دجـسم  قدا , ـ ـصالم جا  هسرد حـ مـ

يرظن ـی  نابم . راب ـیـن  تس ـ خن يار  هک بـ دو  فجن بـ رد  دومن و  ـس  یردت حو  ـ طس نیرتیلاع  رد  ار  تی و فـقـه  لها بـ فراعم  هر )  ) يرا ــــ صنا
رد داهج  هزرابم و  هیحور  ما  ــ یق هزرا و  ـ بم ـر  گنس رد  ـی  نیمخ ما  ـ ما دومن . ـو  گزاب هیق  تیالو فـ ياهسرد  هلـسلس  رد  ار  ـی  مالـسا تمو  ـ کح
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ترضح نآ  یگدنز  نارود  لو  یعامت طـ ـ جا یسا و  طیارـش سـیـ یگداو و  ـ ناخ طیحم  تی و  ـ برت يدا و  ـتـقـ عا ـش  نیب رد  ـه  ـش ـ یر اد  هار خـ
زا ناش  ـ یا یمل  یحور و عـ داع  ـ با ـل  ما ـ کت تازاو  هب مـ نآ  یلماـکت  ـیـر  ـس زا و  ـ غآ ـی  ناو ـ جو زاـغآ نـ زا  ناـش  ـ یا تازراـب  مـ تسا . ـتـه  ـشاد
رد تسا و  هت  ـ فا ـه یـ مادا فل  ـتـ خم لا  ـ کشا رد  ـر  گید يو  زا سـ ـی  مال ـ سا عماو  نار و جـ ـ یا یعامتجا  ـی و  سایس لاو  ـ حا عاضوا و  ـسـو و  کی

ـش قن ياف  ـ یا ـت  ینا ـ حور مای و  تیر قـ ـ بهر رد  ناش  ـ یا ات  دروآ  ـد  ید ـتـی پـ ـصرف یت  ـ یالو یت و  ـ لایا ياهن  ـ مجنا يارجام  لا 1340 و 41  ـــ س
دحاو يرب  ـ هر ینعی  ـه  تسجرب ـی  گژ ـ یو ود  اب  لاس 1342  دادر  رد 15 خـ نار  ـ یا تلم  تیناحور و  يرـسارس  ما  ـیـب قـیـ تر ـن تـ ید ـد و بـ نک

دع هک بـ ناریا  تازراب مـلـت  ـن مـ یو رب فـصـل نـ يزا شـد  ـ غآرس مایق , يا  ـ هفده اهراعش و  و  اه , هز  ـیـ گنا ندو  ـی بـ مالسا ین و  ـیـ مخ ماما 
هکیلاح رد  ار  لوا  لل  ـ ملا ـن  یب ـگ  نج زا  ـش  یو هر خـ ـ طاخ ـیـنـی  مخ ماما  ـی شـد  فرعم ـتـه و  خانش ناهج  رد  یمالسا  بالقنا  مان  تحت  اه 

ـه ـسرد ـن مـ کل مدو  ـک بـ چو مـن کـ تسه ... مدای  ار  ـی  للملا ود جـنـگ بـیـن  مـن هـر  دـنک : داـی مـی  نینچ  هدو  هلاـس بـ یناو 12  ـ جو نـ
تخات و درو  ام مـ مد و  ـ ید یم  ار  ـا  هنآ اجنآ  مـن  رد خـمـیـن , ـتـیـم  ـشاد ام  هک  يزکرم  ناـم  رد هـ ار  يورو  ـ ـش ياهزابرـس  ـتـم و  فر یم 

رگمت رار سـ ـ شاو ـن  یناوخ زا  یخر  یماسا بـ يروآ  دای  اب  رگید  ییاج  رد  ماما  تر  ـ ضح لوا . ـلـل  ملا ـن  یب رد جـنـگ  ـم  ید یم شـ عقاو  زات 
ام مدو ... رد جـنـگ بـ یگچب  زا  مـن  دـیامر : یم فـ دــنتخادرپ  یم  مدرم  ـس  یماوـن لاوـما و  ترا  يز بـه غـ ـ کر تـمو مـ ـ کح هاـنپ  رد  هـک 

ـد یا ـ ـش اـب  ـ یر هـک تـقـ یلاـح  ـن  یع رد  ـم و مـن  یتـشاد گـنفت  ناـمدو  ـم و خـ یدو ــ ـیـهـا ب لعب ـ جر مو  درو هـجـ مـ ـم , یدو ـی هـا بـ قلز درو  مـ
ترا دـنن و غـ مو کـ ـ جه دـنت  ـ ـساو یم خـ اهنیا  ام و  لـح  رد مـ دو نـد  ـتـه بـ ـس هک بـ ییاـهر  ـ گنـس ـن  یا رود  مدوب , بـچـه  دوب , مغولب  ـل  یاوا

دان ـ سا ـی  هاو ربانب گـ هک  ـی  سمش دن 1299  ـ فسا مو  رد سـ ناخ  اضر  ياتدو  ـم کـ یدرک یم  ـی  شکرس ار  اهرگنس  م  ــ ـتـی فر یم  اجنآ  دنن , کـ
هیراجاق تنطلـس  دو هـر چـنـد کـه بـه  هد بـ ـ ـش ـی  هد ـ نامزاس تیام و  اهـس حـ ـ یلگنا هلیـسو  ـه بـ ـشد ـل خـ باق ری  ـی و غـ خیراـت كرادـم  و 

نا ـنـ چنآ ضو  ـ عرد اـما  تخا  ـ ـس دود  ـ محم ار  هد  ـ نکرا رار پـ ـ ـشا ـن و  یناو ـفـی خـ یاو ـ طلا كول  تمو مـ ـ کح يدود  اـت حـ دیـشخب و  ناـیاپ 
ییاهنت هب  يو  ـلـ هپ نامدودو  دـندش  ـم  کاح نار  ـ یا مو  ـ لظم ـت مـلـت  ـشو ـ نرـس رب  ـیـل  ماف راز  نآ هـ ـه  یاس رد  هک  دروآ  دـیدپ  يرو  ـ تاتکید
يانگنت رد  تیطورشم  ـضـت  هن عیاقو  زا  هک پـس  ناریا  تیناحور  ـی  طیارـش ـی  نینچ رد  دیدرگ . رارـشا  نیناوخ و  قباس  ـش  قن راد  هد  ـ هع

تشاد رار  رگید قـ يو  زا سـ بآ  رک مـ ـ فنشور ناگتخاب  برغ  ياهین  ـ مشد وس و  ـ کی زا  یسیلگنا  لام  تقو و عـ يا  ـ هتلود ـفـه  قو یب  مو  ـ جه
تو ـ عد يریاح بـه  ـم  یرک ـ لادـب خیـش عـ جاح  یمظعلا  ـلـه  لا هیآ  داـت . ـ فا ـو  پاـکت ـش بـه  یو تیدو خـ ـ جوم مـال و حـفـظ  ـ ـسا زا  عاـفد  يارب 

هداـعلا قو  دادعتـسا فـ زا  يریگ  هر  اـب بـهـ هک  ین  ـ یم ما خـ ـ ما نآ  زا  ـی پـس  کدـناو درک  ترجه  ـر  هـش ـن  یا هب  كارا  زا  تقو قـم  ياـملع 
رد المع  در و  ترجه کـ هب قـم  دوب  هدرک  یط  ـت  عر ـ ـس اـب  ارا ك  ـن و  یم رد خـ ار  هیملع  هزو  حو حـ ـ طـس یتاـمد و  ـ قم سورد  ـش  یو خـ
هتس ـ جرب يالضف  دادعا  رد  ترـضح  نآ  هک  تشذگن  ـی  نادنچ نامز  تشاد . لاعف  یت  ـ کراش ـس قـم مـ یـسات هزو نـو  تیعقوم حـ ـم  یکح تـ
هزو حـ ـن 1315 ه-ش ) مهب  10  ) يریاح یمظعلا  ـه  للا ـه  یآ تلحر  زا  پـس  هتخا شـد . ـ نش لو  ـ ـصا هقف و  هفـسلف و  نا و  ـ فرع رد  هزو  نیا حـ

ـیـه قـم ملع هزو  یتسرپرـس حـ لاس  تشه  تدم  دنتـساخرب . ییوج  هراچ  هب  ـد  هع يامل مـتـ عـ درک . یم  دید  ـ هت لالحنا  رطخ  ار  هیملع قـم 
هدـهع رب  ـم ـ  هیلع ـلـه  لا ناوـضر   - يراـسناو ـی خـ قت ـمـد  حم ـد  یـس ردـص و  ـن  یدـلا ردـص  دیـس  تجح , دـمحم  دیـس  ما : تاـیآ عـظـ ار 

یمظعلا هللا  هیآ  دـیدرگ . ـم  هارف یمظع  تیعجرم  ققحت  يارب  طیارـش  ناخاضر , طوقـس  زا  صو پـس  ـ ـصخ هلـصاف و بـ ـن  یا رد  دـنتفرگ .
ـن یا ـد . شا هزو بـ نایک حـ ـظ  فح يریاح و  موحر  يارب مـ ـی  بسانم نیشناج  تسناو  دو کـه مـی تـ يا بـ هتسجرب  یملع  تیصخش  يدرجورب 
ـلـه لا ـه  یآ زا  تو  ـ عد رد  ماما  صخـش  ـد . ـش بیقعت  تعرـس  هب  ماما خـمـیـنـی  هلمج  زا  يریاح و  ـلـه  لا ـه  یآ نادرگاش  يو  ـ ـس زا  داهنـشیپ 
ـی سایس طیار  ـت شـ قد اب  هک  ـی  نیمخ ماما  درک . شالت  هنادجم  هزو  تماعز حـ ری  ـ طخ تیلوئسم  شریذپ  هب قـم و  ترجه  يارب  يدرجور  بـ
تالجم و ـر و  ـصاعم خـیرات  بتک  رمتـس  هع مـ ـ لاـطم قیرط  زا  ار  شیو  تاـعال خـ ـ طا تشاد و  رظن  ریز  ار  اـه  هزو  ـیـت حـ عـضو هعماـج و 
هک دو  هت بـ ـ فایرد درک  یم  لیم  ـ کت سرد  ـلـه مـ لا ـه  یآ نوچمه  یناگرزب  رضحم  كرد  نار و  ـ هت ـد بـه  مآ ـت و  فر ـت و  قو ياه  ـه  ما ـ نزور

ندروآ راک  يور  زا  صو پـس  ـ ـصخب تیطورـشم و  تسکـش  زا  هک پـس  يراب  تلذ  طیار  ـ ـش زا  تاجن  ـی و  یا ـ هر ـیـد بـه  ما ـطـه  قن اهن  تـ
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تینا ـ حور مدر بـا  يو مـ ـ نعم طا  ـ بترا اه و  هزوح  تایح  ـن  یم ـ ـضت نآ  زا  شیپ  ـیـه و  مل ياه عـ هزوح  يرادیب  تسا , هدمآ  دیدپ  ناخ  اضر 
يراک اب هـمـ ار  هیملع  هزو  راتخاس حـ ساسا  حالصا  حرط  لاس 1328  رد  شیوخ  دنمشزرا  ياهفده  بیقعت  رد  ینیمخ  ماما  ـد . شا مـی بـ
بـالط ماـما و  نادرگاـش  يوـس  زا  حرط  ـن  یا داد . داـهن  ـ ـشی پـ هر )  ) يدرجور ـلـه بـ لا ـه  یآ درک و بـه  ـیـه  هت ير  ـ یاـح ـی  ـضتر ـلـه مـ لا ـه  یآ

یتلایا و ياه  ـمـنـ جنا هحیال  دو . هدرک بـ ها  ـتـبـ شا ـش  تابساحم رد  ـم  یژر اما  تفرگ . رارق  تیامح  لابقت و  ـ سا درو  هزو مـ ریمـض حـ ـن  ـشور
رییغت مـی اهاد  ـ یدـناک ناگد و  باخت کـنـنـ ـ نا ندو  درم بـ ـم و  یرک نآرق  هب  دـن  ـ گوس ندوب , نامل  ـ ـسم طر  ـ ـش نآ  ـب  جو هب مـ یتیالو کـه 
ـه گن یفخم  يارب  ـی  ششو نانز پـ تاباختنا  يدازآ  ـد . یسر ـم  لع ـلـه  لا ـد  ـسا ـر  یما ـیـنـه  با بیو کـ ـ ـصت هب  ش  ـر 1341 ه -  هم رد 16  تفای 

ردا ـ ـصم رد  ـی  یاهب رـصانع  رو  ـ ـضح ندر  ـی کـ نو ـ ناق روظنم  اق بـه  ـیـ قد تس  ـ خن طر  ـ ـش ود  رییغت  فذح و  دو . رگید بـ ياه  ـ فد ـتـن هـ ـشاد
ناریا و تابـسانم  هعـسو  رد تـ ـی  تـس ـ ینو ـیـ هـص ـم  یژر زا  ها  ـ ـش ینا  ـیـبـ تـش دـش پـ هراشا  هکناـن قـبـال نـیـز  چـ دو . هد بـ ـ ـش باـختنا  رو  ـ ـش کـ
ار طرش  ـن  یا ناریا  هناگ  هس  ياو  رد قـ تی  ـ ئا ـ هب يرا  ـمـ عتسا کل  ناور مـسـ ذو پـیـ نـفـ دو . ها بـ زا شـ ـکـا  یر ـ مآ ياهت  ـ یامح طرـش  لی  ـ ئارـسا

لداـبت زا  روبز پـس  هحیـال مـ بیوصت  ربـخ  راـشتنا  ضحم  هب  نار  ـ هت گرزب قـم و  ياـمل  هارم عـ هب هـ ـیـنـی  مخ ماـما  دیـشخب . ققحت مـی 
ندر دز کـ ـ ـشوگ ها و  ـ ـش ـم  یژر یعقاو  فادـها  ـن  تخاس ـن  ـشور رد  ماما  ترـضح  ـش  قن دـندز . هبناج  همه  تاضار  ـتـ عا هب  ـت  ـسد نـظـر 
ضار ـتـ عا هدا  ـ ـش ـ گرـس ـه هـا  مان ـهـا و  فارگلت دو . زاسراکو بـ ـر  ثو را مـ ـ یـس ـط بـ یار ـ ـش ـن  یا رد  ـیـه  ملع ياه  هزو  املع و حـ ریطخ  تلاـسر 

هب ـیـنـی  مخ ماما  يا  ـهـ فارگلت ـن  حل تخیگنارب . مدرم  فلت  ـ خم راـش  ـ قا رد  ار  ـت  یاـم زا حـ یجو  ـم مـ لع ـلـه  لا ـد  ـسا هاـش و  هب  اـملع  زی  ـ مآ
هک بـه ـم  نک یم  تحیـصن  امـش  هب  اددجم  بناجنیا  دو : هدمآ بـ اهفارگلت  ـن  یا زا  ـی  کی رد  دوب . هدنهد  راد  ـ ـشه دـنت و  ریزو  تسخن  هاش و 
ـن یملـسم يامعز  تلم و  ياملع  ماک  ـ حا نآر و  زا قـ فلخت  ـیـمـه  خو بقاوع  زاو  دیهن  ندرگ  ـی  ـساسا نو  ـ ناق لا و  ـ عت دنواد مـ تعاطا خـ

راهظا زا  ـا  مش هرابرد  مالـسا  ياملع  الا  دیزاد و  ـر نـیـنـ طخ هب  ار  تکل  بجو مـمـ نود مـ اد و بـ ـمـ عو دیـسرت  ساسا بـ نو  ـ ناق زا  فل  ـ خت و 
ناریا تلم  يارب  ردقنارگ  زوریپ و  يا  ـه  برجت ـتـی  یالو یت و  ـ لا ـ یا ياهنم  ـ جنا يارجام  ـیـب  ترت ـن  یدـب در . ـد کـ نهاو ـ خن يراددو  هد خـ ـ یقع

واب دو . هتسیاش بـ مالسا  تما  ير  ـبـ هر يارب  ـت  هج ره  زا  هک  ـتـنـد  خانش ار  ـی  تیصخش يا  ـیـهـ گژ ـ یو نآ  یط  دو کـه  ـت بـ هجنآ زا  هژیو  بـ
هاـم 1341 ـ ید رد  ها  ـ ـش تفاـی . ـه  مادا رظن  درو  تا مـ ـ حالـصا ما  ـ جنا يار  ـا بـ کیرمآ را  ـ ـش فـ اـهن , ـمـ جنا يار  ـ جاـم رد  ها  ـ ـش تسکـش  دو  جـ
يا قـم ـ مل عجارم و عـ ـر  گید راب  ینیمخ  ماما  دش . مودنار  ـ فر راتساو  درمش و خـ رب  ار  ـش  یوخ تاحالصا  هناگشش  لو  ـ صا یسمش  ير  ـ جه

تامادـقا هب  ضارت  ـ عا رد  لا 1342  ـ ـس زورو  ـی نـ نات ـ ـساب ینیمخ عـیـد  ماما  داهنـشیپ  اب  دـناوخارف . هرابود  ییوج  هراـچ  تس و  ـ ـش ار بـه نـ
اکیرمآ فاد  ـ ها ها بـا  ـی شـ یو ـبـیـر و هـمـسـ عت ها  بال سـیـ ـ قنا هاش بـه  بال سـفـیـد  ـقـ نا زا  ماما  تر  ـ ـضح هی  ـ مالعا رد  دش . ـم  یرحت میژر 
تاـماق هـب مـ اـکیر  ـ مآ تاحالـصا  ماـجنا  يار  نار بـ ـ یا ـعـه  ماـج یگداـمآ  درو  رد مـ ها  ـ ـش ـر , گید يو  ـ ـس زا  دوـب . هدـش  اـش  ـ فا لیئارـسا  و 

ماما دـمآیم . نارگ  رایـسب  يو  يارب  امل  تف عـ ـ لاخم دو . هداهن بـ ـفـیـد  ـس بال  ـ قنا ار  تاحال  ـ ـصا ماـن  دو و  هداد بـ ناـن  ـمـیـ طا ـتـن  گن ـ ـشاو
مدر در و مـ دای مـی کـ ـیـل  ئار ـ سا نام بـا  تایانج و هـمـپـیـ ـی  لصا لما  ناو عـ ـ نع هب  ها  ـص شـ خـش زا  اورپ  یب  مدرم , عامت  ـ جا رد  ین  ـیـ مخ
رگید فجن و  يامل قـم و  تو عـ زا سـکـ اد  ـ یدش ـن 1342  یدرور هدزاود فـ زور  رد  دو  ینار خـ رد سـخـنـ وا  ـد . ناو ارف مـی خـ مای  ار بـه قـ

ما ـ ما تر  ـ ـضح تسا  را  ـ بج ها  ـ گتـسد یهار بـا  تو هـمـ ـ کـس زور  ـ ما دو : ـ مر درک و فـ دا  ـتـقـ نا ـم  یژر هزات  تایانج  لباقم  رد  یمالـسا  دالب 
تف ـ گـش ریثءات  زار  تخاس . رـش  ـتـ نم يرگتراغ  ینعی  یتسود  هاش  ناو  ـ نع تحت  ار  دو  فورعم خـ ـیـه  مـالعا ـن 42 ) یدرورف  13  ) دعب زور 

تبالـص هشید , ـ نا تلا  ـ ـصا رد هـمـیـن  ـد  یاب ار  تفر  ـش مـی  یپ يزاب  ـ ناج زرم  اـت  هک  ـبـیـنـش  طاـخم ناور  رد  ما  ـ ما مـال  ماـما و کـ ما  پـیـ
هیضیف ـن  یمو ـلـ ظم نو  اب خـ زا و  ـ غآ زورون  ـم عـیـد  ـسارم ـم  یرحت اب  لاس 1342  در . ـو کـ جتسج مدر  شا بـا مـ هبئا  تقاد بـی شـ ـ ـص يار و 

نا ـ نآ ما  مدرم و قـیـ ندرک  هاگآ  رب  ین  ماما خـمـیـ ـد و  یزرو رار مـی  ـ صا ـا  کیر ـ مآ ـر  ظن درو  تاحال مـ ـ ـصا ماجنا  رب  ها  ـ ـش دش . گنرنو  خـ
فجن زا  ـم  یکح ـی  مظعلا هللا  ـه  یآ ـن 1342  یدرورف هدرا  ـ هچ رد  ـت . ـشاد يرا  ـ ـش ـ فا هاش پـ ياهت  ـ نا ـ یخ ـا و  کیر ـ مآ ياـهتلا  ـ خد ـر  بار رد بـ

داهنـشیپ نیا  دننک . ترجه  فجن  هب  یع  ـ مج ـتـه  ـسد رو  هب طـ ـی  گمه دـش کـه  نآ  راتـساو  ناریا خـ عجارم  املع و  ییا بـه  ـهـ فار ـ گلت طـی 
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ـلـه لا ـه  یآ فار  ـ گلت خـساپ  اهد , ـ ید ـ هت ـن  یا ان بـه  ـتـ عا نود  ماما بـ ترـضح  دوب . هدـش  حرطم  اـه  هزو  ناـیک حـ اـمل و  ناـج عـ ـظ  فح يارب 
هب هیملع قـم  هزو  ندر حـ ـی کـ لاخ اـملع و  یع  ـ مج ـتـه  ـسد تر  دو کـه هـجـ هدرک بـ ـد  یکاـت نآ  رد  هدو و  ـ من لاـسرا  ار  ـم  یکح یم  ـظـ علا

تل امل و مـ ـی عـ هار ـ مه ـیـه بـر  ـض ـه فـیـ عجاف ـلـم  هچ ـبـت  ـسانم بـ ( 1342  / 2 خـیات 12 /  ـی(بـه  مایپ رد  ـنـی  یمخ ماما  تسین . تحلـصم 
مو ـ کحم ار  لیئار  ـ سا ها و  ـ ـش ياهنامیپو  دیزرو  دیکا  بصاغ تـ لیئار  ـ ـسا ـی بـا  برع لود  ـی و  مالـسا کلا  ـ مم نار  ـ ـس ـی  یورایور رد  ناریا 
رد ار  هداـفت  ـ ـسا تیا  ـ هن تصر  ـن فـ یا زا  ینیمخ  ماـما  دـی . ـ ـسر ار  دو فـ دادرخ بـ اـب  فداـص  هک مـ مرحم 1342  هاــم  دادرخ  ماـیق 15  درک .

دادرخ ـی(13  مق يرجه  لاس 1383  يارو  ـ ـشاع ـر  ـص رد عـ ینیمخ  ماما  دروآ . لمعب  هاـش  دبتـسم  ـم  یژر ـه  یل ماـیق عـ مدرم بـه  کـیر  ـ حت
هک دو  ینارنخس بـ ـن  یمه رد  درک . داریا  دوب  دادرخ  مایق 15  رب  يزاغآ  هک  ار  ـش  یو ـی خـ خیرات قطن  ـیـه  ضیف هسرد  رد مـ یـسمش ) 1342
وت هب  مـن  هاش ! با  ـ نج يا  ها ! ـ ـش ياقآ  يا  ـم , نک تحیـصن مـی  امـش  هب  اـقآ مـن  دو : ـ مرف هاـش  هب  باـطخ  دـنلب  يادـص  ین بـا  ـیـ مخ ماـما 

, يور دن تـو بـ ـ هاو رگا بـخـ زور  مرادـن کـه یـک  لی  مـن مـ ار . وت  دـننک  یم  لا  ـفـ غا اقآ  اهراک , نیا  زا  رادر  ـت بـ ـسد من  یم کـ تحـصین 
ام بـیـن طبر  ارم بـشـنـو ... تحی  ـ صن ـر کـن ... کف ـش  فار ـ طا رد  ناو , ـ خب دنیو  یم گـ تت و  ـ ـسد دنهد  یم  هت  ـ کید رگا  دنن ... رکـش کـ همه 

شو ـ ماخ نامر  هاش فـ تسا ؟  ـی  لی ـ ئار ـ ـسا هاش  رگم  ـیـد ... نزن فرح  ـیـل  ئارـسا زا  دـیو  تینما مـی گـ ناـمزاس  هک  تسیچ  لیئارـسا  ها و  شـ
بـش همین  هـس  تعاـس  ـر و  یگتـسد دادرخ  هاـگما 14  ـ ـش رد  ـی  نیمخ ماـما  ناراـی  زا  يداـیز  عـمج  تـسخن  در . رداـص کـ ار  ما  ندر قـیـ کـ

هکیلاـح رد  ار  ناـشیا  دـندرک و  هرـصاحم  ار  ما  ـ ما ترـضح  لزنم  زکرم , زا  ـی  ماز ـ عا يودـنامک  اـهد  ـ ـص دادر 42 ) هدزناپ خـ هاگر  ـ حـس )
هب زورنآ  بورغ  ـد و  ندر ـی کـ ناد ـ نز نار  ـسـ فا هاگشاب  هاگت  ــ شادزاب رد  هدر و  نار بـ ـ هت ـیـمـه بـه  سار ـر و سـ یگتسد دو  بش بـ زامن  لوغـشم 

اهرهـش ـر  گیدو زار  ـ یـش ـد , هـش مـ نار , ـ هت بالقنا بـه  ـبـر  هر يریگتـسد  ـر  بخ دادر  هدز خـ ـ نا هاگحب پـ ـ ـص ـد . ندو ـ من لـقتن  رـص مـ نادـنز قـ
يریگراکب زا  شتارطاخ  رد  تسودرف  ـن  یـسح راس  ـ میت هاـش , یگـشیمه  میدـن  نیرتکیدزن  دروآ . دـید  هبا قـم پـ ـ ـشم ـی  تیعـضو ـد و  یـسر

را ـ برد هاش و  ـی  گمی ـ ـسارس زا  ـن  ینچم مای و هـ بو قـ ـ کرـس يارب  اکیرمآ  یت  ـ ین ـ ما یـسای و  ـ ـس ـن  یرومام نیرت  هد  ـ بز يراکمه  تایبرجت و 
نامرف راو  هناو  ـ ید ـش  یا ـ هلار ـ نژ ها و  ـ ـش هنو  ـ گچ هک  تسا  هداد  حـی  ـ ـضو ـتـه و تـ ـشادر هدرپ بـ تا  ـ عاـس ـن  یا رد  كاواـسو  ـش  ترا يارماو 

دا ـ بآ تر  ـ ـشع ـی  ماـظن نا  ـ گدا رد پـ ـی  ناد ـ نز ـر بـه  ـص ناد قـ ـ نز رد  ـس  بح زور  زا 19  پـس  ـی , نیمخ ماما  دـندرک . یم  رداـص  بو  ـ کرس
رد ینی  ـ مخ ما  ـ ما دش . بوکرـس  ارهاظ  مایق  دادر 42 , زور 15 خـ رد  مدر  هنایشحو مـ راتش  ـت و کـ ـض ـ هن ـر  بهر يریگتـسد  اب  ـد . ـش لقتنم 

ـی نو ـ نا ری قـ ارنآ غـ هیئاضق  هو  نار و قـ ـ یا رد  همکاح  هکن هـیـئـت  ـ یا مالعا  تما و  ـ هـش اب  نایو , ـ جزاب تالاوئـس  ـن بـه  تفگ خـساپ  زا  ـس  بح
هب قـم دازآ و  ینیمخ  ماـما  یل , عـالطا قـبـ نود  لاس 1343 بـ ـن  یدرور فـ هاگماش 18  رد  ـد . یزرو بان  ـ تجا دـناد , تی مـی  ـ حالـص ـد  قا ـ فو
ـر هش هسرد فـیـضـیـه و  رد مـ یهو  ـ کشاب ياهنشجو  دریگ  ارف مـی  ار  رهـش  رـسارس  ینا  ـ مدا ـ ـش مدرم , عالطا  ضحم  بـه  دو . ـ ـش لقتنم مـی 

رگید ـیـنـی و  مخ ماما  كر  ـ تش هینایب مـ رود  اب صـ لاس 1343  رد  دادر  مای 15خـ در قـ ـ گلاس ـن  یلوا دو . ـ ـش اپ مـی  زور بـر  تد چـنـد  بـه مـ
ما ـ ما ـد . ـش ـی  فرعم ـی  مو ـ مع يازع  زور  ناو  ـ نع هـب  ـد و  ـش ـتـه  ــشاد ـی  مارگ هـی  ـ ملع ياـه  هزو  هناگادـج حـ ياـه  هیناـیب  دـیلقت و  عـجارم 

يا کـه يرات  ـ فرگ ره  هک  ـد  ناد اـی بـ ـ ند ـت : ـشو نآرد نـ درک و  رداـص  ـی  بـالقنا يا  ـیـه  ناـی بـ نا 1343 ) ـ بآ  4  ) زور هـمـیـن  رد  ـی  نی ـ مخ
ر ــ فنتم ـا  صو ـ صخ ـا  کیر ـ مآ زا  ـا و  مو ـ مع بنا  ـ جا زا  مالسا  ـل  لم تساکیر , ـ مآ زا  ـت , سا بنا  ـ جا زا  ـد  نراد ـیـن  ملسم نار و مـلـل  ـ یا ـت  لم

بارعا هک  ـد  هد ترد مـی  لیئارـسا قـ هب  هک  تساـکیرمآ  ـد . نک ـی مـی  نا ـ بیتـشپ نآ  ناراداو  لـیئار و هـ ـ ـسا زا  هک  تسا  ـ کیر ـ مآ تـسا ...
. داد رارق  هرا  ـ بود ـی  ما ـ یق هنا  ـ تسآ رد  لا 43  نابآ سـ رد  ار  ناریا  نویسالو , ـ تیپاک هحیال  بیو  ـ صت هیلع  ماما  يرگاشفا  دنک . هراوآ  ار  ـم  لسم
ـفـت گـش ـد . ندر هرـصاحم کـ ار  رد قـم  ین  ـیـ مخ ماـما  لزن  مـ نار , زا تـهـ یماز  ـ عا حلـس  ياهودـنامک مـ هراـبود  نابآ 1343  هاگرحس 13 

ياهورین هارم  تشادزاب و بـه هـ ماما  ترـضح  . دو ـی بـ نیمخ ماما  هنا  ـ بـش ـش  یاین اب  فداصم  لاس قـبـل  ـد  ننا هـمـ تشاد , زاـب  ـت  قو هک  ـ نآ
ـفـظ حلا تحت  دو , هد بـ ـ ـش هدامآ  لبق  زا  یماظن کـه  يام  ـیـ پاو ـد هـ نور کی فـ ماز و بـا  ـ عا نارهت  دابآرهم  هاگدورف  امیقتـس بـه  یت مـ ـنـیـ ما
! رو ـ شک تینما  هیلع  ماد  ـ قا ماهتا  ار بـه  ما  ـ ما كاوا خـبـر تـبـعـیـد  ـ ـس زور  ـ نآ ـر  ـص عـ در . زاور کـ اراکنآ پـ یماظن بـه  یت و  ـ ین ـ ما ـن  یرو ـ مام
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ینالوط یلیطعت  نارهت , رازا  رد بـ تار  ـ ها ترو تـظـ اهـضارتعا بـه صـ زا  یجوم  ناقفخ  ياضف  مغریلع  تخا . ـ ـس ـر  ـش ـ تن اه مـ هما  ـ نزور رد 
هیکرت رد  ماما  تماقا  دـش . هو گـر  ـ لج ـد  یلقت عجار  ـی و مـ للملا ـن  یب ياهنامزاس  هب  اه  ـه  مان اـهراموط و  لاـسرا  اـه و  هزوح  سورد  تدـم 

بایغ رد  تس و  ـ کش رد هـم  ناریا  رد  ار  تمواقم  يایاقب  يا  هقباس  لمع بـی  تدش  اب  هاش  میژر  تدم  نیا  رد  دیـشک  ازارد  هب  هام  هدزای 
ـن یود ات تـ دو  ما بـ ـ ما يار  ـتـنـم بـ غم ـی  تـصر ـه فـ یکر ردـیرابجا تـ تما  ـ قا دز . دنـس  اکیرمآ پـ تاحالـصا  هب  تسد  تعرـس  هب  ینیمخ  ماما 

هار هب هـمـ ماما  ترـضح  هامرهم 1343  زور 13  قارع  هـب  هـیکر  زا تـ ـی  نیمخ ما  ـ ما ـد  یعبت دـنک . زاـغآ  ار  هلیـسو  ـ لا ـر  یر ـ حت گرزب  با  ـ تک
يار دادغ بـ دورو بـه بـ زا  سپ  ینیمخ  ماما  دندش . مازعا  قارع  رو  ـ ـشک مود , هاگدیعبت  هب  هیکرت  زا  ـی  فطـصم اقآ  جاح  هللا  هیآ  ناشد  ـ نزرف

ـی نعی دو  تما خـ ـ قا ـی  لـصا لحم  دعب بـه  هت  کیو هـفـ تفا  ـ تـش البر  ار و کـ ـ ماس ـن , یمظاک يا  ــ هر ــ هـش هب  (ع ) راهطا هم  ـ ئا ـد  قرم ترایز 
اهراشف و رهاظ  رد  دـنچ  ره  هک  دـش  زاغآ  یطیارـش  رد  فجن  رد  ینی  ـ مخ ماما  هلاـس  ـی و 13  نـالو تماـقا طـ نارود  درک . تمیزع  فجن 
ـن مـشد زا جـبـهـه  ـا نـه  هنابز ـم  خز اهی و  ـنـ کـشراک اـهت و  ـ فلاـخم اـما  تشاد  دو نـ ـ جو هیکر  نار و تـ ـ یا رد حـد  ـم  یقتـسم ياـهت  ـ یدودـحم
اب هـمـه ماما  هک  دوب  هدـنهدرازآ  هدرتس و  نانچنآ گـ ـن  ید سابل  رد  هدـش  یفخم  ناهاو  ایند خـ نایامن و  یناحور  هیحاـن  زا  هکل  وراـیور بـ
ـن یا زا  ـیـک  چی یلو هـ تـسا . هدرک  داـی  ماـمت  یخلت  اـهلاس بـه  ـن  یا رد  هزراـبم  طیارــش  یت  ـ خــس زا  اـهراب  ـش  فورعم يراـبدر  رب و بـ صـ
هق جراخ فـ ياهسرد  هلـسلس  ینیمخ  ماما  دراد . زاب  دوب  هدرک  باختنا  هناها  ـ گآ هک  ير  ــ یـس زا مـ ار  وا  تس  ـ ناو اهیراو نـتـ ـ ـشد بئا و  ـ ـصم

نامز ات  هک  درک  زاغآ  فجن  هر )  ) يراصنا خیش  دجـسم  رد  نابآ 1344  رد  ضرغم  رصانع  ياهینکـشراک  اهتفلاخم و  همه  اب  ار  ـش  یو خـ
ظا ـ حل زا  فجن  یـسرد  ياـه  هزوـح  ـن  یرت هتـسجرب  زا  یکی  ناو  ـ نع هب  ناـشیا  یـسرد  هزوـح  تشاد . همادا  ـس  یراـپ هب  قارع  زا  تر  ـ جه

ـش یوخ طابترا  ناریا , ییاه بـه  ـ کیپ اه و  ـه  مان لاسرا  فجن بـا  دورو بـه  ودب  زا  ـی  نیمخ ماما  هتخا شـد . ـ نش نادر  ـ گا ـ ـش تیمک  تیفیک و 
ماما دـناوخ . یم  ار  دادر فـ ماـی 15 خـ فاد قـ ـ ها ير  ـ یگیپ رد  يراد  ـ یا ـتـی بـه پـ بـسا ـ نم رد هـر  ار  ناـنآ  هدوـم و  ـن حـفـظ نـ یزراـب ار بـا مـ

اـهینار و ـ نخـس ـا  بو ـد , یــش هزراـبم نـکـ زا  تـسد  هاـگچیه  هد , ـ مآ دـیدپ  ياـهیراوشد  ـم  غریلع دـی , زا تـبـعـ نارود پـس  ماـمت  رد  ینیمخ 
ـن یطـسل ـتـح فـ فلا نامزاس  هدـینامن  اب  ییو  ـ گتفگ رد  ینیمخ  ماما  تشاد . یم  ها  ـ گن هد  ـ نز اهلد  رد  ار  يزور  ـ یپ هب  ـد  یما ـش  یو يا خـ ـ هماـیپ

بوجو رب  هبحاصم  نیمه  رد  درک و  حیرشت  نیطسلف  تلم  داهج  مالسا و  ناهج  لئاسم  هرابرد  ار  شیوخ  ياههاگد  ـ ید رهم 1347  رد 19 
بزح هاـش و  ـم  یژر تاـفالتخا بـیـن  لاس 1348  لیاوا  داد . او  ـ تف ـی  نیطـسلف ناد  ـ ها ـ جم تاـکز بـه  یعر  ـ ـش هو  ـ جو زا  یـشخب  صاـصتخا 
طیارش ـن  یرتد رد بـ ار  رو  ـ ـشک نیا  ـم  یقم نای  ـ نار ـ یا زا  يدایز  عمج  قارع  ـم  یژر تفرگ . تدش  رو  ـ ـشک ود  ـی  بآ زرم  رـس  قارع بـر  ثع  بـ

, سیرد لاس تـ راهچ  دریگ . هر  طیارـش بـهـ نآ  رد  نار  ـ یا ـم  یژر اب  ین  ـیـ مخ ماما  ین  ـ مـشد زا  ات  دیـشوک  رای  ـ ـس ثع بـ بزح بـ درک . جارخا 
رب هوالع  لاس 1348  رد  ـک  نیا دزاس . نو  ـ گرگد ار  فجن  هزو  ياضف حـ يدود  ات حـ دو  هتـسناو بـ ـیـنـی تـ مخ ماـما  يرگنـشور  شـالت و 
يو ـ گلا ار  ینیمخ  ماما  تض  ـ هن هک  ـد  ندو ـی بـ مالـسا دـال  رگید بـ ناـن و  ـ بل قارع , رد  يداـیز  نیبطاـخم  روشک  لـخاد  رامـش  ـ یب نیزراـبم 
الاب هاش  قارع و  ـی  ثعب ـم  یژر تاـفالتخا  لاـس 1350  مود  همین  ( 1356 1350 ـ   ) هزرا ـ بم رار  ـ متـسا ـی و  نیمخ ما  ـ ما دنتـسناد . یم  ـش  یوخ

ادـیدش قارع  روهمج  ـس  یئر هب  یفارگلت  ینیمخ طـی  ماما  دـیماجنا . قارع  ـم  یقم نایناریا  زا  يرایـسب  ند  ـ ـش هراوآ  جارخا و  هب  تفر و  گـ
ما ـ کح اما  تفر  قارع گـ زا  جور  هب خـ ـم  یمـصت هد  ـ مآ ـش  یپ طیارـش  هب  ضارتعا  رد  ماما  ترـضح  دومن . مو  ـ کحم ار  ـم  یژر ـن  یا تامادقا 

هسرد مـ دادر , مایق 15 خـ درگلاس  رد  لاس 1354  دندادن  جور  هزا خـ ـ جا طیار  نآ شـ رد  ما  ـ ما تر  ـ جه يا  ـ هد ـ ما ـ یپ زا  ـی  ها ـ گآ دادغ بـا  بـ
همادا زور  ود  تد  هب مـ يو  ـ لهپ هلـسلس  رب  گر  ـ مو ـی  نیمخ رب  دورد  ياـهدایرف  دو . ـی بـ بـالقنا بـالط  ماـیق  ـد  هاـش رگید  راـب  هیـضیف قـم 

رد هاش  دندوب . میژر  ياهنادنز  رات  ـ فرگ زرابم  یسایس  یهذم و  ياهتیصخشو  هد  ـ ـش ـی  ـشالتم ـی  کیر يا چـ ـ هنامزاس ـن  یا زا  ـش  یپ تشاد 
تنطلس ءادبم  مالسا بـه  ـبـر  مایپ ترجه  ءادب  زا مـ ار  رو  ـ شک ـی  مسر خیرات  هنا  ـ حیقو ـد 1354  نفسا رد  دوخ  زیتس  ـب  هذم ياهتسایس  همادا 

ـم یرحت داد . ـی  هاـشنهاش ـه  یاـپ خـیرات بـی  زا  هدافتـسا  تمرح  هب  اوت  فـ تخـس , یـشینکاو  رد  ینیمخ  ماـما  داد . ریی  ـ غت یـشنماخه  ناـهاش 
ـی حاض ـتـ فا درو  ود مـ ره  لابقت شـد و  ـ سا ناریا  مدرم  يو  زا سـ زیخاتـسر  بزح  ـم  یرحت دننام  یخیرات هـ مو  ـ هوم ءادبم  ـن  یا زا  هدا  ـ فت ـ ـسا
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رد یمالـسا  بالقنا  يریگجوا  دش . یهاشنهاش  خـیرا  وغل تـ ـی و  نیـشن ـب  قع زا  ـر  یزگان لا 1357  ـ ـس رد  ـم  یژر هد و  ـ ـش هاش  ـم  یژر يارب 
تیا ـ هن هد  ـ مآ تسد  هب  تصر  زا فـ تشاد  رظن  ـر  یز ار  نار  ـ یا ناهج و  يراج  تالو  ـ حت تقد  هک بـه  ـی  نیمخ ماما  مدر  مایق مـ لاس 1356 و 

تایانج ساک  ـ عنا یجراـخ و  یلخاد و  عاـضوا  ـه  طـساو هب  نونکا  درک : مـالعا  یماـیپ  دادرم 1356 طـی  رد  وا  در . کـ ار  يرادر  بـ هر  بـهـ
جراخ و نایوجـشناد  هاو و  ـنـخـ طو لاجر  یگن و  ـ هر یملع و فـ عماـجم  دـیاب  هک  تسا  یتصرف  یجراـخ  تاـعو  ـبـ طم عماـجم و  رد  ـم  یژر

ینی ـ مخ یفطصم  اقآ  جاح  هللا  هیآ  تداهش  دنزیخ . اپب  هدرپ  یب  دننک و  هدافتـسا  نآ  زا  گنرد  ـی  یاج ره  رد  یمالـسا  ياهن  ـ مجنا لخاد و 
هعماج مایق  هیملع و  ياه  هزو  هراـبود حـ شزیخ  يزاـغآ بـر  ـطـه  قن ـد  ـش رازگرب  ناریا  رد  هک  ـی  هو ـ کـش رپ  مسارم  نابآ 1356 و  لوا  رد 

اب هاش  ـم  یژر دو . هدـیمان بـ یهلا  ـیـه  فخ فا  ـ طلا زا  ار  هعقاو  ـن  یا تفگـش  يا  هنو  هب گـ ناـمز  ناـمه  رد  ینی  ـ مخ ماـما  دو . ناریا بـ یب  ـ هذـم
رد ها قـم  مـ يد  مای 19  بـه قـ هلا , ـن مـقـ یا ضارتعا بـه  تفرگ . ماـقتنا  تاـعالطا  هماـنزور  رد  ماـما  ـه  یل ـیـز عـ مآ ـیـن  هو يا تـ هلاـقم  جرد 

ياهراتـشک هب  ندز  تسد  مغر  ـ یلع هاش  دند . ـ ـش هد  ـ یـشک نو  كا و خـ هب خـ ـی  بالقنا بالط  زا  یعمج  نآ  یط  دـش کـه  ـر  جنم لا 56  سـ
هد ـ نامی ـ قاب هار  اهنت  ناو  ــــ نع ار بـ ـی  مو ـ مع هنا  ـ حلسم داهج  ـی و  ما ـ طن جیسب  وا  . دنک شوماخ  ار  هدش  هتخورفا  ياه  هلعش  تسناو  ـ تن یعمج 

هجراخ يارزو  رادید  رد  سیراپ  هب  قارع  زا  ینیمخ  ماما  ترجه  درک . یم  ـی  با ـ یزرا ـی  ماظن ياتدو  اکیرمآ بـه کـ ندز  تسد  طیارش  رد 
هلیسو فجن بـ رد  ما  ـ ما لزن  مود مـهـر 1357 مـ زور  هتفرگ شـد . قارع  زا  ـی  نیمخ ماما  جارخا  هب  ـمـیـم  ـصت كرو  ـ یو رد نـیـ قارع  ناریا و 

زور 12 هجاو شـد . اهرو مـ ـ شک ـر  گید قارع و  ناریا , رد  ناناملسم  هدر  ـ تـسگ ـم  ـشخ اب  ـر  بخ ـن  یا ساکعناد  ـ یدرگ هرـصاحم  ـی  ثعب ياو  قـ
رو ـ ـش ـن کـ یا ما بـه  ـ ما دورو  زا  نار  ـ یا ـم  یژر هراـشا  اـب  ـت  یوـک تلود  كرت گـفـت . تـیو  زرم کـ دـصق  هـب  ار  فـجن  ینیمخ  ماـما   , رهم

مالسالا هجح   ) ناشد ـ نزر اب فـ ترو  ـ شم زا  ناشیا پـس  ـا  ما دو  هیرو بـ ای سـ نا و  ـنـ بل ماما بـه  تر  ـ جه زا  ـبـت  حص قـبـال  در . ير کـ ـیـ گولج
لزنم رد  دعب  زور  ود  و  دندش . سیراپ  دراو  ناشیا  ـر  هم زور 14  رد  تفرگ . ـس  یراپ هب  تر  ـ جه ـم بـه  یمصت ـی ) نیمخ ـد  محا ـد  یـس جاح 

ـی نبم ار  هسنار  رو فـ ـ هم ـس جـ یئر رظن  هزیلا  خاک  ـن  یرو ـ مءام ـد . ند ـ ـش ـر  قتـسم ـس ) یراـپ ـه  مو حـ  ) و ــ تا ـ ـشو ـل لـ فون رد  نا  ـیـ ناریا زا  یکی 
ـه نوگن ـ یا هک  دو  هدر بـ حیر کـ ـ ـصت ـد  نت ی  ــ ـش ـنـ کاو رد  زین  نا  ـ ـش ـ یا ـد . ندر غالبا کـ ماما  ـی بـه  ـسای ـ ـس ـیـت  لا هنو فـعـ ـ گره زا  بانتجا  بـر 

نآ رو بـه  ـ ـش ـن کـ یا زا  ها و  ـ گدور نآ فـ ها بـه  ـ گدورف ـن  یا زا  اـت  دو  ـ ـش ریزگاـن  وا  رگا  تـسا و  یــسارکمد  ياـعدا  فـالخ  اهتیدودـحم 
زا زین پـس  هاش  داد . لیشکت  ار  بالقنا  يارو  ـ ـش هام 57  ـ ید رد  ین  ـیـ مخ ماما  ـد . یشک ـد  هاو ـ خن ـش  یاهفد زا هـ تسد  زا  دور بـ رو بـ ـ ـش کـ

نارهت و رد شـهـر  خـبـر  در . رار کـ رو فـ ـ ـشک زا  هام  ـ ید زور 26  رد  رایتخب  هنی  ـ با يار کـ دام بـ ـتـ عا يار  ـذ  خا ـنـت و  طلس يارو  لیکـشت شـ
لیاوا ـد  یعبت لاـس  زا 14  سپ  ناریا  هب  ینیمخ  ماـما  تشگزاـب  دـنتخادرپ  یبو  ـ کیاـپ ـن و  ـشج هب  اـهنابایخ  رد  مدرم  دـیجیپ و  ناریا  ـس  پس
راظتنا لاس  مدرم 14  تخیر . یم  ورف  قوش  کشا  دینش  یم  هک  سک  ره  دش . رشتنم  روش  تشگزاب بـه کـ رد  ماما  میمصت  ربخ  ـن 57  مهب

اپ و رـس  هاـش  هدـناشن  تسد  تلود  زونه  هک  ارچ  دـندو  ناـشیا بـ ناـج  نار  ـ گن ماـما  ناتـسود  مدرم و  لاـح  ـن  یع رد  اـما  ـد . ندو هدیـشک بـ
ـن یا رد  دهاو  یم خـ دو  هت بـ ناریا گـفـ مدرم  هب  ییا  ـهـ مایپ یط  هتفرگ و  ار  ـش  یوخ ـم  یمـصت ینیمخ  ماما  اما  دوب . رارق  رب  یماظن  تموکح 

يور هب  ار  رو  ـ ـشک ياهها  ـ گدور رزیاه فـ لارنژ  یگنهامه  اب  رای  ـتـ خب تلود  دـشاب . ـش  مدرم رانک  رد  ریطخ  زا و  ـ ـس ـت  ـشو ـ نرـس اـهزور 
ـد. ــش تـلم  تـساو  ـن خـ تفریذــپ زا  ـر  یزگاـن دروا و  ـت نـیـ موا ـ قم با  زور تـ ـد  نچ زا  راـیتخب پـس  تـلود  تـسب . یجرا  يا خـ ـ هزاور پـ

نار ـ یا مدر  ـقـه مـ با لابقتـسا بـی سـ ـد . ـش رو  ـ ـشک دراو  ـن  طو زا  يرود  لاس  زا 14  پـس  ـن 1357  مهب دادـماب 12  ـی  نیمخ ماما  ماجنارس 
رفن نویلیم  ات 6  ار 4  ـن  یل ـقـبـ تـسم هد و  ـ ـش فار  ـتـ عا زا  ریزگاـن  زین  ـی  برغ ياـهیرازگربخ  هـک  دو  ــ را ب ـ کنا لـبا  نا عـظـیـم و غـیـر قـ ـ نچ

 , ـد نک غال  ـ با تس  ــ یاب هک مـی  ار  هچنآ  اهنامرآ و هـر  اهفد و  ینیمخ هـ ماما  نارای  قارف  رای , لاصو  ینیمخ  ماـما  تلحر  دـندرک . دروآرب 
لا 1368 ـ ـس دادر  همین خـ هنا  ـ تـسآ رد  کنیا  دو . هتفرگ بـ راک  اـهفد بـ ناـم هـ ققحت هـ يار  ار بـ ـش  یتسه ماـم  زین تـ ـل  مع رد  دو و  هتفگ بـ
رد وا ,  ـر  بار رد بـ زج  شتماق  دو و  هدرک بـ فرـص  وا  ياضر  بلج  يارب  ار  شرمع  مامت  هک  درک  یم  يزیزع  تاـقالم  هداـمآ  رد  ار  دو  خـ

نایب قار و  درد فـ زا  یکاح  همه  شا  هنافراع  ياه  هدورـس  دو . هدرکن بـ هیرگ  وا  يارب  زج  شنام  ـ ـشچ و  هدشن ,  یتردـق خـم  چـیه  لباق  مـ
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ار مـی فـ ـش ,  ناوریپ يار  ریذـپان بـ لمحت  هاـک و  ــ ناـج و  وا ,  يار  ـد بـ نمهو ـ کـش هظحل  ـن  یا کـنیا  و  دو . بوبحم بـ لاـصو  هظحل  ـش  طع
تمدخ زا  ادخ  لضف  هب  راودیما  يریمـض  داش و  یحور  نئمطم و  ـی  بلق مارآ و  یلد  اب  تسا : هت  ـ ـشو شا نـ همانتیـصو  رد  دو  وا خـ دیـسر .

نمحر و يادـخ  زا  مراد و  مربـم  جاـیتحا  امـش  ریخ  ياـعد  هب  ـم و  نک یم  رفـس  يد  ــ با هاـگیاج  يو  ـ ـس هب  صخرم و  ناردارب  نارهاو و  خـ
اه و یهاتو  رد کـ ار  مرذع  هک  مراودی  ـ ما تل  زا مـ در و  ـ یذـپب ریـصقت  رو و  ـ ـصق تمدـخ و  یهاتوک  رد  ار  مرذـع  هک  ـم  هاو یم خـ ـم  یحر
هک ـش  تایلزغ زا  ـی  کی رد  ـی  نیمخ ماما  هکنآ  تفگـش  دنورب . شیپ  ه  ــ هدارا ب ـم و  یمـصت ترد و  ــ ـد و بـا ق نر ـ یذـپ اهر بـ ـ یـصقت رو و  ـ ـصق
رهظ زادعب   22 تعاس 20 /  دیآ . یم  اه  هثداح  درذگ  یم  اهلاس  مشک . دادرخ  همین  زا  جرف  راظتنا  تسا : هدورـس  تلحر  زا  لبق  لاس  ـد  نچ
تیو ـ نعم ادـخ و  روـن  ار بـه  ب  ــ لق اـهنو  ـ یلیم هک  دا  ـ تـسیا راـک  زا  ـی  بل ــ ق دو . لاـصو بـ هظحل  لا 1368  هام سـ دادر  ـم خـ هدزیـس هبنـش  زور 
نایرج يرامیب و  ياهزور  دو  هدـش بـ بصن  ناتـسرامیب  رد  ما  ــ ما ناتـسود  طـسو  هک تـ يا  ـی  فخم نیبرود  هلیـسو  ه  ــ ب دو . هدرک بـ ءاـی  ـ حا

ـش خپ نویزیولت  زا  ما  ـ یا ـن  یا رد  ماما  ـش  مارآ يونعم و  تـالاح  زا  ـی  یاـه هشوگ  هک  یتقو  تسا . هدـش  طبـض  قح  ياـقل  هظحل  لـمع و 
رد دوب . تکر  رد حـ اد  ـر خـ کذ هب  ـا  مئاد اهبل  تسین . ـن  کمم اـضف  نآ  رد  ندوب  اـب  ز  ــ نآ ج فصو  هک  دـنکفا  رب  اـهلد  رد  ییاـغوغ  شـد 
مرس ـن  یدنچ هکیلاح  رد  دوب و  هدرک  لمحت  یگلاس  نسرد 87  ینالوط  تخس و  یحارج  لمع  دنچ  هک  یلاح  رد  یگدنز و  بش  نیرخآ 

ـی تو ـ کلم یـشمارآ  هنیناـمط و  رخآ ,  تاـعاس  رد  درک . توـالت مـی  نآر  دـناو و قـ یم خـ بش  هلفاـن  دو  لـصو بـ ـش  کراـبم ياهتـسد  هب 
ـش حور هک  دو  یتلا بـ ــ ـن ح ینچ در و بـا  همز مـی کـ ـ مز ار  ص )  ) مرکا ـر  بما ـ یپ تلاسر  اد و  تیناد خـ ـ حو تداه بـه  ـ ـش اـبتر  ـت و مـ ـشاد
ـد و یکر اهـضغب تـ تـسا ,  هداد  خر  ـم  یظع يا  هـلزلز  ـی  یو گـ ـد ,  ـش رـشتنم  ما  ــ ما تـلحر  ربـخ  هـک  یتـقو  درک . زاورپ  یلعا  تو  ـ کلم هـب 
ـد. ندز هنیس  رس و  دنتسیر و بـر  هچراپک گـ ــ ـد ی ندو ان بـ ـ ـشآ ـی  نیمخ ماما  مایپ  مان و  ناه بـا  رد جـ ـی کـه  یاهنو ـ ناک ـه  مه ناریا و  رـساترس 
نار و ـ یا مدر  مـ دنک . فیصو  اهزور تـ نآ  رد  ار  مدرم  لرتنک  لباق  ریغ  تاساسحا  جاوما  ار و  هثدا  داعبا حـ تسین  ردا  ـی قـ نا ـ یب ـم و  لق چیه 

يارب تم  ـ ظع مجح و  ـن  ید يا بـ هنومن  خیرات  رد  هک  دنروآ  دیدپ  ییاه  هنحص  دنن و  هجض کـ ـن  ینچ ـ نیا دن  ـ تشاد قح  یبالقنا ,  ناناملسم 
رگمتـس ناهاش  تسد  دوب ,  هدـنادر  زا گـ ار بـ ناش  هد  ـ ـش لاـمیا  تز پـ دـندو کـه عـ هداد بـ تسد  زا  ار  ـی  ـسک ناـنآ  ـم . یرادـن غارـس  نآ 

تز ــ ار ع ـیـن  ملـسم دو ,  ــ هدر ب ءاـی کـ ــ حا ار  مالـسا  دوـب ,  هدرک  هاـتو  ناشنیمزرــس کـ زا  ار  ـی  برغ ییاـکیرمآ و  نارگتراـغ  ياهتــسدو 
هد دو و  هداتسیا بـ ای  ـ ند ـی  ناط ـ یش ـی و  من ـ هج ياهترد  ـه قـ مه يور  رد  ور  دو ,  هدر بـ ار بـر پـا کـ ـی  مالسا يرو  ـ همج دو ,  ـــ هد ب ـیـ ـش بـخـ
ار یعا  ـ فد لا  دوب و 8 سـ هدرک  تمواقم  ـی  جراخ ـی و  لخاد هنتف  بو و  ـ ـشآ اتدو و  حر کـ يزاد و طـ ـ نارب هئطو  اـهد تـ ـ ـص ـر  بار رد بـ لاـس 

تیامح برغ  قرش و  گرزب  ترد  ود قـ ره  يو  ـ ـس زا  اراکـشآ  هک  تشاد  رار  ـی قـ نمـشد ـش  لباقم ههبج  رد  هک  دو  هدرک بـ ـی  هد ـ نامر فـ
هک ـی  ناسک ـد  یاـش دـندو . هداد بـ تسد  زا  ار  ـن  یتسار مالـسا  يداـنم  دو و  ـی خـ نید عجرم  بو و  ـ بحم ربهر   , مدرم ـد . ـش هبناـج مـی  همه 

ماما رهطم  رکیپ  يراپسکاخ  عییشت و  عیدوت و  ـم  سار ياهمل مـ ـ یف رد  ار  مدرم  تالاح  ـر  گا ـد ,  نتسین ـم  یهافم ـن  یا ـم  ـضه كرد و  هب  ردا  قـ
دو هدا بـ ـ تسیا راک  زا  ناش  ـ بل هدروا و قـ ـ ین ـل  محت بات  هثداح  ـن  یا ـی  نیگنس لباقم  رد  هک  اههد تـن  گرم  رب  ـنـد و خـ نک هدهاشم  ـی  نیمخ
يو ـ ـس هب  تـی  ـ عمج جاو  ـ ما رد  اـهت  ـ ـسد يور  رب  هد ,  ـ ـش شوـهیب  ـر  ثا تد تـ ـ ـش زا  يرگ  ـ ید زا  ـی پـس  کی هـک  ییاـهرکیپ  دـنو و  ـ نـشب ار 

ـد نسا ـ نش ار مـی  ـق  شع هکنا  ـ نآ ـا  ما دنوش . هدنامرد  اهتیعقاو  ـن  یا ریسفت  رد  ـد ,  ننیبب اهـسکع  اهملیف و  رد  ار  دند  ـ ـش یم  هناور  اههاگنامرد 
درگلاس رد  ییایو  ابیز و گـ راعش  دندو و چـه  ینیمخ بـ ماما  قشاع  ناریا  مدرم  ات  ـ قیقح تشاد . دنهاوخ  ـی نـ لکـشم ـد ,  نا هدر  ـه کـ بر ـ جت و 
لیکـشت ـبـر  هر ناگربخ  سلجم  مهدراهچ 1368 ,  زور  تساـهیبوخ . همه  هب  قشع  ـی  نیمخ هب  قشع  هک : دـندو  هدرک بـ باـختنا  ـش  تلحر

لدا ـ بت ثحب و  دیشک ,  لو  ـم طـ ین تعاس و  ود  هک  يا  هنماخ  هللا  ـه  یآ ترضح  ـط  ـسو ینیمخ تـ ما  ـ ما همانتیـصو  تئارق  زا  ـد و پـس  یدرگ
هنماخ هللا  ـه  یآ ترضح  ماجنار  ـ ـس تعاس  ـن  یدنچ زا  دش و پـس  زاغآ  ـی  مالـسا بالقنا  ربهر  ـی و  نیمخ ماما  ـی  نیـشناج ـن  ییعت يارب  رظن 

زا ـی و  مالـسا بـالقنا  نا  ـ ـشخرد ياـه  هرهچ  زا  و  هیلع ـ  هللا  مالـس  ـی ـ  نیمخ ما  ـ ما نادر  ـ گا ـ ـش زا  دوـخ  هک  تـقو ) روـهمج  ـس  یئر  ) يا
هدرک يزا  ـ بنا بالق جـ ـ نا ناروا  ــ ـر ی گید عم  رد جـ اهبیشن  زار و  ـه فـ مه رد  ما  ـ ما تضهن  نارود  ما  رد تـمـ دو و  دادر بـ ما 15 خـ ـ یق ناروا  یـ
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زا هک  رو  ـ ـشک لخاد  رد  ناشتیامح  تحت  لماوع  اه و  ـ یبر هک غـ دو  اهلاس بـ دـش . هدـیز  ـ گر ریطخ بـ ـت  لاسر ـن  یا يارب  ارآ  قاـفتا  هب  دوب , 
هتـسیاش عیرـس و  باختنا  ناریا و  تلم  يدنمـشو  اما هـ دنداد . یم  ار  ما  ـ ما گرم  نامز  هدعو  دندو  هد بـ ـ ـش سو  ـ یءام ما  ـ ما نداد  تسکش 

دو ـ بن وا  هار  نایاپ  ما  ـ ما تلحر  اـهنت  هن  ـد و  نداد دا  ار بـر بـ بـالقنا  ـد  ـض ياهدـیما  همه  ما  ـ ما ناور  ـ یپ ناد و  ـ نزر ـت فـ یاـمح ناـگرب و  خـ
دریم یم  تقیقح  تیونعم و  یبو و  هشیدنا و خـ رگم  دو . هدش بـ زاغآ  هت  ـ شذ زا گـ رت  ـ عیـسو يا  هن  ـ هپ رد  ـی  نیمخ ماما  رـصع  عقاو  رد  هکلب 

يالصم لحم  رد  دندو ,  هد بـ ـ مآ اهاتسور  اهرهش و  زا  هک  یناراوگو  ـ ـس نارهت و  ندرم  زا  رفن  اهنولیم  دادرخ 67  ـم  هدزناپ زور و شـب   ؟
رصع رد  ار  اهتمارک  اهشزرا و  هد  ـ یمخ تما  شما قـ ـ یق هک بـا  يدر  رهطم مـ رکیپ  اب  را  ـن بـ یر ـ خآ يار  ـد تـا بـ ندرک عامتجا  نار  ـ هت گرز  بـ

زا يرثا  چیه  دـننک . عادو  دوب ,  هدرک  زاغآ  یناسنا  ترطف  هب  تشگ  زاب  یهاوخ و  اد  زا خـ ـی  تـض ـ هن ای  ـ ند رد  هدرک و  راو  ـ تـسا ـم  تـس هایس 
ما بـر ـ ما شوپ  زبس  كاپ و  رک  ـ یپ دو . هناقـشاعو بـ یمدرم  یجیـسب و  زیچ , همه  دو . ـ بن یمـسر  ـم  ـسارم رد  مو  ـ ـسر حور مـ تاـف بـی  ـ یرـشت

همز ـ مز ـش  ماما اب  ـش  یوخ نابز  هب  سک  ره  دیـشخرد . یم  ینیگن  نو  هدز چـ ـم  تا تیعمج مـ زا  ـر  فن اهنو  ـ یلیم هق  ـ لح رد  يد و  ـ نل يالا بـ بـ
رد و ازع بـر  ياهمچر  پـ دوب . شوپهایـس  تعیمج  زا  ـو  لمم ـی  لـصم هب  یهتنم  ياههار  نابو و  ـ تا ـر  ـساتر ـ ـس تخیر . کشا مـی  درک و  یم 

عمش نارازه  ـد  یسر ار  ـب کـه فـ ـش ـد . یـسر شو مـی  ـ گب لزان  تارادا و مـ ـز و  کارم دجاسم و  مامت  زا  نآرق  ياوآ  هتخیوآ و  رهـش  ارو  ـ ید
درگادرگ رادـغاد  يا  هداو هـ ـ نا خـ ـد . ـش ـن  ـشور نآ  فار  ـ طا يا  هپت هـ ـی و  لـصم نا  ـ باـی رد بـ تـسا ,  هـت  ـ خور ـ فا ما  ـ ما هـک  ـی  لعـشم داـیب 

ر سـر و ــ ـد و ب ندر یمیتی مـی کـ ساسحا  هک  نایجیسب  ـن  یسح ای  دایرف  دوب . هد  هتخود شـ ـی  نارو يادنلب نـ رب  ناشنامشچ  هتسشن و  اه  ـ عمش
دنهاو ـ خن ناراـمج  هینیـسح  رد  ار  ـی  نیمخ ماـما  ـن  یـشنلد يادـص  رگ  ـ ید ـکـه  نیا روا  بـ دو . هدرک بـ ـی  یارو ـ ـشا ار عـ اـض  ـد فـ ندز هنیس مـی 

 , دادر ــ هدزناش خ دادـماب  تعاس  ینتـسخن  رد  دـندیناسر . ـح  بـص ما بـه  ـ ما ـکـر  یپ ران  رد کـ ار  ـب  ـش مدر  مـ دو . هدر بـ ار بـ اه  ـ تقاـط دـینش , 
هوکـش تیعمج و  یهو  ـ بنا دـندراذگ . زامن  ماما  رکیپرب  رابکـشا  ینامـشچ  اب  هر ) ) یناـگیاپلگ ـی  مظعلا هللا  تیآ  تماـما  هب  ـا تـن  هنو مـیـلـ

ـم ـسار رد مـ ـه  ـسامح ـن  یا هدر تـر  ـتـ ـسگ رار  ـن 1357 و تـکـ مهب رد 12  رو  ـ ـشک هب  ینی  ـ مخ ماـما  دورو  زور  رد  مدر  رو مـ ـ ـضح هساـمح 
نو ـ یلیم ات 6  لاس 1357  رد  ار  هدننک  لابقتسا  تیعمج  ـی  نا ـ هج ـی  مسر ياهیراز  ـ گرب خـ ـت . سا خیرا  ياهیت تـ ـ فگـش زا  ماما ,  رکیپ  عییـشت 

تموکح هلا  نارود 11 سـ یط  هـک  دو  یلاـح بـ رد  ـن  یا دـندز و  ـن  یمخت رفن  نو  ـ یلیم ات 9  ار  ـع  یی ـ شت ـم  ـسار ــ رد م ـر  ـضاح تیعمج  رفن و 
 , نا ـ نآ ـگـر  ید هئ  ـ طو ـا تـ هد ـ ـص هلاس و  گنج 8  لیمحت  بالق و  ـ نا اب  ینمشد  رد  یقرش  ـی و  برغ اهرو  ـ ـشک دا  ـ حتا هطـساو  ینیمخ بـ ماما 

اـعب مـی دـندو و طـ هداد بـ تـسد  زا  هار  ـن  یا رد  ار  يرامـش  یب  نازیزع  هدرک و  ـمـل  حت ار  ـی  ناوار تالکـشم فـ اـهیت و  ـ خــس نار  ـ یا مدرم 
ـن یا هب  ینیمخ  ماـما  یه  ـ لا بـتکم  رد  هـت  ـ فا شرورپ یـ لـسن  ـد . ـشن ـن  ینچنیا زگره  ـا  ما ـد  نـشاب هد  ـ ـش درـسلد  هتـسخ و  جردـت  تـس بـ ـ یا بـ
ـم جح بسانم  اهتیمورحمو  اهیرا  ـ ثن ناج  اهیراکادف و  اهجنر و  اهت و  ـ محز لمحت  ـم  جح نا  ـ هج رد  : هک ـت  شاد ـل  ماک نام  ـ یا ماما  هدو  ـ مرف

ناـک ـ ما ناراداز  تاـسا عـ ـ ـسحا تد  ـ ـش تلع  هب  ـن  یفد ـم تـ ـسارم هک  ـ نآ زا  تـسا پـس  نآ  ـبـه  تر ـو  لعو يدنمـشزرا  دو و  ـ ـصقم یگرز  بـ
هد و ــ ـش لو  ـ کو دعب مـ هب  ـم  ـسارم دندرگزاب ,  ناشیاه  هناخ  مدر بـه  ـد کـه مـ ـش مالعا  ـو  یدار زا  ررک  ياه مـ هیعالطا  طـی  تفاین ,  ـه  مادا
زا ما کـه  ـ ما رگید  نادنم  هقالع  زا  رازه تـن  اهد  درذگب صـ نامز  هچ  ره  هک  دو  يد نـبـ ـ یدر ـن تـ یلوئـسم يارب  دش . مالعا  اد  ـ عب نآ  نا  ــ مز

مـسارم زور  ناـمه  رهظزادـعب  رد  ریزگاـن  ـد ,  ـش ـد  هاو هدوز خـ ـ فا هد  ـ ننک عییـشت  تـیعمج  رب  زین  دـنا  هدـش  نارهت  ـی  هار رود  ياـهر  ـ هش
هرباخم شـد ناهج  نارا بـه  ـ گنربخ هل  ـیـ سو ـم بـ سار نیا مـ زا  ـی  یا ـه هـ شو ما شـد کـه گـ ـجـ نا يراو  ـ شد تاساسحا و بـه  نامه  نی بـا  ـ فد تـ
وا ارچ کـه  دیدرگ  هنادواج  شدای  هار و  هرابود شـد و  ـی  تضهن يراد و  ـ یب ءاش  ـ نم ـش  تایح نو  ـ چمه زین  ـی  نیمخ ماما  تلحر  ناس  نیدب  و 

. ریذپانانف تسا و  هد  ـ نز هشیمه  تقیقح  دو و  تق بـ ـ یقح

ماما تیاور  هب  ماما  یگدنز 

ناـشیا یمارگ  دـنزرف  هل ، مظعم  تاحیـضوت  زا  سپ  هک  تـسا  هـیلع -  هللا  مالـس  ینیمخ -  ماـما  ترـضح  یگدـنز  زا  یئاـهزارف  ریز  نـتم 
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هب یلاعت  همسب  تسا : هدومن  حالـصا  ار  نآ  ماما  ترـضح  سپـس  هتـشون و  ینیمخ  دمحا  دیـس  جاح  نیملـسملاو  مالـسالاتجح  ترـضح 
رهم 1281 لوا  قباطم  يرمق  يرجه  یناثلايدامج 1320  عقاو 20  رد  اما  نیمخ ، رد  یـسمش   1279 دلوت : هرامش 2744  همانسانش  بسح 
: ردام یفطصم ; اقآ  ردپ : يوفطـصم ; یگداوناخ : مان  تسا ) حیحـص  رویرهش 1281  قباطم 30  یناثلايدامج 1320   18 . ) تسا یسمش 

سیئر داژنيرفص  هلیسو  هب  ناگیاپلگ  رد  رودص  نکسملا ) ینیمخ  لصالا و  يراسناوخ  دهتجم  دمحا  ازریماقآ  موحرم  رتخد   ) رجاه مناخ 
ازریم موحرم  رفعج و  خیـشاقآ  موحرم  دزن  عورـش و  لیـصحت  مساـقلاوبا  ـالم  موحرم  هناـخبتکم  رد  نیمخ  رد  ناـگیاپلگ  تبث  راـمآ  هرادا 

موحرم دزن  عورش و  تامدقم  ییاد )  ) يدهم دمحم  ازریم  جاح  موحرم  دزن  نآ  لالخ  رد  سپس  ییادتبا  ياهسرد  ءاملعلا ) راختفا   ) دومحم
. يرادقم لوطم  رد  املسم  قطنم و  رشع و ) يداح  باب  حرش  یطویس و   ) ارهاظ یلاعترضح )×(  دزن  عورـش و  قطنم  ینیمخ  یفجن  ياقآ 

دمحم خیـش  اقآ  موحرم  دزن  لوطم و  يدرجورب  یلع  دـمحم  خیـش  اـقآ  موحرم  دزن  متفر  لیـصحت  يارب  يرمق  هنـس 1339  هک  كاردا  رد 
میرکلادبع خیش  جاح  هللاتیآ  موحرم  ترجه  لابند  هب  مق  هب  ترجه  زا  سپ  هعمل  حرش  یکارا  سابع  اقآ  موحرم  دزن  قطنم و  یناگیاپلگ 

یسمش زورون 1300  بجر 1340 و  مق  هب  يرئاـح  هللاتیآ  ترجه  دوـب ) يرمق  بجر 1340  ناشیا  ترجه  ارهاـظ   - ) هیلع هللا  ۀـمحر  - 
یقت دـمحم  دیـس  جاـح  ياـقآ  موحرم  دزن  ار  حوطـس  یلع و  دـمحم  ازریم  اـقآ  هب  موسوم  ینارهت  بیدا  موحرم  دزن  ار  لوـطم  همتت  تسا )

هللاتیآ موحرم  جراخ  سرد  هب  ناشیا  اب  حوطـس و  رخآ  ات  یناـشاک  یبرثی  یلع  دیـس  ازریم  اـقآ  موحرم  دزن  رتشیب  يرادـقم و  يراـسناوخ 
نـسحلاوبا دیـس  جاح  موحرم  ار  هفـسلف  و  تسا . هدوب  ناشیا  دزن  جراخ  تالیـصحت  هدـمع  میتفریم و  میرکلادـبع ) خیـش  جاـح   ) يرئاـح

دزن یناـفرع  يونعم و  مولع  رد  هدافتـسا  هدـمع  و  يدزی . ربـکا  یلع  ازریماـقآ  موحرم  ناـشیا و  دزن  باـسح ) تئیه ،  ) تایـضایر ینیوزق و 
رم هکنآ  ات  میتشاد  ثحب  اقفر  زا  ياهدـع  اب  يرئاح  ياقآ  موحرم  توف  زا  سپ  تسا  هدوب  يداـبآهاش  یلع  دـمحم  ازریماـقآ  ياـقآ  موحرم 

ندمآ زا  لبق  اهتدم  زا  مدومن و  مه  هدافتـسا  متفر و  ناشیا  سرد  هب  ناشیا  جیورت  يارب  دندمآ  مق  هب  هللاۀـمحر -  يدرجورب -  ياقآ  موح 
لثم نایاقآ ; ياضاقت  هب  ناشیا  ندمآ  زا  سپ  دوب  هقف  لوصا و  هیلاع  حوطس  نافرع و  لوقعم و  سیردت  هب  لاغتـشا  هدمع  يدرجورب  ياقآ 

تماقا تدـم  مق و  تماقا  لوط  رد  لاغتـشا  نیا  مدـنامزاب و  هیلقع  مولع  زا  مدـش و  لوغـشم  هقف  جراخ  سیردـت  هب  يرهطم  ياـقآ  موحرم 
بناجنیا لایع  مان  دراد . همادا  نونکات  هک  متـشاد  لاغتـشا  رگید  روما  هب  مورحم و  همه  زا  سیراـپ  هب  لاـقتنا  زا  سپ  دوب و  مادتـسم  فجن 

: جاودزا خـیرات  ینارهط . یفقث  دـمحم  ازریم  جاح  ياـقآ  ترـضح  هیبص  یـسمش ، دـلوتم 1292  ناریا ، سدـق  هب  فورعم  یفقث  هجیدـخ 
: نس بیترت  هب  نارتـخد  ; 1324 دلوتم : دمحا  رـسپ ، کی  اب  تایح  دـیق  رد  رتخد  یسمش ;3   1309 دلوتم : یفطـصم ، لوا : دنزرف  ; 1308

. دنشابیم هدیدنسپ  هللا  تیآ  روظنم  تشونیپ × : دمحا . تایح  رد  دنزرف  نیرخآ  هفیطل ; دمحا ، زا  دعب  هدیعس و  همیهف ، هدیرف ، هقیدص ،

خیرات هب  يرفس 

هرادا ناوت  راجاق  یهاشداپ  لزلزتم  هلـسلس  میدرگیم ، زاب  بقع  هب  لاـس  ناهج 90  ناگدازآ  ربهر  هاـگداز  نیمخ ، رد  يراذـگ  تشگ و 
اب ياهدازهاشتکلمم  هشوگ  ره  رد  دناهدروآرب . رس  یلحم  ياهتردق  نآ  تازاوم  هب  فیعضت و  يزکرم  تردق  درادن ، ار  تکلمم  حیحص 

ياهتایلام راب  دننکیم . تراغ  ار  مدرم  هدرک ، هدافتـسا  تصرف  زا  رارـشا  نایغای و  هتخادـنا و  هار  هب  یطاسب  مشح . مدـخ و  نتفرگ  راک  هب 
تموکح يزکرم -  تموکح  تردق  دیآیم . دورف  ناگنهرباپ  نیمورحم و  هدرگ  رب  اهنت  اهقالش  دنکیم . ینیگنـس  مدرم  شود  رب  هدنیازف 

ره هتفرگ و  هرصاحم  رد  ار  تلم  ياهقلح  ناسب  رارـشا ، نادزد و  نارارط و  هرخالاب  یلحم و  گرزب  کچوک و  ياهناخ  اهتیالو ، اهتلایا و 
نایم رد  کچوک  نیمخ  یطیارـش ، نینچ  رد  دـناهدید ... متـس  مدرم  تسا و  عاـفدیبتلم  تسا ، هنـسرگ  تلم  دوشیم . رتگنت  هقلح  هظحل 
غارس یتردق  دوخ  رد  سک  ره  تسا  هدیمخ  ناگدازهاش  اهناخ و  متـس  زا  مدرم  رمک  تسا . هتفر  ورف  بوشآ  ماک  هب  زین  گرزب  ياهگلج 

رب رد  کی  اهنت  نیمخ  کچوک  رهـش  رد  نامز  نیا  رد  تسا . هتـسب  مدرم  يور  هب  اهرد  همه  هصالخ  دـنکیمن و  غیرد  نآ  لامعا  زا  دراد 
اقآ جاح  لزنم  تیب و  زج  ییاج  اجنآ  دریگیم و  مارآ  هناخ  کی  رد  طقف  اهلد  تسا و  نامورحم  اـجلم  اـجکی  اـهنت  تسا . زاـب  مدرم  يور 
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گرزب نادنچ  هن  ياهناخ  تسا ، هدش  عقاو  نیمخ  قرـش  رد  تاداس  هلحم  هزاورد  سپ  رد  هک  دننام  هعلق  ياهناخ  تسین . ینیمخ  یفطـصم 
رتم ود  یبیرقت  عافترا  هب  ییوراب  نآ  زارف  رب  هک  ییاـهجرب  دـناوخیم . دوخ  يوس  هب  ار  اهمـشچ  نآ  قرـشم  لامـش و  رد  دـنلب  جرب  ود  هک 
رهش رب  دنراد  هک  يدنلب  عافترا  هطساو  هب  اهجرب  نیا  تسا . هدش  هیبعت  يزادناریت  يارب  بروم ) ياهخاروس   ) ییاهلقذمو يدنبرگنستهج 

. تسا هدیـشخبتینما  ار  هعلق  بونج  درذـگیم ، تیبتشپ  زا  هک  ياهناخدور  ددرگیم . لرتنک  یتکرح  هنوگ  ره  اجنآ  زا  هدوب و  فرـشم 
مجاهت رطخ  دوجو  رارطـضا و  هاگ  هب  و  دنرادیب . حبـص  ات  رهـش  يوراب  زارف  رب  دنچ  ینانابهگن  دوشیم و  هتـسب  رهـش  یقرـش  هزاورد  اهبش 

ياهچوک قیرط  زا  يوفطـصم  تیب  دسریم . شوگ  هب  شاب  رادیب  شاب -  رادیب  دایرف  حبـص  ات  دوشیم و  هفاضا  نانابهگن  دادعت  رب  رارـشا ،
. دراد رارق  جرب  يور  اب  لرتنک  دید و  ریز  رد  اهتنا  ات  ادتبا  زا  هک  ياهچوک  ددرگیم ، لصتم  عماج  دجسم  رازاب و  هب  کیراب  چیپ و  رد  چیپ 

شیپ هبتعرـس  اب  هک  ناروتـس  مس  راجنهان  يادـص  و  دنتـشاد ) اهناخ  ناگدازهاش و  روخآ  رد  رـس  هک   ) رگتراـغ نادزد  رارـشا و  موجه 
اب رگا  رهـش  ياهناخ  یعقاوم ، نینچ  رد  دـناشنیم . ناـشنیبج  رب  گرم  راـبغ  دـنکفایم و  مدرم  لد  رد  میظع  یـساره  لوه و  دـنزاتیم ،

، یفطـصم اقآ  دوشیمن . تفای  ینیمخ  یفطـصم  اقآ  تیب  زج  یهانپ  نمام و  چیه  اذل  تسین و  ناشریخ  هب  يدـیما  دـننکن ، یهارمه  نادزد 
لام و وربآ و  تیثیح و  ظفح  يارب  هتفرگ و  شود  رب  حالـس  نامورحم  زا  عافد  يارب  هک  یلماع  بوبحم و  يدهتجم  ردقلا و  لیلج  يدیس 

دوخ رد  ار  هداوناخ  دوخ و  زا  عافد  تردـق  دـنرادن و  یهار  اج  چـیه  هب  هک  ینانآ  مدرم ، تسا و  هداهن  صالخا  قبط  رد  ناج  مدرم ، ناج 
اهجرب يور  رب  نادرم  دوشیم ، هتسب  اهرد  ناگنهرب  اپ  ناهانپیب و  نیا  دورو  زا  سپ  دنروآیم ، يور  یفطـصم  اقآ  لزنم  هب  همه  دننیبیمن 

هدوب و زاسراک  هک  تسا  عافد  هزرابم و  يروشحلس و  هیحور  نیا  دننکیم . کیلش  نمـشد  يوس  هب  هتفرگ و  رگنـس  اهورابتش  رد  هتفر و 
خـیرات 20  ) دـیاشگیم ناهج  هب  مشچ  یکدوک  هک  تسا  لزنم  نیا  رد  نارود و  نیا  رد  دـنکیم . هجاوم  تسکـش  اب  ار  رارـشا  تامجاهت 

فارطا اـهنت  مدرم  درادـن . ربـخ  هدـنیآ  زا  سک  چـیه  دریگیم . دوخ  رب  هللاحور  ماـن  ردـپ  فرط  زا  و  يرمق ) يرجه  یناثلايدامج 1320 
یفطـصم تسا ، هدیـسر  دوخ  هجرد  ـالعا  هب  اـهناخ  رارـشا و  متـس  ملظ و  دـیآیمن . مشچ  هب  يزیچ  یهایـس  زج  هک  دـننیبیم  ار  شیوخ 

زا لبق  اما  دزاتیم ، وس  نادب  بسا  اب  دریگیم و  شیپ  رد  ار  كارا  هار  اذل  ندرب . هقطنم  تموکح  هب  اهناختیاکـش  دشیدنایم ، ياهراچ 
ارحـص شخبتنیز  شخرـس  نوـخ  و  دریگیم . رارق  هملظ  نـیکریت  جاـمآ  يرمق ) هدـعقیذ 1320  هعمج 12  زور  رد   ) دـصقم هـب  ندیـسر 

نامز نیا  رد  و  ناگنهرب ، اپ  نامورحم و  هب  ندادهاـنپ  ماـقتنا  دـهدیم ، سپ  ار  ناـگدروخ  یلیـس  زا  تیاـمح  ماـقتنا  عقاو  رد  وا  ددرگیم .
دننزیم ادص  هللا  حور  اقآ  ار  وا  نایفارطا  هک   ) هللاحور دباییم و  همادا  رارـشا  اب  هزرابم  درادـن . رتشیب  زور  ود  تسیب و  هام و  راهچ  هللاحور 

دـش ینابرق  هچ  يارب  شردـپ  هک  دـباییم  رد  دوشیم و  انـشآ  مدرم  نحم  اهجنر و  اب  نامز  تشذـگ  اـب  دوشیم . گرزب  هناـخ  ناـمه  رد 
نیزواجتم يوس  هب  هعلق  يور  اب  زارف  زا  دیوجیم و  تکرش  رارـشا  اب  هزرابم  رد  رتگرزب  ردارب  اب  هارمه  توابـص  نارود  نامه  رد  نیاربانب 

هک ياهناـخ  نحـص  تـسا . هدـنامن  شیب  یکی  اـهنت  دوـب  نـیمخ  یلاـها  يارب  ریخ  اـشنم  هـک  جرب  ود  نآ  زا  زورما  اـما  و  دـنکیم . کـیلش 
هنهک ياهراوید  اب  باتفآ  شبات  ناراب و  شراب  ریز  رد  تکاس  شوماخ و  داـهن ، دوجو  هصرع  هب  اـپ  نآ  رد  یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب 

رارکت ار  دیشروخ  رون  لزنم  کچوک  ضوح  تسا . هداد  ياج  دوخ  لد  رد  راوگان  شوخ و  یتارطاخ  نهک  نحـص  نیا  دنکیم . لد  درد 
وراب هب  ار  دوختمحز  هب  هدروخ و  بات  چـیپ و  دـنت  رایـسب  بیـش  اـب  جرب  ياـههلپ  تسا . هتـسبتیب  کـچوک  یبوچ و  ياـهرد  دـنکیم ،

اهنآ زا  هلاس ، دصکی  یخیرات  زا  روبع  یلو  دناهدنام  زونه  طایح  فک  ياهرجآ  دباییمن . نازرابم  زا  يرثا  رگید  اجنآ  رد  یلو  دـناسریم 
ییاههناخ هب  ار  دوخ  ياج  رورم  هب  فارطا  یلگ  تشخ و  ياههناخ  هدشتلافـس ، هچوک  فک  زورما  تسا . هدراذگن  یقاب  ییور  گنر و 

و دنکیم ، هجوت  بلج  نایم  نیا  رد  شیوخ  لگ  تشخ و  اب  نانچمه  هک  تسا  ماما  هاگداز  اهنت  دناهداد . یگنس  ای  يرجآ  ییامن  اب  زاسون 
ام ياهلقذـم  تشپ  زا  ار  يزیتس  ملظ  درک ، هبرجت  اجنیا  رد  ار  يریذـپان  شزاس  ینیمخ ، دـننزیم : ادـن  اـهوراب  دـناوخیم ، دوخ  هب  ار  همه 

نید و قیفلت  راثآ  نیتسخن  دراذـگ ، ناکم  نیا  رد  ار  داهج  هطقن  زاـغآ  درب . ثرا  هب  ردـپ  زا  هناـخ و  نیا  رد  ار  يزاون  مورحم  درک . زاـغآ 
رد اهنرق  زا  شیب  یتارطاخ  نکیل  درکن . ینابزیم  ماـما  زا  لاـس  زا 20  رتـمک  هچ  رگا  لزنم  نیا  يرآ  درک . تیور  لزنم  نیا  رد  ار  تساـیس 
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. تسا هداد  ياج  دوخ  لد 

( هر  ) ینیمخ ماما  ترضح  دیعبت  رامش  زور 

لاس 1341 هام  رذآ  یتیالو 11  یتلایا و  ياهنمجنا  اب  هطبار  رد  مق  عجارم  اب  س )  ) ینیمخ ماما  ترضح  مهم  هسلج  لاس 1341  هامرهم   16
ماما ترـضح  مایپ  رودـص  و  س )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  ریگیپ  تازرابم  لاـبند  هب  یتیـالو  یتلاـیا و  ياـهنمجنا  یگتخاـس  هماـنبیوصت  وغل 

س)  ) ینیمخ ماما  ترـضح  يوس  زا  هاش  یبالق  ینوناق و  ریغ  مودنارفر  میرحت  لاس 1341  نمهب  هلئاـغ 2  نیا  متخ  دروم  رد  س )  ) ینیمخ
ماما ترضح  هنابش  يریگتسد  لاس 1342  دادرخ  هاش 15  میژر  لامع  تسد  هب  هیـضیف  هسردم  نینوخ  هعجاف  لاس 1342  هام  نیدرورف   2

ینیمخ ماما  ترـضح  لاقتنا  لاس 1342  هاـمریت   4 س )  ) ماما ترـضح  يریگتـسد  هب  ضارتعا  رد  ناریا  تلم  یخیراـت  ماـیق  س .)  ) ینیمخ
مظعا دجسم  رد  س )  ) ینیمخ ماما  ترضح  یخیرات  ینارنخـس  لاس 1343  نیدورف   21 دابآ . ترشع  رد  یلولس  هب  رـصق  ناگداپ  زا  (س )

. نویسالوتیپاک رابتراسا  حرط  تبسانم  هب  س )  ) ینیمخ ماما  ترضح  هدنبوک  ینارنخس  نابآ 1343   4 رصح . سبح و  زا  يدازآ  زا  سپ  مق 
هب اراکنآ  زا  س )  ) ینیمخ ماما  ترضح  لاقتنا  لاس 1343  نابآ  هیکرت 21  هب  س )  ) ینیمخ ماما  ترضح  دیعبت  تشادزاب و  نابآ 1343   13
زا س )  ) ینیمخ ماما  تکرح  هامرهم 1344  دادغب 16  هب  هیکرت  زا  س )  ) ینیمخ ماما  ترضح  لاقتنا  لاس 1344  هامرهم  هیکرت 13  ياسروب 

نابآ قارع 23  هب  دیعبت  زا  دعب  فجن  رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  رارقتـسا  دورو و  هامرهم 1344  قارع 23  هب  دیعبت  زا  دـعب  البرک  هب  ارماس 
ینیمخ ماما  ترضح  مایپ  تشهبیدرا 1356   12 قارع -  هب  دیعبت  زا  سپ  فجن  رد  ینیمخ  ماما  ترضح  ياهزوح  ياهسرد  عورـش   1344
هامرهم قارع 10  یثعب  ياهورین  طسوت  س )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  لزنم  هرـصاحم  هامرهم 1357  مق 2  يادهـش  ملهچ  تبـسانم  هب  (س )

هب قارع  زا  س )  ) ینیمخ ماـما  ترــضح  ترجه  هامرهم 1357  تیوـک 13  يوـس  هب  قارع  زا  س )  ) ینیمخ ماـما  ترـضح  ترجه   1357
. دیعبت لاس  زا 15  سپ  یمالسا  نهیم  هب  س )  ) ینیمخ ماما  تشگزاب  نمهب 1357  هسنارف 12 

یمالسا بالقنا  يزوریپ  ماما و  یخیرات  هزرابم 

عطقم ات  ار  نآ  زا  لصاح  یمالـسا  مایق  و  هرـس -  سدـق  ینیمخ -  ماما  تازرابم  ياهلـصفرس  نیرتمهم  راتـشون  نیا  ماـما  یخیراـت  هزراـبم 
. دوب هداتفا  اهنابز  رـس  رب  هاش  میژر  هتـسجرب  فلاخم  کـی  ناونع  هب  ینیمخ  هللا  حور  هللا  تیآ  ماـن  لاس 1963  ات  درادرب . رد  ماما  لاـحترا 
سرام 1963 رد  درک . یم  بلج  دـندش ، یم  هاـش  میژر  زا  شیاـهداقتنا  بوذـجم  هک  ار  نایوجـشناد  هوبنا  مق ، رد  ناـشیا  سرد  تاـسلج 

تفرگ رارق  نازابرتچ  كاواس و  ياهورین  هلمح  دروم  مشش  ماما  ع ،)  ) قداص رفعج  ماما )  ) تداهش درگلاس  رد  مق  هیـضیف  دنفسا 1342 ) )
رب اکیرما  لرتنک  زا  داقتنا  هب  دش و  دازآ  هاتوک  تشادزاب  کی  زا  سپ  يو  دش . فیقوت  ینیمخ  هللاتیآ  هتـشک و  نایوجـشناد  زا  يا  هدع  و 

ماما يارب  اهنابایخ  رد  هک  یمدرم  هب  ربخ  نیا  یتقو  دـشتشادزاب . ع )  ) نیـسح ماـما  تداهـش  درگلاـس  رد  رگید  راـب  ماـما  داد . همادا  ناریا 
ياهورین دش . رازگرب  ناشاک  زاریش و  دهـشم ، ناهفـصا ، نارهت ، رد  يو  يدازآ  يارب  یتارهاظت  دیـسر ، دندرک ، یم  يرادازع  ع )  ) نیـسح

ار ربتکا  تاـباختنا  تفگ  شناوریپ  هب  يدازآ  زا  سپ  يو  دـش . ینادـنز  توا  هاـم  اـت  ینیمخ  ماـما  دـندرک . کیلـش  رفن  رازه  هب 15 یتـینما 
اب سلجم  ربتکا ، رد  دـش . دازآ  نادـنز  زا  ( 1343 دادرخ  ) هم 1964 رد  ینیمخ  هللاتـیآ  : 1964  - 70 دش . فیقوت  هرابود  دـننک و  میرحت 

يارب اکیرما  يرالد  نویلیم  ماو 200  کی  نتفریذـپ  هب  يار  داد و  کیتاملپید  تینوصم  ییاکیرما  یماظن  نارواـشم  هب  ياهحیـال  بیوصت 
رد هک  دش  دیعبت  هیکرت  هب  دعب  یمک  درک و  هلمح  سلجم  تامادقا  نیا  هب  يا  هیمالعا  رودص  اب  ینیمخ  ماما  داد . یماظن  تازیهجت  دـیرخ 

تیـصخش کی  ناونع  هب  ار  دوخ  اجنآ  رد  دوب و  يو  هناخ  فجن  سدقم  رهـش  دـعب ، لاس  هدزیـس  یط  تفر . قارع  هب  اجنآ  زا  لاس 1965 
مسارم رد  ناهج  ناناملسم  يارب  شیاهمایپ  تفاییم و  راشتنا  ناریا  رد  هنایفخم  يولهپ  میژر  زا  وا  ياهداقتنا  درک . تیبثت  هتـسجرب  یبهذم 
ياهغاب دـمآ ، رد  بآ  زا  هعجاف  یـضرا  تاحالـصا  دوب . یـساسا  ناریا ، تلود  ياهتـسایس  زا  وا  ياهداقتنا  دـش . یم  شخپ  هکم  رد  جـح 
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دوب هدش  هداد  تصرف  گرزب  ناکلام  هب  دندوب و  هدرک  فاعم  یضرا  تاحالصا  نوناق  زا  ار  هزیناکم  يزرواشک  اههاگارچ و  عتارم ، هویم ،
رارق میـسقت  زا  فاعم  ياهنیمز  هورگ  رد  ار  اهنآ  تیعـضو  لیدـبت  اب  اـی  دـنهد  داـقتنا  شیوخ  ماوقا  هب  ینوناـقریغ  روط  هب  ار  دوخ  كـالما 

مدنگ و درکن . کمک  دیلوت  شیازفا  يارب  مه  هدـع  نیمه  هب  یتحتلود  و  دـندش ، نیمز  بحاص  ناریا  نازرواشک  دـصرد  طقف 9  دنهد .
تبسن 8 هب  نیمز  یب  راکیب و  ناییاتسور  ترجاهم  لیـس  دش . یمن  کمک  یناریا  زرواشک  هب  اما  دشیم ، دراو  جراخ  زا  ییاذغ  داوم  ریاس 
رد نیا  داد و  نادـنمتورث  هب  باسحیب  یتورث  تفن ، ياهدـمآرد  زا  هدافتـسا  دـش . ناور  اهرهـش  هب  راک  يوجتـسج  رد  لاـس ، رد  دـصرد 
رد بارعا  تسکش  زا  سپ  لاح ، نیا  رد  تفای . شیازفا  اهیتیاضران  دندنارذگیم و  راگزور  راشف  اب  مدرم  میظع  تیرثکا  هک  دوب  یطیارش 
هب ردـص  رقاـب  هللا  تیآ  اـب  لیئارـسا  هیلع  كرتشم  شـالت  زاـغآ  لاـمتحا  يارب  ینیمخ  هللا  تیآ  اـکیرما ، لیئارـسا و  زا  لاس 1967  گـنج 

دهاوخ ناهج  گرزب  تردق  جنپ  زا  یکی  يدوز  هب  ناریا  هک  درک  مالعا  هاشتفن  تمیق  دـیدش  شیازفا  اب  : 1970-77 تخادرپ . تروشم 
یتفن ياهرالد  برغ  ناهج  تفرگیم ، هدیدان  ار  نارهت  رد  تیعمج  يدایز  دیدش و  ياهیدنب  هار  ییاذـغ ، داوم  دوبمک  تیعقاو  وا و  دـش !
یگنج ياهامیپاوه  اکیرما  تشاد و  یـسیلگنا  نتفیچ  ياـهکنات  سیلگنا ، زا  شیب  ناریا  هک  يروط  هب  درک ، یم  لیدـبت  هحلـسا  هب  ار  هاـش 
ياراد اکیرما  تاحیلـست  ناگدنـشورف  تخورف . یم  هاش  هب  دوش ، دـییات  اهنآ  ندوب  زاسراک  ای  دـتفیب  دـیلوت  طخ  هب  هک  نیا  زا  لبق  ار  دوخ 

مدرم هناخ ، نتخاس  يارب  دش و  یم  یماظن  ياههاگیاپ  نتخاس  فرـص  ینامتخاس  حلاصم  نامیـس و  دندوب ، ناریا  داصتقا  رد  مهم  تیعقوم 
لاـس 1971 رد  يراذـگجات  دوب ، اـکیرما  لرتـنک  تحت  تدـش  هب  ناریا  تاحیلـست  يرادـکناب و  تفن ، دـندوب . وربور  حـلاصم  دوـبمک  اـب 

یمرب شیپ  لاـس  هب 2500  ناریا  یهاـشنهاش  خـیرات  هک  هیـضق  نیا  تاـبثا  هنیمز  رد  هاـش  ياـهیزادرپلایخ  يارب  جرخ  رپ  مسارم  و  ( 1350)
بوکرـس درک . یم  داـقتنا  تدـش  هب  تامادـقا  نیا  زا  ینیمخ  هللا  تیآ  درک . رت  ینلع  ناریا  رد  ار  ینغ  ریقف و  نـیب  مـیظع  فاکـش  ددرگ ،

ینیمخ هللا  تیآ  ياهمایپ  عیزوت  دش . رجنم  روشک  زا  جراخ  رد  نافلاخم  زکرمت  هب  هوقلابتفلاخم  یتح  تاعوبطم و  نایب ، يدازآ  هنوگره 
ار ناریا  عبانم  نداد  دابرب  یسایس و  ناقفختساوخ  ناریا  رد  املع  زا  ینیمخ  ماما  درک . یم  قیوشت  ار  نافلاخم  نیا  تساک ، راون  لکـش  هب 

نانز ناریا  رد  دش . هجاوم  یمیظع  زیمآ  تموصخ  تارهاظت  ابتفر  نتگنـشاو  هب  رتراک  اب  رادید  يارب  رد 1977  یتقو  هاش  دننک . موکحم 
نارومام ( 1356  ) ربتکا 1977 رد  درک . ییامندوخ  هب  عورش  یبهذم  تفلاخم  کی  دندرک و  باجح  زا  هدافتسا  هب  عورش  اددجم  وجـشناد 

تاعالطا همانزور  رد  يا  هلاقم  هاش ، کیرحت  هب  هیوناژ  رد  لاس 1978 : دندناسر . تداهش  هب  ار  ینیمخ  ماما  رسپ  یفطـصم  اقآ )  ) كاواس
دنداد و بیترت  زیمآ  تملاسم  ضارتعا  کی  مق  رد  اه  هبلط  دعب  زور  دوب . هدش  هلمح  ینیمخ  هللا  تیآ  هب  تدش  هب  نآ  رد  هک  تفای  راشتنا 

راشتنا روشک  رـسارس  هب  تارهاظت  دندرک . دیهـش  ار  يا  هدع  دنداد و  ناشن  شنکاو  تنوشخ  اب  یتینما  نارومام  دـندرک ، نصحت  هب  مادـقا 
مـسارم زا  کی  ره  رد  دـننک . هزرابم  یمالـسا  تلود  کـی  دوس  هب  یهاـشنهاش  ینوگنرـس  ياربتساوخ  مدرم  زا  ینیمخ  هللا  تیآ  تفاـی .
راتـساوخ حلـسم  نازابرـس  لـباقم  رد  دوخ  تارهاـظت  رد  مدرم  دـندش . یم  دیهـش  یتینما  ناروماـم  هلیـسو  هب  يرتـشیب  هدـع  ادهـش ، ملهچ 

دهاوخ ینیمخ  ماما  يربهر  تردق  يدوبان  بجوم  هاگیاپ  کی  نتـشادن  هک  دـیما  نیا  هب  هاش  ربماتپـس : دـندش . ینیمخ  هللا  تیآ  تشگزاب 
چیه اما  دـشابن ، هاش  ذوفن  تحت  هک  دورب  يروشک  هبتسا  هداـمآ  تفگ  ینیمخهللا  تیآ  دـنک . جارخا  ار  هللا  تیآ  تساوخ  قارع  زا  دـش 

رد ربماتپس : دش . سیراپ  یکیدزن  رد  وتاشول  لفون  دراو  ینیمخ  ماما  ربتکا : دادن . ار  يو  تیلاعف  همادا  نیمـضت  نتفریذپ و  داهنـشیپ  یتلود 
زا ربخ  یب  مدرم  یتقو  دعب  زور  حبـص  دش . ناریا  رد  یماظن  تموکح  مالعا  هب  رجنم  میظع  زیمآ  ضارتعا  تارهاظت  کی  ناضمر  هام  نایاپ 

تلم کی  دنتـشک . ار  رفن  نارازه  دـندرک و  کیلـش  اهنآ  يور  هب  یتینما  ياهورین  دـندرک ، عامتجا  هلاژ  نادـیم  رد  یماظن  تموکح  مالعا 
دـناشک و لیطعت  هب  ار  تفن  ياههزوح  اههناخراک و  تارادا ، اههاگـشناد ، سرادـم ، اهرازاب ، اـهباصتعا ، درک و  ماـیق  هاـش  هیلع  هدزتشحو 

يارب ار  دوخ  ياـهمایپ  سیراـپ  زا  ینیمخ  هللا  تیآ  دـنتخیرگ . برغ  هب  رـالد  دراـیلیم  اب 5/1  هام  هس  یط  هاـش ، دـنمتورث  ناتـسود  ماوقا و 
تلود کی  لیکـشت  راتـساوخ  دـندمآ و  اهنابایخ  هب  رفن  نویلیم  راهچ  اـبیرقت  مرحم :) 9و10   ) ربماسد 10و11  داتـسرف . یم  ناریا  هب  شخپ 

و دندشیم ، هجنکش  ناگدشتشادزاب  دندش . هتشک  حلسم  ریغ  ناگدننک  رهاظت  زا  رفن  نارازه  دندش . ینیمخ  ماما  يربهر  تحت  یمالـسا 
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ار هاش  ات  درک  راداو  ار  اکیرما  یمومع ، راکفا  نایاپ  یب  ریذـپان و  لمحت  راشف  دـندرک . یم  ماع  لتق  اهناتـسرامیب  ياهتخت  رد  ار  ناحورجم 
درک رارف  ناریا  زا  هاش  هیوناژ 1979 :  16 دـنک . ینیمخ  ماما  ذوفن  ندرک  یثنخ  يارب  رایتخب ) روپاش   ) ریزو تسخن  کی  باـختنا  هب  قیوشت 

هب هقباس  یب  یلابقتـسا  اب  ینیمخ  ماما  هیروف : لوا  درک . اهر  اـهنابایخ  رد  ار  هتـساخاپب  یمدرم  تردـق و  یبتلود  کـی  تفر و  رـصم  هب  و 
تیاـمح ماـما  زا  ییاوه  يورین  ياـضعا  زا  رفن  اهدـص  هک  نیا  زا  سپ  دوش . لیکـشت  یمالـسا  تقوم  تلود  داد  روتـسد  ماـما  دـمآ . ناریا 

يورین کمک  ياضاقت  هب  حالـس  یب  مدرم  هوبنا  تفرگ . رارق  یهاشنهاش  دراگ  موجه  دروم  ناهگان  نارهت  یماظن  ناـگداپ  کـی  دـندرک ،
رتـشیب فرط  زا  ینیمخ  ماـما  يربـهر  نتفریذـپ  اـب  دـندرک . ناشیاههناخزابرـس  هبتشگزاـب  هب  روبجم  ار  اـهیدراگ  دـنداد و  خـساپ  ییاوه 
ماجنارس هیروف :  11 دمآ . رد  نایبالقنا  فرـصت  هب  یتلود  تارادا  شترا و  ياههاگیاپ  اهنادنز ، سیلپ ، ياههاگـساپ  هیلک  یتینما ، ياهورین 

ار یمالـسا  تلود  لیکـشت  ینیمخ  ماما  سرام : لوا  دـندش . نارابریت  قباس  هاش  ناظفاحم  زا  رفن  راـهچ  هیروف :  16 درک . طوقـس  هاش  میژر 
یمالـسا 9 بالقنا  يزوریپ  دش . یلم  یـصوصخ  گرزب  عیانـص  هیئوژ :  5 دـش . مادـعا  هاش  ریزو  تسخن  ادـیوه  لیروآ : لوا  درک . مالعا 
. دش يرتسب  كرویوین  ناتسرامیب  کی  رد  قباس  هاش  ربتکا :  23 درک . وفع  ار  نارگید  نارگ ، هجنکش  ناراکتیانج و  يانثتسا  هب  ماما  هیئوژ :
هب فورعم  نارهت ، رد  اکیرما  ترافـس  دـندرک . تارهاظت  اـکیرما  رد  عولخم  هاـش  روضح  هیلع  كرویوین  رد  یناریا  نایوجـشناد  ربماون :  4

ندنادرگرب هاش و  لیوحت  لباقم  رد  زور  تدم 444  ار  ییاکیرما  اهنآ 52  دش . فرصت  ماما  طخ  وریپ  نایوجشناد  هلیسو  هب  یسوساج  هنال 
هجراـخ و ترازو  ربماون :  23 داد . افعتـسا  يریزو  تسخن  زا  ناـگرزاب  ربـماون :  6 دنتـشاد . هگن  ناگورگ  ناریا ، هدـش  هدـیدزد  ياهییاراد 
: ربماسد  15 دش . بیوصت  یـساسا  نوناق  مدنارفر ، لابند  هب  ربماسد :  4 درک . ملعا  نکی  مل  ناک  ار  ناریا  یجراخ  ياهیهدـب  هیلک  داـصتقا ،

لکریبد میاهدـلاو  تروک  هیوناژ 1980 :  4 دـش . اماناپ  رد  دـیعبت  مزاع  اـکیرما  زا  دورب ، کـیزکم  هبتسناوتن  هک  نیا  زا  سپ  قباـس  هاـش 
17 تشاذـگ . مامتان  ناریا  رد  ار  شتیرومام  ییاکیرما ، ياهناگورگ  اب  تاقالم  يارب  شیاـضاقت  اـبتقفاوم  مدـع  لاـبند  هب  لـلم  ناـمزاس 

ماما طخ  يوگنخس  کی  سرام :  10 درک . لیمکت  ار  قباس  هاش  ياهتیلاعف  یسررب  يارب  ینویـسیمک  لیکـشت  للم  نامزاس  لکریبد  هیروف :
ناریا هب  دناوت  یم  تسا  راکتسرد  ناریا و  رادفرط  هک  داد  ناشن  داد و  راشتنا  ار  دوخ  ياهیسرربجیاتن  للم  نامزاس  نویـسیمک  یتقو  تفگ 

رارق هک  نیا  زا  لبق  تعاـس  تسرد 24  قباس  هاش  سراـم :  23 سلجم . تاباختنا  نیلوا  هم : سرام ، دـنک . تاقالم  اهناگورگ  اـب  ددرگرب و 
هلمح لیروآ :  25 دـش . عطق  ناریا  اب  اکیرما  کیتاملپید  طباور  لـیروآ :  9 تفر . هرهاق  هب  اـماناپ  زا  دـنک ، اـضاقت  ار  وا  دادرتسا  ناریا  دوب ،

30 دوب . هناقمحا  یمادـقا  تیرومام  نیا  تفگ  ینیمخ  ماما  دروختسک . نش  نافوط  کی  رد  اهناگورگ  تاجن  يارب  اـکیرما  ییودـناموک 
ترافـس هب  سیلگنا  یتینما  ياـهورین  هم :  5 دـنتفرگ . ناگورگ  ندـنل  رد  ناریا  ترافـس  رد  ار  یناریا  تسیب  برع ، حلـسم  نادرم  لـیروآ :

. دش ناریو  نارهت  یکیدزن  رد  قباس  هاش  ردپ  ناخاضر  روگ  هم :  11 دنتشک . ار  حلسم  درم  جنپ  زا  رفن  راهچ  دندرک و  هلمح  ندنل  رد  ناریا 
هب شا  هدش  مالعا  دهعت  مغر  یلع  قارع  ربماتپس :  22 دش . ریزو  تسخن  ییاجر  یلع  دمحم  توا :  11 درم . هرهاق  رد  قباس  هاش  هیئوژ :  27
هب تسا ، هدرک  هراشا  اهتلود  نیب  تافالتخا  زیمآ  تملاـسم  لـح  هب  هک  قوف  روشنم  هدام 33  لوا  ترابع  فالخرب  للم و  ناـمزاس  روشنم 

راهچ سلجم  ربماون :  2 دیشک . شتآ  هب  ار  نادابآ  تفن  هاگشیالاپ  درک و  هلمح  رهشمرخ  نادابآ و  هب  قارع  ربماتپس :  24 درک . هلمح  ناریا 
رتراک يروهمج  تساـیر  زور  نیرخآ  رد  هیوناژ 1981 :  2 درک . بیوصت  ییاکیرما  ياـهناگورگ  يدازآ  يارب  ار  ماـما  يداهنـشیپ  طرش 

ینب حاـضیتسا  نئوژ :  20 درک . دـی  علخ  اوق  لک  یهدـنامرف  زا  ار  ردـص  ینب  ینیمخ  ماـما  نئوژ :  10 دـندش . دازآ  ییاکیرما  ياهناگورگ 
يروهمج بزح  رتفد  راجفنا  رد  روشک  هتسجرب  ماقم   72 نئوژ :  28 دش . لزع  يروهمج  تسایر  زا  ردص  ینب  نئوژ :  21 دش . زاغآ  ردص 

. درک رارف  هسنارف  هب  ردص  ینب  هیئوژ : 29 دش . باختنا  يروهمج  تسایر  هب  ییاجر  یلعدمحم  هیئوژ :  24 دندش . دیهش  نارهت  رد  یمالسا 
یماظن ناهدنامرف  زا  نت  راهچ  ربماتپس :  29 دناسر . تداهش  هب  ار  وا  ریزو  تسخن  رنهاب  داوج  ییاجر و  یلعدمحم  بمب ، راجفنا  توا :  30
تسخن هب  ار  يوسوم  نیسحریم  دش و  باختنا  يروهمج  تسایر  هب  يا  هنماخ  یلع  هللا  تیآ  ربتکا : دندش . هتشک  امیپاوه  طوقس  رد  ناریا 
ياهورین هم :  24 تفایتسد . یـشزرا  اب  ياهیزوریپ  هب  گـنج  ياـهدربن  نیرتدـیدش  رد  ناریا  سرام 1982 :  28 درک . بوـصنم  يریزو 
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14 دش . هتفرگ  سپزاب  دوب ، هدـمآ  رد  قارع  فرـصت  هب  گنج  هیلوا  لحارم  رد  هک  ناریا  ياهتمـسق  رتشیب  دـندش . رهـشمرخ  دراو  یبالقنا 
ات دـندرک و  هلمح  قارع  هب  ناریا  ياهورین  دـنیامن . نوگنرـس  ار  مادـص  دـننک و  مایق  تساوخ  قارع  مدرم  زا  یمایپ  رد  ینیمخ  ماما  هیئوژ :
رد ربتکا :  2 دنک . یم  زاغآ  ار  قارع  هیلع  هلمح  ناریا  گنج ، لاس  نیموس  عورش  اب  ربتکا : لوا  دنتفر . شیپ  هرصب  يرتمولیک  هدزناپ  دودح 

كاخ زا  يرگید  ياهتمـسق  يدازآ  يارب  یتایلمع  نئوژ :  11 دندش . حورجم  رفن  هتشک و 700  رفن  نارهت 60  رد  یتسیرورت  راجفنا  کـی 
نوریب ناتـسدرک  رد  نارمع  جاـح  زا  ار  قارع  ياـهورین  ناریا  هلمح  هیئوژ : دـندمآ 22  رد  تراسا  هب  قارع  زابرـس  رازه  زاـغآ و 50  ناریا 

رایئوکد زرپ  نئوژ :  12 دروآ . يار  نویلیم  یناجنسفر 5/1  یمشاه  مالـسالاتجح  دش . ماجنا  مود  سلجم  تاباختنا  لیروآ 1984 : درک .
رد يا  هلمح  رد  ناریا  ياـهورین  سرام 1985 :  18 دـنک . عطق  ار  ناریا  ینوکـسم  قطانم  هب  هلمحتساوخ  قارع  زا  للم  ناـمزاس  لـکریبد 
هب مود  راـب  يارب  يا  هنماـخ  یلع  هللا  تیآ  توا :  14 دنتخادنا . رطخ  هب  ار  دادـغب  هداج  هتـشذگ و  یقارع  ياهورین  طوطخ  زا  هرـصب  لامش 

هلمح نیا  رد  قارع  دنتفرگ . ار  واف  هریزج  هبش  هزور  هدزای  هلمح  کی  رد  ناریا  ياهورین  هیروف 1986 :  19 دش . باختنا  يروهمج  تسایر 
لدابت يارب  اکیرما  هلماـعم  تیگ ، ناریا  ییاوسر  ربماون :  4 تفرگ . سپ  ار  نارهم  يزرم  رهـش  ناریا  هیئوژ :  2 درک . هدافتسا  لدرخ  زاگ  زا 
نارهت رد  هسنارف  ترافـس  هـیئوژ :  17 دندیـسر . هرـصب  هب  ناریا  ياهورین  هیوناژ 1987 :  18 دـش . المرب  هناـگورگ  يدازآ  ربارب  رد  هحلـسا 

هب قارع  فرعم  ناهاوخ  هک  ناریا  اـما  دـش  يروف  سب  شتآ  ناـهاوخ  همانعطق 598  اب  للم  ناـمزاستینما  ياروش  هیئوژ :  20 دش . لیطعت 
29 دندیسر . تداهش  هبجح  مسارم  رد  دندوب ، یناریا  ناشرفن  هک 275  ریاز  زا 400  شیب  هیئوژ :  31 تفریذپن . ار  نآ  دوب ، زواجتم  ناونع 

زمره هگنت  رد  ار  دوخ  ياهیتشک  ناریا  رجا ; ناریا  یتشک  یـسرزاب  زمره و  هگنت  رد  ییاکیرما  ياهرتپوکیله  يریگهر  لاـبند  هب  ربماـتپس :
تاراسخ دندیشک و  شتآ  هب  هلولگ  رازه  کیلـش  اب  ار  ناریا  یلحاس  یتفن  يوکـس  ود  ییاکیرما  نکـشوان  راهچ  ربتکا :  18 داد . شیازفا 
ییایمیش نارابمب  سرام : 17 دش . دیدشت  نارهت  هب  کشوم  کیلش 135  اب  اهرهش  گنج  هیروف 1988 :  28 دـندرک . دراو  اهنآ  هب  ینیگنس 

دنچ اکیرما  لیروآ : 18 درک . حورجم  تدـش  هب  ار  رگید  رفن  رازه  تشه  زا  زواـجتم  تـشک و  هـچبلح  رد  ار  رفن  رازه  جـنپ  زا  شیب  قارع 
یمشاه نئوژ :  2 دنتفر . اهیقارع  کمک  هب  واف  هب  قارع  هلمح  رد  اکیرما  رادپوت  ياهرتپوکیله  درک ، قرغ  سراف  جیلخ  رد  ار  ناریا  یتشک 

درک هلمح  ناریا  يربرفاسم  سابریا  يامیپاوه  هب  ییاکیرما  واـن  هیئوژ :  3 دش . حلسم  ياهورین  یهدنامرف  لیفک  سلجم ، سیئر  یناجنـسفر 
میمـصت نیا  وا  ياربتفگ  ینیمخ  ماما  تفریذپ . ار  همانعطق 598  یلیم  یب  اـب  ناریا  هیئوژ :  18 دناسر . تداهش  هب  ار  نآ  نیـشنرس  و 290 

ریزو تسخن  يوـسوم  دـش . عورـش  قارع  ناریا و  نیب  هرکاذـم  اـه و  هـهبج  رد  سب  شتآ  توا :  20 تسا . رهز  ندیـشکرس  زا  رت  هدنـشک 
رطاخ هب  يدشر  ناملس  درک  مالعا  ینیمخ  ماما  هیروف 1989 :  15 دنام . دهاوخ  هتسب  برغ  ذوفن  یناگرزاب و  يور  هب  ناریا  ياهرد  تفگ 

: سرام  19 دـش . عـطق  ناریا  سیلگنا و  کـیتاملپید  طـباور  سراـم :  7 دوش . هتـشک  دـیاب  دوخ ، یناطیـش  ياـههیآ  باـتک  رد  ییوگرفک 
هب ینیمخ  ماـما  هـم :  23 دـندش . باختنا  یـساسا  نوناـق  حالـصا  هتیمک  ياـضعا  لـیروآ :  24 دـش . يروهمج  تسایر  دزماـن  یناجنـسفر 

ندنل پاچ  ایدم -  ملسم  تشذگرد . ینیمخ  ماما  نئوژ :  3 تفرگ . رارق  یحارج  لمع  تحت  یلخاد  يزیرنوختلع 

تانایب

تاعوبطم دروم  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ياههاگدید 

همه زا  يروشک  ره  رد  تایرـشن  شقن  هک  دـیناد  یم  ناـتدوخ  تایرـشن ، باـب  رد   )) روشک … حالـص  دـشر و  رد  تاـعوبطم  مهم  شقن 
هک دنناوت  یم  تسا و  روشک  حالـص  هک  یهار  هب  دنهدب  دـشر  ار  يروشک  کی  هک  دـنناوت  یم  تالجم  اه و  همانزور  تسا . رتالاب  اهزیچ 

ياوتحم نآ  ياوتحم  هک  یتروص  رد  تسا و  بوخ  رایسب  هیرـشن  ص 248 11/3/60 ..(( . ج 14 ، رون ، هفیحص   … دننکب )) لمع  سکعب 
رطاخ هب  دیاب  دشاب ، هتـشاد  فاصنا  رگا  ناسنا  دوش . یم  روما  همه  سار  هیرـشن  نیا  دنـشاب ، دهعتم  نآ  ناراکردنا  تسد  دشاب و  هدنزومآ 
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دیاـب اـم  دـنک . یم  ار  نیمه  ياـضتقا  مه  تناـید  دـنک و  هدافتـسا  شمدـق  ملق و  زا  دـنا ، هتـشاذگ  دازآ  اـهنیا  يارب  ار  اـه  ملق  هـک  یمدرم 
تیادـه و رد  تاعوبطم  ریطخ  هاـگیاج  ص 249 11/3/60  ج 14 ، نامه ، مینک )).. حالـصا  ار  هعماج  قـالخا  دـشاب و  دـیفم  نامتایرـشن 
، دینکب تلفغ  دیشاب  هتشاد  دیاب  یلاعت  كرابت و  ادخ  يارب  هک  يدهعت  زا  دزغلب و  امش  ياهملق  هتـساوخن  يادخ  رگا   )) هعماج … تلالض 
. تسین کچوک  ررض  کی  سپ  دنز ، یم  ررض  همه  هب  دنزب ، ررض  امش  نید  مه  بهذم و  مه  ناتسود و  امـش و  هب  اهنت  هک  تسین  روجنیا 
هک دیراد  ناهج  ياه  تلم  مدرم و  شیپ  يریطخ  رایسب  تیلوئسم  هک  دینک  هجوت  دیاب  تسا ، ناتتسد  رد  يراشتنالا  ریثک  همانزور  هک  امش 

امـش ملق  دشاب . یم  دنتـسه  رفن  رازه  دـنچ  هک  سلجم  کی  ای  هناخ و  هشوگ  رد  هک  تسا  ییاه  تعاط  زا  رتالاب  ار  مدرم  دـینک  داشرا  رگا 
ص 257 و 258 ،ج 14 ، نامه دهد )).. تاجن  فارحنا  زا  ار  مدرم  دناوت  یم  ودنک  یم  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  تلم  دـشاب ، يداشرا  رگا 
ار نآ  مه  يریثک  هدع  کی  و  دنهاوخ ، یم  ار  هلجم  نیا  رفن  رازه  جنپ  لقاال  دـینک ، پاچ  هلجم  رازه  ود  رگا  هک  دـینادب  دـیاب   )) 12/3/60

رازه دصناپ  دشاب ، فارحنا  رگا  دننک و  یم  هعلاطم  ار  نآ  رفن  رازه  دصناپ  دـشاب ، رازه  تسیود  يا  همانزور  ژارتیت  رگا  دـننک . یم  هعلاطم 
هن اـما  تسا  تیـصعم  مه  نآ  تسا . هناـخ  رد  هک  تسا  یتیـصعم  زا  ریغ  نیا  تـسین . یکچوـک  تیلوـسم  نـیا  دـنک و  یم  فرحنم  ار  رفن 

رتشیب مدرم  هجوت  رتشیب ، ژاریت  دـنیوگ  یم  هک  اـهنآ  دـینکب . نآ  حالـصا  هب  هجوت  رتشیب  دـیاب  دـشاب ، رتشیب  امـش  ژاریت  هچ  ره  نیا . یگرزب 
 ) ص 249 11/3/60… ج 14 ، نامه ،  … دنراد )) رتشیب  تیلوئـسم  اهنآ  دننک . یم  هابتـشا  میـسیون ؟  یم  میهاوخ  یم  هچ  ره  سپ  تسا ،

، دنناشکب داسف  هب  ار  یتکلمم  اهنیا  تسا  نکمم  مدرم . شیپ  مه  یلاعت ، كرابت و  يادـخ  شیپ  مه  دراد ، گرزب  یتیلوئـسم  نتـشون  هلجم 
ناناملسم و ندرکن  اوسر  یناسفن و  ریغ  ینابم  دیدحالص و  يور  زا  دسیون  یم  هک  نآ  رگا  و  دننک ، حالصا  هکنیا  رد  دننکن  ششوک  رگا 

ياه هناسر  ررض   60  / ج 14 ص 249 11/3 نامه ،  … دنور )) یمن  یهابت  هب  ور  مدرم  دوب و  دنهاوخ  دیفم  اه  هلجم  دـشاب ، لئاسم  روطنیا 
هدننک و بیرخت  ياه  همانزور  تالجم و  راتفرگ  ریخا  هایـس  لاس  لوط 50  رد  زیزع  تلم  یماـظن ..(  ياهحالـس  زا  رتشیب  برخم  یهورگ 
برغ و شوغآ  رد  رفاو  دـح  هب  ار  تلم  دوخ ، ياه  همانرب  اب  هک  دوب  نویزیولت  ویدار  اهامنیـس و  رتدـب  اهنآ  زا  وا  ناوج  لسن  هدـننک  دـساف 
هک هچ  تسا ، رتدب  رتالاب و  برخم  ياهحالـس  اه و  کنات  پوت و  ياه  یبارخ  زا  یهورگ  ياه  هناسر  ياهررـض  دـیناتلغ و  اه  هدز  برغ 

ج نامه ،  … دینیب )) یم  دیدید و  هچنانچ  دنک . یم  ادیپ  لاقتنا  دعب  ياهلسن  هب  یقاب و  یگنهرف  ياهررض  تسارذگ و  اهحالـس  ياهررض 
اه و هلاقم  اب  اه  هلجم   )) برغ … قرـش و  يوسب  ناـناوج  نداد  قوس  یهاشمتـس و  نارود  فرحنم  تاـعوبطم  ص 109 22/11/63  ، 19

هژیوب مدرم  راختفا ، اب  یمالسا ، دض  شیوخ و  یگنهرف  دض  تالاقم  رد  تاقباسم  اب  اه  همانزور  زیگنا و  فسا  و  راب ، حاضتفا  ياه  سکع 
تامدص یهلا  یـسایس ـ  همان  تیـصو  ص 195 ـ  ج 21 ، ناـمه ،  … دـندرک )) یم  تیادـه  قرـش  اـی  برغ  يوس  هب  ار  رثوم  ناوج  هقبط 

تـسد هب  يراتفرگ  توغاط  نامز  رد  ناـمگرزب  ياـه  يراـتفرگ  زا  یکی  اـم  روشک ..((  مالـسا و  هب  یهاشمتـس  نارود  تاـعوبطم  ناوارف 
درک یم  باختنا  ار  اهنآ  ياه  هدبز  درک و  یم  باختنا  بناجا ، تمدخ  رد  دندوب و  وا  تمدخ  رد  هک  ییاه  هرهم  توغاط  دوب . تاعوبطم 
يا همدص  هک  مناد  یمن  نم  یلم  یمالـسا و  گنر  بآ و  اب  نکل  روشک ، دـض  هب  مالـسا و  دـض  هب  تاغیلبت  يارب  تاعوبطم و  هرادا  يارب 
مایپ لماح  هک  یتاعوبطم  یتوغاط . ياهناگرا  ریاس  زا  هک  یتامدص  ای  دوب  رتشیب  دید  توغاط  نامز  رد  تاعوبطم  زا  مالسا  ام و  روشک  هک 
دیاب هعماج  رد  ار  قالخا  دشاب و  دیاب  هعماج  بزهم  مالـسا و  ماکحا  يرجم  مالـسا و  ماکحا  غلبم  دـشاب و  دـیاب  مالـسا  مایپ  لماح  تلم و 
هنماد تاغیلبت  نآ  اب  ار  اهروشک  هک  دنتـشاد  تیرومام  یناعم  نیا  همه  سکع  رب  تسرد  توغاط  نامز  رد  ار ، یهلا  قـالخا  دـهدب  شخپ 

مالـسا هک  يا  همدص  دنهد و  قوس  یتوغاط  عفانم  فرط  هب  ار  يروشک  لئاسم  مامت  یمالـسا و  لئاسم  مامت  یتوغاط ، ياه  هناسر  نیا  راد 
هلجم نآ  دـساف و  تاعوبطم  نیا  ار  ام  ياه  ناوج  هک  ردـقنآ  دروخ و  ییاه  هاگتـسد  رتمک  زا  دروخ  یتوغاط  ياه  هناسر  تاـعوبطم و  زا 

نیا دنـشاب . هدیـشک  داـسف  هب  ردـقنآ  داـسف  زکارم  هک  تسین  مولعم  دندیـشک  داـسف  هب  رت  دـساف  ياـهنویزیولت  وویدار  نآ  رتدـساف و  ياـه 
فرطب هکنیا  ياـج  هب  ار  اـم  ياـهناوج  هک  دوب  یهورگ  ياـه  هناـسر  نیا  ماـمت  نوـیزیولت و  وـیدار  نیا  تاـعوبطم و  نیا  دوـب و  تـالجم 
هـسردم کی  دیاب  تاعوبطم   )) مدرم … یتیبرت  یتیاده و  هاگنب   … دـناشک )) داسف  فرطب  دـشکب ، بدا  ملع و  فرطب  دنـشکب  هاگـشناد 
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دید یفارحنا  یسک  رگا  دننک و  يریگولج  تافارحنا  زا  هتسیاش  یتروص  هب  دنیامن و  هاگآ  راگزور  لیاسم  همه  از  ار  مدرم  ات  دنـشاب  رایس 
مدرم دتفیب  مدرم  تسد  رگا  هک  یتروص  هب  ینعی  دنـشاب ، تیادـه  هاگنب  کی  دـیاب  تاعوبطم  یلک  روطب  دنـشوکب . نآ  عفر  رد  شمارآ  اب 
هدـش دوش و  یم  هللااش  نا  و   ) دوشب لوحتم  تاعوبطم  رگا   )) ناوج … لـسن  تیبرت  ص 65 26/5/62  ج 18 ، نامه ،  … دنوش )) تیادـه 

. دنوش یم  دراو  ام  سر  هزات  ياه  هچب  اهناوج و  یتقو  دـننک ، رـشتنم  هعماج  رد  ار  اوقت  دـنهاوخب  هک  يزکرم  کی  هب  دوشب  لوحتم  تسا )
هب دـننک  هاگن  دـشاب ، یبرم  ویدار  ویدار ، هب  دـننک  شوگ  دـشاب ، یبرم  هماـنزور  هماـنزور ، لاـبند  دـنورب ، یعاـمتجا  ياـهتیلاعف  نادـیم  رد 

هجوت اج  ره  هب  هک  یتقو  ناوج  نیا  دـنکب ، تیبرت  هک  دـشاب  یتالجم  تالجم  تـالجم ، هب  دـننک  هاـگن  دـشاب . یبرم  نویزیولت  نویزیولت ،
ج 13 ص 41 نامه ،  … دـیآ )) یم  راب  هزره  دوشب ، اـهر  رگا  دـیآ . یم  راـب  روطنیا  تیبرت  زا  هدـش  رپ  شمـشچ  شوگ و  هک  دـید  درک ،

هدیاف اه  تلود  هب  دامتعا  درادن ، هدیاف  اهنت  ملق  دننکب  رادیب  ار  مدرم  دننکب ، رکف  اه  دنمـشناد  دیاب   )) مدرم ياه  هدوت  يرگرادـیب   4/6/59
..(( دشاب مدرم  ياه  هدوت  رگرادیب  هک  دراد  هدیاف  یملق  دننک و  رادـیب  ار  مدرمدـیاب  ناگدـنیوگ  ناگدنـسیون و  دوخ  مدرم و  دوخ  درادـن ،

مالسا و دیدوب و  میهس  بالقنا  يزوریپ  رد  هک  نایاقآ  تارـضح  امـش   )) مالـسا … روشک و  هب  تمدخ  ص 71 13/8/61  ج 17 ، نامه ،
هیاـس رد  لالقتـسا  يدازآ و  هک  نآ  ندیـسر  رمث  هب  بـالقنا و  تمدـخ  رد  ناـتیاهنابز  اـه و  ملق  دـینک  یعـس  تسا ، ناـتدوخ  لاـم  ناریا 

ياهیـشاحف لباقم  رد  دیئامن و  تیوقت  ار  تلم  هیحور  دینک  یعـس  دـشاب . تسا . گرزب  مالـسا  دـیحوت و  مچرپ  ریز  یمالـسا و  يروهمج 
يروهمج تمدخ  رد  هک  ییاههورگ  ای  صاخشا و  فیعضت  زا  دییامن و  تیلاعف  غیرد  یب  تسا ، تلم  هیحور  فیعـضت  يارب  هک  نیفرحنم 

يریگ هرهب  امش  ياهنابز  اهملق و  زا  ات  دنا  هتسشن  نیمک  رد  هک  تسا  یناراوخناهج  هب  تمدخ  امیقتسم  نانآ  فیعـضت  دنتـسه و  یمالـسا 
 … (( دنـشاب روشک  مدرم و  زیزع و  مالـسا  تمدخ  رد  هشیمه  دـیاب  تاعوبطم  ص 60 22/11/59 ..((  ج 14 ، نامه ، دیزیهرپب )).. دـننک ،
، دنک تیبرت  ناوج  دنک و  تیبرت  هک  تسا  نیا  روشک  هب  تمدخ  دشاب ، روشک  تمدخ  رد  دیاب  هلجم   )) ص 80 2/2/59 … ج 12 ، نامه ،
، دناوخب یـسک  یتقو  دیاب  هلجم  دشاب . دیفم  تکلمم  يارب  ات  دنک  تسرد  رکفتم  ناسنا  دـنک ، تسرد  دـنمورب  ناسنا  دـنک ، تسرد  ناسنا 

نیا هلجم ، رگا  شدوخ . يدازآ  ظفح  يارب  شدوخ . لالقتـسا  ظـفح  يارب  ار  نیا  دـنک  جیـسب  هک  دـشاب  یبلطم  دراد ، یبلطم  رگا  دـینیبب ،
هداد شفیفخت  هدروخ  کی  الاح  اهتنم  تسا  قباس  لـئاسم  ناـمه  هلجم  رگا  یمالـسا . يروهمج  هلجم  تسا و  یمالـسا  هلجم  تسا ، هلجم 

 … (( تشاذـگ یتوغاط  هلجم  ار  شمـسا  دـیاب  تشاذـگ ، یمالـسا  يروهمج  هلجم  ار  شمـسا  دـیابن  دـشاب  نآ  رگا  تسه ، زاب  نکل  دـنا 
اهنیا تسا ، روشک  کی  هب  تمدخ  يارب  اهنیا  همه  اه ، هلجم  ویدار ، نویزیولت ، امنیس ، تاعوبطم ، نکل  ص 24 14/4/58 ..((  ج 8 ، نامه ،
رتهب یـسکع  ره  دـشاب و  نآ  رد  دـهاوخب  شلد  هچ  ره  دـنک و  تسرد  يا  هلجم  کی  دوش و  اپ  هک  ره  هکنیا  هن  دنـشاب ، تمدـخ  رد  دـیاب 

شمـسا تقونآ  دوشب ، دایز  شیاهیرتشم  هک  دنزادنیب  نآ  رد  عوهم  ياهـسکع  جـیهم ، ياهـسکع  دزادـنیب . نآ  يوت  دـشاب  هتـشاد  يرتشم 
نیا هب  يازا  رد  یتمدخ  هچ  ینک ، یم  هچ  وت  دید  دیاب  دهاوخ !! یم  مه  يدازآ  تسا و  ملق  بحاص  منک ـ  یم  ضرع  تسا و ـ  تاعوبطم 

ج 8، نامه ،  … ینک )) یم  تیبرت  ای  یهد  یم  انف  داب  هب  ار  ام  ياه  هچب  يراد  تملق  اـب  ینک ؟  یم  هچ  يراد  تتلم  اـب  ینک ، یم  تکلمم 
لثم دـیاب  تاـعوبطم  تسا . تلم  ياـهنامرآ  ندرک  سکعنم  روشک  رد  تاـعوبطم  شقن  تلم ..((  ياـهنامزآ  ساـکعنا  ص 23 14/4/58 

يزیرنوخ همه  نآ  رد  هک  یتکلمم  رد  دـننک . یم  سکعنم  ار  تلم  نامرآ  دـننک و  یم  تیبرت  ار  ناناوج  ار و  تکلمم  هک  دنـشاب  ینیملعم 
هاتوک نینئاخ  تسد  دش و  ققحم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  ارآ  قفاوم  یمالـسا  يروهمج  کی  هکنیا  ات  دنداد  نوخ  ام  تلم  همه  نآ  دش و 
يزیچ ناراکتنایخ  ناراـکتیانج و  زا  یناـبیتشپ  هب  زاـب  دـنهاوخب  تاـعوبطم  رد  تاـعوبطم ـ  رگا ـ  دـش ، عطق  نارگلواـپچ  تسد  دـیدرگ و 
ریـسم فالخرب  هک  هچنآ  هن  دنـسیونب ، دـنهاوخ  یم  تلم  هک  هچنآ  تاعوبطم  دـیاب  تسا . تنایخ  نیا  تسین ، ام  تاـعوبطم  نیا  دنـسیونب ،

دض رب  هن  دنـشاب ، روشک  تمدخ  رد  تاعوبطم  دیاب   )) ص 191 26/2/58 … ج 6 ، نامه ، تسا )).. تلم  عماج  لاـمآ  فـالخ  رب  تسا و 
تلم يوزرآ  لامآ و  هدـننک  سکعنم  دـیاب  تاعوبطم  دنتـسه  نئاخ  اهنیا  دنتـسه  روشک  بـالقنا  دـض  رب  هک  یتاـعوبطم  روشک ، بـالقنا 

سکعنم دـیوگ  یم  یـسک  هک  مه  يرگید  بلطم  کی  هک  دـندازآ  هتبلا  دـننکب ، سکعنم  ار  اهنآ  دـنهاوخ ، یم  تلم  هک  یلئاسم  دنـشاب ،
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اب تسا  بالقنا  دـض  رب  هک  یلئاسم  مینیب  یم  هکنیا  يارب  میمهف ، یم  هئطوت  تاـعوبطم  یـضعب  زا  اـم  دنتـسین . دازآ  هئطوت  رد  نکل  دـننک ،
تاعوبطم روطنیا  دـنوش . یم  در  هراشا  اب  ای  دنـسیون  یمن  ای  تسا  بالقنا  قفاوم  هک  یلئاسم  دنـسیون ، یم  لوط  ریـسفت و  اب  بات و  بآ و 

مدرم تسا ، روطنیا  اه  همانزور  نیا  هک  ناشهب  دوشب  هتفگ  رگا  ار و  يا  هماـنزور  وچمه  کـی  دـنرخ  یمن  مدرم  تسین و  تلم  لوبق  دروم 
ارآ قباطم  هک  دـهاوخ  یم  ار  يا  همانزور  تلم  بـالقنا ..((  ریـسم  رد  تکرح  ص 193 26/2/58  ج 6 ، نامه ، دـنرخ )).. یمن  ناشدوخ 
یم ار  ییاهزیچ  دـهاوخ ، یمن  یـسیون  هصق  دـهاوخ ، یمن  یـسیون  هلاقم  دـنک  راتفر  تلم  ياه  هتـساوخ  قباطم  تلم ، ارآ  قباطم  شدوخ ،

نویزیولت روشک و  نآ  تاعوبطم  يروشک  ره  رد  یلک  روطب  ص 191 26/2/58 ..((  ج 6 ، نامه ، دشاب )).. تلم  ریسم  قباطم  هک  دهاوخ 
، تسیچ تلم  ریسم  دهاوخ ، یم  هچ  تلم  هک  دنیبب  دیاب  تاعوبطم  دنشاب . تلم  تمدخ  رد  تلم و  نآ  ریسم  در  دیاب  روشک  نآ  يویدار  و 
هک یهار  تسا ، تلم  ریسم  فالخ  رب  اهنآ  ریسم  دوشب ، ادیپ  یتاعوبطم  رگا  دنک . تیاده  ار  مدرم  دشاب و  هتشاد  قیرط  نیا  زا  يرگنـشور 

، دـنیوگب دنـسیونب و  هک  دـنهدب  هزاجا  مه  تلود  مه و  تلم  هکنیا  ضرف  رب  نیا  دـنور و  یم  تلم  هک  تسا  یهار  زا  ریغ  دـنور  یم  اـهنآ 
 )).. ص 18 8/3/58 ج 7 ، نامه ،  … تسا )) یلم  هناسر  کی  هک  درک  باسح  ار  نآ  دیابن  دشاب و  دناوت  یمن  تلم  نیا  دـییأت  دروم  نکل 
تلم دوخ  دنکب ، راتفر  يرگید  زیچ  ای  يا  همانزور  کی  دهاوخب  تلم  ریسم  فالخ  رب  هچنانچ  تسا و  تلم  يارب  تسا و  تلم  زا  همانزور 

همانزور نکل  دننک ، یمن  ار  راک  نیا  اهنیا  هن  دنکشب ، دنزب و  دزیرب و  هک  دشاب  نیا  شتفلاخم  هک  تسین  مه  مزال  دننک . یم  تفلاخم  وا  اب 
هب ندیـسر  يارب  راشقا  هک  مه  زورما  ص 193 26/2/58 ..((  ج 6 ، نامه ، تسین )).. همانزور  دشابن  هدـنناوخ  یتقو  تسا ، هدـنناوخ  يارب 

رگا تلم  هار  زا  فارحنا  تسا . هدیسر  یساسح  رایسب  هلحرم  هب  لوئسم  مرتحم و  ناگدنسیون  تیلوئسم  دنا ، هتساوخ  اپب  لالقتـساو  يدازآ 
هتساوخ هتسیاش  روطب  مرتحم  ناگدنسیون  تسا . نیملسم  مالسا و  هب  تنایخ  عاجـش و  تلم  یتسین  یهابت و  هب  کمک  دشاب ، مدق  کی  هچ 

هب هجوت  دعب  هب  نیا  زا  امش  ص 211 4/8/57 ..((  ج2 ، نامه ، دنیامن )).. کمک  یمالسا  گرزب  شبنج  هب  دننک و  سکعنم  ار  تلم  ياه 
رب ملق  يدازآ  مسا  هب  هکنیا  هن  دینک  راتفر  دور  یم  دراد  تلم  هک  يروطنامه  دینک ، راتفر  ریـسم  نیمه  يور  هب  هک  دیـشاب  هتـشاد  انعم  نیا 

ار ار ه  نامه  دیاب  دنک و  تمدخ  تلم  نیا  هب  دیاب  تاعوبطم  ص 247 15/10/59 ..((  ج 13 ، نامه ،  … دینک )) یشم  تلم  ریسم  فالخ 
نایاقآ یمالسا ..((  میلاعت  شرتسگ  ص 247 15/10/59  ج 13 ، نامه ، تسا )).. هدش  زوریپ  نآ  هطـساوب  هتـشاد و  تلم  هک  دنریگب  شیپ 

زا هدافتسا  نکل  تسا  زاب  امش  ملق  نالا  دنتسکش ، یم  ار  امش  ملق  رتشیپ  تسه ، نات  هدهع  هب  یگرزب  رایسب  فیلکت  نالا  ناگدنـسیون  امش 
، دندرک ادیپ  تدحو  هک  تسا  مالـسا  قریب  ریز  ناشمامت  دینیب ، یم  هک  تلم  نیا  دینکب . یمالـسا  میلاعت  هار  رد  تسه ، يدازآ  هار  رد  ملق 
زا  ) یمالـسا يروهمج  تامدخ  نییبت  ص 101 30/11/75  ج 5 ، نامه ، اهنیا )).. عاـمتجا  دوبن  نکمم  یمالـسا ، تدـحو  هیـضق  دوبنرگا 

تسا هدرک  هچ  یمالسا  يروهمج  هک  دننک  نیا  فرـص  ار  ناشدوخ  قاروا  زا  يرادقم  هک  تسا  نیا  تسا  مزال  تاعوبطم  رد  هک  یلئاسم 
ص 251 ج 13 ، نامعه ، دنیوگب )).. تسا ، هدـش  عقاو  هک  یلئاسم  هک  تسا  نیا  اهاج  ریاس  تالجم و  نویزیولت و  ویدار و  فیاظو  زا  … 
ار بلاطم  دنشاب ، هتشاد  يداشرا  تروص  هکلب  دنشاب  هتشادن  همصاخم  تروص  یـسک  اب  دیاب  اه  همانزور  یحالـصا ..((  داقتنا   15/10/59

بیع ناسنا  ياپات  رـس  نوچ  تساج  نیمه  رد  مه  بیع  دوش  یمن  حالـصا  دوشن  داقتنا  ات  هعماج  کـی  اریز  دـشاب  دـیاب  اـهداقتنا  دـنیوگب .
ياه هصرع  نارگـشالت  قیوشت  ص 259 12/3/60  ج 14 ، نامه ،  … دوشب )) حالـصا  هعماـج  اـت  درک  داـقتنا  ار  اـهبیع  نیا  دـیاب  تسا و 

نآ دشاب . رابخا  ات  دشاب  هدش  يراک  دیاب  دـشاب ، دـیفم  هک  دـشاب  یتروص  هب  رابخا  دـیاب  درک و  میلعت  ار  مدرم  رابخا  اب  دـشاب  فلتخم ..(( 
هچ دننک و  راک  هللل  مه  هک  تسین  روط  نیا  دنوش . یم  قیوشت  دیداد  ار  ناشربخ  یتقو  دنشک ، یم  تمحز  ناریا  فارطا  رد  هک  یصاخشا 
رد اه  هقبط  نیا  زا  یبلطم  رگا  دوشب . دایز  ناشلاثما  ات  مینک  قیوشت  هتشر  ره  رد  ار  دارفا  ات  میفلکم  ام  دنکن . یقرف  دیسیونن ، هچ  دیسیونب و 

تموکح لام  شا  همه  هک  تسین  مه  نیا  تسین و  لوا  هقبط  لام  تسا ، موس  هقبط  لام  اه  همانزور  دننک . یم  ادیپ  یبوخ  يوربآ  همانوزر 
 … (( دـنراد قح  مدرم  همه  تسا و  مدرم  همه  يارب  اه  هماـنزور  نم  رظن  هب  تسین . حیحـص  نیا  دیـسیونب ، یتموکح  ياـهزیچ  زا  دـشاب و 

اهنآ رب  مومع  هک  دیراد  داقتعا  نیمه  مه  امش  هچنانچ  تسا ـ  مومع  لام  تاعوبطم  نویزیولت و  ویدار   )) ص 216 10/6/64 ج11 ، نامه ،
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دیاب مه  نآ  هک  تسا  مزال  هک  یساسح  عقاوم  رد  رگم  دشاب ، مک  نم  هب  عجار  هک  مراد  لایخ  دوخ  مهـس  هب  نم  تهج  نیا  زا  دنراد ـ  قح 
هک تسا  نآ  دـشاب ، تاعوبطم  نویزیولت و  ویدار  رد  تسا  بوخ  هچنآ  الا  ریخ و  ای  دـننکب  لقن  دـیاب  ار  یبلطم  ایآ  هک  دوش  لاوئـس  اـم  زا 
رد روشک  تاماقم  ياجب  ار  صخش  نیا  امش  دوب ، بوخ  شتعارز  درک و  تعارز  بوخ  یعراز  رگا  الثم  دشاب . هتـشاد  يرثا  روشک  يارب 

رگا ای  درکراک و  بوخ  يدـنمراک  ای  دوشب و  رـشتنم  نیا  تسا ، هدوب  هنوگچ  عراز  نیا  دیـسیونب  شریز  دـیراذگب و  هماـنزور  لوا  هحفص 
قیوشت ثعاب  نیا  تسا . هدوب  روطچ  شلمع  نیا  هک  دیـسیونب  دـینک و  پاچ  لوا  هحفـص  رد  ار  وا  سکع  داد ، ماـجنا  یبوخ  لـمع  یبیبط 

ار یقراس  یـسک  رگا  ای  دشاب  بلطم  سکع و  اب  لضعم  دیاب  درک ، یفـشک  یـسک  رگا  لثم  ای  دنور . یم  راک  لابند  رتشیب  دوش و  یم  ابطا 
رد ات  دنقیال  اهنیا  هک  یلاح  رد  ناشسکع ـ ! هن  تسا و  ناشمسا  هن  هنافساتم  هک  حارج ـ  ای  دنمرنه و  ای  زرواشک و  کی  ای  و  دومن ، ریگتسد 

، دنراد قح  روشک  نیا  هب  اهنیا  دننک ؛ یم  تیلاعف  روشک  نیا  رد  هک  دشاب  صاخـشا  قیوشت  ساسا  دـیاب  هصالخ  دـنوش . حرطم  اه  همانزور 
قیاقح و همه  رشن  رد  تاعوبطم  مالسا ..((  رد  يدازآ  دودح  نییعت  ص 219 10/6/64  ج 19 ، نامه ،  … دنراد )) قح  اه  همانزور  نیا  هب 
رد مالـسا  دـندازآ و  دزادـنین  رطخ  هب  ار  مدرم  حـلاصم  هک  یتروص  رد  مدرم  فرط  زا  بازحا  تاـعامتجا و  هنوـگ  ره  دـندازآ . تاـیعقاو 
رد تاعوبطم   )) بالقنا روشک و  تحلصم   11/8/57 ص 280 ، ج 2 ، نامه ،  … تسا )) هدرک  نییعت  ار  نآ  زرم  دـح و  نووش  نیا  یمامت 

يدازآ ملق و  يدازآ  دننک ، راتفر  تلم  هب  تمدخ  یتاعوبطم و  نیزاوم  يور  دیاب  نکل  دنرثوم  رایسب  مرتحم و  هسسوم  کی  هک  لاح  نیع 
هداد شیاپ  نوخ  مدرم  هک  یبالقنا  فالخ  رب  دسیونب ، هک  تسا  دازآ  شملق  روشک  تحلـصم  دـض  رب  یـسک  هک  تسین  نیا  شیانعم  نایب 
دازآ نایب  دـنکب . بالقنا  دـض  رب  هئطوت  هکنیا  هن  نکل  دـسیونب  ار  لـئاسم  هک  تسا  دازآ  ملق  تسین . حیحـص  يدازآ  وچمه  دـسیونب ، دـنا 

ص ج 6 ، نامه ، هئطوت )).. نودـب  دـسیونب  صاخـشا  همه  زا  دوش ، یم  هداد  وا  هب  هک  یبلاطم  مه  نآ  دـسیونب  دراد  رگا  یبلاطم  هک  تسا 
زا ریغ  يدازآ  منک ، یم  ادیکا  ار  راطخا  نیمه  یعمج  ياه  هناسر  تاعوبطم و  هب  زین  و  روشک ..((  مالـسا و  هیلع  حلاصم   2/58  / 26 192

، يدج رطخ  ساسحا  تروص  رد  نم  دوش و  یم  يریگولج  ادج  تلم  روشک و  مالسا و  هیلع  حلاصم  فالخ  ياه  هئطوت  زا  تسا و  هئطوت 
هناعطاق میمـصت  فلتخم ، لئاسم  رد  لاح  هب  ات  هک  دریگب ، ار  مزال  میمـصت  دوخ  ریلد  تلم  ات  مراذـگ  یم  نایمرد  مزیزع  تلم  اب  ار  لئاسم 

ییاه همانزور  دنشابن و  تلم  لاح  هب  رضم  هک  ییاه  همانزور  تلم ..((  هب  ندناسر  ررض  ص 219 3/5/58  ج 8 ، نامه ،  … تسا )) هتفرگ 
یـضعب رد  ام  يدازآ ..((  ياول  تحت  يدازآ  بلـس  ص 260 3/11/57  ج 4 ، نامه ،  … دندازآ )) دـشابن  هدـننک  هارمگ  ناش  هتـشون  هک 

نامگ هب  دـننک ، یم  هدافتـسا  وس  يدازآ  زا  اهنیا  هک  مینیب  یم  تاعوبطم  یـضعب  رد  نکل  مرب  یمن  ار  تاعوبطم  مسا  نم  الاح  تاعوبطم ،
ینالوط ياهلاس  نیا  رد  هک  یتمحز  نیا  اـب  مدرم  نیا  دـننک . بلـس  ار  يدازآ  مدرم  زا  دـنهاوخ  یم  تسا  يدازآ  هکنیا  لاـیخ  هب  اـی  هکنیا 
ناشزا ار  اهنیا  دنهاوخ  یم  تاعوبطم  یـضعب  دنـشاب ، دازآ  دنهاوخ  یم  دـنا  هداد  ریخا  لاس  ود  نیا  رد  هک  ییاهنوخ  نیا  اب  دـنا و  هدیـشک 
یـضعب دـننک ، يرگلواپچ  دـنهاوخ  یم  هک  یـصاخشا  تسد  . دـننکب لمع  تلع  ریـس  فـالخ  رب  ملق  يدازآ  مسا  اـب  دـننکب ، يدازآ  بلس 

، تسا يدازآ  تلم  هب  دوش  یم  هداد  هکنیا  تسا . تنایخ  ینعم  نیا  تسین ، يدازآ  ینعم  نیا  دننک  یم  زاب  دـنراد  ار  اهنآ  تسد  تاعوبطم 
هب یگتسباو   2/58 ص 192 26 /  ج6 ، ناـمه ،  … هناـنئاخ )) ناـیب  هن  تسا ، ناـیب  يدازآ  ملق ، تناـیخ  هن  تسا ، ملق  يدازآ  ، تناـیخ هـن 
الاح دوب ، زاب  اه  هار  همه  اهزیچ و  همه  ناگدـننیوگ و  مه  تالاقم و  مه  اه و  همانزور  همه  دوب ، دازآ  زیچ  همه  هاـم  جـنپ  اـت  ناـگنایب ..(( 
کی يا  هتـسد  کی  الثم  هک  دشاب  یتاعوبطم  کی  تسین ، وچمه  تاعوبطم  نیا  بوخ ، هک  دش  مولعم  هام  دـنچ  زا  دـعب  تسا . زاب  هک  مه 
اهنیا تسا  تیرشب  نمشد  هک  لیئارـسا  زا  اهنیا و  دنراد  ییاه  هئطوت  کی  دش  مولعم  دننکب . رکذ  ار  دیاقع  نآ  دنهاوخ  یم  دنراد  يدیاقع 
طباور اهنیا  لاثما  مسینویهص و  اب  هک  تسا  یملق  کی  ص 191 14/10/58 ..((  ج 11 ، نامه ، دنراد )).. هئطوت  دننک و  یم  قازترا  دنراد 

دازآ مییوگب  اهنیا  هب  دیاب  ام  دننک ، هرادا  ار  دوخ  ات  دـنرادن  يژاریت  ناشدوخ  دوش و  یم  هرادا  اهنآ  هجدوب  اب  هک  يا  همانزور  کی  دـنراد ،
کی اهنت  دنتـسب و ،  یم  ار  اه  همانزور  همه  دـشاب ، هتـشاد  همانزور  همه  نیا  دوشب و  یبالقنا  کی  هک  هتـشاد  دوجو  ایند  ياجک  دـیتسه !؟ 

داـجیا يزیگنا و  هـنتف  ص 91 26/2/59  ج 12 ، ناـمه ،  … دـشاب )) دنتـشاذگ  یم  ار  تلود  دوخ  اـی  ـالثم  بزح  دوـخ  ناـگرا  هماـنزور 
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اب ار  سلجم  روهمج ، سیئر  اب  ار  تلود  هک  دنتسه  نیا  لوغشم  دنتـسه و  يزیگنا  هنتف  لوغـشم  اه  همانزور  رد  نیلوئـسم ..((  نیب  فالتخا 
نایاقآ دوخ  دیاب  تسا و  هدـش  داجیا  اه  همانزور  رد  هک  تسا  يا  هئطوت  نیا  دـننک و  فلاخم  سلجم  اب  ار  روهمج  سیئر  روهمج ، سیئر 

ار اه  همانزور  نیا  مامت  یـسک  زا  هظحالم  یب  دیایب و  تلم  دوخ  هکنیا  زا  لبق  دریگب ، ار  شیولج  تلم  هکنیا  زا  لبق  دـنریگب ، ار  ناشیولج 
هک میدـید  ام  یتقو  يدازآ ..((  هاـگیاج  شزرا و  كرد  ص 275 15/5/59  ج 12 ، نامه ،  … دنریگب )) ار  شیولج  ناشدوخ  دـنک  هفخ 

یبارخ هب  زاب  ار  ام  تکلمم  دـنهاوخ  یم  دنتـسه و  بناجا  لامع  اهنیا  هک  دوش  یم  هتـشون  بلاطم  یـصاخشا  کی  زا  يا  همانزور  کی  رد 
، تسا مالـسا  لیاسم  هب  عجار  تسا ، تضهن  لیاسم  هب  عجار  تسا ، تضهن  لئاسم  هب  عجار  هک  یبلاطم  یتالاقم و  فرط  نآ  زا  دـنناشکب ،

لئاق مارتحا  اـم  یتاـعوبطم  يارب  میوشب . لـئاق  مارتحا  شیارب  میناوت  یمن  ار  تاـعوبطم  روطنیا  دوش ، یمن  هتـشون  اـی  دوش  یم  فیرحت  اـی 
رگید راب  نم  یگتسباو ..((  مدع  لالقتسا و  ص 192 26/2/58  ج 6 ، نامه ،  … هچ )) ینعی  ملق  يدازآ  نایب و  يدازآ  دـمهفب  هک  میتسه 

نم دینکن . هئطوت  یلو  دیـسیونب ، ار  بلاطم  هنادازآ  دـیهن و  رگیدـکی  تسد  رد  تسد  دـییایب و  هک  مهاوخ  یم  ناریا  رـسارس  تاعوبطم  زا 
لامک اب  هک  مدید  يریسم  رد  ار  اهنآ  زا  يدادعت  بجعت  لامک  اب  هنافساتم و  یلو  دنـشاب  دازآ  لقتـسم و  دیاب  تاعوبطم  هک  ما  هتفگ  اهراب 

رد ار  یـساسا  شقن  يروشک  ره  رد  تاعوبطم  دـننک . یم  زونه  دـندرک و  یم  هداـیپ  ناریا  رد  ار  پچ  تسار و  موش  دـصاقم  یفاـصنا  یب 
حیحص و داقتنا  ص 23 1/1/59  ج 12 ، نامه ، دنیآرد )).. مدرم  وادخ  تمدـخ  رد  هک  تسا  دـیما  دـنراد . ملاس  ان  ای  ملاس و  يوج  داجیا 

داقتنا ینعی  تسا ؛ داقتنا  تقو  کی  دننک ، رظن  ار  دیآ  یم  شیپ  هک  یلئاسم  دیاب  اه  همانزور  هتبلا  داقتنا ، هب  عجار  رگید  هلاسم  هدنزاس ..(( 
یکی اب  نوچ  ناسنا  دـیآ . یمن  رد  روج  نیزاوم  اب  نیا  دـشاب ، دـیابن  نیا  داقتنا ، هن  تسا ، ماـقتنا  تقو  کـی  تسا . دـیفم  نیا  تسا ، ملاـس 
يرد هدرپ  درک ، تحیـصن  ار  وا  دـیاب  تسا ، هدرک  فالخ  یـسک  رگا  اما  تسین . یتسرد  راـک  ، دـنبوکب ار  وا  تاـعوبطم  رد  تسین ، بوخ 
 )).. ص 216 10/6/64 ج 19 ، نامه ، دوشب )).. هچ  دیاب  دننکب و  هچ  دیاب  دنمهفب  مدرم  هک  نیا  مومع و  هدافتسا  بوخ  داقتنا  یلو  دشابن ،

تمالـس اب  هکنیا  باب  زا  يداقتنا  کی  تسا  نکمم  یهاگ  دشاب . تیاده  یـشیدنا و  تحلـصم  ملاس و  داقتنا  هب  ور  تایرـشن  بلاطم  دیاب 
هجوت هدنسیون  دشاب و  حلاصم  يور  زا  هک  دهدیم  شمارآ  ار  عضو  يداقتنا  دشاب . هدش  عضو  ندش  رتدب  ثعاب  داقتنا  تسا ، هدشن  هتـشون 

یمرارق لاوئـس  دروم  هک  دنادب  دریگ ، یم  تسدب  ملق  هک  یـسک  تسا . لوئـسم  ادخ  شیپ  دراد و  یهلا  تیلوئـسم  هک  دشاب  هتـشاد  نیا  هب 
کی دـنا و  هداتفا  مه  ناج  هب  مادـک  ره  هک  ییاـه  هماـنزور  نیا   )) ص 248 11/3/60 ج 14 ، ناـمه ، دوب )).. هچ  یتـشون  هکنیا  هک  دریگ 

زا داقتنا  يارب  یمالـسا ، يروهمج  زا  داقتنا  يارب  یمالـسا ، يروهمج  زا  داقتنا  يارب  روشک ، زا  داقتنا  يارب  دـننک  یم  زاـب  دـنراد  ار  یهار 
رد دیاب  هک  یتاعوبطم  اه و  همانزور  دنراد ، هجوت  ناشدوخ  تسا و  نیطایش  تسد  رد  اه  ملق  دنتسه و  نیطایش  اهنیا  صاخشا ، ای  اههورگ 

، دشاب هتشاد  يردارب  داقتنا  دنراد ، داقتنا  رگا  دننک و  راتفر  يرادرب  روط  هب  مه  اب  همه  دیاب  دنـشاب ، مالـسا  تمدخ  رد  تلم و  نیا  تمدخ 
ییاهزیچ نآ  هک  میراد  یناسنا  یمالـسا و  هفیظو  کی  اـم  تروص  ره  رد   )) ص 40 15/11/59 ج 14 ، نامه ، دشاب )).. ییارگ  تحلـصم 

هتـشون دـیاب  دـشاب ، هدـش  یهاتوک  رگا  هتبلا  میراد ، رگا  مه  داقتنا  میناـسرب ، مدرم  هب  میئوگب و  تسا  هدـش  یمالـسا  يروهمج  نیا  رد  هک 
هک ار  يا  هلاسم  دهاوخ  یم  یملق  یتقو  کی  تسا . يزرو  ضرغ  زا  ریغ  داقتنا  اما  دیسیونب ، مه  ار  اهنآ  دنسیونن ، ار  نآ  میئوگ  یمن  دوش ،

ییاهرتیت یهاگ  مینیب  یم  هک  دـسیونب  دـهاوخ  یم  شلد  هچ  ره  دـسیونب و  یگرزب  رتیت  دـنک ، لباقم  دـنچ  دـنک ، گرزب  تسا ، کـچوک 
تسا و يزرو  ضرغ  نیا  هتبلا  هک  دنا  هتـشون  يرگید  زیچ  شریز  دـندرک و  ادـیپ  رگید  ياج  زا  ار  رتیت  هکلب  تسین  بلطم  دوخ  اب  بسانم 
هب هن  اما  تسا  صقان  هچنآ  مه  دـیوگ و  یم  ار  شبوخ  مه  هک  دـنک  حالـصا  ار  هعماج  دـهاوخ  یم  هک  مینیب  یم  ار  یملق  کی  تقو  کی 

يامش راک  رد  رگد  هک  میشاب  بلطم  نیا  رکف  دیاب  تسا . نتشون  روج  ود  تسا و  راتفگ  روج  ود  فیعضت ،.. روط  هب  هن  دولآ ، ضرغ  روط 
هک يروط  هب  هن  دننکب ، حرطم  ار  لئاسم  هدنازوسلد  روطب  میالم و  روط  هب  ناگدنیوگ  همه  ناگدنـسیون ، همه  تسا ، داقتنا  همه ، هن  اهنت و 

كرابت و يادخ  شیپ  دروخب ، هبرـض  اهنیا  ملق  هطـساو  هب  یمالـسا  يروهمج  نیا  رگا  دـینزب . هبرـض  ناریا  یمالـسا  يروهمج  دـیهاوخب ،
دنفظوم تاعوبطم  رتیت ..((  باختنا  رد  تقد  ص 252 15/10/59  ج 13 ، نامه ،  … دنلوئـسم )) اه  تلم  همه  شیپ  تلم و  شیپ  یلاعت و 
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قیبطت بالقنا  ریـسم  اب  ار  دوخ  دـننک و  يراددوخ  تسا  عقاو  فلاخم  ای  دوش و  یم  مدرم  فیعـضت  ای  کیرحت و  بجوم  هک  ییاهرتیت  زا 
..(( دوش یم  بوسحم  هئطوت  دوخ  نیا  هک  دـننک  يراددوخ  دوش  یم  هقرفت  بجوم  بـالقنا و  هب  رـضم  هک  یتـالاقم  جرد  زا  رتین  دـنهد و 

رد ار  اهنیا  مدرم  تسه ، ییاهرتیت  دیسیون ، یم  هک  يرابخا  دشاب ، یحالـصا  دیـسیون  یم  هک  یتالاقم  ص 285 6/6/58 ..((  ج 8 ، نامه ،
یم مدآ  مه  یهاگ  دنا و  هتـشاذگ  ار  رتیت  نیا  يدصقم  هچ  يارب  تسا و  هدش  ادیپ  اجک  زا  رتیت  نیا  هک  دنمهف  یم  دـننیب و  یم  اه  همانزور 

يداسف هچ  هک  دننک  یم  هاگن  ار  اهرتیت  نیا  مدرم  رگید . روج  کی  شا  هلاسم  تسا و  روج  کی  شرتیت  تسا ، هدوبن  يروطنیا  هلاسم  دـنیب 
رد هک  يدنت  نآ  هب  هن  دشابن ، روطنآ  شیاوتحم  هک  دشابن  يزیچ  شرتیت  يا  همانزور  هک  دینک  هجوت  دیاب  تسا . هدش  عقاو  یحالص  هچ  ای 

نیا تسا و  دـساف  شرخآ  دزیر و  یم  بوخ  زیچ  شعاـتم  يور  هک  یبساـک  لـثم  تسرد  تسا . شغ  نیا  تمظع ، نآ  هب  هن  تسا و  رتـیت 
هبـساحم زور  ام  دـینکن  کش  دـینک و  هجوت  دـیاب  دـینک . یم  ناتیاه  ملق  اـب  امـش  هک  تسا  شغ  دـناوخن ، اوتحم  اـب  رتیت  رگا  تسا و  مارح 

یلو تسین ، يزیچ  دوز  ای  رید  دنهد ، یم  تداهش  اه ، مشچ  تسد ، اه ، ملق  ناسنا ، دوخ  زور ، نا  دوش  یم  هبـساحم  اهزیچ  همه  زا  میراد ،
دنتـسه تاعوبطم  سار  رد  هک  ییاهنآ  دـیاب  حـلاص ..((  دارفا  شنیزگ  ترورـض  ص 258 12/3/60  ج 14 ، ناـمه ،  … تـسه )) يزور 

، دننکب یتمدخ  دنهاوخب  هک  تسا  یناسک  مهم  لئاسم  زا  نیا  دننزب .. اج  ار  ناشدوخ  یصاخشا  اه  نآ  نیب  رد  ادابم  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت 
دارفا باختنا  اهنآ  هلاسم  نیلوا  دـننک ، باختنا  دارفا  هک  تسـسا  نیا  اه  نآ  هلاسم  نیلوا  دنـسیونب . يا  هماـنزور  اـی  دـنهدب  نوریب  يا  هلجم 

فارحنا هک  دیوش  یم  هجوتم  تقو  کی  دیشاب ، هتشاد  هجوت  امـش  هکنیا  نودب  دنـشاب ، فرحنم  یـصاخشا  هچنانچ  رگا  دارفا  نوچ  تسا ،
ص 248 ج 13 ، نامه ،  … دـنناشکب )) يوروش  ناماد  ای  اکیرمآ و  ناماد  هب  ار  ناـسنا  دـنناوت  یم  هک  دنـصاخشا  نوچ  تسا ، هدـش  ادـیپ 

الاح هکنیا  باسح  هب  تسا  هدوب  فارحنا  ناش  هقباس  هک  دینک  باختنا  ار  يدارفا  دیراد  هک  يا  هلجم  رد  دیناوت  یمن  امـش   )).. 15/10/59
يارب تسا ، بوـخ  یلیخ  وا  هکنیا  دـینک . دراو  ناـت  هماـنزور  رد  ار  وا  باـسح  نیا  هب  تسا و  یناملـسم  مدآ  تـسا و  هدـش  بوـخ  رگید 

وا تسد  هب  دراد ، تلاخد  یتلم  کی  تشونرـس  رد  یتلم و  کی  تیبرت  رد  هک  ار  یبلطم  میناوت  یمن  اما  تسا . دب  میئوگ  یمن  ام  شدوخ ،
ياوتحم رب  تراظن  ترورض  ص 250 15/10/59  ج 13 ، نامه ، دوش )).. تیاعر  دـیاب  اج  همه  رد  هک  تسا  یمهم  لئاسم  زا  ینا  . میهدـب

دنتسه روشک  تلم و  ریسم  دراو  دنتسه  ییاه  مدآ  دیراد  نیقی  هک  ار  يرفن  دنچ  دوشب ، حرط  دیهاوخ  یم  هک  ییاه  هتـشون  تاعوبطم ..(( 
هک دشابن  روطنیا  دوش . هتـشون  هلجم  ای  همانزور  رد  تقد  زا  دـعب  دـننک و  تقد  نآ  رد  تسرد  هعلاطم و  دـنرادن ، اج  چـیه  هب  یگتـسباو  و 

ص 249 ج 13 ، نامه ، مزال )).. تسا  يرما  کی  بلطم  نیا  و  تسا ، هدوب  فالخ  رب  هتشون  نیا  هک  دنمهفب  دعب  دوشب ، رشتنم  دنـسیونب و 
یم هلاـقم  و  دـشاب ـ  امـش  دوخ  زا  جراـخ  زا  تسا  نکمم  امـش ـ  هب  هلاـقم  هک  یـصاخشا  زا  دوـش  یم  هتـشون  هک  یتـالاقم   )).. 15/10/59

یلیخ شیادتبا  يا  هلاقم  کی  تقو  کی  تسا  نکمم  هک  دینک  یم  سیسات  ناتدوخ  هک  ییاروش  کی  رد  تقد  اب  ار  تالاقم  نیا  دنتسرف ،
 … تسامـش دوخ  ریـسم  فالخ  رب  هک  دوش  یم  حرطم  یلئاسم  تقو  کی  شلالخ  رد  نکل  دشاب ، بوخ  امـش  يارب  دشاب و  بسچلد  مه 

هکنیا زا  دعب  دریگب و  رظن  تحت  تسرد  ار  تالاقم  هک  دشاب  یتیعمج  کی  دشاب ، ییاروش  کی  هن ، رفن  کی  تقد ، روطب  دیاب  مه  تالاقم 
نآ رد  رگا  هک  ییاـه  سکع  هب  عـجار  روـط  نیمه  دـینک و  سکعنم  ار  هلاـقم  نآ  هلجم  رد  تقوـنآ  تسا ، ریـسم  نیمه  هار و  نیمه  دـید 

دینک هجوت  زاب  تسه ، نآ  رد  الثم  ییاه  زیچ  رگا  تسه ، نآ  رد  ییاـه  سکع  رگا  ار ، يزیچ  میوگب  مناوت  یمن  نـالا  تسرد  نم  تسه ،
لکـش مرف و   11/59 ص 51 18 / ج 14 ، نامه ، دـشاب )).. امـش  هلجم  رد  دـیابن  هک  ییاهـسکع  کی  امـش  هب  دـننزن  بلاق  تقو  کـی  هک 

هئارا هوحن  هلجم و  هکنیا  يارب  تسا ، هلجم  مرف  هلجم و  دراذگ ، یم  ریثات  مدرم  گنهرف  رد  همه  زا  شیب  هچنآ  دروم  نیا  رد  تایرـشن ..(( 
یناوج کی  تشاد . ریثات  اهنآ  رد  اه  هحفص  نتشون و  نامه  دوب ، نیفرحنم  تسد  تالجم  هک  ینامز  دیدید  امش  دنک . یم  ریثات  یلیخ  نآ 

یم هنوراو  ار  زیچ  همه  دندوب و  هتـشاذگ  یفارحنا  زیچ  همه  دناوخ ، یم  رگا  دراذـگ . یم  ریثات  شا  هیحور  رد  دـنز ، یم  قرو  ار  هلجم  هک 
رکف هعماج ، رد  دوش  دراو  دهاوخ  یم  هزات  هک  یناوج  هک  دنتـشاذگ  یمن  ییاه و  هدودحم  کی  رد  دندوب  هدرک  دـیقم  ار  اهرکف  دـندرک .

.. اـه و ملعم  نیا  ریثاـت  تحت  هدوـب ، اـجک  ره  اـت  هـتفرگ  ناتـسبد  زا  كدوـک  نـیا  دـنک . یـسررب  ار  لـئاسم  شدوـخ  دـشاب و  هتـشاد  دازآ 
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رد هچ  نانارنخـس ، عیمج  رب  هعماج ..((  شمارآ  ظفح  زیگنا و  فالتخا  ياه  هتـشون  زا  زیهرپ  ص 35 4/4/60  ج 15 ، نامه ، تساهنآ )).
فالتخا ياه  هتشون  راتفگ و  زا  هیانک ، هراشا و  روطب  یتح  هک  تسا  یعرش  یمتح  فیلکت  ناگدنسیون  مامت  هتسب و  هچ  زاب و  ياه  طیحم 

زج رـضاح ، طیحم  رد  فالتخا  داجیا  هک  دننادب  دـیاب  تسا و  هدنـشک  مس  یمالـسا  تما  يارب  تافالتخا  زورما  هک  دـنیامن  بانتجا  زیگنا 
ناطیش هک  تسا  یگرزب  تارکنم  زا  تسین و  راوخناهج  ياکیرمآ  اصوصخ  اهتردقربا  هب  تمدخ  ینورد و  ناطیـش  هراما و  سفن  زا  دیعبت 
دهاوخ تازاجم  ار  فلختم  درادن و  ار  لمحت  بات  یمالـسا  بالقنا  هک  دننادب  دـیاب  دـنک و  یم  يراج  اه  ملق  اهنابز و  رب  مالـسا ، مسا  هب 

هب جایتحا  ناریا  رد  نالا  اـم  منک ، یم  ضرع  نم  تسا  مزـال  نـالا  هک  یلئاـسم  زا  یکی  ص 157 12/1/60 ..((  ج 14 ، ناـمه ،  … درک ))
دنشاب هجوتم  اهرـشق  همه  دیاب  مینکب ، ظفح  ار  تکلمم  نیا  شمارآ  ام  دیاب  دوشب ، زوریپ  تضهن  نیا  هک  میهاوخب  ام  رگا  میراد ، شمارآ 

هک ار  ییاهزیچ  کی  دـیابن  همانزور  دـننکب ، داشرا  دـیاب  نویزیولت  دـننکب ، داشرا  ، دـنزیرب مه  ناج  هب  دـیابن  دـننکب ، ظـفح  ار  شمارآ  هک 
ینکارپ هعیاش  زا  زیهرپ  ص 209 7/4/59  ج 12 ، نامه ، دنـسیونب )).. اـجنآ  رد  تسا  مدرم  فارحنا  بجوم  تسا و  مدرم  جـییهت  بجوم 
بلاطمو هدوهیب  لئاسم  دنرادرب و  اه  ینکفا  هعیاش  نیا  زا  تسد  هک  منک  یم  تحیـصن  ار  ناگدنیوگ  اه و  هناسر  دـیارج و  بابرا  نم  )).. 

يدازآ زا  دـننک  یم  لمع  رگید  روط  هب  اهنآ  اب  تلم  دوش ، داسف  هئطوت و  ساسحا  رگا  هک  دـننکن ، شخپ  ژاریت  ندـش  دایز  يارب  ار  غورد 
نآ رد  تلم  تکلمم و  حالـص  هک  دـیزیهرپب  کچوک  عیاقو  نداد  ناـشن  گرزب  زا  دـیئامنن و  اـهر  ار  تلم  ریـسم  دـینکن و  هدافتـسا  ءوس 

، میتسه ادـخ  رـضحم  رد  ام  همه  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  میوگ  یم  زاب  یهلا ..((  ياوقت  تیاعر   8/5/58 ص 22 ، ج 8 ، ناـمه ، تسا ))..
امش ملق  امش ، بلق  امش ، نابز  امـش ، رکف  هک  دینادب  دیـسیونب  دیهاوخ  یم  دیریگ و  یم  تسد  رد  ملق  هک  تقونآ  تسادخ . رـضحم  اجنیا 

هک ملق  نیا  هک  دینادب  دیشاب ، هتشاد  هجوت  ادخ  هب  ناتیاه  هتـشون  رد  ص 116 12/12/59 ..((  ج 14 ، نامه ، تسادخ )).. رضحم  رد  همه 
نیا ياج  هب  رگا  تسا . هدش  هتشون  نیا  ارچ  دننک  یم  لاوئس  دعب  دوش ، هتشون  يا  هملک  ره  رگا  تسادخ و  رضحم  رد  تسامش ، تسد  رد 

ص 253 ج 13 ، ناـمه ،  … دـیا )) هتـشون  ار  تشز  هملک  نیا  ارچ  دـننک ، یم  لاوئـس  امـش  زا  تشوـن ، رتـبوخ  هـملک  کـی  دوـشب  هـملک 
هب دنناوت  یم  تکلمم  نیا  ياه  هناسر  ریاس  اه و  همانزور  اه و  هلجم  هک  یتمدخ  تاعوبطم ..((  رد  نیداینب  حالـصا  ترورـض   15/10/59

تشاد یعضو  کی  قباس  میژر  نامز  رد  اه  هلجم  نیا  دنهدب . رییغت  ار  اه  هلجم  نیا  عضو  هک  تسا  نیا  دننکب  مالسا  هب  ناشدوخ و  روشک 
دیاب مالسا ، هب  دینکب  یتمدخ  ناتدوخ ، روشک  هب  دینکب  یتمدخ  دیهاوخب  امـش  رگا  تاهج ، نیا  زا  اه و  سکع  ثیح  زا  بلاطم ، ثیح  زا 

نتخاس رد  هک  یـشقن  تاعوبطم و  هک  یتیمها  اـب   )).. 58 ص 22 4/4 / ج 8 . نامه ،  … دـیزیهرپب )) دروآ  یم  فارحنا  هک  ییاـهزیچ  زا 
بالقنا طخ  رد  تعاعوبطم  زا  يرایـسب  هک  دوش  یم  هدید  زاب  یمالـسا  يروهمج  يرارقرب  زا  لاس  کی  زا  شیب  تشذگ  اب  دنراد . هعماج 

هناسر نیا  زا  ناشتسد  دنوش  یم  یفارحنا  روما  نیا  بجوم  هک  یفرحنم  صاخشا  هک  دبای  ققحت  دیاب  اهنآ  رد  يداینب  یتاحالصا  دنتـسین و 
ص 63 8/2/59 ج 12 ، نامه ، دوش )).. هاتوک  یهورگ  ياه 

اهتردقربا اب  هطبار  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  تانایب  زا  يا  هدیزگ 

نیربکتسم  24/2/58 دوش . هدرتـسگ  ملاـع  ماـمت  رد  ربکتـسم  لـباقم  رد  فعـضتسم  تضهن  ملاـع ، ماـمت  رد  تضهن  نیا  دـیاب  ناربکتـسم 
يادـخ اهنآ  هب  دیدرمـش  فیعـض  تسه  ناتتـسد  ریز  هک  یناسک  امـش  رگا   27/2/58 دنوشب . جراخ  نادیم  زا  دـیاب  نیربکتـسم  دنبـصاغ ،

هک مینک  شـشوک  دیاب  همه  4/3/58 و  فعضتسم . اهتـسدریز  نآ  دیوشیم و  ربکتـسم  مه  امـش  دیدرک ، زواجت  دیدرک . يدعت  هتـساوخن 
بطق ود  نیا  دوش ، ادیپ  یتسـس  هتـساوخن  يادخ  رگا  هک  دنک  ادیپ  ققحت  دنـشاب ، هک  یبهذـم  کلـسم و  ره  رد  نافعـضتسم  نیب  تدـحو 
يادخ  20/2/62 میزاس . دوبان  ار  اههطلس  مامت  هک  میتسه  مزاع  ام  دناسر . دنهاوختکاله  هب  ار  همه  ناطرس  دننام  برغ  قرش و  ربکتـسم 

ار نیملسم  همه  ار ...، نارگید  ياهتلم  ار ، ناریا  ياهتلم  و  راضح ) نیمآ   ) دهدب تاجن  نیربکتسم  نیا  رش  زا  ار  امـش  ام و  یلاعت  كرابت و 
اکیرما و  6/8/60 راضح .) نیمآ   ) دنک اوسر  ار  اهنآ  و  راضح ) نیمآ   ) دلامب كاخ  هب  ار  نیربکتسم  نیا  غامد  ات  راضح ) نیمآ   ) دنک رادیب 
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فالتخا نیملـسم  نیب  اوق  مامت  اب  دهاوخیم  اکیرمآ   6/8/60 دنهد . رارق  هطلـستحت  ار  اهناسنا  تیناسنا  دنهاوخیم  اهتردقربا  اهتردـقربا 
نیا تفن  هب  هتسب  برغ  اکیرمآ و  تایح  نایرش   14/6/61 روشک . ود  روشک و  کی  هب  شلامآ ، تسین  دودحم  اکیرمآ   11/9/60 دزادنیب .

زا ار  اکیرما  دیاب  ایند   13/8/61 دنکب . ار  هناکافس  راک  نیا  هک  تسناوتیمن  مه  لیئارـسا  دوبن ، اکیرما  تردق  رگا   14/6/61 تسا . هقطنم 
نآ اهتردقربا   9/12/66 درک . تمواقم  اهتردـقربا  لباقم  رد  دـیاب   13/8/61 تسه . ایند  رد  اهتبیـصم  نیا  دنتـسه ، اهنیا  اـت  ـالا  و  دربب . نیب 

ینمـشد و یتسود و  نانآ  شیپ  دـننکیم و  ینابرق  ار  دوخ  ناتـسود  ناراداـفو و  نیرتیمیدـق  امـش و  دـنک  اـضتقا  ناـشعفانم  هک  ياهظحل 
لوسر بان  مالـسا  هشیر  اـت  دـناهدش  ممـصم  اهتردـقربا  اهتردـق و  یماـمت  زورما   2/2/59 درادـن . یموـهفم  شزرا و  تقادـص  يرکوـن و 

2/2/59 دننک . عطق  ار  ملسو -  هلآ  هیلع و  هللایلص  نامیمارگ 

( هر  ) ینیمخ ماما  زادنا  مشچ  رد  نیطسلف 

هراومه نیملسم ، هاگ  هلبق  نیتسخن  یـسیع و  ترـضح  رازم  هاگداز و  و  ع )  ) یـسوم ترـضح  رازم  نطوم و  روهظ و  لحم  نیطـسلف ، راید 
دـندوب و اراد  ار  نیطـسلف  تیعمج  قلطم  تیرثکا  هراومه  ناناملـسم  تسا . ناهج  للم  همه  ایند و  گرزب  بهاذـم  مارتحا  هجوت و  نوناـک 
، يرامعتـسا سیاسد  اب  هک  یماگنه  زا  اما  دـندرک  یگدـنز  لماک  یتسیزمه  رد  قرف  بهاذـم و  همه  نیملـسم ، تموکح  هیاس  رد  اـهنرق 
دیدهت و نوناک  هقطنم و  رد  رامعتـسا  هاگیاپ  هب  دـش ، زاغآ  راید  نآ  نانکاستیرثکا  قوقح  هتفرگ  هدـیدان  مزینویهـص و  يراصحنا  طلـست 

ياـهزیخ تفا و  نیطـسلف  موـلظم  ناناملـسم  شخبیدازآ  تازراـبم  ریخا  نرق  مین  رد  دـیدرگ . لیدـبت  هناـیمرواخ  ساـسح  هقطنم  رد  هقرفت 
هناوتشپ زا  ار  نیطسلفدهاجم  ناناملسم  رامعتسا ، هب  یمالسا  ياهنیمزرس  رد  اهتموکح  بلغا  یگتسباو  تشاذگ و  رـستشپ  ار  یناوارف 

لاـس رد  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  عوقو  اـب  دوب . هدـیناشک  دوکر  یعون  هب  ار  یتسینویهـصدض  شبنج  هتخاـس و  مورحم  ناـشیک  مه  عیـسو 
عناوم لماوع و  هب  میهاوخب  رت  یلک  عماج و  لیلحت  کی  رد  رگا  دـش . هدـیمد  یتسینویهـصدض  تازرابم  دـبلاک  رد  يدـیدج  حور  ، 1357

نآ عبت  هب  یمالـسا و  بالقنا  عوقو  هک  تفگ  ناوتیم  میـشاب  هتـشاد  یتراشا  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  نیطـسلف  تلم  تازراـبم  يریگجوا 
ماجنارـس هزراـبم و  يژولوئدـیا  شور و  لوحت  تازراـبم و  يریگجوا  لـماوع  وزج  يو  عضاوم  ینیمخ و  ماـما  تیـصخش  يونعم و  ذوـفن 

یتعنص لماکت  جوا  يژولونکت و  تفرشیپ  زا  ياهلحرم  رد  یمالسا  بالقنا  هک  دوب  نیا  رد  یلک  روطب  نآ  عناوم  اما  دوب . هضافتنا  شیادیپ 
یم رارق  يزاوم  ياهشبنج  تیوقت  دوخ و  هار  موادـت  يارب  ياهدـیچیپ  رایـسب  ياهيراوشد  لئاسم و  ربارب  رد  هک  دـش  عقاو  برغ  ياـیند 

، روشک لخاد  رد  یتح  ناهج و  مدرم  یمومع  راـکفا  رد  دوب  رداـق  عناوم ، نآ  زا  ياهنومن  ناونع  هب  اـهنت  ياهناـسر ، مزیلاـیرپما  هک  تفرگ 
دنزب و هلباقم  يراذگریثات و  یشاپمس ، هبتسد  عیسو  یحطس  رد  يربخ  یتخانـشناور و  هدیچیپ  ياهـشور  زا  يریگهرهب  اب  هدرک و  خوسر 
اهسکاوآ و هب  یکتم  نآ  فرط  کـی  هک  دـهد  رارق  ربارباـن  یگنج  رد  ارنآ  اـی  دزاـس و  دـحتم  یمالـسا  بـالقنا  فادـها  هیلع  ار  ناـهج 

یمالسا بالقنا  ( 1 . ) راکادف نموم و  یناسنا  ياهورین  هب  یکتم  رگید  فرط  دشاب و  تاناکما  نیرت  هتفرـشیپ  نیرت و  هدـیچیپ  اههراوهام و 
هک ینامز  رد  تفرگ . شیپ  رد  ار  نیطـسلف  تازرابم  زین  شخبیدازآ و  ياهشبنج  زا  تیامح  یـشم  طخ  دـش و  زوریپ  یطیارـش  نانچ  رد 

هیوسود و تاـطابترا  يژولونکت  شیادـیپ  تاـعالطا و  راـجفنا  رـصع  اـه ، هناـیار  رـصع  موـس ، ندـمت  نارود  هب  دورو  هناتـسآ  رد  ناـهج 
لکـش یناـهج  نیون  مظن  هب  موسوم  ياهدـیدپ  دوب و  قرـش  تردـقربا  یـشاپورف  مئـالع  روهظ  یناـهج و  تدـحو  یگنهرف ، ياـهشزیمآ 

نادـنمتردق دوس  هبجـیردت  هب  یللملانیب  ياههزیتس  هک  ینامز  درکیم . ظفح  زین  ار  هطلـس  یتنـس  ياههکبـش  دوخ  نورد  رد  تفرگیم و 
متـسیب نرق  ياهلاس  نیرخآ  رد  هک  نونکا  تفرگ و  ینیون  لکـش  هطلـس  رامعتـسا و  ماظن  هدـش و  یللملا  نیب  يراکمه  هب  لیدـبت  یناهج 

گنج هب  موسوم  هدرتسگ  موجه  اب  اکیرما  تسا ، عوقو  فرـش  رد  یتعنـص  قوف  یماظن و  ياهتردـق  ینابیتشپ  اب  یناهج  نیون  مظن  میتسه ،
درک و هلمح  یبیل  هب  تفرگ . برع  یقرتم  ياهتلود  بارعا و  زا  یمـشچرهز  روشک ) نآ  طـسوت  تیوک  لاغـشا  هناـهب  هب   ) قارع هیلع  تفن 

مالـسا يایند  دروخن و  ناکت  بآ  زا  بآ  اما  دـندش  هتـشک  وا  هداوناخ  ياضعا  زا  دـنچ  ینت  یبیل ، ربهر  یفاذـق  تموکح  رقم  ناراـبمب  رد 
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هقرفتم و لئاسم  هب  ناناملـسم  ندرک  مرگرـس  و   ) یفارحنا تانایرج  اهنارحب و  يزادـناهار  هیاس  رد  نونکا  دوب  هثداح  نیا  رگ  هراظن  طـقف 
تاراما و طسوت  یناریا  هریزج  هستیکلام  ياعدا  ناتـسکاپ و ... ناریا و  ياهتـسه  رطخ  سریآ ، سونئوب  راجفنا  ریظن  یلئاـسم  هب  نتخادرپ 
اب يریذـپان  شزاس  عضوم  رب  اهلاس  هک  ار  هیروس  دـننک و  لـح  دـنهاوخیم  ار  نیطـسلف  هلئـسم  هریغ ) برـص و  ینـسوب و  یلخاد  گـنج 
رد قارع  بونج  دش و  لاغـشا  اهییاکیرما  طسوت  یلاموس  یمالـسا  روشک  دناهدرک . شزاس  هرکاذـم و  هب  روبجم  درـشفیم  ياپ  لیئارـسا 

یگنج و تمارغ  ندرک  رسک  زا  سپ  دنشورفیم و  دننکیم و  جارختـسا  دوخ  ار  قارع  تفن  اهییاکیرما  تساه  ییاکیرما  ياوق  فرـصت 
تسا هدیدرگ  ییاکیرما  ياهناگوان  هاگنالوج  زین  سراف  جیلخ  دنزادرپیم . قارع  تلود  هب  دنتـساوخ  هک  ار  هچره  شیوخ ، نوشق  هنیزه 

وج بارعا  رب  بلاـغ  وـج  نوـنکا  دـننکیمافتکا . یهافـش  تاـضارتعا  هب  هاـگ  تسا و  شوماـخ  عیاـجف  نیا  همه  ربارب  رد  مالـسا  ياـیند  و 
جارخا بارعا  هگرج  زا  رصم  درک ، ءاضما  ار  دیوید  پمک  دادرارق  تاداس  هک  یماگنه  تسا . لیئارسا  ربارب  رد  میلـست  شزاس و  هرکاذم ،

شود هب  زین  ار  نآ  نتخانـشتیمس  هب  لیئارـسا و  اب  شزاس  مدـقت  راـختفا  هک  تسا  هتـشگزاب  بارعا  هگرج  هب  رـصم  اـهنت  هن  زورما  دـش و 
شیوخ هدارا  يدوهی  کچوک  تیلقا  کی  ناسنیدب  دنسانشیم و  تیمـسر  هب  ار  لیئارـسا  مه  یتسینویهـصدض  یقرتم  کلامم  دشکیم و 

تبث ناگدـنیآ  يارب  باتک  زا  یگرب  هباثم  هب  ار  ثداوح  نیا  اـم  دـنک . یم  ییاـمرفمکح  ناـنآ  رب  لـیمحت و  ناملـسم  دراـیلیم  کـی  هب  ار 
قوقح زا  مد  نیـسپاو  ات  یناسک  هچ  دـش و  زاغآ  هنوگچ  طاطحنا  دـنور  دـندوب و  یناسک  هچ  نئاخ  مداخ و  دـننادب  ناگدـنیآ  ات  مینکیم 

رورت و دیدهت ، یـسارکمد ، یعدم  یبرغ  کلامم  رد  یتح  مزینویهـص  ياشفا  هک ، يراگزور  رد  دندرک و ... عافد  تلم  کی  هدـش  بصغ 
هاشتموکح دننام  موس  ناهج  کلامم  زا  یخرب  رد  ای  دوب و  نانآ  یتموکح  ياهناگرا  رب  مزینویهـص  ذوفن  هناشن  تشاد و  یپ  رد  همکاحم 

عونمم لیئارـسا  هیلع  نتفگ  نخـس  دوب  هدـشتیبرت  یحارط و  لیئارـسا  يراکمه  اب  كاواس )  ) نآ تینما  تاعالطا و  نامزاس  هک  ناریا  رد 
زورما تفگ : نینچ  دش  دادرخ  هدزناپ  مایق  ناشیا و  تشادزاب  هب  رجنم  هک  شیوخ  فورعم  قطن  رد  ینیمخ  ماما  لاس 1342  دادرخ  رد  دوب 

ره نآ  زا  سپ  دیشاب ، هتشادن  راک  عوضوم  هس  اب  امش  دناهتفگ  تینما و  نامزاس  رد  دناهدرب  ار  ربنم  لها  زا  یـضعب  هک  دنداد  عالطا  نم  هب 
یکی دیشاب و  هتشادن  راک  لیئارسا  اب  هکنیا  مه  یکی  دینزن و  فرح  وا  زا  دیـشاب و  هتـشادن  يراک  هاش  اب  هکنیا  یکی  دییوگب . دیتساوخ  هچ 

هرظتنمریغ ياهدیدپ  شا  یتسینویهصدض  يریگتهج  لاس 1357 و  رد  یمالسا  بالقنا  عوقو  ( 2 . ) تسا رطخ  رد  نید  دییوگن  هکنیا  مه 
داـصتقا هب  یقنور  هک  دوب  یلیئارـسا  تـالوصحم  اـهالاک و  هوبنا  تادراو  رازاـب  هاـش ، ناـمز  رد  ناریا  دوب . لیئارـسا  يارب  هدـننک  نارگن  و 

ناینیطـسلف هنیـس  رب  دشیم و  حالـس  هلولگ و  هب  لیدبت  ناریا  تفن  دادیم و  ناج  نآ  هبتفن  تارداص  اب  وس  نآ  زا  دیـشخبیم و  لیئارـسا 
. دوب ناریا  یمالسا  بالقنا  اب  لیئارسا  لباقتم  ینمـشد  لیالد  زا  رما  نیمه  دوب و  هدش  لیئارـسا  يارب  یهاگیاپ  هب  لیدبت  ناریا  تسـشنیم .

ماهتفگ مبلاطم  رد  هشیمه  نم  تسا  لیئارـسا  هب  وا  کمک  تسا  هداد  رارق  هاش  لباقم  رد  ار  ام  هک  یتاهج  زا  یکی  دـنیوگیم : ینیمخ  ماما 
، دوب هدیسر  دوخ  جوا  هب  ناناملـسم  لیئارـسا و  نیب  گنج  هک  یتقو  هدرک و  يراکمه  وا  اب  دمآ  دوجوب  لیئارـسا  هک  لوا  نامه  زا  هاش  هک 

عوقو اب  ( 3 . ) تسا هدوب  هاش  اب  نم  تفلاخم  لـماوع  زا  دوخ  رما  نیا  دادیم و  لیئارـسا  هب  هدرک و  بصغ  ار  نیملـسم  تفن  ناـنچمه  هاـش 
فاصم رد  هک  تسا  یهیدب  دیدرگ . نیطسلف  ترافس  هب  لیدبت  نارهت  رد  لیئارسا  ترافس  دش و  هتسسگ  طباور  نیا  همه  یمالسا  بالقنا 

هک دوب  اهنآ  زا  یکی  یلیمحت  گنج  دوب . دهاوخ  ناریا  یمالسا  بالقنا  هیلع  اههئطوت  زا  یشخب  لیئارسا  ياههئطوت  مسیلایرپما ، اب  بالقنا 
بیرف اب  اکیرما  هژیوب  اهتردقربا  هک  تسا  نآ  تسا  رایـسب  فسات  بجوم  هک  هچنآ  دـش . لیئارـسا  اب  یمالـسا  بالقنا  ییورایور  زا  عنام 
هشقن هب  ات  دهد  راکهبت  بصاغ  لیئارسا  هب  لاجم  ات  دومن  دوخ  روشک  زا  عافد  مرگرس  ار  ناریا  ردتقم  تلود  ام  روشک  هب  موجه  اب  مادص ،

رد دوبن . رورت  دیدهت و  طقف  لیئارسا  اب  هزرابم  تبوقع  ( 4 . ) دیامن مادقا  تسا ، تارف  ات  لین  زا  هک  گرزب  لیئارسا  لیکـشت  هک  دوخ  موش 
ای لیئارسا و  هلئسم  ندرپس  یـشومارف  هب  ناملـسم ، ياهتلم  يژرنا  ندرک  کلهتـسم  يارب  دوب  یهار  زین  یلیمحت  گنج  گرزب ، یـسایقم 

ندوب یلصا  نیطسلف و  هلئسم  زا  قارع ، اب  رایع  مامت  گنج  مغریلع  یمالسا  بالقنا  ریبک  ربهر  لاح  نیع  رد  نآ . نداد  رارق  مود  هجرد  رد 
سدق هار   ) راعش یهللا ، بزح  یبالقنا و  لسن  ناریا و  مدرم  هب  یشخب  هزیگناياههار  زا  یکی  هک  يروط  هب  دندوبن  لفاغ  لیئارسا  اب  هزرابم 
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وربور نآ  اـب  متـسیب  نرق  ناـیاپ  رد  هک  یطیارـش  ناریا و  هیلع  قارع  یلیمحت  گـنج  هب  هجوت  اـب  ینیمخ  ماـما  دوب و  درذـگیم ) ـالبرک  زا 
نوماریپ ینیمخ  ماما  ياههاگدید  رد  یساسا  ياهروحم  دنتشاد . مالعا  ناریا  یمالسا  بالقنا  کفنیال  زج  ار  مزینویهـص  اب  هزرابم  میتسه ،

نارود لاس 1453م ، رد  حتاف  دمحم  ناطلـستسد  هب  هینطنطـسق  حـتف  زا  سپ  لیئارـسا : اکیرما و  هیلع  تفن  هبرح  زا  هدافتـسا  ( 5  ) نیطسلف
. دیماجنا يداصتقا  یتعنـص و  بالقنا  هب  مهدجیه  نرق  مود  همین  رد  دـش و  زاغآ  برغ  رد  سناسنر )  ) یگنهرف يرکف و  یئازون  بالقنا و 

رگید متـسیب  نرق  رد  هک  ياهنوگ  هب  درک  زاغآ  ار  شیوخ  طاطحنا  قرـش  يایند  ، برغ رد  يرکف  بالقنا  نیلوا  زاغآ  نامه  زا  تسرد  اـما 
هدنام و بقع  بطق  یحیسم و  یسایس و  برغ  ینعی  دنمتورث  یتعنص و  هتفرشیپ  بطق  ود  هب  ناهج  تشادن . دوجو  اهنآ  نایم  ینزاوت  چیه 
تاـناکما و دـیلوت و  تورث و  زا  يریگهرهب  ددـم  هب  دـندوب و  نآ  هرمز  رد  یمالـسا  کـلامم  هک  دـش  میـسقت  موس  ناـهج  هب  موسوم  ریقف 
بارعا و ددعتم  ياهگنج  هبرجت  دنک . لیمحت  ناملـسم  بارعا  هب  یکدناتیعمج  اب  ار  لیئارـسا  تسناوت  برغ  هک  دوب  نردم  ياهحالس 

کچوـک لیئارــسا  زا  يوروـش ، تردــقربا  تیاـمح  دروـم  یبرع  روـشک  دــنچ  ياـهشترا  هـک  ناــضمر  گــنج  صخــالاب  لیئارــسا ،
اب ینمشد  موادت  هکنیا  یقلت  اهتسکش و  نیا  زا  یشان  تراقح  فعـض و  ساسحا  نیا  دوب و  نانآ  فعـض  زا  يرادومن  دندروختسکش .

. دروآ دوجوب  بارعا  رد  ار  شزاس  ياههنیمز  دزادنایم ، رطخ  هب  ار  اهنآ  یلم  تینما  دراد ، كرتشم  ياهزرم  نانآ  زا  یخرب  اب  هک  لیئارسا 
هیلع تفن  میرحت  هبرح  زا  هدافتـسا  ار  هزرابم  نیا  رد  رثوم  هار  درک و  دـیکات  لیئارـسا  اـب  هزراـبم  همادا  رب  ینیمخ  ماـما  یطیارـش ، نینچ  رد 

خیرات 16/8/1352 رد  لیئارسا  بارعا و  ناضمر  گنج  تبسانم  هب  یمالـسا  للم  لود و  هب  یمایپ  رد  ناشیا  تسناد . شنایماح  لیئارـسا و 
لیئارـسا و هیلع  هبرح  ناوـنعب  دـنراد ، راـیتخا  رد  هک  یتاـناکما  رگید  تفن و  زا  تسا  مزـال  یمالـسا  زیختفن  کـلامم  ياـهتلود  دـنتفگ :
، ریاخذ همه  نآ  نتشاد  اب  دنزرو . يراددوخ  دننکیم  کمک  لیئارسا  هب  هک  ییاهتلود  نآ  هبتفن  شورف  زا  هدرک ، هدافتسا  نارگرامعتـسا 
هک دنیوگ  یم  کلذعم  دش  دـهاوخ  لح  لئاسم  مامت  دـندنبب ، اهراکتیانج  نیا  يور  هب  ار  ناشدوختفن  هتفه  کی  رگا  تاناکما  همه  نآ 
مزال نآ  عمق  علق و  مالسا ، للم  لود و  رب  تسا و  هدومن  یمالسا  ياهروشک  دض  رب  هناحلـسم  مایق  لیئارـسا  ( 6 . ) مینک یمن  ار  راک  نیا  ام 

هک درادـن  اج  ایآ  ( 7 . ) تسا مالـسا  اـب  فلاـخم  مارحتفن و  شورف  هچ  هرجفنم و  داوـم  هحلـسا و  شورف  هچ  لیئارـسا  هب  کـمک  تـسا .
(8 . ) دنتسه مالسا  تما  نیمزرـس و  هب  زواجت  گنج و  لاح  رد  هک  يرافک  هب  یهدیم ، رافک  هب  ارچ  ار  نیملـسم  تفن  اقآ  مینک : ضارتعا 

بجوم تفن  رودص  عطق  ای  شهاک  تسا و  یتعنـص  هتفرـشیپ  يایند  تعنـص  داصتقا و  ياهگر  رد  نوخ  نوچ  تفن  هک  تسا  نیا  تقیقح 
رودص عطق  اب  هک  تسا  ياهشیـش  لوغ  دننام  شیاه ، تفرـشیپ  همه  مغریلع  یـسایس  برغ  دش ، دهاوخ  نآ  گرم  فعـض و  ینوخ و  مک 

داصتقا ياراد  هک  زین  تفن  ناگدنـشورف  تسا ، جاتحم  تفن  هب  برغ  هک  هزادـنانامه  دوش ، روصت  تسا  نکمم  دـیآیم . رد  ياـپ  زا  تفن 
هک یتروـص  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح  اـما  تسا  تفن  دـمآرد  هـب  هتـسباو  هزادـنانامه  هـب  ناـش  یگدـنز  دنـشاب ، یم  تـفن  ياهیاـپ  کـت 

برغ دـندرکیم ، ذاختا  ار  شیوخ  ریاخذ  زا  هدافتـسا  يداصتقا و  تضایر  تسایـس  نامز ، تدـم  کی  رد  تفن  هدـننک  دـیلوت  ياهروشک 
هب ار  نانآ  تفرگیم و  ارف  ار  برغ  یمیظع  یسایس  یعامتجا و  يداصتقا ، نارحبتفن  عطق  هامکی  اب  طقف  داتفایم . ياپ  زا  نانآ  زا  رتعیرس 

هدیـشیدنین ار  یتفن  هریخذ  عبانم  اههاچ و  داـجیا  لـیبق  زا  يریبادـت  یتعنـص  ياـهروشک  زونه  ماـگنه  نآ  رد  هک  هژیوبتشاد  یماو  میلـست 
کلامم همه  طسوت  هنافـساتم  یلو   ) دش حرطم  لیئارـسا  زا  شتیامح  رطاخب  برغ  يداصتقا  میرحت  هیرظن  اهتدم  هکنآ  زا  سپ  اما  دندوب 

هام هس  تدم  هب  یتفن  هریخذ  عبانم  داجیا  رکف  رد  يرما  نینچ  عوقو  لامتحا  فرص  هبتفن  ناگدننک  فرـصم  دماین ،) رد  ارجا  هب  یمالـسا 
هک تسا  یـسک  طقف  تفن  گنج  رد  یئاهن  هدنرب  تسا و  ریذـپ  بیـسآ  رایـسب  یتعنـص  کلامم  داصتقا  اریز  دـندرک  لمع  ارنآ  دـنداتفا و 

گنج هب  رـضاح  بارعا  رگا  اما  دوبتمواقم  بیرـض  نامز و  شیازفا  روظنم  هبتفن  يزاس  هریخذ  دنک و  تمواقم  رتشیب  زور  دنچ  دـناوتب 
، بلط هافر  هتـسباو ، تیهام  هبتیاهن  رد  لیالد  نیا  هک  تشاد  یلخاد  یلیالد  دوخ  دـندشن  شا  یبرغ  دـنمورین  نایماح  لیئارـسا و  اـبتفن 

شور یمدرم و  تیعورشم  مدع  یگتـسباو ، دشیم . طوبرم  یمالـسا  کلامم  ياهتموکح  یمدرم  هاگیاپ  مدع  يدادبتـسا و  وج ، تیفاع 
يرامیب و هب  التبم  مدرم  هک  تسا  نیا  يداصتقا  تضایر  تسایس  ذاختا  همزال  نیطسلف : تاجن  یلصا  عنام  هقطنم  ياهتموکح  يدادبتـسا 
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ناقفخ یلو  دننک ، یهارمه  يراکمه و  نانآ  اب  هک  دنشاب  هتشاد  دامتعا  شیوخ  نارادمامز  هب  ردقنآ  دندوب  مه  رگا  دنشابن و  فرصم  بت 
ضحم هب  ات  دنتسشنیم  اهتصرف  نیمکرد  هکلب  دندوبن  يراکمه  هب  رضاح  اهنت  هن  تموکح  نیفلاخم  مدرم و  هک  دوب  يدح  هب  دادبتسا  و 

نآ هجیتن  هک  تدـم ، هاتوک  يداصتقا  تضایر  شور  ذاختا  تروص  رد  يور  نیمه  هب  دـنروآرد . ياـپ  زا  ار  نآ  تموکح ، ندـش  فیعض 
هژیوب دوب ، زاسرطخ  اهتموکح  يارب  تفرگیم و  تعـسو  یعامتجا  یـسایس و  ياهیتیاضران  دوب . مروت  دوعـص  اهالاک و  قازرا ، دوبمک 
دننام مه  رگا  ای  تشادـن و  دوجو  تاباختنا  ناملراپ و  دـندوب و  یهاشداپ  اـی  اـهتموکح  ـالوصا  یبرع  ياـهروشک  زا  يرایـسب  رد  هکنآ 

ياضعا بصن  لزع و  ای  نآ  لالحنا  قح  هاشداپ  روشک  نآ  نیناوق  قباـطم  هک  دوب  یتافیرـشت  سلجم  کـیتشاد  دوجو  یناـملراپ  تیوک 
رمعلا مادام  روهمج  سیئر  تشادـن و  يدادبتـسا  یتنطلـس  ماظن  اب  یتواـفت  دوب ، يروهمج  یتموکح  ماـظن  مه  رگا  اـی  تشاد و  ار  سلجم 

مه یلیلد  دندرکیمن و  ساسحا  نآ  لابق  رد  مه  یتیلوئسم  دنتشادن ، اهتلود  ندروآراک  يور  رد  یشقن  مدرم  هک  اجنآ  زا  هجیتن  رد  دوب .
دننام مه  امـش  دـیوگ  یم  بارعا  هب  ارارک  ینیمخ  ماما  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دـندیدیمن . رطخ  رد  هنابلطواد  يراـیتخا و  تکرـش  يارب 

شدوخ ياج  رـس  نامتالکـشم  میدرگنرب ، هللا  لوسر  مالـسا  هب  ات  هللا -  لوسر  مالـسا  میدرگنرب  مالـسا  هب  ات  ام  دـینزب : رانک  ار  هاش  ناریا 
رگا مالـسا ، ردـص  هب  دـندرگرب  دـیاب  اـهتلم  ار . اـهاج  ریاـس  هن  ار  ناتـسناغفا  هـن  مـینک ، شلح  ار  نیطـسلف  هیـضق  میناوـتیم  هـن  تـسه ،

اب دننک و  ادـج  اهتموکح  زا  ار  ناشدوخ  باسح  دـیاب  اهتلم  دنتـشگنرب  رگا  تسین و  یلاکـشا  هک  دنتـشگرب  اهتلم  اب  مه  اهتموکح 
اهتموکح هیلع  هزرابم  مایق و  رب  ماما  دیکات  ( 9 ... ) دوش لح  تالکـشم  ات  درک ، شدوختموکح  اب  ناریا  تلم  هک  دننک  نآ  اهتموکح 
هبتشگزاب مالـسا و  هب  کسمت  داحتا و  رب  دـیکات  رب  هوالع  شیوخ ، تانایب  عضاوم و  رد  ارارک  ینیمخ  ماـما  نیطـسلف : تاـجن  هار  ناونعب 
ياهتموکح اریز  دناد  یم  نیطسلف  تاجن  يارب  بجاو  تامدقم  زا  یکی  یمالسا  کلامم  رد  ار  اهتموکح  هیلع  مایق  یمالسا  ياهشزرا 

دـنراد و یجراختیامح  هب  زاین  یلخاد  ياهتفلاخم  اهیتیاضران و  ربارب  رد  دوخ  ظفح  يارب  یلخاد ، هاگیاپ  نادـقف  لـیلد  هب  يدادبتـسا 
یجراخ رامعتـسا  اب  هزرابم  رب  مدقم  یلخاد  دادبتـسا  اب  هزرابم  هک  تسا  یعیبط  دـیآیم . دوجوب  داحتا  رامعتـسا  دادبتـسا و  نایم  ناسنیدـب 

دیاـبتسخن رامعتـسا  اـب  هزراـبم  يارب  دوـب . دـهاوخ  رمث  یب  یجراـخ  هـهبج  رد  هزراـبم  تـسا ، هناـخ  رد  نمـشد  هـک  یماداـم  اریز  تـسا 
لیلد نیمه  هب  درب  نایم  زا  ار  شیداصتقا  ياههاگیاپ  هتسباو و  ياههیامرس  هتسباو و  ياهتموکح  دادبتـسا و  ینعی  نآ  یلخاد  ياههاگیاپ 

هک روطنامه  تسا . نیطسلف  تاجن  هار  نیرت  يروف  یمالسا ، کلامم  رب  طلسم  هتسباو و  ياهتموکح  ینوگنرـس  ینیمخ ، ماما  هاگدید  زا 
هک دوب  لمتحم  هعقاو  نیا  اما  دوب  یتفن  يداصتقا و  میرحت  نآ ، یبرغ  دنمتردق  نایماح  لیئارـسا و  اب  هزرابم  یـساسا  ياههار  زا  دش ، هتفگ 

. دـنزب اهنآ  لاغـشا  هنایمرواخ و  یتفن  عبانم  هب  مجاهت  هبتسد  شیوخ  تاجن  يارب  برغ  دـباین و  همتاخ  يداصتقا  تضایر  لمحت  اب  طـقف 
یمادـقا نینچ  زا  برغ  يراددوخ  ببـس  یمالـسا  ياـهروشک  یگیاـسمه  رد  يوروش  تردـقربا  دوجو  ناـهج و  یبـطق  ود  ماـظن  هچرگا 

زا يرثا  تروص  نآ  رد  هک  تخاس  یم  روهلعش  ار  موس  یناهج  گنج  دیـشک و  یم  گنج  نادیم  هب  ار  اهسور  ياپ  ارهق  اریز  دیدرگیم 
شا هجیتـن  هناـیمرواخ ، هـقطنم  زیختـفن  ياـهروشک  اـب  برغ  اـکیرما و  يریگرد  هنوـگره  یفرط  زا  دـنامیمن و  نـیمز  هرک  يور  تاـیح 

رد تفن  نادـقف  لیلد  هب  زین  برغ  دوب و  رگید  ياهنوگب  ناهج  زورما  تشونرـس  دـشیم و  اـهروشک  نیا  رد  يوروش  ذوفن  رتشیب  شرتسگ 
تازیهجت نردـم و  ياهحالـس  ربارب  رد  هک  دوب  نآ  دراوم  نیا  همه  زا  رتمهم  اما  دروآیمن  تمواقم  باـت  زیختفن  ياـهروشک  اـب  گـنج 

دامتعا شیوخ  ياهتموکح  یهدنامرف  هب  هک  يراکادف  نموم و  یناسنا  جاوما  رب  هیکت  اب  طقف  اهیموس  ناهج  یبرغ ، ياهروشک  هتفرشیپ 
دومنیم دیعب  فلتخم  لیالد  هب  رما  نیا  هک  دنوش  برغ  اب  يدروامه  دراو  دنتـسناوت  یم  یکیرچ  ياهگنج  شور  زا  هدافتـسا  اب  دنراد و 

نآ زا  ياهدع  هتـسباو  تیهام  لیلد  هب  مه  دنتـشادن و  ار  نموم  یناسنا  جاوما  جیـسب  تردق  ندوب  یمدرم  ریغ  لیلد  هب  اهتموکح  مه  اریز 
هب سیلگنا  اکیرما و  کمک  اـب  اـهتموکح  نیا  زا  یخرب  اـساسا  هچ  دـنتفرگیم ، رارق  هحلاـصملا  هجو  مدرم  ياـههدوت  یگداـس ، هب  اـه ،

مدرم طسوت  هقطنم  یمدرم  ریغ  هتسباو و  ياهمیژر  ینوگنرس  یتفن ، میرحت  هار  رب  هوالع  ینیمخ  ماما  لیلد  نیمه  هب  دندوب . هدیسر  تردق 
نیا هک  دنتسه  اهتموکح  نیا  تسا . نیملسم  ياهتموکح  نیملسم ، لکشم  دنتـسنادیم : هار  نیرت  مدقم  نیرت و  یلـصا  ار  اهروشک  نآ 

( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهمانیگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1041زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


اهتردـقربا و اـب  ناـشطباور  هطـساوب  هک  دنتـسه  اـهتموکح  نیا  دنتـسین . نیملـسم  لکـشم  اـهتلم  دـناهتخادنازور  نیا  هـب  ار  نیملـسم 
نیا تسین ، سدق  طقف  نیملسم  لکشم  دناهدرک  داجیا  نیملسم  ام و  يارب  ار  تالکـشم  تسار ، پچ و  ياهتردقربا  اب  ناش  یگدرپسرس 

؟ تسین نیملسم  تالکشم  زا  رگم  ناتسکاپ  تسین ؟ نیملـسم  تالکـشم  زا  رگم  ناتـسناغفا  دنراد . نیملـسم  هک  تسا  یتالکـشم  زا  یکی 
لیلحت ام  دیاب  تسین ؟ نیملسم  تالکشم  زا  رگم  قارع  تسین ؟ نیملسم  تالکشم  زا  رگم  رصم  تسین ؟ نیملسم  تالکشم  زا  رگم  هیکرت 

تحت ایند  ياج  همه  رد  نیملـسم  ارچ  تسیچ ؟ شلح  هار  تسا و  هدش  ادـیپ  اجک  زا  تسه  نیملـسم  راطقا  همه  رد  هک  یلکـشم  هک  مینک 
سدق و مه  دیایبتسدب و  تالکشم  همه  رب  يزوریپ  زمر  مه  هکنیا  ات  تسیچ ؟ هلئسم  نیا  لح  هار  دنتسه و  اهتردقربا  اهتموکح و  راشف 

زور نیا  هب  ار  نیملسم  هک  دنتسه  اهتموکح  نیا  تسا  نیملسم  ياهتموکح  نیملـسم  لکـشم  دنوشب . دازآ  نیملـسم  دالب  ریاس  ناغفا و 
اهتلود لکـشم ، نکل  دننک  لح  ار  لئاسم  دنناوتیم  دنراد  هک  یتاذ  ترطف  نآ  اب  اهتلم  دنتـسین ، نیملـسم  لکـشم  اهتلم  دـناهدناسر ،
تموکح هطـساوب  ناشتالکـشم  هک  دینکب  ادیپ  دیناوتیم  ار  ییاج  مک  دینک  هظحالم  هک  یتقو  ار  یمالـسا  کلامم  رـساترس  امـش  دنتـسه 

تـسار پچ و  ياهتردـقربا  اب  ناشیگدرپسرـس  اهتردـقربا و  اب  ناشطباور  هطـساوب  هک  دنتـسه  اهتموکح  نیا  هدـشن . داجیا  ناشیاه 
ناشدوخ لامآ  هب  نیملـسم  دوشب ، هتـشادرب  نیملـسم  ياپ  شیپ  زا  لکـشم  نیا  رگا  دـناهدرک  داجیا  نیملـسم  همه  ام و  يارب  ار  تالکـشم 

دادیم ناشن  فلتخم  لیالد  تارف : ات  لین  زا  گرزب  لیئارـسا  هشقن  ررکم  ياـشفا  ( 10 . ) تساه تلم  تسد  اب  شلح  هار  دیـسر و  دنهاوخ 
هک لیئارسا  ناملراپ  یلصا  راعش  وس  کی  زا  فلا : دنام : دهاوخن  نیطسلف  هدش  لاغشا  یضارا  هب  دودحم  لیئارـسا  ییایفارغج  ياهزرم  هک 
هک لیئارسا  ییاپون  فعض و  نارود  رد  راعش  نیا  تسا و  تارف  ات  لین  زا  وت  ياهزرم  لیئارسا ، هک  دوب  نیا  تسا  تاروت  باتک  زا  هتفرگرب 

ار نآ  تردق  ماگنه  هب  هک  تسا  یهیدب  دشیم و  حرطم  دندوب  رادروخرب  مالـسا  يایند  ربارب  رد  یکدـناتردق  تیعمج و  زا  نارگلاغـشا 
دیاـب هک  دنتـسنادیم  ادـخ  نادـنزرف  ار  لیئارـسا  ینب  اـهداژن و  نیرترب  ار  دوخ  داژن  دـندوبتسرپداژن و  اهتسینویهـص  ب : دـنزاس . یلمع 

شیوخ نآ  زا  دوخ ، یبهذم  لیالد  هب  ار  تارف  ات  لین  زا  دنرادن  ار  نآ  تردق  هک  ینامز  مک  تسد  دـنریگ و  تسد  هب  ار  ناهج  تموکح 
درکیم عمق  علق و  ار  نانآ  هیسور  يرازت  تموکح  هک  يروطب  دوب  یشکدوهج  جاور  لیالد  زا  یکی  تایحور  دیاقع و  نیمه  دنتسنادیم .

هب جوف  جوف  ار  نانآ  لیئارـسا  ینب  دوهی و  لسن  يزادنارب  يارب  دیدیم ، شیوخ  بیقر  ار  هورگ  نیا  هک  يرگید  تسرپداژن  ناونعب  رلتیه  و 
میظع نداعم  و  تفن )  ) هایـس يالط  ياهنیمزرـس  رب  رادیاپ  طلـست  دنمزاین  تشاد  هک  يرگن  هدنیآ  اب  برغ  يایند  ج : دـناسریم . تکاله 
ینامز هب  زاین  راک  نیا  اما  دوب . ایور  نیا  ققحت  يارب  یبسانم  هلیـسو  لیئارـسا  دوب و  نآ  فرـصم  رازاب  ندرک  هضبق  هناـیمرواخ و  رد  رگید 
هراومه ناناملـسم  بارعا و  هک  دوب  هقطنم  ینماان  لـماوع  نیرتمهم  زا  یکی  هراومه  لیئارـسا  تشاد . هنارهاـم  یئاـهیزاس  هنیمز  ینـالوط و 

نیا زا  درک و  لیدبت  برغ  اکیرما و  هناخدارز  هب  ار  هنایمرواخ  رما  نیمه  دندوب و  یلم  تینما  ظفح  يارب  شیوخ  حیلست  زیهجت و  زا  راچان 
يدوهی کچوک  تیلقا  کـی  لـیمحت  هبرجت  د : تخاـس . ریزارـس  یبرغ  ياـهتلود  نارادهیامرـس و  بیج  هب  ار  رـالد  اـهدرایلیم  رذـگهر 

مه یبرع  کـلامم  ریاـس  رد  هبرجت  نیا  رارکت  هک  داد  ناـشن  نیطـسلف  نکاـس  ناناملـسم  بارعا و  تیرثـکا  رب  لیئارـسا ، تموکح  ناونعب 
هبرجت نآ  رارکت  گرزب و  لیئارـسا  ققحت  هب  دـیما  دندروختسکـش  لیئارـسا  اـب  گـنج  رد  بارعا  هک  یتقو  صوصخب  تسا . ریذـپناکما 
یمود هرهم  نیا  دیوگیم : هلمج  زا  تسا . هتشاد  هراشا  شیوخ  نانخس  رد  گرزب  لیئارسا  هشقن  فده و  هب  ارارک  ینیمخ  ماما  دش . رتشیب 

لوا زا  تسا . هتفگ  ار  شدوخ  همانرب  لوا  زا  دوشب  ریزو  تسخن  دهاوخ  یم  تسا و  هدمآ  نالا  هک  يریماش  قاحـسا  تسا ، هدـمآ  الاح  هک 
اهنیا تسا  لیئارـسا  تسد  هک  ییاهاج  مامت  دورب . نیب  زا  یلک  هب  نیطـسلف  دـیاب  دـنک -  ادـیپ  ققحت  دـیاب  گرزب  لیئارـسا  هک  تسا  هتفگ 

، دشاب دیاب  نیا  زج  مه  زاجح  تسا ، نیشن  برع  هک  ياهقطنم  مامت  ینعی  تارف ، ات  لین  زا  ینعی  گرزب  لیئارسا  تسا ، لیئارسا  زا  کفنیال 
لیئارسا دننکیم و  یهارمه  مه  ناشریثک  هدع  دننکیم و  اشامت  دنراد  اجنآ  دناهتـسشن  یبرع ) ياهتلود   ) اهنیا تسا و  نیا  وزج  مه  رـصم 

نانآ تسا و  تارف  ات  لین  زا  رتارف  یتح  لیئارـسا  یئاـهن  فادـها  هک  دوب  دـقتعم  ینیمخ  ماـما  ( 11  ) دنسانشب تیمـسر ) هب   ) دنهاوخیم ار 
اتدوک هشیدنارد  تموکح  نداد  لیکشت  نیطسلف و  لاغشا  زا  شیپ  اهلاس  اهتسینویهص  اریز  دناهدوب  مه  ناریا  رب  طلـست  هشیدنارد  یتح 
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رد اهنیا  زا  یکی  هک  ینیبیم  يراذـگیم  تشگنا  اج  ره  يولهپ ) هاش  اضر  دـمحم  نامز  رد   ) ناریا رد  لیئارـسا  لاـمع  دـناهدوب : ناریا  رد 
هک دـندوب  اهنآ  اه ،) يدوهی   ) اهنیا اهنیا ، دنتـسین  تفتلم  هاش ،)  ) اقآ نیا  جات  يارب  كانرطخ  زکارم  هللاو  كانرطخ ، زکارم  ساسح ، زکارم 
رد دینادیم ، هک  خیرات  دـینک ، هاگن  ار  خـیرات  امـش  دـننک  هضبق  ار  ناریا  تکلمم  دنـشکب ، ار  هاش  نیدلارـصان  دـندرک  هئطوت  ناریمـش  رد 

هـضبق ار  تموکح  هک  دندوب  نارهت  رد  مه  هدع  کی  دننک و  رورت  ار  هاش  نیدلارـصان  دنتفر  رفن  دـنچ  نارواین  رد  دـندرک ، هئطوت  نارواین 
کی ام  دیاب  تسام ، لام  تموکح  دنتشون  ناشتالاقم  رد  دناهتـشون ، ناشاه  باتک  رد  اهنیا  دننادیم ، ناشدوخ  زا  ار  تموکح  اهنیا  دننک .

هک دهدیم  ناشن  ع ،)  ) یسوم ترـضح  اب  لیئارـسا  ینب  راتفر  تسادج : مزینویهـص  دوهی و  هلئـسم  ( 12  ) میروآ دوجوب  يدـیدج  تنطلس 
لاس دندییارگ و 40  یتسرپ  تب  هب  اددجم  ع )  ) یـسوم تبیغ  زور  تدـم 40  لالخ  رد  دـندومن و  افج  مه  شیوخ  ربمایپ  اوشیپ و  هب  نانآ 
موق مالسا ، ربمایپ  نانمشد  نیرت  كانرطخ  نیرت و  تخـسرس  زا  هک  دهدیم  ناشن  خیرات  دندش . هراوآ  لمع  نیا  رطاخب  لیئارـسا  ینب  موق 

نیکرـشم ربارب  رد  ربمایپ  ياپون  تموکح  نداد  تسکـش  اـی  وا و  يدوباـن  يارب  هک  دـندرکیم  راـکنا  ار  وا  توبن  اـهنت  هن  هک  دـندوب  دوهی 
یهورگ دندرکیم و  ینمشد  مالسا  ربمایپ  اب  ياهدع  دندشیم . هدهاشم  هورگ  ود  زین  راگزور  نامه  رد  نایدوهی ، رد  اما  دندرکیم  هئطوت 

شور دانتسا  هب  نایدوهی  مالـسا ، روهظ  زا  سپ  اهنرق  ات  دندوب  شیوخ  یتسیزمه  کسانم  ماجنا  زیمآ و  تملاسم  یتسیزمه  راتـساوخ  زین 
یگدـنز مه  رانک  رد  ناناملـسم  اب  دـندوب ) دازآ  دـندرک  یمن  هئطوت  یتقو  ات  هک   ) نوگانوگ بهاذـم  ناوریپ  اب  ربماـیپ  يارادـم  حـماست و 
نایدوهی راظتنا  فالخرب  دش  رهش  نیا  دراو  میلشروا  هرـصاحم  هام  دنچ  زا  سپ  هداس  یـسابل  بکرم و  اب  باطخ  نبرمع  یتقو  دندرکیم .

طخ دادـتما  رد  يدوهی  ناتـسرپداژن  نویطارفا و  اما  دنتـسیزیم و  مه  رانک  رد  ناناملـسم  اب  اهنرق  نایدوهی ، درک و  راتفر  یکین  هب  نانآ  اب 
هب حیـسم  بهذـم  اب  دـنداد و  ار  ع )  ) یـسیع ترـضح  لتق  ياوتف  اهدـعب  دـندش و  یـسوم  موق  یگراوآ  بجوم  هک  شیوخ  ناکاین  نامه 

همادا اهتسینویهص  دنداتفا . گرزب  لیئارسا  یناتساب  يایور  ققحت  هشیدنارد  دندرک ، یم  ینمـشد  زین  مالـسا  ربمایپ  اب  دنتـساخرب و  لادج 
ياهيزاب هب  هدولآ  ار  دوخ  دنـشاب و  یبهذم  دنتـساوخیم  هک  ینایدوهی  تخاس . ادـج  دوهی  زا  دـیاب  ار  ناشباسح  هک  دـندوب  یطخ  نامه 

ياهنامزاس يدراوم  رد  دـندرک و  مالعا  نآ  اب  ار  شیوختفلاخم  اـپورا ، اـکیرما و  رد  هژیوب  ینویهـص  تضهن  زاـغآ  زا  دـننکن  یـسایس 
دماین و لمعب  دروم  نیا  رد  ینـشور  کیکفت  هچرگا  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  دـندز . مزینویهـص  اب  هزرابم  هبتسد  يدوهی  فلتخم 

يدهاوش اما  دنتـشاد  رطاخ  ترودک  اهنآ  ندرک  هساک  کی  مزینویهـص و  دوهی و  نایم  قیقد  يدنبزرم  مدع  زا  هک  دـندوب  يدایز  نایدوهی 
اهنآ مـینادیم ، ادـج  اهتسینویهـص  باـسح  زا  ار  دوـهی  هعماـج  باـسح  اـم  دراد : دوـجو  يدـنبزرم  نـیا  رب  لاد  ینیمخ  ماـما  نانخـس  زا 

فالخربتسرد نیا  هدوب و  هیلع  هللا  مالـس  یـسوم  ترـضح  هقیرط  نیربکتـسم ، دـض  رب  مایق  و  دنتـسین ، بهذـم  لـها  اـه ) تسینویهـص  )
تسا نیا  يارب  ام  تفلاخم  میتسه و  فلاخم  اهنآ  اب  ام  تسا و  تسینویهص  هعماج  باسح  زا  ریغ  دوهی  هعماج  باسحتساه  تسینویهص 

اهيدوهی دننکیم و  ییاهراک  دوهی  مسا  هب  هک  دنتسه  یـسایس  یمدرم  اهنآ  دنتـسه ، يدوهی  اهنآ  دنتـسه ، فلاخم  نایدا  همه  اب  اهنآ  هک 
، هنابلط هاج  ياهنامرآ  اـب  یـسایس  هدـیدپ  کـی  مزینویهـص  ( 13  ) دنـشاب رفنتم  اـهنآ  زا  دـیاب  اـهناسنا  هـمه  دنتـسه و  رفنتم  اـهنآزا  مـه 

تسا هتساوخ  دوهی  موق  یجان  ناونعب  دریگیم و  دوخ  هب  یبهذم  هولج  دوهی ، بهذم  شـشوپ  ریز  هک  تسا  هنارگرامعتـسا  هناتـسرپداژن و 
، تسا دوهـشم  مالـسا  ردـص  خـیرات  رد  هک  روطناـمه  تسا : مالـسا  مزینویهـص ، یلـصا  هلئـسم  دـنک . عمج  شیوـخ  رتـچ  ریز  ار  تلم  نیا 

یبهذم کسانم  لامعا و  رد  نانآ  يدازآ  ربمایپ و  تموکح  يوس  زا  ارادم  تسایس  مغریلع  دوهی ، لیئارسا و  ینب  ناتـسرپداژن  نویطارفا و 
هیور دندنام . ماکان  اما  دندومن  مرکا  ربمایپ  رورت  هب  مادقا  یتح  دندزیم و  یجراخ  نانمـشد  اب  نامیپ  نتـسب  يرگ و  هنتف  هبتسد  شیوخ ،
يارب دناهدیـشوک و  مالـس  بیرخت ا  رد  نوگانوگ  قرط  لاکـشا و  هب  زین  ریخا  ياهههد  رد  تشاد و  همادا  هراومه  مالـسا  اب  اهنآ  ینمـشد 

نآ زا  ياهنومن  هب  ینیمخ  ماما  هک  دـناهدش  لسوتم  ینوگانوگ  ياهدـنفرت  هب  زین  اهنآ  ینید  ماکحا  ناناملـسم و  ینامـسآ  باـتک  فیرحت 
رد ضارما  زا  یـضعبتیانج  هکنیا  هب  داد  تبـسن  میرک  نآرق  هب  اریخا  نیمه  نیا ، زا  شیپ  تقو  دنچ  نیمه  هک  یلیئارـسا  نیا  دراد : هراشا 

حارتـسم یتـقو  نیملـسم  هک  تسا  هداد  روتـسد  مشـش  هیآ  مجنپ  هروس  رد  تسا ، هداد  روتـسد  نآرق  هکنیا  ياربتسا  نآرق  ندرگ  ناـملآ 
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مشش هیآ  نآ  اذک . تسد و  هب  دنکیم  تیارس  بورکیم  تهج  نیا  زا  دنیوشب ... ار  ناشدوختسد  شدعب  نوباص  اب  دنرادن  قح  دنوریم 
دنتـشون هک  يروط  نآ  بلطم ، نیا  درک  تسرد  یطاسب  کی  ناملآ  رد  مه  نیا  تسا  لـسغ  هیآ  تسا و  وضو  هیآ  تسا ؟ هچ  مجنپ  هروس 

هلبق یصقالادجسم  يرافح  ( 14  ) هداد یتبـسن  نینچمه  کی  نآرق  هب  هک  ار  بلطم  نیا  درک  لقن  لیئارـسا  هچ و  هچ و  هب  اـه ، يرادـهب  هب 
تـسا و نیملـسم  مالـسا و  اـب  لیئارـسا  ینمـشد  لـیالد  زا  رگید  ياهنوـمن  ناناملـسم ، یعمج  راتـشک  نآ و  ندرک  ناریو  نیملــسم و  لوا 
: نیطسلف تاجن  هار  داحتا  مالسا و  دننک . کسمت  تسا  ناناملسم  همه  كرتشم  هجو  هک  نآرق  مالسا و  هب  دیاب  لیئارسا  ربارب  رد  ناناملسم 
دناهتسناد و مزینویهص  هنابلط  هعسوت  لایما  زا  يریگولج  نیطـسلف و  تاجن  طرـش  ار  ندش  دحتم  مالـسا و  هبتشگزاب  هراومه  ینیمخ  ماما 

یبهذم تافالتخا  هلمج  زا  تافالتخا  نتشاذگ  رانک  راتساوخ  تسا ، مالـسا  ندرک  دوبان  لیئارـسا  یلـصا  هلئـسم  هکنیا  رب  دیکات  اب  هراومه 
هعیش عجرم  هیقف و  کی  ناونعب  ینیمخ  ماما  اما  دندوبتنس  لها  بهاذم  ناوریپ  نیطسلف ، نکاس  ناناملـسم  بارعا و  تیرثکا  هچرگا  دوب .

دنتسنادیم رفاک  بصاغ و  ار  تنس  لها  نوچ  هک  دوب  یناسک  فالخرب  هیور  نیا  درکیمن . راذگورف  نانآ  هبتبـسن  یتیامح  هنوگچیه  زا 
. دندرکیمن زیوجت  تسا  تنـس  لها  تیوقت  هک  هناهب  نیا  هب  ار  نیطـسلف  زا  تیامح  دنوشیم و  تازاجم  دنراد  اهینـس  هک  دندوب  دـقتعم 

هتـسویپ ور ، نیمه  هب  تسنادیم و  مالـسا  ناـیک  هب  طوبرم  هک  ینـس  هعیـش و  ياوـعد  گـنت  ياـهبوچراچ  رد  هن  ار  هلئـسم  ینیمخ  ماـما 
ینیمخ ماـما  دنتـسه . تشونرـس  مـه  لیئارـسا  ربارب  رد  ناـنبل  نایعیـش  اریز  تخاـسیم  قـیوشت  نیطــسلف  هـب  کـمک  رد  ار  ناـنبل  ناـیعیش 

کی دـیاب  ارچ  تـفگیم : تـسنادیم و  راـع  گـنن و  ناـهج  ناملــسم  دراـیلیم  کـی  رب  ار  تسینویهــص  یلیلق  هدـع  کـی  ییاـمرفمکح 
ییامرفمکح روطنیا  اهنآ  هب  دـیایب و  مک  هدـع  نآ  اب  لیئارـسا  دنتـسه  تردـق  روج  همه  ياراد  دنتـسه و  زیچ  همه  ياراد  هک  ییاهروشک 

، تیعمج درایلیم  کی  ادـج و  مه  زا  اهتلود  ادـج و  اهتلود  زا  ادـج و  مه  زا  اهتلم  هک  تسا  نیا  زج  دـشاب ؟ روطنیا  دـیاب  ارچ  دـنک ؟
. دـنکیم نیطـسلف  هب  دـنکیم و  نانبل  هب  ار  تایانج  نآ  لیئارـسا  دناهتـسشن و  دـنراد  هک  یتازیهجت  همه  اب  نیملـسم  تیعمج  درایلیم  کی 

لیئارـسا هیلع  ندش  دحتم  اهتلم و  اهتلود و  نایم  یـسایس  تافالتخا  نتـشاذگ  رانک  هک  یبهذم  تافالتخا  نتـشاذگ  رانک  اهنت  هن  ( 15)
فورعم نخس  نیا  تسا و  ناهج  ناملسم  درایلیم  کی  هدارا  رب  لیلق  هدع  کی  هطلس  گنن  هکل  ندرک  كاپ  نیطسلف و  تاجن  رگید  طرش 

بآ ار  لیئارـسا  دـنزیرب ، بآ  لطـس  کی  مادـک  ره  دـنوش و  عمج  نیملـسم  همه  رگا  هک  تسا  یمالـسا  بالقنا  دـیقف  ربهر  ینیمخ  ماـما 
؟ تسیچ درد  هک  دـننادیم  مالـسا  ياـهتلم  هیمالـسا و  لود  همه  هک  تسا  نیا  نآ  تساـمعم و  لکـش  هب  بلطم  کـی  نم  يارب  دربیم :

نانآ بیـصن  يدوباـن  فعـض و  اـههقرفت  نیا  اـب  هک  دـننیبیم  دـننکب ، مه  زا  قرفتم  ار  اـهنیا  هک  تسا  نیب  رد  بناـجا  تسد  هک  دـننادیم 
بآ لطس  کی  مادک  ره  دندوب و  عمتجم  نیملسم  رگا  هک  هداتـسیا  نیملـسم  لباقم  رد  لیئارـسا  یلاشوپ  تلود  کی  هک  دننیبیم  دوشیم 

: اکیرما لیئارسا و  هیلع  ناناملسم  جیـسب  زور  سدق  یناهج  زور  ( 16 . ) دنتسه نوبز  وا  لباقم  رد  کلذعم  دربیم ، لیـس  ار  وا  دنتخیر  یم 
هک یماگنه  زا  تشاد و  یمربولج  هب  ماگ  دـنچ  لیئارـسا  بارعا ، ینیـشن  بقع  ماگ  کی  اب  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ریخا  ههد  دـنچ  هبرجت 

دهف و هناراکشزاس  ياهحرط  یتقو  درک و  لاغشا  ار  نانبل  بونج  لیئارسا  دش ، یساملپید  سروب  دراو  بارعا  رد  هناراک  شزاس  ياهحرط 
هب لیئارسا  اب  هزرابم  يارب  یبرع  عجترم  هتـسباو و  ياهتلود  میمـصت  مدع  بارعا و  فعـض  دش  هدوزفا  دیوید  پمک  هب  مه  فئاطو  ساف 

مغریلع هکنآ ، هلمج  زا  تشادرب  ار  رگید  ياـهماگ  درک و  يریگهرهب  اـهتصرف  اهفعـض و  نـیمه  زا  زین  لـیئا  رـسا  دـمآ و  رد  شیاـمن 
یمالسا یبرع و  ياهتلود  ینابز  ياهتفلاخم  اب  طقف  هک  داد  لاقتنا  سدق  هب  ار  دوختختیاپ  شالت ، اهتدم  زا  سپ  عیسو ، ياهتفلاخم 

زور نیا  رد  درک . مالعا  سدـق  زور  ار  ناضمر  كرابم  هاـم  هعمج  نیرخآ  اـه ، ینیـشن  بقع  نیا  لـباقم  رد  ینیمخ  ماـما  دـیدرگ . هجاوم 
سدق زور  مالعا  تسا . مالسا  ناهج  رد  نیطـسلف  هلئـسم  نامزمه  حرط  يارب  یبسانم  رایـسب  هنیمز  یناحور ، ییاضف  رد  ناناملـسم  عامتجا 
ياتسار رد  دوب  یتکرح  سدق  زور  لیئارسا . ياهيورشیپ  بارعا و  ياهيراکشزاس  سدقملا ، تیب  ندرک  يدوهی  لباقم  رد  دوب  یتکرح 

اهتموکح نوچ  دوب . نیملـسم  يرادیب  سدق و  هلئـسم  عیـسو  يایحا  یناسنا و  جاوما  شزیخ  رتسب  سدق  زور  نیملـسم و  داحتا  يژتارتسا 
هلداعم دراو  زین  ار  اهتلم  هک  دوب  يزور  دـنور و  نیا  فقوت  لماع  سدـق  زور  دـندوب ، هداـتفا  لیئارـسا  هب  یپ  رد  یپ  یهدزاـیتما  طـخ  رد 
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تاجن مزینویهـص  تسد  زا  ار  مالـسا  دـننکب و  لمع  ناشیارب  ناـشیاه  تموکح  هک  دننیـشنن  ناناملـسم  تخاـسیم . سدـق  زاـستشونرس 
رد دننک  راداو  ار  ناشدوخ  ياهتموکح  دننک و  مایق  ناشدوخ  اهتلم  دننکب ، راک  اهنآ  يارب  یللملا  نیب  ياهنامزاس  هک  دننیـشنن  دنهدب 

هاتوک يارب  هک  مهاوخیم  یمالسا  ياهتلود  ناهج و  ناناملسم  مومع  زا  نم  ( 17  ) ندرک موکحم  هب  دننکن  افتکا  دنتسیاب و  لیئارسا  لباقم 
ناضمر كرابم  هام  هعمج  نیرخآ  منکیم ، توعد  ار  ناهج  ناناملسم  عیمج  دندنویپب و  مه  هب  نآ ، نانابیتشپ  بصاغ و  نیا  تسد  ندرک 

نیب یگتـسبمه  یمـسارم  یط  باختنا و  سدق  زور  ناونعب  دشاب  زین  نیطـسلف  تشونرـس  هدننک  نییعت  دناوتیم  تسا و  ردـق  مایا  زا  هک  ار 
ناناملسم تیعمج  درایلیم  کی  رگا  دنتفگیم  ینیمخ  ماما  ( 18 . ) دنیامن مالعا  ناناملسم  ینوناق  قوقح  زا  تیامح  رد  ار  ناناملسم  یللملا 

اهییامیپهار و نتخادناهار  هب  يارب  دوب  ياهمدقم  سدق  زور  دربیم و  بآ  ار  لیئارـسا  دنزیرب  بآ  لطـس  کی  مادـک  ره  دـنوش و  عمتجم 
بالقنا یسررب  ك ، ن ، - 1 یقرواپ : نیطسلف . تاجن  يارب  لیئارسا و  هیلع  یناسنا  جاوما  يزادناهار  ناهج و  ناناملـسم  نامزمه  تارهاظت 

رد لما  اب  هبحاـصم  ص 30 ، دلج 4 ، رون ، هفیحـص  - 3 نانخس 13/3/1342 . ص 54 ، دلج 1 ، رون ، هفیحـص  - 2 یقاـب ص16 . ع . ناریا .
هلاقم نیا  رد  هک  ییاـهروحم  رخاـت  مدـقت و  - 5 خروم 31/6/1362 . نانخـس  ص 120 ، دلج 18 ، رون ، هفیحـص  - 4 خیرات 16/9/1357 .
يارب ياهنیمز  همدقم و  اهروحم  زا  مادـک  ره  سکعرب ، هکلبتسین  يدـعب  دـنب  هبتبـسن  دـنب  ره  تیمها  تیولوا و  موهفم  هب  هدـش  حرطم 

زا يریگهجیتـن  یعوـن  هب  هک  تسا  ثحب  رخآ  دـنب  ود  رد  ینیمخ  ماـما  هاگدـید  زا  اهدـنب  نیا  تیمها  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  يدـعبثحب 
دلج 16، رون ، هفیحص  خیرات 24/3/1361 . رد  شخبیدازآ  ياهشبنج  ناگدنیامن  اب  رادـید  رد  - 6 دشابیم . نیـشیپ  ياهثحب  هعومجم 
دلج 1، رون ، هفیحص  لیئارـسا . بارعا و  گنج 1967  تبسانمب  یمالـسا  لود  للم و  هب  باطخ  خروم 18/3/1346  هیمالعا  - 7 ص197 .

هفیحص - 9 ص165 . ، 1 دلج رون ، هفیحص  خیرات 6/3/1350 . رد  یهاشنهاش  هلاس  دصناپورازه  ود  ياهنشج  هیلع  ینارنخس  - 8 ص139 .
هفیحص - 11 خروم 18/5/1359 . نانخـس  ص 278 ، دلج 12 ، رون ، هفیحـص  - 10 خروم 18/5/1359 . نانخـس  ص282 ، دلج 12 ، رون ،

دلج رون ، هفیحص  - 13 خروم 18/6/1343 . نانخس  ص 96 ، دلج ، رون ، هفیحص  - 12 خروم 15/6/1362 . نانخس  ص 98 ، دلج 18 ، رون ،
خروم نانخس  ص 172 ، ، 1 دلج رون ، هفیحص  - 14 یمیلک . ناگدـنیامن  عمج  رد  ینیمخ  ماـما  خروم 24/2/1358  نانخـس  ص 163 ، ، 6
خروم نانخـس  ص 235 ، دـلج 8 ، رون ، هفیحـص  - 16 خروم 10/8/1358 . نانخـس  ص 93 ، دـلج 10 ، رون ، هفیحـص  - 15 . 6/3/1350

مایپ ص 229 ، ج 8 ، رون ، هفیحـص  - 18 خیرات 25/9/1360 . رد  ینیمخ  ماما  نانخـس  ص 262 ، ج 15 ، رون ، هفیحـص  - 17 . 25/5/1358
رد 16/5/1358. سدق  زور  مالعا  ناهج و  ناناملسم  هب  ماما 

... یقیسوم و نویزیولت ، رئائت ، امنیس ، اب  طابترا  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  تاشیامرف 

عـضو ناش ، یگدنز  عضو  ناش ، یحور  عضو  دنا ، هدوب  يروج  هچ  دـنا . هراکچ  اهنیا  هک  دوشب  مولعم  دـیاب  دـنزاسملیف ، هک  یناسک  دـیاب 
تسه و ناش  هرفـس  هدـنام  هت  نامه  زاب  هکنیا  ای  یحور ، لوحت  شیارب ، هدـش  لصاح  لوحت  ایآ  تسا  هدوب  يروج  هچ  ـالبق  ناشترـشاعم ،

دنیبیم تقو  کی  ناسنا  هتفر  مه  يور  شیاوتحم  نکل  تسا ، یچ  دـنوشیمن  هجوتم  اهیرایـسب  بوخ ، ار  ملیف  اهتقو  یهاگ  ناش . ياـهبلق 
رتساسحتسه هک  ییاه  هناسر  ماـمت  زا  نویزیولت  ویدار و  ( 16/5/61 . ) تسا داسف  هب  ور  ایتسا  تسار  فرط  اـیتسا  پچ  فرط  اـی  هک 

هار زا  دـناوتیم  نویزیولت  ویدار و  تاغیلبت  دـشکب . داسف  هب  دـناوتیم  دـنک و  حالـصا  ار  تکلمم  کی  دـناوتیم  نویزیولت  ویدار و  تسا .
نویزیولت رد  هک  ییاهملیف  دـیاب  ( 28/4/58 امیـس -  ادص و  نانکراک  زا  یعمج  اب  رادید  رد  . ) دنک مدـهنم  ای  دـنک  تیبرت  اب  ار  مدرم  عمس 

تـسرد دیآیم  جراخ  زا  هک  ییاهملیف  ای  دشاب  هدنزومآ  دننک ، تسرد  ناریا  دوخ  زا  ولو  دشاب  ییاهملیف  دشاب . هدنزومآ  ياهملیف  تسه ،
یتسرپرس ياروش  اب  رادید  رد  . ) ار ام  ناناوج  دننک  دساف  دنهاوخب  هک  دنتسرفب  ار  ییاهملیف  تنطیـش  اب  اهنآ  تسا  نکمم  هک  دوش  شیتفت 

ملیف کی  رگا  دراد و  یگدنزاس  روشک  رـسارس  رد  دشاب  هدـنزاس  ملیف  رگا  دـیهدیم  ناشن  امـش  هک  یملیف  امیـس 25/2/59 ) ادص و  تقو 
هک دهدب  یجیاتن  کیتسا  نکمم  اهملیف  اهملیف ، نیا  دهاوخیم  سانشراک  دراد . شقن  روشک  رساترس  رد  دشاب  یفارحنا  هتساوخن  يادخ 
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اب بسانم  هک  دشاب  یحیحص  ملیف  کی  هکنیا  ات  دننک  لمات  دننک ، رکف  شرد  اهسانشراک  دنمهفبتسرد ، دنناوتن  يداع  صاخـشا  ار  جیاتن 
دیفم هک  ییاهدورس  تسا و  جیهم  هک  ییاهدورس  روجنیا  ( 27/12/60 . ) ناتدوخ روشک  حلاصم  اب  مالسا ، حلاصم  اب  یمالسا و  يروهمج 

(25/3/59 . ) درادن یلاکشا  تسا  هدش  هتخاس  يرهطم  ياقآ  هرابرد  هک  يدورس  هلمج  زا  درادن . لاکشا  تسا 

نانز هب  عجار  هر )  ) ینیمخ ماما  ياههاگدید 

شـشوک لاس  هاجنپ  زا  شیب  یناطیـش  شقن  هک  دـش  ادـیپ  نانآ  رد  نانچنآ  یلوحت  هک  منک  یم  تاهابم  ناریا ، راختفارپ  نانز  هب  بناـجنیا 
دندومن و بآ  رب  شنارودزم  یتاغیلبت  ياههاگتسد  ناگدنسیون و  ات  هتفرگ  هزره  يارعش  زا  نانآ ، تفارش  یب  ناگتسباو  یجراخ و  ناشاقن 
ره تفریذپ . دهاوخن  بیسآ  ناگدزبرغ  برغ و  موش  ياه  هئطوت  نیا  اب  هدشن و  یهارمگ  راچد  ناملسم  دنمـشزرا  نانز  هک  دندرک  تابثا 

یکاواـس و ناگتـسباو  یتوغاـط و  هفرم  ناـنز  یتـشم  زج  هب  یتاـغیلبت ، ياـهانرک  قوب و  نآ  اـب  يوـلهپ  هنابـصاغ  تنطلـس  لوـط  رد  دـنچ 
دوخ لمع  اب  هداتفین و  برغ  هب  ناگتخابلد  بیرف  ماد  رد  دنناملسم ، تلم  ساسا  هک  دهعتم  نانز  ینویلیم  ياهرشق  رگید  نانآ  یگدرپسرس 
هلبق هک  ینالدروک  دیما  ریخا ، یهلا  لوحت  نیا  رد  نکل  دنا  هدومن  تمواقم  هناعاجش  قلخ  ادخ و  دزن  دیفس  يور  اب  هایس  لاس  لوط 50  رد 
یم مه  نونکا  دنتـسناد و  یم  برغ  ار  دوخ  هاـگ  هلبق  هک  ینـالدروک  دـیما  ریخا ، یهلا  لوحت  نیا  رد  نکل  دـنا  هدومن  برغ  ار  دوخ  هاـگ 
روج کی  اهنز  هعماج  رد  تسین . اهدرم  رد  هک  هدـش  داجیا  یلوحت  اـهنز  هعماـج  رد  دـنا . هدومن  عطق  هشیمه  يارب  عطاـق و  روط  هب  دـنناد ،

رد دندرک و  تمدخ  مالـسا  هب  مرتحم  هعماج  نیا  هک  يردقنآ  هدش و  ادیپ  اهدرم  رد  هک  تسا  یلوحت  زا  رتشیب  هک  منیب  یم  یبیجع  لوحت 
امش هک  مراودیما  نم  دننک  عافد  مالـسا  دوخ و  میرح  زا  همه  دیاب  نانز  دندرک . تمدخ  اهدرم  هک  تسا  يرادقم  نیا  زا  رتشیب  نامز ، نیا 

هک تسا  یتامهم  زا  نیا  مالـسا ، زا  عافد  نادیم  رد  مه  دینک و  هدهاجم  تسا  همهم  روما  زا  یکی  هک  لیـصحت  نادیم  رد  مه  (... نارهاوخ )
، مالـسا ياملع  زا  يدحا  یمالـسا ، روشک  زا  عافد  مالـسا ، زا  عافد  تسا . تابجاو  زج  یگرزب  کچوک و  ره  رب  ینز ، ره  رب  يدرم ، ره  رب 
هک يزیچ  نآ  تسا . بجاو  نیا  هک  دنرادن  فالخ  تهج  نیا  رد  دنتـسه ، ملـسم  دنا و  هدرک  یگدنز  مالـسا  رد  هک  صاخـشا  زا  يدـحا 

روشک زا  شدوخ ، میرح  زا  عافد  اما  تسین ، بجاو  نز  رب  نآ  تسا ، یلوا  داـهج  هیـضق  تسا ، تبحـص  لـحم  هیـضق ) ) تسا فرح  لـحم 
گنج رد  نادرم  شودمه  مالـسا ، ردـص  زا  ناوناب  تسا . بجاو  همه  رب  عافد  مالـسا ، زا  شدوخ و  لام  زا  شدوخ ، یگدـنز  زا  شدوخ ،

هبتریلاع تسالاو . ماقم  نز  ماقم  دنا . هتشاد  تکرـش  مه  اه  گنج  رد  نادرم  اب  مالـسا ، ردص  رد  مالـسا ، ردص  زا  ناوناب  دنتـشاد . تکرش 
فص رد  نادرم  يولج  هکلب  نادرم  شودمه  تامرتحم  ناوناب  اه ، نز  هک  میدید  مینیب و  یم  ام  دنتسه ، هیاپ  دنلب  مالسا  رد  ناوناب  دنتسه ،

يراکادـف و دـندرک . تمواقم  هناعاجـش  نداد و  تسد  زا  ار  ناـشدوخ  ناـناوج  دـنداد ، تسد  زا  ار  ناـشدوخ  ياـه  هچب  دنداتـسیا ، لاـتق 
ملق هک  تسا  زیمآ  باجعا  ردقنآ  یلیمحت  گنج  رد  گرزب  نانز  نیا  راکادف  تمواقم و  تشادـن  ریظن  یلیمحت ، گنج  رد  نانز  تمواقم 

تسد زا  ریزع  نارسمه  نارهاوخو و  ناردام  زا  ییاه  هنحـص  گنج ، نیا  لوط  رد  بناجنیا  تسا . راسمرـش  هکلب  زجاع  نآ  رکذ  زا  نایب  و 
مامت هکنیا  اب  تسا ، یندشن  شومارف  هرطاخ  کی  نم  يارب  هچنآ  دشاب و  هتـشاد  يریظن  بالقنا  نیا  ریغ  رد  مرادن  نامگ  هک  ما  هدید  هداد 

ود ره  زا  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  ود  ره  گنج  رد  هک  تسا  زیزع  رادـساپ  کی  اب  ناوج  رتخد  کی  جاودزا  تسا ، نینچ  اه  هنحص 
اب راذگب  مورب ، ههبج  هب  متسناوتن  هک  لاح  تفگ  تیمیمص  افص و  زا  راشرس  گرزب و  یحور  اب  عاجش  رتخد  نآ  دوب . هدید  بیـسآ  مشچ 
ار نانآ  یهلا  ياـه  همغن  یناـسنا و  شزرا  هنحـص و  نیا  یناـحور  تمظع  مشاـب . هدرک  ادا  منید  هب  بـالقنا و  هب  ار  دوخ  نید  جاودزا  نیا 

نایب دنناوت  یمن  دینک ، رکف  اهامش  هک  ار  سک  ره  نایهقف و  نافوسلیف ، نافراع ، ناگـشیپرنه ، ناشاقن ، ناگدنیوگ ، نارعاش ، ناگدنـسیون ،
نیا و  دنک . یبایزرا  جیار  ياهرایعم  اب  دناوت  یمن  سک  چیه  ار  گرزب  رتخد  نیا  تیونعم  ییوجادخ و  يراکادـف و  و  دـننک ، میـسرت  ای  و 

نم دنتسه  مانمگ  نازابرـس  نانز  دنامب . رادیاپ  نآ  تمظع  ناریا  مالـسا و  يارب  ناشیادخ  هک  تساه  نز  نیا  نز و  نیا  زور  كرابم ، زور 
، حلـسم ياوق  زا  رگـشل و  زا  ندرک  ینابیتشپ  ندرک و  یهارمه  هب  دـنراد  لاغتـشا  هک  ار  مرتحم  ناوناـب  نیا  منیب  یم  نویزیولت  رد  هک  یتقو 
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ییاهراک کی  دـننک  یم  هک  ییاهراک  اهنآ  موشب . لـئاق  مناوت  یمن  يرگید  سک  يارب  هک  منک  یم  ساـسحا  ملد  رد  اـهنآ  يارب  یـشزرا 
نیا چیه  دـننک  شهاوخ  مدرم  زا  ار  يزیچ  کی  ای  دـننک  لاغـشا  ار  یتسپ  کی  ای  دنـشاب  هتـشاد  یماقم  کی  هکنیا  عقوت  شلابند  هک  تسا 

يروهمج نیا  زا  يا  هدـیاف  رگا  ام  دنتـسه و  داهج  هب  لوغـشم  تفگ  دـیاب  اه  ههبج  رد  هک  دنتـسه  یمانمگ  نازابرـس  هکلب  تسین . لئاسم 
هک تسا  يا  هزجعم  کی  نیا  همه ، روما  رد  اهرشق  همه  تراظن  هنحص و  رد  شیاهرـشق  همه  هب  تلم  روضح  نیمه  الا  میتشادن ، یمالـسا 

هتـشاد تلاخد  نآ  رد  رـشب  ياه  تسد  هکنیا  نودب  هک  تسا  یهلا  هیده  کی  نیا  دشاب و  هدرک  ادیپ  ققحت  مرادن  نامگ  نم  رگید  ییاج 
هچب ناوناب و  اه و  نز  نیا  هب  مینک  ادـتقا  مینادـب و  ار  تمعن  نیا  ردـق  دـیاب  ام  و  تسا . هدومرف  اطعا  ام  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دنـشاب ،

هب هجوت  ینامیا و  یمالسا و  قالخا  اهنیا  زا  دیاب  اهام  دنرضاح . هبورخم  همین  هبورخم ، ییاهرهـش  دوخ  رد  هک  ییاهنآ  ههبج و  تشپ  ياه 
لمع دیاب  مه  عافد  تامدقم  دـش ، بجاو  همه  رب  عافد  رگا  دوش . ماجنا  یمالـسا  طیحم  رد  دـیاب  ناوناب  یماظن  میلعت  میریگب . دای  ار  ادـخ 

تـسین روط  نیا  تسا ، نکمم  هک  ییاهنآ  يارب  ار  ندوب  یماظن  عاونا  نتفرگ  داـی  ندوب ، یماـظن  بیترت  هک  نیا  هیـضق  هلمج  نآ  زا  دوشب ،
میلعت امـش  هک  یطیحم  نآ  رد  هتبلا  ... مینک عافد  روج  هچ  مینادب  دیاب  مینک ، عافد  روج  هچ  مینادـن  مینک و  عافد  هک  ام  رب  دـشاب  بجاو  هک 

. دشاب ظوفحم  یمالسا  تاهج  همه  دشاب ، ظوفحم  فافع  ناهج  همه  دشاب ، یمالسا  طیحم  دشاب ، یحیحـص  طیحم  دیاب  دینیب  یم  یماظن 
فلاخم نآ  اب  مالـسا  هچنآ  دنـشاب . شترا  رد  دـنناوت  یم  متفگ ، البق  هک  روطنامه  نانز  تسین . شترا  رد  ناـنز  تکرـش  فلاـخم  مالـسا 
گرزب نانز  نادرم و  یبرم  ناردام  دنک . یمن  یقرف  درم  فرط  زا  هچ  دشاب و  نز  فرط  زا  هچ  تسا ، داسف  دناد ، یم  مارح  ار  نآ  تسا و 

تلم زیزع  اهامش  دوش . یم  تیبرت  گرزب  ناوناب  نادرم و  امش  نماد  رد  دوش . یم  تیبرت  گرزب  نانز  نادرم و  هک  تسامش  زا  دنا  هعماج 
هیتآ يارب  امـش  دیوش . زهجم  یلامعا  لیاضف  یقالخا ، لیاضف  يارب  هک  دینک  شـشوک  لیـصحت  رد  اهامـش  دیتسه ، تلم  هناوتـشپ  دیتسه ،

لیاضف امـش  دوش . تیبرت  گرزب  ناناوج  دـیاب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هسردـم  کی  امـش  ناماد  دـینک ، تیبرت  دـنمورین  ناـناوج  اـم  تکلمم 
نیرتگرزب ردام  نماد  تسا  یناسنا  یهلا  هفیظو  کی  دـنزرف  تیبرت  دنـسرب . تلیـضف  هب  امـش  ناماد  رد  امـش  ناـکدوک  اـت  دـینک  لیـصحت 

زا هچب  دونـش ، یم  ملعم  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  ریغ  دونـش  یم  ردام  زا  هچب  هک  هچنآ  دوش ، یم  تیبرت  اـجنآ  رد  هچب  هک  تسا  هسردـم 
کی تسا ، یناسنا  هفیظو  کی  ملعم ، راوج  رد  ات  ردـپ ، راوج  رد  ات  دوش  یم  تیبرت  رتهب  ردام  نماد  رد  ملعم ، زا  اـت  دونـش  یم  رتهب  رداـم 

تیبرت لوئـسم  امـش  همه  میلؤوسم  همه  دـیلؤوسم ، مرتحم ! ناوناب  تسا . ندرک  تسرد  ناسنا  تسا ، فیرـش  رما  کی  تسا ، یهلا  هفیظو 
لوئسم همه  دیهدب ، لیوحت  هعماج  هب  دینک ، تیبرت  دیروایب ، راب  یقتم  ياهدالوا  ناتدوخ  ياه  نماد  رد  هک  دیلوئسم  امش  دیتسه ، اهدالوا 
تیبرت رد  اهدالوا . يارب  زا  تسا  یبتکم  نیرتهب  ردام  نماد  دـنوش . یم  تیبرت  رتهب  امـش  نماد  رد  نکل  مینک  تیبرت  ار  اهدالوا  هک  میتسه 

ای ار  ناتدوخ  نادنزرف  دینکب  تیبرت  دیهاوخ  یم  ای  دیتسه  یبرم  هک  اهامش  دیشاب  هتشاد  هجوت  کبر » مساب  ارقا   » هفیرش هیآ  هب  ناتنادنزرف 
، دینک تئارق  دینک ، ادیپ  شزومآ  دیهدب ، شزومآ  دیهاوخ  یم  کبر » مساب  ارقا   » هک دیشاب  هتشاد  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  هجوت  دیاب  ار ، هعماج 

دیفم نیا  تشاد ، یهلا  تیبرت  مه  تشاد و  تلع  مه  یناسنا  کی  رگا  دـشاب . یهلا  تیبرت  اـب  دـشاب ، ادـخ  هب  هجوت  اـب  دـشاب . بر  مسا  اـب 
دراو هک  ییاه  همدـص  دـنیب  یمن  همدـص  شرورپ  شزومآ و  هک  نآ  تسد  زا  یتکلمم  کی  زگره  و  شدوخ ، تکلمم  يارب  دـش  دـهاوخ 
اوقت نکل  دـننک  یم  لیـصحت  ار  ملع  دوش . یم  عقاو  شرورپ  یب  ياـه  شزوـمآ  شرورپ ، یب  نیرکفتم  نیا  زا  اـبلاغ  تکلمم  رب  دوـش  یم 

یم ناشدوخ  تکلمم  يانف  يارب  ار  اه  هشقن  تهج  نیا  زا  دـنوش ، یم  یجراخ  لامع  تهج  نیا  زا  دـنرادن ، ینطاب  شرورپ  نکل  دـنرادن ،
ار اه  مناخ  نآ  دیتسه ، هدوت  امش  میوگ  یمن  ار  امش  اه  مناخ  نیا  ات  دش  دهاوخن  لقتسم  دننک  یم  دیلقت  برغ  زا  هک  یتقو  ات  نانز  دنشک .

تیارـس اجنیا  هب  اجنآ  زا  دیاب  تنیز  نالف  دـیایب ، اجنیا  هب  برغ  زا  دـم  نالف  دـیاب ، زیچ  نالف  هک  تسا  نیا  هب  ناشهجوت  اهنیا  ات  میوگ  یم 
دیناوت یم  هن  دیـشاب و  مدآ  دیناوت  یمن  دییاین  نوریب  دـیلقت  نیا  زا  ات  دـننک ، یم  دـیلقت  مه  اجنیا  دوش  یم  ادـیپ  اجنآ  يزیچ  کی  ات  دـنکب ،

دیلقت نیا  زا  تلم ، کی  دیوشب  دنـسانشب و  دیتسه  یتلم  کی  هکنیا  هب  ار  امـش  دیهاوخب  رگا  دیـشاب ، لقتـسم  دیهاوخب  رگا  دیـشاب  لقتـسم 
ار اه  نز  هک  اهنآ  دنروخب  ار  ناراکتیانج  لوگ  دیابن  نانز  دینکن . ار  لالقتـسا  يوزرآ  دیتسه ، دیلقت  نیا  رد  ات  دیرادرب . تسد  دیاب  برغ 
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ماقم نیا  هک  دننکن  نامگ  اه  نز  دنروخب ، لوگ  دیابن  اه  نز  دنناراکتنایخ . دنهدب  رارق  دساف  ياه  ناوج  هبعلم  نادرم و  هبعلم  دنهاوخ  یم 
يولهپ میژر  رد  نز  نز  هن  تسا ، يزاب  کسورع  نیا  تسین . نز  ماقم  نیا  تخل . زاب و  رـس  اب  دورب ، نوریب  هدرک  كزب  دیاب  هک  تسا  نز 
يولهپ نیگنن  رـصع  راب  تراسا  هایـس  نرق  مین  نیا  رد  گنهرف  یب  ناگدنیوگ  راتفگ  راکاطخ و  مومـسم  ياه  ملق  دوب . الاک  کی  هلزنم  هب 

. تسین نآ  رکذ  يارای  ار  ملق  هک  دندیـشک  یم  يزکارم  هب  دندوب  ریذپ  بیـسآ  هک  ار  نانآ  دندروآرد و  دنتـساوخ  ییالاک  هلزنم  هب  ار  نز 
هابت راگزور  زا  ناخاضر  نامز  لذارا  شابوا و  ياهرعش  اه و  هلجم  اههمانزور و  هب  دوش ، علطم  تایانج  نآ  زا  يا  همـش  دهاوخب  سک  ره 
ملق داب  هتـسکش  هایـس و  ناشیور  دریگب . غارـس  نامز  نآ  داسف  زکارم  لفاحم و  سلاجم و  زا  دنک و  هعجارم  دـعب  هب  یمازلا  باجح  فشک 
نیب ناراـکتیانج  ناراوخناـهج و  هشقن  نودـب  نادرم  دازآ  ناـنز و  دازآ  مسا  اـب  تاـیانج  نآ  هک  دوشن  ناـمگ  ناـنآ و  هنارکفنـشور  ياـه 

ام ناوناب  هب  رـسپ  ردپ و  نیا  نامز  رد  هک  میوگب  مناوت  یم  نم  دـندوب . هعماج  رـشق  نیرت  ریذـپ  بیـسآ  يولهپ  نامز  رد  نانز  دوب . یللمللا 
راب هب  ییاه  تبیـصم  هچ  اهنیا ، دندرک  هچ  ناوناب  اب  هاشاضر  نامز  رد  هک  دشابن  ناتدای  ارثکا  دـیاش  امـش  راشقا . ریاس  هب  ات  دـش  ملظ  رتشیب 

رد میهاوخ  یم  ار  ناریا  تیعمج  زا  فـصن  مینکب ، ددـجتم  ار  ناریا  مینکب ، ًـالثم  اـپورا  ریظن  ار  ناریا  میهاوـخ  یم  هکنیا  مسا  اـب  دـندروآ 
ناملـسم رفن  کی  دوش  یم  رگم  لذتبم  باجح  فشک  اب  تسا  ریاغم  ناملـسم  نز  يدازآ  دندرک . هچ  دیناد  یمن  ناوناب  اب  میروایب . هعماج 

یمن ام  هک  دـندز  وا  هب  ینهدوت  شدـض و  رب  دـندرک  مایق  مه  ناریا  ییاه  نز  دـشاب ؟ قفاوم  لذـتبم  باجح  فشک  روطـس  نیا  اب  دـشاب و 
رداچ و نودب  ًامتح - دیاب  اما  دیدازآ  ًامتح - دیاب  نکل  دیدازآ  دیوگ ، یم  كدرم  نیا  میـشاب و  دازآ  دـیاب  ام  ار ، يزیچ  روط  نیا  میهاوخ 
هک دوب  نیا  رب  ساسا  . دوب اـم  تکلمم  تحلـصم  فـالخ  رب  نز  باـجح  فشک  تسا ؟ يدازآ  نیا  دـیورب . سرادـم  يوت  يرـسور  نودـب 
نآ هک  میمهف  یم  نآ  زا  اذهل  دنکب و  دشر  یتکلمم  کی  دنراذگن  هک  دوب  نیا  ساسا  دوبن . تاحالـصا  رب  ساسا  دـننک ، تسرد  فارحنا 

نانز ندـناشک  داسف  هب  دوب . ام  تکلمم  تحلـصم  فالخ  رب  نآ  تشاد ، هک  یتیرومام  هب  برغ و  هیکرت  هب  ناخ  اضر  هک  یباـجح  فشک 
هک ار  زیزع  رـشق  نیا  ناخاضر  مهفان ، ردلق  نامز  رد  حضتفم  باجح  فشک  هئطوت  اب  هک  دوب  نیا  هشقن  دوب . باجح  فشک  هئطوت  فده 

ناناوج هکلب  تشاد  ناوناب  امـش  هب  یـصاصتخا  هن  هشقن  نیا  ار و  هعماج  دننک  دساف  هک  يرـشق  کی  هب  دننک  لیدبت  دنزاسب  دیاب  ار  هعماج 
ره تسد  هب  ناشروشک  هچناـنچ  رگا  هک  دـننک  تیبرت  ار  اـهنآ  دـنهاوخ  یم  هک  روطنآ  داـسف و  زکارم  هب  دـنناشکب  روط  نیمه  مه  ار  درم 
هب هک  یماظن  نآ  يولهپ  میژر  رد  دندرک . لمحت  ار  يدایز  ياه  تبیصم  يولهپ  رـصع  رد  ام  نانز  دیوم . ای  دنـشاب  توافت  یب  دتفیب  سک 
رما مالـسا  هک  هچنآ  قفاوم  دننک و  لمع  مالـسا  قبط  رب  هکنیا  هب  دندوب  دیقم  هک  یناوناب  دشن . ملظ  نآ  اهدرم  هب  دـش ، ناریا  مرتحم  ناوناب 

، هاشاضر نامز  رگید  عضو  هب  اضردمحم  نامز  رد  یعـضو و  هب  هاش  اضر  نامز  رد  میژر  نآ  رد  دنهدب ، رارق  ار  ناشدوخ  يز  تسا  هدرک 
تلم زا  رشق  نیا  رب  هک  یملظ  نآ  تسین . فیصوت  لباق  تشذگ  ناوناب  رب  هچنآ  تسین  ناتدای  اهامش  هک  تسا  بوخ  تسا و  مدای  نم  هک 

هاش نآ  نامز  رد  دندرک  لمحت  اهنیا  هک  اه  تبیـصم  نآ  دـش و  دراو  اهنیا  رب  هک  يراشف  نآ  درک . نایب  دوش  یمن  تشذـگ  نارود  نآ  رد 
تیانج قمع  هک  رگید  عضو  کی  هب  دـش  لیدـبت  عضو  نآ  رـصع و  نآ  اضر  دـمحم  نامز  رد  دوب . هزادـنا  هچ  هک  تفگ  دوش  یمن  دـساف 

اهنیا ندناشک و  نتفرگ و  اه  نز  ياه  سیگ  هب  تسد  ندرک و  هراپ  رداچ  نتفرگ و  ندز و  راشف و  يردلق و  اب  وا  وا . نامز  زا  هدوب  رتدایز 
اب اهنیا  هک  دـندوب  ناریا  ياه  نز  مه  شا  یکی  ناریا ، زیچ  همه  فالخ  رب  ینعی  درک ، ماـیق  اـه  نز  تفع  فـالخرب  ًاـساسا  نیا  دـنارذگ و 

ناوناب ادمح ... هب  دنرادرب و  ام  هعماج  زا  ار  تفع  دنشکب و  داسف  هب  هک  دنتساوخ  یم  ار  اهنیا  یـصاخ  هئطوت  کی  اب  یـصاخ و  عضو  کی 
ریاـس دـندوب ، بساـنم  وا  میژر  اـب  دـندوب و  هدزبرغ  دـندوب و  اـهنآ  دوخ  هتـسد  وراد  زج  هک  يا  هتـسد  کـی  زج  دـندرک و  تمواـقم  ناریا 

. دندرک تمواقم  اهرهاوخ 

رابکتسا اهتردقربا و  اب  هلباقم  دروم  رد  هر )  ) ماما ياههاگدید 

دیاب میدروخ ، گرزب  ياـه  تردـق  زا  هک  يا  همدـص  نآ  اـم  یگنهرف  هلاحتـسا  تهج  رد  گرزب  ياـه  تردـق  هئطوت  اـب  هلباـقم  موزل  . 1
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یناریا و تیصخش  ياج  هب  دنریگب و  ام  زا  ار  ام  تیصخش  هک  دندرک  شـشوک  اهنآ  هدوب . تیـصخش  همدص  همدص ، نیرتالاب  هک  مییوگب 
جیردـت هب  دوب و  قباس  میژر  رد  هک  يدـساف  تیبرت  ینعی  دـنراذگب . شیاج  هب  یبرغ  یقرـش و  ییاپورا  هتـسباو  تیـصخش  کی  یمالـسا ،

هب ار  ناشیلدـبت  هنیمز  اج  نامه  زا  ار  ام  لافطا  هک  همانرب  نیا  هب  دـننک  عورـش  ناتـسکدوک  ناـمه  زا  هک  دوب  نیا  تفرگ . یم  توق  تشاد 
اب هلباـقم  ص 76 2 . ج 14 ، رون ، هفیحـص  وا . زا  رتلاـب  مه  دـعب  ناتـسریبد  لـثم  ـالاب  هبترم  هب  دورب  اـت  دـننک  مهارف  هتـسباو  دوـجوم  کـی 
هک دوب  يرما  کی  نیا  دوب . تلم  راشقا  نیب  نامز  لوط  نیا  رد  هک  ییادج  نیا  یلدـمه  تدـحو و  داجیا  تهج  رد  یماگ  نارگرامعتـسا ،
ام دـیاب  دـنتخادنا . ییادـج  تلم  راشقا  نیب  تاغیلبت  اب  اهنآ  دوخ  اجنیا و  رد  اهنآ  لامع  ینعی  دـنا  هدرک  تسرد  ار  رما  نیا  نارگ  رامعتـسا 

دعب هب  نیا  زا  یمالسا ، يروهمج  مالسا و  نآ  میتساوخ و  یم  بلطم  کی  همه  میا و  هدش  زوریپ  مه  اب  اجنیا  ات  هک  يروطنامه  مه  اب  همه 
ج 6، رون ، هفیحص  میشاب . هتشادن  ییادج  میشاب ، مه  اب  همه  دشاب  روشک  رد  مالسا  ماکحا  نیارج  هک  يا  هطقن  رخآ  ات  مه  اب  همه  دیاب  مه 

نافعـضتسم ناناملـسم و  مایق  يارب  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  تدـحو  يرایـشوه و  قیرط  زا  راوخناهج  ناربکتـسم  اـب  هلباـقم  موزل  ص 6 3 .
ای دیدهت  باعرا و  هار  زا  رگمتس  ياهتردق  اعون  هک  تسا  نآ  تسا  رکذت  هب  مزال  راوخناهج  ناربکتـسم  یناهج و  نارگلواپچ  هیلع  ناهج 
هک یتروص  رد  دننک ، یم  ارجا  ار  دوخ  موش  دـصاقم  ناش  نئاخ  یموب  رودزم  لامع  هلیـسو  هب  ای  ناشدوخ و  یتاغیلبت  ياه  قوب  هلیـسو  هب 

ناریا و ، هقطنم ياهروشک  رد  دهاش  نیرت  هدنز  دـش و  دـنهاوخن  نآ  يارجا  هب  قفوم  دنتـسیاب  ناشلباقم  رد  تدـحو  يرایـشه و  اب  اه  تلم 
اـصوصخ ناناملـسم و  دیاب  مالـسا  ساسا  رب  برغ  قرـش و  ناراوخناهج  اب  هلباقم  موزل  ص 19 4 . ج 18 ، رون ، هفیحـص  تسا . ناتـسناغفا 

دناوـت یم  هک  تسا  مالـسا  برغ  قرـش و  ناروخناـهج  يارب  یلـصا  هلاـسم  تسین ، ناریا  لیئارـسا و  هلاـسم  هـک  دـننادب  اـم  برع  ناردارب 
ناهج نافعضتسم  رب  هطلـس  زا  یمالـسا و  ياهروشک  زا  ار  ناراکتیانج  تسد  عمتجم و  دیحوت  راختفا  رپ  مچرپ  تحت  ار  ناهج  ناناملـسم 

زا تیامح  نیربکتسم و  اب  هزرابم  موزل  ص 125 5. ج 15 ، رون ، هفیحص  دیامن . هضرع  ناهج  ربار  یهلا  یقرتم  دنمشزرا و  بتکم  هاتوک و 
رد نیفعضتسم  تسا . هدرب  هلمح  نیربکتسم  رب  نیفعضتسم  کمک  اب  تسا و  هتـساخرب  اه  هدوت  نیب  زا  ینامـسآ  نایدا  مامت  نیفعـضتسم ” 

تساخرب نیفعضتسم  نیب  زا  مرکا  ربمغیپ  مالسا  رد  دنا . هدناشن  دوخ  ياج  هب  ار  نیربکتسم  دنا و  هتساخرب  ایبنا  کمک  هب  خیرات  لوط  همه 
هب نیفعـضتسم  دـنراد ، قح  نایدا  مامت  رب  نیفعـضتسم  داد . تسکـش  ای  درک  هاگآ  ار  شدوخ  نامز  نیربکتـسم  نیفعـضتسم ، کمک  اـب  و 

، مالـسا نید  زا  دندرک  جـیورت  ار  مالـسا  نید  دـندرک  کمک  هک  دـندوب  تیعمج  نیا  هلاس  خیرات 1400  لوط  رد  اریز  دـنراد  قح  مالـسا 
سوحنم یگدنز  مالسا  اب  هزرابم  اب  تسا و  هدوب  مالسا  هار  ریغ  اهنآ  هار  هشیمه  میژر ، نآ  هب  هتـسباو  نیربکتـسم  یهاشنهاش و  ياه  میژر 

شیپ نیفعضتسم  اب  مه  ام  تضهن  دندوب . ایلوا  لابند  دندوب ، املع  لابند  دندوب . ایبنا  لابند  هک  دندوب  نیفعـضتسم  دنداد . یم  همادا  ار  دوخ 
، رون هفیحص  مدرم ، راشقا  دابا و  مرخ  ریاشع  عمج  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  تانایب  دنتسشن . دوخ  لزانم  رد  ای  دندرک  رارف  ای  نیربکتسم  تفر ،

هاتوک دوخ  روشک  زا  ار  اهتردـقربا  تسد  نامز  نیا  رد  نونکا  ام  اهتردـقربا  یتاغیلبت  مجاهت  اب  هلباـقم  موزل  .6 . 26/2/58 ص 189 ، ج 6 ،
ناگدـنیوگ و هک  اه  تمهت  غورد و  هچ  میتسه ، گرزب  ياهتردـق  هب  هتـسباو  یهورگ  ياه  هناـسر  ماـمت  یتاـغیلبت  مجاـهت  دروم  میدرک ،
هب هک  یمالـسا  هقطنم  ياه  تلود  رثکا  فسالا  عم  دننز ؛ یمن  هدزن و  اپون  یمالـسا  يروهمج  نیا  هب  اه  تردـقربا  هب  هتـسباو  ناگدنـسیون 

موجه ام  هب  فرط  ره  زا  ناراوخناهج  تمدخ  رد  همه  دنا و  هنتساخرب  ملسا  ام و  اب  توادع  هب  دنهد  ام  هب  توخا  تسد  دیاب  مالـسا  مکح 
ج 21، رون ، هفیحص  دخرچ . یم  تاغیلبت  يور  ناهج  زورما  هک  دنناد  یم  تسا و  ناوتان  فیعض و  رایـسب  ام  یتاغیلبت  تردق  دنا و  هدروآ 

تردق یناطیـش  ياه  هشقن  زا  تیناحور  ندرک  يوزنم  تهج  رد  رگرامعتـسا  ياه  تردق  یناطیـش  ياه  هشقن  اب  هلباقم  موزل  ص 191 7 .
رد تفرگ و  جوا  ناخاضر  ناـمز  زا  ناریا  روشک  رد  تسا و  ارجا  تسد  رد  ینـالوط  ياـه  لاـس  هک  رگرامثتـسا  رامعتـسا و  گرزب  ياـه 

یبوکرـس و راشف و  اب  ناخاضر  نامز  رد  هک  تسا  تیناحور  ندیـشک  اوزنا  هب  دش ، يریگ  هلابند  فلتخم  ياه  شور  اب  اضر  دـمحم  نامز 
داجیا اهنا  زا  یکی  هک  رگید  ياه  شور  هشقن و  اب  اضردحم  نامز  رد  نآ و  لاثما  مادـعا و  تمرح و  کته  دـیعبت و  سبح و  سابل و  علخ 
هئطوت زا  رشق  ود  ره  يربخ  یب  هطساو  هب  فسالا  عم  دش و  هنیمز  نیا  رد  یعیـسو  تاغیلبت  هک  دوب ، نویناحور  نایهاگـشناد و  نیب  توادع 
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دیتاسا و ناریبد و  ناملعم و  هک  دش  ششوک  اههاگشناد  ات  اهناتسبد  زا  فرط  کی  زا  دش . هتفرگ  يریگ  مشچ  هجیتن  اه  تردقربا  یناطیش 
نموم نادهعتم  دنوش و  هتشامگ  راک  هب  باختنا و  نایدا  ریاس  مالسا و  زا  نافرحنم  ناگدز و  قرش  ای  ناگدز  برغ  زا  اههاگـشناد  ياسور 
تیبرت يروط  یناوج  ات  یناوجوناـت و  یکدوک  زا  دـنریگ ، یم  تسدـب  ار  تموکح  هدـنیآ  رد  هک  ار  رثوم  رـشق  هک  دـنریگ  رارق  تیلقا  رد 

رد یلاعت  ندمت و  فلاخم  عاجترا و  رادـفرط  ناراوخ و  نیمز  نایدا و  هب  ناگتـسباو  زا  صوصخ و  هب  مالـسا  اقلطم و  نایدا  زا  هک  دـنننک 
یب هب  ار  همه  هدـناسرت و  هاگـشناد  زا  ار  نانیدـتم  ناغلبم و  نیوناحور و  ءوس ، تاغیلبت  اب  رگید  فرط  زا  دـندومن و  یم  یفرعم  نا  زا  دـعب 
ياه هئطوت  اب  هلباقم  موزل  ص 182 8 . ج 21 ، رون ، هفیحـص  دندومن . یم  مهتم  نایدا  مالـسا و  رهاظم  اب  تفلاخم  يراب و  ودنب  یب  ینید و 
رـصح ات  هتفرگ  یلیمحت  گـنج  زا  اـم  هیلع  ناراوخناـهج  ياـه  هئطوت  همه  ما  هتفگ  زین  ـالبق  نم  ماـظن  تیمالـسا  رب  هیکت  اـب  ناراوخناـهج 
زوجم اـهنآ  زا  دوخ  تامادـقا  لـئاسم و  رد  اـمتح  تسا و  هعماـج  يوگباوج  مالـسا  میئوگن  اـم  هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  هریغ  يداـصتقا و 

بالقنا يزوریپ  زا  سپ  هژیوب  رـصاعم و  ههد  رد  اـصوصخ  ریخا ، نرق  رد  هک  یمهم  ياـه  هئطوت  زا  ص 99  ج 21 ، رون ، هفیحص  میریگب .
مالـسا زا  ناریا  راکادـف  تلم  صوصخ  اه و  تلم  ندومن  سویام  يارب  فلتخم  داـعبا  اـب  راد  هنماد  تاـغیلبت  دروخ ، یم  مشچ  هب  اراکـشآ 

رضاح رـصع  رد  دناوت  یمن  تسا  هدش  عضو  لبق  لاس  دصراهچ  رازه و  هک  مالـسا  ماکحا  هک  نیا  هب  تحارـص  اب  هنایـشان و  یهاگ  تسا .
دوش یمن  رـصع  رد  تسا و  فلاخم  ندـمت  رهاظم  يروآون و  ره  اب  تسا و  یعاجترا  نید  کی  مالـسا  هک  نآ  ای  دـنک  هرادا  ار  اـهروشک 

زا يرادـفرط  هنوگ  هب  زیمآ ، تنطیـش  هنایذوم و  یهاگ  هناهلبا و  تاغیلبت  نیا  لاثماو  دریگب  هرانک  نآ  رهاظم  یناهج و  ندـمت  زا  اـهروشک 
كرت هب  توعد  ییایند و  تاماقم  زا  ریذحت  سوفن و  بیذهتو  تیونعم  اب  دنراد  راکورـس  یهلا  نایدا  رگید  مالـسا و  هک  مالـسا  تسادـق 

هتشر رس  تسایـس و  تموکح و  دنک و  یم  رود  ایند  زا  کیدزن و  یلاعت  يادخ  هب  ار  ناسنا  هک  هیعدا  راکذا و  تادابع و  هب  لاغتـشا  وایند 
اب هلباقم  موزل  قرـش 1 . برغ و  يایند  ص 177 د ) ج 21 ، رون ، هفیحـص  تسا . يونعم  گرزب و  دوـصقم  دـصقم و  نآ  فـالخ  رب  يراد 

يارب تیلاعف  هنوگ  چیه  هزاجا  ناهج  نافعضتسم  ناناملسم و  هب  هک  یلئاسم  هلمج  زا  ناناملسم  فیعضت  تهج  برغ  یتاغیلبت  ياهدربهار 
تـسا يا  هبناج  همه  تاغیلبت  دراد  یم  هاگن  یگداتفا  بقع  دوکر و  لاح  ره  هب  ار  نانآ  دهد و  یمن  ار  نارگرامعتـسا  دنب  دیق و  زا  جورخ 

دنا و هتخادنا  هار  هب  یفاعضتسا  یمالسا و  ياهروشک  رسارس  رد  دوخ  يرظن  هاتوک  ای  اه  تردقربا  رما  هب  ای  ناگدز  قرش  ناگدزبرغ و  هک 
اریخا اه و  یبرغ  اصوصخ  نانآ  تسا و  مسینومک  مسیلایرپما و  حانج  ود  هب  صتخم  تفرـشیپ  ندمت و  ملع و  هک  تسا  نآ  دـنزادنا و  یم 
نانیا یگداتفا  بقع  تسا و  نانآ  يداژن  الاو  رثا  رد  نانآ  یقرت  دنتـسه و  صقان  تسپ و  داژن  نارگید  دنتـسسه و  رترب  داژن  اه  ییاـکیرمآ 

ای ناگداز  تسا و  هدیاف  یب  تفرشیپ  يارب  ششوک  سپ  دنتـسه . هتفای  لماکت  ياه  ناسنا  نانآ  رگیدریبعت ، هب  تسا و  يداژن  صقن  رثا  رد 
ياه تردقربا  از  ار  زیچ  همه  دیاب  میرادن و  چیه  دوخ  زا  رگید . نایب  هب  قرش و  مسینومک  ایو  دنـشاب  برغ  يراد  هیامرـس  هب  هتـسباو  دیاب 

لیمحت ام  رب  هک  رکفت  نیا  رثا  رد  هک  دینیب  یم  ار  ام  هایـس  زورما  امـش  ار و  تفرـشیپ  ار ، نوناق  ار ، ندـمت  ار ، ملع  میریگب ، قرـش  ای  برغ 
دنراذگب نآ  هب  یبرغ  مسا  رگا  ار  نیمه  تسا و  مک  شا  يرتشم  مرج  نیمه  هب  دشاب  يدوخ  زا  دشاب و  یم  زاتمم  رگا  زیچ  ره  دنا و  هدرک 

میناد یم  ام  اهنآ  يزیتس  مالـسا  تهج  هب  اه  یبرغ  اه و  یقرـش  اب  هلباقم  موزل  ص 89 2 . ج 18 ، رون ، هفیحـص  دنک . می  ادیپ  دایز  يرتشم 
یم امـش  هک  تسا  یعـضو  مه  شلیلد  دنهاوخ و  یمن  ار  ام  حالـص  ریخ و  دوب و  دنهاوخن  دنتـسین و  بوخ  ام  اب  اه  یبرغ  اه و  یقرـش  هک 

ره دـنهاوخ و  یمن  ار  مالـسا  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دـننک و  یم  غیلبت  ام  دـض  رب  دنتـسه  ایند  رد  هک  ییاه  حاـنج  رثکا  هک  دـینیب 
ياه هئطوت  اب  هلباقم  موزل  ص 163 3 . ج 18 ، رون ، هفیحـص  دریگ . یم  رارق  اهنآ  مجاهت  دروم  دنک  لمع  مالـسا  هب  دنهاوخب  هک  يروشک 

دـنا و هدروخ  دـنویپ  مه  هب  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  يزادـنارب  يارب  برغ  قرـش و  ياـه  هئطوت  مالـسا  يزادـنارب  يارب  برغ  قرش و 
. دنا هتـساخرب  نآ  اب  هلباقم  هب  ادـص  کی  تسار  پچ و  یهورگ  ياه  هناسر  اب  یناهج  تینما  رـشب و  قوقح  لیوط  ضیرع و  ياه  نامزاس 

ص 5 ج 19 ، رون ، هفیحص 

بالقنا مالسا و  نیفلاخم  اب  هزرابم  دروم  رد  ماما  هاگدید 

( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهمانیگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1041زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


مه هب  فعضتسم  ياه  تلم  راشقا  همه  هک  میراد  نآ  دیما  ام  میراودیما ، ام  ربکتسم  لباقم  رد  فعـضتسم  تضهن  شرتسگ  رب  فیلکت  - 1
تـسد فالتخا  زا  هقرفت ، زا  نیملـسم  دنوش . رادیب  ملاع  راشقا  مامت  رد  نیملـسم  هک  میهاوخ  یم  یلاعت  كرابت و  يادـخ  زا  ام  دـندنویپب .

قفوم همه  دیتشاد . مالعا  ام  تضهن  اب  ار  دوخ  یگتسویپ  مه  دیدمآ و  نم  رادید  هب  هک  یناتـسکاپ  ناناوج  امـش  هک  مراودیما  نم  دنرادرب .
لوا هطقن  ادبم و  ناریا  دوش ، هدرتسگ  ملاع  مامت  رد  ربکتسم  لباقم  رد  فعـضتسم  تضهن  ملاع ، مامت  رد  تضهن  نیا  دیاب  دیـشاب . ملاس  و 
هملک تدـحو  اب  نامیا و  تردـق  اـب  یلاـخ و  تسد  اـب  ناریا  هک  دـننیبب  فعـضتسم  ياـه  تلم  فعـضتسم ، ياـه  تلم  همه  يارب  وگلا  و 

هب یمالسا ، زمر  نیا  هب  اه  تلم  راشقا  ریاس  داد . تسکش  ار  گرزب  ياه  تردق  داتسیا و  گرزب  ياه  تردق  لباقم  رد  مالـسا  هب  کسمت 
تسا لماش  ار  نیفعضتسم  هک  یهلا  هدعو  دنزیخ  اپب  نیفعـضتسم  هکلب  دنزیخ  اپب  نیملـسم  ملاع  راشقا  مامت  رد  دننک . ادتقا  ینامیا  زمر  نیا 

زا تثارو  تسا . نیفعضتسم  قح  تماما  دنشاب ، ثراو  ایند و  رد  دنوشب  ماما  اهنآ  هک  میراذگ  یم  نیفعضتسم  رب  تنم  ام  هک  دیامرف  یم  و 
ياج هب  میدرک و  نوریب  هنحص  زا  ار  ناریا  نیربکتسم  ام  دنوشب . جراخ  نادیم  زا  دیاب  نیربکتسم  دنبصاغ ، نیربکتـسم  تسا . نیفعـضتسم 
تسا هدش  هچ  ار  نیملسم  دننک ؟ یمن  مایق  نیربکتـسم  دض  رب  نیملـسم  ارچ  ص 168 2 - دلج 6 ، رون ، هفیحص  دنتسشن . نیفعـضتسم  نآ 

هب جایتحا  ام  دـنا ؟  هدـش  یچاشامت  دـنا . هتـسشن  تکاس  تسا  نیملـسم  تیثیح  هب  طوبرم  تسا و  مالـسا  هب  طوبرم  هک  لئاسم  نیا  رد  هک 
یب نیملـسم  هک  دراد  فسات  نکل  درک ، میهاوخ  كاپ  ار  اهنیا  باسح  نامدوخ  ام  میرادـن و  یـشترا  ياه  کمک  يدـنج و  ياه  کـمک 
رگا هک : تسا  هدومرف  هک  میرک  نآرق  حیرـص  هب  دـننک  یمن  لمع  میرک  نآرق  هب  دنتـسه  هجوت  یب  یمالـسا ، لئاسم  نیا  هب  دنتـسه  هجوت 
عافد مولظم  هفیاط  نآ  زا  هک  تسا  مزال  نیملـسم  رب  نیملـسم ، زا  رگید  هفیاط  رب  درک  هلمح  هچنانچ  رگا  دـشاب  ملـسم  ولو  يا  هفیاط  کـی 
تسا هدش  عقاو  ناریا  رد  هک  یبئاصم  تسا ، هدش  عقاو  ناریا  رد  هک  یلئاسم  دننیبب  دنتسرف و  یمن  ار  ناشدوخ  ياه  يرازگربخ  ارچ  دننک .

رد هک  تسیچ  رابگرم  توکـس  نیا  دوش ؟ یمن  سکعنم  اهنآ  ياهویدار  رد  اهنآ  هب  دـهدب  عالطا  دـشاب و  ییاه  يرازگربخ  رگا  ارچ  و   ؟
کی حرطم  هن  تسین . نیا  هیـضق  ناریا ؟  تکلمم  تسا و  مادـص  تسا و  ناریا  قارع و  حرطم  هک  دـینک  یم  نامگ  امـش  تسا ؟  نیملـسم 

قرفتم نیملـسم  هک  تسا  نیا  دنهاوخ  یم  اهنآ  هک  يزیچ  نآ  دنناهج . نیفعـضتسم  حرطم  تسا ، یمالـسا  ياهروشک  مامت  حرطم  روشک .
همه هب  اهنآ  دـنرادن . رظن  طقف  ناریا  هب  اهنآ  دنـشکب . یهابت  هب  ار  ام  ياه  ناوج  مامت  اهنآ  نیملـسم . نیا  هب  دـننک  تموکح  اهنآ  دنـشاب و 

عمتجم مه  اب  ملـسم  درایلیم  کی  رگا  هک  دننیب  یم  نکل  دنراد . رظن  اهنآ  دشاب  دیاب  مالـسا  هطلـس  تحت  هک  يدالب  همه  هب  نیملـسم ، دالب 
رـس رخآ  ات  هک  يا  هبرـض  نانچ  نآ  اـهنآ ، هب  دز  هبرـض  درک و  ادـیپ  ققحت  ناریا  تیعمج  نویلیم  جـنپ  یـس و  رد  هک  ییاـنعم  نآ  دوشب و 
نیا زا  يریگولج  يارب  اهنآ  دش ؟ دـهاوخ  هچ  دـنوشب  روط  نیا  نیملـسم  تیعمج  درایلیم  کی  رگا  دـننکب ، دـنلب  دـنناوت  یمن  ار  ناشدوخ 

دنشاب ادج  دنـشاب و  لصفنم  مه  زا  روط  نیا  یمالـسا  ياه  تلود  دیاب  ارچ  دننک . یم  اپ  هب  ار  اه  گنج  نیا  هک  تسانعم  نیا  هک  تسانعم 
دنشاب هتشادن  هجوت  یمالسا  کلامم  دیاب  ارچ  دنشاب ؟ هتشادن  مالسا  یسایس  یعامتجا و  یلئاسم  هب  هجوت  یمالـسا  ياه  تلود  دیاب  ارچ   ؟
تحت ام  ياه  تلود  ام و  دیاب  یک  ات  دنرادن ؟  هجوت  اه  تلود  ارچ  دـنراد ، هجوت  همه  اه  تلم  ناریا ؟  هن  تسا  مالـسا  اهنآ  رظن  هطقن  هک 

نابهورگ کی  يوروش ، نابهورگ  کی  دیاب  یک  ات  دننک ؟ تموکح  ام  هب  يوروش  اکیرمآ و  ناراشتسم  دیاب  یک  ات  میشاب ؟  بناجا  هطلس 
کلامم ریاس  دـینک . نوریب  مه  امـش  میدرک  نوریب  ار  اهنآ  ام  دـنک ؟  تموکح  ام  شترا  هب  دـیایب و  ییاکیرمآ  نابهورگ  کـی  یـسیلگنا ،
یمالسا کلامم  ریاس  میناشن . یم  میا و  هدناشن  ناشدوخ  ياج  هب  ناریا  رد  دننک  یم  داجیا  تتشت  هک  ییاهنآ  ام  دننک . نوریب  مه  یمالسا 

. دنربب نیب  زا  دننک و  نوریب  دنریگب و  ار  اهنآ  دننک ، یم  تتـشت  داجیا  مالـسا  یبن  تاروتـسد  فالخ  رب  هک  ییاهنآ  هک  نیا  هب  دنفلکم  مه 
نیفعضتسم ارچ  نیربکتسم ؟ دض  رب  نیملـسم  دننک  یمن  مایق  ارچ  دننک ؟ یمن  تضهن  ارچ  دنا ؟  هتـسشن  نیملـسم  ارچ  ام ؟ میا  هتـسشن  ارچ 

رد اه  تلم  دندرکن . دییات  ارثکا  یمالسا  ياه  تلود  نکل  دندرک  دییات  ار  ام  اکیرمآ  ياه  هایس  نیربکتسم ؟  دض  رب  دننک  یمن  مایق  ناهج 
ار قارع  ثعب  ار ، ثعب  بصاغ  تلود  نیا  دـندرک و  دـییات  ار  ام  دوب  اج  ره  رد  ناشاه  تلم  نیملـسم  دـندرک ، دـییات  ار  اـم  دـندوب  اـج  ره 
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تردق ربا  ملظ  راشف  تحت  اهنیا  رخآ  ات  دیاب  ارچ  اراه ؟  تلود  تسا  هدش  روط  هچ  دـندرکن . ار  راک  نیا  اه  تلود  نکل  دـندرک ، موکحم 
تکاس نیملـسم  دننک و  روط  نیا  ار  ناریا  دیاب  ارچ  دنـشاب ؟  هتـسشن  نیملـسم  دننک و  روط  نآ  ار  ناتـسناغفا  دیاب  ارچ  دنوشب ؟  میلـست  اه 
هزرابم ام  فیلکت  - 3 167 صص 166 ، ج 13 ، رون ، هفیحص  دوشب ؟ يدعب  تبون  دنربب . نیب  زا  ار  اهنیا  یکی  یکی  هک  دنا  هتسشن  دنـشاب ؟ 

یم ادا  یفیلکت  ام  هک  تسا  نیا  مهم  نکل  میراد ، هک  يدصقم  نیا  رد  ار  ام  دـنک  دـییات  دـنوادخ  هک  متـسه  راودـیما  نم  تساه و  ملظ  اب 
میتسناوت رگا  مینک ، هضراعم  مینک ، هزرابم  اه  ملظ  اب  هک  تسا  نیا  ام  فیلکت  میتسیاب ، اـه  ملظ  لـباقم  رد  هک  تسا  نیا  اـم  فیلکت  مینک ،

هک میـشاب  هتـشاد  ار  نیا  فوخ  ام  هک  تسین  روط  نیا  میدرک . لمع  نامدوخ  فیلکت  هب  میتسناوتن ، رگا  رتهب و  هک  مینارب  بقع  هب  ار  اـهنآ 
یمن يونعم  تسکش  میروخب  يروص  تسکـش  هک  نیا  ضرف  رب  ایناث  تسا و  ام  اب  ادخ  میروخ ، یمن  تسکـش  هک  الوا  میروخب . تسکش 

دـینک و مایق  تالکـشم  همه  لباقم  رد  دیـشاب و  دـنمتردق  امـش  تساـم . اـب  تسا ، نیملـسم  اـب  تسا ، مالـسا  اـب  يونعم  يزوریپ  میروخ و 
هک مراودیما  مراتساوخ و  ار  امش  همه  تداعس  تمالـس و  یلاعت  دنوادخ  زا  دینک ، ظفح  ار  ادخ  هب  هجوت  دینک . ظفح  ار  ناتدوخ  تدحو 
اب نامیا  حالص  اب  دیاب  ام  صص 92و 93 4 - ج 12 . رون ، هفیحص  دینک . هبلغ  تالکشم  همه  رب  دینکب و  ادیپ  يزوریپ  تمالس  تحص و  اب 
رد دندرک ، هبلغ  نامیا  اب  عمتجم و  اما  مک  هدعو  کی  اب  مالسا  ردص  نیملسم  هک  دیدید  خیرات  رد  دیناد ، یم  امـش  مینک  هلباقم  اه  تردق 
یم ام  یک  دوب . اهنآ  تسد  رد  نامیا  هحلـسا  دندوب و  مه  اب  هک  نیا  يارب  دـندرک  هبلغ  تقو  نآ  هرومعم  ابیرقت  رب  نرق  مین  زا  رتمک  فرظ 

دیدید امـش  مینک ؟  هلباقم  نامیا  هحلـسا  اب  اه  تردق  نیا  اب  میریگب و  تسد  هب  تسا -  هتـشاذگ  رانک  هک  ار -  نامیا  هحلـسا  نیا  میهاوخ 
اب تشاد و  نامیا  رازبا  تشادن و  يرگ  یماظن  چیه  تشادن و  یگنج  رازبا  چیه  تشادـن و  هحلـسا  چـیه  مک و  شددـع  هک  یتلم  کی  هک 

. دندوب وا  لابند  اه  تردق  همه  اه ، تردق  ربا  نامه  هن  دندوب . وا  لابند  اه  تردـق  همه  هک  یناطیـش  تردـق  کی  رب  درک  هبلغ  نامیا  رازبا 
هبلغ مک  رازبا  کی  اب  مالسا  ردص  رد  هک  دوب  یتردق  نامه  نیا  داد . هبلغ  دنتـشادن  چیه  هک  ار  مدرم  تشم  کی  هک  دوب  نامیا  تردق  نیا 

(( سیلگنا اکیرمآ و   )) مالـسا گرزب  نیفلاخم  نارگرامعتـسا و  اب  هزرابم  ص 93 5 - ج 19 ، رون ، هفیحـص  طاسب . نآ  اب  مور  رب  دـندرک 
. تساکیرما عوضوم  تسا  هجاوم  نآ  اب  هطلس  تحت  ياهروشک  یمالسا  ریغ  یمالسا و  ياه  تلم  هک  يا  هلاسم  نیرتروآ  درد  نیرتمهم و 

یـششوک چـیه  زا  هطلـس ، تحت  ياهروشک  يدام  ریاخذ  ندـیعلب  رتشیب  يارب  ناـهج  ياـهروشک  نیرت  دـنمتردق  ناونع  هب  اـکیرمآ  تلود 
يداصتقا و یـسایس و  هرطیـس  يارب  اکیرمآ  تسا . ناـهج  فعـضتسم  مورحم و  مدرم  کـی  هرامـش  نمـشد  اـکیرمآ  دـنک . یمنراذـگورف 
هب هک  شعیسو  تاغیلبت  اب  ار  ناهج  مولظم  مدرم  وا  دیامن . یمن  يراددوخ  یتیانج  چیه  زا  هطلـس ، ریز  ناهج  رب  شیوخ  یماظن  یگنهرف و 

ار هانپ  یب  مدرم  نوخ  نانچ  شراکتنایخ ، زومرم و  يدایا  اب  وا  دـیامن . یم  رامثتـسا  ددرگ ، یم  یهدـنامزاس  للملا  نیب  مسینویهـص  هلیـسو 
گرزب ناطیـش  نیا  اب  تهج  ره  زا  تسا  هتـساوخ  هک  ناریا  دنرادن . تایح  قح  شرامقا  وا و  زج  سک  چیه  ناهج  رد  ییوگ  هک  دکم  یم 

ریاـس وا  دزیرب  ار  اـم  ناـناوج  نوخ  تسا  هدومن  راداو  ار  قارع  اـکیرمآ  تسا . یلیمحت  ياـه  گـنج  نیا  راـتفرگ  زورما  دـنک ، هطبار  عطق 
ام اب  مه  ییایـسآ  ياهروشک  رثکا  فسالا  عم  دروآ  رد  ياپ  زا  يداصتقا  رـصح  اب  ار  ام  ات  تسا  هدومن  راداو  ار  شذوفن  تحت  ياـهروشک 

ناناوج و نیا  اـم  يادهـش  دـگنج و  یم  اـکیرمآ  اـب  امـسر  هک  تسا  يروشک  ناریا  هک  دـننادب  دـیاب  ناملـسم  ياـهتلم  هتـشادرب . زیتس  رس 
برغ ياهیریگرد  هک  تسا  يرورض  هلئسم  نیا  رکذ  سپ  دننک . یم  عافد  اکیرمآ  لباقم  رد  زیزع  مالسا  ناریا و  زا  هاپس  شترا و  ناروالد 

هب نیا  دنا و  هدرک  هجاوم  نآ  اب  ار  ام  زور  ره  هتـسباو . ربخ  یب  ادخ  زا  ياه  هورگ  هک  اکیرمآ  بناج  زا  تسا  ییاهیریگرد  ام  زیزع  روشک 
اه و تردـق  ربا  ریاس  ای  اکیرمآ و  اب  ام  رگا  هچ  تسا . هتـشگ  انب  یعقاو  لالقتـسا  هیاپ  رب  هک  دوش  یم  طوبرم  ام  یمالـسا  بالقنا  ياوتحم 
دنهد و تلذ  يراوخ و  هب  نت  دنتـسین  رـضاح  هجو  چـیه  هب  رگید  ام  مدرم  یلو  میدوبن  بئاصم  نیا  راتفرگ  میدوب . هدـمآ  رانک  اه  تردـق 

ماما يور  هلابند  هک  میا  هدومن  دهع  شیوخ  يادخ  اب  میرضاح و  ندش  هتشک  يارب  ام  دنهد . یم  حیجرت  نیگنن  یگدنز  هب  ار  خرس  گرم 
تردق ربا  ریاس  اکیرمآ و  لباقم  رد  ناگداتسیا  هب  دیا ! هتسشن  اعد  هب  ادخ  هناخ  رانک  رد  هک  یناناملـسم  يا  میـشاب . ع )  ) ادهـشلادیس دوخ 

زورما میزیتس و  رد  اکیرمآ  اب  ام  دنتـسه . ام  یمالـسا  بالقنا  نابیتشپ  قارع  مدرم  میرادـن و  یگنج  قارع  اب  ام  هک  دـینادب  دـینک و  اعد  اه 
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درم ام  ما  هتفگ  اهراب  هک  دراد  همادا  یعقاو  لالقتـسا  ات  زیتس  نیا  ادـخ  دـیما  هب  تسا و  هدـمآ  نوریب  قارع  تلود  نیتسآ  زا  اکیرمآ  تسد 
، دراد ار  ام  يدوبان  دصق  اکیرمآ  هک  میبلط  یم  تداهش  هب  ار  امش  فرط ! یب  ياهروشک  يا  درادن . انعم  ناناملـسم  يارب  میلـست  میگنج و 
ار دوخ  روشک  دوخ ، ات  میا  هدرک  تشپ  اکیرمآ  يوروش و  هب  برغ  قرـش و  هب  ام  دـینک . کمک  نامفدـه  رد  ار  اـم  دـیئآ و  دوخ  هب  یمک 
هک تسا  یخیرات  يانثتسا  کی  نیا  ناهج  یلعف  عاضوا  اب  میوش ؟  عقاو  برغ  قرش و  موجه  دروم  نینچ  نیا  ات  تسا  قح  ایآ  مینک ، هرادا 

ناملسم و نایوجشناد  طسوت  يریگ  ناگورگ  هک  ما  هتفگ  اهراب  دروخ . یمن  تسکش  ام  فده  انئمطم  ام ، تسکش  تداهـش و  گرم و  اب 
وغل مودـعم و  هاش  لاوما  نداد  سپ  زاب  اب  العف  نانیا  تسا . هدروخ  اکیرمآ  زا  ام  تلم  هک  تسا  یتامدـص  لمعلا  سکع  ام  دـهعتم  زرابم و 

ام ياه  هیامرـس  یمامت  نتـشاذگ  دازآ  ناریا و  رد  اکیرمآ  یماظن  یـسایس و  تلاخد  مدع  هب  تنامـض  ناریا و  هیلع  اکیرمآ  ياهاعدا  مامت 
رد نانیا  اب  دنیامن . لمع  دنناد  یم  حالـص  هک  وحن  ره  هب  نانآ  ات  ما  هدومن  یمالـسا  سلجم  هب  لوحم  ار  رما  نیا  هتبلا  هک  دندرگ  یم  دازآ 
رد دندرکن . راذگورف  دروم  نیا  رد  یتمهت  ارتفا و  غورد و  چیه  زا  شرامقا  اکیرمآ و  تاغیلبت  یلو  تسا  هدـش  راتفر  هجو  نیرتهب  هب  ناریا 
رد يا  یمسر  ماقم  چیه  دندومن و  ار  یحور  یمسج و  ياه  هجنکـش  اه و  تناها  نیرتدب  ام  زیزع  نادنزرف  هب  سیلگنا  اکیرما و  هک  یلاح 
زا درکن . موکحم  هنایشحو ، راتفر  نیا  لباقم  رد  ار  سیلگنا  اکیرمآ و  سک  چیه  دومنن و  عافد  ام  زیزع  ناتـسود  نیا  زا  یللملا  نیب  عماجم 

ص 83. ج 13 . روـن . هفیحـص  میدـنموزرآ . دـنبرد  ياـه  تـلم  ماـمت  يارب  ار  یمالـسا  يروـهمج  لالقتـسا و  يدازآ و  لاـعتم  دـنوادخ 
نامه هک  يدایز  دارفا  اب  دور  یم  شیپ  نامیا  هوق  اب  هک  يدرف  کی  نامیا  حالس  زا  هدافتسا  اب  نافلاخم ، اب  نیملسم  هلباقم  - 6 21/6/1359

نیملسم يارب  دمآ  شیپ  هک  اهگنج  زا  یضعب  رد  دیـشاب . هدرک  هظحالم  رگا  مالـسا  رد  دنک . یم  هلباقم  نیا  دنرادن  نامیا  نکل  دنراد  هوق 
. دوب ارهاظ  مور  رکشل  لوارقـشیپ  دوب و  رازه  یـس  ارهاظ  تسه  خیرات  رد  هک  يروط  نآ  بسح  هب  ناشیاوق  مامت  دندوب  یمک  هدع  کی  و 

هبیتک نیا  دنتشاد  ناریا  مور و  تقو  نآ  هک  ییاهگرب  زاس و  اب  تیعمج  رازه  دصتفه  ای  دصتشه  شلابند  دوب و  رازه  تصش  ناشلوارقشیپ 
یم رفن  یس  اب  نم  هک  تفگ  مالسا  ياهرادرس  زا  یکی  دوب . ارهاظ  رازه  تصـش  هک  دندروآ  يور  هک  یتقو  اهنآ  ياهلوارقـشیپ  ینعی  اهنآ 

مـشچ نیا  دـناشن . بقع  ار  رفن  رازه  تصـش  تفر و  نامرفن  یـس  میدـناسرت و  ار  اهنیا  رگا  ام  ددـع و  یـس  اب  منک  یم  هلباقم  اهنیا  اب  مور 
رخآ اـت  یـس  دـنتفگ  دـندوب  اـجنآ  هک  یـصاخشا  بوخ  دروخب . تسکـش  مه  ناـشگرزب  رکـشل  نآ  اـهنیا  هک  دوش  یم  نیا  بابـسا  مخز 

بابسا نیا  ار و  اهنیا  دنداد  تسکش  رفن و  رازه  لباقمرفن  ره  يرفن . رازه  تصش  دش  رارق  هرخالاب  رفن ؟  یس  اب  رفن  رازه  تصـش  دوشیمن .
هوق نیا  ناشراک . غارـس  دنورب  دـنروخب و  تسکـش  مه  نا  دوب . شلابند  مه  رازه  دصتـشه  دوب و  هدـید  هیهت  هک  مور  رکـشل  هک  دـش  نیا 
نیا تسا . نامیا  هبرح  هک  يا  هبرح  وچمه  کی  اب  تسا ، رتهب  اـجنیا  زا  دور و  یم  تشهب  دـشکب . رگا  هک  ینموم  کـی  ینعی  تسا  ناـمیا 
یم ایند  يارب  تسه . امش  لباقم  هک  ییاهنآ  دناد . یم  تداعـس  شدوخ  يارب  ار  تداهـش  نیا  دوشب  هتـشک  هک  درادن  نیا  زا  یـسرت  رگید 

، تسایند نیمه  يارب  اهنآ  دنرادن ، منهج  تشهب و  هب  داقتعا  دنرادن ، تمایق  هب  داقتعا  دـنرادن ، تعیبط  ياروام  هب  داقتعا  هک  ییاهنا  دـننز .
نیا اما  دوشب . هچ  شیایند  دـنک و  هبلغ  هک  دـنک  ظفح  ار  شدوخ  یه  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  بوخ  دوشب . تسرد  ناشیایند  دـنهاوخ  یم 
هزرل هک  نیا  ات  تسین  ایند  يارب  مدآ  نیا  دوش ، یم  نادیم  دراو  دراد و  یم  رب  مدق  یهلا  دصقم  يارب  هک  یمدآ  نیا  ادـخ ، يارب  هک  یمدآ 

نیا بلطم  هدمعو  تلم  مالـسا و  نیفلاخم  اب  هزرابم  هب  میفلکم  ام  ص45 7 - ج12 . رون . هفیحـص  تسادخ . يارب  نیا  دیایب . شبلق  رد  يا 
ای مینک  هزرابم  مالـسا  تلم  نیفلاخم  مالـسا و  نیفلاخم  نیا  اب  هک  تسا  هداد  فیلکت  ام  هب  ادـخ  میفلکم ، اـم  میراد ، یفیلکت  اـم  هک  تسا 

میدرم و مه  رگا  میدرب و  شیپ  مه  میا و  هدرک  لـمع  ناـمفیلکت  هب  اـم  مه  هللادـمحلا ، هک  میدرب  شیپ  رگا  مـیرب  یمن  اـی  مـیرب . یم  شیپ 
جراخ لاح  ود  زا  هک  نیا  يارب  تسین  ام  يارب  تسکـش  میرادـن ، تسکـش  ام  میـسرتب . ارچ  ام  میدرک . لمع  ناـمفیلکت  هب  میدـش . هتـشک 

ترـضح دنروخ . یم  تسکـش  مه  ادخ  ایلوا  میدـنموربآ . ادـخ  شیپ  هک  میرب  یمن  شیپ  ای  میدـش  مه  زوریپ  هک  میرب  یم  شیپ  ای  تسین 
تسکش دیزی  اب  گنج  رد  مه  هیلع  مالـس هللا  نیـسح  ماما  دروخ .، تسکـش  درادن . فرح  هک  نیا  دروخ ، تسکـش  هیواعم  گنج  رد  ریما 
میهاوخ یم  ادـخ  يارب  هک  مه  اه  ام  رگا  دوب . یعقاو  زوریپ  يرهاظ و  تسکـش  اهنآ ، دـندش  زوریپ  عقاو  بسح  هب  اما  دـش  هتـشک  دروخ و 
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ص 22 8- ج 9 . رون ، هفیحـص  دش . دـهاوخ  ام  اب  يزوریپ  مه  عقاو  بسح  هب  میدرک و  لمع  ار  فیلکت  میروخب ، مه  تسکـش  مینک  راک 
کی لثم  بالقنا  دیدرک و  شهجوت  مک  تسا ، هدـش  عقاو  ایند  رد  هک  یتابالقنا  زا  هک  نیا  لثم  امـش  اه  تردـق  مامت  اب  ناریا  تلم  هلباقم 

نیا ثیح  زا  تسا . هنومن  بالقنا  کی  ناریا  بالقنا  نیا  هک  دیناد  یم  امـش  دیناد . یم  روهمج  سیئر  کی  اب  يریزو  تسخن  الثم  لیدـبت 
عقاو تاقوا  زا  يرایسب  یماظن  ياتدوک  کی  اب  اهنآ  تسا ، هدوب  مه  دایز  ریخا  لاس  دص  نیا  رد  تسا و  هدوب  ایند  رد  هک  ییاه  بالقنا  هک 
هدش یم  بالقنا  هک  نیا  درجم  هب  تسا . هدمآ  یم  شیاج  رگید  یناطیش  تردق  کی  تسا . هتفر  یم  یناطیش  تردق  کی  تسا  هدش  یم 
دینک یم  هظحالم  هک  زور  دـنچ  نیمه  رد  دنتـسکش . یم  ار  همه  ملق  ناهد و  تسد و  رد  تسا ، هدرک  یم  ادـیپ  ققحت  اتدوک  نیا  تسا و 

ياهتیلاعف مامت  لیطعت ، تاعوبطم  مامت  دـنتفگ  یم  اه  هناسر  هک  يروط  هب  شلابند  تسا و  هدـش  عقاو  کـلامم  زا  یکی  رد  بـالقنا  کـی 
اهنیا هسنارف . بالقنا  ربتکا ، بالقنا  لثم  تسا  هدـش  ایند  رد  هک  یتابالقنا  زاب  و  همه . يارب  ناقفخ  لیطعت و  بازحا  مامت  لـیطعت . یـسایس 
قیرط ص98 9 - ج10 . رون ، هفیحـص  ینویلیم . دنچ  ياهراتـشک  اه و  یطحق  اه ، تمحز  شلابند  ینالوط  ياهلاس  ات  ینالوط . ياهلاس  رد 

اب یتلم  کی  رگا  مه  اب  مدرم  دـننک  عامتجا  رگا  هک  دوب  یملع  هک  دوب  یبلطم  کی  اقباس  تسا  هدوب  نیربکتـسم  دـض  رب  مایق  ءایبنا  هزرابم 
اب راشقا  دنتشاذگ  یمن  دنتـشاد  هک  یـسایس  دید  دنتـشاد و  هک  يا  یملع  هلاسم  نآ  يور  دنریگب  ار  ناشیولج  دوش  یمن  دوشب  عامتجا  مه 
یم اهنآ  دندرک  یم  قیمحت  ار  ام  اهنآ  میدرک  یم  ریفکت  ار  اهنآ  اهام  هک  دندرک  رود  وچمه  اه  یهاگشناد  زا  ار  اه  ام  دنوشب  کیدزن  مه 

هکنآ ار  نید  اهنیا  ار  نید  لصا  . یسیلگنا ینعی  دنوخآ  ، يرابرد ینعی  دنوخآ  دنتسه ، رابرد  لامع  هک  منک - یم  ضرع   - هتسد نیا  دنتفگ 
هک نیا  يارب  دندوب  اهدنمتردق  دنا  هدرک  داجیا  اهنیا  هک  ار  ینید  دنا و  هدرک  داجیا  اهدـنمتردق  اهنیا  نید  تسا  نویفا  يارب  دـنروآ  اج  هب 
اب تشهب و  هدعو  اب  اهنیا  دنوشب  هریچ  اه  دنمتردق  دض  رب  اه  هدوت  ادابم  هک  دننکب  لامعا  ار  ناشدوخ  تردق  اهنآ  دـننکب و  باوخ  ار  درم 

دنپاچ یم  ار  مدرم  اهدنمتردق  دننک و  یم  شوهیب  ار  مدرم  مدرم ، يارب  دنیوگ  یم  ییالال  دـننک  یم  مارآ  ار  مدرم  اهزیچ  روط  نیا  هدـعو 
بوخ اهتلود  دض  رب  دندرک  یم  رادیب  ار  اه  هدوت  هک  دندوب  ایبنا  هک  دنیب  یم  دـنک  هعجارم  ایبنا  خـیرات  هب  یفـصنم  ره  رگا  هک  یتروص  رد 

نوعرف هن  نوعرف  دـض  رب  درک  رادـیب  ار  مدرم  هدوت  داتفا  هار  اصع  کی  اب  نابـش  مدآ  کـی  ار  مدرم  هدوت  هک  تسا  مالـس  هیلع  یـسوم  نیا 
مد هک  مالسا  خیرات  نیا  دریگب  ار  اه  دنمتردق  يولج  هکنیا  يارب  درک  زیهجت  ار  مدرم  یسوم  اجنآ  ندناباوخ  يارب  درک  تسرد  ار  یـسوم 

ار مالسا  نید  دنشاب و  هدرک  شتسرد  ار  لوسر  ترـضح  شیرق  ياهدنمتردق  هک  دوبن  روط  نیا  هک  دیناد  یم  امـش  همه  تسا و  نامتـسد 
، درک رادـیب  ار  اهادـگ  درک ، رادـیب  ار  اـه  هدوت  هک  دوـب  لوـسر  ترـضح  نیا  دـننک  باوـخ  ار  اـه  هدوـت  هکنیا  يارب  دنـشاب  هدرک  تسرد 

نیا هدوب  اهدنمتردق  اب  همه  ربمغیپ  ياهگنج  اهدنمتردق  دض  رب  درک  مایق  اهزیچ  نیا  دض  رب  درک و  رادیب  ار  ارقف  درک ، رادـیب  ار  كولعص 
اذک و ياراد  هک  منکب  ضرعو  نیربکتسم  نیفعضتسم و  افعـض و  ارقف و  مدرم  هدوت  هدع  کی  گرب  زاس و  یب  هدع  کی  زا  ترابع  فرط 

تبث هب  دنناسر  رواب  هب  ار  انعم  نیا  ام  ياه  ناوج  نیب  رد  دـیاش  اهام و  دوخ  نیب  رد  دـیاش  هک  تسا  هدوب  يردـق  هب  اهنآ  تاغیلبت  نآ  اذـک 
بلطم سکع  هک  دنناد  یم  همه  جراخ  رد  تسا  هدوب  بلطم  لصا  هک  یتروص  رد  تسا  يزیچ  نیچمه  يارب  نید  لصا  ریخ ، هک  دنناسر 
رادفرط نویناحور  نیا   )) ور نآ  زا  نادنمتردق  دضرب  ناربکتـسم ، دض  رب  هدـش  عورـش  اه  هدوت  زا  اهربمغیپ  نیب  ام  عازن  هشیمه  تسا  هدوب 

رد دراو  تسه و  مدای  الاح  ات  هاش  اضر  تلود  لوا  زا  نم  نکلو  امـش  هب  دـسرب  هچ  تسین  ناـمدای  اـم  ار  قباوس  رگا  امـش  دنتـسه  اـهتلود 
لوط رد  یناطیـش  تردق  نیا  اب  هکنآ  ناتیاه  یـضعب  دـیاش  ام  نیب  زا  شلوا  زا  تسین  ناتدای  ناترثکا  هتبلا  امـش  مدوب  علطم  مدوب و  نایرج 
جراخ رد  يا  هملک  کی  دوب  نکمم  یهاگ  دـندوب  رانک  یـسایس  ياه  ههبج  مامت  دـندوب  نویناحور  درک  تفلاخم  لاس  دـنچ  هاـجنپ و  نیا 

ناسارخ ياملع  مه  تقو  کی  دـندوب  زیربت  ياملع  هاش  اضر  دـض  رب  دـندرک  مایق  تکلمم  لـخاد  رد  لـخاد ، رد  هکنآ  اـما  دـنیوگب  اـهنیا 
درک یم  تفلاخم  سلجم  رد  هک  نآ  میدوب  رـضاح  ار  شا  همه  ام  هک  دندش  عمج  مق  رد  هک  دندوب  ناهفـصا  ياملع  مه  تقو  کی  دندوب 

هب دنتـشادن  يراک  دندوبن  يزیچ  تقونآ  اهنیا  اجنآ  فالخ  رب  داتـسیا  یم  هک  دوب  سردم  دوبن  يدازآ  تضهن  دوب  سردم  دوبن  یلم  ههبج 
تسا هدوب  تیناحور  دض  رب  تاغیلبت  هک  تسا  نیا  هیضق  اما  میرادن  اهنآ  اب  يراک  ام  دنتـسه  الاح  اهنآ  بوخ  دش  زیچ  هک  دعب  اهراک  نیا 

( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهمانیگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1041زکرم  هحفص 158 

http://www.ghaemiyeh.com


مه اب  اهنیا  دـنناوتن  ات  دـننکب  ادـج  مدرم  زا  ار  یناـحور  حاـنج  نیا  هک  دنتـساوخ  یم  اـهنآ  هک  تسا  هدوب  نیا  رطاـخ  يارب  تاـغیلبت  نیا  و 
30و صص ج 6 ، رون . هفیحـص  یملع . یـسایس و  تاهج  اهنآ و  زت  هیـضق  نیا  دـنریگب  رایتخا  رد  ار  اهنیا  عفانم  دـنناوتن  ات  دـنوشب و  عمتجم 

31و 32

نایوجشناد طسوت  یسوساج  هنال  ریخست  نوماریپ  ماما  ترضح  تانایب  زا  يوترپ 

مایق ادخ  يارب  هک  یتلم  دندرکیم . یسوساج  اهنیا  دننکب و  هئطوت  دننک ، یسوساج  هک  دنرادن  قح  اههناخترافـس  یـسوساج  هنال  ریخـست 
ام هدوبن و  راک  رد  ترافس  هیضق  شلصا  تسین ، هناخترافس  اجنیا  هک  میتسه  یعدم  ام  دسرتیمن . چیه  زا  دنکیم  بلط  تداهـش  هدرک و 

دیدرک تسرد  يزیچ  کی  امـش  هناخترافـس  مسا  هب  دندوبن ، هناخترافـس  ءازجا  اهنیا  دندوب ، اجنیا  رد  هک  ییاهمدآ  نیا  هک  میتسه  یعدـم 
یلیاسو ایتساهـسوساج  تسد  بابـسا  اهنیا  تسه ، هناخترافـس  نیا  رد  هک  ییاهزیچ  نیا  ایآ  هک  دننیبب  دنیایب  تسا و  یـسوساج  هنال  هک 

دینک ضرف  دننک و  یلقع  یبتقو  کی  مه  رگا  اهنیا  ار  هناخترافس  هن  میتفرگ  ار  یسوساج  زکرم  هک  ام  دراد ؟ مزال  هناخترافـس  هک  تسا 
هک يراک  نیا  مه  رگا  دنورب . مه  ناشیکی  اهنیا  دنراذگیمن  دنربیم ، نیب  زا  نادـند  گنچ و  اب  ار  اهنآ  ام  ياهناوج  نیا  ناریا ، هب  دـنزیرب 

فرط یـصاخشا  هچ  اب  هک  دـندیمهفیم  تقو  نآ  یـسوساج  هنال  نیا  رد  دـنیایب  نارهت و  رد  دـنیایب  هک  ییاجنآ  هب  دوب  هدیـسر  دوب  هدرک 
هک تسا  يزیچ  نیا   ) دنکب ناتراداو  یسک  کی  ادخ  زا  ریغ  هکنیا  نودب  ناتدوخ  هک  منکیم  رکشت  اهامش  زا  نم  تروص  ره  رد  دنتـسه .

دـنهدیم و ذـغاک  نم  يارب  پاپ  ياـقآ  هک  تسا  یمود  هعفد  نیا  دـیدش . نادـیم  نیا  دراو  ناـتدوخ  هدرک ) ادـیپ  شـشوج  یهلا  ادـبم  زا 
هب ناریا  رد  هک  يزکرم  نیا  هک  دندرک  ادـیپ  عالطا  ام  زیزع  ياهناوج  هک  دوب  یـسوساج  هنال  نآ  يارب  لوا  هعفد  دنتـسرفیم . ار  صاخـشا 
رد هک  دنتسه  یناسوساج  هکلب  دنتسین  تاملپید  صاخشا  دنتـسه  اجنآ  رد  هک  یـصاخشا  تسین و  هناخترافـستسه  اکیرما  ترافـس  مسا 

يارب دندرک  هیصوت  هتسنادن  دیاش  پاپ  ياقآ  دنتسه و  عمتجم  اجنآ  رد  ام  روشک  و  ام ، تلم  ررض  يارب  دنتسه و  زکرمتم  یسوساج  زکرم 
یـسوساج هنال  زورلاس  هک  زورما  مینزب و  اهنیا  رـس  هب  میراد  دایرف  هچ  ره  دـیاب  ام  مداد . ناشیا  هب  یتاهبنت  لصفم  تقو  نآ  رد  نم  اـهنآ و 

رد یـسوساج  هنال  نیا  رگا  دنداد ، ماجنا  مالـسا  نیدهاجم  مالـسا ، ناتـسود  هک  یلمع  نیا  منکیم و  ضرع  کیربت  نامتلم  هب  نم  تسا ،
یبالقنا لمع  اب  دـناهدرک  لاغـشا  ار  یـسوساج  هنـال  هک  يزراـبم  ناملـسم و  نایوجـشناد  دیـشکیم . یهاـبت  هب  ار  ناریا  دـیاش  دوب ، اـجنیا 

نابآ هدزیـستبسانم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ  دندرک . زارفارـس  ار  تلم  دـندومن و  دراو  راوخناهج  ياکیرما  رکیپ  رب  گرزب  ياهبرـض  ناشدوخ 
یعمج هتـسد  راتـشک  هاگـشناد و  هب  سوحنم  میژر  هنایـشحو  موجه  زور  ناـبآ ، هدزیـس  زور  میحرلا  نحرلا  هللا  مسب  نازوـمآشناد ) زور  )

رد یمالسا  مولع  سرادم  هیـضیف و  هسردم  هب  زور  کی  روشک ، تفرـشیپ  ندمت و  رهاظم  مامت  اب  فلاخم  میژر  تسام . زیزع  نایوجـشناد 
. نادنمـشناد شناد و  زکارم  نیا  ناریا ، رـسارس  ياههاگـشناد  سرادم و  نارهت و  هاگـشناد  هب  زور  کی  دـشیم و  رو  هلمح  ناریا  رـسارس 
هب کیدزن  ياهناتسرهش  ریاس  نارهت و  مق و  زیزع  نویناحور  تسا  مزال  رتشیب  یگتـسویپ  يارب  تسا ، هاگـشناد  هب  هلمح  زورلاس  هک  نونکا 

ناریا زا  هطقن  ره  هاگشناد  رد  ناریا  ياهرهش  مامت  نویناحور  نینچمه  دنیامن و  تکرش  تسا ، نارهت  هاگـشناد  رد  هک  یمـسارم  رد  نارهت 
شناد هب  نتـسویپ  ناریا و  رـسارس  ياههاگـشناد  رد  روضح  اب  دنیامن و  تکرـش  دناهدرک ، رارقرب  یتشادگرزب  سلجم  تبـسانم  نیدـب  هک 

ره رد  اـم  نانمـشد  دـننک . یثـنخ  ار  یقرتـم  يورین  ود  نـیا  نـیب  هناـنکفا  ییادـج  ياـه  هئطوـت  زیزع ، ناداتــسا  نایوجــشناد و  نازوـمآ و 
. دننک بلس  زیزع  تلم  زا  ار  شمارآ  دنهاوخیم  نکمم  هلیـسو  ره  اب  دنتـسین و  رادربتسد  ياهئطوت  چیه  زا  زور  نیا  رد  اصوصختصرف 
هداد و شرتسگ  لیئارـسا  اکیرما و  هیلع  ار  دوخ  تالمح  مامت  تردـق  اب  هک  تسا  هینید  مولع  نیلـصحم  نایهاگـشناد و  نازومآ  شناد  رب 
، نازومآ شناد  رب  دـننک . موکحم  ادـیدش  رگید  راب  ار  گرزب  هئطوت  نیا  دـنیامن و  راکتیانج  عولخم  هاـش  نیا  دادرتسا  هب  راداو  ار  اـکیرما 

تلم رب  دنیامن و  يرادفرط  دوخ  یمالسا  بالقنا  زا  ظفح و  ار  شیوخ  تدحو  ورین  مامت  اب  هک  تسا  هینید  مولع  نیلصحم  نایهاگشناد و 
حور هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو  داب . یگمه  هارمه  هب  ادختسد  دننک . ینابیتشپ  تردق  مامت  اب  زیزع  حانج  ود  نیا  زا  هک  تسا 
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رد تردـق  ناوت و  ماـمت  اـب  هک  تسا  دـهعتم  ناـملعم  دـیتاسا و  زیزع و  نایوجـشناد  نازومآ و  شناد  رب  ینیمخلا 10/8/58  يوـسوملا  هللا 
يرادـیب و لاعتم  دـنوادخ  زا  دـنیامن . كاپ  ناـنآ  دوجو  ثول  زا  ار  شرورپ  شزومآ و  طـیحم  دـننک و  شـشوک  داـسف  لـماوع  ییاـسانش 
تقد و لامک  اب  زیزع  نازومآ  شناد  مناهاوخ . ار  نانآ  یقالخا  یملع و  یلاعت  دـشر و  راتـساوخ و  ار  ناوج  لـسن  رتشیب  هچ  ره  يرایـشه 

تاماقم هب  هلـصافالب  دننیبب  یفارحنا  نانآ  زا  یکی  رد  هدرکن  يادـخ  رگا  هک  دـنریگب  رظن  ریز  ار  نیملعم  ناریبد و  رادرک  لامعا و  یفرطیب 
یفارحنا راکفا  دنتساوخ  نانآ  زا  یضعب  رگا  ات  دنشاب  دوخ  ناراکمه  بظاوم  يرایشه  اب  نیملعم  ناریبد و  دوخ  دنیامن و  شرازگ  لوئـسم 

اب دیـشخبن ، ياهدـیاف  هک  یتروص  رد  دـنیامن و  يریگولج  نانآ  زا  دـننک ، اـقلا  نامیمالـسا  نهیم  نادـنزرف  هب  سیردـت  لـالخ  رد  ار  دوخ 
رد فرحنم  دارفا  ناراـکبارخ و  رگید  نیقفاـنم و  ذوفن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  دـیاب  دـنراذگب . ناـیم  رد  نالوئـسم  اـب  ار  بلطم  تیعطاـق 

ناریبد و اصوصخم  یتیبرت  روما  ناراکردناتسد  همه  نآ ، لوئسم  تسا و  مالسا  یهابت  بجوم  تیبرت  میلعت و  زکارم  رگید  اهناتـسریبد و 
نیب تدـحو  شقن  ار و  نامیمالـسا  بـالقنا  خـیرات  دـننک  یعـس  دـیاب  نازوـمآ  شناد  دنــشابیم . یهللا  بزح  نازوـمآشناد  ناـملعم و 

نئمطم دینک ، مهافت  مه  اب  دیسانشب و  ار  نویناحور  امش  ار و  امـش  نویناحور  رگا  اریز  دنزومایب ، نویناحور  اب  ار  نایهاگـشناد  ناشدوخ و 
دنهاوخن عمط  ناتیمالسا  روشک  امـش و  رب  نافرحنم  ناراکبارخ و  رگید  نایارگپچ و  ناقفانم و  زا  هدزقرـش  هدزبرغ و  ياهحانج  هک  دیـشاب 

راتفگ اهملق و  هدنسیون ، ياهرشق  يا  رکفنشور و  ياهرشق  يا  وجشناد  دش . دنهاوخ  هجاوم  یعطق  تسکش  اب  دننک ، عمط  مه  رگا  و  درک ،
تاعامتجا ام ، نایهاگشناد  يا  ام ، نایگنهرف  يا  ام ، نایوجشناد  يا  ام ، نادنمـشناد  يا  دینک ، فرـص  نیفعـضتسم  نیا  هار  رد  ار  ناتدوخ 

دیتفر و سبح  همهنیا  دیداد و  نوخ  همهنیا  دیدرک و  تمدخ  همهنیا  هک  دـیدوب  امـش  دـینک ، تیوقت  نیفعـضتسم  نیا  هار  يارب  ار  ناتدوخ 
ار اهملق  دورب ، رده  ناتدوخ  تامحز  دیراذگن  نارگلواپچ ، يرگلواپچ  زا  هصالخ  نانمشد ، غوی  زا  یـصالخ  يارب  دیدیـشک  رجز  همهنیا 

نایوجـشناد نیفعـضتسم . هبتمدـخ  رد  ار  لامعا  نیفعـضتسم و  هبتمدـخ  هار  رد  ار  راتفگ  دـیزادنیب ، راک  هب  قلخ  نیا  هبتمدـخ  هار  رد 
نیا رد  هک  يزیزع  نایوجشناد  تساهنآ  تسد  رد  نیازا  دعب  ام  روشک  تاردقم  هک  دنتسه  یناسک  هللا  ءاشناو  بالقنا  ناورـشیپ  هک  زیزع 

حرطم يردارب  تسین ، حرطم  يربهر  نم  شیپ  نم  نازیزع  دندمآ . شوخ  دناهتـشادرب  مدـق  مالـسا  هار  رد  ناردارب  همه  شودـمه  بالقنا 
الـصا تسین ، حرطم  يربـهر  مالـسا  رد  هوخا  نوـنموملا  اـمنا  تسا . هدـناوخ  ردارب  ار  اـم  میرک  نآرق  رد  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  تسا ،

امـش رازگتمدـخ  نم  یناعم ، نیا  تسا  هدوبن  حرطم  ناشـشیپ  کلاذ  عم  دـندوب  يونعم  ياهربهر  هکیلاح  نیع  رد  مه  ام  مالـسا  ناـگرزب 
ناتدوخ هدشمگ  نیا  دییایب . نوریب  یگدزبرغ  زا  هک  دیشاب  نیا  ددصرد  ناتدوخ  زیزع ، ياهوجشناد  امـش  يربهر ، مسا  ات  تسا  رتهب  مشاب 

ره هب  هک  دنددص  رد  اهنآ  دنکب . ادیپ  ار  شدوخ  دیاب  قرـش  هدرک و  مگ  ار  شدوخ  قرـش  دیتسه ، ناتدوخ  امـش  هدـشمگ  دـینک ، ادـیپ  ار 
ار تلم  کی  رکفتم  زغم  دیاب  هک  وجـشناد  ماقم  ملعم و  ماقم  دینک . تمواقم  دیاب  امـش  دننک و  لیمحت  ام  هب  ار  ناشدوختسا  هدـش  بیترت 
هک یقیرط  نآ  رب  هللا  اشنا  ات  دـشاب  صخـشم  وجـشناد  ملعم و  هفیظو  دوشب و  دایز  هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  يروما  زا  دـهدب ، لیکـشت 

. دنوش ناسنا  هک  دنـسرب  ییاجنآ  هب  دننکب و  ار  تاماقم  یط  دنورب و  هار  قیرط  نامه  زا  دنکیم ، اضتقا  تیناسنا  ماقم  دهاوخیم و  مالـسا 
یمالـسا نیزاوم  اب  قبطنم  اهنیا  همه  ناشدوخ  راتفگ  ناشدوخ ، رادرک  ناشدوخ ، راتفر  هک  دننکب  هجوت  لوا  ناشدوخ  دیاب  ام  نایوجـشناد 

ناتدوخ دشابن . امش  لمع  اب  فلاخم  امش  فرح  دینکب ، توعد  مه  دیاب  مالسا و  هب  دیدرک . توعد  ار  مدرم  رگا  هکنیا  ات  دشاب  یقالخا  و 
ياهوجشناد امش  زا  دنکیم . هچ  هب  توعد  ار  ام  تسا و  نالف  شدوخ  اقآ  هک  دننک  هرخسم  دییوگب ، یتقو  هک  دیشاب  هتشادن  یعضو  کی 

دینادیم امش  منکیم . تاقالم  امش  اب  درس و  زور  نیا  رد  دیدروآ  فیرشت  هک  منکیم  رکشت  دیتسه  یمالـسا  روشک  هدنیآ  دیما  هک  زیزع 
عبات يدازآ ، ای  قانتخا  ندوب و  دنب  دـیق و  رد  لالقتـسا ، ای  یگتـسباو  دـنکیم ، ادـیپ  ققحت  یتلم  کی  يارب  اهیدـب  اهیبوخ و  زا  هچ  ره  هک 

شقن نیا  هک  دراد  یگرزب  شقن  تسا و  ياهمهم  روـما  زا  دراد  شقن  يروـشک  کـی  رد  هاگـشناد  هک  هچنآ  تسا . یهاگـشناد  ياـهتیبرت 
زیزع ياهوجشناد  امـش  هک  يراک  نیا  دناسریم . شدوخ  يالعا  دصقم  هب  ار  روشک  دنک ، افیا  حیحـص  روط  هب  دنک و  افیا  رگا  ار  گرزب 

ناناوج تیلوئسم . اب  رایسب  فرط  نآ  زا  تسا و  دنمشزرا  تیمها و  اب  رایـسب  روما  زا  هاگـشناد ، یمالـسا  لئاسم  هب  هجوت  راک  نآ  دیراد و 
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ياهروشک مالسا و  شخبدیما  ياههیامرس  هدنیآ  ياهلسن  رد  رـضاح و  لسن  رد  ناملـسم  نایوجـشناد  صوصخ  هب  خیرات  لوط  رد  دهعتم 
نیا دنشاب و  دوخ  ياهروشک  یمالسا و  تما  تاجن  یتشک  دناوتیم  يرادیاپ  تماقتسا و  حالس و  دهعت و  اب  هک  دنانانیا  دنتسه . یمالسا 

نارگرامثتسا رامعتـسا و  یلـصا  فده  هک  دنانانیا  تسا و  نانآ  تامحز  نوهرم  اهتلم  یلاعت  یقرت و  يدازآ و  لالقتـسا و  هک  دنانازیزع 
و دـنوشیم . هدیـشک  فاعـضتسا  یهابت و  هب  اهروشک  اهتلم و  هک  تسا  نانآ  دیـص  اب  تسا و  ناـنآ  دیـص  ددـصرد  یبطق  ره  دـناناهج و 
هک يدازآ  لالقتسا و  گرزبتناما  مالسا ! تما و  ياهادرف  زورما و  دیما  يا  و  نادنمـشناد ! نایوجـشناد و  يا  و  زیزع ! ناناوج  يا  نونکا 

هدـش و هدرپـس  نازیزع  امـش  هب  تسا ، هدـمآ  تسد  هب  ناریا  ناـشلامیظع  تـلم  يراکادـف  تدـهاجم و  اـب  برغ  قرـش و  بـطق  ود  ماد  زا 
زا ینابهگن  لوئسم  دنتسه ، هدنیآ  ناربهر  هک  ناملـسم  نایوجـشناد  صوصخ  هبتلم  همه  تسا ، هتـشاذگ  همه  هدهع  هب  یگرزبتیلوئـسم 

شدوختکلمم هک  دنک  تسرد  ار  یصاخشا  دیاب  هاگشناد  دنک ، تسرد  ملاع  دیاب  هاگـشناد  هاگـشناد  دنـشابیم . یهلا  گرزبتناما  نیا 
کی وت  دورب  دـیایب  شتـسد  يزیچ  کـی  دـشاب ، نیا  لاـمآ  تیاـغ  هکنیا  هن  گـنهرف ، ثیح  زا  دـنک  هرادا  تیملع ، ثیح  زا  دـنک  هرادا  ار 

، میلعت هارمه  میلعت ، دـینک و  تیبرت  ار  اهناوج  دـیتسه ، میلعت  لـها  تیبرت و  هاگـشناد و  لـها  هک  ییاهامـش  دـیاب  لـمهم . دنیـشنب  ياهرادا 
، امـش هب  منکیم  تمدخ  متـسه  هک  ردقنآ  ات  نم  دیـشاب . دیوم  دیـشاب  قفوم  همه  دـنک ، ظفح  ار  ناتهمه  هللاءاشنا  دـنوادخ  دـشابتیبرت .
هک یمولع  ات  دوشب  یمالسا  هاگشناد  دیاب  منکیم . مناوتیم  هک  ردقنآ  منکب  حیحـص  تمدخ  مناوتیمن  هک  نم  هتبلا  مناوتیم ، هک  ردقنآ 

تسا نیا  هاگـشناد  ندش  یمالـسا  ینعم  دشاب . هارمه  تلم  جایتحا  اب  تلم و  تیوقت  هار  رد  تلم و  هار  رد  دوشیم  لیـصحت  هاگـشناد  رد 
نآ میسرتیمن ، یماظن  تلاخد  زا  ام  میسرتیمن ، يداصتقا  رصح  زا  ام  نم ! نازیزع  دنک . ادج  برغ  زا  ار  شدوخ  دنک و  ادیپ  لالقتسا  هک 

تلم تداعس  یلاعت  دنوادخ  زا  میسرتیم . يرامعتسا  هاگشناد  زا  ام  راصح ،) ریثکت   ) تسا یگنهرف  یگتـسباو  دناسرتیم  ار  ام  هک  ییزیچ 
زا دننک و  هیلخت  رصانع  همه  زا  ار  اههاگشناد  تسا . هدش  داهنشیپ  هک  يروطنامه  هک  مراودیما  مراتساوخ و  ار  اهناوج  تداعس  ار و  مالسا 

بالقنا ام  دنکب . ادـیپ  ققحت  یمالـسا  گنهرف  یمالـسا ، یقالخا  حیحـص ، هاگـشناد  کی  هللاءاشنا  هکنیا  ات  دـننک  هیلخت  اهیگتـسباو  همه 
، یمالـسا دش  یلوصحم  یناسنا ، دش  یلوصحم  لوصحم ، رگید  یلاس  دنچ  زا  دعب  هللاءاشنا  رگا  میمهفب ، دـیاب  شلوصحم  زا  ار  هاگـشناد 

هدناشک داسف  هب  هاگـشناد  ار  ایند  هدش . ادیپ  لوحت  میمهفیم  دننکیم ، راک  دنـشکیم و  تمحز  ناشدوخ  روشک  يارب  هک  دـش  یلوصحم 
. تسا هاگشناد  رد  ام  زیچ  همه  تسا . هاگشناد  زا  يونعم ، يدام و  اهتداعس ، همه  اشنم  دشکب . حالص  هب  دناوتیم  هاگـشناد  ار  ایند  تسا و 
هب دنراد  هقالع  مالـسا ، هب  دنراد  هقالع  روشک ، نیا  هب  دنراد  هقالع  هک  یـصاخشا  همه  دیاب  دینک . حالـصا  ار  هاگـشناد  مه  اب  دـینک  تمه 

: دراد هار  ود  هاگشناد  تسا . رتالاب  ياهشوخ  بمب  رطخ  زا  هاگشناد  رطخ  هاگـشناد ، حالـصا  يارب  دنراذگب  مه  يور  ار  ناشناوت  تلم  نیا 
دینک و ششوک  دیاب  امش  یشنم . گرزب  تزع و  تمظع و  هار  اهنیا و  لاثما  یبامرک و  ون  تنکسم و  تلذ و  هار  تداعس ، هار  منهج و  هار 

حالصا روشک  دش ، حالصا  هاگشناد  رگا  دنک . حالصا  ار  هاگشناد  دناوتیم  هک  تسا  مالسا  هک  دینک  ساسحا  دینک و  حالصا  ار  هاگشناد 
مه اهـسرد  همه  دیرببتیونعم و  هب  ور  دیربب ، ادخ  هب  ور  امـش  دیاب  ار  هاگـشناد  دینک . شایهلا  مالـسا ، فرط  دیربب  ار  هاگـشناد  دوشیم .
رد دـینکب  ار  راـک  نیا  دـیورب و  راـک  نیا  يارب  امـش  هک  دـیتسناوت  ار  نیا  رگا  دوشب . هدـناوخ  ادـخ  يارب  مه  اهـسرد  همه  دوشب ، هدـناوخ 

اکیرما یسوساج  هنال  فرصت  اهناگورگ و  دروم  رد  ینیمخ  ماما  مایپ  ناتدصقم . هب  دیـسرن  هچ  ناتدصقم ، هب  دیـسرب  هچ  دیقفوم ، ناتراک 
تلود تشادرب . دهاوخن  درادیمنرب و  شیوخ  قح  رب  تازرابم  زا  تسد  نانآ  لامع  اکیرما و  فیثک و  نادـناخ  نیا  لباقم  رد  ناریا  تلم 

ریلد تلم  هک  دنیامنب  وا  زا  ناریا  تلم  لاوما  ذخا  نئاخ و  هاش  دادرتسا  رد  ار  ناشیعس  ششوک و  مامت  روهمج  سیئر  ياقآ  بانج  ناریا و 
هک دوب  یـسوساج  هنال  فرـصت  تساوخ  نیا  راثآ  زا  یکی  دـنراذگیمن . بقع  هب  یمدـق  دـنرادیمنرب و  ناشقح  ربتساوخ  نیازا  تسد 
رد قیقحت  یـسررب و  نویـسیمک  هک  نونکا  دشاب  دناوتیمن  اکیرما  تلود  تایانج  لمعلاسکع  زج  يزیچ  تفرگ و  رارق  تلم  دییات  دروم 

بالقنا ياروش  يروهمج و  سیئر  ياـقآ  باـنج  طـسوت  كافـس ، هاـش  میژر  قیرط  زا  ناریا  یلخاد  روما  رد  اـکیرما  هتـشذگ  تالخادـم 
نیا رد  ام  بالقنا  نانامرهق  زیزع و  نیلولعم  زور ، نآ  رد  تسا  مزال  دیسر . دهاوخ  تابثا  هب  نانآ  تایانج  دریذپیم . ققحت  ناریا  یمالسا 
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راتـساوخ ام  ماهتفگ  اهراب  هک  روطنامه  دنتـسرفب . همکحم  هب  ار  اکیرما  هاش و  تایانج  ياهراموط  ادهـش ، هداوناـخ  دـنبای و  روضح  عمجم 
ناشدوخ یبالقنا  لمع  اب  دناهدرک  لاغشا  ار  یسوساج  هنال  هک  يزرابم  ناملسم و  نایوجـشناد  میـشابیم . وا  زا  تلم  لاوما  هاش و  دادرتسا 

مدرم ناگدنیامن  کیدزن  هدنیآرد  هک  اجنآ  زا  یلو  دندرک  زارفارـس  ار  تلم  دندومن و  دراو  راوخناهج  ياکیرما  رکیپ  رب  گرزب  ياهبرض 
دیاب نآ  لابق  رد  هک  یتازایتما  اهناگورگ و  يدازآ  هبتبـسن  اـت  تسا  مدرم  ناگدـنیامن  اـب  دـنیامنیم . عاـمتجا  مالـسا  ياروش  سلجم  رد 

، یمالـسا ياروش  سلجم  لیکـشت  ات  هتبلا  دنـشاب ; هتـشاد  تلاخد  یـسایس  تانایرج  رد  دیاب  هک  دنامدرم  نیا  اریز  دنریگ  میمـصت  دنریگب 
هنوگنیا هنیمز  هک  یسایس  تانایرج  تلم و  لاوما  هاش و  ندنادرگرب  هرابرد  ار  ناشدوخ  شـشوک  روهمج  سیئر  بانج  بالقنا و  ياروش 

دنفسا 1358) مراهچ  . ) مراتساوخ ار  مالسا  نانمشد  تسکش  مالسا و  ترصن  لاعتم  دنوادخ  زا  دنراد  لوذبم  دنکیم ، مهارف  ار  اهتـساوخ 
ینف هورگ  ناهفصا و  هاگشناد  داصتقا  هدکشناد  نایوجـشناد  عمج  رد  اکیرمآ  یـسوساج  هنال  لاغـشا  هرابرد  ماما  ترـضح  مهم  ینارنخس 

دنتفرگ دندوب  اجنآ  رد  هک  مه  ییاهییاکیرما  دناهتفرگ و  دناهتفر  اهناوج  ار  اکیرما  داسف  زکرم  نالا  هک  دینیبیم  امـش  ناتـسکاپ  هب  یمازعا 
دناوتیمن یطلغ  چیه  اکیرمآ  هک  دنـشاب  نئمطم  اهناوج  دنکب و  دناوتیمن  یطلغ  چـیه  مه  اکیرما  دـندروآ و  تسد  هب  ار  داسف  هنال  نآ  و 

مامت درادن ، شیارب  ناکما  دنکبتکلمم ؟ نیا  رد  یماظن  تلاخد  دناوتیم  اکیرما  رگم  یماظن ، تلاخد  رگا  هکنیا  تبحـص  دوخیب  دـنکب ،
یماظن تلاخد  دـنکیم  طلغ  دـنکب ؟ یماظن  تلاخد  دتـسیاب و  ایند  همه  لباقم  دـناوتیم  اکیرما  رگم  تساـجنیا . هب  نـالا  ناـشهجوت  اـیند 
تلاخد دـهاوخب  اکیرما  هچنانچ  رگا  هک  دـندرک  یناوج  تاساسحا  زاب  يور  زا  ام  ياهناوج  هک  يریبعت  نیمه  دـیناسرتن . دیـسرتن ، دـنکب .

، دـنکب اجنیا  رد  یماظن  تلاخد  هک  تسا  نیا  زا  زجاع  اکیرما  دـنیوگب . دـیابن  مه  ار  شرگا  نیا  الـصا  درک . میهاوخ  هچ  ام  دـنکب  یماـظن 
ار اهراک  نیا  دـنناوتیمن  دـنراد ، ییاهیراتفرگ  بلاطم  نآ  يور  هک  تسا  ناشـشیپ  رد  یبلاطم  کی  تسا ، ناشـشیپ  رد  یلئاسم  کی  اهنیا 

شگن هک  دندرک  زیچ  یغیلبت  ياهتردـق  ناشتردـق ، مامت  اب  دنتـشادیم . هگن  ار  هاش  دـننکب ، یماظن  تلاخد  دنتـسناوتیم  اهنآ  رگا  دـننکب .
يارب دنراد  هگن  دنتسناوتن  ار و  هاش  دنراد  هگن  هک  دندوب  هداتسیا  مه  رستشپ  اهتردق  همه  وا ، اهنت  هن  نآ و  هب  درکن  انتعا  ام  تلم  دنراد و 
شیپ ام  ياهناوج  الصا  ار  بلطم  نیا  ادبا . چیه  دنکب . هچ  یسک و  دتـسیابتلم  لباقم  دوشیمن  تساوخ  هک  ار  يزیچ  کی  ام  تلم  هکنیا 
يراک کی  دنهاوخب  رگا  اهنآ  تسا . هئطوت  تسا ، یتنطیش  ياهتلاخد  ناشیاهتلاخد  هشیمه  اهنآ  یماظن ، تلاخد  هک  ار  بلطم  نیا  دنرواین 

هار هلئاغ  کی  اهنیا و  ای  دـننکب  يریگرد  دـنیایب  اهنآ  لامعا  رهاظت  رد  دـننکب و  رهاظت  اهنآ  هک  ار  ام  ياهناوج  دـننکیم  راداو  دـننکب ، مه 
میهاوخیم مینکب و  حرط  میهاوخیم  هک  ار  یلئاسم  مینک و  ادـیپ  مارآ  طیحم  کی  مینکب ، ادـیپ  دازآ  طیحم  کی  میناوتن  اـم  هک  دـنزادنیب 

تاغیلبت دنتسرفیم  زیزع  لدفاص  ياهناوج  نیمه  شیپ  ار  ناشیاهناطیش  اهنآ  دنیآیم . شیپ  اهتنطیش  هار  نیا  زا  اهنآ  میناوتب . مینکب ، داجیا 
کی هب  اهنابایخ  يوت  دنتخادنا  هار  ار  ناوج  هدـع  کی  هک  دـینیبیم  تقو  کی  هدـع . هدـع . دـننکیم ، هچ  راوید  هب  دنـسیونیم  دـننکیم .

تـسا زور  هیـضق  نالا  هک  ياهیـضق  نیمه  دننکب . قحان  هدافتـسا  دنهاوخیم  قحب  تارهاظت  نیمه  زا  اهنآ  نکل  قحب  تارهاظت  یتارهاظت .
هیضق نیمه  رد  ار  شیاهزیچ  زا  یلیخ  دندرک  فشک  اهناوج  اکیرمآ  هئطوت  لحم  ترافس ، هن  ینعی  اکیرما  ترافـس  هیـضق  هیـضق  ایند . رد 

زا ینابیتشپ  يارب  دـننکب  یتارهاظت  کی  هک  رگید  ياهاج  یـضعب  رد  نارهت و  رد  زیربت و  رد  تسا  همزمز  هک  دـنداد  عـالطا  اـم  هب  بشید 
يزیچ وچمه  کـی  هک  دنتـساوخ  هن ) اـی  دـنوشب  قفوم  منادیمن  ـالاح   ) دنتـساوخ اـهنآ  ار  هیـضق  نیمه  بوـخ  ناـگرزاب . سدـنهم  ياـقآ 

 - هک دـینک  ضرف  ترافـس -  دننکـشب ، دـنزیربتسه  قارع  ترافـس  الثم  هک  ییاج  کـی  هب  دـنناشکب  ار  نیا  مک  مک  دـعب  دـننکبتسرد 
ام ياهناوج  دنراد . ییاههشقن  وچمه  کی  نیطایش  نآ  کلامم . همه  اب  دننک  هجوم  ار  ناریا  تکلمم  هک  دننکـشب  دنزیربتسه  ناتـسناغفا 

یتفلاخم بالقنا  ياروش  اب  ناگرزاب  ياقآ  رگم  دـینکب . رهاظت  دـنیوگیم  هک  اهنیا  دـنوشن ، عقاو  اهنیا  ریثاـت  تحت  هک  دـنوشب  رادـیب  دـیاب 
ییاهرذـع منک -  ضرع  يردـق -  کی  دـندوب ، هدـش  هتـسخ  يردـق  کی  ناگرزاب  ياقآ  اهتنم  تسا  باب  کی  همه  همه و  اـهنیا  دـنراد ؟

، درادن روما  رد  یتلاخد  ناگرزاب  ياقآ  رگید  تسه  رانک  هک  ناشیا  الاح  هک  تسا  نیا  هن  نکل  مشاب ، رانک  نم  الاح  هک  دنتفگ  دنتـشاد و 
مارتحا دروم  ریخن  تسا ، هدش  ناشیا  هب  یمارتحایب  کی  هک  دننکن  لایخ  تسا . همه  مارتحا  دروم  هک  تسا  یـصاخشا  نآ  زا  یکی  ناشیا 
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يزاب کی  دنهاوخیم  هک  اهنآ  هک  يزیچ  کی  دنزادنیب  هار  اهنابایخ  يوت  دنتفین  دـنراد ، لوبق  مه  تلم  هک  يرما  کی  رطاخ  يارب  تسا و 
لقن نم  يارب  نکل  اـجنیا  رد  مدوبن  نم  دـشاب  ناـتدای  رگا  امـش   ) زا راعـش  اـت  ود  کـی  دنـشکب . دـننزب  ار  یکی  یتقو  کـی  دـننک ، تسرد 

زا هک  دندیدیم  هعفدکی  دندادیم ، مارآ  راعـش  اهنیا  دندادیم ، راعـش  قباس  میژر  دض  ربتقو  نآ  مق  رد  هک  یتاجهتـسد  نیا  دـندرکیم .
یمدآ یکی  یهاگ  درک ، بارخ  ار  ییاج  کی  تسکش ، ار  یکناب  کی  تسکش ، ار  ياهشیـش  کیتخادنا  يزیچ  کی  یـسک  کی  اجنیا 
اهراک روطنیا  دننکیم و  باسح  هشقن  يور  هشیمه  باسح ، يور  اهنآ  دایز . دشیم  ادـیپ  راتـشک  کی  مه ، ناج  هب  دـنتخیریم  تشکار ،

هوق دـننکیم ، هدافتـسا  ام  دوخ  ياوق  زا  ینعی  يروطنیا  يرگهئطوت  ياـهتلاخد  تسین ، حرطم  ادـبا  یماـظن  تلاـخد  هیـضق  دـننکیم ، ار 
هچ زا  اهنیا  هک  دینیبب  ار  ناتـسدرک  امـش  بوخ  دننکیم . هدافتـسا  ام  دوخ  ياوق  زا  کلامم  نیا  رد  دننکیمن ، هدافتـسا  نآ  زا  ار  ناشدوخ 
ای هک  يدارفا  نیا  دوخ  زا  دننکیم  هدافتسا  تنطیش  اب  اهنآ  دنکب ، يراک  کی  اجنآ  دیآیمن  ییاکیرما  زابرـس  رفن  کی  دننکیم ، هدافتـسا 

، دننکیم هدافتسا  اهدرک  زا  یضعب  یلدهداس  زا  دنراد ، جاجوعا  هک  اهیمود  تسد  نیا  تقو  نآ  دنراد ، جاجوعا  ای  اهنآ  هب  دنتسه  هتسباو 
يارب اجنآ  هتفر  هک  ناریا  شترا  نیا  دنبوکب . ار  ناتـسدرک  مامت  هک  دنراد  انب  هک  دننکیم  رـشتنم  دـننکیم  تبحـص  زیچ -  کی -  اهنآ  اب 

ام هک  دنـسیونیم  دنرادیمرب  شلابند  اهنآ  اروف  دـننکیم ، تیذا  دـنربیم و  رـس  دنـشکیم و  دـنراد  اهنآ  هکنیا  زا  دـنک  يریگولج  هکنیا 
. دبوکب ار  اهدرک  هتفر  دنیوگیم  اهنیا  دنکب  ظفح  ار  اهدرک  هک  هتفر  نآ  دبوکب . ار  اهدرک  هک  دـهاوخیم  ناریا  تلود  ینعی  میهاوخیم ;

اجنآ هک  دوب  اهناوج  نیا  زا  ینابیتشپ  يارب  هک  یئاهزیچ  نیا  رد  هک  نم  دـننکیم ، یفرعم  ار  ناشدوخ  قلخ  ییادـف  یه  هک  یـصاخشا  نیا 
اهنیا رگا  اهنیا ؟ زا  دندرکن  ینابیتشپ  روطچ  دنتـسین ، ییاکیرما  اهنیا  رگا  دنـشاب . هدرک  ینابیتشپ  اهنیا  هک  دروخن  نم  شوگ  هب  دـنتفرگ ، ار 

نمشد ام  تلم  همه  هک  يروطنامه  تسا  نمشد  بوخ  اکیرما  اب  تسا ، یلم  هک  یمدآ  دنتسه . یلم  ریخ  ای  ناشدوخ  دنتـسه  يوروش  لام 
هک مه  تقو  نآ  تسا . هتـشاد  هگن  اکیرما  تسا  هدرب  ار  ام  لوا  هرامـش  نمـشد  هکنیا  يارب  دـنادیم . اکیرما  زورما  ار  شدوخ  لوا  هرامش 

ینعی ناشنطو ، يارب  دنتـشاد  تیرومام  هک  دـندوب  یناسک  اهنیا  دـندوب ، اهنآ  باـنذا  اـهنیا  دـندوب  اـهنآ  اـم  کـی  هرامـش  نمـشد  دوب ، نآ 
اکیرما ار  شکی  هرامش  نمشد  هک  ام  تلم  هک و  ییامـش  هک و  ییام  دورب . ولج  مدق  کی  هک  دنراذگن  ار  نطو  نیا  هک  دنتـشاد  تیرومام 

کی قلخ  ناییادف  نیا  زا  هک  دروخن  نم  شوگ  هب  اجنآ ، هدوب  هئطوت  زکرم  هک  دندید  دنتفرگ  ار  اهنآ  دنتفر  اهناوج  هک  مه  الاح  دنادیم و 
دیناوتیم ار  ناتدوخ  دیعبت  لیالد  ایآ  لاوئـس : ماما  مالک  زا  دـیعبت  لیالد  نابآ 1358 ) ینارنخـس 16  خیرات  . ) دشاب هدش  اهنیا  زا  ینابیتشپ 

نیسلجم بیوصت  هب  ار  ییاکیرما  ناراشتسم  تینوصم  هحیال  اکیرما  روتسد  هبتشاد  دصق  هاش  هک  لبق  لاس  هدزناپ  باوج : دینک ؟ حیرشت 
نیا زا  ار  ناریا  تلم  مدومن و  موکحم  هیمالعا  کی  رودص  ینارنخـس و  کی  یط  رد  ناریا ، تلم  هبتبـسن  ار  هاشتنایخ  نیا  نم  دـناسرب ،

ریگتـسد و دـندرک ، هلمح  مق  رد  ملزنم  هب  هنابـش  هکنآ  زا  سپ  ناریا  زا  ارم  زور  دـنچ  زا  سپ  هک  متخاس  علطم  اکیرما  يرامعتـسا  تسایس 
يروشک ارم  دیعبت  لحم  هک  تساوخ  ناریا  تلود  زا  یمومع  راکفا  راشف  تحت  هیکرت  تلود  مه  اجنآ  رد  دندومن و  دیعبت  هیکرت  هب  سپس 

هاـش راـشف  تـحت  قارع  تـلود  لاـس ، هدزناـپ  دودـح  زا  سپ  اـجنآ  رد  مدـش و  دـیعبت  قارع  هـب  ماـجنا  رــس  هـک  دـهد  رارق  هـیکرت  زا  ریغ 
هک تیوک  هب  هک  متفرگ  میمـصت  تهج  نیا  زا  درک و  زاربا  یهاشنهاش  یتنطلـس و  میژر  هیلع  نم  یمالـسا  ياـهتیلاعف  اـب  ار  دوختفلاـخم 
نم دورو  زا  تیوک  تلود  روشک ، نآ  يازیو  نتشاد  اب  مریگب و  میمـصت  متماقا  لحم  دروم  رد  اجنآ  رد  ات  موربتسا  یمالـسا  روشک  کی 

هبحاصم رذآ 1357 )  14 هبحاصم : خیرات  . ) تسا یتقوم  زین  اجنیا  رد  نم  تماقا  مدمآ ، هسنارف  هب  راچان  هب  دومن و  يریگولج  روشک  نآ  هب 
ایآ دـیدرک ، دـییات  ار  یناریا  نایوجـشناد  عضوم  امـش  لاوئـس : هر )  ) ینیمخ ماـما  اـب  ولور ) کـیرا   ) دـنومول يوسنارف  هماـنزور  راـگنربخ 

امـش هب  هابتـشا  هکنیا  لثم  متفگ  امـش  هب  نم  اجنآ  باوج : گنج ؟ عقوم  رد  یتح  دراد ، تقباطم  یمالـسا  نیناوق  اب  اـهناگورگ  يرادـهگن 
هک ار  یتلم  میناوتیمن  ام  هک  دوب  نیا  متفگ  نم  هچنآ  دنـشاب . هدرک  یتسینویهـص  تاغیلبت  ياههاگتـسد  ار  هابتـشا  نیا  زاـب  دـیاش  دیـسر و 
ام دـنک ، نارابمب  ار  ام  تکلمم  دـهاوخب  ای  دوش  ینالوط  رما  نیا  دراد و  هگن  ار  هاش  اکیرما  هچناـنچ  رگا  هدـید ، هبرـض  اـکیرما  زا  ردـقنیا 
ار اهاجنیا  ام  ياهناوج  هک  تسا  نکمم  دـناهدروخ . هبرـض  اـکیرما  زا  هک  تسا  لاـس  هاـجنپ  اـم  مدرم  مینک . لرتنک  ار  ناـناوج  میناوتیمن 
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دنتـسه و شیاسآ  یـشوخ و  لامک  رد  اهنآ  مه  نالا  مینکیم . ار  راـک  نیا  ائادـتبا  اـم  هکنیا  هن  متفگ ، روطنیا  نم  دـننزب . مه  هب  ناـشدوخ 
تسا و هدیـسرن  ياهمدـص  چـیه  اهناگورگ  هب  مدرک ، قیقحت  مداتـسرف  نم  تسا . نیا  عقاو  نکل  تسا  نیا  فالخ  رب  رتراک  ياقآ  تاغیلبت 
نیملسم و حلاصم  فالخرب  دنهاوخب  دنتسه و  رگ  هئطوت  هک  یناسک  اب  مالسا  هلب ، دنک . راتفر  یبوخ  اب  دهاوخیم  ایند  مدرم  همه  اب  مالسا 
هام 1358 نابآ  رد 27  ناراگن  ربخ  اب  هبحاـصم  رذآ 1358 )  9 هبحاصم : خیرات  . ) دنکیم يرگتخـس  مه  اهنآ  اب  دننکب  یلمع  رـشب  حلاصم 

هللا مسب  باوج : دـش ؟ دـنهاوخن  دازآ  ییاکیرما  ياهناگورگ  ددرگنزاب  ناریا  هب  هاـش  رگا  هک  دـییامرفیم  زونه  یلاعترـضح  اـیآ  لاوئس :
هکنیا هب  عجار  مینک  یسررب  ام  دیاب  تسا و  نیا  ناشتساوخ  ام  تلم  نویلیم  جنپ  یـس و  تسا . تلم  هب  طوبرم  هلئـسم  نیا  میحرلا . نمحرلا 

نیا هیضق  دراد ، رارـصا  ردقنیا  رتراک  ارچ  دش و  دهاوخن  هتـشادرب  اهناگورگ  نیا  زا  تسد  دیاین  ات  دیایب و  هاش  هک  دهاوخیم  ام  تلم  ارچ 
دهاوخب هک  ام  تلم  ياربتسین  ياهفحت  کی  دنکب . هچ  دهاوخیم  دنادیم  شدوخ  نمشد  هک  ار  هاش  ام  تلم  ناریا ، دیایب  هاش  هک  تسین 

ود نیا  هک  میراد ، رارـصا  اـم  دـیایب و  هاـش  دـنهاوخیم  اـم  تلم  هک  تسه  تهج  ود  هک  تسا  نیا  بلطم  هکلب  دراد ، هگن  هزوـم  رد  ار  وا 
تسین و يوـق  یلیخ  ناـمداصتقا  نـالا  هک  میتـسه  یتـلم  اـم  هکنیا  هب  عـجار  تـهج  کـی  تـسا . يرگید  زا  رتـشیب  شتیمها  شیکیتـهج 

لام همه  اهنیا  و  تسا . زکرمتم  اهروشک  ریاس  اکیرما و  ياهکناب  رد  نیا  تسوا و  ناگتسب  عولخم و  هاشتسد  رد  رایـسب  ناریا ، ياهییاراد 
اهنیا لامع  اـهنیا و  تسد  رد  هک  ارقف  لاوما  نیا  هک  دوشب  مولعم  هک  تسا  نیا  يارب  میرواـیب  ار  هاـش  میراد  رارـصا  اـم  هکنیا  تسا و  تلم 
هـشیر ام  دیایب و  وا  میهاوخیم  ام  هک  تسا  نیا  تسا . نیا  زا  رتشیب  شتیمها  هک  یبلطم  تلم و  هب  ددرگرب  دیاب  تسه و  اهاجک  رد  تسه 

نیا تسا و  هدرک  ناریا  هب  هک  ییاـهتنایخ  نیا  تـسا و  هدرک  ناریا  هـب  اـبیرقت  لاـستفه  ویـس  لوـط  رد  صخـش  نـیا  هـک  یتاـیانج  نـیا 
کی رد  دـهاوخیم  هک  مدآ  کـی  ناـسنا ، کـی  هدوـب . یک  رما  اـب  نیا  هک  میرواـیبتسد  هب  اـم  تسا  هدرک  هک  یعمجتـسد  ياهیـشکمدآ 
يارب مدوب  رومام  نم  دیوگیم  مه  ناشیا  دوخ  تسا . هدوب  یصاخشا  لماع  نیا  دنکیمن . تیانج  ردقنیا  تهجیب  دنک  تموکح  یتکلمم 

یـصاخشا هچ  تسیک و  دـنکبتیانج  همهنیا  شنطو  رد  ناـشیا  هک  تسا  هدرک  رما  هکنآ  هک  مینکب  ادـیپ  ار  رما  نآ  میهاوخیم  اـم  منطو .
درک مکح  روج  ره  همکحم  همکاحم . رد  دوشبتباث  بلطم  ود  نیا  دـیایب و  مدآ  نیا  هکنیا  هب  دراد  رارـصا  ام  تلم  تهج  نیا  زا  دنتـسه ؟

تـسود رـشب  رتراک  ياقآ  هک  تسا  نیا  باب  زا  نیا  هک  مینیبب  ام  دـیاب  دـیاین ، ناشیا  هکنیا  هب  دراد  رارـصا  رتراک  هکنیا  اـما  و  دوشب . لـمع 
دتسیاب و یمالسا  ياهتلم  لباقم  رد  دنکب و  رارصا  ردقنیا  هک  تسا  هدرک  راداو  ار  وا  رتراک  ياقآ  نیا  اقآ ، نیا  یتسودناسنا  سح  تسا و 

يارب تسودـناسنا و  تسا  یمدآ  کـی  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  دزادـنیب ، رطخ  هب  ار  هقطنم  دـیایب و  شیپ  بلاـطم  هـمهنآ  دـنکب و  باـعرا 
هک تسا  مولعم  ناشیا  لامعا  زا  هکنیا  يارب  میرادن  غارـس  ار  یتسودناسنا  نیا  رتراک  ياقآ  رد  ام  دنکیم ؟ وحن  نیا  هک -  یتسودـناسنا - 
رد دـیابن  درادیم  هگن  یتسودـناسنا  ناونع  هب  شدوختیامح  شدوخ و  ظفح  رد  ار  یناج  کـی  هک  یـسک  دـنرادن . ار  سح  نیا  ناـشیا 

هدرکن ار  زیچ  نیا  یتسودناسنا  سح  تسین و  تسودناسنا  مدآ  نیا  دشابتلع . ار  اهیـشکمدآ  ردقنیا  ار و  اهتیانج  ردقنیا  رایـسب ، کلامم 
زا همه  دوب و  اضردمحم  مه  ناشیکی  هک  دندوب  ناریا  رد  هک  ییاهناسنا  نویلیم  جـنپ  یـس و  دوب . یتسودـناسنا  سح  ناشیا  رد  رگا  تسا .

همهنآ صخـش  نیا  تسد  اب  اریخا  دش و  ام  رب  تایانج  همهنآ  لاستفه  ویـس  فرظ  رد  هک  دـش  هچ  دنتـسه ، روشک  کی  زا  تلم و  کی 
نیا زا  لقاال  ییاضاقت  کی  هک  دـشن  نیا  بابـسا  ناشیتسودـناسنا  سح  ادـبا  ناـشیا  دوب و  رتراـک  ياـقآ  تموکح  رد  دـشیم و  راتـشک 

هکنیا اما  و  دناهدرک ،. مه  جـییهت  دـناهدرکن  اضاقت  هکنیا  رب  هوالع  ناشیا  مینادیم  ام  هک  روطنآ  هکلب  ار ، راک  نیا  نکن  هک  دـنکب  صخش 
اکیرما ياسور  رارـسا  دوشن ، شاف  وا  رارـسا  هک  تسا  نیا  يارب  دوشیم  مولعم  تسین ، دش  مولعم  یتسودـناسنا  تهج  زا  دـنراد و  رارـصا 

درک و میهاوخ  هئارا  اکیرما  تلم  هب  درک و  میهاوخ  شاف  ار  وا  فالسا  رارسا  رتراک و  صخش  رارـسا  اجنیا  رد  هاش  ندوب  اب  ام  دوشن . شاف 
نیملسم نیب  رد  ار  ناشتلم  يوربآ  تسا و  هدیشک  یهابت  هب  ار  ناشتلم  هک  دنتـسه  يروهمج  ياسور  هچ  راتفرگ  هک  دمهفیم  اکیرما  تلم 

هکنیا يارب  ندـماین  هب  وا  رارـصا  نیا  دـیاین . هک  دـهاوخیم  تهج  نیا  يارب  ناشیا  دـیایب و  هک  میهاوخیم  نیا  يارب  ام  تسا . هدرب  نیب  زا 
تسایر رگید  دنـشاب و  هتـشاد  حیحـص  یگدنز  کی  ناشدوختکلمم  رد  دنناوتن  رگید  ناشیا  دوشب و  شاف  رارـسا  هک  دراد  ار  نیا  فوخ 

( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهمانیگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1041زکرم  هحفص 164 

http://www.ghaemiyeh.com


دوشب و علطم  ام و  بیاصم  زا  دوشب  علطم  لئاسم و  زا  دوشب  علطم  رگا  مه  اکیرما  تکلمم  دوشب و  هدـناوخ  شاهحتاف  مه  ناشیا  يروهمج 
ياـسور رگید  اـکیرما و  روهمج  ياـسور  تسد  زا  اـهنیا  تسا و  هتـشذگ  هچ  تکلمم  نیا  رد  هک  دـننامهفب  اـهنآ  هب  یهورگ  ياـههناسر 
مهدیم ار  نیا  لامتحا  مه  نم  دننکیمن و  ار  رتراک  زا  يرادفرط  نیا  دننکب  ار  یـساسحا  وچمه  کی  رگا  تسا  هتـشذگ  ام  رب  تردـقربا ،

زا دشیم . هاش  زا  اجنیا  رد  هک  ییاهیرادفرط  نآ  ریظن  دنتسه  اهنآ  دوخ  رظن  تحت  هک  تسا  یصاخشا  زا  رشق  کی  رتراک  زا  يرادفرط  هک 
رد تلم . مسا  هب  لابقتـسا  هب  دـندربیم  ار  يریثـک  هدـع  ناریا  هب  دـمآیم  اـکیرما  روهمج  سیئر  ـالثم  هک  یتـقو  هک  دـشیم  عوـلخم  هاـش 

اهنآ نکل  هاش  ياهنامهم  زا  ای  هاش  زا  دنکب  لابقتـسا  هک  دوبن  رـضاح  زگره  تشادن و  حیحـص  عالطا  روما  نیا  زا  زگره  تلم  هک  یتروص 
تینما و نامزاس  لیبق  زا  يدایز  هدـع  مه  رتراک  ياقآ  هک  مهدیم  لاـمتحا  نم  دـندادیم . ماـجنا  ار  اـهراک  نیا  هک  دنتـشاد  يداـیز  هدـع 
ار اهیتخـس  نیا  دـننکیم و  ار  اـهتناها  نیا  جراـخ  رد  اـم  ياهوجـشناد  هب  اـهنآ  دـشاب و  هتـشاد  تسا  شدوـخ  هب  طوـبرم  هـک  یـصاخشا 

اهنآ اب  روطنآ  اجنآ  رد  دنتفر ، اجنآ  ملع  لیصحت  يارب  هک  ام  ياهوجـشناد  تسا  یتسودناسنا  ياقآ  هک  مه  رتراک  ياقآ  دوخ  دنریگیم و 
نیا دـننکب . ار  تایانج  روطنآ  دـنزادنیب و  اهنآ  ناج  هب  گس  هک  دـنکیم  راداو  دـننک ، تیذا  ار  اهنآ  هک  دـنکیم  راداو  دـنکیم و  راـتفر 

شدوختسا هدرک  تنایخ  ام  هب  هک  یسک  نآ  هک  میهاوخیم  ام  میتسه  یمولظم  تلم  کی  هک  ام  تسا و  نیا  شعضو  تسودناسنا  ياقآ 
باوج نآ  ناشیا  و  هن ؟ ای  دش  دنهاوخ  دازآ  ارسا  حالطصا  هب  ایآ  هک  تسین  نیا  باوج  نیا  یلو  لاوئس : دوشب . مولعم  شیاهراک  ساسا  و 
فالخ رب  ام  نیا ، زا  ریغ  دوشیمن  دهاوخیم و  ام  تلم  دراذگیمن . تلم  ینعی -  ارـسا  هکنیا -  يارب  دش . باوج  باوج : دـنهاوخیم . ار 
رایتخا دیایب . هاش  ات  دوب  دنهاوخ  باوج : هشیمه ؟  يارب  دنام  دنهاوخ  اج  نیمه  نیاربانب  ارسا  نیا  ایآ  لاوئس : مینکب . لمع  میناوتیمن  تلم 

مه ام  دهدب و  لیوحت  ام  هب  ار  ام  مرجم  دتسرفب  هک  یمادام  دنک  دازآ  اجنیا  رتراک  دناوتیم  ار  ارـسا  نیا  تسا . رتراک  تسد  رد  ارـسا  نیا 
دهاوخب ردـقنیا  ریخ  هن  باوج : ریغـال ؟ تروص و  نیا  ریغ  رد  دوـشب . هدـنادرگرب  هاـش  هک  تسا  تروـص  نآ  رد  اـهنت  و  لاوئـس : ار . ارـسا 

دینک لاوئـس  مرادـن  تقو  نیا  زا  رتشیب  دـیاب ، ام  مرادـن . تقو  نم  دـییوگب  ریخ  هن  مهدیمن . باوج  ار  لاوئـس  کـی  زا  رتشیب  دـنک  لاوئس 
تلود رتراک  ياقآ  هللاتیآ ، ترـضح  لاوئـس : س )  ) ینیمخ ماما  اب  اکیرما  ( S.B.C  ) سا یب . یـس . راگنربخ  هبحاصم  مهدـب . ار  ناتباوج 
دوشب دراو  ارـسا  هب  ناریا  رد  ياهمدص  هچنانچ  هتـساوخان  يادخ  رگا  هک  دیوگیم  ارـصم  دـنکیم و  یتسیرورت  تایلمع  هب  مهتم  ار  ناریا 

صیخشت هک  دیسرپ  دیاب  رتراک  ياقآ  زا  دنتـسه !؟ تسیرورت  ینویلیم  جنپ  ویـستلم  باوج : دوب . دهاوخ  هلئـسم  نیا  لوئـسم  امـش  میژر 
دییوگیم امـش  زاـب  دـندرک  اـهنیا  زا  یناـبیتشپ  همه  هک  ینویلیم  جـنپ  ویـستلم  کـی  هک  تسا  روط  نیمه  مه  یـسایس  لـئاسم  رد  اـمش 

تال اهنیا  دنتسین  وجشناد  اهنیا  هک : دوبن  ياهنالقاع  مالک  فسالاعم  تسا ، هدش  رداص  ناشییا  زا  هک  یمالک  مدید  نم  دنتـسه ! تسیرورت 
یکی ناتقطنم  رد  امـش  ار  اهوجـشناد  اب  لذارا  اهتال و  دنتـسه !؟ یکی  امـش  قطنم  رد  تال  اب  اهوجـشناد ، دـناتسیرورت - . اهنیا  دنتـسه .

رد امـش  صیخـشت  دینادیم ؟ تسیرورت  امـش  ار  ام  تلم  بلطم ؟ نیا  تسین  ملاع  ياهروشک  رـسارس  رد  اهوجـشناد  هب  نیهوت  دینادیم !؟
تـسیرورت ملـسم  تسا و  ملـسم  ام  تلم  هک  دیـشاب  نئمطم  امـش  دـینادبتسیرورت !؟ ار  ام  تلم  هک  تسا  روط  نیمه  مه  یـسایس  لـئاسم 

لمع دـیراد  امـش  روطنآ  هک  روشک  جراخ  رد  ام  ياهوجـشناد  اب  امـش  هلماعم  زا  تسا  رتهب  دـنکیم . لمع  تفار  لامک  اب  اهنیا  اب  تسین و 
اهنیا يرادهگن  ای  دنزیریم . اهنآ  ناج  هب  ار  اهگس  دننکیم و  تیذا  روطنآ  ار  ام  ياهوجشناد  هک  تسا  یتسیرورت  امش  لمع  ایآ  دینکیم 

ره هک  میداد  هزاجا  ام  دـندید و  دـندمآ  تسا و  مهارف  ناشیارب  شیاـسآ  روج  همه  تسا و  هدوب  ناـشدوخ  لـحم  هک  ياهظفحم  کـی  رد 
یلامعا کی  دـیهدیم  ماجنا  اهامـش  لاثما  هک  یلامعا  و  تسا ؟ یناسنا  لمع  نیا  ایتسا  یتسیرورت  لمع  نیا  دـننیبب ؟ ار  اهنآ  دـنورب  زور 

اهناگورگ اب  اکیرما و  قباس  ترافس  هب  دنورب  ناشیا  هک  دییامرفیم  هزاجا  ماما  ترضح  لاوئس : تسا . یتسیرورت  لامعا  هب  هیبش  هک  تسا 
اجنآ دـنورب  بوخ  درادـن  یعنام  باوج : دـنیوگب . ایند  هب  دوشیم  اهنآ  اب  هک  یبوخ  راتفر  حالطـصا و  هب  ناشیتمالـس  زا  دـننکبتبحص و 

هافر رد  تسا و  بوخ  ناشلاح  دناملاس و  اهنآ  دننیبب  اهنآ -  دنیبب -  دورب  یسک  هک  تسین  ناششیپ  یعنام  مه  اهنآ  دنتـسه و  اجنآ  اهناوج 
اهنآ هب  یبیـسآ  ادـبا  دـنوشیم و  تظافح  هک  دنتـسه  یلحم  کی  رد  طـقف  تسین . دـشاب  اـهنآ  يراـتفرگ  بجوم  هک  يزیچ  ادـبا  دنتـسه .
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عبات مه  ام  دنکیم و  ظفح  تاهج  همه  زا  ار  وا  دنکیم و  یناسنا  راتفر  رایسب  مالسا  ریسا  اب  روما  نیا  اب  شلصا  الـصا ، دش ، دراو  دهاوخن 
متفگ ار  مرسپ  نم  یتح  دننکیم -  بوخ  راتفر  هک  دینادب  امتح  اهنآ  اب  دنتـسه و  یمالـسا  ياهوجـشناد  مه  ام  ياهناوج  میتسه و  مالـسا 

ات هک  مراودیما  نم  تسا و  بوخ  ناشلاح  اهنآ  هن  هک  دنتفگ  ناشیا  دینک و  هدهاشم  ناتدوخ  دینک و  دزـشوگ  امـش  ار  تهج  نآ  دـیاب  هک 
ار اهنآ  يدازآ  لیاسو  هک  دنهاوخب  رتراک  زا  دناوخب و  اکیرما  زا  اهنآ  دوشن و  دراو  اهنآ  هب  یبیـسآ  ادبا  دشاب و  بوخ  اهنیا  لاح  مه  رخآ 
: لاوئس دش . دنهاوخ  دازآ  مه  اهنیا  دننک . لوبق  ار  فرح  نیا  دراد  یعورشم  فرح  کی  دراد . یعورـشم  رما  کی  ام  تلم  دنک . مهارف  وا 

نز يارسا  يدازآ  ءازا  رد  هللا ، تیآ  ترضح  لاوئـس : دنورب . اهنت  ناشدوخ  هک  دییامرفیم  دنورب . ناشدوخ  طقف  میوگب  دییامرفیم  هزاجا 
لیاق نیا  يارب  ار  اههایس  يدازآ  ار و  اهنز  يدازآ  ام  باوج : دیراد ؟ اکیرما  تلود  زا  يراظتنا  هچ  امـش  دیدومرف ، روتـسد  هک  یناهایـس  و 

ام ار  اهنآ  تسا و  هدـش  اهنآ  رب  ملظ  دـندوب و  اکیرما  راشف  تحت  مه  ناتـسوپهایس  دـنراد و  هژیو  مارتحا  کـی  مالـسا  رد  اـهنز  هک  میدـش 
میدرک و ار  لمع  نیا  ادخ  مالسا و  رما  لاثتما  يارب  ام  اذهل  دندمآ و  اجنیا  هک  دندوب  راشف  تحت  دیاش  اهنآ  هکلب  مینادیمن  رـصقم  روطنآ 

صخـش دهدب و  سپ  ام  هب  ار  راکتنایخ  نیا  رتراک ، هک  تسا  نیا  ام  بلطم  مامت  میهاوخیمن . یـشاداپ  میرادـن و  رتراک  ياقآ  زا  يراظتنا 
تکلمم نآ  دوخ  هب  دوشب  هداد  سپ  دـیاب  هک  تسا  نیا  ایند  نیناوق  مامت  رد  تسا ، هدرک  مرج  یتلم  کی  هب  یتکلمم  کی  رد  هک  یمرجم 

رایسب رایسب  درم  کی  ام  رظن  هب  هللا ، تیآ  ترـضح  راگنربخ : دنکیم . لمع  ییالقع  یلقع و  نیزاوم  مامت  فالخ  رب  مامت -  رب  ناشیا -  و 
ناسنا کی  ناونع  هب  مه  نم  تسه و  یمدرم  هللا  تیآ  ترـضح  هفایق  یلیخ  دـیراد . یـسدقم  هرهچ  یـسدقم ، درم  کی  دـییآیم . نابرهم 

زیچ تکلمم ، اـت  ود  نیب  طـباور  هب  دوـشن  دراو  حالطـصا  هب  یبیـسآ  هنوـگچیه  هتـساوخان  يادـخ  هک  مـنکیم  اـعد  مـنکیم ، وزرآ  طـقف 
. دیاین شیپ  ياهداعلاقراخ 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگرظن  رد  تیبرت  ناسنا و 

مسارم رد  خیرات 11/3/73  رد  هک  ینیمخ  ماما  یتیبرت  ءارآ  هرابرد  ینیمخ  دمحا  دیس  جاح  نیملسملاو  مالسالا  تجح  نانخس  لماک  نتم 
، هللادمحلا میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دیدرگ . داریا  ملعم  تیبرت  هاگشناد  رد  ینیمخ  ماما  یتیبرت  ياههشیدنا  راثآ و  یـسررب  هرگنک  هیحاتتفا 

ماما ترضحتلحر  زا  لاس  دنچ  تشذگ  زادعب  مینیبیم  هکنیا  زا  هللا  ۀمحر  مکیلع و  مالسلاو  هیحو  نیما  هلوسر و  یلع  مالسلاو  ةولـصلاو 
نانمشد يوس  زا  ماما  بالقنا و  هرهچ  ندرک  شودخم  يارب  هک  يزور  هنابش  ؤس  تاغیلبت  همهنآ  اهانگنت و  تالکشم و  همهنآ  دوجو  اب  و 

اهنت هن  هدنام و  رادافو  الماک  هدوب ، اهنآ  رگنایب  ماما  ترضح  هک  ییاهشزرا  اهنامرآ و  اهفده و  هب  یمالسا  هعماج  زاب  دوشیم  ماجنا  مالسا 
وا تیقفوم  زار  زمر و  مهف  فلتخم و  ياههنیمز  رد  وا  یعقاو  مایپ  یگدنز و  زا  رتشیب  یقیاقحتفایرد  يارب  زور  هب  زور  هکلب  هدنام  رادافو 

نیا تلع  نم  دـنلیخد . يداع  ياهلیلحت  يدام و  لماوع  زا  رتارف  یلئاسم  یهلا  بالقنا  نیا  راک  رد  هک  میوشیم  نئمطم  دوشیم ، رت  هتفیش 
ار ماما  هشیدنا  ءارآ و  يوس  هب  یمالسا  ریغ  للم  زا  یخرب  یمومع  راکفا  هعسوت  هب  ور  هجوت  یتح  یمالـسا و  هعماج  ینوزف  هب  ور  درکیور 
هک دوب  هدرک  لمع  یقـالخا  رکذـت  هیـصوت و  نیا  هب  زیچ  همه  زا  شیپ  وا  منادیم ، ماـما  بذـهم  سفن  نطاـب و  صولخ  تین و  قدـص  رد 

راوشد تخـس و  دنچره  روما ، هیقب  دوش  نینچنیا  رگا  هک  دینک  حالـصا  ار  شیوخ  يادخ  دوخ و  نیب  هطبار  دینک  یعـس  دومرفیم : ررکم 
اب هطبار  رد  ار  ناشدوخ  ینف  یصصخت و  ياهثحب  لضف  ملع و  لها  مرتحم و  دیتاسا  اه ، یئامهدرگ  نیا  رد  اعبط  دش . دهاوخ  حالصا  همه 
زا تسا : هتکن  دـنچ  يروآداـی  منادیم ، مزـال  هاـتوک  تصرف  نیا  رد  نم  هک  هچنآ  درک . دـنهاوخ  حرطم  ماـما  هاگدـید  زا  تیبرت  مـیلعت و 

ماـما راـثآ  زا  ار  بلاـطم  نیا  هک  يدارفا  میباـییم  رد  دوب  ماـما  یتـیبرت  ءارآ  عضاوم و  يواـح  هدـش و  هیهت  هک  ییاـهرتفد  یلاـمجا  قروـت 
یبوخ يانبم  داوم و  دناوتیم  اههوزج  نیا  هدش و  يریدـقت  لباق  راک  افاصنا  دـناهدوب و  انـشآ  الماک  یتیبرت  ثحابم  اب  دـناهدرک  جارختـسا 
یکی هک  تنس  دینادیم  امش  هکنیا  نآ  درک و  هجوت  رتشیب  دیاب  مهم  یلیخ  هتکن  کی  هب  اما  دشاب . ماما  ترضح  یتیبرت  ءارآ  تفایرد  يارب 

طابنتـسا ياـنبم  لـمع و  ياـمنهار  هس  ره  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ریرقت  لـعف و  لوق و  هکلبتسین  لوـق  هب  رـصحنم  تسا  هقف  عباـنم  ناـکرا  زا 
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زا یکی  ناونع  هب  ینیمخ  ماـما  عضاوم  تاـیرظن و  ءارآ و  هک  میدـقتعم  اـم  هک  یتقو  مشاـب  هدرک  یهیبشت  مهاوخب  هکنآ  نودـب  دـنماکحا .
هک میدـقتعم  رگا  و  تسا -  يرواب  نینچ  هناشن  اهییامهدرگ  نیمه  هک  هدوب -  بان  مالـسا  رگنایب  مرکا  ربماـیپ  یعقاو  نادـقتعم  ناوریپ و 

تخانـش رب  هوالع  تسا  ترـضح  نآ  هار  ندومیپ  ورگ  رد  هدرک  داجیا  ینیمخ  ماـما  هک  يایـسایس  یگنهرف و  تضهن  موادـت  نیمـضت و 
هجوت و تقد  نامه  اب  زین  وا  ياهدرکلمع  راتفر و  هوحن  یلمع و  هریـس  هب  دـیاب  وا  ياههتفگ  اههتـشون و  يـالبال  زا  ناـشیا  هشیدـنا  ءارآ و 

یگداوناخ و  یعامتجا ، يدابع ، یـسایس ، ياهراتفر  یلمع و  یـشم  رد  هک  يایتیبرت  هدـنزومآ و  تاـکن  ردـقنآ  نم  رظن  هب  مینک . هعجارم 
رترثؤم رتشیب و  بتارمب  دنکیم  یئامنهار  وا  یتیبرت  ياههویش  مهف  ماما و  رظن  دروم  یتیبرت  ياهفده  هب  ار  ام  هک  دراد  دوجو  ماما  ترضح 

زین هتـشذگ  لاـس  دوشیمن . تیبرت  میلعت و  هب  طوـبرم  اـهنت  عوـضوم  نیا  و  تسه . ناـشیا  ياههتـشون  اـههتفگ و  رد  هک  تسا  يزیچنآ  زا 
جارختـسا ناشیا  ياهینارنخـس  اهمایپ و  اهباتک و  زا  ار  ماما  يداصتقا  ياهثحب  دوب و  هدـش  رازگرب  ماما  يداصتقا  ياهیریگ  تهج  هرگنک ي 

یهقف ماکحا  رد  یگدـنز و  رد  ناشیا  یلمع  يریگ  تهج  يداصتقا و  لئاسم  اب  دروخرب  رد  ماـما  یلمع  یـشم  هب  رتمک  یلو  دـندوب  هدرک 
هیهت هک  ییاـه  هعومجم  زا  یکی  هدـش و  هجوـت  زاـین  نیا  هب  هرگنک  نیا  رد  هناتخبـشوخ  دوـب . هدـش  هجوـت  ناـشیا  ياـهراتفر  يداـصتقا و 

ام یناـمز  نم  رظن  هب  تسا . هدـشن  ادا  بلطم  قـح  مـنکیم  رکف  زاـب  یلو  دـشابیم  ماـما  یلمع  ياـههبنج  هـب  طوـبرم  تارطاـخ  دـناهدرک 
رب هوالع  هک  دنادیم  یتیبرت  حیحص  هویش  ار  هویـش  نالف  دنادیم و  تیبرت  یلـصا  فده  ار  عوضوم  نالف  ماما  ترـضح  میئوگب  میناوتیم 
زین وا  یناگدـنز  نتم  رد  اههویـش  اهفدـه و  نآ  ریثات  وا و  یتیبرت  یلمع  ياهراتفر  ماما و  یگدـنز  عون  هب  اـه ، هتـشون  اـههتفگ و  هب  دانتـسا 

، دنراد دیکات  نادب  زین  بتاکم  رگید  هک  دشاب  یلئاسم  نامه  ماما  یتیبرت  ثحابم  زا  يرایسب  هتـشون ، نخـس و  ماقم  رد  دیاش  دوش . دانتـسا 
هب هک  یتقو  یلو  لیبق  نیا  زا  یلئاـسم  شزومآ و  رب  شرورپ  مدـقت  اـی  رتـالاب ، نینـس  اـب  هسیاـقم  رد  كدوک  يریذـپ  تیبرت  هب  هجوت  ـالثم 

نیا ریثات  تشاد و  رواب  نازیم  رد  صوصخب  مینک و  هجوت  دـنکیم  ناونع  ار  بلاـطم  نیا  هک  یـسک  يرکف  ماجـسنا  تیـصخشتیعماج و 
کی ناونع  هبتین  شقن  تیمها و  هب  منکیم  هراشا  طقف  نم  تسا . رایـسب  اهتوافت  هک  میباییم  رد  میرگنب  قیمع  وا  یگدـنز  نتم  رد  روما 

اب نیلقثلا  ةدابع  نم  لضفا  قدـنخلا  موی  یلع  ۀبرـض  دـنا : هدومرف  هکنیا  تسا . یبلق  ینورد و  يرما  هک  تاداـبع  زا  يرایـسب  رد  مهم  نکر 
صلاختین و  هزنم ، كاپ و  سفن  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  یـسانشادخ  رد  دـیاب  ار  تقیقح  و  تسین . هیجوت  لوبق و  لباق  يدام  ياهرایعم 

لماک مهف  نخـس ، رگید  هب  تسا . بتاکم  رگید  اب  مالـسا  یتیبرت  بتکم  زایتما  هجو  ناـمه  هلوقم  نیا  و  درک . وجتـسج  لـماک  ناـسنا  نآ 
ناهج لوصا  یتدیقع و  يرکف ، ماظن  هعومجم  هب  ام  هک  تسا  ریذپ  ناکما  ینامز  نآ  ياههویـش  اهفده و  یمالـسا و  تیبرت  میلعت و  ینابم 

يژولونکت نیشام و  تیمکاح  رصع  ياهزاین  زا  هک  یملع  ياههتشر  رگید  یناسنا و  مولع  ندش  یصصخت  میشاب . هتشاد  هجوت  مالسا  ینیب 
طابترا ندش  عقاو  تلفغ  دروم  نآ  دراد و  هارمهب  زین  یساسا  تفآ  کی  دراد  هتشاد و  هک  ییاهتفرـشیپ  ایازم و  همه  اب  دریگیم  همـشچرس 
هاگدید زا  تیبرت  تسا . یجراخ  قیاقح  اب  یمدآ  هشیدنا  يرکف و  ياهتفایرد  ءازجا  یعقاو  طابترا  نآ  عبت  هب  و  اه ، هدـیدپ  ءایـشا و  یعقاو 

. تسا يدیحوت  ینیب  ناهج  حالطصا  هب  یـسانشادخ و  یـسانش و  یتسه  رب  عرـضتم  دوخ  زین  نآ  هک  تسا  یـسانش  ناسنا  رب  عرـضتم  ماما 
زین یصصخت  یبایزرا  کی  رد  اهفده  تسا  نکمم  یتح  توافتم ، اهفده  اما  دنشاب  ناسکیتیبرت  ياههویش  دراوم  ياهراپ  رد  تسا  نکمم 

زا ثحب  رد  هک  هچنآ  سپ  دنشاب . ور  رد  ور  یتح  توافتم و  الماک  هدشثعبنم  اجنآ  زا  اهفده  نیا  هک  یهاگدید  اما  دنشاب  هباشم  رهاظ  هب 
هک تسا  يایناـفرع  یفـسلف و  يرکف و  یناـبم  هب  هجوت  دـشابیم  یـساسا  هدـمع و  تسا ، یمالـسا  تیبرت  ناـمه  هک  ماـما  یتیبرت  بتکم 

یفـسلف و لئاسم  تیبرت ، میلعت و  ثحابم  هب  نتخادرپ  ياجب  هک  تسین  نآ  روظنم  هتبلا  تسا . هدش  یتیبرت  ءارآ  نآ  یعقاو  اشنم  هناوتـشپ و 
لوصا اب  یتیبرت  ءارآ  هشیدـنا و  کیکفت  لباقریغ  طابترا  هبتبـسن  یهجوتیب  هک  تسا  نآ  روظنم  هکلب  میهد  رارق  ثحب  دروم  ار  یناـفرع 

یتسه تقیقح  هک : اههلوقم  نیا  هب  هجوت  مدرک . هراشا  هک  دـنکیم  یتفآ  نامه  راچد  ار  ام  هک  تسا  درف  ینیب  ناهج  يداـقتعا و  يرکف و 
ملاع زا  یهاگیاج  هچ  رد  ناسنا  دـحاو ؟ ایتسا  رثکتم  یتسه  دوجو و  قاح  ایآ  تساجک ؟ یتسه  ملاع  رد  تعیبط  ایند و  هاگیاج  تسیچ ،

اههدـیدپ و رگید  اب  ناسنا  طابترا  تسا ؟ یهلا  تسا ؟ يدام  يدوجوم  شیوختقیقح ، رد  نآ و  تیمامت  رد  ناسنا  ایآ  دراد ؟ رارق  یتسه 
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؟ تساجک ات  نآ  ياهزرم  و  هن ؟ ای  دراد  زرم  ناـسنا  يرهوج  تکرح  اـیآ  تسیچ ؟ قلاـخ  اـب  ناـسنا  هطبار  تسا ؟ هنوگچ  یتسه  لـصا  اـب 
هب ماما  هک  تسا  يایتیبرت  بتکم  ساسا  تفایرد  رد  ام  ياـشگهار  دوشیم  هداد  اهـشسرپ  نیا  هب  هک  ییاهخـساپ  اـههلوقم و  نیا  هب  هجوت 

هبتبـسن كرتـشم  ياهخـساپ  كرتـشم و  فیراـعت  هب  ندیـسر  ثحاـبم و  نیا  هب  هجوت  زا  لـبق  اـم  دـشاب  رارق  رگا  هنرگو  دوب . دـقتعم  نآ 
میهاوخن ییاج  هب  هار  مینیـشنب  یبایزرا  هب  درف  کی  ای  بتکم و  کی  رظن  زا  ار  تیبرت  میلعت و  ثحب  درجم  تروص  هب  روکذم ، ياهـشسرپ 

طابترا اهفده و  اب  اههویش  نیا  هطبار  هب  اج  نامه  میزادرپیم  تیبرت  ياههویش  ای  یتیبرت و  ياهفده  نایب  هب  یتقو  هک  تسا  نآ  روظنم  درب .
هعوـمجم رد  هک  یناوارف  یتـیبرت  یـشرورپ و  تاـکن  مغریلع  هکنیا  تلع  نم  رظن  هب  میـشاب . هتـشاد  تیاـنع  زین  درف  ینیب  ناـهج  اـب  اهفدـه 

نیمه میتسه  اهنیا  زیچان  يراذـگرثا  دـهاش  زاب  دراد  دوجو  اـم  یـشزومآ  فلتخم  ياـههرود  ینید  سورد  صوصخب  یـسرد و  ياـهباتک 
میظنت دحاو ، صخشم و  يرکف  ماظن  کی  عبات  هیاپ ، یعیبط و  مولع  هب  طوبرم  لئاسم  صوصخب  یسرد و  ياهباتک  نیوانع  رگید  هک  تسا 

زا مولع  نیا  هک  ییاهزاین  دروآیم و  دیدپ  زومآ  شناد  رد  یعیبط  مولع  هک  ياهشیدـنا  عون  نیب  هک  تسا  نیا  تلع  دـنا . هدـشن  نیودـت  و 
طاـبترا یتـیبرت  یتدـیقع و  ینید ، ثحاـبم  اـب  اـهنیا  نیب  دـهدیم ، دارفا  هب  مولع  نیا  میلعت  هک  یتیـصخش  عون  دـننکیم و  هدروآرب  ناـسنا 

تسا هدوب  ءایبنا  راک  نیرت  یساسا  ماما  ترضح  هتفگ  هب  هک  ناسنا  تیبرت  مالسا  شنیب  رد  هکیلاحرد  تسا . هدشن  رارقرب  یمجسنم  یقطنم 
یمدآ ياهزاین  رگید  ضرع  رد  هلوقم ي  کی  زگره  تسا  هدوب  ینامسآ  بتک  یحو و  لازنا  نالوسر و  تثعب  هفـسلف  هک  ناسنا  تیاده  و 

هک تسا  حیحص  تیبرت  تسا . یمدآ  ندش  ناسنا  رتسب  حیحـص  تیاده  تیبرت و  هکلب  دشاب  هتـشاد  صاخ  یتاقوا  هب  صاصتخا  هک  تسین 
رگا دـنیرفآیم . یعقاو  ندـمت  هک  تسا  تـیبرت  دـناسریم . تـیلعف  هـب  دزاـسیم و  افوکـش  داـعبا  هـمه  رد  ار  ناـسنا  یعقاو  ياهدادعتـسا 

اهـشزرا و لوصا و  عباـت  شیوخ  یتشیعم  ماـظن  رد  یلک  روطب  شیوخ و  یگنهرف  یعاـمتجا و  یـسایس ، يداـصتقا ، لـئاسم  رد  ياهعماـج 
نیرتیلاع میهفت  هئارا و  دوشب ، نآ  نیا و  زا  هشیدنا  رد  نتفرگ  ماو  ینیب و  ناهج  رد  طاقتلا  راچد  دشاب و  ینایحو  ریغ  ینید و  ریغ  ياهشنیب 

رفن و کی  هکنیا  تلع  بالقنا و  يزوریپ  تضهن و  دربشیپ  رد  ماما  تیقفوم  تلع  دـنیرفایب . یندـمت  نانچنآ  دـناوتیمن  زین  یتیبرت  بلاطم 
زور يراذـگریثات  نیا  هتـشاد و  یمالـسا  عماوج  زا  يرایـسب  یتح  ناریا و  تلم  یعامتجا  یگنهرف و  تالوحت  رد  ریثاـت  همهنآ  سفن  کـی 

رد شبـالقنا و  ماـیق و  ینید و  تماـعز  ثحب و  سرد و  رد  شراـتفگ ، شراـتفر ، رد  وا  هک  تسا  تقیقح  نـیمه  دوـشیم  نوزفا  زین  زورب 
هب دـحاو و  يرکف  یتدـیقع و  ماظن  کی  عبات  شا  یباختنا  تموکح  عون  شا و  یـسایستیریدم  عون  رد  شا و  يداصتقا  ياـهیریگ  تهج 

اهینیب ناهج  یفسلف و  ینابم  اب  یقطنم  طابترا  یتیبرت  یقالخا و  ياهـشزرا  یقالخا و  لوصا  ایآ  هک  هلوقم  نیا  دراو  نم  دوب . هتـسویپ  مه 
ینابم اب  یتیبرت  یـشزرا و  ياههلوقم  نیب  خنـسمه  بسانتم و  گنتاگنت و  طابترا  یعون  هک : بلطم  نیا  راـکنا  یلو  موشیمن  هن  اـی  دـنراد 

زا ثحب  ماگنه  رد  ياهعماج  دـشاب  انب  رگا  تسا . یهیدـب  رما  کی  راکنا  تقیقح  رد  دراد  دوجو  اهبتکم  یـسانش  ناـسنا  یـسانش و  یتسه 
دوجوم و عیانـص  عون  اب  هدـیچیپ  قیمع و  يوحن  هب  هک  ار  یبرغ  هتفرـشیپ  کلامم  رب  مکاح  گنهرف  یناـبم و  لوصا و  هک  یتعنـص  هعـسوت 
یگنهرف و ياهتیعقاو  اب  ار  گنهرف  ینابم و  لوصا و  نیا  داضت  لقادـح  ای  دریذـپب  ار  تسا  هدـش  نیجع  اهنآ  هدـش  ءاقلا  یفرـصم  ياهزاین 

بتکم گنهرف و  هب  يداقتعا  یقالخا و  یـشزرا و  لئاسم  زا  ثحب  ماقم  رد  یلو  دریگب  هدیدان  شمدرم  ینیب  ناهج  داقتعا و  دروم  بتکم 
هب اهنت  هن  دوش  یگناگود  نیا  راچد  زین  یعامتجا  یـسایس و  يداصتقا و  لـئاسم  ریاـس  رد  دـشاب  اـنب  رگا  روط  نیمه  دروآ و  يور  يدوخ 

دوخ یتعنص  يداصتقا و  تالکشم  رب  یبرغ  عماوج  رب  مکاح  ینیـشام  گنهرف  زا  يرـصانع  نتخاس  دراو  اب  هکلب  دسریمن  یعقاو  هعـسوت 
یلاعت يوس  هبتکرح  رد  هعماج  ياشگهار  دناوتیم  هدوب و  قفوم  ياهویش  ماما  یتیبرت  یشم  هک  میرواب  نیا  رب  رگا  سپ  تسا . هدوزفا  زین 

هک تسا  هتـسویپ  مه  هب  نیعم و  یـشزرا  یـشنیب و  ماظن  کی  رد  ماما  یتیبرت  ثحابم  هک  میوش  رکذتم  زین  ار  هتکن  نیا  دـیاب  هراومه  دـشاب 
ماما ترـضحتضهن  ریـس  یگدـنز و  اب  هکیناـسک  همه  تفگ : ناوتیم  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا  هب  هجوت  زا  سپ  و  دـباییم . قیفوت  اـنعم و 
ماـع یعجرم  ناونع  هب  هکنآ  زا  شیپ  دـشاب و  یبـالقنا  عطاـق و  يرادمتـسایس  هکنآ  زا  شیپ  ماـما  هک  دـنفقاو  هتکن  نیا  رب  دـنراد  ییانـشآ 

یقالخا و لوصا  زا  قیمع  یتفایرد  ابتسناوت  هک  دوب  هنومن  یملعم  گرزب و  یبرم  کی  دـشخب  هزاـت  ییاـنعم  ار  تیعجرم  نید و  تماـعز 
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رد ار  نآ  فـلتخم  لـحارم  دـیامزایب و  یمئاد  هیکزت  سفن و  اـب  هدـهاجم  تخـس  نادـیم  رد  ار  نتـشیوخ  مه  یهلا ، تیبرت  میلعت و  یناـبم 
دنهاوخ شود  رب  ار  یمالـسا  بـالقنا  تضهن و  یلـصا  راـب  هک  دراـمگ  تمه  یلـسن  میلعت  تیبرت و  هب  مه  دـنک و  یط  حوطـس  نیرتیلاـع 

مایا رب  هک  یـشزومآ  تیبرت و  عون  هب  زیچ  ره  زا  لبق  دـیاب  دنتـسه  ماما  ترـضح  يراوتـسا  اهتیقفوم و  زمر  نتفاـی  یپ  رد  هک  اـهنآ  دیـشک .
ییاـهباتک فیلاـت  راـک  هبتسد  یناوج  لـحارم  رد  ماـما  ترـضح  دـننک . هجوت  هدوب  مکاـح  ناـشیا  یناوج  یناوجون و  نارود  یکدوک و 

تبرغ نامز  رد  ار  یمالسا  ینافرع  قیمع  میهافم  هک  دنوشیم  ةولصلا  بادآ  ةولصلارس و  هیادهلا و  حابـصم  رحـس ، ياعد  حرـش  نوچمه 
ریـسفت ثیدـح و  لهچ  حرـش  رد  هک  یتیبرت  ینافرع و  ینابم  رب  ینتبم  یقالخا  تاکن  تسا . هدیـشک  ریرحت  هب  یهلا  فراعم  زا  هتـشر  نیا 
نودـب یعامتجا  یـسایستکرح و  هنوگره  ماما  هاگرظن  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاحتسا  هتفهن  ماـما  یقـالخا  ياهینارنخـس  دـمح و  هروس 

میلعت هنیمز  رد  ماما  ياههتشون  تانایب و  هعومجم  یسررب  زا  تسا . هجیتنیب  میقع و  یـشالت  یناسنا ، هعماج  داحآ  میلعت  تیبرت و  هب  هجوت 
، مولع فلتخم  ياههتشر  شزومآ  دراد و  هک  یتفارش  همه  اب  يزومآ ، ملع  اساسا  ترضح  نآ  هاگدید  رد  هک  میباییم  رد  یبوخبتیبرت  و 
قالخا و ملع  یتح  ماما : دوخ  هتفگ  هب  یهلا و  فراـعم  مولع و  یتح  هیاـپ و  يرظن و  مولع  اـت  هتفرگ  یکینکت  ینف و  يدربراـک و  مولع  زا 

نامه هجیتن ، دش و  دهاوخ  هتفرگ  راکب  نادنمتردق  تمدخ  رد  يرازبا  ناونعب  دشابن  سفن  هیکزت  حیحـص و  تیبرت  اب  ماوت  رگا  زین  دـیحوت 
. میتسه هدوب و  نآ  دـهاش  یتسینومک  عماوج  رد  زورید -  ات  و  يراد -  هیامرـس  یتعنـص و  عماوج  رد  زورما  هک  دوشیم  ییاهمتـس  جـنر و 

مـشچ شیپ  نیطـسلف  ادناور و  یلاموس ، ینـسوب ، رد  ملاع ، طاقن  یـصقا  رد  هک  ییاهتنایخ  اهمتـس و  عیجف و  تیانج  همهنیا  لباقم  رد  ارچ 
هکنیا يارب  دـندوب ؟ عیاجف  نیا  یناب  یماح و  دوخ  هدرک و  توکـس  تردـق  ناـبحاص  ندـمت و  تفرـشیپ و  نایعدـم  دـش  ماـجنا  ناـیناهج 
تیبرت زا  هک  دوشیم  تیاده  هرادا و  یناسک  هلیـسوب  برغ  یمومع  راکفا  دنراد . تسدـب  ار  عماوج  نیا  تشونرـس  بذـهم  ریغ  ياهناسنا 

تاحیلست رب  یکتم  تردق  ماما  ترـضح  دنـشیدنایمن . تورث  تردق و  هب  زج  دناهدربن و  ياهرهب  ءایبنا  بتاکم  یلاعتم  ياهـشزرا  یهلا و 
زج ياهرمث  هک  دننکیم  هیبشت  یشحو  يواگ  خاش  هب  ار  هتفرگ  رارق  بذهم  ریغ  ياهناسنا  رایتخا  رد  هک  کیژولونکت  ياهتفرشیپ  نردم و 
هک يرواب  ادخ  هشیدنا  لباقم  رد  ییارگ  هدام  ناسنا و  تلاصا  مسیناموا و  ییادز و  نید  رب  هیکت  تشاد . دهاوخن  یپ  رد  یبارخ  يدوبان و 

یناسنا هعماج  یـساسا  تالکـشم  لح  هب  یکمک  چیه  تسا  هدنکفا  هیاس  اهنآ  هطلـستحت  قطانم  برغ و  ناهج  رب  سناسنر  رـصع  زادعب 
ادـخ و هب  داـقتعا  هکیناـمز  اـت  دوشیم . هدوزفا  عماوج  نیا  یناور  ینورد و  ياـهجنر  اهـشکمشک و  هنماد  رب  زور  ره  هک  مینیبیم  هدرکن و 

دهاوخ همادا  اهجنر  دید و  دهاوخن  ار  تداعس  يور  یناسنا  هعماج  ددرگن  مکاح  يرـشب  عماوج  یناسنا و  طباور  اهراتفر و  رب  یهلا  تیبرت 
رد اکیرمآ  برغ و  هب  هتـسباو  ياهتموکح  نیرتدـنمتردق  رب  ماما  تضهن  یمالـسا و  بالقنا  یندرکن  رواـب  يزوریپ  ناـیرج  رد  اـم  تفاـی .

ار هتکن  نـیا  يزوریپ  زا  سپ  نارود  لوـط  رد  یناـهج  ياهتردـق  زا  يرایـسب  ربارب  رد  ناـمتلم  زیگناراـختفا  یگداتـسیا  ناـیرج  رد  ناریا و 
ار تالوحت  تیلوئـسم  دـیابیم  هک  تسا  یلـسن  حیحـص  تیبرت  هب  هجوت  ماما ، راـک  ساـسا  تیقفوم و  زار  هک  میا  هتخومآ  ماـما  زا  یبوخب 
روشک و گنهرف  یلاعت  یتعنـص و  يداصتقا و  هعـسوت  يارب  شـشوک  هافر و  هب  لـین  هعماـج ، یـساسا  تالکـشم  حالـصا  دریگب . هدـهعرب 
هک تساجنیا  و  تسین . ریذپ  ناکما  هدومزآراک  بذهم و  ییاهناسنا  شرورپ  اب  زج  اههنیمز  همهرد  یعقاو  لالقتسا  ییافکدوخ  هب  ندیسر 

دیلک یمالـسا  حیحـص و  تیبرت  ياهـشور  ینابم و  فادها و  تفایرد  ناسنا و  تیـصخش  دـشر  فلتخم  لحارم  رد  تیبرت  شقن  هب  هجوت 
هب ماما  هک  تسا  موادت  لباق  ییاهـشور  اهفدـه و  نامه  اب  اهنت  تسا  هداهن  ناینب  ماما  هک  یتضهن  یمالـسا و  بالقنا  تسا . تالـضعم  لح 

. میا هدوب  دهاش  سدقم  عافد  نایرج  رد  ار  اهـشور  نیا  تیقفوم  ینیع  هنومن  دیـشک . تیلوئـسم  شریذپ  نادیم  هب  ار  اهناسنا  لیخ  نآ  ددـم 
راختفا و همهنآ  هیام  لیبق  نیا  زا  یلماوع  یجراخ و  یتاـغیلبت  يداـصتقا و  یتاحیلـست و  تیاـمح  اـی  رترب ، یتاحیلـست  تردـق  اـیآ  یتسارب 

يارگ هدام  يایند  هک  دندرک  يزابناج  ییاهشزرا  يارب  دنتفرگ و  رارق  یهلا  تیبرت  ریسم  رد  هک  ییاهناسنا  نامیا  ای  دندش  بالقنا  يزوریپ 
دنگوستفه زا  سپ  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هک  تسا  ینآرق  هشیدـنا  ناـمه  رب  ینتبم  ماـما  یتـیبرت  هاـگرظن  تسا . هناـگیب  نآ  زا  زورما 

يراگتـسر اهیـسد . نم  باخ  دق  اهیکز و  نم  حلفا  دق  دـیامرفیم : تیعطاق  تحارـص و  اب  یناسنا  سفن  تعیبط و  میظع  رهاظم  هب  راکـشآ 
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زا یبادرگ  زج  نآ ، يارو  تسا و  یناـسنا  سوفن  تیبرت  هیکزت و  نآ  تسا و  یباـیتسد  لـباق  ربـعم  کـی  زا  اـهنت  یناـسنا  عـماوج  ناـسنا و 
ادـخ هنوگنیا  تسا . ادـخ  رـضحم  ملاع  هک : دـندومرفیم  اهراب  ماما  تسین . يرگید  زیچ  یمئاد  نارـسخ  یعاـمتجا و  نارحب  ینادرگرس و 

شمارآ تداعـس و  دـباین ، تیمومع  یـساسا  ياهرواب  نیا  اـت  دـنک و  تیبرت  یناـنچنآ  ییاـهناسنا  دـناوتیم  هک  تسا  ینیبناـهج  يرواـب و 
اههرگنک و يرازگرب  رد  هک  تسا  نیا  منک  هراشا  تسا  مزال  هک  يرگید  هتکن  دنام . دـنهاوخ  یقاب  ینتفاین  تسد  یعقاو  ندـمت  یقیقح و 

هلوقم یئاوتحم  یملع و  داعبا  هب  یعقاو  نتخادرپ  شالت و  زا  دوش و  هجوت  یتاغیلبت  يرهاـظ و  داـعبا  هب  افرـص  رگا  اهـسنارفنک  اـهرانیمس و 
هک ینادنمـشیدنا  يارب  ار  هار  هکلب  میا  هدرواـین  تسد  هب  ار  يزیچ  اـهنت  هن  میوشب  لـفاغ  میا  هدرپس  ییاـمهدرگ  هب  ار  نآ  ثحب  هک  یئاـه 

ماـجنا هئارا و  هتـسیاش  یملع  راـک  هک  دـشاب  نآ  نامـشالت  تمه و  همه  دـیاب  میا ، هتخاـس  راوشد  زین  دنتـسه  ثحاـبم  نیا  نییبت  ددـصرد 
هچ اهمایپ و  تافیلات و  رد  هچ  شیوخ  رمع  نارود  لوط  رد  ماما  هک  ار  یتیبرت  ياهشور  اهفده و  هعومجم  هک  دشاب  نیا  نام  یعس  میهدب ،

راکب هدوب و  دنبیاپ  نادب  دوخ  یگدنز  لوط  رد  ترضح  نآ  هک  ییاهشور  نآ  زا  رتمهم  هدرک و  حرطم  دوخ  ياههبحاصم  اهینارنخس و  رد 
ياههنیمز ینس و  فلتخم  عطاقم  ياهزاین  ساسارب  مینک و  جارختسا  یقالغا  قارغا و  هنوگره  زا  رود  هب  هنانیب و  عقاو  روطب  ار  تسا  هتـسب 

هلمج نآ  زا  ماـما  ترـضح  هک  مینک  شومارف  دـیابن  ار  هتکن  نیا  هک  منکیم  دـیکات  زاـب  مینک . نیودـت  نییبت و  یعاـمتجا  تاـیح  فلتخم 
یقالخا یفسلف و  ثحابم  رد  هچ  هقف و  رد  هچ  دنراپسب ، نارگید  هب  ار  لمع  دننک و  هدنـسب  يروئت  هئارا  هب  اهنت  هک  دندوبن  ینازادرپ  هیرظن 

هتـسب راکب  دوخ  دـنک  هیـصوت  نارگید  هب  هکنآ  زا  لبق  ار  شیوخ  هشیدـنا  ینابم  اهنامرآ و  لمع ، نادـیم  رد  ماما  هک  مینیبیم  ام  یتیبرت . و 
نیرتمهم هک  دننک  لاوئس  رگا  تسنادیم . اهنآ  راک  ساسا  ایبنا و  تثعب  هفـسلف  ار  وا  هیکزت  بیذهت و  ناسنا و  تیبرت  ماما  ترـضح  تسا .

يارب ماما  ترـضح  نارگید . دوخ و  نتخاس  تفگ : ناوتیم  هلمج  کی  رد  دوب ؟ هچ  ماـیق  داـیرف و  ثحب و  سرد و  همهنآ  زا  ماـما  هزیگنا 
لوصا و زا  يریگ  هرهب  اـب  نآ  بیـشن  زارف و  رپ  نارود  ماـمت  رد  تساـخرب و  قفوم  ینـالوط و  ياهزراـبم  هب  هک  دوـب  فدـه  نیمه  قـقحت 
رد هدمآ  شیپ  تالکـشم  هنافـساتم  درب . شیپ  ار  بالقنا  هلحرم  هب  هلحرم  یتیبرت  ياهـشور  یمالـسا و  هفـسلف  نافرع و  یلاعتم  ياهـشزرا 

بالقنا زا  سپ  نارود  لوط  رد  هعماج  تیاده  مامز  نتفرگ  تسدب  زا  یـشان  هلغـشم  ینالوط و  دیعبت  سبح و  نارود  ماما و  هزرابم  ریـسم 
لوصا هقف و  رد  ماما  تافیلات  دلج  اههد  دنچره  درواین ، تسدب  ار  دوخ  تایرظن  همه  يازجم  مجسنم و  نیودت  تصرف  ناشیا  ات  دشثعاب 

یفـسلف و یهقف و  يداهتجا و  ءارآ  زا  يرایـسب  اما  تسا  دوجوم  ناشیا  یفـسلف  ثحابم  فلتخم و  سورد  تاریرقت  قـالخا و  ناـفرع و  و 
یـصصخت راثآ  هارمه  هب  دنوش و  نییبت  جارختـسا و  دـیاب  هک  تسا  ناشیا  نانخـس  ماکحا و  اههمان و  یلمع و  ياهدروخرب  رد  ماما  یتیبرت 

دوجو تیعضو  نیمه  زین  تیبرت  میلعت و  ثحابم  ریـسفت و  ثیدحلا و  ملع  یلاجر و  ثحابم  لثم  اههنیمز  ریاس  رد  اعبط  دنوش . هئارا  ناشیا 
ياههویش یهلا و  ياهفده  هب  لین  یگنوگچ  ناسنا و  تقلختیا  ییوج  یپ  یمدآ و  ترطف  یسانش و  ناسنا  ثحب  رد  ماما  ترـضح  دراد .

یقالخا و ینافرع و  ياهباتک  رد  هک  دـنراد  طوسبم  ییاهثحب  یناسنا  لیاضف  بسک  هوحن  یقالخا و  لـیاذر  یناـسفن و  دـسافم  اـب  هزراـبم 
هکنانچ دنزادرپبثحابم  نیا  جارختسا  قیقحت و  هب  رظن  بحاص  دارفا  دیاب  هک  تسا  طوبضم  ناشیا  یقالخا  ياهینارنخس  یفسلف و  ثحابم 

تاـیرظن یللملا  نیب  ياـهنامزاس  تیمکاـح و  اـههورگ و  بازحا و  ییارگ ، یلم  تینما ، نوچمه  ییاـه  هلوقم  یـسایس و  لـئاسم  رد  ماـما 
نیا زا  هک  يراظتنا  نیاربانبتسا  هدشن  هضرع  قیقحت و  هنیمز  نیا  رد  لقتسم  تروص  هب  زونه  هنافساتم  هک  دناهتشاد  يراکشآ  صخـشم و 

یهاوخرذـع و اب  نخـس  نایاپ  رد  تسا . هطبار  نیا  رد  قیقد  یملع و  راـک  تسا  مهم  هک  هچنآ  دوریم و  نآ  هباـشم  دراوم  ییاـمهدرگ و 
ماما یـشزومآ  یتیبرت و  بتکم  ناـگدرورپ  تسد  نادرگاـش و  زا  دوخ  هک  یلمآ  يداوج  هللا  ۀـیآ  ترـضح  زا  مرتحم و  راـضح  زا  رکـشت 

نینچمه منکیم و  ریدقت  دوخ  مهس  هب  دناهتفریذپ  دنتشاد  هک  یتلاسک  یسرد و  هلغشم  همه  اب  ار  هرگنک  يرازگرب  داتـستیاده  دنتـسه و 
مرتحم و يالضف  دیتاسا و  یهاگـشناد و  داهج  ملعم و  تیبرت  هاگـشناد  نیلوئـسم  ماما و  راثآ  رـشن  هسـسؤم  هرگنک و  ناگدننک  رازگرب  زا 

ياهشزرا راثآ و  زا  يرادساپ  رد  ار  ام  همه  هللاءاشنا  دنوادخ  مرکشتم . دناهدیشک  تمحز  ییامهدرگ  نیا  يرازگرب  يارب  هک  یناسک  همه 
یملع ياضف  نیا  زا  رتشیب  يروهرهب  هللاءاشنا  و  ماتخ ، نسح  يارب  درادب . دیؤم  قفوم و  وا  هار  اهفده و  ندومیپ  ماما و  مایق  زا  هدـمآ  دـیدپ 
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مکیلع و مالسلاو  اهیسد  نم  باخ  دق  اهیکز و  نم  حلفا  دق  هک : هفیرش  همیرک  نیا  هب  منکیم  شرافـس  ار  همه  دوخ و  رگید  راب  يونعم ، و 
هتاکرب هللا و  ۀمحر 

اکیرمآ اب  دروخرب  رد  هر )  ) ماما يژتارتسا 

هدرک هعلاطم  هدرک و  راک  هتـشک و  راک  هک  ام  ياه  فیرح  نانمـشد  اکیرمآ و  نورد  زا  نارحب  يژتارتسا  اب  هلباقم  موزل  اکیرمآ 1 ) فلا )
هک تسا  هدوبن  اتدوک  تسا  هدـمآ  شیپ  تلم  دوخ  تسد  اب  یبالقنا  نینچ  کی  هک  یتقو  نیا  رد  دـیاب  هک  دـندرک  هعلاـطم  اـهنیا  دنتـسه ،

، درک راهم  دوش  یمن  ار  تلم  کی  تسا و  هدوب  تلم  نیمه  تسد  اب  دـشاب ، يرگید  ذوفن  تحت  دریگب و  یـسک  کـی  دوشب  ار  شراـیتخا 
رد نالا  تیلاعف  دننک . دساف  دوخ  لخاد  نطاب  زا  ار  بالقنا  دوخ  دیاب  دـسرب . رمث  هب  دـنراذگن  ار  بالقنا  نیا  هک  نیا  ات  دـننکب ، هچ  دـیاب 

بالقنا دوخ  هک  نیا  زا  سپ  دننک و  شنوفدم  دننک و  فالتخا  قافن و  داجیا  شدوخ  رد  ار  بالقنا  نیا  دـنهاوخ  یم  هک  تسا  تهج  نیا 
شیپ ار  شقباس  لئاسم  نامه  دننک و  تسرد  یطاسب  کی  ییاتدوک ، کی  دننک ، یم  نییعت  ناشدوخ  هک  يرفن  کی  دنیایب و  دش ، نوفدم 

رد تسا  هتـشاد  عفانم  هک  یگرزب  تردق  هک  دـنکن ، شومارف  تسا  یحـضاو  بلطم  کی  هک  لقاال  ار  بلطم  کی  دـیاب  ام  تلم  دـنروایب .
ساسح هک  تسا  يزکرم  کی  ناریا ، رد  هتشاد  یشیجلا  قوس  عفانم  ناریا ، رد  تسا  هتشاد  تفن  عفانم  ناریا ، رد  تسا  هتشاد  عماطم  ناریا 

شیپ هملک  تدـحو  ادـخ و  تساوخ  اب  دـندرک و  مایق  شگرزب  هچب و  شدرم ، نز و  هک  يروشک  نینچ  کـی  اـه ، تردـق  ربا  يارب  تسا 
هک ییاه  هئطوت  روط  نآ  رگید  لحم . نیا  رد  دـنناوت  یمن  تسا  هتفر  ناشتـسد  زا  عفانم  دـندروخ ، هک  يا  هبرـض  يارب  ـالاح  اـهنیا  دـندرب ،

دنتـساوخ یم  هک  ییاههاگیاپ  ناشدوخ ، دنتـساوخ  یم  هک  ییاه  زیچ  نآ  يارب  زا  لحم  ار  اجنیا  هک  قباس  میژر  ناـمز  دـندرک ، یم  رتشیپ 
داجیا یگدیـسوپ  کی  بالقنا  تضهن ، نیا  دوخ  نطاب  زا  هک  دندمآرب  ددصرد  اهنیا  دوش . یمن  ناشیارب  رگید  الاح  دنهدب  رارق  ناشدوخ 
لخاد رد  هک  تسا  نیا  ناشا  یلـصا  هشقن  اهنآ  هک  ینآ  ص 108  ج 11 . رون ، هفیحـص  دندرک . ذوفن  اهنآ  لامعا  ياهرـشق  همه  رد  دننک .

یم مه  شدوخ  دـهدب ، ماجنا  يراک  کی  دوشب  دراو  ناریا  رد  هک  درادـن  ار  نیا  هضرع  هک  دـناد  یم  اکیرمآ  دـنهدب . ماجنا  يراـک  کـی 
نیا اهنا  ار  نیا  دنتفگ  مه  نایاقآ  دـنورب ، نیب  زا  جـیلخ  رد  اکیرمآ  ياهزابرـس  هک  میهاوخ  یمن  ام  هکدـنمهفیم  مه  ناشدوخ  ار  نیا  دـناد 
نیا اب  هک  تسا  نیا  دراد  فوخ  هک  ینا  دـنرادن ، یفوخ  اهنآ  دـننک . نوریب  نادـیم  زا  ار  ام  لاجنج  وه و  اب  هک  دـننک  یم  رهاـظ  ار  هلئـسم 

زا ص 14  ج 19 ، رون ، هفیحص  دننک . هتسد  ود  دننک ، فالتخا  داجیا  اه  تنطیـش  نیا  اب  روشک ، رد  دنتـسه  زاب  هک  اهنآ  يدایا  اه  تنطیش 
1/1/59 ص 228 ، غلب 3 ، دننک . ادج  مه  زا  ار  اه  امش  اه  هئطوت  اب  هک  نیا  زا  دیسرتب  نامدوخ  لخاد  زا  دیشاب ، هتـشادن  یـسرت  چیه  جراخ 
، يداصتقا رـصح  هن  دـنکب و  دـهاوخ  یم  ناریا  رد  یماظن  تلاخد  هن  اکیرمآ  هک  تسا  نیا  مهد  یم  دایز  لامتحا  مهف و  یم  نم  هک  هچنآ 
زا ار  ام  هک  تسا  نیا  هار  نآ  دندمآ و  شیپ  رت  یساسا  هار  زا  نکل  دناد ، یم  مه  شدوخ  دوش ، یمن  جح  ات  دنکب  يداصتقا  رصح  مه  رگا 

عقاو هک  ییاهبالقنا  رد  دیاش  تسانعم . نیمه  رب  ناشنانب  مه  لوا  زا  نامدوخ ، نطاب  زا  دـنادنگب  ار  ام  دـنک و  ریذـپ  بیـسآ  نامدوخ  نطاب 
رد ار  بالقنا  دوخ  هک  دشاب  نیا  ناشعفن  دننک ، ناربج  دـنهاوخ  یم  هک  دندیـشک  يررـض  ای  دـنربب  عفن  دـنهاوخ  یم  هک  ییاهنآ  دوش  یم 
ام هک  نیا  هب  دننک  یم  جراخ  رد  هک  ییاه  تبحـص  نیا  دیاش  دنتـسه ، انعم  نیا  راک  رد  اه  تسد  همه  نآ  دنناسرب . بیـسآ  شدوخ  نطاب 

يزیچ نآ  زا  فرط و  نآ  دننک  فرـصنم  ار  ام  ناهذا  هک  دشاب  انعم  نیا  يارب  دیاش  مینک  یم  يداصتقا  رـصح  ای  مینک  یم  یماظن  تلاخد 
نیا دراو  هزات  اهام  دنتـسه ، هدرک  هعلاطم  اهنیا  هک  دیـشابن  نیطایـش  نیا  زا  لفاغ  امـش  دننک . لفاغ  درذگ  یم  دراد  نامدوخ  روشک  رد  هک 
دراو رتمک  دنتـسه  نآ  رد  هک  اهتنطیـش  نآ  دیراد  هک  مه  یناسنا  نآ  بسح  رب  دـیدش و  اهنادـیم  نیا  دراو  هزات  اهامـش  میدـش . اه  نادـیم 

، ار اهروشک  طقف  هعلاطم  هن  دـندرک ، هعلاطم  دـندرک ، ادـیپ  هار  هک  یخیرات  لوط  رد  لاس ، هن  هن  لاس و  هد  هن  دـندرک  هعلاطم  اهنیا  دـیتسه 
اهنیا دـشاب ، ادـیپ  لئاسم  روط  نیا  هرایط و  لیبموتا و  هک  نیا  زا  لبق  هدـش  نآ  رد  ینالوط  هعلاطم  کـی  مه  نیا  ار ، اـهاجنیا  نزاـخم  ینعی 

اب ار ، اهنابایب  نیا  دـنتفر  یم  رتش  اب  دـندرک ، یم  شدرگ  ار  اه  تکلمم  نیا  بجو  هب  بجو  قرـش و  رد  دنداتـسرف  یم  ار  ناشاهـسانشراک 
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نیا دنتـشاد  یم  رب  هشقن  دندرک  یم  تشاددای  دش  یم  ادیپ  يزیچ  کی  هک  ییاج  ره  دندرک و  یم  شدرگ  ار  اهنابایب  نیا  دـنتفر  یم  هلفاق 
زاب هار  هک  قباس  زا  ، لام نیا  تسین ، الاح  لاـم  نیا  تسه . یچ  امـش  نزاـخم  دراد ، هچ  امـش  روشک  رد  دـنمهفب  هک  ناـشراک  يرـس  کـی 

عیـشت تنـس و  لها  نیب  هقرفت  تهج  رد  اکیرمآ  هئطوت  اـب  هلباـقم  موزل  ص 23 2 - ج 11  رون ، هفیحـص  دنتـسه . هیـضق  نیا  لابند  دندرک 
هقرفت داجیا  زا  اکیرمآ  ياه  هشقن  اه و  هئطوت  مالـسا ، هداعلا  قراخ  تردق  هب  هجوت  یمالـسا و  بالقنا  زا  سپ  هک  دننادب  دـیاب  ناناملـسم 

نآ ناـنبل و  هب  موجه  هدرتـسگ  قیمع و  هشقن  اـت  تسا  یمالـسا  تضهن  لـقث  زکرم  هک  ناریا  هب  موجه  عیـشت و  تنـس و  لـها  ناردارب  نیب 
رد اج . همه  رد  مالـسا  هک  دوش ، یمن  هصالخ  نانبل  توریب و  هب  تسا . نایرج  فیعـضت  ییادز و  مالـسا  يارب  همه  همه و  میظع ، تایانج 

مشچ هقطنم و  ماکح  هک  تسا  نآ  لوا  فده  تسا . فده  یهلا ، یحو  زکرم  زاجح  سراف و  جیلخ  هقطنم  اصوصخ  یمالـسا  ياهروشک 
تلم یمیظع ، هعجاف  وج و  نینچ  رد  دـنریذپب . ار  يرکون  ریقحت و  ره  گنن  دنـشاب و  لیئارـسا  رتکاندرد  نآ  زا  اـکیرما و  ناـمرف  رد  هتـسب 

ج 17، رون ، هفیحص  دننک . غیرد  دیابن  یمالسا  ياهروشک  مالسا و  ظفح  هاررد  یششوک  چیه  زا  دنـشاب و  توافت  یب  دیابن  یمالـسا  ياه 
اـصوصخ برغ  قرـش و  نادـنمتردق  هک  دـیناد  یم  راوخناهج  ياکیرمآ  هژیو  هب  برغ  قرـش و  ياه  تردـق  اـب  هلباـقم  موزل  ص 29 3 -

یماظن هلمح  زا  دندز . تسد  نکمم  هلیح  ره  هب  بالقنا  لوا  زا  هک  دنتسه  یمالسا  يروهمج  زا  هتـشادرب  مخز  ياهرام  رگیزاب ، ياکیرمآ 
ات اهنابایخ  اه و  هچوک  رد  روک  تاراجفنا  زا  اه و  هزاغم  اه و  هعرزم  ندیشک  شتآ  هب  ات  اه  تیـصخش  رورت  زا  اتدوک  کی  حرط  ات  هتفرگ 

مواـقم و تلم  هـیحور  فیعـضت  يارب  هـک  تـسا ، زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  راد  هـنماد  تاـغیلبت  رتـالاب  رتدـب و  هـمه  زا  زواـجت و  يدزد و 
هک دیـسرن  فده  هب  نانآ  ياهریت  زا  کی  چیه  اهنت  هن  هللادمحب -  یلو -  دنوش ، یم  تبـستم  یتمهت  غورد و  عون  ره  هب  زیزع  ناگدـنمزر 

تردق ربا  اب  هلباقم  موزل  ص 222 4 - ج 19 ، رون ، هفیحـص  دوب . لفاغ  دیابن  يا  هدروخ  مخز  ياهرام  نینچ  زا  نونکا  داد . سوکعم  هجیتن 
هک دش  نیا  بجوم  برغ  قرـش و  ياه  تلود  راد  هنماد  تاغیلبت  ینالوط ، ياهلاس  رد  یمالـسا  ياه  شزرا  رب  هیکت  اب  اکیرمآ  هژیو  هب  اه 

تردـق ربا  ود  نیا  زا  یکی  هب  شیارگ  رد  فیعـض ، ياهروشک  نیا  تایقرت  هک  دـننک  نامگ  دـنهاوخب و  يرای  ناـنآ  زا  ملـسم  ياـه  تلم 
ندرک تراغ  نیازخ و  ندرب  اهنیا و  ندرک  ریـسا  زج  اـهنآ  هک  دـندیمهف  یتدـم  زا  دـعب  دـندرک ، ادـیپ  لـیامت  هک  فرط  ره  هب  نکل  تسا ،
نیمه دراد و  اکیرمآ  اب  اصوصخم  برغ  اب  هک  يدنویپ  هطساو  هب  هاش  هک  تفایرد  تلم  ام  رـصع  رد  دننک . یمن  يرگید  راک  اهنآ  نزاخم 

يا هداعلا  قوف  تایانج  دنا  هدیمهف  تسا و  هداد  رده  هب  زین  ار  ام  یناسنا  ياهورین  هکلب  تسا . هداد  داب  هب  ار  ام  نزاخم  مامت  قرش . اب  روط 
هلمج زا  کلامم  ریاس  تساوخ و  اپب  ام  تلم  تهج  نیا  زا  دراد ، اه  تردـق  ربا  اب  هاـش  هک  تسا  يدـنویپ  هطـساو  هب  دوش  یم  بکترم  هک 
ادیپ اه  تلم  هک  ییاه  يراتفرگ  مامت  هک  دندرک  كرد  ناشخیرات  هعلاطم  اب  دـندرک و  ادـیپ  هجوت  ات  تقیقح  نیا  هب  زین  یمالـسا  کلامم 

يا ینغ  نیناوق  اهنآ  سرتسد  رد  هتسیاش  روط  هب  ار  رـشب  يوزرآ  مامت  هک  مالـسا  دنا و  هدش  نادرگیور  اه  تردق  ربا  نیا  تسد  زا  دندرک 
تلفغ رد  هک  ینالوط  ياهلاس  زا  دـعب  نیملـسم  درک و  دـهاوخ  ادـیپ  شیارگ  مالـسا  هبراچان  دـنک . ادـیپ  هجوت  اهنآ  هب  سک  ره  هک  تسا 
رتشیب مالـسا  هب  اهنآ  هجوت  هک  تسه  نیا  دیما  دندرک و  ادیپ  مالـسا  هب  هجوت  يرادـقم  دنتـشاذگ و  يرادـیب  هب  ور  يرادـقم  الاح  دـندوب ،

دش دهاوخ  عطقنم  یلک  هب  برغ  قرش و  هب  اهنآ  تاشیارگ  حیحص ، تخانش  تروص  رد  دنسانشب و  تسه  هک  روط  نآ  ار  مالـسا  دوشب و 
اـکیرمآ و اـب  هلباـقم  موزل  - 5 184 صـص 183 -  ج 14 ، رون . هفیحـص  دوـمن . دـنهاوخ  یناـشفناج  مالـسا  ماـکحا  ندرک  هداـیپ  يارب  و 

دننادب یبوخ  هب  دیاب  دنتسه  هک  بهذم  تلم و  ره  رد  همیرک  فقاوم  رد  رضاح  ناناملسم  اهنآ  هنانکفا  هقرفت  ياه  شور  اه و  تسینویهص 
شدساف هدیلو  اکیرمآ و  اصوصخ  اه  تردق  ربا  ملس ، هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ناشلا  میظع  ربمایپ  میرک و  نآرق  مالسا و  یلـصا  نمـشد  هک 

هئطوت تیانج و  چیه  زا  اهروشک  نیا  ینیمز  ریز  میظع  نزاخم  لواپچ  يارب  هتخود و  یمالسا  ياهروشک  هب  عمط  مشچ  هک  تسا  لیئارـسا 
رد دشاب . یم  دنناوتب  هک  لکـش  ره  هب  ناناملـسم  نیب  نتخادنا  هقرفت  یناطیـش ، هئطوت  نیا  رد  نانآ  تیقفوم  زمر  دنتـسین و  رادرب  تسد  يا 
هب ردق  نآ  دننک و  داجیا  ینس  هعیش و  نیب  فالتخا  هک  دننک  راداو  ار  دوخ  هب  هتسباو  ياهالم  لیبق  زا  یـصاخشا  تسا  نکمم  جح  مسارم 

رایشه دیاب  هقرف  ود  زا  نارهاوخ  ناردارب و  دنوش . داسف  هقرفت و  بجوم  دننک و  رواب  نالد  هداس  یضعب  هک  دننز  نماد  یناطیـش  هدیدپ  نیا 
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نیب زا  ار  تنـس  نآرق و  مالـسا و  دنهاوخ  یم  ربمایپ  تنـس  دـیجم و  نآرق  مالـسا و  مسا  اب  راوخ  هریج  نالدروک  نیا  هک  دـننادب  دنـشاب و 
نیمه زا  يوریپ  اب  ناریا  هک  ارچ  دنناد ، یم  ناش  يرگلواپچ  زا  عنام  دوخ و  هار  راخ  ار  تنس  باتک و  مالـسا و  هک  ارچ  دننیچرب ، نیملـسم 

تسایس اب  هلباقم  موزل  ص 46 6 - ج 19 ، رون ، هفیحـص  دـش . زوریپ  دومن و  بالقنا  تساخ و  اپب  نانآ  لباقم  رد  هک  دوب  تنـس  باـتک و 
اریخا هک  یحرط  نیا  رد  هک  دـینیبب  امـش  دزادـنیب . فالتخا  نیملـسم  نیب  اوق  مامت  اب  دـهاوخ  یم  اکیرمآ  اـکیرمآ  زیگنارب  فـالتخا  ياـه 

دروخ و تسکـش  مه  حرط  نیا  رگا  دـش و  دـهاوخ  رتشیب  دـش و  عقاو  فالتخا  نیملـسم  ياـه  تموکح  نیملـسم  زا  یفیاوط  نیب  دـنداد .
یمالسا و للم  يارب  قرش و  يارب  ییاکیرمآ  حرط  هک  دنشاب  هتـشاد  هجوت  نیملـسم  دیاب  داد و  دهاوخ  رگید  حرط  تسا ، هدروخ  تسکش 

ییاکیرمآ ياه  حرط  راب  ریز  هک  دنهد  رکذت  دوخ  ياه  تموکح  هب  دننک و  هجوت  نیملـسم  همه  دیاب  درادن . هفرـص  یمالـسا  ياه  تلود 
موزل ص 243 7 - ج 15 . رون ، هفیحـص  نیطایـش . نیا  زا  دـندروخن  يزاب  دورن و  دـمآ ، دـهاوخ  يرگید  زا  دـعب  یکی  دـعب ، هب  نیا  زا  هک 

ریز هک  اهنآ  هچ  اکیرمآ و  هطلس  ریز  هک  اهنآ  هچ  ، ناهج نافعضتسم  اکیرمآ و )...  ) یناطیش ياه  هطلس  عفر  يارب  نافعـضتسم  نیب  تدحو 
همه دش و  دهاوخن  عفر  یناطیش  ياه  هطلـس  دننکن ، مایق  دنهدن و  مه  هب  ار  ناش  تسد  دنوشن و  رادیب  رگا  دنتـسه  نادنمتردق  ریاس  هطلس 
ادیپ یتسس  هتساوخان  يادخ  رگا  هک  دنک  ادیپ  ققحت  دنشاب ، هک  یبهذم  کلسم و  ره  رد  نافعضتسم  نیب  تدحو  هک  مینک  شـشوک  دیاب 
دوبان ار  اه  هطلـس  مامت  هک  میتسه  مزاع  ام  دناسر . دـنهاوخ  تکاله  هب  ار  همه  ناطرـس  دـننام  برغ  قرـش و  ربکتـسم  بطق  ود  نیا  دوش ،

ج 17، رون . هفیحـص  هئوگ ، اراکین  زا  یتایه  اب  رادید  رد  ماما  تانایب  دینک . هارمه  قح  اب  ار  اه  تلم  هک  دـینک  شـشوک  مه  امـش  میزاس و 
یمالـسا و ياه  تلم  هک  يا  هلاسم  نیرتروآ  درد  نیرتمهم و  راکتیانج  ياکیرمآ  یبلط  هطلـس  اب  هلباـقم  موزل  - 8 62 / 2  / 20 ص 249 ،

ناهج ياهروشک  نیرت  دـنمتردق  ناونع  هب  اکیرمآ  تلود  تساکیرمآ . عوضوم  تسا  هجاوم  نآ  اب  هطلـس  تحت  ياهروشک  یمالـسا  ریغ 
مورحم و مدرم  کی  هرامش  نمشد  اکیرمآ  دنک . یمن  راذگورف  یششوک  چیه  زا  هطلس  تحت  ياهروشک  يدام  ریاخذ  ندیعلب  رتشیب  يارب 

یتیاـنج چـیه  زا  هطلـس ، ریز  ناـهج  رب  شیوخ  یماـظن  یگنهرف و  يداـصتقا و  یـسایس و  هرطیـس  يارب  اـکیرمآ  تسا . ناـهج  فعـضتسم 
رامثتـسا ددرگ ، یم  یهدنامزاس  للملا  نیب  مسینویهـص  هلیـسو  هب  هک  شعیـسو  تاغیلبت  اب  ار  ناهج  مولظم  مدرم  وا  دیامن . یمن  يراددوخ 

قح شرامقا  ووا  زج  سک  چیه  ناهج  رد  ییوگ  هک  دـکم  یم  ار  هانپ  یب  مدرم  نوخ  نانچ  شراکتنایخ ، زومرم و  يدایا  اب  وا  دـیامن . یم 
. تسا یلیمحت  ياهگنج  نیا  راتفرگ  زورما  دـنک . هطبار  عطق  گرزب  ناطیـش  نیا  اـب  تهج  ره  زا  تسا  هتـساوخ  هک  ناریا  دـنرادن . تاـیح 

زیتس رـس  ام  اب  مه  ییایـسآ  ياهروشک  رثکا  فصالا  عم  دروآ . رد  ياپ  زا  يداصت  رـصح  اـب  ار  اـم  اـت  تسا  هدومن  راداو  ار  قارع  اـکیرمآ 
ناروالد ناناوج و  نیا  ام ، يادهـش  دگنج و  یم  اکیرمآ  اب  امـسر  هک  تسا  يروشک  ناریا  هک  دـننادب  دـیاب  ناملـسم  ياه  تلم  هتـشادرب .

هطلس ياه  تسایس  اب  هلباقم  موزل  ص 84 9 - ج 13 ، رون . هفیحص  دننک . یم  عافد  اکیرمآ  لباقم  رد  زیزع  مالسا  ناریا و  زا  هاپس  شترا و 
رگیدـکی اب  و  دـنرادرب . تسد  هتـشذگ  تاهابتـشا  زا  هک  مهد  یم  رادـشه  یمالـسا  ياهروشک  ياه  تلود  هب  هقطنم  رد  اـکیرمآ  هناـیوج 
راوخناهج نارگتراغ  نارابج و  هناـملاظ  تسد  مالـسا ، تردـق  هب  لاـکتا  یلاـعت و  دـنوادخ  لـباقم  رد  عوضخ  اـب  دـنهد و  يردارب  تسد 

رتراوتـسا و هقطنم  رد  ار  اکیرمآ  هطلـس  هک  ار  ینانبل  یتسینویهـص ، ییاـکیرمآ ، قفاوت  نیا  دـننک و  هاـتوک  هقطنم  زا  ار  اـکیرمآ  اـصوصخ 
دنیامن و ضقن  المع  موکحم و  درک ، دهاوخ  هریچ  یبرع  یمالـسا و  ياهروشک  ریاس  رب  نآ  زا  سپ  نانبل و  یمالـساروشک  رب  ار  لیئارـسا 

یم یبصغ  تارف  ات  لین  زا  ار  بارعا  تموکح  دنک و  یمن  افتکا  اهدادرارق  نیا  هب  لیئارـسا  دیا ، هدینـش  ما و  هتفگ  ارارک  هک  نانچ  دـننادب 
نارگ باوخ  زا  یبرع  ياه  تموکح  دـنک و  ادـیپ  تصرف  هتـساوخن  يادـخ  رگا  دوخ  موش  هشقن  هب  اکیرمآ  کمک  اب  دوز  اـی  رید  دـناد و 

. دناشوپ یم  لمع  هماج  دنوشن ، رادیب 

لیئارسا دروم  رد  هر )  ) ماما يژتارتسا 

هیمالسا و لود  همه  هک  تسا  نیا  نآ  تسامعم و  لکش  هب  بلطم  کی  نم  يارب  لیئارسا  اب  ناهج  ناناملسم  هلباقم  یگداتـسیا و  موزل  - 1
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اب هک  دنیب  یم  دنکب ، مه  زا  قرفتم  ار  اهنیا  هک  تسا  نیب  رد  بناجا  ياهتـسد  هک  دـنناد  یم  تسیچ ، درد  هک  دـنناد  یم  مالـسا  ياه  تلم 
نیملـسم رگا  هک  هداتـسیا  لیئارـسا  لباقم  رد  لیئارـسا  یلاشوپ  تلود  هک  دننیب  یم  دوش ، یم  اهنآ  بیـصن  يدوبان  فعـض و  اه  هقرفت  نیا 

اب هک  تسنیا  امعم  دنتسه ، نوبز  وا  لباقم  رد  کلاذعم  درب ، یم  لیس  ار  وا  دنتخیر  یم  لیئارسا  هب  بآ  لطس  کی  مادک  ره  دندوب  عمتجم 
يارب اهرگرامعتـسا  هک  ییاه  هئطوت  ارچ  دـنروآ ؟ یمن  يور  تسا  قافتا  داحتا و  نا  هک  یعطق  جـالع  هب  ارچ  دـنناد ، یم  ار  اـهنیا  هک  نیا 

؟ دوشب لح  دیاب  یک  شیپ  و  دوش ؟  لح  دیاب  تقو  هچ  امعم  نیا  ایآ  دـننک ؟ یمن  یثنخ  ار  اه  هئطوت  اهنآ  دـنرب ، یم  راک  هب  اهنآ  فیعـضت 
دیراد و یباوج  رگا  امـش  هک  تسا  ییامعم  نیا  نیملـسم ؟  ياه  تلم  مالـسا و  ياه  تلود  زا  ریغ  دـنک  یثنخ  دـیاب  یک  ار  اه  هئطوت  نیا 
،58 // ،ج 8،25 رون هفیحـص  هیروس ، هجراخ  ریزو  اب  رادید  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  تانایب  دـیهدب . رکذـت  مه  ام  هب  ار  امعم  نیا  دـیدرک ، لح 

نارـس یـضعب  يرودزم  رظن و  فالتخا  لیئارـسا  مزینویهـص و  اـب  هزراـبم  ینیطـسلف و  نیدـهاجم  زا  یناـبیتشپ  موزل  - 2 235 ص 236 - 
ندرک هاتوک  ناکما  تصرف و  ناش ، یعیبط  تاناکما  اـه و  تورث  نداـعم و  مغر  یلع  ناملـسم ، نویلیم  دـصتفه  هب  یمالـسا ، ياـهروشک 

ياهتلود یـضعب  میلـست  یگدـناشن و  تسد  یهاوخدوخ و  دـهد ، یمن  ار  ناگناگیب  ذوفن  ندرک  دودـحم  مسینویهـص و  رامعتـسا و  تسد 
. دنناهرب لیئارسا  بصغ  لاغشا و  زا  ار  نیطـسلف  نیمزرـس  دنناوتب  برع  نویلیم  اههد  هک  دوش  یم  نیا  عنام  ناگناگیب ، ذوفن  دالب  رد  یبرع 
رب هانپ   ) هک دنا  هشقن  نیا  رد  اهنآ  دریذپ ، یمن  نایاپ  نیطـسلف  لاغـشا  اب  اهنت  لیئارـسا  داجیا  زا  گرزب  ياهتلود  فده  هک  دننادب  دیاب  همه 

ندرپس هار  رد  ینیطـسلف  نیزرابم  داهج  رظان  اـم  هزورما  دـننک و  راـچد  نیطـسلف  تشونرـس  ناـمه  هب  ار  یبرع  ياـهروشک  یماـمت  ادـخ )
هار رد  زواجت و  لاغـشا و  هیلع  هنانامرهق  داـهج  هب  فک  رب  ناـج  هک  میتسه  ینادـهاجم  رظاـن  میتسه ، اـه  ینیطـسلف  هب  نیطـسلف  تشونرس 
رب نانبل  رد  زورما  ندرا و  رد  رامعتسا  ناگدناشن  تسد  زورید  هک  هچنآرظان  دنا ، هتساخ  اپب  هدش  لاغشا  ياه  نیمزرـس  نیطـسلف و  يدازآ 

ناگتـشامگ تسد  هب  کـیرحت و  هب  یگمه  فـلتخم  اـجنآ  هب  ناـنآ  هیلع  هک  ییاـه  هئطوـت  تاـغیلبت و  رظاـن  دـندروآ ، نادـهاجم  نیا  رس 
هک  ) یـشیجلا قوس  قطانم  زا  هزرابم  ندرک  نوریب  رطاخ  هب  ینیطـسلف و  نازرابم  زا  ناملـسم  ياـههورگ  ندرک  ادـج  روظنم  هب  رامعتـسا و 
هب هر )  ) ینیمخ ماما  مایپ  میتسه . دریگ  یم  ماجنا  دراد ) بصاغ  نمـشد  نیا  مسینویهـص  لیئارـسا و  ياوق  هب  هبرـض  يارب  یبساـنم  تیعقوم 

لوا هلبق  زورما  لیئارـسا  هیلع  رب  ناناملـسم  همه  اب  هزرابم  موزل  - 3 19/8/51 ، 194 صص 192 -  ج1 ، رون ، هفیحص  نیطـسلف ، زا  ینابیتشپ 
دبوک یم  تردق  مامت  اب  ار  ام  زیزع  ینانبل  ینیطسلف و  ناردارب  زورما  تسا . هداتفا  هنایمرواخ  یناطرس  هدغ  نیا  لیئارسا  تسد  هب  نیملسم ،

هیلع ار  دوخ  هک  تسا  مزال  یناملـسم  ره  رب  دنک . یم  ینکفا  هقرفت  یناطیـش  لیاسو  مامت  اب  لیئارـسا  زورما  دـشک . یم  نوخ  كاخ و  هب  و 
رد هک  نیملسم  همه  رگا  دسرت . یم  شدایرف  نامه  زا  دناوت ، یمن  لیئارـسا  درک  دایرف  تیعمج  درایلیم  کی  یتقو  ( 1 .) دنک زهجم  لیئارسا 

اکیرمآ و رب  گرم  دـننکب  دایرف  هناخ ، زا  دـنیایب  نوریب  همه  سدـق  زور  رد  رگا  دنتـسه  درایلیم  کی  بیرق  هک  دنتـسه  نـالا  دنتـسه  اـیند 
نیا ناشریاخذ  درایلیم ، کی  ناشتیعمج  دروآ . یم  گرم  اهنآ  يارب  يوروش  رب  گرم  لوق  نیمه  يوروش ، رب  گرم  لیئارـسا و  رب  گرم 

دـینک و فالتخا  دیـشاب  فلتخم  مه  اـب  دـننک  یم  راداو  ار  امـش  کلاذـعم  دنتـسه  امـش  ریاـخذ  هب  جاـتحم  اـه  تلود  همه  هک  داـیز  همه 
15/5/59 ص 276 ، ج 12 ، رون ، هفیحـص  سدق ، یناهج  زور  تبـسانم  هب  ماما  تانایب  دینکن . تبحـص  مادک  چیه  میربب و  ام  ار  ناتریاخذ 

بیرف اب  اکیرمآ  هژیو  هب  اـه  تردـق  ربا  هک  تسا  رایـسب  فساـت  بجوم  هک  هچنآ  هقطنم  رد  لیئارـسا  يدوجو  هفـسلف  اـب  هزراـبم  موزل  - 4
هشقن هب  ات  دهد  راکهبت  بصاغ  لیئارسا  هب  لاجم  ات  دومن  دوخ  روشک  زا  عافد  مرگرس  ار  ناریا  ردتقم  تلود  ام ، روشک  هب  موجه  اب  مادص 

تسود لیئارـسا و  زورما   31/2/62 ج 18 ، رون ، هفیحـص  دـیامن . مادـقا  تسا  تارف  ات  لـین  زا  هک  گرزب  لیئارـسا  لیکـشت  هک  دوخ  موش 
، دنـشاب یم  اهنآ  يرکف  یلاع  ياه  شزرا  اه و  ناملـسم  يدوبان  يارب  يزکرم  هتـسه  کـی  داـجیا  رکف  رد  هقطنم ، رد  رـصم ، شا  یمیمص 

نیب مسینویهـص  رطخ  تسا  لاس  تسیب  هب  کیدزن  نم  دنا . هدومن  تقفاوم  حرط  نیا  اب  مه  هقطنم  ياهروشک  نارـس  یـضعب  قارع و  اریخا 
زا رتمک  اهنت  هن  ناریا  یمالـسا  ریخا  بالقنا  ناهج و  شخبیدازآ  تاـبالقنا  یماـمت  يارب  ار  نآ  رطخ  زورما  ما و  هدومن  دزـشوگ  ار  لـلملا 

ام و تلم  دنا . هدومن  مادقا  مایق و  ناهج  نافعـضتسم  تسکـش  يارب  فلتخم  نونف  اب  راوخناهج  ياهولاز  نیا  زورما  هک  مناد  یمن  هتـشذگ 
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ص 63، ج 14 ، رون ، هفیحـص  دـنیامن . یگداتـسیا  یهاگآ  تعاجـش و  اب  كانرطخ  ياـه  هسیـسد  نیا  لـباقم  رد  دـیاب  ناـهج  دازآ  لـلم 
هتـشاد هجوت  دـیاب  یمالـسا  ياهروشک  نارـس  تسا . یمالـسا  ياه  نیمزرـس  هنایمرواخ و  همه  هجوتم  لیئارـسا  رطخ  موزل  - 5 22/11/59

ررض رطخ و  هکلب  دشاب  یمن  برع  تلم  یبوکرس  يارب  اهنت  دنا  هتشامگ  یمالـسا  ياهروشک  بلق  رد  هک  ار  داسف  هموثرج  نیا  هک  دنـشاب 
راشرس عبانم  زیخرز و  ياه  نیمزرس  رتشیب  رامعتسا  مالسا و  يایند  رب  مسینویهص  هرطیـس  الیتسا و  هشقن ، تسا . هنایمرواخ  همه  هجوتم  نآ 
ییاهر رامعتسا  هایس  سوباک  نیا  رش  زا  ناوت  یم  یمالسا  ياه  تلود  داحتا  يرادیاپ و  يراکادف ، اب  طقف  دشاب و  یم  یمالسا  ياهروشک 

خـیبوت و اب  هک  تسا  مزال  یمالـسا  ياه  تلود  رگید  رب  درک  یهاتوک  هدـمآ  شیپ  مالـسا  يارب  هک  یتایح  رما  نیا  رد  یتلود  رگا  تفای و 
رد هک  یتاناکما  رگید  تفن و  زا  تسا  مزال  یمالـسا  زیخ  تفن  کلامم  ياـه  تلود  دـننک . یهارمه  هب  راداو  ار  وا  طـباور  عطق  دـیدهت و 
یم کمک  لیئارـسا  هب  هک  ییاه  تلود  نآ  هب  تفن  شورف  زا  هدرک  هدافتـسا  نارگرامعتـسا  لیئارـس و  هیلع  هبرح  ناونع  هب  دـنراد  راـیتخا 

هقطنم رد  لیئارـسا  روحم  يزادنارب و  موزل  - 6 16/8/52 ج1،ص 9.2 ، رون ، هفیحـص  یمالـسا ، لود  هب  ماما  مایپ  دنزرو . يراددوخ  دننک 
نآ فوخ  دراد و  میظع  رطخ  نیملـسم  کلامم  مالـسا و  يارب  دراد  هک  ییاه  فده  اب  لیئارـسا  بصاغ  تلود  هک  ماهداد  رکذت  مه  البق 
هب هجوتم  رطخ  لامتحا  نوچ  دوشن و  ریذپ  ناکما  اهنآ  زا  يریگولج  دورب و  تسد  زا  تصرف  دنهد ، تلهم  اهنآ  هب  نیملـسم  رگا  هک  تسا 

دراد ناکما  هک  وحن  ره  هب  ار  داسف  هدام  نیا  عفر  هک  امومع  نیملسم  ریاس  رب  صوصخب و  یمالـسا  لود  رب  تسا  مزال  تسا  مالـسا  ساسا 
. دـنیامن فرـص  یتایح  مهم  رما  نیا  رد  تاقدـص  ریاس  تاوکز و  لحم  زا  تسا  زیاج  دـننکن و  یهاتوک  نیعفادـم  هب  کمک  زا  دـنیامنب و 

يارب هک  ییاه  باوخ  زا  امش  لیئارـسا  میرحت  صص 144-45 7 - ،4/6/47 ج 1 ، رون ، هفیحـص  نایئادف ، زا  یهورگ  هب  ینیمخ  ماما  خـساپ 
یفنم تمواقم  دیاب  هک  مدرک  دزـشوگ  تلم  هب  ار  نآ  لامع  لیئارـسا و  تلود  رطخ  ارارک  بناجنیا  دیرادن ، عالطا  دنا  هدـید  اهروشک  نیا 

رد لیئارسا  يوس  زا  هک  يرطخ  دادرم 1349 8 - ص 155 ، ج 1 ، رون ، هفیحـص  ماما ، فارگلت  دنیوج . زارتحا  اهنآ  اب  تالماعم  زا  دننک و 
اتقیقح هک  تسا  اه ) ییاهب   ) هقرف نیا  تسد  هب  ساسح  ياـه  تسپ  زا  يرایـسب  هک  دـنیامرف  هجوت  دـیاب  ناـیاقآ  دوش . یم  هدـهاشم  هقطنم 

ای هدش  هتسب  ای  یمالسا  لود  لباقم  رد  لیئارسا  اب  نامیپ  تسا و  کیدزن  رایسب  ناریا  مالسا و  يارب  لیئارـسا  رطخ  دنتـسه . لیئارـسا  لامع 
يزور زورما  مینک . يریگولج  میناوتب  شعقوم  رد  هک  دـنیامرف  هاگآ  ار  تاقبط  ریاس  مرتحم ، يابطخ  مالعا و  ياملع  تسا  مزال  دوش . یم 

، دزی ياملع  هب  خـساپ  داد . میهاوخ  تسد  زا  ار  زیچ  همه  يریگ  هرانک  توکـس و  اـب  درک ، راـتفر  ناوتب  حـلاص  فلـس  هریـس  هب  هک  تسین 
تشهبیدرا 42 ص 244 ، ج 1 ، رون ، هفیحص 

مالسا بالقنا و  یلخاد  نیفلاخم  اب  دروخرب  رد  هر )  ) ماما ترضح  يژتارتسا 

لمع مالسا  دض  هب  دهاوخ  یم  دننک و  یم  لمع  مالسا  دض  رب  متـسه و  دیوگ  یم  ناملـسم  هک  ینا  دنرافک ، زا  رترب  هک  دنتـسه  اه  قفانم 
نیقفانم هروس  میرادـن ، رافک  هروس  اما  میراد ، نیقفانم  هروس  اـم  نارگید ، اـت  هدـش  بیذـکت  اـهنآ  زا  رتشیب  نآرق  رد  هک  تسا  نآ  دـنکب ،

رد تسا . هدوب  ییاه  تیعمج  وچمه  کی  راتفرگ  هشیمه  مالـسا  دیوگ . یم  ار  ناشفاصوا  دنک  یم  عورـش  لوا  زا  نیقفانم  يارب  هک  میراد 
دـندوب و دایز  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دوخ  نامز  رد  دـندوب . اهنیا  دایز ، ع )  ) نینمؤملا ریما  تموکح  نامز  رد  تسه  هلمج  داـیز  مالـسا  ردـص 

مدرم اـه ، ناملـسم  دوخ  زا  مه  صاخـشا  هک  نیا  راـتفرگ  تسا و  هدوب  لـئاسم  نوچمه  کـی  راـتفرگ  مالـسا  خـیرات ، لوط  رد  روـطنیمه 
. دندروخ یم  لوگ  دندرک ، یم  یحو  دندما  یم  یمالسا  تروص  اب  هک  صاخشا  نیا  زا  اهنیا ، زا  دنروخ ، یم  لوگ  یمالـسا  مدرم  ، بوخ
زیزع و مدرم  ددـنبرب و  تخر  ام  هعماـج  رد  یتسدـیهت  رقف و  يزور  هک  تساـمروشک  نیلووسم  تلود و  تلم و  يوزرآ  ناـمرآ و  همه  ))

نیلوئـسم تسایـس  ام  تسایـس  هک  ار  يزور  نآ  درواین  ادخ  . دنـشاب رادروخرب  يونعم  يدام و  یگدنز  هافر و  زا  روشک  دـنمتریغ  روبص و 
تیاـنع رباـتعا و  زا  نادـنمتورث  اـینغا و  ددرگ و  اـهراد  هیامرـس  زا  تیاـمح  هب  ندروا  ور  نیمورحم و  زا  عاـفد  هب  ندرک  تشپ  اـم  روـشک 

نماد تسین ، راگزاس  مالـسلا ـ  مهیلع  نیموصعم ـ  همئا  نینموملا و  ریما  ءایبنا و  شور  هریـس و  اب  نیا  هک  اذاعم ـ  دنوشرادروخرب ـ  يرتشیب 
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ام تسا … . هدرک  هدـنز  ار  نافعـضتسم  قوقح  زا  عافد  راعـش  تسا و  هتـساخرب  ناگنهرب  اپ  زا  تسا  هزنم  نا  زا  تیناحور  كاپ  تمرح و 
. مینک ظفح  ار  نیفعضتسم  زا  عافد  یلوصا  طخ  تسا  نکمم  هک  یتروص  ره  هب  ات  مییامنب  ار  نامشالت  مامت  دیاب 

( هرس سدق   ) ینیمخ ماما  نابز  زا  ییوجشناد  قالخا 

هدراهچ اب  ار  میرک  نآرق  یسک  رگا  تسا . هللا  يوسام  هب  لاغتشا  نوچ  تسا ; یناملظ  بجح  زا  دشاب ، ادخ  ریغ  يارب  رگا  مه  دیحوت  ملع 
، دـیناوخب سرد  امــش  رگا  دوـشیمن . وا  دـیاع  يزیچ  یلاـعت  قـح  زا  يرود  باـجحزج و  دـناوخب ، دـشاب و  ظـفح  هللا  يوـس  اـمل  تـئارق 
، ام داتسا  (، 1  ) خیـش موحرم  تسا . هلـصاف  یلیخ  بذهم »  » و ملاع »  » نایم هک  دینادب  دـیاب  یلو  دـیوش ، ملاع  تسا  نکمم  دیـشکبتمحز ،

ندش الم  : » تفگ دیاب  تسین . حیحـص  لکـشم » هچ  ندش  مدآ  ناسآ ، هچ  ندش  الم  : » دـنیوگیم هکنیا  دومرفیم  هیلع ، یلاعت  هللا  ناوضر 
رب هک  تسا  یگرزب  لکـشم و  رایـسب  فیلاکت  زا  تیمدآ  نیزاوم  یناسنا و  مراکم  لیاضف و  بسک  تسا »! لاحم  ندـش  مدآ  لکـشم ، هچ 

دیتحار و رگید  دیزومآیم ، تسا  مولع  فرشا  هک  هقف  دیشابیم و  هیعرش  مولع  لیصحت  لوغشم  هک  نونکا  دینکن  نامگ  تسامـش . شود 
، امـش تالیـصحت  رگا  درادـن . ياهدـیاف  چـیه  مولع  نیا  دـشابن ، تبرق  دـصق  صالخا و  رگا  دـیاهدرک . لمع  دوخ  فیلاکت  فیاـظو و  هب 

دوخ يارب  دیشاب ، هتشاذگ  مدق  هار  نیا  رد  تیـصخش  ناونع و  دنـسم ، ماقم و  بسک  هیناسفن ، ياهاوه  يارب  دشابن و  ادخ  يارب  هللاابذایعلا ،
اب رگا  دوـش ، رتداـیز  هچ  ره  تاحالطـصا  نیا  تسا . لاـبو  رزو و  دـشاب ، ادـخ  ریغ  يارب  رگا  تاحالطـصا  نیا  دـیاهتخودنا . لاـبو  رزو و 

دیحوت ملع  درادن . يرثا  تاحالطصا  نیا  نتسناد  اهنت  دوشیم . مامت  نیملسم  هعماج  ترخآ  ایند و  ررض  هب  دشابن ، هارمه  يوقت  بیذهت و 
هچ دندرک . فرحنم  ار  یفیاوط  دندوب و  دـیحوت  ملع  هب  ملاع  هک  يدارفا  اسب  هچ  دوب . دـهاوخ  لابو  دـشابن ، ماوت  سفن  يافـص  اب  رگا  مه 

هعماج دراو  یتقو  دندوب ، هدشن  حالصا  دنتـشاد و  فارحنا  نوچ  نکیل  دندوب ، اراد  يرتهب  وحن  هب  ار  امـش  تاعالطا  نیمه  هک  يدارفا  اسب 
نهذ رد  رتشیب  هچ  ره  دشاب ، سفن  بیذهت  يوقت و  نودب  رگا  کشخ  تاحالطصا  نیا  دنتخاس . فرحنم  هارمگ و  ار  يرایـسب  دندیدرگ ،

دوخ و دـناوتیمن  هدـش ، هریچ  وا  رب  توخن  داب  هک  یتخب  هریت  ملاع  و  دـباییم . هعـسوت  رتشیب  سفن  هریاد  رد  توخن  ربک و  ددرگ ، هتـشابنا 
هوجو فرـص  مولع و  لیـصحت  اهلاس  زا  سپ  دروآیمن و  راـب  هب  ياهجیتن  نیملـسم  مالـسا و  يارب  ناـیز  زج  دـیامن و  حالـصا  ار  هعماـج 

دزاسیم و فرحنم  هارمگ و  ار  اهتلم  ددرگیم و  نیملسم  مالسا و  تفرـشیپ  هار  دس  یمالـسا ، يایازم  قوقح و  زا  يرادروخرب  یعرش ،
هکلب دوش ، هضرع  ایند  هب  نآرق  تقیقح  ددرگ ، یفرعم  مالـسا  دراذـگن  هک  دوشیم  نیا  اههزوح  رد  ندوب  اهثحب و  اـهسرد و  نیا  هرمث 
هجوت دیاب  دینکن ، لیـصحت  دیناوخن ، سرد  میوگیمن  نم  ددرگ . تیناحور  مالـسا و  هبتبـسن  هعماج  تفرعم  عنام  تسا  نکمم  وا  دوجو 
ساسا زا  دیزاس ، هجوتم  مالسا  هب  هدرک  يربهر  ار  یتلم  دیشاب ، هعماج  مالسا و  يارب  يرثؤم  دیفم و  وضع  دیهاوخب  رگا  هک  دیـشاب  هتـشاد 
هسردم رد  تسا  مارح  دیناوخن ، سرد  هتساوخن  يادخ  رگا  دیـشاب ; رظنبحاص  هدرک  میکحت  ار  تهاقف  هیاپ  تسا  مزال  دینک ، عافد  مالـسا 

لئاسم رد  هک  روطنامه  اهتنم  تسا ، مزال  ملع  لیصحت  هتبلا  دینک . هدافتسا  یمالـسا  مولع  نیلـصحم  یعرـش  قوقح  زا  دیناوتیمن  دینامب ;
يارب مه  یمدق  دیرادیم ، رب  ملع  لیصحت  يارب  هک  یمدق  ره  دینک . ششوک  زین  دوخ  حالصا  هار  رد  دیـشکیم ، تمحز  یلوصا  یهقف و 

.1 اهتـشونیپ : (. 2  ) دـیرادرب يوقت  تایونعم و  لیـصحت  قالخا ، مراـکم  بسک  یناـحور ، ياوق  تیوقت  یناـسفن ، ياههتـساوخ  ندـیبوک 
گرزب و ناهیقف  زا  (1276-1355 ه.ق ،) يدزی يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  یمظعلا  هللاتیآ  ترضح  . 2 ربکا . داهج  باتک  زا  هتفرگرب 

یقت دـمحم  ازریم  يزاریـش ، گرزب  يازریم  نوچ  یناداتـسا  سرد  هب  ءارماس  فجن و  رد  يرجه . مهدراـهچ  نرق  رد  هعیـش  دـیلقت  عجارم 
، مق ياملع  رارـصا  هب  ق . لاس 1340 ه . رد  دش . رضاح  یکراشف ، یناهفـصا  دمحم  دیـس  يدزی و  مظاک  دیـس  یناسارخ ، دنوخآ  يزاریش ،
، عاضرلا حاـکنلا ، ةولـصلا ، لوصا ، رد  دـئاوفلاررد  تسوا : راـثآ  زا  داد . لیکـشت  ار  مق  هیملع  هزوح  و  دـنکفا ، تماـقا  لـحر  رهـش  نآ  رد 

. هقف رد  ثیراوملا ،
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هدنرادزاب ياه  بیسآ  تافآ و  ذوفن  رطخ  يرادازع و  یسایس  یعامتجا و  راثآ  هفسلف و 

فـصو دـشاب  یم  لئاق  يزرودرخ  يارب  هک  يرابتعا  شزرا و  تسا و  تینالقع  نید  مالـسا  نیبم  نید  هراـبرد  ینیمخ  ماـما  ياـهدومنهر 
نایدا و رگید  اب  ار  زاس  یگدـنز  عماج و  نید  نیا  رد  لقع  تلزنم  هاگیاج و  تشادـگرزب  رب  ینتبم  ياه  هزومآ  ناوت  یمن  تسا و  ریذـپان 

هرابرد یمالـسا  رکفت  گنهرف و  رد  هک  یفرژ  اـبیز و  ریباـعت  ناوتب  تسا  لاـحم  اریز  تشاذـگ  هسیاـقم  هب  اـیند  يرکف  یفـسلف و  بتاـکم 
تینالقع تفای . دـننامه  هیبش و  دراد  دوجو  بتاکم  نایدا و  رگید  رد  هچنآ  اب  تسا  هدـمآ  درخ  لقع و  یتایح  يروحم و  شقن  تیمها و 

روط هب  دشاب و  یم  ینید  کسانم  مسارم و  نینچمه  یقالخا و  لیاضف  اه و  شزرا  زین  نیناوق و  ماکحا و  عضو  یلـصا  هاگتـساخ  یمالـسا 
يدرف و تایح  اـب  هک  دنـشاب  یم  ینیرفآ  تکرح  از و  لوحت  گرزب و  تارمث  راـثآ و  صاـخ و  ياـه  هفـسلف  ياراد  روما  نیا  همه  یعیبط 
يداصتقا و یعامتجا و  يدابع و  نیناوق  ماکحا و  زا  مادک  ره  روبزم  لصا  يانبم  رب  دنتسه . طبترم  سامم و  اه  ناسنا  یـسایس  یعامتجا و 

یم ییاز  لوحت  يراذگریثات و  شقن  ياراد  ایناث  دنراد . روضح  ناسنا  ییایند  هرمزور و  یگدنز  ياه  هنحص  مامت  رد  الوا  مالـسا  یـسایس 
ره يربت و  یلوت و  تاعامج  هعمج و  جـح و  قافنا  تاکز و  سمخ و  هزرابم  دربن و  داـهج و  اـعد  هزور و  زاـمن و  بیترت  نیا  هب  دنـشاب و 

ياراد یمالسا  رئاعش  مسارم و  کسانم و  بادآ و  قیرط  نیمه  هب  زین  دنشاب و  یم  دنمـشزرا  راثآ  اه و  هفـسلف  ياراد  رگید  میلعت  نوناق و 
هک تسا  هعیش  بهذم  گرزب  رئاعش  مسارم و  هلمج  زا  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  يارب  ییارس  هیثرم  يرادازع و  دنتسه . رمث  رثا و  هفسلف و 

. دشاب یم  دنمشزرا  رایسب  گرزب و  تارمث  راثآ و  هفـسلف و  ياراد  یمالـسا  میلاعت  یـشخبرمث  يراذگریثات و  ینالقع  یعطق و  لصا  ربانب 
طبـض تبث و  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  يارب  يرادازع  ترورـض  هراـبرد  (ع ) راـهطا همئا  زا  یحیرـص  ياـه  لمعلاروتـسد  ینید  نوتم  رد 

دنمشزرا راثآ  زا  ناشن  ررکم  ياه  هیـصوت  نیا  دیدرت  یب  هک  ( 1  ) تسا هتـشگ  ررقم  ناوارف  ياه  شاداپ  رجا و  لمع  نیا  يارب  هدـیدرگ و 
رد ینیـسح و  تضهن  فادها  هار و  بتکم و  نتـشاد  هاگن  هدنز  زا  دـنترابع  هک  دراد  یمالـسا  هعماج  حطـس  رد  ییارـس  هیثرم  يرادازع و 

. دنـشاب یم  ناـمز  رـصع و  ره  رد  يرابکتـسا  ياـه  تردـق  هک  ناـمز  ياهدـیزی  تیغاوط و  هیلع  هزراـبم  داـهج و  مچرپ  نداد  رارق  زازتها 
بجوم دریذپ و  تروص  ینیـسح  يالاو  ياه  نامرآ  فادها و  اب  طابترا  دنویپ و  داجیا  هزیگنا  اب  دیاب  زین  ع )  ) نیـسح ماما  يارب  نتـسیرگ 

دـنزومایب و سرد  دـنریگب و  هزیگنا  دـننک و  رارقرب  هطبار  اروشاـع  تضهن  رد  هتفهن  يـالاو  ياـه  شزرا  اـب  تاـساسحا  فـطاوع و  ددرگ 
عماج دنراد  ع )  ) نیسحلا هللادبعابا  ترضح  تضهن  مایق و  زا  ار  اه  لیلحت  نیرت  لماک  هک  نانچمه  ینیمخ  ماما  ترـضح  دنزاغآ . تکرح 

زا ییاه  هنومن  دیآ  یم  لیذ  رد  هچنآ  دنهد . یم  هئارا  نآ  راثآ  هفسلف و  نیسح و  ماما  يرادازع  هرابرد  زین  ار  اه  لیلحت  اه و  یـسررب  نیرت 
هک تسا  ادهشلادیس  نوخ  نیا  « ـ  1 دشاب . یم  اروشاع  یخیرات  سدقم و  تضهن  تارمث  هفـسلف و  هرابرد  ینیمخ  ماما  فرژ  ياه  هاگدید 

يارب دروآ و  یم  ناجیه  هب  ار  مدرم  هک  تساروشاع  زیزع  تاـج  هتـسد  نیا  دروآ و  یم  شوج  هب  ار  یمالـسا  ياـه  تلم  همه  ياـه  نوخ 
هتفهن یفطاع  یحور و  راثآ  هب  هجو  نیرتابیز  هب  ینیمخ  ماما  ترضح  دومنهر  نیا  رد  ( 2 .« ) دنک یم  ایهم  یمالسا  دصاقم  ظفح  مالسا و 
دنویپ دوش . یم  رکذتم  اه  ییارس  هیثرم  يرادازع و  رد  ار  راثآ  نیا  ذوفن  ترورـض  نآ  یپ  رد  دیامن و  یم  هراشا  ینیـسح  ياه  هسامح  رد 

نیا دـنک و  یم  یگدـنز  هفطاع  ساسحا و  اب  ناسنا  هک  دـشاب  یم  رایـسب  تیمها  زئاح  ظاحل  نیا  زا  ینیـسح  تضهن  اـب  یفطاـع  یحور و 
یم اهدـنب  دویق و  زا  ییاهر  يدازآ و  هب  لین  اهدادعتـسا و  ییافوکـش  لامک و  دـشر و  بجوم  درخ  لـقع و  راـنک  رد  یهلا  گرزب  تمعن 

یفطاع ناسنا  هک  هنوگ  نامه  دشاب  هتـشاد  يا  هدنلاب  ملاس و  یگدـنز  دـناوت  یمن  تسا و  بلـصتم  کشخ و  قلطم  ینالقع  ناسنا  ددرگ .
و لقع »  » زا يا  هزیمآ  هک  یناسنا  طقف  فصو  نیا  اب  دـنز . مقر  دوخ  يارب  ار  یناـسر  لاـمک  اـیوپ و  حیحـص و  یگدـنز  دـناوت  یمن  قلطم 
هب تسا و  قفوم  دراد  ار  یگدـنز  نارک  یب  ياـضف  رد  زاورپ  ناریط و  دـصق  ییارگ  ساـسحا  يزرودرخ و  لاـب  ود  اـب  تسا و  ساـسحا » »

همه وس  رگید  زا  دراد و  ینید  تینالقع  نوچ  یهاگتـساخ  اروشاع  تضهن  رد  هتفهن  يرظن  يرکف و  میهافم  مامت  دیـسر . دـهاوخ  دـصقم 
ود ره  نیا  دـنراد و  ینید  ییارگ  ساسحا  نوچ  یهاگتـساخ  یخیرات  تکرح  نیا  رد  هتفای  يرـست  يراتفر  یقالخا و  لیاضف  اـه و  شزرا 

ترضح رهطم  كاپ و  نوخ  هک  دنراد  حیرصت  دومنهر  نیا  رد  ینیمخ  ماما  دنراد . لباقتم  نوگمه و  لماعت  رگیدکی  اب  دنا و  هدینت  مهرد 
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يارب دزادرپ و  یم  مدرم  جـییهت  هب  ینیـسح  ياـه  يرادازع  تاـج و  هتـسد  دروآ و  یم  شوج  هب  ار  ناملـسم  لـلم  نوخ  ع )  ) نیـسح ماـما 
يارب تاساسحا  فطاوع و  يزاس  نوگرگد  رد  ار  اه  يرادازع  شقن  قیقد  روط  هب  ریباعت  نیا  دیامن و  یم  ایهم  یمالسا  دصاقم  زا  تنایص 

یم راکشآ  یمالسا  عماوج  مالـسا و  زا  تظافح  روظنم  هب  یلمع  شالت  نانمـشد و  اب  ضراعت  لباقت و  ياه  هصرع  رد  مدرم  ندش  رـضاح 
هتسد اه و  يرادازع  یلـصا  ياوتحم  حور و  یـصاخ  یـشوهزیت  تسایکاب و  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  2 ـ  دیامن .

هب اضردمحم  شرـسپ  ناخاضر و  رابگرم  یمنهج و  هرطیـس  دیدم  ياهلاس  لوط  رد  هک  ار  هچ  نآ  دـنادرگزاب و  اهنآ  هب  ار  ینیـسح  تاج 
زا سپ  ینیمخ  ماـما  دومن . هدـنز  اـیحا و  راـبرگید  دوب  هدـش  راـچد  دـصقم  فدـه و  زا  فارحنا  هب  رتهب  يریبـعت  هب  یـشومارف و  نایـسن و 

و ( 3  ) يراکادف تعاجش و  هسامح و  هام  مرحم  نوچمه  اروشاع  مرحم و  هرابرد  شیوخ  ياهدومنهر  رد  رازگ  مایپ  ابیز و  ریباعت  شنیرفآ 
ریـشمش نوچ  هک  یهام  و  ( 5  ) دـناسر تبث  هب  قح  هملک  لباقم  رد  ار  اه  تردـقربا  تسکـش  هک  یهام  و  ( 4) ریـشمش رب  نوخ  يزوریپ  هام 
يرادازع سلاجم  شقن  هب  ( 6  ) تسا ادهشلادیس  ماقمیلاع  نایعیش  مرتحم و  يابطخ  مظعم و  نویناحور  مالـسا و  نازابرـس  تسد  رد  یهلا 

رب لقع  هبلغ  سلاجم  هک  ناگدازآ  رورـس  نامولظم و  دیـس  تشادگرزب  سلاجم  : » دنیامن یم  حیرـصت  هنوگنیا  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح 
قریب دوش و  اپرب  رت  هدرـشف  رتهوکـش و  اب  هچ  ره  تسا  توغاط  تموکح  رب  یمالـسا  تموکح  تنایخرب و  تناما  ملظ و  رب  لدع  لهج و 
هچره هوکـش  اب  لفاحم  سلاجم و  نیا  ( 7 .« ) دوش هتـشارفا  رتشیب  هچ  ره  ملاظ  زا  مولظم  ماقتنا  زور  لولح  تمالع  هب  اروشاـع  نینوخ  ياـه 
مالعا نوچ  يراثآ  ینغ و  ياوتحم  اب  یثارم  راعـشا و  دـنتفرگ و  رارق  دوخ  یلـصا  يارجم  تهج و  رد  اهیرادازع  دـیدرگ و  لیکـشت  رتشیب 
تعدب تافیرحت و  زا  نید  ییاهر  تاجن و  نامز و  رصع و  ره  رد  نارگمتس  هطلس  اب  هزرابم  داهج و  ترورـض  متـس و  ملظ و  هیلع  راجزنا 

یگنهرف و هلاحتسا  رد  يرامعتسا  يدادبتسا و  ياه  تردق  برخم  شقن  ینید و  نیناوق  میلاعت و  زا  يرـشق  یحطـس و  ياه  تشادرب  اه و 
لحارم و همه  رد  یمالسا  بالقنا  تفرشیپ  يارب  ار  اه  هنیمز  دندمآرد و  تینیع  روهظ و  هب  ینیـسح  ياه  هسامح  مایق و  فادها  بوکرس 

ناریا یمالـسا  بالقنا  رد  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  يرادازع  سلاجم  راثآ  رگید  زا  دـندومن . اـیهم  هداـمآ و  يزوریپ  لـحاس  هب  یکیدزن 
هب ینیـسح  هاـگ  همیخ  ریز  رد  ار  ناـنآ  همه  دومن و  داـجیا  مدرم  فلتخم  راـشقا  نیب  هک  دوب  يریظن  یب  یخیراـت و  یگتـسبمه  تدـحو و 
رب یمالـسا  تضهن  هبلغ  يروحم  یتایح و  لماوع  زا  یکی  هک  دوب  سدقم  تدـحو  نیمه  دـناسر و  رادـتقا  داحتا و  تیمیمـص و  تبحم و 

تلم راشقا  نایم  رد  هدـمآ  دوجو  هب  تدـحو  لیذ  تارابع  رد  مامت  تحارـص  اب  ینیمخ  ماـما  ترـضح  دـیدرگ . يولهپ  یهاـشنهاش  میژر 
یعطق هجیتن  دـیماجنا  يولهپ  سوحنم  هلـسلس  یهابت  داسف و  ملظ و  رب  يزوریپ  هب  هک  ار  نآ  زا  یـشان  تبالـص  تردـق و  ناریا و  ناملـسم 

ازع و سلاجم  نیا  رطاخ  يارب  دش  ام  يزوریپ  ادبم  هک  يا  هملک  تدحو  نیا  مامت  : » دـننک یم  یفرعم  ینیـسح  يرادازع  سلاجم  مسارم و 
نییبت حرش و  نودب  قلطم و  يرادازع  هب  ینیمخ  ماما  ترـضح  3 ـ  ( 8 .« ) دش مالـسا  جیورت  غیلبت و  سلاجم  نیا  يراوگوس و  سلاجم  نیا 

هبنج دقاف  هک  البرک  بالقنا  دصاقم  فادها و  قلطم  نییبت  لیلحت و  هک  هنوگ  نامه  دنتـسین  دقتعم  ینیـسح  تضهن  ياه  نامرآ  فادها و 
فادها حرـش  اب  هارمه  ار  اه  يرادازع  ینیمخ  ماما  دـنریذپ . یمن  زین  ار  دـشاب  ییارـس  هیثرم  يرادازع و  لفاحم  ینعی  یـساسحا  یفطاع و 

ياه هسامح  زا  میهاوخب  رگا  هک  دندقتعم  دنوش و  یم  اریذپ  یمالسا  ياه  نیمزرـس  عماوج و  زور  لئاسم  اب  نآ  قابطنا  ینیـسح و  تضهن 
هتفرـشیپ و هتفای و  دشر  يا  هعماج  میناوتب  قیرط  نیا  زا  میروآ و  لمع  هب  ار  اشگهار  دـیفم و  هتـسیاش و  ياه  يرو  هرهب  رثکادـح  ینیـسح 

دمآزور یعامتجا و  یـسایس و  ياه  هبنج  هعومجم  زا  دـیاب  میهن  ناـینب  یمالـسا  عماـج  نیناوق  میلاـعت و  نید و  یناـبم  لوصا و  اـب  قباـطم 
اب ییارـس ـ  هیثرم  يرادازع و  هدـنلاب  روشرپ و  مسارم  و  یخیرات ـ  تکرح  نیا  ياه  نامرآ  اه و  هزیگنا  فادـها و  نییبت  اب  ـالبرک ـ تضهن 

مزال و یقطنم و  ياه  هدافتـسا  ینیـسح ـ  بالقنا  تکرح و  یفطاع  داعبا  اب  نآ  دنویپ  كاپ و  تاساسحا  فطاوع و  زا  هتـسیاش  يرو  هرهب 
نیا رد  دننک  ششوک  یلاعت ـ  هللا  مهدیا  ربنم ـ لها  : » دندومن مالعا  دصقم  فده و  نیا  هب  لین  يارب  ینیمخ  ماما  میروآ . لمع  هب  يرورض 

هک دیرادن  رب  نآ  زا  تسد  ار  هضور  یمالسا و  یعامتجا ـ  لئاسم  یمالسا  یسایس ـ  لئاسم  یمالـسا و  لئاسم  هب  دنهدب  قوس  ار  مدرم  هک 
تـضهن یعامتجا  یـسایس و  ياـه  هبنج  هب  نتخادرپ  ترورـض  مه  دومنهر  نیا  رد  هک  مینک  یم  هدـهاشم  ( 9 .« ) میتسه هدـنز  هضور  اب  ام 
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یثارم تروص  هب  يرادازع  مسارم  يرازگرب  ترورض  مه  دوش و  یم  حرطم  ظاعو  املع و  يارب  فیلکت  هفیظو و  کی  تروص  هب  ینیسح 
هب مه  رانک  رد  ار  ود  نیا  هک  دـنفظوم  مالـسا  ياملع  ددرگ و  یم  حرطم  حیحـص  ینغ و  ياوتحم  اب  قباطم  لیـصا و  ياه  یناوخ  هضور  و 

نیا ینیـسح  تضهن  یـساسحا  یفطاع و  ياه  هبنج  دمآزور و  یـسایس و  ياه  هبنج  ندـش  هتخیمآ  جـیاتن  زا  یکی  دـنناسرب . يرادرب  هرهب 
ساسحا نشور و  رکف  یگدامآ  نیا  رد  دنوش و  یم  ایهم  ع )  ) نیـسح بتکم  زا  تنایـص  نید و  هار  رد  يراکادـف  يارب  نابطاخم  هک  تسا 

زا هبنج  ود  ره  نیا  درکراک  هرمث  هک  ییاهن  هجیتن  نیا  دوش . یم  زاغآ  تکرح  لوحت و  اج  نیمه  زا  دـنراد و  یـساسا  شقن  ود  ره  فاـص 
ناگدـنیوگ هب  : » تسا هدـیدرگ  یلجتم  ینیمخ  ماما  زا  لیذ  مالک  رد  دـشاب  یم  ینیـسح  هنادواج  ياـه  هساـمح  اروشاـع و  روشرپ  تضهن 

ـ  4 ( 10 « ) يراکادف  » يارب دننک  ایهم  ار  تلم  دننک و  ارجا  قباس  کبس  هب  هیثرم » هضور و  « » زور لئاسم   » نتفگ زا  سپ  هک  منک  یم  مالعا 
یعـس هتفرگ و  رارق  ناوارف  ياه  بیـسآ  تافآ و  موجه  ضرعم  رد  یمالـسا  رئاعـش  اـه و  شزرا  میلاـعت و  هک  تسه  هدوب و  نینچ  هشیمه 
بناج زا  خیرات و  رتسب  رد  مجاهت  نیا  دوش . هتـساک  یـسایس  یعامتجا و  تایح  ياه  هصرع  رد  نآ  ياز  تکرح  فرگـش و  راثآ  زا  هدـش 

تدـش و تلع  دراد . موادـت  زین  کنیا  مه  تسا و  هتفریذـپ  تروص  یمالـسا  عماوج  رد  نانآ  يدایا  باـنذا و  يرابکتـسا و  ياـه  تردـق 
بالقنا عوقو  دریذـپ ـ  یم  تروص  راکـشآ  نایع و  لکـش  هب  هاگ  زومرم و  ناهنپ و  تروص  هب  هاگ  هک  اه ـ  هئطوت  اه و  شروی  نیا  ینوزف 

ص)  ) يدمحم بان  مالسا  تسناوت  یخیرات  گرزب  بالقنا  نیا  هک  اجنآ  زا  تسا . ناریا  رد  یمالـسا  يروهمج  ماظن  رارقتـسا  یمالـسا و 
ییاه لمعلاروتـسد  نیناوق و  هژیو  هب  دروآرد و  يرـست  هب  ناسنا  یگدـنز  نتم  رد  ار  نآ  شخب  ییاـهر  میلاـعت  هدومن و  اـیحا  راـبرگید  ار 

لالقتسا و نیمات  یلم و  تورث  عبانم  تراغ  زواجت و  يدعت و  زا  يریگولج  اه و  نامز  راصعا و  همه  رد  رابکتسا  ههبج  اب  داهج »  » نوچمه
هرطیس یسایس  ياه  ماظن  نارس  نارگرامعتسا و  داد  رارق  دوخ  یساسا  يروحم و  ياه  همانرب  زا  ار  یمالسا  ياه  نیمزرـس  یـضرا  تیمامت 
رئاعـش نیناوق و  دـشر  زا  يریگولج  يارب  نالک  ياه  هجدوب  صیـصخت  یلمع و  تاـکرحت  اـب  لیئارـسا  سیلگنا و  اـکیرمآ و  هلمج  زا  وج 

هدوب و اهنآ  عفاـنم  ظـفاح  هک  هقطنم  ياـهروشک  رد  ییارگ  مالـسا  جاوما  تفرـشیپ  هار  ندومن  دودـسم  رد  یعـس  یبهذـم  شخب  یهاـگآ 
تیلاعف زا  یکی  لیئارسا  سیلگنا و  یسوساج  ياه  نامزاس  کمک  هب  اکیرمآ  یسوساج  نامزاس  هک  تسور  نیمه  زا  دندمآ و  رب  دنتـسه 
اروشاع گنهرف  زا  ار  ناملسم  مدرم  هلیسو  نیا  هب  ات  دنداد  صاصتخا  ییارس  هیثرم  يرادازع و  لفاحم  مسارم و  رد  ذوفن  هب  ار  دوخ  زومرم 

! دـنداد رارق  مسارم  نیا  رد  تافارخ  رـشن  يارب  شالت  ار  دوخ  كرحت  ياهروحم  زا  یکی  اـج  نیمه  زا  دـنزاس و  رود  تداهـش  داـهج و  و 
هماج يرامعتـسا  فدـه  نیا  يراکتنایخ  یفخم و  ياـه  هورگ  طـسوت  هنافـساتم  تسـشن و  رمث  هجیتن و  هب  تاـکرحت  نیا  هک  تسا  یعیبط 
ندرک حرطم  اب  هارمه  هناهاگآ و  ياه  يرادازع  ماجنا  يارب  ررکم  ياه  هیصوت  هب  لیلد  نیا  هب  ینیمخ  ماما  ترضح  دیـشوپ ! دوخ  هب  لمع 

ياه هفارخ  ماد  رد  دـنوشن و  جراخ  دوخ  یلـصا  يارجم  زا  اـه  ییارـس  هحون  یثارم و  قیرط  نیا  زا  هک  دـنزادرپ  یم  زور  یـسایس  لـئاسم 
رد ماهوا  تافارخ و  رـشن  اب  هلباقم  يارب  روبزم  شور  رب  هوالع  دـندرگن . راتفرگ  نانآ  لـماوع  يرامعتـسا و  ياـه  تردـق  طـسوت  لوعجم 

يزومرم رصانع  طسوت  ییاوران  لئاسم  ییارس  هیثرم  يرادازع و  مسارم  رد  هک  دنیامن  یم  مالعا  زین  تحارص  هب  ماما  ترضح  اه  يرادازع 
هاگآ ياملع  یمالسا و  نادنمشیدنا  همه  ینیمخ  ماما  درکلمع  هویش  شور و  ود  نیا  ساسارب  ( 11 . ) دوش هیفصت  دیاب  هک  تسا  هدش  دراو 

یهاگآ دقاف  هبناج و  کی  یثارم  مسارم و  جیورت  رشن و  عنام  وس  کی  زا  نامز  رـصع و  ره  رد  هراومه و  دنتـسه  فظوم  سانـش  نایرج  و 
هب ات  دندرگ  یمالسا  عماوج  تالکـشم  زور و  لئاسم  اب  نآ  قابطنا  ینیـسح و  تضهن  ياه  هزیگنا  فادها و  هرابرد  یـسایس  ياه  یـشخب 

حیرـص و روط  هب  رگید  يوس  زا  و  دنوش . لقتنم  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  ناسر  مایپ  ایوپ و  هدـنز و  تروص  هب  یثارم  حـیادم و  هلیـسو  نیا 
يدـیدرت دـنیامن . مالعا  يرادازع  تاجتـسد  اه و  ییارـس  هحون  رد  ار  ماهوا  تاـفارخ و  یباـیهار  ذوفن و  بیـسآ  رطخ و  عوضوم  راکـشآ 

هتبلا هک  دومج ـ  لهج و  لها  برخم  ياه  تیلاعف  مانـشد و  یتح  اه و  ضارتعا  اه و  تفلاـخم  اـب  ریـسم  نیا  رد  تکرح  هک  درادـن  دوجو 
هیلع یمالـسا  دـض  ياـه  شـالت  هب  ناـنآ  تاـکیرحت  اـب  دـننادب  دوخ  هک  نآ  نودـب  دنتـسه و  هدرپ  تشپ  یـسایس  نارگیزاـب  تسد  هبعلم 
داهج هب  هک  یقداص  صلاخ و  نارگـشالت  نایانـشآ و  درد  نکل  دـشاب  یم  هارمه  دـنزرو ـ  یم  ماـمتها  نید  ناـگتخوسلد  ناشیدـنادازآ و 
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یطیارش چیه  رد  دوش و  هدومیپ  ساره  میب و  نودب  تماهش و  تعاجـش و  اب  دیاب  هار  نیا  هک  دنناد  یم  دنزادرپ  یم  هصرع  نیا  رد  يرکف 
تیلاعف هدهاجم و  ادخ  هار  رد  یهلا  نارگـشالت  « » مئال همول  نوفاخیال  هللا و  لیبس  یف  نودهاجی  : » هک دوش  شومارف  ینآرق  مایپ  نیا  دـیابن 

تسا هدمآ  (ع ) راهطا همئا  شور  هریـس و  حرـش  رد  1 ـ  یقرواپ : ( 12 .«) دنرادن ساره  میب و  سک  چیه  شنزرـس  تمالم و  زا  دـننک و  یم 
یثارم ماجنا  هب  ار  نایعیش  هراومه  دنا و  هتخادرپ  یم  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  يارب  يرادازع  هب  یصاخ  تبقارم  تقد و  اب  نارهطم  نآ  هک 

رد ع )  ) قداصرفعج ماما  ترضح  و  (ع ) رقابدمحم ماما  ترضح  و  (ع ) داجس ماما  ترضح  هلمج  زا  دنا . هدومن  یم  بیغرت  ییارس  هحون  و 
هدش لقن  ع )  ) موصعم ناماما  بناج  زا  ییاه  لمعلاروتسد  تنس  نیا  هب  لمع  هرابرد  زین  هعیـش  تایاور  رد  دنا . هتـشاد  هژیو  مامتها  رما  نیا 
دوخ نآ  زا  سپ  دیارسب و  ع )  ) نیسح يارب  يرعـش  سکره  : » دومرف هک  ع )  ) قداص ماما  ترـضح  نخـس  نیا  تسا  هلمج  نآ  زا  هک  تسا 

دلج 5 ص ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسـسوم  ماما  هفیحـص  2 ـ  دوش ». یم  هتـشون  وا  رب  نادواج  تشهب  دـنایرگب  ار  رفن  هد  دـیرگب و 
دلج كردم  نامه  كردم 8 ـ  نامه  كردم ص 76 7 ـ  نامه  كردم 6 ـ  نامه  كردم 5 ـ  نامه  كردم ص 75 4 ـ  نامه  331 3 ـ 

ینیمخ ص 173 12 ماما  رثا  رارسالا  فشک  دلج 15 ص 331 11 ـ  كردم  نامه  دلج 13 ص 330 10 ـ  كردم  نامه  17 ص 55 9 ـ 
ینیسح ياه  نامرآ  فادها و  اب  طابترا  دنویپ و  داجیا  دصق  هب  دیاب  ع )  ) نیسح ماما  يارب  نتسیرگ  هیآ 54  ( 5  ) هدئام هروس  میرک  نآرق   ـ

دـنریگب و هزیگنا  دـننک و  رارقرب  هطبار  اروشاـع  تضهن  رد  هتفهن  ياـه  شزرا  اـب  تاـساسحا  فطاوع و  ددرگ  بجوم  دریذـپ و  تروـص 
رئاعش مسارم و  نینچمه  یقالخا و  لیاضف  اه و  شزرا  زین  نیناوق و  ماکحا و  عضو  یلصا  هاگتساخ  یمالسا  تینالقع  دننک . زاغآ  تکرح 

يد و رف  تاـیح  اـب  هک  دنـشاب  یم  از  لوحت  گرزب و  راـثآ  صاـخ و  ياـه  هفـسلف  ياراد  روما  نیا  همه  یعیبط  روط  هب  دـشاب و  یم  ینید 
لماعت رگیدکی  اب  دنا و  هدینت  مه  رد  ود  ره  ینید  ییارگ  ساسحا  ینید و  تینالقع  دنتسه . طبترم  سامم و  اه  ناسنا  یسایس  یعامتجا و 

نیا اب  تسا و  ساسحا »  » و لقع »  » زا يا  هزیمآ  ناسنا  هک  دنوش  کفنم  مه  زا  قلطم و  اهنآ  زا  مادک  چیه  دیابن  دـنراد و  لباقتم  نوگمه و 
رشن زا  يریگولج  يارب  یشور  ینیـسح  لفاحم  رد  اروشاع  تضهن  یـسایس  ياه  هبنج  ندرک  حرطم  هچ  رگا  تسا . زاورپ  هب  رداق  لاب »  » ود

یتایح يرورض و  رایسب  زین  یثارم  حیادم و  رد  هفارخ  فیرحت و  ذوفن  اب  حیرـص  هلباقم  میقتـسم و  هویـش  نکل  دوش  یم  بوسحم  تافارخ 
. دشاب یم 

رترب تاباختنا  ياهرایعم  هنحص و  رد  مدرم  روضح  هسامح  موادت  ترورض  هرابرد  ینیمخ  ماما  ياهدومنهر 

رگبـالقنا حلـصم و  يربهر  هب  ار  میظع  یتضهن  هک  تسا  یتلم  روشرپ  هساـمح  رارکت  هاـگ  یلجت  مدرم و  هدرتسگ  روضح  رتـسب  تاـباختنا 
ياـه هصرع  رد  نآ  زا  هتـساخرب  یتـموکح  ماـظن  ياـقب  يریگ و  لکـش  يارب  تسا و  هدـناسر  رمث  هـب  ینیمخ  ماـما  ترـضح  نرق  گرزب 
هنحـص رد  رابرگید  مدرم  نیا  کنیا  تسا . هتخادرپ  عافد  هب  اهنآ  یلخاد  يدایا  بانذا و  يرامعتـسا و  ياـه  تردـق  اـب  هلباـقم  نوگاـنوگ 

رگایحا هک  ار  ینیمخ  ماما  هار  دننک و  نیمـضت  ار  یمالـسا  ماظن  ياقب  دنـشخب و  موادت  ار  یمالـسا  بالقنا  ات  دنوش  یم  رـضاح  تاباختنا 
رترب قـفوم و  حیحــص و  تاـباختنا  ماـجنا  يارب  دـنهد . موادـت  تـسا  لالقتــسا  يدازآ و  گرزب  يداـنم  نیملــسم و  شخب  تزع  نـید و 
دشاب یمدآ  کی  دشاب  فوسلیف  هک  دشاب  یمدآ  رفن  کی  رگا  دشاب . یم  ناریا  ناملسم  تلم  هار  لعشم  نانچمه  ینیمخ  ماما  ياهدومنهر 

هک يزیچ  نآ  دینکن . نییعت  ار  نیا  دـهاوخ  یمن  ار  یمالـسا  يروهمج  نکل  دـشاب  هدرب  شدوخ  یملع  هرطیـس  تحت  رد  ار  ملاع  مامت  هک 
اب هعلاطم  اب  دـننک  زاب  ار  ناشیاهمـشچ  هک  تسا  نیا  تلم  ياهرـشق  همه  رب  ناگرزب و  ناناوج  امـش  همه  رب  نایاقآ  همه  رب  تسا  مزال  نالا 

یمالسا يروهمج  دنشاب  تضهن  نیا  هب  نموم  دنشاب  نموم  هکنیا  لوا  دنشاب : هتشاد  ار  یصاخ  تافص  دننک  یم  نییعت  هک ... يدارفا  تقد 
دیما هک  نم  نازیزع  دنشاب .» هتشادن  یبتکم  تافارحنا  دنشابن  یبرغ  یقرش و  دنـشاب  یمالـسا  دنـشاب  نیما  دنـشاب  مدرم  رادفرط  دنهاوخب  ار 

«. دـیزیرب اـهنآ  رد  ار  دوخ  ارآ  دـیروآ و  موـجه  اهقودنـص  هب  دـیزیخاپب و  روـشک  تشونرـس  نییعت  زور  رد  تسامـش  هب  یمالـسا  تضهن 
هچ یمالـسا و  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  هچ  روهمج و  سیئر  باختنا  هچ  تاباختنا  مامت  رد  هک  تسا  نآ  فیرـش  تلم  هب  نم  تیـصو  »
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لـسن رد  هچ  دنـشاب  یم  مالـسا  روشک و  تشونرـس  لووسم  همه  دنـشاب » هنحـص  رد  ربهر  ای  يربهر  ياروش  نییعت  يارب  ناگربخ  باختنا 
روشک تاردقم  رد  رثوم  هک  دیهدب  یسک  کی  هب  ار  روشک  مامز  دیهاوخ  یم  تسا  يزاس  تشونرس  زور  هدنیآ . ياهلسن  رد  هچ  رضاح و 
مالسا هب  تنایخ  یمالسا  مهم  رما  نیا  زا  فارحنا  هک  دننادب  فیرش  تلم  دیاب  . » دیورب اهقودنص  ياپ  هب  دینکن و  يراگنا  لهـس  دشاب  امش 

تقد قیقحت و  اب  ار  دوخ  نیبختنم  تاباختنا  قودنص  رس  هب  نتفر  زا  لبق  ناگدننک  باختنا  تما » میظع  تیلوئسم  بجوم  تسا و  روشک  و 
هب ار  دوخ  يار  امیقتـسم  ناشدوخ  هک  تسا  مزال  دـنهدب و  يار  رـضاح  نهذ  اب  نداد  يار  تقو  رد  هک  دنـسیونب  هقرو  کـی  يور  لـماک 

نیدتم نئمطم  صاخـشا  تروشم  اب  البق  داوس  یب  صاخـشا  دننیمک . رد  نابلط  تصرف  هک  دننکن  نانیمطا  يدـحا  هب  دـنزادنیب و  قودـنص 
تسد اب  ناشدوخ  دناوخب و  دنهدب  تسا  نئمطم  هک  يرگید  صخش  هب  زاب  دنـسیونب و  ینیدتم  صخـش  هلیـسو  هب  هللار  دوخ  ياهادیدناک 

رد همه  قالخا  دیاب  دنهدن . سک  چـیه  هب  ار  نتخادـنا  قودنـص  هب  ای  يار  نتـشون  رایتخا  دـنزادنایب و  قودنـص  هب  ار  دوخ  يار  ناشدوخ 
هچ نموم  کته  تسا و  رادروخرب  ماقم  نیرتالاو  نیرتالاب و  زا  مالـسا  رد  نموم  يوربآ  تیثیح و  دـشاب . یمالـسا  قـالخا  مه  تاـباختنا 

يراک دیابن  میراذگ و  دازآ  تاباختنا  يارب  ار  مدرم  دیاب  تسا . تلادـع  بلـس  بجوم  تسا و  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  ملاع  نموم  هب  دـسر 
زا ای  مالـسلا و  هیلع  ماما  كرابم  مهـس  زا  ات  مهد  یمن  هراجا  سک  چیه  هب  هجو و  چیه  هب  بناجنیا  دوش . لیمحت  مدرم  رب  يدرف  هک  مینکب 

یتـح هک  مهاوخ  یم  امـش  زا  هناعـضاوتم  نم  دـنک . تاـباختنا  جرخ  یمومع  لاوـما  عماـجم و  اـهنامزاس و  رتاـفد و  لاوـما  تلود و  لاوـما 
. دـیریگب رظنرد  ار  یهلا  میقتـسم  طارـص  زا  فرحنمریغ  دـهعتم  یمالـسا  یـصاخشا  دـییامن  تقفاوم  مه  اب  صاخـشا  باختنا  رد  ناکمالا 

تـسار شیارگ  هن  دـنراد  پچ  شیارگ  هن  هک  یناسک  ملـسم  دـهعتم  صاخـشا  مه  اب  همه  میورب و  اهقودنـص  ياپ  مه  اب  دـیاب  همه  زورما 
امش و تشونرس  ات  دینک  نییعت  ار  صاخـشا  نیا  دنـشورفب  فرط  نآ  هب  دنهاوخ  یم  ار  ام  هن  دنـشورفب  اهنآ  هب  دنهاوخ  یم  ار  ام  هن  دنراد 
هب ار  دوخ  ارآ  اههورگ  صاخـشا و  قباوس  رد  قیقد  هعلاطم  هب  دـهعتم  زراـبم  تلم  تسا  دـیما  دـشاب . حیحـص  تشونرـس  مالـسا  تشونرس 
هب دـهعت  هقباس و  نسح  هب  دنـشاب و  اربم  تسار  پچ و  تالیامت  زا  دنـشاب و  رادافو  یـساسا  نوناق  زیزع و  مالـسا  هب  هک  دـنهد  یـصاخشا 

مالـسا طخ  رد  یمالـسا  یبتکم  دـصرددص  رفن  کی  هک  دیـشاب  نیا  لابند  دنـشاب . فوصوم  فورعم و  تما  یهاوخریخ  مالـسا و  نیناوق 
ناریا ياهفلکم  همه  رب  ناریا  ياهناملـسم  همه  رب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  یکی  روهمج  سیئر  نییعت  دینک . باختنا  يروهمج  تسایر  يارب 

لدع همکحم  رد  ام  کی  کی  ره  دسرب  مالسا  هب  يا  همدص  کی  دننکن و  تلاخد  رگا  دنشاب . هتـشاد  تلاخد  رما  نیا  رد  هک  تسا  بجاو 
... هچ دـینکب و  نییعت  دـیهاوخب  لیکو  هچ  دـیآ  یم  شیپ  هک  یمالـسا  لئاسم  هب  عجار  هک  تسا  ناـیاقآ  فیلکت  نیا  میتسه . لووسم  یهلا 

. دنهد یم  يار  نارگید  هک  دییوگن  دینیـشنب . رانک  دیورب و  هک  دیرادن  يرذع  دیـشاب  هنحـص  رد  دیاب  دینک  نییعت  دیهاوخب  روهمج  سیئر 
فیلکت دـهدب . يار  دـیاب  دـنک  یم  راک  شدوخ  هعرزم  رانک  رد  هک  مه  ییاتـسور  نآ  یهدـب  يار  دـیاب  مه  وت  مهدـب . يار  دـیاب  مه  نم 

اب مدرم  دـنک . نییعت  ار  شدوخ  تشونرـس  دـیاب  روطنامه  دـناوخب  زامن  دـیاب  هک  روطنامه  فلکم  ره  درم  نز و  اـم  همه  امـش  همه  تسا .
هتـشاد ادخ  هب  هجوت  دیریگب و  رظنرد  ار  ادخ  ياضر  دیتسه و  دازآ  دنتـسین . نادرگیور  مالـسا  زا  هک  دـننک  تباث  تاباختنا  رد  ناشتکرش 

هک مراودیما  نم  تسا . مالـسا  هب  يار  نیا  دیهدب . ار  ناتدوخ  يار  دیربب و  فیرـشت  دندرک : مالعا  هکنیا  زا  دـعب  اهقودنـص  ياپ  دیـشاب و 
تسا نآ  تیمها  زا  زین  نیا  دننک و  یم  هدرک و  تفلاخم  نآ  اب  رتشیب  يزیچ  ره  زا  نافرحنم  هک  یهلا ـ  مهم  رما  نیا  رد  ناریا  فیرش  تلم 

هک دینک  باختنا  ار  یناسک  دنزیرب . اهقودنـص  هب  ار  دوخ  يارآ  دنرب و  موجه  اهقودنـص  يوس  هب  تاباختنا  زور  رد  تهج  کی  لدکی و   ـ
. دننک هلباقم  دنتـسیاب و  دیاب  دنـسرتب  دز  يرـشت  يرگید  تردق  ای  اکیرمآ  ای  سور  رگا  هک  دنـشاب  يدارفا  زا  هن  دنهد  صیخـشت  ار  لئاسم 

تحار مالسا  نیقفانم  مالسا  درد  یب  نیهفرم  مالـسا  نیربکتـسم  مالـسا  يراد  هیامرـس  مالـسا  رادفرط  هک  ار  يدارفا  ناریا ... عاجـش  مدرم 
سیئر دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دـنیامن . یفرعم  مدرم  هب  هدومن و  درط  دنتـسه  ییاکیرما  مالـسا  هملک  کی  رد  ناـبلط و  تصرف  مالـسا  ناـبلط 

نانآ هافر  رکف  رد  هدومن و  سمل  ار  هعماج  نامورحم  نافعضتسم و  تیمولظم  تیمورحم و  هک  دنـشاب  يا  هقبط  زا  سلجم  الکو  روهمج و 
ناگنـسرگ و جـنر  تیمورحم و  یخلت  هک  تاوهـش  تاذـل و  رد  قرغ  هفرم و  نانیـشنردص  ناراوـخ و  نیمز  ناراد و  هیامرـس  زا  هن  دنـشاب 
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دوخ و يارب  غیلبت  رد  ار  یناسنا  یمالسا  قالخا  هک  مراد  راظتنا  نانآ  ناتـسود  اهادیدناک و  نایاقآ  زا  دنمهفب . دنناوت  یمن  ار  ناگ  هنهرباپ 
زا نم  دـنیامن . يراددوخ  دـشاب  تمرح  کته  فالتخا و  بجوم  هک  لباقم  فرط  زا  داـقتنا  هنوگره  زا  تاـعارم و  شیوخ  ياهادـیدناک 

لایخ ادابم  دننک و  ظفح  تاباختنا  رد  اصوصخ  روما  همه  هب  تبـسن  ار  ناشدوخ  یمالـسا  بادآ  هک  مهاوخ  یم  تلم  همه  زا  اهرـشق  همه 
ییاهزیچ زا  یکی  روهمج  سیئر  نییعت  دننک . ینکـشراک  دـنیوگب و  دـب  نارگید  هب  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  یتاباختنا  تازرابم  هک  دـننک 

دـننکن و تلاخد  رگا  دنـشاب . هتـشاد  تلاخد  رما  نیا  رد  هک  تسا  بجاو  ناریا  ياه  فلکم  همه  رب  ناریا  ياه  ناملـسم  همه  رب  هک  تسا 
روط نامه  فلکم  ره  درم  نز و  ام  همه  امش  همه  میتسه . لوئسم  یهلا  لدع  همکحم  رد  ام  کی  کی  ره  دسرب  مالـسا  هب  يا  همدص  کی 

مینکب يراک  دیابن  میراذگب و  دازآ  تاباختنا  يارب  ار  مدرم  دیاب  دنک . نییعت  ار  شدوخ  تشونرـس  دیاب  روط  نامه  دـناوخب  زامن  دـیاب  هک 
رد اصوصخ  روما  همه  هب  تبـسن  ار  ناشدوخ  یمالـسا  بادآ  هک  مهاوخ  یم  تلم  همه  زا  اهرـشق  همه  زا  دوش . لیمحت  مدرم  رب  يدرف  هک 

. دننک ینکشراک  دنیوگب و  دب  نارگید  هب  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  یتاباختنا  تازرابم  هک  دننک  لایخ  ادابم  دننک و  ظفح  تاباختنا » »

یتاباختنا قالخا  تیاعر  ملاس و  تاغیلبت  تاباختنا  رد  مدرم  يدازآ  هرابرد  ینیمخ  ماما  ترضح  ياه  هاگدید 

هناگ هس  ياوق  زا  یکی  يروهمج  تسایر  تاباختنا  اریز  میراد  رارق  یمالسا  ماظن  بالقنا و  خیرات  عطاقم  نیرت  ساسح  زا  یکی  رد  زورما 
نیا درپس . دهاوخ  نآ  هب  ار  یمالسا  نیمزرس  هعماج و  هرادا  روما و  ریبدت  گرزب  تیلوئـسم  دیامن و  یم  تیبثت  ار  هیرجم  هوق  ینعی  روشک 

بجاو و ار  نآ  مزال  ياه  هنیمز  طیارش و  يزاس  ملاس  تاباختنا و  هنحص  رد  نانآ  هنادازآ  روضح  مدرم و  يرادیب  یتایح  ساسح و  عطقم 
دـهعتم و ياهورین  نید و  ياملع  ینیرفآ  شقن  دـنراد  ررکم  دـیکات  ینیمخ  ماما  ترـضح  هک  نانچ  لـیلد  نیمه  هب  دـیامن و  یم  يرورض 

چیه دراد . رظن  مهم  عوضوم  نیمه  هب  دـیراد  يور  شیپ  هچنآ  تسا . تیمها  زئاح  مزال  ياهرتسب  دـیهمت  رد  روشک  ینوناق  ياه  هاگتـسد 
ياسور نیا  دـننک  یم  تاغیلبت  ردـقنیا  نداد . يار  يارب  دـنورب  فعـش  روش و  نیا  هب  مدرم  دـیدرگب  امـش  اج  ره  ایند  رد  هک  درادـن  هقباس 

فازگ ياهلوپ  لبق  هام  ود  هام  کی  زا  دننک  یم  تاغیلبت  ردقنیا  دـننک  یم  جرخ  ردـقنیا  دـنوشب  باختنا )  ) دـنهاوخ یم  هک  یتقو  روهمج 
مالـسا هلاسم  دوبن  لئاسم  نیا  اجنیا  دنهدب . يار  دننک و  عمج  ار  مدرم  هدـع  کی  هکنیا  ات  غورد  تسار و  دایز  تاغیلبت  دـننک و  یم  جرخ 

تاعارم و شیوخ  ياهادیدناک  دوخ  يارب  غیلبت  رد  ار  یناسنا  یمالسا ـ  قالخا  هک  مراد  راظتنا  نانآ  ناتـسود  اهادیدناک و  نایاقآ  زا  دوب .
دشاب یمالسا  ولو  دوصقم  دربشیپ  يارب  هک  دنیامن  يراددوخ  دشاب  تمرح  کته  فالتخا و  بجوم  هک  لباقم  فرط  زا  داقتنا  هنوگره  زا 
مرادن انب  هکنانچ  میامن  دییات  یـسک  زا  مرادـن  انب  بناجنیا  تسا . یمالـساریغ  ياه  هزیگنا  زا  دورطم و  گنهرف  قالخا و  فالخ  باکترا 
نییعت ای  دییات و  هدافتسا  نآ  زا  هک  نم  هبدوخ  يادیدناک  نداد  تبسن  زا  مهاوخ  یم  دارفا  اههورگ و  بازحا و  مامت  زا  منک و  در  ار  یسک 

رد دنتـسه  مالـسا  هب  رازگتمدخ  یمالـسا و  يروهمج  هب  دقتعم  دـهعتم و  هک  ياههورگ  هک  متـسه  لیام  رایـسب  نم  دـنهدب . دوش  در  ای  و 
یمالـسا توخا  تیمیمـص و  مهافت و  رگیدکی  هب  تبـسن  دـنیامن و  تیاعر  ناشاهادـیدناک  غیلبت  رد  ار  شمارآ  لامک  یتاباختنا  تازرابم 

بجوم دنک و  یم  بایماک  ار  نانمـشد  نارگن و  ار  ناتـسود  تتـشت  هقرفت و  هک  دننک  زارتحا  ادیدش  ترودک  هقرفت و  زا  دنـشاب و  هتـشاد 
مه دـییات  مدـع  رب  لیلد  هچنانچ  هدوبن  یـسک  دـییات  رب  لیلد  بناجنیا  سکع  هک  دـیناسرب  زیزع  نانطومه  عالطا  هب  دوش . یم  وس  تاـغیلبت 

رگید یضعب  هتساوخن  يادخ  اهادیدناک  زا  یضعب  یتاباختنا  تاغیلبت  يارب  هک  دوش  یم  هدینش  یهاگ  هک  ار  یبلطم  تسا  مزال  دشاب . یمن 
مالـسا و يارب  ییاهادـیدناک  نینچ  زا  اصوصخ  اهتفلاخم  وحن  نیا  زورما  هک  مهد  رکذـت  نآ  اب  هطبار  رد  دـننک  یم  نیهوت  ای  فیعـضت  ار 
درادـن و يزوجم  چـیه  مدرم  نیب  رد  راهظا  نآ و  زاربا  دراد  هشقاـنم  يرگید  رد  یـسک  اـضرف  رگا  تسا . زیمآ  هعجاـف  یمالـسا  يروهمج 

نیرتـگرزب زا  ملاـع  نموم  هب  دـسر  هچ  نموم  کـته  تسا و  رادروـخرب  ماـقم  نیرتـالاو  نیرتـالاب و  زا  مالـسا  رد  نموـم  يوربآ  تثیح و 
دنچ دوشن . رارکت  تسا  هداتفا  قافتا  اتلفغ  رگا  دـشابن و  یبلطم  نینچ  هللااـش  نا  تسا  دـیما  تسا . تلادـع  بلـس  بجوم  تسا و  ناـهانگ 

هب هک  دنتـسه  یـصاخشا  دـننک . یم  لمع  صاخـشا  دـنراد  داـح  روط  هب  مدینـش  نم  هک  يرارق  زا  دوش . یم  عورـش  تاـباختنا  رگید  تقو 
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زا دننک ... تکرش  دنهاوخ  یم  یتاباختنا  تاغیلبت  رد  یمالسا  يروهمج  نتسکش  رطاخ  يارب  نکل  دنرادن  داقتعا  چیه  یمالـسا  يروهمج 
هب هک  دننک  یم  راداو  ار  نموم  صاخـشا  هسوسو  هب  هک  دنتـسه  یـصاخشا  ار  یمالـسا  يروهمج  دنهدب  تسکـش  دنهاوخ  یم  هکنیا  باب 

دوشب نیا  بجوم  تاباختنا  نیا  دنوشن  رادیب  دنهدن و  هبنت  دنمشوه  صاخـشا  رگا  هک  تسا  نکمم  روما . نیا  رد  دننکب  تلاخد  داح  روط 
زرابم نویناحور  نویناحور  اصوصخ  دـننک و  هجوت  مدرم  دـیاب  تسا . هطورـشم  هلاسم  نامه  نیا  دوشب و  داجیا  يدایز  ياهیگتـسد  ود  هک 
هتسد کی  هک  دوشن  نیا  هلاسم  دوشن . هطورشم  هلاسم  هلاسم  هک  دننک  هجوت  اج  همه  ناهفصا  دهشم  نویناحور  مق  مرتحم  نیـسردم  نارهت 
يارب همه  رگا  دنبوکب  ار  نیا  ناشدوخ  يادیدناک  نیمه  يارب  مه  هتـسد  نآ  دنبوکب  ار  نارگید  دنراد  ییادیدناک  کی  هکنیا  رطاخ  يارب 

ینآ دنبوکب و  ار  يرگید  مادک  ره  هک  دوشن  روطنآ  دوشن  هطورـشم  لثم  نکل  درادن  یعنام  چیه  غیلبت  هتبلا  دینک . مهافت  مه  اب  تسه  ادخ 
. دنک ادیپ  ققحت  تکلمم  نیا  رد  مالـسا  هک  دیهاوخ  یم  همه  امـش  دنک . یلمع  تاباختنا  رد  ار  هفلتخم  طوطخ  دهاوخ  یم  ام  نمـشد  هک 

نیطایـش دنراد  هک  دینیب  یم  هک  يدراوم  رد  امـش  هک  تسا  نیا  هب  نیا  همادا  دنکب  ادیپ  همادا  یمالـسا  يروهمج  نیا  هک  دیهاوخ  یم  همه 
هیهت دنراد  زورما  دینک . سویام  ار  اهنآ  دینک و  مهافت  مه و  اب  دینیشنب  دنزادنیب  مه  ناج  هب  ار  امـش  ات  دننک  یم  هئطوت  دنـشک و  یم  هشقن 

اب اهنیا  ام . روشک  يارب  تسا  يرطخ  کی  نیا  دننک و  قافن  داجیا  تاباختنا  يارب  هک  یمالسا  يروهمج  نیفلاخم  امـش  نیفلاخم  دننیب  یم 
بیـسآ دـنناوت  یمن  دنتـسه  مه  اب  همه  هک  يروشک  کی  هب  روز  راشف و  اـب  يوروش  هن  اـکیرما  هن  دـنهدب  ماـجنا  يراـک  دـنناوت  یمن  روز 

هک میهدب  لامتحا  رگا  تاباختنا . مه  هناهب  دننک و  قافن  داجیا  دنناوت  یم  لخاد  رد  ناشدوخ  لامع  ندرک  راداو  هئطوت و  اب  نکل  دـنناسرب 
میرادرب نآ  زا  تسد  تسا  كانرطخ  هک  یتاغیلبت  روجنآ  دیاب  تسا  رطخ  رد  یمالسا  يروهمج  مالـسا و  ام  یتاباختنا  تاغیلبت  هطـساو  هب 

نآ تسا . مالسا  فالخرب  هک  دریگ  یم  ماجنا  يروما  کی  ندوب  یمالسا  مه  وت  اب  ای  مالسا  مسا  اب  یهاگ  تسا و  مالـسا  دض  هکنیا  يارب 
تیلاعف هک  یـسک  نآ  ار  یـسک  دـنک  یم  دـیدناک  هک  یـسک  نآ  دوش  یم  دـیدناک  دـنک و  تکرـش  تاباختنا  رد  دـهاوخ  یم  هک  یـسک 
دیدـناک ار  تدوخ  هک  ییوت  تساجنامه . شا  شیامزآ  نیا  ریغ  يارب  اـی  شدوخ  يارب  دـنک  یم  غیلبت  هک  یـسک  نآ  دـنک  یم  یتاـباختنا 

هک ییوت  یناد  یم  نارگید  زا  رتالاب  ار  تدوخ  تردـق  ینکب و  تمدـخ  تسرد  تروشک  يارب  هک  يراد  ار  نیا  تردـق  يدرک  تاباختنا 
ینک و یم  تیلاعف  هک  ییوت  یناد . یم  نسحا  رتقیال و  ار  نیا  یناد  یمن  قیال  دنتـسه  نیا  زا  ریغ  هک  نارگید  ینک  یم  دیدناک  ار  يرگید 

نامه هک  ینک  یم  تدوخ  يارب  غیلبت  امـش  رگا ... ینک  یم  مالـسا  يارب  غیلبت  اـی  ینک  یم  ار  تدوخ  غیلبت  تاـباختنا  يارب  ینک  یم  غیلبت 
تمدـخ مورب  مشاب  راـنک  ارچ  منکب  تمدـخ  مناوت  یم  نوچ  نم  ینکب  تمدـخ  يورب  هک  ینک  یم  غیلبت  رگا  و  تسا . ناطیـش  يارب  غیلبت 

دوخ هب  اهتقو  یهاگ  نیا  و  تسادخ . يارب  نیا  دشاب  روطنیا  رگا  دنکب  تمدـخ  دـیایب  دـشاب  رانک  ارچ  تسا  قیال  نوچ  صخـش  نیا  منکب 
دراد سفن  بح  نوچ  ناسنا  ینعی  دنک . یم  هابتـشا  شدوخ  ياهراک  رد  شدوخ  ناسنا  هک  تسه  تاقوا  زا  يرایـسب  دوش  یم  هابتـشا  مدآ 
دراد سفن  بح  نوچ  نیا  دـشابن . روـطنیا  تایـضایر  هب  هکنیا  رگم  دـهاوخ  یم  شدوـخ  يارب  مه  ار  زیچ  همه  دـهاوخ و  یم  ار  شدوـخ 

هب اهنیا  شدوخ  لایع  شدوخ  ردارب  شدوخ . دـالوا  دنتـسه  شدوخ  زا  هک  یناـسک  زا  اـی  دوش  یم  رداـص  شدوخ  زا  هک  روما  زا  يرایـسب 
سفن بح  هک  تسا  نیمه  يارب  نیا  دیآ . یم  دب  شرظن  هب  يرگید  سک  کی  زا  دوشب  رداص  رگا  نیمه  یهاگ  دـیآ و  یم  بوخ  شرظن 

کی مهاوخ  یم  هک  نم  ایآ  هکنیا  هب  دنک  هجوت  ناسنا  دیاب  دـهدب . صیخـشت  ناسنا  دـناوت  یمن  تیعقاو و  يور  تسا  هدیـشوپ  هدرپ  اجنیا 
وا ایآ  تشاد  يروخلد  مه  نم  اب  هکلب  تشادـن  نم  اب  یطابترا  نکل  دوب  رتهب  وا  زا  يرگید  رفن  کی  سک  نیا  رگا  منک  باختنا  ار  یـسک 

رگا درادن و  شدوخ  هب  راک  دـنک  یم  راک  دراد  ادـخ  يارب  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  درک  یم  دـیدناک  مه  ار  وا  رگا  مدرک  یم  دـیدناک  ار 
یم هدیـشوپ  ناسنا  رب  هک  تسا  يروما  نآ  زا  نیا  تسا و  قیقد  نیا  و  ییادخ . هلاسم  هن  تسا  یناطیـش  هلاسم  هلاسم  هک  دنادب  دشن  روطنیا 

ار اه  هورگ  ای  هورگ  ياهادـیدناک  اـی  دوخ  لـیمحت  قح  يدـحا  دـندازآ و  دوخ  رظن  دروم  درف  باـختنا  رد  روشک  رـسارس  رد  مدرم  دـنام .
هتـساوخن يادـخ  ای  دـننک  نیهوت  دنتـسه  ناشرظن  فلاخم  هک  نارگید  هب  درادـن  قح  یـصخش  یهورگ و  یبزح و  یماـقم و  چـیه  درادـن 
يریگولج دناوت  یمن  سک  چیه  دنراد و  ار  نارگید  ای  دوخ  ياهدیدناک  ای  دوخ  يارب  حیحص  تاغیلبت  قح  همه  هچ  رگ  دنیامن . يرگاشفا 
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قیقحت نودب  هناروکروک و  یـسک  هب  دناوت  یمن  اعرـش  يدحا  دشاب و  تلود  تاررقم  قفاوم  تاغیلبت  تسا  مزال  هتبلا  دـیامن و  قح  نیا  زا 
همه فالخ  رب  شا  صیخشت  هدنهد  يار  یلو  دنتشاد  قفاوم  رظن  اه  هورگ  دارفا و  مامت  یصاخشا  ای  صخش  تحالص  رد  رگاو  دهدب  يار 

دنداد صیخشت  ار  يدارفا  ای  درف  تیحالص  صاخشا  ای  هورگ  رگا  دراد و  تیلوئسم  دنوادخ  دزن  تسین و  حیحـص  اهنآ  زا  تیعبت  دوب  اهنآ 
هک نانچ  میامن  دـییات  یـسک  زا  مرادـن  انب  بناجنیا  دـهد . يار  اهنآ  هب  دـناوت  یم  دـش  لـصاح  ناـنیمطا  هدـنهد  يار  يارب  دـییات  نیا  زا  و 
ای دییات و  هدافتـسا  نآ  زا  هک  نم  هب  دوخ  يادـیدناک  نداد  تبـسن  زا  مهاوخ  یم  اه  هورگ  بازحا و  مامت  زا  منک و  در  ار  یـسک  مرادـنانب 

دییات مدع  رب  لیلد  هچنانچ  هدوبن  یـسک  دـییات  رب  لیلد  بناجنیا  سکع  هک  دـیناسرب  زیزع  نانطومه  عالطا  هب  دـنهدن . دوش  در  ای  نییعت و 
هورگ ای  هورگ  ياهادیدناک  ای  دوخ  لیمحت  قح  يدحا  دـندازآ و  دوخ  رظن  دروم  درف  باختنا  رد  روشک  رـسارس  رد  مدرم  . دـشاب یمن  مه 
مغز تسین  ادـیپ  هدـیپس  ملاع  هریت  ماش  هب  دـیرگ  یم  راگزور  لد  يرارق  یب  هب  دـیرگ  یم  رارق  یب  لد  دـهاش  تسا و  بش  درادـن . ار  اـه 

هب ار  ملد  هک  يا  ییاجک  دیرگ  یم  راوگوس  وت  مغ  زا  تما  هک  كاخ  رد  يا  هتفخ  هچ  زا  نالد  هدنز  ماما  دیرگ  یم  راد  هدنز  بش  هراتس 
دیرگ یم  راز  هلال  شطع  طرف  نونک ز  باریس  ار  هلال  درک  یم  وت  کشا  لالز  دیرگ  یم  رازه  تدای  هب  هک  يا  ییاجک  يدناوخ  لگ  غاب 

ره رـس  هب  ام  میتی  كاخ  رب  دزو  یمن  رگید  هفطاع  میـسن  دیرگ  یم  رات  ماش  رد  هیناث  ریمـض  وت  یب  کن  دوب و  زور  نوچ  وت  ياعد  زا  بش 
تسا دیشروخ  گرم  ریوصت  هنیآ  رد  نایع  دیرگ  یم  راسخاش  رد  هتخوس  گرب  هک  رازلگرب  دیزو  ناس  نآ  هعجاف  مومس  دیرگ  یم  راذگ 

میرگب ز هک  رگ  تساور  دیرگ  یم  راز  راز  ام  لد  رد  ربص  هک  شاب  ابیکـش  وگم  امظع  تبیـصم  نیا  رد  دیرگ  یم  راد  هنییآ  هک  هدید  رابب 
« نیمیس  » نوخ هدید 

یمالسا تیریدم  ماظن  رد  یسایس  یقالخا و  هناگجنپ  ياه  تبقارم  هرابرد  ینیمخ  ماما  ياه  هاگدید 

. دنـشاب یم  یـساسا  ياه  یـسررب  شرگن و  هتـسیاش  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  تسا  ییاه  هفلوم  اه و  هصخـشم  ياراد  یمالـسا  تیریدم  ماظن 
اهنآ همه  هک  دهد  یم  رارق  شـشوپ  تحت  ار  یفلتخم  تاعوضوم  تسا و  نوگانوگ  ياه  هولج  داعبا و  ياراد  تیریدم  ماظن  نیا  نینچمه 
یهد ناماس  ار  یتموکح  یـسایس و  یماـظن  يداـصتقا  یعاـمتجا  یملع  یگنهرف  ياـه  تیریدـم  هک  دـنروآ  یم  دوجو  هب  ار  يا  هعومجم 

تکرح از و  لوحت  لمع  شنک و  وسکی و  زا  ایوپ  عماج و  ياه  هشیدـنا  لـماش  هک  ینیع ـ  یلمع و  يرکف و  يرظن و  هبنج  ود  رد  هدومن و 
زا یعیـسو  مجح  اه  تیریدم  عاونا  اب  طبترم  تاعوضوم  داعبا و  همه  نایم  زا  دناسر . یم  تینیع  یلجت و  هب  دوش ـ  یم  رگید  يوس  زا  زاس 
یم یصاخ  یگدرتسگ  تعسو و  ياراد  اهدومنهر  اه و  هشیدنا  نیا  میبای . یم  یسایس  نالک  تیریدم  هرابرد  ار  ینیمخ  ماما  ياه  هشیدنا 

ناکما ناوارف  بتک  تالاقم و  راشتنا  اب  ینالوط و  رایسب  اهنآ  نییبت  حرش و  هک  دنا  هداد  ياج  دوخ  لد  رد  ار  یفلتخم  تاعوضوم  دنشاب و 
ياهدومنهر زا  يا  هدیزگ  هنومن و  تصرف  نیا  رد  دـنناسرب . ماجنا  هب  دـیاب  شهوژپ  قیقحت و  لها  هک  تسا  يراک  نیا  دـشاب و  یم  ریذـپ 

همانرب اب  میورب  شیپ  یمالـسا  ام  همه  دـیاب  : » مییامن یم  لمات  نآ  رد  مینک و  یم  لقن  یـسایس  نالک  تیریدـم  عوضوم  رد  ار  ینیمخ  ماما 
. تسا مالسا  نوهرم  يا  هوق  چیه  نوهرم  هن  امش و  نوهرم  هن  تسا و  نم  نوهرم  هن  تسا  مالسا  نوهرم  ام  يزوریپ  میورب . شیپ  یمالـسا 

هچنانچ ار  تمعن  نیا  تسا و  هدرک  اطعا  ام  هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  تسا  یتمعن  کی  نیا  تسا . هداد  ار  يزوریپ  نیا  اـم  هب  مالـسا 
لوا رد  هک  يروط  نامه  هک  تسا  نیا  هب  شا  يرازگرکش  دنریگب . ام  زا  هتـساوخن  يادخ  یتقو  کی  هک  تسا  نکمم  مینکن  يرازگرکش 

. درک اطعا  درک و  تیانع  یلاعت  كرابت و  يادخ  میهاوخ  یم  ار  یمالسا  يروهمج  میهاوخ و  یم  ار  مالـسا  ام  هک  دش  دنلب  اه  تسد  همه 
زیچ کی  یکی  دـیوگب و  يزیچ  کی  یکی  دورب و  فرط  نآ  زا  یکی  دورب و  فرط  نیا  زا  یکی  مینزب  رانک  ار  اه  تسد  نیا  ـالاح  اـم  رگا 

هب ادـخ  تیانع  هک  تسا  نکمم  دـنزیرب  مه  هب  مه  اب  همه  تلود و  اـب  سلجم  سلجم و  اـب  تلود  دوشب و  يدـنب  ههبج  دـیوگب و  يرگید 
نامه اه و  ملظ  نامه  هب  قباس  لاح  هب  ددرگرب  زاب  نامروشک  مینکب و  ادـیپ  زیچ  همه  طاـطحنا  اـم  دوشب و  هتـشادرب  تمعن  نارفک  هطـساو 
دینکن تلود  يارب  ینکـشراک  دیتسه  تلم  لیکو  هک  ییاهامـش  هک  تسا  نیا  هب  يرازگرکـش  میدـید . همه  دـیدید و  همه  هک  ییاه  متس 
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ینکـشراک مه  اهنآ  تسه ... سکره  دوش و  یم  سکره  مه  تلود  دنکب . شتیادـه  دراذـگ  یم  رانک  ار  اپ  هک  ییاجره  دـینک . تیادـه 
هدادن يار  نیمه  تسا  هداد  يار  شیارب  تلم  هک  ینوناق  نیا  دننکب . لمع  نوناق »  » يور همه  دنتـسه  هیرجم  هوق  اهنآ  دننکن . سلجم  يارب 

همه دشاب و  همه  تسد  دیاب  نوناق  نیا  دیوشب ! ناتدوخ  راک  لوغشم  دیورب  دیـشاب  هتـشادن  نآ  هب  يراک  دیراذگب و  هچقاط  يوت  هک  تسا 
هدرک دیدحت  روهمج  سیئر  يارب  دوشن . دودح  نیا  زا  فلخت  تسا  هدرک  نیعم  دودـح  سلجم  يارب  نوناق  دـنکب . نیعم  نوناق  ار  دودـح 

نیا دودح  زا  دوشب  جراخ  هک  ره  دنوشب . جراخ  دیابن  مه  اهنآ  هدرک . نیعم  دودح  اه  تلود  يارب  دنکن ... فلخت  مه  وا  هداد  رارق  دودـح 
یم اهنآ  رد  قمعت  هب  لیذ  رد  هک  میبای  یم  ار  يدنمـشزرا  ياه  مایپ  اه و  سرد  اهدومنهر  نیا  رد  ( 1 « ) ار نآ  دننک  تیاده  دنهدب  هبنت  ار 

رب يدربراک  ياه  هویـش  یـشم و  طخ  نییعت  قح و  نیبم  نید  سدـقم  میلاعت  زا  تیعبت  و  يروحم » مالـسا   » مایپ لصا و  نیلوا  1 ـ  میزادرپ .
ياـه تیریدـم  ققحت  يارب  مالـسا  عماـج  ياـه  لمعلاروتـسد  طـباوض و  هب  لـمع  هجوت و  دـشاب . یم  یمالـسا  ياـه  يزیر  هماـنرب  ياـنبم 

تیریدـم  » هک دوش  شومارف  دـیابن  دـشاب . یم  ریذـپان  بانتجا  گرزب و  ترورـض  کی  یـسایس  يداصتقا و  یعامتجا  یگنهرف  نوگانوگ 
موهفم انعم و  یمالسا  تیریدم  دنوش  فذح  میلاعت  اه و  هزومآ  نیا  هچنانچ  تسا و  تیوه  ياراد  یمالسا  میلاعت  اه و  هزومآ  اب  یمالسا »

دیاب هک  نیا  رب  هوالع  نابصنم  بحاص  ناریدم و  دهد . یم  تسد  زا  ار  دوخ  نوگانوگ  جیاتن  راثآ و  تیدوجوم و  هفـسلف  دنک و  یمن  ادیپ 
زورب روـهظ و  هب  اـه و  هزوـمآ  هب  لـمع  هلحرم  رد  تسا  مزـال  دنـشاب  رادروـخرب  یمالـسا  تیریدـم  هـب  تبـسن  مزـال  شنیب  تخانـش و  زا 
هتـشاد ماظن  رارقتـسا  بالقنا و  يزوریپ  رد  صقان ـ  زیچان و  هچرگا  یتیلاعف ـ  دارفا  نیا  زا  یخرب  دـنیامن . شالت  تبقارم و  اـهنآ  ندروآرد 

ياه شور  اب  عقاو  رد  دنرادنپ ! یم  هراک  همه  ار  دوخ  لاح  نیع  رد  دنا و  هدومنن  افیا  یـشقن  نیرت  کچوک  یتح  رگید  یهورگ  یلو  دـنا 
یعون ناوت  یم  ار  اه  هورگ  رـصانع و  نیا  تکرح  دنیآ . لئان  دوخ  فادها  هب  ات  دننک  یم  حرطم  ار  دوخ  دـنزاس و  یم  رهاظ  هرهچ  صاخ 

ینیگنـس دـنک  یم  یط  ار  هیلوا  راوشد  لحارم  هک  مادام  تضهن  ره  : » هک دیـسر  يریگ  هجیتن  نیا  هب  بیترت  نیا  هب  تسناد و  یبلط  تصرف 
تشگ و راکـشآ  ندادراب »  » ياـه هناـشن  لـقاال  اـی  تسـشن و  راـب »  » هب هک  نیمه  اـما  تسا . راکادـف  صلخم و  نموم و  دارفا  شود  رب  شا 

ندیچ دعوم  دوش و  یم  هتساک  اه  يراوشد  زا  هک  زور  هب  زور  دوش . یم  ادیپ  بلط  تصرف  دارفا  هلکورس  دش  ادیوه  تخرد  ياه  هفوکش 
نموم و نویبالقنا  اجیردـت  هک  اـجنآ  اـت  دـننز  یم  هنیـس  تضهن  ملع  ياـپ  رتروشرپ  رتمکحم و  ناـبلط  تصرف  ددرگ  یم  رت  کـیدزن  رمث 

دنناد یم  دوخ  نوهرم  ار  ماظن  بالقنا و  تیاهن  رد  هک  دنتسه  یناسک  نامه  رصانع  نیا  ( 2 !« ) دننک یم  رد  هب  نادیم  زا  ار  هیلوا  ناراکادف 
يزوریپ زا  سپ  ینیمخ  ماـما  دـنوش . یم  هجاوم  ادـخ  هار  رد  ناگدیـشکرجز  ناـگتخوسلد و  یلـصا و  نویبـالقنا  اـب  هناراـکبلط  هراومه  و 

ندـید دوخ  هب  هتـسباو  ار  بالقنا  یبلط و  تصرف  رکفت  اب  مالـسا  تموکح  یـسایس و  ماظن  رارقتـسا  اب  نآ  نتـسشن  رمث  راب و  هب  بالقنا و 
ماظن يا » هوق  چیه  نوهرم  هن  امش و  نوهرم  هن  تسا و  نم  نوهرم  هن  تسا  مالسا  نوهرم  ام  يزوریپ   » هک عطاق  مالعا  نیا  اب  دومن و  هلباقم 

هعماج و يارب  مزال  ياه  یهدرمث  ریبدت و  هب  یحانج  یهورگ و  يدرف و  ياه  تیناسفن  زا  رود  هب  حیحص و  ریسم  رد  ار  یمالـسا  تیریدم 
زا يراـکبلط  یبلط و  تصرف  رکفت  یفن  رد  روبزم  قادـصم  هنومن و  هیبش  ینیمخ  ماـما  ياـه  هشیدـنا  رد  دـنروآ . یمرد  تکرح  هب  روشک 

ساپــس و 3 ـ  دـنزادرپ . یم  عوـضوم  نـیا  هـب  صاـخ  ياـه  بلاـق  رد  اـه و  هویـش  اـب  مادـک  ره  هـک  مـینک  یم  هدـهاشم  نوارف  ار  بـالقنا 
تمعن ینوزف  ینآرق  میلاـعت  هب  اـنب  نآ  رثا  نیرتدنمـشزرا  نیرت و  گرزب  تـسا و  تـمعن »  » کـی دوـخ  یهلا  ياـه  تـمعن  زا  يرازگرکش 

صاخ ياه  ترابع  ندروآ  نابز  هب  ساپس  رکش و  موهفم  هک  نیا  لوا  میرادن . رود  رظنزا  دیاب  ار  یتاکن  يرازگرکش  هرابرد  ( 3 . ) تساه
ددرگ یمن  دودحم  یمالک » یناسل و   » هویش هب  ساپس  رکش و  هک  نیا  مود  دوش . یم  بوسحم  يرازگـساپس  ازجا  زا  مه  نآ  هچرگا  تسین 

اه و هاگیاج  عضاوم و  رد  اه  تمعن  زا  حیحص  هدافتسا  يرادرب و  هرهب  نآ  يانعم  هک  تسا  يراتفر » یلمع و   » يرازگرکـش نیرت  مهم  هک 
ادـخ و تیاضر  بلج  ریـسم  رد  نآ  زا  هتـسیاش  هدافتـسا  تمعن  ره  ساپـس  رکـش و  بیترت  نیا  هب  دـشاب و  یم  اهنآ  هب  صتخم  تاعوضوم 
یلجت و هب  روما  نیا  رد  اهنت  درادن و  يداصتقا  يونعم و  هبنج  طقف  ساپـس  رکـش و  هک  نیا  موس  تسا . روشک  هعماج و  مدرم و  هب  تمدخ 

طـسوت نالک و  ياه  تیریدم  حطـس  رد  دیاب  هک  دـشاب  یم  یتموکح  یـسایس و  يرازگرکـش  نآ  عاونا  زا  یکی  هکلب  دـیآ  یمنرد  روهظ 
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ترابع هک  دنراد ـ  رایتخا  رد  هک  ییاه  تمعن  نانآ  هک  تروص  نیا  هب  دیآرد  تینیع  هب  یتموکح  نارازگراک  نادرمتلود و  نارادـمامز و 
هب حیحـص  هویـش  وحن و  هب  مدرم ـ  تالکـشم  عفر  روما و  یهدناماس  يارب  ریبدت  روشک و  هعماج و  هب  تمدخ  تصرف  ماظن و  بالقنا و  زا 

تمعن کی  ار  یمالسا  بالقنا  الوا  اهدومنهر  نیا  رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  دنرادم . اور  حماست  روصق و  هنوگ  چیه  دنناسرب و  يرو  هرهب 
یمالسا ماظن  بالقنا و  میظع  ياه  تمعن  رگا  هک  دندقتعم  ایناث  تسا . هدش  ینازرا  مدرم  هب  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  هک  دنناد  یم  گرزب 

هتسیاش روط  هب  دنا  هتـسناوتن  نانآ  اریز  دریگب  نالوئـسم  زا  ار  شیوخ  تبهوم  اطع و  نیا  دنوادخ  هک  تسا  ناوارف  میب  دنوشن  يرازگرکش 
لوط رد  هک  هنوگ  نامه  هک  نیا  نآ  دنیامن و  یم  یفرعم  ار  يرازگرکش  نیا  داعبا  زا  یکی  ماما  ترـضح  اثلاث  دنیامن . يرادرب  هرهب  نآ  زا 

یهاشنهاش میژر  اب  هلباقم  هب  رادـتقا  داحتا و  جوا  رد  دـحاو و  ههبج  کی  رد  نازرابم  اه و  تیـصخش  نالوئـسم و  همه  یمالـسا  تازرابم 
هب مارآ و  ياضف  رد  ات  دنیارگن  تتـشت  هقرفت و  يدنب و  ههبج  هب  دنـشخب و  رارمتـسا  ار  یگتـسبمهو  تدحو  نیا  زین  سپ  نیا  زا  دنتخادرپ 
هب دز و  رانک  ار  يرابکتـسا  ياه  تردـق  ياه  هئطوت  اه و  هنتف  عناوم و  نیگمهـس  جاوما  نانچمه  بالقنا  یتشک  فـالتخا  شنت و  زا  رود 
زا یخرب  اریز  دور . یم  رامـش  هب  تدـحو  مزاول  زا  هک  تسین  تدـحو  یفان  هدـنزاس  ملاس و  داقتنا  هثحابم و  4 ـ  دهد . همادا  دوخ  تکرح 

نتخادرپن هثحابم  هب  ندشن و  کیدزن  مه  هب  اهنآ  یلصا  همـشچرس  دنوش  یم  لیدبت  هنیک  هب  يدعب  لحارم  رد  هک  اه  تتـشت  اه و  فالتخا 
اه يزاـس  هیـشاح  زا  نادنمـشیدنا  نارکفتم و  زین  ناریدـم و  نالوئـسم و  هچناـنچ  تسا و  نتخادرپن  هناحـصان  هناـقداص و  ياـهداقتنا  هب  و 
زا ياهلد  دـنیابرب  نانآ  زا  ار  يزیگنا  فالتخا  هنتف و  يزورفا و  شتآ  ياه  تصرف  همه  دـننک و  درط  ار  ربب  رایب و  ربخ  رـصانع  دـنرذگب و 

هتفرگ نادند  هب  فسات  رسحت و  ياه  تشگنا  بیترت  نیا  هب  دندرگ و  یم  سونام  فولام و  کیدزن و  مه  هب  هدیسر  عزانت  هب  هدیمر و  مه 
اهر ار  بـالقنا  مالـسا و  تمعن  زا  هدـمآ  دوجو  هب  ياـه  تدوم  اـه و  تیمیمـص  میتفرگ و  هلـصاف  مه  زا  تهج  یب  اـم  ارچ  هک  دوش  یمن 

نابـصعتم و نـالهاج و  میتسیرگنن و  دوخ  فارطا  هب  ارچ  هک  دروخ  دـنهاوخن  ترـسح  زین  و  میدومن ! یهت  رگیدـکی  رهم  زا  لد  میدرک و 
زات تخات و  هب  مودخ  روکف و  ياه  تیصخش  يوربآ  تیثیح و  میرح  رد  هتخیسگ  ماجل  تروص  هب  نانآ  میدرکن و  ییاسانش  ار  نارجحتم 

يرکف و رورت  یناور و  گنج  داجیا  هب  تمهت  رکم و  غورد و  مانشد و  ياه  هبرح  اب  دندرک و  کته  ار  اه  تمرح  هنامحر  یب  دنتخادرپ و 
ياه يدنب  ههبج  زا  زیهرپ  رب  دیکات  نمض  شیوخ  ياهدومنهر  رد  ینیمخ  ماما  ترضح  دنتخادرپ ! ناگتخوسلد  ناحلاص و  نآ  یتیصخش 

! مالـسا هب  تمدخ  یمالـساریغ  هزیگنا  هناهب و  هب  رگیدـکی  هیلع  هلباقم  هزرابم و  هچنآ  زا  بانتجا  اه و  تیـصخش  نالوئـسم و  نیب  یـسایس 
. دنناد یم  مزال  يرورـض و  ار  از  تبحم  ياضف  رد  رگیدـکی  اب  وگتفگ  ملاس و  داقتنا  ددرگ  یم  رجنم  ماهتا  کته و  هب  دوش و  یم  هدـیمان 

هزرابم دـشاب  هزرابم  هک ... دـیراذگن  نیا  رب  يانب  میئامن : قیقد  هجوت  ماظن  ناریدـم  نالوئـسم و  هب  باطخ  ماما  ياهدومنهر  زا  هنومن  ود  هب 
اما دییوگب  دیاب  هتبلا  نایب  اب  ناهرب  اب  دـییوگب  رگید  هب  دـیراد  هک  یلئاسم  مادـکره  دـیهاوخ  یم  یمالـسا . مرن  هثحابم  تسا  هثحابم  تسین 

دیراذگن انب  الاح  زا  دینکب . تمدخ  مالسا  يارب  دیهاوخ  یم  دیتسه و  مالسا  رازگتمدخ  دیتسه و  مالـسا  يارب  همه  مه و  اب  دیرادن  هزرابم 
دیدج لکشت  هدوبن و  تفلاخم  شیانعم  هدنزاس  داقتنا  ( 4  ) فرط نآ  هتسد  کی  فرط  نیا  هتـسد  کی  دینکب  يدنب  ههبج  کی  هک  نیا  هب 
داقتنا هتبلا  دنیبب . داقتنا  زا  ياربم  ار  دوخ  دـیابن  سک  چـیه  دوش ... یم  هعماج  دـشر  ثعاب  هدـنزاس  اجب و  داقتنا  تسین . فالتخا  شموهفم 

نارگید بیرخت  ای  فذـح  رکف  رد  تهج  یب  هدرکان  يادـخ  یهورگ  ای  یـسک  ماـظن  نیا  رد  رگا  تسا . یناـیرج  یطخ و  دروخرب  زا  ریغ 
مالسا هب  دنزب  هبرض  دوخ  يابقر  ای  بیقر  هب  هک  نآ  زا  شیپ  امتح  درادب  مدقم  بالقنا  تحلصمرب  ار  دوخ  طخ  حانج و  تحلصم  دیآرب و 

همه دشاب . یم  رادروخرب  یصاخ  شزرا  هاگیاج و  زا  ییارگ » نوناق   » یمالسا تیریدم  ماظن  رد  5 ـ  ( 5 . ) تسا هدرک  دراو  همطل  بالقنا  و 
روصق و هنوگ  چیه  دنشاب . مدقشیپ  نآ  هب  لمع  رد  ودننادب  نوناق  تیاعر  هب  مزلم  ار  دوخ  دیاب  هناگ  هس  ياوق  رد  نادرمتلود  نارادمامز و 
هب لمع  زا  هیرجم  ياوق  يالاب  ياه  هدر  نالوئـسم  زا  یخرب  رگا  هک  تسا  یعیبط  دـشاب . یمن  هیجوت  لباق  ییارگ  نوناق  زا  زیرگ  رد  یتلفغ 
یم ثبع  مدرم  فلتخم  راشقا  هعماج و  نیئاپ  ینایم و  حوطـس  اه و  هیال  طسوت  نوناق  تیاعر  راظتنا  دـننک  يراگنا  لهـس  هحماسم و  نوناق 

ره دـناد و  یمن  ییارگ  نوناق  لصا  زا  نارگید  زیرگ  لیلد  ار  نوناق  هب  قیقد  لمع  رد  نارگید  روصق  مالـسا  یـسایس  میلاعت  هچرگا  دـیامن 
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دیاب همه  دشاب و  یم  ارجا »  » يارب نوناق  هک  دننک  یم  مالعا  ینیمخ  ماما  ترـضح  دشاب . یم  دوخ  ياهراک  لوئـسم  نایرج  هورگ و  درف و 
. دوشن دودح  نیا  زا  فلخت  تسا  هدرک  نیعم  دودح  سلجم  يارب  نوناق  : » هک دنیامن  یم  دیکات  ماما  دنشاب . هتشاد  نآ  هرابرد  یلمع  مازتلا 

جراـخ دـیابن  مه  اـهنآ  هدرک  نیعم  دودـح  اـه  تلود  يارب  دـنکن ... فـلخت  مـه  وا  هداد  رارق  دودـح  هدرک  دـیدحت  روـهمج  سیئر  يارب 
یهاتوک روصق و  هنوگره  نشور  ياهدومنهر  نیا  ( 6 .« ) ار نآ  دننک  تیاده  دنهدب  هبنت  ار  نیا  دیاب  دودح  زا  دوشب  جراخ  هک  ره  . دـنوشب

رظن و رکف و  تیبثت  رب  رارـصا  نیناوق و  اب  زیتس  رد  دمعت  هنوگره  نینچمه  دیامن . یم  موکحم  یفن و  ار  نوناق  تیاعر  رد  يراگنا  لهـس  و 
تلفغ هضراع  ود  نیا  زا  دناد . یم  يرورـض  ار  هاگیاج  ماقم و  ره  رد  رـصانع  نینچ  يارب  تیاده  هبنت و  دیامن و  یم  درط  ار  دوخ  راکهار 

رد دـمعت  نکل  دروآ  لمع  هب  يریگولج  نآ  تاـعیاض  زا  درک و  راـهم  ناوت  یم  رتدوز  دـشاب  یم  دـمعریغ  يرما  هک  ار  يراـگنا  لهـس  و 
یگتفیـشدوخ و زا  نوناـق  اـب  لـباقت  رد  دـمعت  اریز  دومن . فرطرب  ناوت  یم  تخـس  ار  شیوخ  لـمع  رکف و  رب  رارـصا  نوناـق و  اـب  هلباـقم 

نوگانوگ روص  هب  هک  تسا  هضراع  نیمه  دشاب . یم  یناسفن  یقالخا و  هضراع  کی  هک  دوش  یم  یشان  ینیبرتربدوخ  ییارگ و  نتـشیوخ 
عزانت شنت و  دوش و  یم  رهاظ  دویق  زا  اـهر  دازآ و  ياـه  هشیدـنا  ناـبحاص  نیناوق و  ربارب  رد  یـشکندرگ  يردـلق و  یملع  رورغ  نوچمه 
بقع نوناق  نداهن  اپریز  رد  دمعت  يردلق و  رورغ و  ربارب  رد  یلـصا  شور  هار و  ماما  ياه  هشیدنا  ساسارب  تسا  یهیدب  دیامن . یم  داجیا 

ناملاع شود  رب  يرکف  يرظن و  هبنج  زا  هک  تسا  یتیلوئـسم  هفیظو و  نیا  تسا و  تیاده »  » و هبنت »  » لح هار  هکلب  تسین  میلـست  ینیـشن و 
یـشزرا و تاعوبطم  رد  ملق  لها  هژیو  هب  یهورگ  ياه  هناسر  یحانجارف و  دـهعتم و  هتخوسلد و  یـسایس  ياـه  تیـصخش  شیدـنادازآ و 

ياه شالت  اه و  يرگاوغا  اه و  يرالاساغوغ  زا  ساره  نودـب  دـیاب  نانیا  دـنک و  یم  ینیگنـس  ماظن  بـالقنا و  مالـسا و  زوسلد  دـهعتم و 
رکف و رورت  يزیگنا و  هـنتف  یناور و  گـنج  رب  ینتبم  تاـکرحت  تـمهت و  غورد و  رـشن  کـته و  تناـها و  اـب  هـک  یقالخادـض  برخم و 

يرگتمـالم چـیه  تمـالم  زا  دراد  ناوارف  هیـصوت  دـیکات و  نآرق  گـنهرف  هک  ناـنچمه  دـنهد و  همادا  دوخ  هار  هب  تسا  هارمه  تیـصخش 
نآ ندرک  ینابرق  زا  دـنروآ و  نادـیم  هب  هناقداص  هناـصلاخ و  ار  شیوخ  يوربآ  هبرجت و  شناد و  و  ( 7) دـنهدن هار  لد  هب  ساره  فوخ و 

میظنت هسسوم  ماما  هفیحص  1 ـ  یقرواپ : دنزرون . غیرد  روشک  هعماج و  هب  تمدخ  ماظن و  بالقنا و  مالسا و  زا  يرادساپ  تنایص و  هار  رد 
يرهطم یـضترم  هللا  تیآ  دیهـش  رکفتم  ریخا  هلاس  دـصرد  یمالـسا  ياـه  تضهن  و 349 2 ـ  ص 348  ج 12  ینیمخ . ماما  راـثآ  رـشن  و 

كردم ج 21 ص 178 6 نامه  ماما ج 12 ص 346 5 ـ  هفیحص  هیآ 7 4 ـ  ( 14  ) میهاربا هروس  میرک  نآرق  اردص ص 97 3 ـ  تاراشتنا 
ینیبرترب دوخ  ییارگ و  نتشیوخ  یگتفیش و  دوخ  زا  نوناق  اب  لباقت  رد  دمعت  هیآ 54  ( 5  ) هدئام هروس  كردم ج 12 ص 349 7 ـ  نامه   ـ

يردـلق و یملع  رورغ  نوچمه  نوگانوگ  روص  هب  هک  تسا  هضراع  نیمه  دـشاب . یم  یناسفن  یقالخا و  هضراع  کی  هک  دوش  یم  یـشان 
هار و ینیمخ  ماما  ترضح  ياه  هشیدنا  ساسا  رب  دوش . یم  رهاظ  دویق  زا  اهر  دازآ و  ياه  هشیدنا  نابحاص  نیناوق و  ربارب  رد  یـشکندرگ 

يارب نوناق  ینیمخ : ماما  ترـضح  تسین . میلـست  ینیـشن و  بقع  نوناق  نداـهن  اـپ  ریز  رد  دـمعت  يردـلق و  رورغ و  ربارب  رد  یلـصا  شور 
. دـنکن فلخت  مه  وا  هداد  رارق  دودـح  هدرک  دـیدحت  روهمج  سیئر  يارب  دوشن . دودـح  نیا  زا  فـلخت  تسا  هدرک  نیعم  دودـح  سلجم 

رکفتم دننک . تیاده  دنهدب  هبنت  ار  نیا  دودح  زا  دوشب  جراخ  هک  ره  دنوشب . جراخ  دیابن  مه  اهنآ  هک  هدرک  نیعم  دودـح  اه  تلود  يارب 
: يرهطم یضترم  داتسا  دیهش 

نادیهش رازم  رب  روضح  و  مدرم ، روشرپ  لابقتسا  نطو ، هب  هر )  ) ینیمخ ماما  تشگزاب 

کی زا  سپ  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  هراشا  تسا  هدوب  یلقع  دـعاوق  فالخ  نوناق و  فـالخ  لوا  زا  یتنطلـس  میژر  هر :)  ) ینیمخ ماـما 
ياهتدـهاجم اهيزیر و  همانرب  اهيربهر و  اب  تشاذـگ و  ناینب  لاس 1342  رد  هک  یتضهن  يریگ  جوا  رثا  رد  ماجنارـس  ینـالوط ، دـیعبت 

هب نمهب 1357  رد 12  تشاذگ ، رس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  تخـس  لحارم  یبالقنا  دهعتم و  تیناحور  صخاش  ياههرهچ  دوخ و 
، نطو كاـخ  هب  دورو  زا  سپ  هر )  ) ینیمخ ماـما  دـش . هجاوم  ناریا  ناملـسم  رویغ و  مدرم  ریظن  یب  لابقتـسا  اـب  تشگزاـب و  تلم  شوغآ 
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ار لیذ  شخب  یهاگآ  روشرپ و  ینارنخـس  تفر و  ارهز  تشهب  هب  فده  نیمه  اب  تسناد و  نادیهـش  رازم  رب  روضح  ار  دوخ  هفیظو  نیلوا 
ياه تبیـصم  میدید ؛ اه  تبیـصم  تدـم  نیا  رد  ام  تیلـست  رکـشت و  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا  ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعا  دومن . داریا 

تـسد زا  دالوا  ياهدرم  هدرم ، ناوج  ياه  نز  ياه  تبیـصم  دوب . گرزب  مه  نآ  هتبلا  هک  دـش  لصاح  اـه  يزوریپ  ضعب  گرزب و  رایـسب 
رد ینیگنـس  دـتفایم ، دـناهداد  تسد  زا  ار  ناشدوخ  دالوا  هک  اهنیا  زا  یـضعب  هب  ممـشچ  یتقو  نم  هداد . تسد  زا  ردـپ  ياـه  لـفط  هداد ،

مناوتیمن نم  میآرب . تسا  هدش  دراو  ام  تلم  رب  هک  تاراسخ  نیا  هدهع  زا  مناوتیمن  نم  مروایب . بات  مناوتیمن  هک  دوشیم  ادـیپ  مشود 
هب نم  دـیامرف . تیاـنع  رجا  اـهنآ  هب  دـیاب  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  داد . ادـخ  هار  رد  ار  شدوـخ  زیچ  همه  هک  منکب  تـلم  نـیا  زا  رکـشت 

ضرع تیلست  اهنآ  هب  نم  هداد ، ناوج  ياهردپ  هب  نم  متسه . کیرش  اهنآ  مغ  رد  منکیم و  ضرع  تیلست  هداد  تسد  زا  دنزرف  ياهردام 
نوناق لقع و  ریاغم  یتنطلـس  میژر  منکیم . ضرع  تیلـست  دـناهداد  تسد  زا  تدـم  نیا  رد  ار  ناشناردـپ  هک  ییاه  ناوج  هب  نم  منکیم .

یتقو نآ  زا  هک  دیوگیم  هچ  تفگیم و  هچ  تلم  نیا  رگم  دش . دراو  تلم  نیا  هب  هچ  يارب  اه  تبیـصم  نیا  هک  مینکب  باسح  ام  بوخ ،
. دندش تابوقع  نیا  قحتسم  هک  دنتفگیم  هچ  ام  تلم  دراد . همادا  اهنیا  همه  تراغ و  ملظ و  لتق و  الاح  ات  تسا  هدمآرد  تلم  يادص  هک 

دنتـسه نم  نس  رد  هک  ییاهنآ  دوب . نیناوق  فالخرب  دـش  يراذـگهیاپ  هک  لوا  زا  يولهپ  تنطلـس  نیا  هک  دوب  نیا  شبلطم  کـی  اـم  تلم 
سلجم ناسسوم . سلجم  رد  تشادن  تلاخد  چیه  تلم  دش . سیسات  هزینرس  اب  دش ، سیسات  هک  ناسـسوم  سلجم  هک  دناهدید  دننادیم و 

نیا سپ  دـنهدب . تنطلـس  يار  هاش  اضر  هب  هکنیا  هب  دـندرک  راداو  ار  نآ  يالکو  روز  اب  و  دـندرک ، سیـسات  هزینرـس  روز  اـب  ار  ناسـسوم 
رـشب قوقح  فالخ  تسا و  یلقع  دـعاوق  فالخ  نوناق و  فالخ  لوا  زا  یتنطلـس  میژر  لـصا  هکلب  دوب ؛ یلطاـب  رما  کـی  لوا  زا  تنطلس 
هکنیا باب  زا  اهنیا  بوخ ، رایـسب  دـشاب ؛ ناطلـس  يرفن  کی  هک  دـنداد  يار  ناشمامت  یتلم  کـی  هک  مینکیم  ضرف  اـم  هکنیا  يارب  تسا .

یتلم کی  رگا  نکل  تسا . لمع  لباق  اهنآ  يارب  اهنآ  يار  دنتسه ، ناشدوخ  تشونرـس  هب  راتخم  دنتـسه و  ناشدوخ  تشونرـس  رب  طلـسم 
، نیا زا  شیپ  لاـس  هاـجنپ  تلم  تسا ]؟  ] یقح هچ  هب  نیا  دـشاب ، ناطلـس  مه  ناطلـس  نیا  باـقعا  هـکنیا  هـب  ناـشمامت ـ  وـلو  دـنداد ـ  يار 

لوا ناـمز  هک  دـییامرفب  ضرف  قباـس ـ  ناـمز  رد  اـم  تسا . شدوخ  تسد  هب  یتـلم  ره  تشونرـس  دـنکیم ؟ نیعم  ار  دـعب  تلم  تشوـنرس 
ـ  هک مینک  ضرف  ام  مه ـ  تلم  همه  درک و  ادیپ  ققحت  یمدـنارفر  کی  هطـساو  هب  هیراجاق  تنطلـس  هک  مینک  ضرف  رگا  میدوبن ؛ هیراجاق ـ 

تنطلـس نامز  میدوب و  ام  هک  ینامز  رد  دنیآیم ؛ اهدعب  هک  ینیطالـس  نآ  رجق و  ناخدمحماغآ  رب  دنداد  تبثم  يار  اما  دنداد  تبثم  يار 
یقح هچ  هب  هیراجاق ، تنطلـس  يارب  دنداد  يار  هک  ام  دادجا  نآ  هدرکن ؛ كاردا  ار  ناخدـمحماغآ  نامز  ام  زا  کی  چـیه  دوب ، هاشدـمحا 

رد تلم  ینوناق  ریغ  یلیمحت و  يولهپ ، میژر  تسا . شدوخ  تسد  تلم  ره  تشونرـس  دـشاب ؟ ناطلـس  هاشدـمحا  ام  نامز  هک  دـنداد  يار 
ار ام  رایتخا  وا  یلو  هتـشاد  يرایتخا  تسا و  هتـشاد  یتشونرـس  کـی  هدوب ، یتلم  نیا  زا  شیپ  لاـس  هاـجنپ  دـص و  نیا ، زا  شیپ  لاـس  دـص 
هب هک  مینکیم  ضرف  ام  دش  سیـسات  هک  لوا  يولهپ ، تنطلـس  نیا  هک  مینکیم  ضرف  ام  دنک . طلـسم  ام  رب  ار  یناطلـس  هک  تسا  هتـشادن 

لطاب رما  نیا  هکنیا  ضرف  رب  هک ـ  دوشیم  نیا  بابـسا  نیا  دـندرک ، سیـسات  مدرم  راـیتخا  هب  مه  ار  ناسـسوم  سلجم  دوب و  مدرم  راـیتخا 
یتیعمج نیا  رب  دشاب  ناطلس  اضردمحم  اما  دندوب و  نامز  نآ  رد  هک  یصاخشا  نآ  رب  مه  نآ  دشاب ؛ ناطلس  ناخاضر  طقف  دشاب ـ  حیحص 

ناـمز نآ  رد  تلم  دنتـشاد  یقح  هـچ  دـناهدرکن ، ار  تـقو  نآ  كاردا  اـهنآ ـ  زا  یلیلق  ضعب  مـک ، ضعب  ـالا  هـکلب  ناـشرتشیب ـ  نـالا  هـک 
اب روز و  اب  دوب و  نوناق  فالخ  شردـپ  تنطلـس  نوچ  هک  الوا  اضردـمحم  تنطلـس  نیارباـنب  دـننک ؟ نیعم  ناـمز  نیا  رد  ار  اـم  تشونرس 

مینکب ضرف  هاشاضر  تنطلـس  رگا  تسا و  ینوناق  ریغ  مه  اضردمحم  تنطلـس  سپ  تسا ، ینوناق  ریغ  سلجم  دوب ، هدـش  سیـسات  هزینرس 
ام یلو  ام  ياهردپ  رگم  تسا . شدوخ  اب  شتشونرس  یسک  ره  دنک ؟ نیعم  تشونرس  ام  يارب  هک  دنتـشاد  اهنآ  یقح  هچ  هدوب ، ینوناق  هک 

دوجو اهدعب  هک  ار  یتلم  تشونرس  دنناوتیم  دندوب ، نیا  زا  شیپ  لاس  داتشه  نیا ، زا  شیپ  لاس  دص  رد  هک  یـصاخشا  نآ  رگم  دنتـسه ؟
نآ رد  هک  یتنطلس  نیا  نیا ، رب  هوالع  تسین . ینوناق  تنطلس  اضردمحم  تنطلـس  هک  لیلد  کی  مه  نیا  دننکب ؟ نییعت  اهنآ  دننکیم  ادیپ 

دیاب شدوخ  اب  شدوخ  تشونرـس  هک  یتلم  نیا  تسا ، هدوب  حیحـص  هک  مینک  ضرف  ام  مه  ناسـسوم  سلجم  دندوب و  هدرک  تسرد  تقو 
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تنطلـس ار ، هاشاضر  تنطلـس  اـم  هکنیا  هب  دـنداد  يار  اـهنیا  هک  یتقو  ار . ناطلـس  نیا  میهاوخیمن  اـم  هک  دـیوگیم  ناـمز  نیا  رد  دـشاب 
وا تنطلـس  هکنیا  يارب  زا  تسا  هار  کی  مه  نیا  تسا . ناشدوخ  اـب  اـهنیا  تشونرـس  میهاوخیمن ، ار  یتنطلـس  میژر  ار ، هاـش  اضردـمحم 

اضردـمحم و تنطلـس  زا  هدـش  یـشان  هک  ییاه  تلود  غارـس  مییآیم  الاح  یـشیامرف  سلاجم  هدـناشن و  تسد  ياه  تلود  تسا . لـطاب 
رد دنتـشادن  تلاخد  مدرم  الکو ـ  زا  ضعب  هب  تبـسن  مه  نآ  اه  نامز  زا  ضعب  الا  تیطورـشم ـ  لوط  مامت  رد  میراد . ام  هک  ییاه  سلجم 

، دیتسه ناریا  تلم  امش  و  انس ـ  سلجم  هچ  اروش و  سلجم  هچ  تسه ـ  الاح  هک  یـسلجم  نیا  رد  هک  دیراد  عالطا  نالا  امـش  الکو ! نییعت 
رد هچ  دنتسه ـ  سلجم  رد  هک  ییالکو  نیا  ایآ  هک  منکیم  لاوئس  نارهت  مدرم  امش  زا  نم  دیراد ، ینکـس  نارهت  رد  هک  دیتسه  یتلم  امش 
هب هک  ار  يدارفا  نیا  دنسانشیم  مدرم  نیا  رثکا  دینک ؟ نییعت  ناتدوخ  ار  اهنیا  هک  دیتشاد  عالطا  امش  اروش ـ  سلجم  رد  هچ  انـس و  سلجم 

عالطا نودب  هک  یـسلجم  مدرم ؟ عالطا  نودب  هدـش  نییعت  روز  اب  مه  نیا  ای  دنتـسه  سلجم  رد  اروش  سلجم  ای  انـس  سلجم  لیکو  ناونع 
ار تلم  لام  دناهتـسشن و  سلجم  رد  هک  ییاهنیا  نیاربانب  تسا . ینوناق  ریغ  سلجم  سلجم  نیا  تسا ، مدرم  تیاـضر  نودـب  تسا و  مدرم 
رد هک  مه  ییاـهنآ  دنتـسه . نماـض  دـنریگب و  دنتـشادن  قح  ار  قوقح  نیا  تسا ، ردـقنیا  یلیکو  ره ... قوـقح  هکنیا  ناوـنع  هب  دـناهتفرگ 

ینوناق ریغ  شردپ  شدوخ و  هک  یهاش  کی  زا  دوشیم  یشان  هک  یتلود  اما  و  دنتسه . نماض  دنتشادن و  قح  مه  اهنآ  دنتسه ، انس  سلجم 
وچمه یـسلجم و  وچمه  زا  هک  یتـلود  تسا ، ینوناـق  ریغ  تسا  هدرک  نییعت  هک  ییـالکو  تسا ، ینوناـق  ریغ  وا  رب  هوـالع  شدوـخ  تسا ،

ام ار  تنطلس  نیا  هک  دنتفگیم  ناخاضردمحم  نامز  رد  دنتـشاد  هک  ار  یفرح  تلم  نیا  تسا . ینوناق  ریغ  تلود  نیا  دوشب ، اشنا  یناطلس 
ینوناق ریغ  ار  انـس  سلجم  نیا  مینادیم ، ینوناق  ریغ  ار  الکو  نیا  ام  هک  دـنیوگیم  مه  الاح  تسام ، دوخ  اب  اـم  تشونرـس  میهاوخیمن و 

و تسا ، بوصنم  هاش  هیحان  زا  انس ، سلجم  هیحان  زا  سلجم ، هیحان  زا  شدوخ  هک  یسک  ایآ  مینادیم . ینوناق  ریغ  ار  تلود  نیا  مینادیم ،
نالا هک  مینکیم  مالعا  ام  دیورب . دیاب  دیتسه  ینوناق  ریغ  امـش  هک  مییوگیم  ام  دـشاب ؟ ینوناق  هک  دوشیم  دنتـسه ، ینوناق  ریغ  اهنآ  همه 

، نیا زا  شیپ  لاس  دنچ  ات  شدوخ  تسا ! ینوناق  هک  درادن  لوبق  شدوخ  یتح  دنکیم ، یفرعم  ار  شدوخ  ینوناق  تلود  مسا  هب  هک  یتلود 
!؟ متـسه ینوناق  نم  دیوگیم  هک  تسا  هدش  هچ  الاح  تسا ؛ ینوناق  ریغ  هک  تشاد  لوبق  ترازو ، نیا  دوب  هدماین  شتـسد  هک  یتقو  نآ  ات 

هدرک نییعت  تلم  هک  دندرک  اعدا  مادـک  ره  تسا ؟ هدرک  نییعت  تلم  ار  امـش  ایآ  هک  دیـسرپب  الکو  دوخ  زا  تسا ؛ ینوناق  ریغ  سلجم  نیا 
اقآ نیا  هک  مینکیم  لاوئس  مدرم  زا  هیباختنا  هزوح  رد  شاهیباختنا ، هزوح  رد  ار  وا  دربب  مدآ  رفن  کی  تسد  میهدیم  ار  ناشتسد  ام  تسا ،
نیا ام  هک  دنکیم  دایرف  هک  یتلم  ایآ  نیاربانب  تسا . یفن  اهنآ  باوج  هک  دـینادب  امتح  دـیدرک ؟ نییعت  ار  وا  امـش  تسه ؟ امـش  لیکو  ایآ 

نامتـشونرس هک  تسا  نیا  ام  يرـشب  قح  ینوناـق و  قح  یعرـش و  قح  و  تسا ، نیناوق  فـالخرب  نامـسلجم  نیا  ناـمهاش ، نیا  ناـمتلود ،
ياهاج رد  مه  ناتسربق  کی  نارهت ، رد  دننکب  تسرد  ام  يارب  دیهش  ناتـسربق  کی  هک  تسا  نیا  تلم  نیا  قح  ایآ  دشاب ، نامدوخ  تسد 

همه درک و  رارف  تفر ، ثیبخ ... نئاخ  نیا  يولهپ ، ياضردـمحم  هک  منک  ضرع  دـیاب  نم  یقرت  حالـصا و  ماـن  هب  یناریو  داـسف و  رگید ؟
ام داصتقا  مامت  درک . بارخ  داصتقا  هیحان  زا  ار  ام  تکلمم  درک . دابآ  ار  ام  ياه  ناتسربق  درک ، بارخ  ار  ام  تکلمم  داد . داب  هب  ار  ام  زیچ 

، مدرم همه  تمه  اب  ینالوط  ياه  لاس  مینادرگرب ، لوا  لاح  هب  ار  داصتقا  نیا  ام  میهاوخب  رگا  هک  تسا ؛ هتخیر  مه  زا  تسا و  بارخ  نالا 
مه تسد  هب  تسد  مدرم  مامت  ات  دـننکب ، دـنناوتیم  ار  راک  نیا  مدرم  راشقا  زا  رـشق  کی  هن  دـنکب و  دـناوتیم  ار  راک  نیا  تلود  کـی  هن 

ار اه  ناقهد  ار ، تعارز  میهاوخیم  ام  هکنیا  مسا  هب  دینک  هظحالم  امـش  دـنربب . نیب  زا  ار  داصتقا  یگتخیر  مه  هب  نیا  دـنناوتیمن  دـنهدن 
زا دعب  ناشیضرا  تاحالصا  دندرک . تسرد  یضرا  تاحالصا  ! مینک ناشناقهد  الاح  میهاوخیم  ام  دندوب و  تیعر  الاح  ات  مینک ، ناقهد 
زیچ همه  رد  امـش  نـالا  و  تفر ، نیب  زا  اـم  تعارز  یلک  هب  تفر ، نیب  زا  یناـقهد  یلک  هب  هـک  دـش  یهتنم  اـجنیا  هـب  ینـالوط  تدـم  نـیا 

وا زا  مدنگ  هکنیا  رد  میـشاب  وا  هب  جاتحم  ام  اکیرما و  يارب  زا  دنک  تسرد  رازاب  ات  درک  ار  راک  نیا  اضردـمحم  ینعی  جراخ . هب  دـیجاتحم 
ییاهراک نیاربانب  میروایب . تساکیرما  هدناشن  تسد  هک  لیئارـسا  زا  ای  میروایب ، وا  زا  غرممخت  ار . زیچ  همه  میروایب ، وا  زا  جـنرب  میروایب ،

دراو ام  تکلمم  رب  ياهمطل  کـی  یـضرا  تاحالـصا  هیـضق  تسا ! هدوب  داـسفا  شدوخ  اـهراک  نیا  حالـصا ، ناونع  هب  هدرک  مدآ  نیا  هک 
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لاس ات  دـننک  کمک  دـنهدب و  مه  هب  تسد  تلم  همه  رگم  مینکب ؛ شناربج  ار  نیا  میناوتن  ام  رگید  لاـس  تسیب  دـیاش  اـت  هک  تسا  هدرک 
بقع هاش ]  ] نیا ار  ام  گنهرف  تسا . هدرک  تسرد  هتـشاد  هگن  بقع  گنهرف  کی  ار  ام  گنهرف  اـنعم . نیا  دوشب  ناربج  درذـگب و  ییاـه 
اجنیا رد  یتدم  کی  هکنیا  زا  دعب  دیاب  تسین و  مامت  مات  تالیـصحت  اجنیا  رد  ناشتالیـصحت  ام  ياه  ناوج  نالا  هک  يروط  هب  هتـشاد  هگن 

لاس هاجنپ  ام  دـننکب . لیـصحت  جراخ  رد  دـنورب  دـیاب  اه ، راشف ]  ] نیا اب  مه  نآ  اه ، تبیـصم  نیا  اب  مه  نآ  دـندرک ، یلیـصحت  همین  کـی 
تسا هدش  تنایخ  نوچ  نکل  میراد ؛ ار  هاگشناد  نیا  هک  تسا  لاس  دنچ  یـس و  بیرق  میراد و  هاگـشناد  تسا  لاس  هاجنپ  زا  رتشیب  تسا ،

هطـساو هب  مدآ  نیا  مدآ . نیا  تسا  هدرب  نیب  زا  ار  ام  یناسنا  يورین  اه و  ناسنا  مامت  درادن . یناسنا  دشر  هدرکن ؛ دشر  تهج  نیا  زا  ام ، هب 
دنداد هزاجا  هک  يزکارم  تساشحف . شايرایسب ـ  شویدار ـ  تساشحف ، زکرم  شنویزیولت  هدرک . تسرد  اشحف  زکارم  هتشاد ، هک  يرکون 

، تسا یـشورف  باتک  زا  رتشیب  یـشورف  بورـشم  زکرم  نارهت  رد  دنداد . مه  تسد  هب  تسد  اهنیا  تساشحف . زکارم  دشاب ، زاب  هکنیا  يارب 
اب ام  میفلاخم . اشحف  زکرم  اب  ام  میتسین ، فلاخم  امنیـس  اب  ام  تساشحف . زکرم  ام  يامنیـس  هچ ؟ يارب  تسا . هللااشام  یلا  رگید  داسف  زکارم 

نتـشاد هگن  بقع  يارب  بناجا  تمدخ  رد  هک  يزیچ  نآ  اب  ام  میتسین ، فلاخم  نویزیولت  اب  ام  میفلاخم . اشحف  اب  ام  میتسین ، فلاخم  ویدار 
رهاظم ددـجت ؟ بتارم  اب  ددـجت ؟ اب  میدرک  تفلاخم  یک  ام  میتسه . فلاـخم  نآ  اـب  تساـم ، یناـسنا  يورین  نداد  تسد  زا  اـم و  ناـناوج 

هب ار  ام  دننکب  ندمت  هدافتـسا  نآ  زا  دیاب  هک  یمیظع )  ) زکرم ناریا ـ  رد  اصوصخ  تشاذگ ـ  قرـش  رد  ار  شیاپ  اپورا  زا  هک  یتقو  ددـجت 
امـش و  دـشاب ؛ مدرم  نیا  تیبرت  تمدـخ  رد  مدرم ، نیا  تمدـخ  رد  دـیاب  هک  تسا  ندـمت  رهاـظم  زا  یکی  امنیـس  تسا . هدـناشک  شحوت 

هب اهنیا  میتسه . فلاخم  تاهج  نیا  رد  اهنیا  اب  ام  زکارم . ]  ] نیا ریاس  روطنیمه  و  دناهدیشک . یهابت  هب  اهنیا  ار  ام  ياه  ناوج  هک  دینادیم 
زا ریغ  اکیرما و  هب  دـنداد ! ریغ  هب  ار  ام  تفن  مامت  ام . تفن  اما  اکیرما و  هاش و  تسد  زا  داـیرف  اـم . تکلمم  هب  دـناهدرک  تناـیخ  اـنعم  همه 
ام اکیرما ! ياقآ  يارب  ندرک  تسرد  هاگیاپ  يارب  ییاههحلـسا  کی  ضوع ، دنتفرگ ؟ هچ  ضوع  دـنداد  اکیرما  هب  هک  ینآ  دـنداد . اکیرما 
ام زا  ار  تفن  هلیح  نیا  اب  تشاد ، تلاخد  مه  ( 1  ) درم نیا  هک  هلیح ، نیا  اب  اکیرما  میدرک ! تسرد  اهنآ  يارب  هاگیاپ  مه  میداد و  تفن  مه 

لامعتـسا ار  هحلـسا  نیا  دـناوتیمن  ام  شترا  هک  اـجنیا  هدروآ  ییاههحلـسا  ینعی  درک . تسرد  هاـگیاپ  ضوع ، رد  شدوخ  يارب  و  دوبر ] ]
ـ  رگید لاس  دنچ  رگا  ار  ام  تفن  نیا  هک  تفن ، هیحان  زا  مه  نیا  دنـشاب . اهنآ  ياه  سانـشراک  دیاب  دنـشاب ، اهنآ  ياهراشتـسم  دیاب  دـنکب ؛
هک مه  ار  نامتعارز  دوب ، هدرک  مامت  ار  ام  تفن  نزاخم  دوب ، هدرک  ادیپ  یتنطلس  رمع  دوب ، هدرک  ادیپ  رمع  صخش ]  ] نیا هتساوخن ـ  يادخ 

نوخ تسا . نیا  يارب  نیا ، تسد  زا  مینکیم  دایرف  هک  ام  رایغا . يارب  دـنک  یگلمع  دـیاب  دوب و  هدـش  طقاس  یلک  هب  تلم  نیا  هدرک ، مامت 
هن میدرب . رـس  هب  قانتخا  رد  هک  تسا  لاس  هاجنپ  ام  ام . میهاوخیم  يدازآ  هکنیا  يارب  هدـش ؛ هتخیر  تاهج  نیا  يارب  ام  ياه  ناوج  ياـه 

دنتـسناوتیم ربنم  لها  هن  دـنزب ، فرح  تسناوتیم  بیطخ  هن  میتشاد ؛ حیحـص  نویزیولت  هن  میتشاد ، حیحـص  ویدار  هن  میتشاد ، تاـعوبطم 
همادا دنتـسناوتیم  ار  ناشراک  تلم  راشقا  زا  کی  چـیه  هن  دـهدب ؛ همادا  ار  شدوخ  راک  دازآ  تسناوتیم  تعاـمج  ماـما  هن  دـننزب ، فرح 

همین تسا ، یقاب  هک  وا  ( 2  ) هشاشح همین  زاب  مه  نالا  دوب و  یقاب  تسا و  یقاب  رتالاب  قیرط  هب  قانتخا  نیمه  مه  ناشیا  ناـمز  رد  دـنهدب و 
رگا تسا و  ینوناق  ریغ  اهنیا  مامت  مدآ ـ  نآ  سلجم  مدآ ، نآ  تلود  مدآ ، نآ  دوخ  هک  مییوگیم  ام  تسا . یقاب  مه  قاـنتخا  نیا  هشاـشح 

نییعت تلود  نم  تلم  ینابیتشپ  اب  تلود  نییعت  مینکیم . همکاحم  ار  اهنآ  ام  و  دنوشب ، همکاحم  دیاب  دـنمرجم و  اهنیا  دـنهدب ، نیا  هب  همادا 
هکنیا هطـساو  هب  نم  منکیم ! نییعت  تلود  تلم  نیا  یناـبیتشپ  هب  نم  منکیم ! نییعت  تلود  نم  منزیم ! تلود  نیا  نهد  وـت  نم  مـنکیم !

، درادـن شلوبق  مه  تلم  دـنرادن ، شلوبق  مه  شیاـقفر  درادـن ! لوبق  ار  شدوخ  مه  شدوـخ  هک  ( 4  ) اـقآ نیا  (... 3  ) دراد لوـبق  ارم  تلم 
زا مه  سیلگنا  دینکب ؛ ینابیتشپ  نیا  زا  هک  هداد  روتسد  شترا  هب  هداتـسرف ، هدرک و  ینابیتشپ  نیا  زا  اکیرما  طقف  درادن ؛ شلوبق  مه  شترا 

تلم تاقبط  زا  کی  چیه  هن  دراد ، شلوبق  تلم  هن  هک  یمدآ  رفن  کی  دـینکب . ینابیتشپ  نیا  زا  دـیاب  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  ینابیتشپ  نیا 
مه دایرف  رارـشا ، نیا  تسه  ناشدوخ  زا  اه ! نابایخ  يوت  دنروآیم  هک  دنراد  ار  رارـشا  زا  ات  دـنچ  هلب  دـنرادن ، شلوبق  دـییوگب  اج  ره  زا 

تلود اـت  ود  هک  تکلمم  کـی  رد  هک  دـیوگیم  تـسا . تـلم  ( 5  ) نیا تسا ، نیا  تلم  نـکل  دـننزیم . مـه  اـه  فرح  نـیا  زا  دـننکیم ،
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هک یتلود  یتسه ! ینوناق  ریغ  وت  دورب . دیاب  ینوناق  ریغ  تلود  نکل  درادن  تلود  ات  ود  تکلمم  کی  نیا ؛ تسا  حـضاو  بوخ ، دوشیمن !
رـس دـیاب  ار ! تلم  ای  ینک  راکنا  ار  ادـخ  ای  دـیاب  وت  تسادـخ . مکح  هب  یکتم  تسا ؛ تلم  يارآ  هب  یکتم  هک  تسا  یتلود  مییوگیم ، اـم 

تلم هب  رادـشه  دـنک . ماعلتق  ار  تلم  نیا  رارـشا ، زا  ياهتـسد  کی  دـنک  راداو  اهنیا  اکیرما و  رما  هب  هکنیا  ای  و  مدآ ! نیا  دنیـشنب  شیاـج 
ام قباس . ياه  ملظ  نآ  قباس و  تیثیح  نآ  دوشب  هداعا  هرابود  میراذـگیمن  اـم  دـننک . ادـیپ  هطلـس  اـهنیا  میراذـگیمن  میتسه  اـت  اـم  ناریا 

. دنشکیم دنراد  هشقن  دیـشاب ! رادیب  مدرم ، يا  دیـشاب ! رادیب  دننادرگرب . ار  وا  دنهاوخیم  اهنیا  ددرگرب . اضردمحم  هک  تشاذگ  میهاوخن 
نآ هب  دـننادرگرب  ار  ام  هرابود  دـنهاوخیم  دـننکیم . تسرد  دـنراد  طـباور  شتـسه ؛ هک  ییاـج  نآ  رد  ( 6  ) هکدرم هدرک  تـسرد  داـتس 

میهاوخن میراد  ناج  ات  تشاذـگ ؛ میهاوخن  ام  دورب . اکیرما  ماک  هب  ام  یتسه  همه  و  دـشاب ، قاـنتخا  رد  قاـنتخا  ناـمزیچ  همه  هک  يدـهع 
نیا هک  تسا  بجاو  ام  همه  رب  منکیم  ضرع  نم  متـسه و  راتـساوخ  ار  امـش  همه  تمالـس  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  زا  نم  و  تشاذـگ .

ـ  ار لوا  تلود  و  مینکب ؛ تسرد  ( 7  ) انـس سلجم  مدرم ، يارآ  هطـساو  هب  ام  و  دنوشب ؛ طقاس  اهنیا  هک  یتقو  نآ  ات  میهدب  همادا  ار  تضهن 
ناکرا کی  زا  رکـشت  کـی  منکب و  شترا  هب  تحیـصن  کـی  دـیاب  نم  شترا و  هب  تجح  ماـمتا  زردـنا و  مینکب . نییعت  ار ـ  یمئاد  تلود 
تمحز میراد  اـم  دیـشاب . لقتـسم  امـش  هک  میهاوخیم  اـم  هک  تسا  نیا  منکیم  هک  یتحیـصن  نآ  اـما  شترا . زا  ییاهرـشق  کـی  شترا ،

ام شترا  هک  میهاوخیم  دندیـشک ، رجز  دـنتفر ، سبح  ام  خـیاشم  میداد ، وربآ  تیثیح و  ام  میداد ، ناوج  اـم  میداد ، نوخ  اـم  میـشکیم ،
هب نم  دیشاب !؟ رکون  دیهاوخیم  امش  دیشاب ؟ لقتسم  دیهاوخیمن  امـش  رکـشلرس ، ياقآ  دیهاوخیمن ، امـش  دبـشترا ، ياقآ  دشاب . لقتـسم 

شترا دیوگیم  تلم  میشاب . لقتـسم  دیاب  ام  دییوگب  دییوگب . دیوگیم  تلم  هک  نامه  تلم ؛ شوغآ  رد  دییایب  هک  منکیم  تحیـصن  امش 
ـ  مینزیم ار  فرح  نیا  امش  رطاخ  يارب  ام  دییایب ـ  مه  امش  دشاب ؛ یبنجا  اکیرما و  ياهراشتسم  نامرف  ریز  دیابن  شترا  دشاب ، لقتسم  دیاب 
ام دنـشاب . اهراشتـسم  نیا  میهاوخیمن  ام  میـشاب ، لقتـسم  میهاوخیم  ام  دییوگب : دینزب ، ار  فرح  نیا  ناتدوخ  رطاخ  يارب  دییایب  مه  امش 
هک دـیزیرب  ار  ام  ياه  ناوج  نوخ  نابایخ ، يوت  دـیزیرب  هک  تسا  نیا  ام  يازج  دـشاب ، لقتـسم  دـیاب  شترا  هک  مینزیم  ار  فرح  نیا  هک 

نیا زا  منکیم  رکـشت  اما  تلم و  هب  هتـسویپ  نایماظن  زا  یـسانشردق  یـشاب . اقآ  وت  میهاوخیم  ام  مشاـب ! لقتـسم  دـیاب  نم  دـییوگیم  ارچ 
نیا دـندرک . ظـفح  اـهنیا  ار ، ناـشتلم  يوربآ  ار ، ناـشروشک  يوربآ  ار ، ناـشدوخ  يوربآ  اـهنیا  تـلم . هـب  دـندش  لـصتم  هـک  ییاهرــشق 

رد ناهفـصا و  رد  هک  ییاهنآ  روطنیمه  و  دنتـسه ؛ ام  دـیجمت  رکـشت و  دروم  همه  اهنیا  ییاوه ـ  يورین  ياهرـسفا  اهرفامه ، اـهرادهجرد ،
یمالـسا تضهن  زا  ینابیتشپ  دندش و  قحلم  تلم  هب  دنتـسناد و  ار  ناشدوخ  يروشک  یلم ، یعرـش ، فیلکت  اهنیا  اهاج  ریاس  رد  نادمه و 

رفک زا  رتهب  امش  يارب  مالسا  اهنیا . هب  دیوشب  لصتم  هک  مییوگیم  دندشن  لصتم  هک  ییاهنیا  هب  مینکیم و  رکـشت  اهنآ  زا  ام  دندرک . تلم 
دینکب اهر  دـینکب . ار  راک  نیا  ناتدوخ  يارب  مه  امـش  ار ، بلطم  نیا  مییوگیم  امـش  يارب  ام  تسا . یبنجا  زا  رتهب  امـش  يارب  تلم  تسا ؛
تـسرد رگید  ناسک  اـی  اهامـش  هک  تسا  ییاـهزیچ  نیا  مینزیم ! راد  هب  ار  امـش  مییآیم  اـم  دـیدرک ، اـهر  رگا  هک  دـینکن  لاـیخ  ار . نیا 

ظفح ار  اهنآ  تداعـس  تزع و  لامک  اب  اـم  دـندش ، لـصتم  دـندمآ و  هک  اهرـسفا  نیا  اـهرادهجرد و  نیا  اـهرفامه و  نیا  ـالا  و  دـناهدرک ؛
میهاوخیمن ام  دـشاب . دـنمتردق  ماظن  کی  ياراد  تکلمم  هک  میهاوخیم  ام  دـشاب . يوق  تکلمم  تکلمم  هک  میهاوخیم  ام  و  مینکیم .
شایتسرپرـس نارگید  هک  یماظن  هن  تلم ؛ تمدـخ  رد  تلم  زا  یـشان  ماظن  نکل  دـشاب  ظوفحم  ماظن  میهاوخیم  ام  مینزب . مه  هب  ار  ماـظن 

فرح کی  شلـصا  انـس  سلجم  انـس . سلجم  هن  دوب  ناسـسوم  سلجم  انـس  سلجم  زا  نم  دوصقم  دنهدب . نآ  هب  نامرف  نارگید  دننکب و 
؛ هاکرپ . 2 هاش . یقرواپ 1 . ات 19 ) ص 10  ج 6 ، ماما ، هفیحـص  عبنم :  ) هتاـکرب هللاهمحر و  مکیلع و  مالـسلاو  هدوب ! هشیمه  تسا ! یفرخزم 
. دوش عطق  ماما  نانخـس  هک  دش  بجوم  مدرم  دیدش  تاساسحا  زاربا  . 3 تسا . رایتخب  تلود  روظنم  اجنیا  رد  رامیب . صخـش  رد  حور  هیقب 

. دینک هجوت  ینارنخس  نیمه  نایاپ  رد  ماما  حیضوت  هب  . 7 هاش . . 6 راضح . هب  هراشا  . 5 رایتخب . . 4

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگن  زا  يولهپ  میژر  ياهتنایخ  اهتیانج و 
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یمالـسا و بـالقنا  اـب  اـت  دروآیم  دـیدپ  یتـصرف  هراوـمه  رجف  ههد  ماـیا  ناـخاضر  تموـکح  ینهیم  دـض  يدادبتـسا و  ياـهیگژیو  . 1
ییاهیهدب هچ  دسافم و  هچ  يولهپ  میژر  هک  دیآ  شیپ  شـسرپ  نیا  زورما  لسن  يارب  دـیاش  میوش . انـشآ  رتشیب  نآ  اب  طبترم  تاعوضوم 

، تشاد ییانـشآ  يولهپ  میژر  ياهتنایخ  اهتیانج و  دسافم و  اب  همه  زا  شیب  هک  یـسک  اعطق  دوب ! يرورـض  نآ  نتفر  نیب  زا  هک  تشاد 
( هر  ) ینیمخ ماما  تسا ، هدرک  اـشفا  مدرم  يارب  ار  يولهپ  میژر  ياـهتیانج  دـسافم و  همه  زا  شیب  هک  مه  یـسک  دوب ، هر )  ) ینیمخ ماـما 
رد میزادرپیم . يولهپ  میژر  ياـهتنایخ  اـهتیانج و  هراـبرد  هر )  ) ینیمخ ماـما  نانخـس  زا  ياهشوـگ  یناوخزاـب  هب  نیارباـنب ، دـشابیم .

ياـهیگژیو مـینکیم : يرورم  هر )  ) ینیمخ ماـما  ناـبز  زا  ار  ریز  هناگتـشه  ياـهروحم  زا  یکی  تمــسق  ره  رد  یناوخزاـب ، نـیا  ناـیرج 
اضردمحم يزیتس  گنهرف  تسایس  ناخاضر ، يزیتس  گنهرف  تسایس  ناخاضر ، يزیتس  بهذم  تسایس  ناخاضر ، تموکح  يدادبتـسا 

هرود ناماسبان  هتـسباو و  داصتقا  ناخاضردـمحم ، هرود  رد  یعامتجا  ناـماسبان  عاـضوا  ناخاضردـمحم ، يزیتس  بهذـم  تسایـس  ناـخ ،
يروآدای رد  هر ،)  ) ینیمخ ماما  نانخـس  زا  ییاههشوگ  یناوخزاب  تسا  دیما  ناخاضردـمحم . هناریذـپ  هطلـس  تسایـس  ناخاضردـمحم و 

اه يدزد  همه  هکنیا  باب  زا  هاشاضر  نامز  دشاب . دیفم  دندرک  ناریا  مولظم  تلم  هب  نانآ  هک  یتنایخ  يولهپ و  میژر  ياهتیانج  دسافم و 
اهنآ دوخ  هک  دوبن  روط  نیا  هاشدـمحا  ناـمز  دـندوبن ، تردـق  نیا  هب  اـه  تموکح  دوب ، شدوخ  تسد  راـصحنا  دوب ، شدوخ  هب  رـصحنم 
نامز دندرکیم . تسرد  ار  طاسب  نیا  دنداتـسرفیم  هک  ییاههتـسد  راد و  هک  دوب  نیا  دـننکب ، ناشدوخ  يارب  ار  اه  تشادرب  همه  دـنناوتب 
رتالاب همه  زا  یتلود و  هاگتـسد  دوخ  رد  دوب  هدـش  زکرمتم  اج  همه  زا  اـهیلز  همه  نارهت ، دوب  هتفر  اـههندرگ  زا  اـه  يدزد  همه  هاـشاضر 

دندرکیمن تئرج  اهتنم  دـندوب  فلاخم  اقلطم  یتلود  ياه  هاگتـسد  اـب  مدرم  هک  دوب  دـش  نیا  بابـسا  نیا  اـهنیا و  لاـثما  هاـشاضر و  دوخ 
نآ دیـسرتیم ، شدوخ  رـسمه  زا  یـسک  ره  هک  دوب  بیرغ  بیجع و  قاـنتخا  نآ  ناـخاضر  ناـمز  رد  هک  مه  یتـقو  ناـمه  دـننزب . فرح 
ره هاش و  رگید  هک  هاشاضر  نامز  رد  تشادن . دوب  اضردمحم  نامز  رد  هک  یقانتخا  نآ  هب  یطبر  چیه  دوب  ناخاضر  نامز  رد  هک  یقانتخا 

اهردـقنآ مدرم  رگید  هک  روـما  ریاـس  رد  دوـب . مدرم  قـح  هک  یتاـباختنا  رد  نیا  دوـبن . شلـصا  مدرم  يارب  یلاـجم  دـندوب ، اـهنیا  دوـب  هچ 
، ندرب هب  دندرک  عورـش  اهنیا  لوا  زا  یلم  تورث  تراغ  دنتـشادن . تلاخد  الـصا  دوب  اهنآ  قح  مه  نآ  هکنیا  اب  دـندوبن  لئاق  قح  ناشدوخ 

یکی  ) یبصنم بحاص  کی  زا  دندرک  لقن  نم  يارب  هک  يروط  نآ  دـننک  شنوریب  دنتـساوخیم  هک  یتقو  نآ  ار  ناریا  تارهاوج  هاشاضر 
هک یلالخ  نیا  رد  دندرک ، شنوریب  دـندمآ و  نیقفتم  ار  هاشاضر  یتقو  تسا ) هدوب  هارمه  هک  یبصنم  بحاص  کی  زا  درک  لقن  نایاقآ  زا 

ایرد نیب  اـهتنم  دـنربب ، هک  دـنداتفا  هار  ناریا و  تارهاوج  زا  دـندرک  رپ  ار  اـه  نادـمچ  درک . رپ  ار  رهاوج  ياـه  نادـمچ  دورب  تساوخیم 
هتفگ صخـش  نآ  هک  یتشک  کی  دنتـشاد و  هگن  ییاج  کی  دـندربیم . ار  مدآ  نیا  یتشک  اب  هک  دوب ) هدرک  لقن  بصنم  بحاص  ناـمه  )

اجنامه نکل  یتشک  نآ  يوت  ورب  وت  دنتفگ  وا  هب  یتشک و  نیا  هب  دـندرک  لصتم  دـندروآ  اهنآ  تسا ، هدوب  تاناویح  لمح  صوصخم  دوب 
کی دوب . هدرب  دوب و  هدیدزد  هک  ییاهنآ  زا  ریغ  دـندرک  ار  راک  نیا  وا  نامز  نآ  دـش . مامت  دـندرب ، اهسیلگنا  دنتـشادرب و  ار  اه  نادـمچ 

دوب و هاشاضر  اب  فلاخم  زور  نآ  هک  هللاهمحر - سردم -  موحرم  دوب ، دـیاش  رطخ  دروم  هک  يرفـس  کی  دوب ، هتفر  رفـس  کی  رد  یتقو 
هک دوب  هدش  لاحشوخ  یلیخ  دیدرگرب ، ملاس  هک  رفس  نیا  رد  امـش  هب  مدرک  اعد  نم  هک  دوب  هتفگ  داد ، تفلاخم  نامه  رـس  مه  ار  شناج 

همه يدوب  هدرم  رفـس  نیا  رد  وت  رگا  هک  تسا  نیا  دراد ، هتکن  رخآ  دوب  هتفگ  ناشیا  بوخ ، دیدرک ؟ اعد  تفگ  هدرک ، اعد  وا  هب  سردـم 
ردـپ نآ  نامز  رد  درکیم . وا  ار  اهراک  نآ  وا  نامز  رد  مینک . ادـیپ  ار  ناـملاوما  اـت  یـشاب  هدـنز  مهاوخیم  نم  دوب . هتفر  نیب  زا  اـم  لاوما 

تارهاوج و زا  دندرک  رپ  ار  اه  نادمچ  دنک ، عمج  رهاوج  هک  داتفا  نیا  لابند  دندرک ، جارخا  ار  وا  نیقفتم  دش و  عقاو  گنج  رد  هک  یتقو 
لـصتم دندروآ  دوب  تاناویح  صوصخم  هک  يرگید  یتشک  کی  دناهدرک  لقن  ام  يارب  هک  يرارق  زا  تسـشن  یتشک  رد  هک  یتقو  دـندرب ،

اه نادمچ  دـنتفگ  هچ ؟ اه  نادـمچ  سپ  تفگ : یتشک ، نآ  يوت  ایب  دـنتفگ  دوب  رتدـب  ناویح  زا  هک  ار  ثیبخ  نآ  یتشک و  نآ  هب  دـندرک 
فرط نآ  رد  مدوب و  هچب  نم  هک  تقو  نآ  رد  هک  یتقو  هیلام  ياسور  یتح  دندروخ . دندرب و  ناتـسلگنا  ار  اه  نادمچ  مه  دـعب  دـعب ، لام 

زیچ روز  هب  مدرم  زا  اـت  درکیم  هچ  ـالثم  يرمرادـناژ  زا  درکیم و  هچ  ار )  ) مدرم و هب  تبـسن  دوـب  صارح  مه  شاهیلاـم  سیئر  مدوـب  اـه 
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اجنآ دهاوخیم و  قلغ  مه  رومام  تفرگیم و  تایلام  هک  تقو  نآ  حالطـصاب  قلغ  تایلام و  ار  تایلام  نامه  هکنیا  هن  روز  هب  تفرگیم ،
ییاه تبیـصم  هچ  دروایب . شیارب  یچ  دنکب و  هچ  هد  يادخدک  دش  دراو  وا  هب  هک  یـسک  نآ  دیاب  دوشیم  دراو  هک  یتقو  دورب  دـیاب  مه 

دنتفریم یتقو  مه  نیرومام  دوب ، تموکح  رومام  هچ  دوب  هیلام  رومام  هچ  تیروماـم ، ناونع  هب  هک  یناـسک  نیمه  تسد  زا  دنتـشاد  مدرم 
نامز دیدش ، قحلم  اه  هار  نیب  رد  هک  مه  اهامش  لاس ، تشه  هاجنپ و  دودح  تسه  مدای  لئاسم  لوا  زا  هک  نم  دندرکیم . باذع  ار  مدرم 
دیعبت هدوب ، سبح  يوت  هدوب ، يراتفرگ  هدوب ، تمحز  دوب ، قانتخا  دـیدرک ، زاب  ار  ناتمـشچ  هک  تقو  نآ  زا  دـیاهدرک ، كرد  ار  هاش  نیا 

تکلمم نیا  هناوتـشپ  هک  تارهاوج  اهنیا ، دـناهدرب  ار  امـش  زیچ  همه  هدوب ، لواپچ  هک  يرگید  ياـه  يراـتفرگ  هدوب ، لـئاسم  نیا  زا  هدوب ،
درک و لمح  ناشیا  ار )  ) شیرادقم کی  دـندرب و  دـنتفرگ و  شتـسد  زا  هار  نیب  رد  اه  یـسیلگنا  درب و  هاشاضر  ار  شیرادـقم  کی  هدوب ،

نآ تسشن و  همه  ياج  رگتراغ  کی  دندرکیم ، بوکرس  ار  همه  رگتراغ ، کی  هب  دندرک  رـصحنم  ار  اه  تراغ  همه  هاشاضر  نامز  درب .
همه دنتشاد ، جراخ  زا  هک  يروتسد  هک -  يزیچ  هب -  مه  نآ  دندش ، بوکرس  همه  شدعب  دندوب  ددعتم  اهرگتراغ  رتشیپ  درکیم . تراغ 

زابرـس کی  تشادن ، چیه  درک  اتدوک  هک  یتقو  ناشیا  ردـپ  دوب . رگتراغ  مه  نآ  هک  رفن  کی  رد  اوق  دـش  زکرمتم  دـندرک و  بوکرـس  ار 
، ناردنزام ام ، تکلمم  لامش  نتفرگ . اهنآ  زا  روز  هب  ار  مدرم  كالما  درک  عورش  تکلمم  نیا  رب  درک  ادیپ  هطلس  هک  یتقو  دیلارفـص . دوب 

یتیناحور زا  ای  دندوب  کلام  هک  یناسک  زا  يرایـسب  دناهدمآ و  رد  روز  هب  وا  هلابق  هب  وا  لامع  وا و  ياهراشف  اب  ام  زبسرـس  كالما  نیرتهب 
، هدوب كارا  نیا  رد  دمآ  هک  ناخاضر  دنتـشکیم . یهاگ  دندربیم و  سبح  هب  دنتفرگیم و  ار  اهنیا  دـندادیم  يرظن  کی  رما  نیا  رد  هک 
رد نم  هک  تسا  هدرک  لقن  شدوخ  درک ، لقن  اهنیا  يارب  ار  شدوخ  لاح  حرش  اجنآ  هدوب ، يزیچ  وچمه  کی  يزابرـس ، کی  ناخاضر و 

یهام مینکب ، ار  نامیگدنز  ام  دنهدب  ام  تسد  ار  نیا  هام  لوا  هک  میدوب  نیا  لابند  یه  ام ، میتشاد و  ردـقچ  منادیمن  یهام  مدوب و  كارا 
نیا هتفگ  هصق  ار ، نیا  هدرکیم  تبحص  شدوخ  يارزو  اب  تقو  نآ  رد  هک  شیوگتفگ  نآ  رد  نیا  هدوب ، یمک  زیچ  ردقچ ، ناموت ، تفه 

منکیم ضرع  هن  دوب و  کلام  هن  دوب و  یلوهجم  مدآ  کـی  هک  مینادیم  اـم  همه  میتشادـن . چـیه  اـم  هک  هتفگ  شدوخ  ناـخاضر  سپ  ار ،
هک تسین  ناتدای  ناترثکا  دشاب و  ناتدای  دیاش  امـش  زا  يرایـسب  اجنیا و  دمآ  لاح  نیا  رد  نیا  دوبن ، اهنیا  چـیه  دوب . رجات  هن  دوب و  بساک 

رگید شدـعب  هتبلا  بوخ  تفرگ ، ار  كالما  نیا  تسناوت  هک  ییاج  ره  ار  لامـش  ای  ناردـنزام  تشادـن ، چـیه  اـجنیا  دـمآ  هاـشاضر  یتقو 
قوقح هتـشادن ، زیچ  چـیه  هک  تسا  یمدآ  کـی  ثراو  مه  ناـشیا  دراد ، هگن  تسناوتن  ناـشیا  َدـعب  شدـعب ، اـهنآ  دـنراد ، هگن  دنتـسناوتن 

ینوناـق نیا  مدرک ، شداـشرا  ار  نیا  اررکم  نم  تسا . هدوبن  ینوناـق  ناطلـس  هکنیا  يارب  تسا ، هدربیم  دوـخیب  روز ، هب  هک  مه  یتـنطلس 
نیا هک  دینیبب  دینک  باسح  هدوب  ردقچ  شقوقح  هدوب ، ردقچ  ناشیا  جرخ  تسا ، هدوب  ردقچ  دـینیبب  مه  یتنطلـس  قوقح  نآ  تسا ، هدوبن 
رگا دراد ، رگید  ياهاج  رد  دراد ، سیئوس  رد  دراد ، اه  کناب  رد  ابیرقت  اج ، همه  ياـه  کـناب  رد  هکنیا  دراد ، جراـخ  رد  نـالا  هک  لاوما 

... هدروآ اجک  زا  میـسرپیم  وا  زا  بوخ ، دراد ، ار  اـهنیا  ـالاح  درادـن  چـیه  هک  یمدآ  کـی  رگا  دـنهدب و  وا  هب  بوخ ، اـعقاو ، دراد  بلط 
(( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  ناریا  رصاعم  خیرات  زا  هتفرگرب  )

تادنتسم

( هر  ) ینیمخ ماما  یسایس  هینایب  نیتسخن 

لاسکی هیمالعا  نیا  تسا . تیمها  زئاح  ناشیا  تازرابم  ریس  اب  ییانشآ  هبنج  زا  ینیمخ  ماما  ترـضح  یـسایس  هیمالعا  نیلوا  هعلاطم  هراشا 
رد روبزم  هینایب  یطخ  هخسن  تسا . هدش  هتـشون  رارـسالا  فشک  باتک  ینعی  ینیمخ  ماما  یـسایس  یتدیقع و  ردقنارگ  رثا  شراگن  زا  سپ 

ياقآ نابز  زا  يریزو  هناخباتک  رد  ار  هیناـیب  نیا  يرادـهگن  جرد و  یگنوگچ  حرـش  دوشیم . يرادـهگن  دزی  ناتـسرهش  يریزو  هناـخباتک 
هناخباتک سـسوم  يریزو ، مالـسالاۀجح  موحرم  تاراکتبا  هلمج  زا  یلاعت  همـسب  میریگیم : یپ  يریزو  هناـخباتک  مرتحم  ریدـم  يراـظتنا 
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ارنآ اج  همه  هدرک و  هیهت  روظنم  نیدـب  ار  يرتفد  شیپ  ياهنامز  زا  هک  هدوب  مالعا  ياملع  سکع  طـخ و  يروآ  عمج  هیهت و  دزی ، يریزو 
رتـفد نیا  رد  یحرـش  اـت  دـندرکیم  تساوخرد  دندیـسریم  هک  ملع  ناـگرزب  دـیلقت و  عجارم  زا  کـی  ره  تمدـخ  دـندربیم و  دوـخ  اـب 

اب قباـطم  يرمق  يرجه  لاس 1363  رد  يریزو  موحرم  هک  یناـسک  هلمج  زا  دـنیامن . قاـصلا  نآ  راـنک  ار  دوخ  سکع  دـننک و  تشادداـی 
هللا ناوضر  ینیمخ  ماما  ترضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ریبک  ربهر  دندش ، لئان  ناشترایز  هب  یـسمش  يرجه   1323

موحرم تساوخرد  هب  انب  هداـتفا و  قاـفتا  مق  رد  يرمق  يرجه  لاس 1363  یلوالا  يدامج  مهدزای  رد  تاـقالم  نیا  دـنا . هدوب  هیلع  یلاـعت 
هیناـیب نیتسخن  هتـشون  نیا  دـنا . هدومرف  موقرم  رتفد  نآ  رد  بـالقنا  ماـیق و  نوماریپ  هحفـص  هس  رد  یطوسبم  حرـش  ماـما  ترـضح  يریزو 
رگنایب و  ماما ، ترضح  هیلاع  فادها  گرزب و  حور  هدنهد  ناشن  زین  و  تسا ، هدش  فوشکم  نونکات  هک  تسا  س )  ) ینیمخ ماما  یـسایس 

نیا دندناوخیم . ارف  تدحو  مایق و  هب  ار  ناگمه  تماهـش  تارج و  لامک  اب  یهاش  متـس  ناقفخ  نآ  رد  درمدار  نیا  هنوگچ  هک  تسا  نآ 
دندربیم و دوخ  اب  ار  نآ  دندرکیم  رفـس  هک  اجک  ره  هب  ناشیا  هدشیم و  يرادـهگن  يریزو  مالـسالا  ۀـجح  موحرم  لزنم  رد  اهلاس  رتفد 

باتک فیلات  ماگنه  دـندومنیم . دـیدزاب  مه  رتفد  نیا  زا  دـندرکیم  ترفاسم  دزی  هب  صاوختقو  ره  دـندنادرگ و  یمزاب  لزنم  هب  هرابود 
میدـق رایـسب  ياهلاس  رد  هک  دـندومرف  هراشا  فرـشا  فجن  رد  ماما  ترـضح  لاـس 1355  رد  ینیمخ ، ماـما  تـضهن  زا  یلیلحت  یـسررب و 

یطخ مهاوخیم  تفگ  هدمآ و  دزی  هب  یصخش  ماما ، ترـضح  تراشا  نیا  لابند  هب  ایوگ  دنا . هتـشون  يدزی  يریزو  ياقآ  رتفد  رد  یحرش 
دوخ اب  مه  ياهمان  یفرعم  انمض  متخانشیمن و  ار  ناشیا  نوچ  هدنب  منیبب . دناهتـشون  يریزو  ياقآ  رتفد  رد  ینیمخ  هللا  ۀیآ  ترـضح  هک  ار 

ياروش سلجم  تسایر  نونکا  هک  يرون  قطان  ياقآ  بانج  یتدـم  زا  سپ  تفر . مه  وا  تسین ، هناخباتک  رد  رتفد  نیا  متفگ  دوب ، هدرواـین 
تساوخرد ار  ماما  ترضح  طختشونور  هدنب  زا  دندروآ و  فیرشت  دزی  هب  ناجنسفر ، هب  ترفاسم  ریسم  رد  دنتسه  راد  هدهع  ار  یمالـسا 

مدروآ و ار  رتفد  دندوب . يرتسبتلاسک  رثا  رد  يریزو  ياقآ  اقافتا  مدرب . يریزو  مالـسالا  ۀـجح  موحرم  لزنم  هب  ار  ناشیا  ریقح ، دـندومن .
دعب دندرب . فیرشت  دندومن و  تشاددای  مه  ناشیا  مدرک و  هتکید  ماما  طخ  يور  زا  سپـس  دندومن ، هظحالم  يرون  قطان  ياقآ  ارنآ  مامت 
زاین دروم  ماما  ترـضح  طخ  یپکوتف  درادن  ياهدـیاف  هتـشون  نیا  هک : دـندومرف  موقرم  ياهمان  يرهطم  دیهـش  هللا  ۀـیآ  ترـضح  یتدـم  زا 
هیهت یپکوتف  هرود  دنچ  مدربتشاد و  یپکوتف  هاگتسد  هک  ناتسود  زا  یکی  لزنم  هب  بش  تعاس 11  ار  رتفد  یلبق  هدعو  اب  مه  هدنب  تسا .
اهراب زین  دعب  هب  نامز  نآ  زا  و  دش ، پاچ  ياهمانزور  رد  طختـسد  نیا  اهدعب  مداتـسرف . يرهطم  هللا  ۀـیآ  تمدـخ  ارنآ  حبـص  ادرف  مدرک و 

رد ییاه  هیمـالعا  هارمه  هب  ار  نآ  ناـناوج  زا  یـضعب  یتح  دـندرک . رـشتنم  ارنآ  راـب  نیدـنچ  مه  دزی  دوخ  رد  تسا . هتفاـی  راـشتنا  ریثکت و 
ياقآ نیملـسملا  مالـسالاۀجح و  ترـضح  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  دـندرکیم . رـشتنم  پاچ و  يولهپ  نادـناخ  ياهتیانج  ياشفا 

طختسد یپکوتف  یمالسا -  ياروش  سلجم  تقو  هدنیامن  یقودص -  یلع  دمحم  خیش  جاح  مالسالا  ۀجح  طسوت  ینیمخ  دمحا  دیس  جاح 
مالعا هدنیوگ  دش و  رهاظ  نویزیولت  هحفص  رب  نآ  ریوصت  یخیرات ، دنس  نیا  لاسرا  زا  سپ  هتفه  کی  دندرک . تساوخرد  ار  ماما  كرابم 

پاچ ار  نآ  زین  رون  هفیحـص  لاس 1361  رد  دوشیم . يرادـهگن  دزی  ياههناخباتک  زا  یکی  رد  نونکا  مه  كراـبم  طختـسد  نیا  هک  درک 
دندرک و يرادربملیف  ماما  طختـسد  زا  دندمآ و  دزی  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  نامزاس  زا  ياهدع  لاس 1369  رد  دومن .

همانرب نیا  شخپ  زا  دعب  اریز  دوب ، بلاج  اجب و  یلیخ  اقافتا  درک و  شخپ  يرـسارس  هکبـش  دعب  زور  دـنچ  هک  مداد  یتاحیـضوت  مه  هدـنب 
ناوتیم ایآ  درک ؟ هعلاطم  ارنآ  دوشیم  ایآ  تسا ؟ اجک  رتفد  نالا  دندرکیم  لاوئس  دشیم و  نفلت  هناخباتک  هب  اهناتسرهش  دزی و  زا  بترم 

لوا دلج  رد  ماما  ترضح  یخیرات  طختـسد  نیا  مدادیم  باوج  هدنب  دنا ؟ هدروآ  فیرـشت  دزی  هب  ماما  عقوم  هچ  دومن ؟ هیهت  ارنآ  یپکوتف 
ماما ترـضح  هک  مدادیم  حیـضوت  نینچ  مه  دینک . هیهت  اههناخباتک  زا  ار  نآ  دیناوتیم  یتحار  هب  امـش  هدـش و  پاچ  رون  هفیحـص  باتک 

ار نآ  تشذگ  هک  یحرش  هب  هدش و  فرشم  ماما  ترـضحتمدخ  هب  مق  رد  يریزو  موحرم  هکلب  دناهدرواین  فیرـشت  دزی  هب  س )  ) ینیمخ
زا يرایـسب  سکع  طخ و  ینیمخ ، ماما  ترـضح  سکع  طخ و  رب  هوالع  رتفد  نیا  رد  هک  تسا  ینتفگ  دـندومن . اـضاقت  ماـما  ترـضح  زا 

دیـس ماقمیلاع : عجارم  ماـظع و  تاـیآ  درمـشرب : ار  ریز  یماـسا  ناوتیم  هنومن  يارب  هک  دراد  دوجو  نادنمـشناد  ءاـملع و  دـیلقت و  عجارم 
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نیـسح اقآ  جاح  مق ، هیملع  هزوح  سـسوم  يدزی  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  یقثولا ،) ةورع  بحاص   ) يدزی یئابطابط  مظاـک  دـمحم 
دسا نیدلا  لامج  دیس  یناهفصا ، نسحلاوبا  دیس  يزاریش ، يداهلادبع  دیس  یئوخلا ، مساقلاوبا  دیس  يزاریش ، يداهلادبع  دیس  يدرجورب ،
يداه دمحم  دیس  یناگیاپلگ ، اضردمحم  دیس  جاح  يراسناوخ ، دمحا  دیس  جاح  ینیما ، نیـسحلادبع  خیـش  میکح ، نسحم  دیـس  يدابآ ،

یناسارخ هیقف  یناکدرا ، یمتاخ  بیغتسد ، دیهش  یقودص ، دیهـش  ینارهت ، گرزب  اقآ  جاح  یفجن ، یـشعرم  نیدلا  باهـش  دیـس  ینالیم ،
يادـخ ادارف  ینثم و  هللاوموقت  نا  ةدـحاوب  مکظعا  امنا  لق  یلاعت : هللا  لاق  ناـهج  حالـصا  هار  هناـگی  ماـیق هللا ، میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  و ...
يادـخ هک  تسا  ییاه  هظعوم  نیرتهب  هدرک و  نایب  ار  تیناسنا  ریـس  ياهتنم  ات  تعیبط  کیرات  لزنم  رـس  زا  فیرـش ، مالک  نیا  رد  یلاـعت 

يارب مایق  تسا . ناهج  رد  حالصا  هار  اهنت  هملک  نیا  هدومرف ، رشب  داهنـشیپ  ار  هملک  کی  نیا  هدومرف و  باختنا  ظعاوم  مامت  هنایم  زا  ملاع 
نیقیلا ملع  رد  اسآلیلخ  هدـناهر . تعیبط  ملاع  نوگانوگ  ياههولج  زا  هدـناسر و  تلخ  لزنم  هب  ار  نمحرلا  لـیلخ  میهاربا  هک  تسا  ادـخ 

انف داب  هب  ار  اهنآ  جات  تخت و  مامت  درک و  هریچ  ناینوعرف  هب  اصع  کی  اب  ار  میلک  یـسوم  هک  تسا  مایق هللا  نز  نیلفالا  بحا  ـال  يادـن  نز 
ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نییبنلا  متاخ  هک  تسا  ادخ  يارب  مایق  دـناشک . وحـص  قعـص و  ماقم  هب  دـناسر و  بوبحم  تاقیم  هب  ار  وا  زین  داد و 
نآ زین  تشاذگ و  ار  اوقت  دیحوت و  نآ  ياج  هب  تخادنارب و  ادـخ  هناخ  زا  ار  اهتب  داد و  هبلغ  تیلهاج  دـیاقع  تاداع و  مامت  رب  هنت  کی 

یهاوخدوخ و تسا  یـصخش  عفانم  يارب  مایق  رطاخ  هب  اـم  يزور  هریت  یتخبدـب و  دـناسر . یندا  وا  نیـسوق  باـق  ماـقم  هب  ار  سدـقم  تاذ 
نارگید ذوفن  ریز  ار  یمالـسا  ياهروشک  هدرک و  هریچ  ام  رب  ار  نایناهج  همه  هدـناسر و  هایـس  راگزور  نیا  هب  ار  ام  ادـخ  يارب  ماـیق  كرت 

زا شیب  هک  تسا  سفن  يارب  مایق  هدرک . هفخ  یمالـسا  تلم  رد  ار  يردارب  تدـحو و  حور  هک  تسا  یـصخش  عفانم  يارب  ماـیق  هدروآرد .
صخش يارب  مایق  دندش . نیشنزیم  تشپ  تسرپ  توهـش  یتشم  همعط  هک  هدرک  ادج  قرفتم و  مه  زا  يروط  هب  ار  هعیـشتیعمج  نویلیم  هد 

دوخ تاوهـش  شوختـسد  ار  اهنآ  لسن  ثرح و  هک  دنکیم  هریچ  ینویلیم  نیدـنچ  هورگ  کی  رب  ار  داوسیب  یناردـنزام  رفن  کی  هک  تسا 
ناناملـسم ضارعا  سوفن و  لاوما و  رب  روشک  مامت  رد  ار  درگناـبایخ  كدوک  رفن  دـنچ  مه  نـالا  هک  تسا  یـصخش  عفن  يارب  ماـیق  دـنک .

زکرم ار  نآرق  ملع  زکارم  هدرک و  هداـس  كدوک  یتـشم  میلـست  ار  شناد  ملع و  سرادـم  هک  تسا  هراـما  سفن  يارب  ماـیق  هداد . تموکح 
زا سفن  هدرک و  فرـشیب  درگ  هزره  یتشم  میلـست  ناگیار  هب  ار  ینید  لفاحم  سرادم و  تافوقوم  هک  تسا  دوخ  يارب  مایق  هدرک . اشحف 

نید و فالخ  رما  نیا  مه  نالا  تشادرب و  ناملسم  فیفع  ياهنز  رس  زا  ار  تفع  رداچ  هک  تسا  سفن  يارب  مایق  دیآیمن . رد  سک  چیه 
شخپ يالاک  هک  اههمانزور  هک  تسا  یصخش  ياهعفن  يارب  مایق  دیوگیمن . ینخـس  نآ  هیلع  رب  یـسک  تسا و  يراج  تکلمم  رد  نوناق 

هدوت نایم  رد  دـننکیم و  بیقعت  هدرک  شوارت  فرـشیب  ناـخاضر  کـشخ  زغم  زا  هک  ار  اـههشقن  ناـمه  مه  زورما  تسا ، قـالخا  داـسف 
هچ ره  تیناحور  نید و  هیلع  رب  ناملراپ  رد  هک  هداد  قاـچاق  يـالکو  نیا  زا  یـضعب  هب  لاـجم  هک  تسا  دوخ  يارب  ماـیق  دـننکیم . شخپ 

ءاملع يا  ! یمالـسا نییناحور  ياناـه  دـینک  ماـیق  نارتوهـش  یتشم  تسد  زا  نید  تاـجن  يارب  دـشکن . سفن  یـسک  دـیوگب و  دـهاوخیم 
ناتــسرپ قـح  يا  ! تـسرپ قـح  ناهاوخادـخ  يا  ! هاوخادـخ نارادـنید  يا  ! تـسود نـیئآ  ناگدــنیوگ  يا  ! رادــنید نادنمــشناد  يا  ! یناـبر
داهنـشیپ هک  ار  یحالـصا  هار  هناگی  دـیناوخب و  ار  ناهج  يادـختظعوم  سومان ! اـب  ناـهاوخنطو  يا  ! هاوخنطو نادنمتفارـش  يا  ! دـنمتفارش

تسد ملاع  ود  هنادنمتفارـش  یناگدنز  اب  دیوش و  لیان  ناهج  ود  ياهتداعـس  همه  هب  ات  هدرک  یـصخش  ياهعفن  كرت  دیریذپب و  هدومرف 
مایق يارب  هتفرگ و  ندـیزو  یهلا  یناحور  میـسن  هک  تسا  يزور  زورما  اـهلاوضرعتفالا  ثاـحفن  مکرهد  ماـیا  یف  نا هللا  دـیوش . شوغآ  رد 

یتشم هک  تسا  ادرف  دیهدن ، تدوع  ار  ینید  مسارم  دـینکن و  ادـخ  يارب  مایق  دـیهدبتس و  زا  ار  لاجم  رگا  تسا ، زور  نیرتهب  یحالـصا 
هاگـشیپ رد  اهامـش  زورما  دـننک . دوخ  هلطاب  ضارغا  شوختـسد  ار  امـش  فرـش  نیئآ و  مامت  دـنوش و  هریچ  امـش  رب  نارتوهـش  درگ  هزره 

رد درک و  ازسان  شوختسد  ار  اهامش  نیئآ  مامت  هک  ار  اپ  رسیب و  يزیربت  رفن  کی  ياهباتک  دیدید  همه  دیراد ؟ يرذع  هچ  ملاع  يادخ 
رد يرذع  هچ  زورما  دشن . رداص  اهامـش  زا  هملک  چیه  درک و  اهتراسج  همهنآ  ءادفلا  هل  یحور  بیاغ  ماما  قداص و  ماما  هب  عیـشت  زکرم 

دیدومن يروآ  عمج  ار  تاحفص  نیا  هک  مرتحم  ياقآ  يا  ؟ هتفرگارف ار  اهامش  هک  تسا  یگراچیب  فعـض و  هچ  نیا  دیراد ؟ ادخ  همکحم 
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رد ار  نانآ  همه  دـنک و  ار  نانآ  هقرفت  عمج  هک  دـیروآ  مهارف  مه  یباتک  کیتسا  بوخ  دـیدناسر ، ناگدـنیوگ  دالب و  ءاـملع  رظن  هب  و 
کی لد و  کی  همه  دـشیم ، یتراسج  نید  هبتکلمم  هشوگ  کـی  رد  رگا  هک  دـیتفرگیم  اـضما  همه  زا  هدرک ، هارمه  یمالـسا  دـصاقم 

هید کـی  رد  اـهنآ  رفن  کـی  رگا  هک  دـیریگب  داـی  ناـیئاهب  زا  مک  تسد  ار  يرادـنید  تسا  بوخ  دـندرکیم . ماـیق  روشک  ماـمت  زا  تهج 
دوخ عورـشم  قح  هب  هک  اهامـش  دننک . مایق  وا  يارب  دوش ، وا  هب  يدعت  یئزج  رگا  دنراد و  هطبار  وا  اب  اهنآ  ساسح  زکارم  زا  دنک ، یگدنز 

اههدز هقرفت  امش  رب  يدوز  نیمه  هب  دندرک و  زاغآ  ار  ینیدیب  همزمز  هشوگ  ره  رد  دنتـساخرب و  ياج  زا  نیدیب  نارـس  هریخ  دیدرکن ، مایق 
دقف توملا  هکردی  مث  هلوسر  هللا و  یلا  ارجاهم  هتیب  نم  جرخی  نم  و  دوش : رت  تخـس  ناتراگزور  ناخاضر  نامز  زا  هک  دنوش  هریچ  نانچ 

ینیمخ هللا  حور  دیس  یلوالا 1363  يدامج  رهش  هللا 11/ یلع  هرجا  عقو 

همانتیصو

اقِرَتْفَی َْنل  امُهَّنِإف  یتیب ؛ َلها  یترتع  ِهللا و  َباتک  ِْنیَلقّثلا  ُمُکیف  ٌكرات  ّینِا  مَّلس : هلآ و  هیلع و  هللایَّلص  هللاُالوسر ـ  َلاق  میحرلا  نمحرلا  هللامسب 
يذـلا َِکباتک  ِرارـسا  ِنئازخ  ِکلالج و  ِکلامج و  رهاظم  ِهلآ  ٍدـمحم و  یلع  ِّلص  َّمُهّللا  َکَناحبُـس ؛ هللاُدـمحلا و  َضوَْحلا . َّیَلَع  اَدِرَی  یّتَح 

، دـعب و  ِۀـثیبَخلا . ِةرَجَـشلا  ِلـصا  مهیِملاـظ  یلع  ُنعَّللا  و  كُریَغ ؛ ُهُمَْلعَیـال  يذـّلا  اـهنم  َِرثْأَتْـسُملا  یّتح  َکئامـسأ  ِعیمِجب  ُۀـّیدحَالا  هیف  یّلجت 
ملق هک  ینافرع ، يونعم و  یبیغ و  تاماقم  ثیح  زا  هن  مهد ؛ رکذـت  نیلقث »  » باب رد  رـصاق  هاتوک و  ياهمـش  هک  منادیم  بسانم  بناـجنیا 
هچنآ توهال و  ات  اجنآ  زا  یلعا و  توکلم  ات  کلم  زا  دوجو ، ةریاد  مامت  رب  نآ  نافرع  هک  ياهبترم  رد  تراسج  زا  تسا  زجاـع  ینم  لـثم 
ندوب روجهم  زا  تسا ، هتشذگ  تیرشب  رب  هچنآ  زا  هن  و  تسا ؛ عنتمم  میوگن  رگا  تقاط ، قوف  نآ  لمحت  نیگنـس و  دیان ، وت  نم و  مهف  رد 
تـسا هتـشذگ  هچنآ  زا  هن  و  تسا ؛ قلطم  ربکا  هک  ربکا  لقث  زج  تسا  ربکا  زیچ  ره  زا  هک  ریبک » لقث   » و ربکا » لقث   » يالاو ماقم  قیاـقح  زا 

هکلب دودـحم ؛ تقو  عالطا و  روصق  اب  تسین  رـسیم  ینم  لثم  يارب  نآ  شرامـش  هک  رگیزاب  نایتوغاط  ادـخ و  نانمـشد  زا  لـقث  ود  نیا  رب 
ضوَْحلا َّیَلَع  ادِرَی  یّتح  اقِرَتْفَی  َْنل  ۀلمج  دیاش  میامنب . تسا  هتـشذگ  لقث  ود  نیا  رب  هچنآ  زا  هاتوک  رایـسب  ارذگ و  ياهراشا  مدـید  بسانم 

يرگید رب  تسا  هتـشذگ  ود  نیا  زا  یکی  رب  هچره  ملـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  هللالوسر ـ  سدـقم  دوـجو  زا  دـعب  هکنیا  رب  دـشاب  هراـشا 
ایآ و  دنوش . دراو  ضوح »  » رد ادخ  لوسر  رب  روجهم  ود  نیا  هک  هاگنآ  ات  تسا ، يرگید  تیروجهم  کی  ره  تیروجهم  تسا و  هتـشذگ 

یهار رـشب  ناـفرع  لـقع و  هب  هک  رگید  زیچ  اـی  تسا ، اـیرد  رد  تارطق  لالحمـضا  تسا و  تدـحو  هب  ترثک  لاـصتا  ماـقم  ضوح »  » نیا
ناملـسم تما  رب  هتـشذگ ، ملـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  مرکا ـ  لوسر  ۀعیدو  ود  نیا  رب  نایتوغاط  زا  هک  یمتـس  نآ  تفگ  دیاب  و  درادـن .

تسا نیملسم  عیمج  نیب  رتاوتم  نیلقث »  » ثیدح هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ  و  تسا . زجاع  نآ  زا  ملق  هک  تسا  هتـشذگ  تیرـشب  رب  هکلب 
هلآ هیلع و  هللایلص  مرکا ـ  ربمغیپ  زا  هررکم  دراوم  هفلتخم و  ظافلا  اب  نانآ ، رگید  بتک  ات  هناگشش » حاحـص   » زا تنـس  لها  بتک   ] رد و ] 

دیاب و  فلتخم ؛ بهاذم  ناناملـسم  هژیوب  رـشب  عیمج  رب  تسا  عطاق  تجح  فیرـش  ثیدح  نیا  و  تسا . هدش  لقن  رتاوتم  روط  هب  ملـس ـ  و 
. تسین بهاذم  ياملع  يارب  دشاب  ربخیب  نالهاج  يارب  يرذع  رگا  و  دنـشاب ؛ نآ  يوگباوج  تسا  مامت  نانآ  رب  تجح  هک  ناناملـسم  ۀمه 

يزیگنافسأ لئاسم  ملس ـ  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ـ  مالـسا ربمایپ  كرتام  یهلا و  ۀعیدو  نیا  ادخ ، باتک  رب  تسا  هتـشذگ  هچ  مینیبب  نونکا 
ياهلیـسو ار  میرک  نآرق  نایتوغاط ، ناـهاوخدوخ و  دـش . عورـش  (ع ) یلع ترـضح  تداهـش  زا  سپ  درک ، هیرگ  نوخ  نآ  يارب  دـیاب  هک 

هیلع و هللایلص  مرکا ـ  ربمایپ  زا  ار  نآرق  رسارس  هک  ار  قیاقح  هب  نایانشآ  نآرق و  یقیقح  نارسفم  و  ینآرق ؛ دض  ياهتموکح  يارب  دندرک 
هیهت شیپ  زا  ياههئطوت  فلتخم و  ياههناهب  اب  دوب  ناشـشوگ  رد  نـالقثلا  ُمُکیف  ٌكراـت  ّینِا  يادـن  دـندوب و  هدرک  تفاـیرد  ملـس ـ  هلآ و 

يداـم و یناگدـنز  روتـسد  نیرتـگرزب  ضوح  هب  دورو  اـت  تیرـشب  يارب  هک  ار ـ  نآرق  تقیقح  رد  نآرق ، اـب  هدز و  بقع  ار  ناـنآ  هدـش ،
طخ تسه ـ  هدوب و  سدقم  باتک  نیا  ياهنامرآ  زا  یکی  هک  یهلا ـ  لدـع  تموکح  رب  و  دـندرک ؛ جراخ  هنحـص  زا  تسا ـ  دوب و  يونعم 

راسمرش نآ  حرش  زا  ملق  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  ات  دندرک ، يراذگهیاپ  ار  یهلا  تنس  باتک و  ادخ و  نید  زا  فارحنا  دندیـشک و  نالطب 
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عمج ۀطقن  نایناهج و  دـشر  يارب  هک  ار  میرک  نآرق  هک  اجنآ  ات  دـش  نوزفا  اهفارحنا  اهیجک و  دـمآ  ولج  هب  جـک  ناینب  نیا  هچره  و  تسا .
دنـسرب دیاب  هچنآ  هب  ار  تیرـشب  هک  درک  لزنت  (ص ) يدـمحم مات  فشک  هب  تیدـحا  خـماش  ماقم  زا  يرـشب ، ۀـلئاع  هکلب  ناناملـسم  ۀـمه 

ایلوا تسد  هب  ار  تموکح  دناسر و  لدع  طسق و  هب  ار  ناهج  دزاس و  اهر  اهتوغاط  نیطایش و  ّرش  زا  ار  امسالا ء » ملع   » ةدیلو نیا  دناسرب و 
جراخ هنحص  زا  نانچ  دنراپسب ـ  تسا  تیرشب  حالـص  هک  ره  هب  نانآ  ات  دراپـسب  نیرخ ـ  ´ الا نیلوالا و  تاولـص  مهیلع  نیموصعم ـ  هللا ، ء 
رتدب ِثیبخ  ياهدنوخآ  رئاج و  ياهتموکح  تسد  هب  نآرق  شقن  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  درادن و  تیاده  يارب  یـشقن  ییوگ  هک  دندومن 

رگهئطوت و نانمـشد  تسد  هب  فسالاعم  و  دش . یلاعت  قح  نادناعم  نارگمتـس و  هیجوت  داسف و  روج و  ۀـماقا  يارب  ياهلیـسو  نایتوغاط  زا 
عمج ۀلیسو  دیاب  هکنآ  درادن و  تشادن و  ناگدرم  سلاجم  اهناتسروگ و  رد  زج  یـشقن  زاستشونرـس ، باتک  نیا  نآرق  لهاج ، ناتـسود 
یسک رگا  میدید  هک  دش ، جراخ  هنحص  زا  یلکب  ای  دیدرگ و  فالتخا  هقرفت و  ۀلیـسو  دشاب ، نانآ  یگدنز  باتک  تیرـشب و  ناناملـسم و 
تنس نآرق و  و  ملس ـ  هلآ و  هیلع و  هللایلص  ـ  راوگرزب لوسر  مالسا و  گرزب  شقن  هک  تسایس ، زا  دروآیمرب و  یمالسا  تموکح  زا  مد 

هدش نیدیب  دنوخآ  اب  نزاوم  یسایس » دنوخآ   » ۀملک و  هدش ؛ بکترم  ار  تیـصعم  نیرتگرزب  ییوگ  تفگیم  نخـس  تسا ، نآ  نوحـشم 
غورد هب  ار  دوخ  هک  یمالسا ، تامیلعت  زا  جراخ  ِفرحنم  ياهتموکح  ۀلیسو  هب  گرزب  یناطیش  ياهتردق  ًاریخا  و  تسه . زین  نونکا  دوب و 

نیا اب  دنتسرفیم و  فارطا  هب  دننکیم و  عبط  ابیز  طخ  اب  ار  نآرق  اهتردقربا  یناطیش  دصاقم  تیبثت  نآرق و  وحم  يارب  دناهتـسب ، مالـسا  هب 
درک و لافغا  ار  ياهدع  درک و  عبط  يولهپ  ناخ  اضردمحم  هک  ار  ینآرق  میدید  همه  ام  دننکیم . جراخ  هنحص  زا  ار  نآرق  یناطیـش  ۀلیح 

نایاپیب ياهتورث  زا  يدایز  رادـقم  لاس  ره  دـهف  کلم  هک  مینیبیم  و  دـندوب . وا  حادـم  مه  یمالـسا  دـصاقم  زا  ربخیب  ياهدـنوخآ  ضعب 
جیورت ار  یتافارخ  ساسایب و  اپارس  بهذم  نیا  تیباهو ، دنکیم و  ینآرق  دض  ِبهذم  ِتاغیلبت  ّلاحم  میرک و  نآرق  عبط  فرص  ار  مدرم 

نآرق مالــسا و  مدـه  يارب  مـیرک  نآرق  زیزع و  مالــسا  زا  دـهدیم و  اهتردــقربا  يوـس  هـب  قوـس  ار  لـفاغ  ياـهتلم  مدرم و  و  دــنکیم ؛
قیاقح دهاوخیم  هک  تسا  یبهذم  وریپ  هک  تسا  رختفم  نآرق  مالـسا و  هب  دهعتم  اپاترـس  زیزع  تلم  میرختفم و  ام  دـنکیم . يرادربهرهب 
ۀخسن نیرتگرزب  ناونع  هب  هداد و  تاجن  اهناتسروگ  اههربقم و  زا  دنزیم ، مد  تیرشب  هکلب  نیملسم  نیب  تدحو  زا  نآ  رسارس  هک  ینآرق ،

یگدـنب یگدرب و  یتسین و  انف و  يوس  هب  ار  وا  تسا و  هدـیچیپ  وا  لقع  بلق و  تسد و  ياپ و  رب  هک  يدویق  عیمج  زا  رـشب  ةدـنهد  تاـجن 
و هدوب ، یلاـعت  دـنوادخ  رما  هب  نآ  سـسؤم  ادـخ  لوسر  هک  میتـسه  یبهذـم  وریپ  هک  میرختفم  اـم  و  دـهد . تاـجن  دـناشکیم  ناـیتوغاط 
هک میرختفم  ام  تسا . اهیگدرب  لالغا و  مامت  زا  رـشب  ندرک  اهر  رومأم  دویق ، مامت  زا  هدـش  اهر  ةدـنب  نیا  بلاـطیبا ، نب  یلع  نینمؤملاریما 

تاروتـسد تسا و  رـشب  شخبییاهر  باتک  نیرتالاب  يونعم و  يداـم و  یگدـنز  روتـسد  نیرتگرزب  نآرق  زا  دـعب  هک  هغالبلاجـهن  باـتک 
ات هتفرگ  بلاطیبا  نب  یلع  زا  نیموصعم ، ۀـمئا  هک  میرختفم  ام  تسا . ام  موصعم  ماما  زا  تسا ، تاجن  هار  نیرتـالاب  نآ  یتموکح  يونعم و 
ام ۀمئا  تسا  روما  رظان  هدنز و  رداق ، دنوادخ  تردق  هب  هک  مالـسلاو ـ  تایحتلا  فالآ  مهیلع  نامز ـ  بحاص  يدهم  ترـضح  رـشب  یجنم 

ناماما و ۀینابعش » تاجانم   » هب ام  تسا . ام  نیموصعم  ۀمئا  زا  دنناوخیم  دعاص » نآرق   » ار وا  هک  شخبتایح  ۀیعدا  هک  میرختفم  ام  دنتـسه .
زا هدش  ماهلا  باتک  هک  هیمطاف » ۀفیحص   » دمحم و لآ  روبز  نیا  هیداجـس » ۀفیحـص   » و مالـسلا ـ  امهیلع  یلع ـ  نب  نیـسح  تافرع » ياعد  »

يادخ زج  یسک  تسا و  خیرات  تیصخش  نیرتالاب  مولعلارقاب »  » هک میرختفم  ام  تسا . ام  زا  تسا  هیـضرم  يارهز  هب  یلاعت  دنوادخ  بناج 
ام و  تسا . ام  زا  درک ، كرد  دـنناوتن  هدرکن و  كرد  ار  وا  ماقم  مالـسلامهیلع ـ  ـ  نیموصعم ۀـمئا  و  هلآ ـ  هیلع و  هللایلـص  لوسر ـ  یلاعت و 
ـ  نیموصعم ۀمئا  ۀمه  هب  میرختفم  ام  و  تسوا . راثآ  زا  یکی  تسا ، نایاپیب  يایرد  هک  ام  هقف  هک  تسا  يرفعج »  » ام بهذـم  هک  میرختفم 

مالسا و نید  یلاعت  هار  رد  مهیلع ـ  همالس  هللا و  تاولص  ام ـ  نیموصعم  ۀمئا  هک  میرختفم  ام  مینانآ . يوریپ  هب  دهعتم  و  هللاتاولص ـ  مهیلع 
هار رد  تبقاـع  هدرب و  رـس  هب  دـیعبت  سبح و  رد  تسا ، نآ  داـعبا  زا  یکی  لدـع  تموـکح  لیکـشت  هـک  مـیرک  نآرق  ندرک  هداـیپ  هار  رد 

هدایپ ار  تنـس  نآرق و  دـصاقم  میهاوخیم  هک  میرختفم  زورما  ام  و  دـندش . دیهـش  دوخ  نامز  نایتوغاط  هنارئاج و  ياهتموکح  يزادـنارب 
ام دننکیم . ادخ  هار  راثن  ار  دوخ  نازیزع  لام و  ناج و  هتخانشن ، اپ  زا  رس  زاستشونرـس  ِگرزب  هار  نیا  رد  ام  تلم  ۀفلتخم  راشقا  مینک و 
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زا رتهب  ای  نادرم  شودمه  و  رضاح ، یماظن  يداصتقا و  یگنهرف و  ياههنحـص  رد  نالک  درخ و  ناوج و  ریپ و  نانز  ناوناب و  هک  میرختفم 
مالسا زا  عافد  يارب  هک  یماظن  شزومآ  رد  دنراد ، گنج  ناوت  هک  نانآ  و  دنراد ؛ تیلاعف  میرک  نآرق  دصاقم  مالسا و  یلاعت  هار  رد  نانآ 

رب نآرق  مالسا و  ماکحا  زا  ناتسود  ییانـشآان  نانمـشد و  ۀئطوت  هک  ییاهتیمورحم  زا  و  تکرـش ، تسا  مهم  تابجاو  زا  یمالـسا  روشک  و 
هب دوخ  عفانم  يارب  نانمـشد  هک  یتافارخ  دیق  زا  هدناهر و  ار  دوخ  هنادهعتم  هناعاجـش و  دندومن ، لیمحت  ناناملـسم  مالـسا و  رب  هکلب  اهنآ 

، دنرادن گنج  ناوت  هک  نانآ  و  دناهدومن ؛ جراخ  دندوب ، هدروآ  دوجو  هب  نیملسم  حلاصم  زا  عالطایب  ياهدنوخآ  یضعب  نانادان و  تسد 
زا رتدـب  نـالهاج  نانمـشد و  لد  دروآیمرد و  هزرل  هب  فعـش  قوـش و  زا  ار  تلم  لد  هک  يدنمـشزرا  وـحن  هب  هـهبج  تـشپ  تمدـخ  رد 

داـیرف هللامالـس ـ  اـهیلع  هنوگبنیز ـ  يراوـگرزب  ناـنز  هک  میدـید  ررکم  اـم  و  دـنراد . لاغتـشا  دـنازرلیم ، بضغ  مشخ و  زا  ار  نانمـشد 
و رما ؛ نیا  هب  دـنرختفم  هتـشذگ و  دوخ  زیچ  همه  زا  زیزع  مالـسا  یلاـعت و  يادـخ  هار  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوـخ  نادـنزرف  هک  دـننزیم 

نافعـضتسم یمالـسا و  ياهتلم  هکلب  ام  تلم  و  ایند . زیچان  عاتم  هب  دسر  هچ  تسا ، میعن  تانج  زا  رتالاب  دناهدروآ  تسد  هب  هچنآ  دننادیم 
تیانج و چیه  زا  هک  دنتسه  یناگدنرد  دنزیزع ، مالسا  میرک و  نآرق  گرزب و  يادخ  نانمشد  هک  نانآ  نانمشد  هکنیا  هب  دنرختفم  ناهج 
ار نمـشد  تسود و  دوـخ  تسپ  عماـطم  تساـیر و  هب  ندیـسر  يارب  دنـشکیمن و  تسد  دوـخ  ۀـناراکتیانج  موـش  دـصاقم  يارب  یتناـیخ 
وا ناـمیپ  مـه  هدیـشک و  شتآ  هـب  ار  ناـهج  رـساترس  هـک  تـسا  یتـلود  تاذـلاب  تـسیرورت  نـیا  اـکیرما  ناـنآ  سأر  رد  و  دنـسانشیمن .

مرـش نآ  نتفگ  زا  اـهنابز  نتـشون و  زا  اـهملق  هک  دوشیم  بکترم  یتاـیانج  دوخ  عماـطم  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  یناـهج  تسینوـیهص 
نانمشد هک  دنرختفم  ناهج  نافعـضتسم  یمالـسا و  ياهتلم  و  دناشکیم . یتیانج  ره  هب  ار  نانآ  گرزب !» لیئارـسا   » ۀناهلبا لایخ  و  دنراد ؛

اکیرما و هب  تمدخ  هار  رد  دنراکتیانج و  لیئارسا  اب  روخآ  مه  كرابم  ینسح  نسح و  و  درگهرود ، ۀشیپ  تیانج  نیا  یندرا  نیـسح  اهنآ 
هب ار  وا  ْنمشد  تسود و  هک  تسا  یقلفع  مادص  ام  نمشد  هک  میرختفم  ام  و  دنتـسین . نادرگیور  دوخ  ياهتلم  هب  یتنایخ  چیه  زا  لیئارـسا 

نانیـشنخیش قارع و  مولظم  تلم  هب  وا  ِيراکتنایخ  هک  دـننادیم  همه  دنـسانشیم و  رـشب  قوقح  یللملانیب و  قوقح  ضقن  يراـکتیانج و 
، یناهج تاغیلبت  ياههاگتـسد  یهورگ و  ياههناسر  هک  میرختفم  ایند  مولظم  ياهتلم  ام و  و  دشابن . ناریا  تلم  هب  تنایخ  زا  رتمک  جـیلخ ،
رتالاب و راختفا  مادـک  دـننکیم . مهتم  دـنهدیم  روتـسد  راکتیانج  ياهتردـقربا  هک  یتنایخ  تیانج و  ره  هب  ار  ناهج  ناـمولظم  ۀـمه  اـم و 

ياهتورث نتـشاد  تسد  هب  شاهدرپسرـس و  ياهتلود  همهنآ  شایگنج و  ياهگرب  زاس و  ۀـمه  شیاهاعدا و  ۀـمه  اب  اکیرما  هکنیا  زا  رتالاو 
ـ  هللاۀـیقب ترـضح  روشک  ناریا و  رویغ  تلم  لباقم  رد  یهورگ ، ياههناسر  مامت  نتـشاد  تسد  رد  هداتفابقع و  مولظم  ياـهتلم  ِناـیاپیب 
در باوج  دـنکیم  سک  ره  هب  ور  و  دوش ! لـسوتم  هک  هب  دـنادیمن  هک  تسا  هدـش  اوـسر  هدـناماو و  ناـنچنآ  ادـفلا ء ـ  همدـقمل  اـنحاورا 

هدومن و رادیب  ار  یمالسا  ناریا  تلم  هژیوب  ار  اهتلم  هک  ُهتمظع ـ تَّلج  یلاعت ـ  يراب  ترضح  یبیغ  ياهددم  هب  زج  تسین  نیا  و  دونـشیم !
نیا زا  هک  منکیم  هیصوت  ناریا  زیزع  تلم  هب  هدیدمتس و  فیرش  ياهتلم  هب  نونکا  نم  هدومن . تیاده  مالسا  رون  هب  یهاشمتس  تاملظ  زا 

تسا هدومرف  بیصن  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  یطارص  هب  هکلب  تسا ، هتسباو  رفاک  ِرگمتس  ِبرغ  هب  هن  دحلم و  ِقرش  هب  هن  هک  یهلا  میقتـسم  هار 
هچ اهتردقربا ، لامع  كاپان  ياهتـسد  هدرکن و  تلفغ  تمعن  نیا  رکـش  زا   ] يا هظحل ] و  هدوب ، دنبیاپ  ْرادـیاپ  دـهعتم و  راوتـسا و  مکحم و 

ياههناسر هچره  هک  دننادب  و  دنکن ؛ هنخر  نانآ  نینهآ  ةدارا  كاپ و  تین  رد  یلزلزت  یجراخ ، زا  رتدب  یلخاد  لامع  هچ  یجراخ و  لامع 
رد مه  ار  نانآ  يازس  گرزب  دنوادخ  تسا و  نانآ  یهلا  تردق  رب  لیلد  دننزیم  ملتشا  قرـش  برغ و  یناطیـش  ياهتردق  ملاع و  یهورگ 

ناملـسم ياـهتلم  زا  زجع  دِـج و  لاـمک  اـب  و  یـش ء .ٍ»  ِّلـک  ُتوکلم  هِدَِـیب  مَعِّنلا و  ُّیلو  هَّنإ  . » داد دـهاوخ  رگید  ملاوع  رد  مه  ملاـع و  نیا 
هب هتـسیاش و  روط  هب  تیرـشب  ملاع  نایامنهار  گرزب  نیا  یماظن  يداصتقا ، یعامتجا ، یـسایس ، گـنهرف  راـهطا و  ۀـمئا  زا  هک  مهاوخیم 

نماض تسا و  تماما  تلاسر و  بتکم  رگنایب  هک  یتنـس  هقف  زا  تسد  هلمج  نآ  زا  دـننک . يوریپ  نازیزع  راثن  یناـشفناج و  لد و  ناـج و 
ساوـسو هب  دـنوشن و  فرحنم  ياهرذ  تسا ، یمالـسا  هقف  بتکم  ود  ره  هک  هیوناـث  هچ  هیلوا و  ماـکحا  هچ  تـسا ، اـهتلم  تـمظع  دـشر و 

یهلا لدع  تموکح  یمالسا و  ماکحا  بهذم و  طوقس  ۀمدقم  یفارحنا ، یمدق  دننادب  دنهدن و  ارف  شوگ  بهذم  قح و  اب  دناعم  ناسانخ 
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نیرتـگرزب زا  هعمج  زاـمن  نیا  هک  دـننکن ، تلفغ  زگره  تسا  زاـمن  یـسایس  رگناـیب  هک  تعاـمج  هعمج و  زاـمن  زا  هـلمج  نآ  زا  و  تـسا .
، نادیهش رورس  نامولظم و  دیـس  هژیوب  راهطا و  ۀمئا  يرادازع  مسارم  هلمج  نآ  زا  و  تسا . ناریا  یمالـسا  يروهمج  رب  یلاعت  قح  تایانع 
و دننکن . تلفغ  هاگچیه  داب ـ  وا  یـسامح  گرزب  حور  رب  احلـص  هللاۀکئالم و  ایبنا و  یهلا و  رفاو  تاولـص  نیـسحلا ـ  هللادبعیبا  ترـضح 

تیب لآ  نارگمتس  رب  نیرفن  نعل و  هچنآ  تسا و  مالسا  یخیرات  ۀسامح  نیا  تشادگرزب  يارب  مالـسلامهیلع ـ  همئا ـ  روتـسد  هچنآ  دننادب 
دادیب زا  دایرف  نیرفن و  نعل و  هک  دینادیم  و  دـبالا . یلا  خـیرات  لوط  رد  هشیپمتـس  نارادمدرـس  رب  تسا  اهتلم  ۀـنانامرهق  دایرف  مامت  تسا ،
دایرف نیا  نتـشادهگن  هدـنز  ناهج و  نارگمتـس  رـس  رب  دایرف  دـناهدش ، راپـسهر  منهج  هب  ضرقنم و  نانآ  هکنآ  اب  مهیلع ـ هللاۀـنعل  ـ  هیماینب

ياهیرگمتس عیاجف و  هدنبوک  روط  هب هللامالس ـ  مهیلع  قح ـ  ۀمئا  زا  يانث  راعشا  هیثرم و  راعشا  اههحون و  رد  تسا  مزال  و  تسا . نکشمتس 
ناگتسباو ریاس  يوروش و  اکیرما و  تسد  هب  مالسا  ناهج  تیمولظم  رصع  هک  رصع  نیا  رد  و  دوش ؛ يروآدای  رصم  رصع و  ره  نارگمتس 

يروآدای و هدنبوک  روط  هب  تسا  مهیلع ـ  هلـسر  هتکئالم و  هللاۀنعل و  یهلا ـ  گرزب  مرح  هب  نینئاخ  نیا  دوعـس ، لآ  هلمج  نآ  زا  نانآ و  هب 
، نیملـسم تیّلم  ظفاح  هک  تسا  یـسایس  مسارم  نیا  تسا  نیملـسم  نیب  تدحو  بجوم  هچنآ  هک  مینادـب  دـیاب  همه  و  دوش . نیرفن  نعل و 

یهلا یسایس ـ  تیصو  هک  تسا  نآ  مهد  رکذت  تسا  مزال  هچنآ  و  تسا .[  ملـس ] ـ  هللا و  تاولـص  مهیلع  رـشع ـ  ینثا  ۀمئا  نایعیـش  هژیوب 
. دشابیم بهذم  تلم و  ره  زا  ناهج  نامولظم  یمالسا و  للم  عیمج  هب  هیـصوت  هکلب  درادن ، ناریا  نأشلامیظع  تلم  هب  صاصتخا  بناجنیا 

مالسا نادنزرف  نیا  هب  دوخ  یبیغ  تایانع  زا  دنکن و  راذگاو  دوخ  هب  ار  ام  تلم  ام و  ياهظحل  هک  مناهاوخ  هنازجاع  لجوزع ـ  دنوادخ ـ  زا 
هک یمالسا  دنمهوکش  بالقنا  تیمها  میحرلا  نمحرلا  هللامسب  ینیمخلا  يوسوملا  هللا  حور  دیامرفن . غیرد   ] يا هظحل ] زیزع  ناگدنمزر  و 

اهنویلیم دیما  دروم  تسا و  هدـنز  نادیهـش  نیا  زیزع ، ناگدـید  بیـسآ  نآ و  دـیواج  دیهـش  نارازه  دنمـشزرا و  ناسنا  اهنویلیم  درواتـسد 
يوسوم هللاحور  بناجنیا ، تسا . رترب  رتالاو و  نایب  ملق و  ةدهع  زا  نآ  یبایزرا  هک  تسا  يردـق  هب  تسا ، ناهج  نافعـضتسم  ناناملـسم و 

هب تسا ، قلطم  میرک  مرک  هب  یگتـسبلد  نامه  مرطخرپ  هار  داز  متـسین و  سویأم  ایاطخ  ۀـمه  اب  لاـعتم  دـنوادخ  میظع  مرک  زا  هک  ینیمخ 
رتشیب هچره  ندیـسر  رمث  هب  نآ و  ياهدرواتـسد  ياقب  بالقنا و  نیا  هب  دیما  ینامیا  ناردارب  رگید  نوچمه  هک  ریقح  ۀبلط  رفن  کی  ناونع 

هدـنیاشخب دـنوادخ  زا  و  میامنیم . ضرع  يرارکت  دـنچ  ره  یبلاطم  هدـنیآ  زیزع  ياهلـسن  رـضاح و  لـسن  هب  تیـصو  ناونع  هب  مراد ، نآ 
ار نارگمتس  ناراوخناهج و  تسد  هک  گرزب  بالقنا  نیا  هک  مینادیم  ام  ( 1 دیامرف . تیانع  تارکذت  نیا  رد  تین  صولخ  هک  مهاوخیم 
تیعمج 36 کـی  تشادـن  ناـکما  دـنوادخ  ياـناوت  تسد  دوبن  رگا  دـیدرگ . زوریپ  یهلا  یبیغ  تادـییأت  اـب  درک ، هاـتوک  گرزب  ناریا  زا 

نابز نارادـملق و  باسحیب  ياهینکفاهقرفت  نآ  اب  ریخا و  لاس  دـص  نیا  رد  صوصخ  یناحور  دـض  یمالـسادض و  تاغیلبت  نآ  اب  ینویلیم 
همهنآ و  اهییوگهلذب ، اهرعش و  همهنآ  و  ّتیلم ، تروص  هب  یلمدض  یمالـسادض و  لفاحم  سلاجم و  اهینارنخـس و  تاعوبطم و  رد  نادُزم 
یلاعت تفرشیپ و  هار  رد  دیاب  هک  لاعف  ناوج  لسن  ندیشک  يارب  همه  همه و  هک  هردخم  داوم  تارکسم و  رامق و  اشحف و  یشایع و  زکارم 
اهتلود شگنهرفیب و  ردپ  دساف و  هاش  تسد  هب  هک  هنانئاخ ، ياهدماشیپ  رد  یتوافتیب  داسف و  هب  دنیامن ، تیلاعف  دوخ  زیزع  نهیم  یقرت  و 

اهناتـسریبد و اههاگـشناد و  عضو  رتدـب  همه  زا  و  دـشیم ، لیمحت  تلم  رب  نادـنمتردق  ياههناخترافـس  فرط  زا  هک  یـشیامرف  سلاجم  و 
دـصرددص ةدزقرـش  ای  هدزبرغ  ناداتـسا  ناملعم و  نتفرگ  راک  هب  اـب  دـشیم ، هدرپس  ناـنآ  تسد  هب  روشک  تاردـقم  هک  یـشزومآ  زکارم 

، دندوب زوسلد  دهعتم و  ینادرم  نانآ  نیب  رد  هچرگ  ییارگیلم ،»  » و تیلم »  » مان اب  حیحـص ، یلم  هکلب  یمالـسا  گنهرف  مالـسا و  فلاخم 
هب هلمج  نآ  زا  رگید ، لئاسم  اههد  همهنیا و  اب  دنهد و  ماجنا  دنتسناوتیمن  یتبثم  راک  ناشنداد  رارق  انگنت  رد  نانآ و  شحاف  تیلقا  اب  نکل 

تیعـضو نیا  اب  تلم  نیا  دوبن  نکمم  نانآ ، زا  يرایـسب  ندیـشک  يرکف  فارحنا  هب  ْتاغیلبت  تردق  اب  نایناحور و  ندیـشک  تلزع  اوزنا و 
لخاد و ياهتردق  مامت  اسآهزجعم  روآتریح و  ياهیراکادف  و  ربکا » هللا   » دایرف دحاو و  ةدیا  اب  روشک  رـساترس  رد  دـننک و  مایق  هچراپکی 

ادـج اهبالقنا  ۀـمه  زا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  درک  دـیابن  کش  نیاربانب  دریگ . تسد  هب  ار  روشک  تاردـقم  ْدوخ  هدز و  رانک  ار  جراخ 
یبیغ ۀـیده  یهلا و  ۀـفحت  کی  نیا  هک  تسین  دـیدرت  و  مایق . بـالقنا و  ةزیگنا  رد  مه  هزراـبم و  تیفیک  رد  مه  شیادـیپ و  رد  مه  تسا :
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هب اب  هک  تسا  یهلا  ةدیدپ  یمالسا  تموکح  مالسا و  ( 2 تسا . هدش  تیانع  هدزتراغ  مولظم  تلم  نیا  رب  نانم  دـنوادخ  بناج  زا  هک  هدوب 
اهیرگمتس و رب  خرس  ملق  هک  دراد  نآ  تردق  دنکیم و  نیمأت  هجو  نیرتالاب  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  دوخ  نادنزرف  تداعس  نآ  نتـسب  راک 
، يدیحوتریغ ياهبتکم  فالخرب  هک  تسا  یبتکم  و  دناسرب . دوخ  بولطم  لامک  هب  ار  اهناسنا  دـشکب و  اهزواجت  اهداسف و  اهیرگلواپچ و 

ولو هتکن ، چیه  زا  دراد و  تراظن  تلاخد و  يداصتقا  یماظن و  یسایس و  یگنهرف و  يونعم و  يدام و  یعامتجا و  يدرف و  نوئش  مامت  رد 
هار رـس  تالکـشم  عناوم و  و  تسا ؛ هدومنن  راذـگورف  دراد  شقن  يونعم  يدام و  تفرـشیپ  هعماج و  ناـسنا و  تیبرت  رد  هک  زیچاـن  رایـسب 

تسد اب  یمالسا  يروهمج  دنوادخ ، دییأت  قیفوت و  هب  هک  کنیا  تسا . هدیشوک  اهنآ  عفر  هب  هدومن و  دزشوگ  درف  عامتجا و  رد  ار  لماکت 
نأشلامیظع تلم  رب  تسا ، نآ  یقرتم  ماکحا  مالـسا و  تسا  حرطم  یمالـسا  تموکح  نیا  رد  هچنآ  و  هدش ، يزیرهیاپ  دهعتم  تلم  ياناوت 

هک تسا ، تابجاو  مامت  سأر  رد  مالـسا  ظفح  هک  دنـشوکب  نآ  تسارح  ظفح و  داـعبا و  عیمج  هب  نآ  ياوتحم  ققحت  رد  هک  تسا  ناریا 
چیه دناهدومن و  اسرفناج  يراکادف  ششوک و  نآ  هار  رد  ملس ـ  هلآ و  هیلع و  هللایلص  نییبنلامتاخ ـ  ات  مالسلا ـ  هیلع  مدآ ـ  زا  ماظع  يایبنا 

ياهششوک اب  هللا ـ  تاولص  مهیلع  مالسا ـ  ۀمئا  دهعتم و  باحصا  نانآ  زا  سپ  نینچمه  و  هتـشادنزاب ؛ گرزب  ۀضیرف  نیا  زا  ار  نانآ  یعنام 
تـسا بجاو  ًامومع ، ناناملـسم ، عیمج  رب  و  ًاصوصخ ، ناریا ، تلم  رب  زورما  و  دناهدیـشوک . نآ  ظفح  رد  دوخ  نوخ  راثن  دـح  ات  اسرفناوت 

رد هدومن و  ظفح  ناوت  مامت  اب  هدروآ ، راب  هب  یمیظع  جیاتن  هاتوک  یتدم  رد  هدش و  مالعا  یمسر  روط  هب  ناریا  رد  هک  ار  یهلا  تناما  نیا 
یمالـسا ياهروشک  مامت  رب  نآ  رون  وترپ  هک  تسا  دیما  و  دـنیامن . شـشوک  نآ  تالکـشم  عناوم و  عفر  نآ و  ياقب  تایـضتقم  داجیا  هار 

ار خیرات  ناراکتیانج  راوخملاع و  ياهتردقربا  تسد  و  دنیامن ، یتایح  رما  نیا  رد  مهافت  رگیدـکی  اب  اهتلم  اهتلود و  مامت  هتفرگ و  ندـیبات 
هچنآ زا  يرطش  هفیظو ، بسح  هب  مشکیم  ار  رمع  رخآ  ياهسفن  هک  بناجنیا  دنیامن . هاتوک  ناهج  ناگدیدمتـس  نامولظم و  رـس  زا  دبا  ات 

ياهلـسن رـضاح و  لسن  يارب  دننکیم ، دیدهت  ار  نآ  هک  ییاهرطخ  عناوم و  زا  يرطـش  دراد و  تلاخد  یهلا  ۀـعیدو  نیا  ياقب  ظفح و  رد 
نامه یمالسا  بالقنا  ياقب  زمر  دیدرتیب  فلا ـ  مناهاوخ . نایملاع  راگدرورپ  هاگرد  زا  ار  ناگمه  دییأت  قیفوت و  منکیم و  ضرع  هدنیآ 

یهلا و ةزیگنا  نآ : یلـصا  نکر  ود  هک  دـناوخ  دـنهاوخ  خـیرات  رد  هدـنیآ  ياهلـسن  دـنادیم و  تلم  ار  يزوریپ  زمر  و  تسا ؛ يزوریپ  زمر 
ياهلسن ۀمه  هب  بناجنیا  دصقم . هزیگنا و  نامه  يارب  هملک  تدحو  اب  روشک  رـسارس  رد  تلم  عامتجا  و  یمالـسا ؛ تموکح  یلاع  دصقم 

زا لخاد  جراخ و  ِنارگرامثتسا  رامعتـسا و  تسد  دشاب و  رارقرب  هللا  تموکح  مالـسا و  دیهاوخب  رگا  هک  منکیم  تیـصو  هدنیآ  رـضاح و 
نیا لباقم  رد  و  دیهدن ؛ تسد  زا  تسا  هدومرف  شرافس  نآ  رب  میرک  نآرق  رد  یلاعت  دنوادخ  هک  ار  یهلا  ةزیگنا  نیا  دوش ، عطق  ناتروشک 

رـسارس رد  یتاـغیلبت  ياـهقوب  هک  تسین  تهجیب  تسا . فـالتخا  هقرفت و  فدـه و  یـشومارف  تسا ، نآ  ياـقب  يزوریپ و  زمر  هک  هزیگنا 
فرـص نآ  يارب  رالد  اهدرایلیم  دـناهدومن و  نکفاهقرفت  ياهغورد  اههعیاش و  فرـص  ار  دوخ  ناوت  مامت  نانآ  یموب  ياههدـیلو  ناـهج و 

ياهتموکح نارادمدرس و  زا  نانآ  نیب  رد  فسالاعم  و  هقطنم . هب  یمالسا  يروهمج  نافلاخم  یمئاد  ياهرفـس  تسین  هزیگنا  یب  دننکیم .
و دوشیم ؛ هدـید  دنتـسه  اکیرما  میلـست  هتـسب  شوگ  مشچ و  دـننکیمن و  رکف  دوخ  صخـش  عفانم  هب  زج  هک  یمالـسا ، ياهروشک  ضعب 

نآ تیمها  دشاب و  حرطم  دیاب  ناهج  ناناملـسمو  ناریا  تلم  يارب  هچنآ  زین  هیتآ  رد  زورما و  دـنقحلم . نانآ  هب  زین  اهامن  یناحور  زا  ضعب 
رـصع رد  هژیوب  نایناریا  صوصخ  نیملـسم و  هب  بناجنیا  ۀیـصوت  تسا . زادنارب  هناخ  ِنکفا  هقرفت  تاغیلبت  ندرک  یثنخ  دنریگ ، رظن  رد  ار 

دـنهد و شیازفا  نکمم  هار  ره  هب  دوخ ، تدـحو  ماجـسنا و  هب  هداد و  ناشن  لـمعلا  سکع  اـههئطوت  نیا  لـباقم  رد  هک  تسا  نآ  رـضاح ،
يزوریپ زا  سپ  هژیوب  و  رـصاعم ، ياهههد  رد  ًاـصوصخ  ریخا ، نرق  رد  هک  یمهم  ياـههئطوت  زا  ب ـ  دـنیامن . سویأـم  ار  ناـقفانم  راـفک و 

مالسا زا  ناریا  راکادف  تلم  صوصخ  اهتلم و  ندومن  سویأم  يارب  فلتخم  داعبا  اب  رادهنماد  تاغیلبت  دروخیم ، مشچ  هب  اراکـشآ  بالقنا 
ار اهروشک  رـضاح  رـصع  رد  دناوتیمن  تسا  هدـش  عضو  لبق  لاس  هک 1400  مالـسا  ماکحا  هکنیا  هب  تحارـص  اب  هنایـشان و  یهاگ  تسا .

اهروشک دوشیمن  رضاح  رصع  رد  و  تسا ، فلاخم  ندمت  رهاظم  يروآون و  ره  اب  تسا و  یعاجترا  نید  کی  مالسا  هکنآ  ای  دنک ، هرادا 
تـسادق زا  يرادفرط  ۀـنوگ  هب  زیمآتنطیـش  هنایذوم و  یهاگ  هناهلبا و  تاغیلبت  نیا  لاثما  و  دـنریگ ، هرانک  نآ  رهاظم  یناهج و  ندـمت  زا 

( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهمانیگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1041زکرم  هحفص 200 

http://www.ghaemiyeh.com


ایند و كرت  هب  توعد  ییایند و  تاماقم  زا  ریذحت  سوفن و  بیذهت  تایونعم و  اب  دنراد  راک  رس و  یهلا  نایدا  رگید  مالـسا و  هک  مالـسا 
يرادهتـشررس تسایـس و  تموکح و  و  دنکیم ، رود  ایند  زا  کیدزن و  یلاعت  يادخ  هب  ار  ناسنا  هک  هیعدا  راکذا و  تادابع و  هب  لاغتـشا 

و تسا ! ماظع  يایبنا  کلـسم  فلاخم  نآ  تسا و  ایند  ریمعت  يارب  مامت  اـهنیا  هچ  تسا ، يونعم  گرزب و  دوصقم  دـصقم و  نآ  فـالخرب 
ار تسایـس  تموکح و  رد  تلاخد  یتح  هک  هتـشاذگ  ریثأت  مالـسا  زا  ربخیب  نانیدتم  نایناحور و  زا  ضعب  رد  مود  هجو  هب  غیلبت  فسالاعم 

دیاب هک  لوا  هورگ  دوب . نآ  هب  يالتبم  مالسا  هک  تسا  یگرزب  ۀعجاف  نیا  و  دننادب ! یـضعب  دیاش  دنتـسنادیم و  قسف  هانگ و  کی  ۀباثم  هب 
طسق و رایعم  رب  نیناوق  يارجا  اریز  دننزیم . یعالطایب  هب  ار  دوخ  هنادنمـضرغ  ای  دنرادن  عالطا  ای  تسایـس  نوناق و  تموکح و  زا  تفگ 

يدازآ و  اهیورجک ، عاونا  اشحف و  داسف و  زا  عنم  یعامتجا و  يدرف و  تلادع  طسب  هنارئاج و  تموکح  يرگمتـس و  زا  يریگولج  لدـع و 
نازیم رب  تاریزعت  صاصق و  دودـح و  و  دابعتـسا ، رامثتـسا و  رامعتـسا و  زا  يریگولج  ییافکدوخ و  لالقتـسا و  لدـع و  لقع و  راـیعم  رب 

، لیبق نیا  زا  اهدص  فاصنا و  لدع و  لقع و  نیزاوم  هب  هعماج  ندرب  هار  تسایس و  و  هعماج ، کی  یهابت  داسف و  زا  يریگولج  يارب  لدع 
دعاوق دوش  هتفگ  هک  تسا  نآ  ۀباثم  هب  يوعد  نیا  دوش . هنهک  یعامتجا  یگدنز  رشب و  خیرات  لوط  رد  نامز  رورم  اب  هک  تسین  ییاهزیچ 

دیاب یعامتجا  تلادع  تقلخ ، ردص  رد  رگا  دوش . هدناشن  رگید  دـعاوق  نآ  ياج  هب  دوش و  ضوع  دـیاب  رـضاح  نرق  رد  یـضایر  یلقع و 
اب مالسا  هکنآ  ياعدا  و  هدش ! هنهک  شور  نآ  تسا  متا  نرق  نوچ  زورما  دوش ، يریگولج  دیاب  لتق  لواپچ و  يرگمتس و  زا  دوش و  يراج 
ـ  دننک رفس  رصع  نیا  رد  نایاپراهچ  اب  دنهاوخیم  نانیا  هک  تفگیم  عولخم  يولهپ  اضردمحم  هک  ناس  نامه  تسا ـ  فلاخم  اهدروآون 

تفرشیپ و رد  هک  هتفرشیپ  ياهتعنـص  تاراکتبا و  تاعارتخا و  اهدروآون ، ندمت و  رهاظم  زا  دارم  رگا  اریز  تسین . شیب  هناهلبا  ماهتا  کی 
دیکأت دروم  تعنص  ملع و  هکلب  درک  دهاوخن  هدرکن و  تفلاخم  نآ  اب  يدیحوت  بهذم  چیه  مالـسا و  هاگچیه  دراد ، تلاخد  رـشب  ندمت 

رد يدازآ  هک  دنیوگیم  ياهفرح  نارکفنـشور  یـضعب  هک  تسا  ینعم  نآ  هب  ندـمت  ددـجت و  زا  دارم  رگا  و  تسا . دـیجم  نآرق  مالـسا و 
برغ و هچرگ  دـنفلاخم  نآ  اـب  ـالقع  نادنمـشناد و  ینامـسآ و  ناـیدا  ماـمت  لـیبق ، نیا  زا  يزاـبسنجمه و  یتح  اـشحف  تارکنم و  ماـمت 

ادج تسایـس  تموکح و  زا  ار  مالـسا  دنراد و  هنایذوم  ۀشقن  هک  مود  ۀفیاط  اما  و  دننکیم . جیورت  ار  نآ  هناروکروک  دیلقت  هب  ناگدزقرش 
ماکحا تسایـس  تموکح و  رد  هک  ردقنآ  هلآ ـ  هیلع و  هللایلـص  هللالوسر ـ  تنـس  میرک و  نآرق  هک  تفگ  نانادان  نیا  هب  دـیاب  دـننادیم .

. هدروآ راب  هب  ار  اهتبیصم  نیا  اهنآ  زا  تلفغ  هک  تسا  یسایس  يدابع ـ  مالسا ، يدابع  ماکحا  زا  رایسب  هکلب  دنرادن ؛ اهزیچ  ریاس  رد  دنراد 
یمالـسا لوا  يافلخ  و  یعامتجا . تلادـع  طسب  ةزیگنا  اب  نکل  ناـهج  ياـهتموکح  ریاـس  لـثم  داد  تموکح  لیکـشت  (ص ) مالـسا ربمغیپ 
تاحـضاو زا  رتهدرتسگ  رتعیـسو و  روط  هب  هزیگنا ، نامه  اب  زین  مالـسلاهیلع ـ  بلاـطیبا ـ  نبیلع  تموکح  دناهتـشاد و  عیـسو  ياـهتموکح 

لوسر مالـسا و  زا  يوریپ  هب  یمالـسا  تموکح  نایعدـم  زین  نونکا  و  هدوب ؛ مالـسا  مسا  هب  تموـکح  جـیردتب  نآ  زا  سپ  و  تسا . خـیرات 
ناسانشهعماج ناگدنسیون و  هک  مراد  نآ  دیما  یلو  مرذگیم ، هراشا  اب  همانتیصو  نیا  رد  بناجنیا  دنرایـسب . هلآ ـ  هیلع و  هللایلـص  مرکا ـ 

دنراد و راک  تایونعم  هب  مالسلامهیلع ـ  ایبنا ـ  هک  دوشیم  هدش و  هتفگ  هچنآ  و  دنروآ . نوریب  هابتشا  نیا  زا  ار  ناناملـسم  ناسیونخیرات ، و 
هابتـشا مینک ، نـینچ  دـیاب  زین  اـم  دـندرکیم و  زارتـحا  نآ  زا  ناـگرزب  اـیلوا و  اـیبنا و  تـسا و  دورطم  ییاـیند  يرادهتـشررس  تموـکح و 
دودرم هچنآ  اریز  تسا ، راوخنوخ  نارگرامعتسا  يارب  هار  ندرک  زاب  یمالسا و  ياهتلم  ندیشک  یهابت  هب  نآ  جیاتن  هک  تسا  يروآفسأت 
ریذـحت نآ  زا  هک  ییاـیند  فرحنم و  ياـههزیگنا  ییوجهطلـس و  يارب  هک  تـسا  يرگمتـس  يروتاـتکید و  یناطیـش و  ياـهتموکح  تـسا 

. دنک لفاغ  یلاعت  قح  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  ییایند  هرخالاب  تسا و  ییارگ  توغاط  یبلطتردـق و  لام و  تورث و  يروآعمج  دـناهدومن ؛
دوواد و نب  نامیلـس  لثم  هک  تسا  نامه  یعامتجا ، تلادع  ۀماقا  روج و  ملظ و  زا  يریگولج  نافعـضتسم و  عفن  يارب  قح  تموکح  اما  و 
زا نآ  ۀماقا  تابجاو و  نیرتگرزب  زا  دندرکیم ؛ ششوک  نآ  يارب  شراوگرزب  يایصوا  و  هلآ ـ  هیلع و  هللایلص  مالـسا ـ  نأشلامیظع  ربمایپ 
دید اب  ناریا  رایـشوه  رادـیب و  تلم  دـیاب  تسا . همزال  روما  زا  هدوب  اهتموکح  نیا  رد  هک  ملاس  تسایـس  هچنانچ  تسا ، تاداـبع  نیرتـالاو 
عطق ار  رگهئطوت  نیطایـش  تسد  دـنزیخرب و  تلم  کمک  هب  دـهعتم  ناگدنـسیون  ناگدـنیوگ و  و  دـنیامن . یثنخ  ار  اههئطوت  نیا  یمالـسا 
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يروهمج هکنیا  رب  رتشیب ، اهناتسرهش  رد  و  روشک ، حطـس  رد  عیـسو  ياههعیاش  رتهنایذوم ، دیاش  اههئطوت و  شامق  نیمه  زا  و  ج ـ  دنیامن .
، دنبای ییاهر  توغاط  ۀناملاظ  میژر  زا  هک  دندرک  يراکادف  فعش  قوش و  نآ  اب  مدرم  هراچیب  دادن . ماجنا  مدرم  يارب  يراک  مه  یمالـسا 

تسا روشک  ۀیتآ  دیما  هک  ناناوج  زا  رپ  اهنادنز  دندش ! رتفعـضتسم  نافعـضتسم  رتربکتـسم و  ناربکتـسم  دندش ! رتدب  میژر  کی  راتفرگ 
مالـسا مسا  شاک  يا  و  مالـسا ! مسا  هب  دننکیم  مادعا  ار  ياهدع  زور  ره  تسا ! رتیناسناریغ  رتدـب و  قباس  میژر  زا  اههجنکـش  دـشابیم و 

هطوغ روآماسرس  ینارگ  تمحز و  جنر و  رد  مدرم  تسا ! رتدب  شرسپ  ناخاضر و  نامز  زا  نامز  نیا  دنتـشاذگیمن ! يروهمج  نیا  يور 
زا زیچ  ره  رد  يدازآ  دوشیم و  هرداصم  مدرم  لاوما  دننکیم ! تیاده  یتسینومک  یمیژر  هب  ار  میژر  نیا  دنراد  نارادمدرس  دنروخیم و 
زور دنچره  هکنآ  تسا  راک  رد  هئطوت  هشقن و  هکنآ  لیلد  و  دوشیم . ارجا  هشقن  اب  هک  روما  لیبق  نیا  زا  رگید  يرایسب  و  هدش ! بلس  تلم 

رد نیمه و  زین  اهـسوبوتا  رد  دحاو و  بلطم  نیمه  اهیـسکات  رد  دـتفایم ؛ اهنابز  رـس  نزرب  يوک و  ره  رد  رانک و  هشوگ و  ره  رد  رما  کی 
نویناحور ضعب  فسالاعم  و  دوشیم . فورعم  رگید  یکی  دش  هنهک  يردق  هک  یکی  و  دوشیم ؛ تبحـص  نیمه  زاب  هرفن  دنچ  تاعامتجا 

هک تسا  نآ  هلأسم  ساسا  و  تسا . نامه  بلطم  دننکیم  نامگ  هئطوت  لماوع  زا  رفن  ود  یکی ـ  سامت  اب  دنربخیب  یناطیش  ياههلیح  زا  هک 
بـالقنا و زا  دـعب  ثداوـح  ناـهج و  ياـهبالقنا  اـیند و  عـضو  زا  عـالطا  دـننکیم  رواـب  دنونـشیم و  ار  لـئاسم  نیا  هک  ناـنآ  زا  يرایـسب 
هتـسب و مشچ  و  دنرادن ـ  تسا  مالـسا  دوس  هب  همه  هک  یتالوحت  زا  حیحـص  عالطا  هچنانچ  ـ  دـنرادن نآ  ریذـپانبانتجا  میظع  ياهیراتفرگ 

تیعـضو ۀـعلاطم  زا  لبق  هک  منکیم  هیـصوت  بناجنیا  دناهتـسویپ . نانآ  هب  دـمع  ای  تلفغ  اب  زین  دوخ  هدینـش و  ار  بلاطم  نیا  لاـثما  ربخیب 
بالقنا لاح  رد  هک  ییاهتلم  اهروشک و  تیعضو  اب  ییانشآ  زا  لبق  تابالقنا و  ریاس  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نیب  هسیاقم  ناهج و  ینونک 

نآ زا  رتدـب  ناخاضر و  ۀـیحان  زا  هدزتوغاط  روشک  نیا  ياهیراتفرگ  هب  هجوت  زا  لبق  و  تسا ، هتـشذگیم  هچ  نانآ  رب  ناشبالقنا  زا  سپ  و 
اههناخترازو عاضوا  ات  زوسنامناخ ، میظع  ياهیگتسباو  زا  دناهتـشاذگ ، ثرا  هب  تلود  نیا  يارب  ناشیاهیرگلواپچ  لوط  رد  هک  اضردمحم 

میلعت عاضوا  یگدنز و  نوئش  مامت  رد  يرابودنبیب  داجیا  یشورف و  تارکسم  ياههزاغم  یـشایع و  زکارم  شترا و  داصتقا و  تارادا و  و 
نینّیدتم و نویناحور و  تیعضو  اهنز و  اهناوج و  ّتیعضو  اههدکترشع و  اهامنیس و  عاضوا  اههاگشناد و  اهناتـسریبد و  عاضوا  تیبرت و  و 
سبح و هب  ناموکحم  ناگدش و  مادعا  ةدنورپ  هب  یگدیسر  توغاط و  نامز  رد  دجاسم  هدیدمتس و  فیفع  ناوناب  دّهعتم و  ناهاوخیدازآ 
ناشورفنارگ و نارکتحم و  گرزب و  ناراوخنیمز  نارادهیامرـس و  لام  هب  یگدیـسر  نایدصتم و  درکلمع  تیفیک  اهنادـنز و  هب  یگدیـسر 

سلجم ناگدـنیامن  لاح  هب  یگدیـسر  تاضق و  يرتسگداد و  قباس  عضو  اب  هسیاقم  بالقنا و  ياـههاگداد  اـهیرتسگداد و  هب  یگدیـسر 
درکلمع هب  یگدیسر  قباس و  نامز  اب  هسیاقم  دناهدمآ و  نامز  نیا  رد  هک  نیرومأم  ریاس  اهرادناتسا و  تلود و  ياضعا  یمالسا و  ياروش 

رظن رد  اب  قباس  میژر  لوط  اب  هسیاقم  هاگنامرد و  یندیماشآ و  بآ  یتح  بهاوم  ۀمه  زا  مورحم  ياهاتـسور  رد  یگدنزاس  داهج  تلود و 
گـنج و رد  ناگدیدبیـسآ  ادهـش و  ياـههداوناخ  ینوـیلیم و  ناـگراوآ  لـیبق  زا  نآ  ياهدـمایپ  یلیمحت و  گـنج  هب  يراـتفرگ  نـتفرگ 

هفاضا  ) شلخاد جراخ و  ناگتـسباو  اکیرما و  یپ  رد  یپ  ياههئطوت  يداـصتقا و  رـصح  هب  رظن  اـب  قارع و  ناتـسناغفا و  ینویلیم  ناـگراوآ 
یتح نافرحنم و  مالـسا و  نافلاخم  فرط  زا  هک  ییاهجرم  جره و  و  عرـش ) یـضاق  جایتحا و  رادـقم  هب  لئاسم  هب  انـشآ  غّلبم  نادـقف  دـینک 

هدنبوک داقتنا  یشارتلاکشا و  هب  لئاسم ، هب  ییانـشآ  زا  لبق  هک  تسا  نیا  اضاقت  رگید ، لئاسم  اههد  تسا و  ارجا  تسد  رد  نادان  ناتـسود 
ياهدیلو اپهزات و  یلفط  زورما  اههدوت  لهج  اهردلق و  يرگمتس  لاس  اهدص  زا  سپ  هک  بیرغ  مالـسا  نیا  لاح  هب  و  دیزیخنرب ؛ یـشاحف  و 

هب یبوکرـس  ياج  هب  تسین  رتهب  ایآ  هک  دینیـشنب  رکف  هب  ناشارتلاکـشا  امـش  و  دـینک . محر  لخاد ، جراـخ و  ياهنمـشد  هب  فوفحم  تسا 
رادفرط ربخیب ، ادـخ  زا  فاصنایب  نارکتحم  نارادهیامرـس و  نارگمتـس و  ناقفانم و  زا  يرادـفرط  ياج  هب  و  دیـشوکب ؛ کمک  حالـصا و 

، نانآ زا  میقتـسمریغ  يرادـفرط  دـسفم و  ياهتـسیرورت  رگبوشآ و  ياـههورگ  ياـج  هب  و  دیـشاب ؛ ناـمورحم  ناگدیدمتـس و  ناـمولظم و 
هک میوگیمن  هتفگن و  هاگ  چـیه  بناجنیا  دیـشاب ؟ هتـشاد  مولظم  دـهعتم  نارازگتمدـخ  اـت  مولظم  نویناـحور  زا  ناگدـش  رورت  هب  یهجوت 

فالخرب یطابـضنایب  هدـقع و  تلاهج و  يور  زا  یـصاخشا  دوشیم و  لمع  شداـعبا  ۀـمه  اـب  گرزب  مالـسا  هب  يروهمج  نیا  رد  زورما 
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ندرک یمالـسا  رد  شـشوک  اسرفناج  تامحز  اب  هییارجا  هییاضق و  هننقم و  ةوق  هک  منکیم  ضرع  نکل  دـننکیمن ؛ لـمع  مالـسا  تاررقم 
کمک هب  نکـشراک  شارتلاکـشا و  تیلقا  نیا  رگا  و  دنتـسه ؛ ناـنآ  راکددـم  رادـفرط و  زین  ینوـیلیم  اـههد  ِتلم  دـننکیم و  روـشک  نـیا 

هدـش و رادـیب  ینویلیم  ةدوت  نوچ  دـنیاین ، دوخ  هب  نانیا  هتـساوخن  يادـخ  رگا  و  دوب . دـهاوخ  رتعیرـس  رتناسآ و  لامآ  نیا  ققحت  دنباتـشب ،
دهاوخ ریگمـشچ  روط  هب  لمع  ۀماج  لاعتم  دـنوادخ  تساوخ  هب  یمالـسا  یناسنا ـ  لامآ  تسا ، رـضاح  هنحـص  رد  تسا و  لئاسم  هجوتم 

تلم هک  متـسه  یعدم  تأرج  اب  نم  دـننک . تمواقم  تسناوت  دـنهاوخن  ناشورخ  لیـس  نیا  لباقم  رد  ناشارتلاکـشا  ناورجک و  دیـشوپ و 
دهع رد  قارع  هفوـک و  و  هـلآ ـ  هـیلع و  هللایلـص  هللالوـسر ـ  دـهع  رد  زاـجح  تـلم  زا  رتـهب  رـضاح  رــصع  رد  نآ  ینوـیلیم  ةدوـت  ناریا و 

ـ  هلآ هیلع و  هللایلـص  هللالوـسر ـ  دـهع  رد  هـک  زاـجح  نآ  دنـشابیم . اـمهیلع ـ  همالـس  هللا و  تاولـص  یلع ـ  نـب  نیـسح  نینمؤـملاریما و 
خیبوت ار  اهنآ  یتایآ  اب  هبوت »  » ةروس رد  یلاعت  دنوادخ  هک  دنتفریمن ، ههبج  هب  ییاههناهب  اب  دـندرکیمن و  ناشیا  زا  تعاطا  زین  ناناملـسم 

قارع و لها  نآ  و  دندومرف . نیرفن  نانآ  هب  ربنم  رد  لقن ، بسح  هب  هک  دنتـسب  غورد  ناشیا  هب  ردقنآ  و  تسا . هداد  باذع  ةدعو  هدومرف و 
خیرات لقن و  بتک  رد  نانآ  زا  ترـضح  نآ  تایاکـش  هک  دندز  زاب  رـس  شتعاطا  زا  دندرک و  يراتفردب  ردـقنآ  نینمؤملاریما  اب  هک  هفوک 

هدولآ ْتسد  تداهـش  رد  هک  ناـنآ  و  دـش . هک  دـش  نآ  مالـسلاهیلع ـ  ادهـشلادیس ـ  اـب  هک  هفوـک  قارع و  ناناملـسم  نآ  و  تسا . فورعم 
یماظن و حلـسم  ياوق  زا  ناریا  تلم  هک  مینیبیم  زورما  اما  دـش . عقاو  خـیرات  تیانج  نآ  ات  دنتـسشن  ای  هکرعم و  زا  دـنتخیرگ  اـی  دـندرکن ،
هچ قایتشا  قوش و  لامک  اب  اهههبج ، تشپ  مدرم  اهههبج و  رد  ياوق  زا  نابلطواد و  ریاشع و  زا  یمدرم  ياوق  اـت  جیـسب  هاپـس و  یماـظتنا و 
هک مینیبیم  و  دننکیم . هدنزرا  ياهکمک  هچ  روشک  رـسارس  مرتحم  مدرم  هک  مینیبیم  و  دننیرفآیم . اههسامح  هچ  دننکیم و  اهیراکادـف 
اب شخب  نانیمطا  هناقاتـشم و  يرادرک  راتفگ و  نیرفآهسامح و  ياههرهچ  اب  نانآ  ناقلعتم  گنج و  ناگدید  بیـسآ  ادهـش و  ناگدنامزاب 
رد نادیواج . تایح  مالـسا و  لاعتم و  دـنوادخ  هب  تسا  نانآ  راشرـس  نامیا  هقالع و  قشع و  زا  همه  اهنیا  و  دـنوشیم . ورهبور  امـش  ام و 

و هیلع . هللا  تاولص  موصعم ـ  ماما  رضحم  رد  هن  و  دنتـسه ، ملـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  مرکا ـ  لوسر  كرابم  رـضحم  رد  هن  هک  یتروص 
نینچ هک  دـنک  راختفا  دـیاب  مالـسا  و  تسا . فلتخم  داعبا  رد  يزوریپ  تیقفوم و  زمر  نیا  و  تسا . بیغ  هب  نانیمطا  ناـمیا و  ناـنآ  ةزیگنا 

هب تیصو  کی  اجنیا  رد  بناجنیا  و  میشابیم . یتلم  نینچ  هاگشیپ  رد  يرـصع و  نینچ  رد  هک  میرختفم  همه  ام  و  هدومن ، تیبرت  ینادنزرف 
يرادربهرهب دروم  هک  ینارـسپ  هچ  نارتخد و  هچ  ناناوج ، هب  دـننکیم و  تفلاخم  یمالـسا  يروهمج  اـب  فلتخم  ةزیگنا  هب  هک  یـصاخشا 

هک نانآ  تاغیلبت  دینیـشنب و  تواضق  هب  دازآ  رکف  اب  هنافرطیب و  هک  میاـمنیم ، دـناهدش  عقاو  وجدوس  بلط و  تصرف  ناـفرحنم  ناـقفانم و 
نانآ زا  هک  ییاـهتلود  اـههورگ و  مورحم و  ياـههدوت  اـب  ناـشراتفر  ناـنآ و  لـمع  تیفیک  دوش و  طـقاس  یمالـسا  يروهمج  دـنهاوخیم 
نیب رد  ناشراتفر  قالخا و  دننکیم و  ینابیتشپ  نانآ  زا  هتسویپ و  نانآ  هب  لخاد  رد  هک  یـصاخشا  اههورگ و  دننکیم و  هدرک و  ینابیتشپ 

تالاح دینک  هعلاطم  و  دینک ، یسررب  سفن  ياوه  نودب  تقد و  اب  ار ، فلتخم  ياهدماشیپ  رد  ناشیاهعـضوم  رییغت  ناشناراداوه و  دوخ و 
نیا ياهراون  ناشنانمـشد ؛ نانآ و  نیب  دـینک  یبایزرا  و  دـندش ، دیهـش  نافرحنم  ناـقفانم و  تسد  هب  یمالـسا  يروهمج  نیا  رد  هک  ناـنآ 

هعماج نامولظم  نامورحم و  رادفرط  هتـسد  مادک  دـینیبب  دـشاب ، اهامـش  تسد  رد  دـیاش  نافلاخم  ياهراون  تسد و  رد  يدـح  ات  نادـیهش 
هک متـسین  امـش  دزن  نم  تقو  نآ  رد  دیناوخب  نم  زا  سپ  تسا  نکمم  دیناوخیمن . نم  گرم  زا  لبق  ار  قاروا  نیا  امـش  ناردارب ! دنتـسه .

ياهتـسیاش ناناوج  امـش  هکنآ  يارب  نم  منک . يزاب  امـش  ناوج  ياهبلق  اب  یتردق  ماقم و  بسک  يارب  ناترظن  بلج  دوخ و  عفن  هب  مهاوخب 
ار ناـهج  ود  ره  تداعـس  اـت  دـینک  فرـص  یمالـسا  يروهمج  زیزع و  مالـسا  دـنوادخ و  هار  رد  ار  دوخ  یناوـج  هک  مراد  هقـالع  دـیتسه 

دوخ ۀعـساو  تمحر  اب  امـش  ام و  ۀتـشذگ  زا  دنک و  تیاده  تیناسنا  میقتـسم  هار  هب  ار  امـش  هک  مهاوخیم  روفغ  دـنوادخ  زا  و  دـیبایرد .
ریاس ناریا و  فیرـش  تلم  هب  تیـصو  کی  و  تسا . نامحر  يداه و  وا  هک  دیهاوخب ، ار  نیمه  دنوادخ  زا  اهتولخ  رد  زین  اهامـش  درذـگب .
میظع داهج  اب  هک  یتمعن  هک  منکیم  هیـصوت  ناریا  زیزع  تلم  هب  اما  منکیم ؛ گرزب  ياهتردق  دنبرد  دساف و  ياهتموکح  هب  التبم  ياهتلم 

رد دییامن و  يرادساپ  تظافح و  نآ  زا  دینادب و  ار  شردق  روما  نیرتزیزع  نوچمه  دیدروآ  تسد  هب  ناتدنمورب  ناناوج  نوخ  ناتدوخ و 
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دیآیم شیپ  میقتـسم  طارـص  نیا  رد  هک  یتالکـشم  زا  دینک و  شـشوک  تسا  يدنوادخ  گرزب  تناما  یهلا و  میظع  یتمعن  هک  نآ ، هار 
اهنآ عفر  رد  کیرـش و  لد  ناج و  اب  یمالـسا  يروهمج  تلود  تالکـشم  رد  و  مکَمادـقَا . ْتِّبَُثی  مکْرُْـصنَی و  هللااورـْصنَت  نإ  هک  دیـسارهن 

تـلود و سلجم و  هـب  و  دــینک . يرادــهگن  نآ  زا  یمارگ  یبوــبحم  نوــچ  و  دــینادب ، دوــخ  زا  ار  سلجم  تـلود و  و  دیــشاب ، اــشوک 
ناگدیدمتس نامورحم و  نافعضتسم و  ًاصوصخ  نانآ  هب  يرازگتمدخ  رد  دینادب و  ار  تلم  نیا  ردق  هک  میامنیم  هیصوت  ناراکردناتسد 

زین نآ  ياقب  درک و  ادـیپ  ققحت  نانآ  ياهیراکادـف  اب  نانآ و  درواهر  یمالـسا  يروهمج  دنتـسه و  همه  معن  يایلوا  ام و  نامـشچ  رون  هک 
ینارگلواپچ هک  ار  یتوغاـط  ياـهتموکح  دـینادب و  دوخ  زا  ار  ناـنآ  مدرم و  زا  ار  دوخ  دـینکن و  راذـگورف  تسا ، ناـنآ  تامدـخ  نوهرم 

تموکح کی  يارب  هتـسیاش  هک  یناسنا  لاـمعا  اـب  هتبلا  دـییامن ، موکحم  هشیمه  ار  دنتـسه  دـندوب و  زغم  یهت  یناـیوگروز  گـنهرفیب و 
دـیریگب و وـگلا  ناریا  دـهاجم  تلم  زا  یمالـسا و  يروـهمج  تموـکح  زا  هک  منکیم  هیـصوت  یمالـسا  ياـهتلم  هب  اـما  و  تسا . یمالـسا 

دوخ ياج  هب  تردق  مامت  اب  دندرواین ، دورف  رـس  تسا  ناریا  تلم  تساوخ  هک  اهتلم  تساوخ  هب  هک  یتروص  رد  ار  دوخ  رئاج  ياهتموکح 
یتاغیلبت ياهقوب  هب  هک  منکیم  هیـصوت  ًادـیکا  و  دنـشابیم . برغ  قرـش و  هب  ۀتـسباو  ياهتموکح  ناناملـسم ، یتخبدـب  ۀـیام  هک  دـیناشنب ،

اهتردقربا عفانم  هک  دننک  نوریب  هنحـص  زا  ار  مالـسا  هک  دنراد  شـشوک  همه  هک  دـیهدن  ارف  شوگ  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  نافلاخم 
ناریا روشک  رد  تسا و  ارجا  تسد  رد  ینالوط  ياهلاس  هک  رگرامثتسا  رامعتسا و  گرزب  ياهتردق  ِیناطیـش  ياههشقن  زا  د ـ  دوش . نیمأت 

نامز رد  هک  تسا ؛ تیناحور  ندناشکاوزنا  هب  دش ، يریگهلابند  فلتخم  ياهشور  اب  اضردمحم  نامز  رد  تفرگ و  جوا  ناخاضر  نامز  زا 
هشقن و اب  اضردـمحم  نامز  رد  و  نآ ، لاثما  مادـعا و  تاـمرح و  کـته  دـیعبت و  سبح و  ساـبل و  علخ  یبوکرـس و  راـشف و  اـب  ناـخاضر 
هب فسالاعم  و  دش ؛ هنیمز  نیا  رد  یعیسو  تاغیلبت  هک  دوب ، نایناحور  نایهاگـشناد و  نیب  توادع  داجیا  اهنآ  زا  یکی  هک  رگید  ياهـشور 

ششوک اههاگشناد  ات  اهناتسبد  زا  فرط ، کی  زا  دش . هتفرگ  يریگمـشچ  ۀجیتن  اهتردقربا  یناطیـش  ۀئطوت  زا  رـشق  ود  ره  يربخیب  ۀطـساو 
هب باختنا و  نایدا  ریاس  مالـسا و  زا  نافرحنم  ناگدزقرـش و  ای  ناگدزبرغ  نیب  زا  اههاگـشناد  ياسؤر  دیتاسا و  ناریبد و  ناملعم و  هک  دش 
ات یکدوک  زا  دنریگیم ، تسد  هب  ار  تموکح  هیتآ  رد  هک  ار  رثؤم  رـشق  هک  دنریگ  رارق  تیلقا  رد  نمؤم  نادـهعتم  دـنوش و  هتـشامگ  راک 

، ناغلبم نویناحور و  ًاصوصخ  نایدا  هب  ناگتـسباو  زا  و  صوصخب ، مالـسا  و  ًاقلطم ، نایدا  زا  هک  دننک  تیبرت  يروط  یناوج  ات  یناوجون و 
رد یلاعت  ندمت و  فلاخم  عاجترا و  رادفرط  ناراوخنیمز و  نارادهیامرس و  رادفرط  و  نامز ، نآ  رد  سیلگنا  لامع  ار  نانیا  و  دنشاب . رفنتم 

هدیناسرت و نایهاگشناد  هاگشناد و  زا  ار  نانیدتم  ناغلبم و  نویناحور و  وس ء ، تاغیلبت  اب  رگید ، فرط  زا  و  دندومنیم . یفرعم  نآ  زا  دعب 
مالسا و نایدا و  فلاخم  ْنادرمتلود  هکنآ  هجیتن  دندومنیم . مهتم  نایدا  مالـسا و  رهاظم  اب  فلاخم  يراب و  دنبیب و  ینیدیب و  هب  ار  همه 

تسا نآ  هب  قلعتم  هچ  ره  تموکح و  تلود و  فلاخم  دنراد  یناحور  نید و  هب  هقالع  هک  مدرم  ياههدوت  و  دنشاب ؛ نانیدتم  نویناحور و 
رد روشک  نوئـش  مامت  هک  دـنک  زاب  نانچنآ  نارگلواپچ  يارب  ار  هار  یناحور  یهاگـشناد و  تلم و  تلود و  نیب  قیمع  فـالتخا  و  دنـشاب ،
هچ هک  تفریم  و  دـمآ ، هچ  مولظم  تلم  نیا  رـس  هب  دـیدید  هچنانچ  دوش ، ریزارـس  نانآ  بیج  رد  تلم  ریاخذ  مامت  نانآ و  تردـق  تحت 
ـ  اهرـشق ریاس  زرواشک و  رگراک و  يرازاب و  ات  یهاگـشناد  یناحور و  زا  تلم ـ  تدهاجم  لاعتم و  دـنوادخ  تساوخ  هب  هک  نونکا  دـیآ .

تسا نآ  بناجنیا  ۀیصوت  دنداد ، تاجن  ناشناگتسباو  نانآ و  تسد  زا  ار  روشک  دنتسکش و  ار  اهتردقربا  تردق  دس  هراپ و  ار  تراسا  دنب 
دنویپ یمالـسا  مولع  بالط  نایناحور و  اـب  رتشیب  هچ  ره  زیزع  دـنمورب  ناـناوج  نایهاگـشناد و  دـننکن و  تلفغ  هدـنیآ  رـضاح و  لـسن  هک 

ار يدارفا  ای  درف  هکنآ  درجم  هب  دنـشابن و  لفاغ  رادـغ  نمـشد  ياههئطوت  اههشقن و  زا  دـنزاس و  رتراوتـسا  رتمکحم و  ار  مهاـفت  یتسود و 
وا زا  درکن  ریثأت  رگا  و  دـنیامن ؛ تحیـصن  داـشرا و  ار  وا  دـنکفا  ناـنآ  نیب  قاـفن  رذـب  تسا  ددـص  رد  دوخ  راـتفر  راـتفگ و  اـب  هک  دـندید 
رد رگا  ًاصوصخم  و  تفرگ . ناوتیم  یناسآ  هب  ار  همـشچرس  هک  دناود  هشیر  هئطوت  دنراذگن  دـنناشک و  اوزنا  هب  ار  وا  دـنوش و  نادرگور 

رتشیب هیصوت  نیا  و  دننک . درط  دوخ  سالک  دوخ و  زا  دشن ، رگا  داشرا و  ار  وا  دنک ، داجیا  فارحنا  دهاوخیم  هک  دش  ادیپ  یـسک  دیتاسا 
زغم هک  مرتـحم  رـشق  ره  تسا و  رادروخرب  ياهژیو  قمع  زا  اههاگـشناد  رد  اـههئطوت  و  تسا . ینید  موـلع  نیلـصحم  نویناـحور و  هجوـتم 
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ناـمزیزع روشک  اـهروشک و  رد  یگرزب  ریثأـت  فسـالاعم  هک  اـههشقن  هلمج  زا  ه ـ  دنـشاب . اـههئطوت  بظاوـم  دـیاب  دنتـسه  هعماـج  رکفتم 
نانآ ندومن  هدزقرـش  هدزبرغ و  و  شیوخ ، زا  هدز  رامعتـسا  ياهروشک  ندومن  هناگیب  هدنام ، اج  هب  يدایز  دح  ات  زاب  نآ  راثآ  تشاذـگ و 

ار نانآ  گنهرف  رترب و  داژن  ار  دنمتردق  بطق  ود  قرـش ، برغ و  دنتفرگ و  چیه  هب  ار  دوخ  تردـق  گنهرف و  ار و  دوخ  هکیروط  هب  تسا 
نیا ۀصق  و  دندومن ! یفرعم  بانتجا  لباقریغ  ضئارف  زا  ار  بطق  ود  زا  یکی  هب  یگتسباو  دنتسناد و  ملاع  هاگهلبق  ار  تردق  ود  نآ  رتالاو و 

ياهتلم نانآ  هکنیا  رتزیگنامغ  و  تسا . هدـنبوک  هدنـشک و  میروخیم  زین  نونکا  هدروخ و  نآ  زا  هک  ییاههبرـض  ینـالوط و  زیگنامغ ، رما 
ياهتردق دوخ و  ياهتفرشیپ  زا  ار  ام  يردقهب  دندروآ و  راب  یفرـصم  ییاهروشک  هتـشادهگن و  بقع  زیچ  همه  رد  ار  هطلـس  ریز  ةدیدمتس 

دوـخ و تشونرـس  هدرک و  ناـنآ  میلـست  ار  دوـخ  زیچ  همه  میرادـن و  يراـکتبا  چـیه  هب  ندز  تسد  تأرج  هک  دـناهدناسرت  ناـشیناطیش 
هک هدش  بجوم  یعونصم  يزغم  یهت  یچوپ و  نیا  و  میتسه . نامرف  عیطم  هتسب  شوگ  مشچ و  هدرپس و  نانآ  تسد  هب  ار  دوخ  ياهروشک 

راکتبا تعنـص و  بدا و  گنهرف و  زا  هکلب  مییامن  دـیلقت  برغ  قرـش و  زا  هناروکروک  مینکن و  اکتا  دوخ  شناد  رکف و  هب  يرما  چـیه  رد 
ار ام  یموب  تردـق  رکف و  هتفرگ و  هرخـسم  داقتنا و  داب  هب  ار  اـهنآ  گـنهرفیب ، ةدزقرـش  برغ و  ناگدـنیوگ  ناگدنـسیون و  میتشاد ، رگا 

هدرک جیورت  راتـشون  راتفگ و  لمع و  اب  دشاب  حضتفم  لذتبم و  دنچ  ره  ار  یبنجا  بادآ  موسر و  دنیامنیم و  هدومن و  سویأم  بوکرس و 
، دـشاب یگنرف  ةژاو  دـنچ  يراتفگ  ای  هتـشون  ای  باتک  رد  رگا  لثملایف ، دـنهدیم . هداد و  اهتلم  دروخ  هب  ار  اهنآ  ییوجانث  یحادـم و  اـب  و 

ربق ات  هراوهگ  زا  و  دنروآیم . باسح  هب  رکفنشور  دنمشناد و  ار  نآ  ةدنسیون  هدنیوگ و  و  هتفریذپ ، باجعا  اب  نآ  ياوتحم  هب  هجوت  نودب 
رگا و  بوسحم ، یگتفرـشیپ  ندـمت و  رهاـظم  زا  هجوت و  دروم  بوغرم و  دوش  يراذـگمسا  یقرـش  یبرغ و  ةژاو  اـب  رگا  میرگنب  هچره  هب 

مان رگا  و  رختفم ؛ دنـشاب  هتـشاد  یبرغ  مان  رگا  ام  ناـکدوک  دوب . دـهاوخ  هدزـسپاو  هنهک و  دورطم و  دور  راـک  هب  يدوخ  یموب  ياـههژاو 
، اهعاتم رگید  و  اههچراپ ، اههناخباتک ، اههناخوراد ، اهتکرـش ، اههزاغم ، اـههچوک ، اـهنابایخ ، دـناهداتفا . بقع  ریز و  هب  رـس  دـنراد  يدوخ 

مامت رد  اپ و  ات  رـس  زا  یبآم  یگنرف  دننک . لابقا  نآ  هب  یـضار و  نآ  زا  مدرم  ات  دشاب  هتـشاد  یجراخ  مان  دیاب  هدش  هیهت  لخاد  رد  دنچره 
موسر بادآ و  لباقم ، رد  و  تفرـشیپ ، ندمت و  يدنلبرـس و  راختفا و  بجوم  یگدنز  نوئـش  مامت  اهترـشاعم و  رد  اهتـساخرب و  تسـشن و 

اهرتکد و تفر و  جراخ  هب  دـیاب  لخاد ، رد  جالع  لباق  یئزج و  ولو  یتلاسک  ضرم و  ره  رد  تسا . یگداتفا  بقع  یتسرپهنهک و  يدوخ ،
ریاس جح و  هب  نتفر  شزرا و  رپ  يراختفا  وکسم  اکیرما و  هسنارف و  ناتـسلگنا و  هب  نتفر  درک . سویأم  موکحم و  ار  دوخ  دنمـشناد  يابطا 

يرکفنـشور و ياههناشن  زا  تسا  تاـیونعم  بهذـم و  هب  طوبرم  هچنآ  هب  ییاـنتعایب  تسا . یگدـنامبقع  یتسرپهنهک و  هکربتم  نکاـما 
مولعم میراد ؛ زیچ  همه  دوخ  اـم  میوگیمن  بناـجنیا  تسا . یتسرپ  هنهک  یگدـنامبقع و  ۀـناشن  روما  نیا  هب  دـهعت  لـباقم ، رد  و  ندـمت ،

نامدود نئاخ و  نادرمتلود  دناهدرک و  مورحم  یتفرـشیپ  ره  زا  ریخا  ياههدس  رد  و  ًاصوصخ ، رود  نادـنچ  هن  ِخـیرات  لوط  رد  ار  ام  تسا 
يارب یتیلاعف  ره  زا  ار  اـم  اهندـیدزیچان ، اـی  اهندـیدکچوک و  ْدوخ  زین  يدوخ و  ياهدرواتـسد  هیلع  یتاـغیلبت  زکارم  و  ًاـصوصخ ، يولهپ 

یتادراو سانجا  ماسقا  هب  ناوج ، ۀقبط  ًاصوصخ  نادرم  ناوناب و  ندرک  مرگرـس  شامق و  ره  زا  اهالاک  ندرک  دراو  درک . مورحم  تفرـشیپ 
هک رتشیب ، هچ  ره  ندروآ  راب  یفرـصم  اههداوناخ و  ندناشک  هقباسم  هب  هناکدوک و  ياهیزاب  تالمجت و  تانیئزت و  شیارآ و  رازبا  لیبق  زا 

اـشحف و زکارم  ندروآ  مهارف  اـب  دنتـسه  لاـعف  وضع  هک  اـهناوج  ندـناشک  یهاـبت  هب  ندرک و  مرگرـس  و  دراد ، زیگنامغ  ياهناتـساد  دوخ 
تلم هب  منکیم  هنامداخ  هنازوسلد و  تیصو  نم  تساهروشک . نتشادهگن  بقع  يارب  هدش ، باسح  بئاصم  نیا  زا  اههد  و  اههدکترشع ،

هتساخرب و راکتبا  تیلاعف و  هب  رضاح  مورحم  لسن  هتفای و  تاجن  اهماد  نیا  زا  يرایسب  زا  يریگمـشچ  رایـسب  دودح  ات  هک  نونکا  هک  زیزع 
هار هب  رداق  ناریا  نیـصصختم ِ  تفریمن  نامگ  هک  اهزیچ  رگید  اـهامیپاوه و  لـثم  هتفرـشیپ  لـیاسو  اـههناخراک و  زا  يرایـسب  هک  میدـید 
هار هب  ار  اهنیا  نانآ  نیـصصختم  هک  میدوب  هدرک  زارد  قرـش  اـی  برغ  يوس  هب  ار  اهتـسد  همه  دنـشاب و  نآ  لاـثما  اـههناخراک و  نتخادـنا 

هـضرع رتنازرا  ياهتمیق  اب  هتخاس و  ار  جایتحا  لحم  تاعطق  ام  زیزع  ناناوج  دوخ  یلیمحت ، گـنج  يداـصتقا و  ةرـصاحم  رثا  رد  دـنزادنا ،
هب هتسویپ  نازابتسایس  هک  دیـشاب  بقارم  رادیب و  رایـشوه و  دیاب  میناوتیم . میهاوخب  رگا  هک  دندرک  تباث  دندومن و  جایتحا  عفر  هدرک و 
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هب دوخ  راکتشپ  تیلاعف و  ممصم و  ةدارا  اب  و  دنـشکن ؛ یللملانیب  نارگلواپچ  نیا  يوس  هب  ار  امـش  یناطیـش  ياههسوسو  اب  قرـش  برغ و 
سأی دبایب و  ار  دوخ  ِيدوخ  رگا  درادن و  مک  يوروش  اکیرما و  اپورا و  داژن  زا  برع  ایرآ و  داژن  هک  دینادب  و  دـینک . مایق  اهیگتـسباو  عفر 
هچنآ و  دراد . ار  زیچ  همه  نتخاـس  راـک و  همه  تردـق  تدـمزارد  رد  دـشاب ، هتـشادن  دوـخ  ریغ  هـب  تشادمـشچ  دـنک و  رود  دوـخ  زا  ار 

هب یگتـسباو  عطق  و  سفن ، هب  اکتا  یلاعت و  دنوادخ  هب  لاکتا  طرـش  هب  دیـسر  دـیهاوخ  مه  امـش  دناهدیـسر  نآ  هب  نانیا  هب  هیبش  ياهناسنا 
ناراکردنا تسد  اهتلود و  رب  و  بناجا . ۀطلـس  تحت  زا  ندـش  جراخ  هنادنمتفارـش و  یگدـنز  هب  ندیـسر  يارب  اهیتخـس  لمحت  نارگید و 

هب قیوشت  يونعم  يدام و  ياهکمک  اب  ار  نانآ  دننک و  ینادردق  دوخ  نیصصختم  زا  هک  هدنیآ  ياهلسن  رد  هچ  رضاح و  لسن  رد  هچ  تسا 
زا و  دنزاسب . زیچ  همه  دوخ  ات  دـنزاسب  دـنراد  هچنآ  هب  دـنیامن و  يریگولج  زادـنارب  هناخ  زاسفرـصم و  ياهالاک  دورو  زا  دـنیامن و  راک 

تالمجت و يادـف  جـنر ، تمحز و  لمحت  اـب  ولو  ار ، یناـسنا  ياهـشزرا  يدازآ و  لالقتـسا و  هک  مهاوخیم  نارـسپ ، نارتخد و  ناـناوج ،
هچنانچ نانآ  هک  دننکن ؛ دوشیم  هضرع  امـش  هب  نطویب  لامع  برغ و  فرط  زا  هک  اشحف  زکارم  رد  روضح  اهیراب و  دنب و  یب  اهترـشع و 

ناتندیشک و یگتسباو  گنن  رامعتسا و  دنب  هب  امش و  رئاخذ  ندیپاچ  ناتروشک و  تشونرس  زا  ناتلافغا  امش و  یهابت  زج  هداد  ناشن  هبرجت 
حالطصا هب  و  هدنام ، بقع ار  امش  نآ  لاثما  لیاسو و  نیا  اب  دنهاوخیم  و  دننکیمن ؛ رکف  رگید  زیچ  هب  ناتروشک  تلم و  ندومن  یفرـصم 

میلعت و زکارم  نتفرگ  تسد  هب  ماهداد ، رکذت  ًارارک  دـش و  هراشا  هچنانچ  نانآ ، گرزب  ياههئطوت  زا  و ـ  دـنراد . هگن  یـشحو » همین   » نانآ
مولع سرادـم  نویناحور و  اـب  ناـنآ  شور  تسا . اـهنآ  تـالوصحم  تسد  رد  اـهروشک  تاردـقم  هک  تسا  اههاگـشناد  ًاـصوصخ  تیبرت 

؛ تسا نانآ  ندرک  يوزنم  هار و  رس  زا  نویناحور  نتشادرب  نانآ  ۀشقن  دنراد . اهناتسریبد  اههاگشناد و  رد  هک  یشور  اب  دراد  قرف  یمالـسا 
ياههشقن اهتمهت و  تاغیلبت و  اب  ای  دش ؛ هتفرگ  سوکعم  ۀـجیتن  یلو  دـش  لمع  ناخاضر  نامز  رد  هک  یکاته  تنوشخ و  یبوکرـس و  اب  ای 

راشف و فیدر  رد  دـشیم و  لمع  ناخاضر  نامز  رد  مه  نیا  هک  رکفنـشور  حالطـصا  هب  هدرکلیـصحت و  رـشق  ندرک  ادـج  يارب  یناـطیش 
گنهرف زا  ار  ناناوج  هک  تسا  نآ  هشقن  هاگشناد  رد  اما  و  هنایذوم . یلو  تنوشخ  نودب  تفای  همادا  اضردمحم  نامز  رد  و  دوب ؛ یبوکرس 
اهروشک تشونرس  رب  باختنا و  نانیا  نیب  زا  ار  نادرمتلود  دنناشکب و  برغ  ای  قرش  يوس  هب  دننک و  فرحنم  يدوخ  ياهشزرا  بدا و  و 

اب یناحور  رـشق  دـنناشکب و  یگدزبرغ  یگدزتراغ و  هب  ار  روشک  نانیا  دـنهد . ماجنا  دـنهاوخیم  هچره  اهنآ  تسد  هب  اـت  دـنهد  تموکح 
تحت ياهروشک  ندرک  تراغ  نتـشادهگن و  بقع  يارب  تسا  هار  نیرتهب  نیا  و  دـشابن . يریگولج  رب  رداـق  تسکـش  تیروفنم و  اوزنا و 

هک نونکا  سپ  دزیریم . نانآ  بیج  هب  تسه  هچ  ره  ادـص ، رـسیب و  یلم  عماوج  رد  جرخیب و  تمحزیب و  اهتردـقربا  يارب  اریز  هطلس ،
میراذـگن هشیمه  يارب  مینک و  کمک  نایدـصتم  اب  تسا  مزال  ام  ۀـمه  رب  تسا ، يزاسکاپ  حالـصا و  تسد  رد  اهارـسشناد  اههاگـشناد و 

ۀلحرم رد  دیاب  یتایح  رما  نیا  و  میشوک . نآ  عفر  هب  عیرس  مادقا  اب  دروخ  مشچ  هب  یفارحنا  اج  ره  و  دوش ؛ هدیشک  فارحنا  هب  اههاگـشناد 
و تسا . تلم  روشک و  تاجن  فارحنا ، زا  هاگـشناد  تاجن  هک  دریگ  ماـجنا  اهارـسشناد  اههاگـشناد و  ناـناوج  دوخ  ناوترپ  تسد  اـب  لوا 

نارکفنـشور نادرمتلود و  هب  و  مود ، ۀلحرم  رد  اهنآ  ناتـسود  ناردام و  ناردـپ و  و  لوا ، ۀـلحرم  رد  ناناوج  ناناوجون و  ۀـمه  هب  بناجنیا 
شـشوک لد  ناج و  اب  درادیم ، هگن  بیـسآ  زا  ار  ناتروشک  هک  مهم  رما  نیا  رد  هک  منکیم  تیـصو  دعب  ۀـلحرم  رد  روشک  يارب  زوسلد 

مدِآمالـسا زیزع و  روشک  دوخ و  تاجن  يارب  هک  منکیم  هیـصوت  لسلـسم  ياهلـسن  ۀمه  هب  و  دیرپسب . دعب  لسن  هب  ار  اههاگـشناد  دـینک و 
گرزب ياهتردق  تسد  دوخ  یمالسا  یناسنا ـ  لمع  نیا  اب  دینک و  يرادساپ  ظفح و  یگدزقرش  برغ و  فارحنا و  زا  ار  اههاگشناد  زاس ،

یمالـسا ياروش  سلجم  يالکو  دـهعت  روما ، تامهم  زا  ز ـ  داب . رادـهگن  نابیتشپ و  ناتیادـخ  دـییامن . دـیماان  ار  نانآ  عطق و  روشک  زا  ار 
ات هطورـشم  زا  دعب  زا  فرحنم ، حلاصریغ و  ياروش  سلجم  زا  يزیگنامغ  رایـسب  تامدص  هچ  ناریا  روشک  مالـسا و  هک  میدـید  ام  تسا .
زا اسرفناج  ياهتراسخ  اهتبیصم و  هچ  و  دروخ ؛ دساف  یلیمحت  میژر  نیا  رد  رتکانرطخ  رتدب و  نامز  ره  زا  يولهپ و  راکتیانج  میژر  رـصع 

تیلقا کی  لباقم  رد  فرحنم  یبالق  تیرثکا  کی  لاس  هاجنپ  نیا  رد  دـش . دراو  تلم  روشک و  هب  بآمرکون  شزرایب و  ناراـکتیانج  نیا 
روشک دنهد و  ماجنا  ربخیب  ادخ  زا  ِنافرحنم  نیمه  تسد  اب  دنتـساوخ ، اکیرما  ًاریخا  يوروش و  ناتـسلگنا و  هچره  هک  دـش  بجوم  مولظم 
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يدـصت اب  ناخاضر  زا  لبق  دـشن ـ  لمع  یـساسا  نوناق  مهم  داوم  هب  ًابیرقت  هاگ  چـیه  هطورـشم ، زا  دـعب  زا  دـنناشک . یتسین  یهاـبت و  هب  ار 
نونکا نآ . ناشوگ  هب  هقلح  ناگتـسباو و  كافـس و  میژر  نآ  تسد  هب  يولهپ  میژر  نامز  رد  و  ناراوخنیمز ؛ ناخ و  یتشم  ناـگدزبرغ و 

، ناشدوخ باختنا  اب  مدرم و  دوخ  زا  ـالکو  داـتفا و  مدرم  تسد  هب  روشک  تشونرـس  نأـشلامیظع  تلم  تمه  راـگدرورپ و  تیاـنع  اـب  هک 
روشک حلاصم  مالـسا و  هب  نانآ  دهعت  اب  هک  تسا  دیما  و  دـنتفای ، هار  یمالـسا  ياروش  سلجم  هب  تایالو  ياهناخ  تلود و  تلاخد  نودـب 
مالسا ماکحا  هب  دوخ  دهعت  دوخ و  ممصم  ةدارا  اب  هک  تسا  نآ  هیتآ  لاح و  رد  تلم  هب  بناجنیا  تیصو  دوشب . فارحنا  ره  زا  يریگولج 

نیمورحم هعماج و  نیطسوتم  نیب  ًابلاغ  هک  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  هب  دهعت  ياراد  يالکو  تاباختنا  زا  هرود  ره  رد  روشک  حلاصم  و 
هدرکلیصحت و صاخـشا  یفارحنا و  ياهبتکم  هب  شیارگ  نودب  و  قرـش ـ  ای  برغ  يوس  هب  میقتـسم ـ  طارـص  زا  فرحنم  ریغ  دنـشابیم و 
هک منکیم  تیصو  مظعم ، عجارم  ًاصوصخ  تیناحور  مرتحم  ۀعماج  هب  و  دنتسرفب . سلجم  هب  یمالـسا ، ياهتـسایس  زور و  لئاسم  رب  علطم 

لـسن دـیدید و  همه  دنـشابن . توافتیب  دنـشکن و  رانک  سلجم ، يالکو  روهمج و  سیئر  باختنا  لثم  ًاصوصخ  هعماج  لئاسم  زا  ار  دوخ 
دنتشاذگ ناینب  اهجنر  تامحز و  اب  ار  تیطورشم  ساسا  هک  ار  نویناحور  برغ ، قرش و  وریپ  نازابتسایـس  تسد  هک  دینـش  دهاوخ  هیتآ 

دوخ ماـقم  زا  جراـخ  ار  نیملـسم  روشک و  روما  رد  تلاـخد  هدروخ و  ار  نازابتسایـس  يزاـب  زین  نویناـحور  دـندرک و  جراـخ  هنحـص  زا 
جایتحا شناربج  هک  دندروآ  نآ  مالسا  روشک و  یساسا و  نوناق  تیطورشم و  رس  هب  و  دندرپس ؛ ناگدزبرغ  تسد  هب  ار  هنحص  دنتشاگنا و 

چیه تسا ، هدـمآ  شیپ  تاقبط  ۀـمه  تلاخد  يارب  دازآ  ياضف  هدـیدرگ و  عفر  عناوم  یلاعت  هللادـمحب  هک  نونکا  دراد . ینـالوط  ناـمز  هب 
مزال شذوفن  ۀـطیح  شناوت و  رادـقم  هب  سکره  تسا . نیملـسم  رما  رد  هحماسم  یندوشخبان ، گرزب  ناـهانگ  زا  هدـنامن و  یقاـب  يرذـع 

بتکم زا  نافرحنم  ناگدزقرش و  ای  برغ  رگرامعتسا و  بطق  ود  هب  ناگتسباو  ذوفن  زا  تیدج  اب  و  دشاب ؛ نهیم  مالـسا و  تمدخ  رد  تسا 
اب دنتسه ، یللملا  نیب  رگلواپچ  ناتردقربا  نامه  هک  یمالـسا  ياهروشک  مالـسا و  نیفلاخم  هک  دننادب  و  دنیامن ، يریگولج  مالـسا  گرزب 

دیاب دنناشکیم . رامثتسا  ماد  هب  ار  اهروشک  اهتلم ، ِدوخ  دارفا  تسد  اب  و  هنخر ، رگید  یمالسا  ياهروشک  ام و  روشک  رد  تفارظ  جیردت و 
زا و  دشاب . رادهگن  رای و  ناتیادخ  دیهدن . تلهم  نانآ  هب  دیزیخرب و  هلباقم  هب  يذوفن  ِمدـق  نیلوا  ساسحا  اب  دیـشاب و  بقارم  يرایـشوه  اب 

يزاب هسیسد و  اب  یفرحنم  رصانع  هتساوخن  يادخ  رگا  هک  مهاوخیم  هدنیآ  ياهرصع  رصع و  نیا  رد  یمالسا  ياروش  سلجم  ناگدنیامن 
هب هتـسباو  راکبارخ  رـصنع  کی  یتح  دـنراذگن  دـننک و  در  ار  نانآ  ۀـمانرابتعا  سلجم  دـندومن ، لیمحت  مدرم  هب  ار  دوخ  تلاکو  یـسایس 

صاخشا زا  ار  دوخ  يالکو  دنریگب و  تربع  يولهپ  میژر  ياههرود  زا  هک  منکیم  تیصو  یمسر  یبهذم  ياهتیلقا  هب  و  دبای . هار  سلجم 
یفارحنا و يداـحلا و  ياـهبتکم  هب  شیارگ  نودـب  راوخناـهج و  ياهتردـق  هب  هتـسباوریغ  یمالـسا و  يروهمج  دوخ و  بهذـم  هب  دـهعتم 

دنشاب اشوک  همه  و  راتفر ، دوخ  ناسلجم  مه  اب  يردارب  تین و  نسح  لامک  اب  هک  مراتساوخ  ناگدنیامن  ۀمه  زا  و  دنیامن . باختنا  یطاقتلا 
لیان ترخآ  ایند و  تداعس  هب  ات  دیشاب  رادافو  نآ  ینامسآ  ماکحا  مالسا و  هب  همه  دشابن و  فرحنم  مالسا  زا  هتـساوخن  يادخ  نیناوق  هک 

تردق تقد و  لامک  اب  هک  هدنیآ ، ياهلسن  رد  هچ  رـضاح و  لسن  رد  هچ  منکیم ، هیـصوت  مهاوخیم و  نابهگن  مرتحم  ياروش  زا  و  دییآ .
چیه نودب  یساسا  نوناق  رهطم و  عرـش  اب  فلاخم  نیناوق  زا  دنوشن و  عقاو  یتردق  چیه  ریثأت  تحت  افیا و  ار  دوخ  یلم  یمالـسا و  فیاظو 

. دنیامن هجوت  دوش  ارجا  دیاب  هیقف  تیالو  هب  یهاگ  هیوناث و  ماکحا  اب  یهاگ  هک  روشک  تارورـض  ۀظحالم  اب  دنیامن و  يریگولج  هظحالم 
هچ یمالسا و  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  هچ  روهمج و  سیئر  باختنا  هچ  تاباختنا ، مامت  رد  هک  تسا  نآ  فیرش  تلم  هب  نم  تیصو  و 

رابتعا هک  دشاب  یطباوض  يور  دننکیم  باختنا  هک  یـصاخشا  دنـشاب و  هنحـص  رد  ربهر ، ای  يربهر  ياروش  نییعت  يارب  ناگربخ  باختنا 
نیزاوم يور  ار  ناگربخ  دـنیامن و  هحماسم  رگا  هک  دـننک  هجوت  ربهر ، ای  يربهر  ياروش  نییعت  يارب  ناـگربخ  باـختنا  رد  ًـالثم  دوشیم 

رد همه  تروص  نیا  رد  و  دـشابن . ریذـپناربج  هک  دوش  دراو  روـشک  مالـسا و  هب  یتاراـسخ  هک  اـسب  هچ  دـننکن ، باـختنا  نوناـق  هیعرش و 
رگراک زرواشک و  يرازاب و  ۀقبط  ات  گرزب  ياملع  عجارم و  زا  تلم  تلاخد  مدع  رارق ، نیا  زا  دنشابیم . لوئـسم  لاعتم  دنوادخ  هاگـشیپ 
ضعب رد  هک  اسب  هچ  و  هیتآ ؛ ياهلسن  رد  هچ  رـضاح و  لسن  رد  هچ  دنـشابیم ؛ مالـسا  روشک و  تشونرـس  لوئـسم  همه  همه و  دنمراک ، و 
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زا راک  ّالا  و  درک ، دیاب  عوقو  زا  لبق  ار  هعقاو  جالع  سپ  تسا . هریبک  ناهانگ  سأر  رد  هک  دشاب  یهانگ  هحماسم ، روضح و  مدـع  عطاقم ،
زا رتالاو  رتالاب و  یجالع  چیه  هچ  میاهدومن . دیاهدومن و  سمل  هطورـشم  زا  دعب  هک  تسا  یتقیقح  نیا  و  دـش . دـهاوخ  جراخ  همه  تسد 

نییعت رد  و  دهد ؛ ماجنا  یساسا  نوناق  یمالـسا و  طباوض  قبطرب  تسوا  هب  لوحم  هک  ییاهراک  رد  روشک  رـساترس  رد  تلم  هک  تسین  نآ 
دنمتردق ياهروشک  هب  هتـسباوریغ  روما و  يراجم  زا  عالطا  اب  رکفنـشور  دهعتم و  ةدرکلیـصحت  ۀـقبط  اب  سلجم  يالکو  روهمج و  سیئر 
يروهمج هب  دهعتم  اوقت و  اب  نویناحور  املع و  اب  و  هدرک ، تروشم  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  هب  دـهعت  اوقت و  هب  راهتـشا  رگرامثتـسا و 
تیموـلظم تیمورحم و  هـک  دنـشاب ؛ ياهـقبط  زا  سلجم  يـالکو  روـهمج و  سیئر  دنـشاب  هتـشاد  هجوـت  و  هدوـمن ؛ تروـشم  زین  یمالـسا 

قرغ هفرم و  نانیشنردص  ناراوخنیمز و  نارادهیامرـس و  زا  هن  دنـشاب ، نانآ  هافر  رکف  رد  هدومن و  سمل  ار  هعماج  نامورحم  نافعـضتسم و 
روهمج و سیئر  رگا  هک  مینادب  دیاب  و  دنمهفب . دنناوتیمن  ار  ناگنهرباپ  ناگنـسرگ و  جـنر  تیمورحم و  یخلت  هک  تاوهـش  تاذـل و  رد 

رگا یتالکشم  و  دیآیمن ؛ شیپ  تالکشم  زا  يرایسب  دنشاب ، تلم  روشک و  يارب  زوسلد  مالسا و  هب  دهعتم  هتسیاش و  سلجم ، ناگدنیامن 
هک دوش ؛ هتفرگ  رظن  رد  دیاب  صاخ  یگژیو  اب  ربهر  ای  يربهر  ياروش  نییعت  يارب  ناگربخ  باختنا  رد  ینعم  نیمه  و  دوشیم . عفر  دـشاب 

رـساترس گرزب  ياملع  رـصع و  ره  ماظع  عجارم  اب  تروشم  اب  تقد و  لامک  يور  زا  دـنوشیم  نییعت  تلم  باـختنا  اـب  هک  ناـگربخ  رگا 
نیرتهتـسیاش و نییعت  ۀطـساو  هب  تالکـشم  تاـمهم و  زا  يرایـسب  دـنورب ، ناـگربخ  سلجم  هب  دـهعتم ، نادنمـشناد  نینیدـتم و  روـشک و 

مهن دصکی و  لصا  هب  رظن  اب  و  دش . دهاوخ  عفر  یگتسیاش  اب  ای  دمآ ، دهاوخن  شیپ  يربهر  ياروش  ای  يربهر  يارب  اهتیصخش  نیرتدهعتم 
دهاوخ نشور  يربهر  ياروش  ای  ربهر  نییعت  رد  ناگدـنیامن  ناگربخ و  نییعت  رد  تلم  نیگنـس  ۀـفیظو  یـساسا ، نوناـق  مهد  دـصکی و  و 

حطس رد  هک  نآ ، لامتحا  هک  درک  دهاوخ  دراو  یمالسا  يروهمج  روشک و  مالـسا و  هب  یبیـسآ  هچ  باختنا ، رد  هحماسم  كدنا  هک  دش ،
رـصع هک  رـصع  نیا  رد  يربهر  ياروش  ربـهر و  هب  بناـجنیا  تیـصو  و  دـنکیم . داـجیا  یهلا  فیلکت  ناـنآ  يارب  تسا  تیمها  زا  يـالاب 

يروهمج ششوپ  رد  تسا  مالسا  هب  تقیقح  رد  یمالسا و  يروهمج  هب  روشک  جراخ  لخاد و  رد  نانآ  هب  ناگتـسباو  اهتردقربا و  مجاهت 
؛ دنیامنب نافعضتسم  نامورحم و  یمالسا و  يروهمج  مالسا و  هب  تمدخ  رد  فقو  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  هدنیآ ، ياهرـصع  رد  یمالـسا و 

نآ رد  شزغل  هک  تسا  یکانرطخ  نیگنـس و  ۀـفیظو  هکلب  ییالاو ، ماقم  تسا و  ياهفحت  نانآ  يارب  هسفنیف  يربهر  هک  دـنیامنن  ناـمگ  و 
دنوادخ زا  دراد . یپ  رد  رگید  ناهج  رد  راهق  يادخ  بضغ  شتآ  ایند و  نیا  رد  يدـبا  گنن  دـشاب ، سفن  ياوه  اب  هتـساوخن  يادـخ  رگا 

دهد و تاجن  دریذپب و  دوخ  ترضح  رد  دیفس  يور  اب  كانرطخ  ناحتما  نیا  زا  ار  امش  ام و  هک  مهاوخیم  لاهتبا  عرضت و  اب  يداه  نانم 
هک تسه  زین  اهتیلوئـسم  رد  تاجرد  بسح  هب  ناراکردناتسد ، اهتلود و  هدـنیآ و  لاح و  روهمج  ياسؤر  يارب  رتفیفخ  يردـق  رطخ  نیا 

روما تامهم  زا  ح ـ  دشاب . نانآ  ياشگهار  لاعتم  دـنوادخ  دـننادب . وا  كرابم  رـضحم  رد  ار  دوخ  رظان و  رـضاح و  ار  لاعتم  يادـخ  دـیاب 
رد هک  تسا  نآ  يربهر  ياروش  ربهر و  هب  بناجنیا  تیـصو  تسا . مدرم  سومان  لام و  ناج و  اب  نآ  راک  رـس و  هک  تسا  تواضق  ۀـلأسم 

یمالـسا و یعرـش و  روما  رد  رظنبحاص  رادهقباس و  دهعتم  صاخـشا  هک  دننک  شـشوک  دنراد ، هدهع  رد  هک  ییاضق  ماقم  نیرتیلاع  نییعت 
يزیگنامغ كانفـسأ و  عـضو  هب  قباـس  میژر  رد  هک  ار  تواـضق  رما  مهاوـخیم  ییاـضق  یلاـعیاروش  زا  و  دـنیامن . بـصن  ار  تسایـس  رد 

تلادع تسین  حرطم  نانآ  دزن  هچنآ  دننکیم و  يزاب  مدرم  لام  ناج و  اب  هک  یناسک  تسد  و  دنهد ؛ ناماس  رـس و  تیدج  اب  دوب  هدمآرد 
ياراد تاـضق  و  دـنیامن ؛ لوحتم  ار  يرتـسگداد  جـیردتب  تیدـج  راکتـشپ و  اـب  و  دـننک ، هاـتوک  تیمهارپ  یـسرک  نیا  زا  تسا  یمالـسا 

هب دندرگیم ، یفرعم  دنوشیم و  میلعت  تیبرت و  مق  ۀـیملع  ۀـکرابم  ةزوح  ًاصوصخم  هیملع  ياههزوح  تیدـج  اب  هللا  اشنا ء  هک ، یطیارش 
نایرج روشک  رسارس  رد  یمالسا  تواضق  يدوزب  یلاعت  هللا  اشنا ء  هک  دندرگ ، بصن  دنرادن  ار  یمالـسا  ةررقم  طیارـش  هک  یتاضق  ياج 

هللاتاولص نیموصعم ـ  زا  هک  یثیداحا  نتفرگ  رظنرد  اب  هک  منکیم  تیصو  هدنیآ  راصعا  رضاح و  رصع  رد  مرتحم  تاضق  هب  و  دنک . ادیپ 
رما نیا  تسا ، هدـش  دراو  قح  ریغ  هب  تواـضق  ةراـبرد  هچنآ  هب  رظن  هجوت و  دراد و  تواـضق  هک  یمیظع  رطخ  اـضق و  تیمها  رد  مهیلع ـ 

هب دننزن و  زابرـس  رما  نیا  يدـصت  زا  دنتـسه  لها  هک  یناسک  و  دوش . هدرپس  شلها  ریغ  هب  ماقم  نیا  دـنراذگن  دـنیامن و  يدـصت  ار  ریطخ 
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و تسا . گرزب  زین  نآ  باوث  لضف و  رجا و  تسا  گرزب  ْماقم  نیا  رطخ  هک  روط  نامه  هک  دـننادب  و  دـنهدن ؛ نادـیم  لـها  ریغ  صاخـشا 
ضرع ًارارک  هک  تسا  نآ  هیملع  ۀسدقم  ياههزوح  هب  بناجنیا  تیـصو  ط ـ  تسا . ییافک  بجاو  شلها  يارب  اضق  يدـصت  هک  دـننادیم 
دصقم نیا  يارب  نکمم  هار  ره  زا  دناهتسب و  مالـسا  يزادنارب  هب  رمک  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  نیفلاخم  هک  نامز  نیا  رد  هک  ماهدومن 

ذوفن یمالـسا  ياههزوح  مالـسا و  يارب  كانرطخ  نانآ و  موش  دـصقم  يارب  تیمها  اب  ياـههار  زا  یکی  و  دـنیامنیم ، شـشوک  یناـطیش 
هتـسیاشان و لامعا  اب  اههزوح  ندومن  ماندـب  نآ  تدـم  هاتوک  گرزب  رطخ  هک  تسا ، هیملع  ياـههزوح  رد  راـکهبت  فرحنم و  دارفا  نداد 

مولع رب  یهاگآ  اب  هک  دایش  رفن  دنچ  ای  کی  ندیسر  الاب  تاماقم  هب  تدمزارد  رد  نآ  میظع  رایـسب  رطخ  تسا و  یفارحنا  شور  قالخا و 
هب ندز  کـلهم  ۀبرـض  شیوخ و  هب  ار  ناـنآ  ندوـمن  دـنمهقالع  لدـکاپ و  مدرم  ياهرـشق  اـههدوت و  نیب  رد  ار  دوـخ  ندز  اـج  یمالـسا و 

يدارفا اههعماج  نایم  رد  رگلواپچ  گرزب  ياهتردق  هک  مینادیم  و  دشابیم . بسانم  عقوم  رد  روشک  زیزع و  مالسا  یمالـسا و  ياههزوح 
دنرتناسربیـسآ رترطخرپ و  همه  زا  دـنبای  لاجم  رگا  هک  نایامن  یناحور  یعونـصم و  نارکفنـشور  اـهارگیلم و  زا  فلتخم  ياـهتروص  هب 

ربص و اب  رگید ، ياههلیح  یتسرپنطو و  و  مسیناریاناپ »  » ای یبآم  سدـقم  یمالـسا و  یـشم  اب  لاس  لهچ  یـس ـ  یهاـگ  هک  دـنراد  هریخذ 
زا سپ  هاتوک  تدم  نیا  رد  ام  زیزع  تلم  و  دنهدیم . ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  بسانم  عقوم  رد  دـننکیم و  تسیز  اهتلم  نایم  رد  يرابدرب 

يرایشوه اب  همه  تسا  مزال  و  دناهدید ، نیوانع  رگید  اه و  « ياهدوت  » و قلخ » ییادف   » و قلخ » دهاجم   » لیبق زا  ییاههنومن  بالقنا  يزوریپ 
رادهقباس لضافا  مرتحم و  نیـسردم  اـب  نآ  ۀیفـصت  میظنت و  هک  تسا  هیملع  ياـههزوح  رتمزـال  همه  زا  دـنیامن و  یثنخ  ار  هئطوت  مسق  نیا 

تروص ره  رد  دـشاب . نارگهئطوت  نازیرهشقن و  نیمه  موش  تاـئاقلا  زا  تسا  یمظنیب » رد  مظن   » زت دـیاش  و  تقو . عجارم  دـییأت  اـب  تسا 
يارب مایق  تسا ، هتفرگ  تّوق  تعرـس و  اههئطوت  اههشقن و  هک  رـضاح  رـصع  رد  ًاصوصخ  راصعا  ۀـمه  رد  هک  تسا  نآ  بناجنیا  تیـصو 

حیحـص قیقد  ۀـمانرب  اب  هدومن و  تقو  فرـص  نأشلامیظع  لضافا  نیـسردم و  املع و  هک  تسا ؛ يرورـض  مزـال و  اـههزوح  هب  نداد  ماـظن 
مزال و  دـنیامن . ظفح  بیـسآ  زا  نامز  زا  عطقم  نیا  رد  ار  تیمها  اب  گرزب و  ياههزوح  ریاس  مق و  ۀـیملع  ةزوح  ًاـصوصخ  ار و  اـههزوح 

هک مظعم  خیاشم  ۀقیرط  زا  یلوصا  یهقف و  ياههزوح  تسا و  تهاقف  هب  طوبرم  هک  ییاهسرد  رد  دنراذگن  مرتحم  نیـسردم  املع و  تسا 
هدوزفا اهقیقحت  راکتبا و  اهرظن و  ثحب و  اهتقد و  رب  زور  ره  هک  دنیامن  ششوک  و  دنوش ، فرحنم  تسا  یمالـسا  هقف  ظفح  يارب  هار  اهنت 

رب تاقیقحت  دنامب و  ظوفحم  تسا ، قیقدت  قیقحت و  ناکرا  ندش  تسس  نآ  زا  فارحنا  تسا و  حلاص  فلس  ثرا  هک  یتنـس  هقف  و  دوش ؛
رد یلاجر  دش و  دهاوخ  هیهت  ییاههمانرب  مالسا  روشک و  تاجایتحا  تبـسانم  هب  مولع  رگید  ياههتـشر  رد  هتبلا  و  ددرگ . هفاضا  تاقیقحت 

مولع دریگ ، رارق  ملعت  میلعت و  دروم  یناگمه  روط  هب  تسا  مزـال  هک  ییاـههزوح  نیرتـالاو  نیرتـالاب و  زا  و  دوش . دـیاب  تیبرت  هتـشر  نآ 
ـ  ي دشابیم . ربکا  داهج  هک  مکایا ـ  هللا و  انقزر  هللا ـ  یلا  كولس  ریـس و  سفن و  بیذهت  قالخا و  ملع  لیبق  زا  تسا ،[  یمالـسا ]  يونعم 

هعماج لاح  هب  دیفم  یقرتم و  نیناوق  هک  تسا  نکمم  یهاگ  تسا . هییارجا  ةوق  تسا  مزال  نآ  زا  تبقارم  هیفصت و  حالصا و  هک  يروما  زا 
ار نآ  داتفا  هک  حلاص  ریغ  نایرجم  تسد  هب  نکل  دیامن ، غالبا  مه  لوئـسم  ریزو  دنک و  ذـیفنت  ار  نآ  نابهگن  ياروش  درذـگب و  سلجم  زا 
، دننک لمع  مدرم  ندومن  نارگن  يارب  ًادمع  ای  دناهدرک  تداع  نآ  هب  هک  اهمخ  چیپ و  ای  اهیزابذغاک  اب  ای  تاررقم  فالخرب  دننک و  خسم 

هوالع هک  تسا  نآ  رگید  ياهرصع  رد  رضاح و  رصع  رد  لوئسم  يارزو  هب  بناجنیا  تیـصو  دنکیم . داجیا  هلئاغ  هحماسم  جیردتب و  هک 
ًاـصوصخ تلم و  رازگتمدـخ  همه  دـیاب  و  تلم ، لاـم  دـینکیم  قازترا  نآ  زا  هـک  ياهجدوـب  اـههناخترازو  نادـنمراک  اهامـش و  هـکنآ  رب 

یهلا بضغ  بجوـم  یهاـگ  هتـساوخن  يادـخ  مارح و  ندرک  لـمع  هـفیظو  فلاـخم  مدرم و  يارب  تـمحز  داـجیا  و  دیـشاب ، نافعـضتسم 
تـسد دـش و  لصاح  يزوریپ  هک  دوب  مورحم  تاقبط  ًاصوصخ  مدرم  یناـبیتشپ  اـب  دـیراد . جاـیتحا  تلم  یناـبیتشپ  هب  امـش  ۀـمه  دوشیم ،

نوچمه دیوشیم و  هتـشاذگ  رانک  اهامـش  دیوش ، مورحم  نانآ  ینابیتشپ  زا  يزور  رگا  و  دیدرگ . هاتوک  نآ  رئاخذ  روشک و  زا  یهاشمتس 
رظن بلج  رد  ششوک  دیاب  سوملم ، تقیقح  نیا  ربانب  دنیامنیم . لاغشا  ار  اهتسپ  ناگـشیپ  متـس  امـش  ياج  هب  راکمتـس  یهاشنهاش  میژر 

منکیم هیـصوت  هدنیآ  خیرات  لوط  رد  روشک  يارزو  هب  هزیگنا  نیمه  رد  و  دـییامن . زارتحا  یناسنا  یمالـسا ـ  ریغ  راتفر  زا  دـییامنب و  تلم 
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روشک رد  شمارآ  ات  دـنیامن ، باختنا  مدرم  اب  راگزاس  لقاع و  دـهعتم ، نیدـتم ، قیـال ، صاخـشا  دـننک  تقد  اهرادناتـسا  باـختنا  رد  هک 
لحم روـما  میظنت  ندرک و  یمالـسا  رد  تیلوئـسم  اـههناخترازو  ناریزو  ماـمت  هچرگ  هک  تـسناد  دـیاب  و  دـشاب . اـمرفمکح  رتـشیب  هـچره 
روشک زا  جراخ  رد  ار  اههناخترافس  تیلوئـسم  هک  هجراخ  ترازو  لثم  دنراد ؛ صاخ  یگژیو  اهنآ  زا  یـضعب  نکل  دنراد  دوخ  تیلوئـسم 

اب بسانم  ياههناخترافـس  هب  اـهنآ  لوحت  اههناخترافـس و  یگدزتوغاـط  هب  عجار  هجراـخ  يارزو  هب  يزوریپ  يادـتبا  زا  بناـجنیا  دـنراد .
زا لاس  هس  هک  نونکا  و  دـنهد . ماجنا  یتبثم  لـمع  دنتـسناوتن  اـی  دنتـساوخن  اـی  ناـنآ  ضعب  نکل  مدومن ، ییاههیـصوت  یمالـسا  يروهمج 

ماجنا مهم  رما  نیا  تقو  فرـص  راکتـشپ و  اب  تسا  دیما  تسا و  هدومن  رما  نیا  هب  مادـقا  ینونک  ۀـجراخ  ریزو  هچرگا  درذـگیم  يزوریپ 
حالـصا و رد  هچ  تسا ، دایز  رایـسب  امـش  تیلوئـسم  هک  تسا  نآ  دـعب  ياهنامز  ناـمز و  نیا  رد  هجراـخ  يارزو  هب  نم  تیـصو  و  دریگ .

تلاخد دصق  هک  ییاهتلود  اب  هنسح  طباور  روشک و  عفانم  لالقتسا و  ظفح  ِیجراخ  تسایـس  رد  هچ  و  اههناخترافـس ؛ هناخترازو و  لوحت 
هک دینادب  دـیاب  و  دـییامن . زارتحا  عطاق  روط  هب  دراد  هک  يداعبا  ۀـمه  اب  یگتـسباو  ۀـبئاش  هک  يرما  ره  زا  و  دـنرادن . ار  ام  روشک  روما  رد 

، هجیتن رد  نکل  دشاب ، هتـشاد  لاح  رد  ياهدیاف  تعفنم و  ای  دشاب  هتـشاد  ياهدـنبیرف  رهاظ  تسا  نکمم  دـنچ  ره  روما  ضعب  رد  یگتـسباو 
ندرک رادـیب  رد  یمالـسا و  ياـهروشک  اـب  طـباور  ندرک  رتـهب  رد  دیـشاب  هتـشاد  شـشوک  و  دیـشک . دـهاوخ  یهاـبت  هب  ار  روـشک  ۀـشیر 
راظتنا هک  تسا  یمالـسا  ياهروشک  ياهتلم  هب  نم  تیـصو  و  تسامـش . اـب  دـنوادخ  هک  دـینک  داـحتا  تدـحو و  هب  توعد  نادرمتلود و 

هب دیاب  دوخ  دنک ؛ کمک  تسا  مالسا  ماکحا  ندرک  هدایپ  مالسا و  نآ  هک  فده  هب  ندیسر  رد  امش  هب  یسک  جراخ  زا  هک  دیشاب  هتـشادن 
ار اهتلود  یمالـسا  ياهروشک  مرتحم  ياـبطخ  مـالعا و  ياـملع  و  دـینک . ماـیق  دـشخبیم  ققحت  ار  لالقتـسا  يدازآ و  هک  یتاـیح  رما  نیا 
رد ار  يزوریپ  تروص  نیا  رد  دننک ؛ مهافت  دوخ  تلم  اب  دننک و  اهر  ار  دوخ  یجراخ  گرزب  ياهتردق  هب  یگتـسباو  زا  هک  دـننک  توعد 

ناردارب اب  و  دنزیهرپب ؛ تسا  مالـسا  روتـسد  فلاخم  هک  یتسرپداژن  زا  و  دننک ؛ تدـحو  هب  توعد  ار  اهتلم  زین  و  دیـشک . دـنهاوخ  شوغآ 
يردارب نیا  رگا  و  هدـناوخ . ردارب  ار  نانآ  گرزب  مالـسا  هک  دـنهد  يردارب  تسد  دنتـسه  هک  يداژن  ره  اب  يروشک و  ره  رد  دوخ  ینامیا 
لیکـشت نیملـسم  ار  ناهج  تردق  نیرتگرزب  هک  دید  دیهاوخ  دبای ، ققحت  يزور  لاعتم  دنوادخ  دییأت  اب  اهتلم و  اهتلود و  تمه  اب  ینامیا 

ۀمه رد  داشرا  ترازو  هب  بناجنیا  تیـصو  و  دوش . لصاح  يربارب  يردارب و  نیا  ملاع  راگدرورپ  تساوخ  اب  هک  يزور  دیما  هب  دنهدیم .
یمالسا يروهمج  یقیقح  ةرهچ  ۀئارا  لطاب و  لباقم  قح  غیلبت  يارب  هک  تسا  نآ  دراد ، یصاخ  یگژیو  هک  رضاح  رصع  ًاصوصخ  راصعا 

ياههناسر ماـمت  یتاـغیلبت  مجاـهت  دروم  میدرک ، هاـتوک  دوخ  روشک  زا  ار  اهتردـقربا  تسد  هک  ناـمز  نیا  رد  نونکا ، اـم  دـننک . شـشوک 
يروهمج نیا  هب  اهتردـقربا  هب  هتـسباو  ناگدنـسیون  ناگدـنیوگ و  هک  اهتمهت  اهغورد و  هچ  میتسه . گرزب  ياهتردـق  هب  هتـسباو  یهورگ 

ام اب  توادع  هب  دنهد ، ام  هب  توخا  تسد  دیاب  مالسا  مکح  هب  هک  یمالسا  ۀقطنم  ياهتلود  رثکا  فسالاعم  دننزیمن . هدزن و  اپون  یمالـسا 
ناوتان فیعـض و  رایـسب  ام  یتاغیلبت  تردـق  و  دـناهدروآ . موجه  ام  هب  فرط  ره  زا  ناراوخناهج  تمدـخ  رد  همه  دناهتـساخرب و  مالـسا  و 

ود زا  یکی  يوس  هب  هک  رکفنشور  حالطصا  هب  ناگدنسیون  فسأت ، لامک  اب  و  دخرچیم . تاغیلبت  يور  ناهج  زورما  هک  دینادیم  تسا و 
اهییوجراصحنا اهیبلطتصرف و  اهیهاوخدوخ و  دنشاب ، دوخ  تلم  روشک و  يدازآ  لالقتسا و  رکف  رد  هکنآ  ياج  هب  دنراد ، شیارگ  بطق 

رد ار  لالقتسا  يدازآ و  نیب  ۀسیاقم  و  دنریگب ، رظن  رد  ار  دوخ  تلم  روشک و  حلاصم  دنیامن و  رکفت  ياهظحل  هک  دهدیمن  لاجم  نانآ  هب 
هافر و هک  دـناهداد ، تسد  زا  هک  ار  هچنآ  ضعب  اب  مأوت  ار  هدـنزرا  ۀنادنمتفارـش  یگدـنز  دـنیامن و  قباـس  رگمتـس  میژر  اـب  يروهمج  نیا 

ياههموثرج زا  یحادـم  ییوجانث و  یبآمرکون و  یگتـسباو و  اب  مأوت  دـندرکیم  تفایرد  یهاشمتـس  میژر  زا  هچنآ  اـب  تسا ، یگدزـشیع 
فـص رد  تلود  تلم و  اب  دنـشکب و  تسد  هتفای  دـلوت  هزات  يروهمج  نیا  هب  اهاوران  اهتمهت و  زا  و  دنجنـسب ؛ اشحف  ملظ و  نداعم  داـسف و 

ۀمه ۀفیظو  هکلب  تسین  داشرا  ترازو  ةدهع  هب  اهنت  غیلبت  ۀلئسم  و  دنریگب . راک  هب  ار  اهملق  اهنابز و  ناگشیپمتس  نایتوغاط و  دض  رب  دحاو 
هتـشاد یغیلبت  تایرـشن  اههناخترافـس  ات  دنک  شـشوک  هجراخ  ترازو  دیاب  تسا . نادـنمرنه  ناگدنـسیون و  ناگدـنیوگ و  نادنمـشناد و 

نآ هب  داعبا  ۀمه  رد  تنس  نآرق و  هک  لیمج  لامج  نآ  اب  هرهچ  نیا  رگا  هک  دنیامن ؛ نشور  نایناهج  يارب  ار  مالسا  ینارون  ةرهچ  دنشاب و 
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رد نآ  راختفارپ  مچرپ  دش و  دهاوخ  ریگناهج  ْمالسا  دیامن ، ییامندوخ  ناتسود  ياهیمهفجک  مالسا و  نافلاخم  باقن  ریز  زا  هدرک  توعد 
، درادن ریظن  نآ  تیاهن  ات  ملاع  ردص  زا  هک  دنراد  یعاتم  ناناملـسم  هک  تسا  زیگنامغ  راب و  تبیـصم  هچ  دمآ . دـهاوخ  زازتها  هب  اج  همه 

نآ هب  لفاغ و  نآ  زا  زین  دوخ  هکلب  دـننک ؛ هضرع  تسا  نآ  بلاـط  دوخ  دازآ  ترطف  هب  یناـسنا  ره  هک  ار  اـهبنارگ  رهوگ  نیا  دناهتـسناوتن 
ات اهناتـسکدوک  زا  تـیبرت  مـیلعت و  زکارم  ۀلئـسم  زاستشونرــس  تـیمها و  اـب  رایــسب  روـما  زا  ك ـ  دـنايرارف ! نآ  زا  یهاـگ  دـنلهاج و 

نرق مین  رد  هک  دـننادب  هدـش  تراغ  تلم  دـیاب  مرذـگیم . هراشا  اب  هدومن و  رارکت  شاهداعلاقوف  تیمها  ۀطـساو  هب  هک  تسا  اههاگـشناد 
ِتیبرت میلعت و  زکارم  اههاگشناد و  رگا  تسا . هدوب  اههاگشناد  زا  شاهدمع  تمسق  تسا  هدز  کلهم  ۀبرـض  مالـسا  ناریا و  هب  هچنآ  ریخا 

زگره دنتشاد ، نایرج  ناناوج  ناناوجون و  ناکدوک و  تیبرت  بیذهت و  میلعت و  هب  روشک  عفانم  هار  رد  یلم  یمالـسا و  ياههمانرب  اب  رگید 
هدزتراغ مورحم  تلم  رب  نکبارخ  هناخ  ياهدادرارق  زگره  تفریمن و  ورف  يوروش  اکیرما و  نآ  زا  سپ  ناتسلگنا و  موقلح  رد  ام  نهیم 

بیج رد  هدـیدجنر  تلم  نیا  هایـس  يالط  ناریا و  رئاخذ  زگره  دـشیمن و  زاب  ناریا  هب  یجراخ  ناراشتـسم  ياپ  زگره  دـشیمن و  لیمحت 
جراخ و رد  دنربب و  تراغ  هب  دنتسناوتیمن  ار  تلم  لاوما  نآ  هب  ياههتسباو  يولهپ و  نامدود  زگره  دشیمن و  هتخیر  یناطیـش  ياهتردق 
یـشایع و فرـص  دـننک و  رپ  نامولظم  نیا  جـنرتسد  زا  ار  جراخ  ياهکناب  دـننک و  انب  نامولظم  داـسجا  يور  رب  اـهالیو  اـهکراپ و  لـخاد 

همـشچرس یلم  یمالـسا و  ياههاگـشناد  زا  اـهناگرا  ریاـس  هییاـضق و  ةوق  تلود و  سلجم و  رگا  دـنیامن . دوخ  ناگتـسب  دوـخ و  یگزره 
، شحیحص يانعم  هب  یلم  یمالسا و  شیارگ  اب  نمادکاپ  ياهتیصخش  رگا  و  دوبن . زادناربهناخ  تالکشم  راتفرگ  زورما  ام  تلم  تفرگیم 
ام نهیم  و  زورما ، ریغ  ام  زورما  تفاییم ، هار  هناگهس  ياوق  زکارم  هب  اههاگشناد  زا  دنکیم ، مادنا  ضرع  مالـسا  لباقم  رد  زورما  هچنآ  هن 

يارب کی  ره  هک  اههدکترـشع  دایتعا و  اشحف و  زکارم  یهاشمتـس و  ملظ و  طاسب  و  اهر ، تیمورحم  دیق  زا  ام  نامورحم  و  نهیم ، نیا  ریغ 
و دوب . هدیـسرن  تلم  هب  زادـنارب  ناـسنا  هد و  داـب  رب  روشک  ثرا  نیا  هدـیچیپ و  مه  رد  دوب ، یفاـک  هدـنزرا  لاـعف  ناوج  لـسن  ندومن  هاـبت 

رابفـسا زیگنامغ و  هچ  نکل  دـهد ؛ لیوحت  هعماج  هب  سردـم  اهرازه  اهدـص و  تسناوتیم  دوب ، یلم  یناسنا ـ  یمالـسا ـ  رگا  اههاگـشناد 
تیلقا زج  هک  دـندیدیم  تیبرت  میلعت و  یناسک  تسد  هب  ام  نازیزع  دـشیم و  هرادا  یناـسک  تسد  هب  اهناتـسریبد  اههاگـشناد و  هک  تسا 

زیزع و ناناوج  راچان  و  دنتـشاد ؛ یـسرک  اههاگـشناد  رد  هدـش  هتکید  ۀـشقن  همانرب و  اب  ناگدزقرـش  ناگدزبرغ و  زا  همه  یمورحم  مولظم 
رب و  دندرکیم ، هیکت  تواضق  تموکح و  يراذگنوناق و  ياهیسرک  هب  هدش و  گرزب  اهتردقربا  هب  هتسباو  ناگرگ  نیا  نماد  رد  ام  مولظم 
رب و  هدش . جراخ  ناراکتیانج  لاگنچ  زا  هاگـشناد  یلاعت  هللادمحب  نونکا  دـندرکیم . لمع  يولهپ  رگمتـس  میژر  ینعی  نانآ ، روتـسد  قفو 

قرـش برغ و  هب  شیارگ  ای  یفارحنا  ياهبتکم  ياراد  دساف  رـصانع  دنراذگن  هک  راصعا ، ۀمه  رد  تسا  یمالـسا  يروهمج  تلود  تلم و 
زا رایتخا  دیاین و  شیپ  یلکـشم  ات  دنیامن  يریگولج  لوا  مدـق  زا  دـننک و  ذوفن  تیبرت  میلعت و  زکارم  ریاس  اههاگـشناد و  اهارـسشناد و  رد 

لباـقم رد  هناعاجـش  ناـشدوخ  هـک  تـسا  نآ  اههاگـشناد  اهناتـسریبد و  اهارـسشناد و  زیزع  ناـناوج  هـب  بناـجنیا  تیـصو  و  دورن . تـسد 
يرمرادناژ هاپس و  شترا و  زا  حلـسم ، ياوق  ل ـ  دشاب . نوصم  ناشدوخ  تلم  روشک و  دوخ و  يدازآ  لالقتـسا و  ات  دنیامن  مایق  تافارحنا 

نابهگن دنـشابیم و  یمالـسا  يروهمج  دنمتردق  يوق و  ناوزاب  هک  نانیا  دنراد . صاخ  یگژیو  ریاشع  جیـسب و  اههتیمک و  ات  ینابرهـش  و 
صاخ هجوت  دروم  تسیابیم  دنـشابیم ، تلم  هب  ناشخبشمارآ  تینما و  نارادـهگن  هرخالاب  اهاتـسور و  اهرهـش و  اههار و  تادـحرس و 

گرزب و ياهتردـق  يارب  يرادربهرهب  دروـم  هک  هچنآ  اـیند  رد  هـک  دنـشاب  هتـشاد  هجوـت  تـسا  مزـال  و  دنـشاب . سلجم  تـلود و  تـلم و 
رییغت اهاتدوک و  یـسایس ، ياهیزاب  اب  هک  تسا  حلـسم  ياوق  تسا . حلـسم  ياوق  تسا ، یهورگ  ره  زیچ و  ره  زا  رتشیب  برخم ، ياهتـسایس 

ياـههئطوت ناـنآ و  تسد  اـب  دـنرخیم و  ار  ناـنآ  نارـس  ضعب  لـغد  ناـیوجدوس  و  دوـشیم ؛ عـقاو  ناـنآ  تسد  هب  اـهمیژر  اـهتموکح و 
اهروشک زا  ار  يدازآ  لالقتـسا و  هداد و  رارق  هطلـس  تحت  ار  مولظم  ياهتلم  و  دـنریگیم ، تسد  هب  ار  اهروشک  ةدروخ  يزاب  ناهدـنامرف 

شیپ روشک  کی  لاغـشا  ای  اتدوک  ناکما  اهروشک  نانمـشد  يارب  زگره  دنـشاب ، رما  يدصتم  نمادکاپ  ناهدـنامرف  رگا  و  دـننکیم . بلس 
تسد هب  رصع  ةزجعم  نیا  هک  زین  ناریا  رد  و  دنام . دهاوخ  ماکان  هتسکش و  دهعتم  ناهدنامرف  تسد  هب  دیآ ، شیپ  ًانایحا  رگا  ای  دیآیمن و 
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یلیمحت یتنعل و  گنج  هک  زورما  و  دنتـشاد . ییازـسب  مهـس  تسودنهیم  كاـپ و  ناهدـنامرف  دـهعتم و  حلـسم  ياوق  تفرگ ، ماـجنا  تلم 
ثعب و زواجتم  شترا  یماظن  یـسایس و  تسکـش  اب  لاس  ود  هب  کـیدزن  زا  سپ  اهتردـق  ریاـس  اـکیرما و  کـمک  رما و  هب  یتیرکت  مادـص 
رد تلم  غیردیب  ینابیتشپ  اب  یمدرم  یهاپس و  یماظتنا و  یماظن و  حلـسم  ياوق  زاب  تسا ، ورهبور  نانآ  هب  ناگتـسباو  دنمتردق و  نانابیتشپ 

تـسد هب  هک  ار  یلخاد  ياههئطوت  اهترارـش و  زین  و  دـندومن ؛ زارفارـس  ار  ناریا  دـندیرفآ و  ار  گرزب  راختفا  نیا  اهههبج  تشپ  اهههبج و 
نارادساپ اههتیمک و  ناناوج  ياناوت  تسد  اب  دندوب  هدش  جیسب  یمالـسا  يروهمج  يزادنارب  يارب  قرـش  برغ و  هب  هتـسباو  ياهکـسورع 

شمارآ اب  اههداوناخ  ات  دنرادیب  اهبش  هک  دنزیزع  راکادف  ناناوج  نیمه  و  دش . هتسکش  مهرد  دنمتریغ  تلم  کمک  اب  ینابرهش و  جیـسب و 
نآ مومع ، روط  هب  حلـسم  ياوق  رب  رمع  نیرخآ  ياهمدق  نیا  رد  نم  ۀناردارب  تیـصو  سپ  داب . راکددم  رای و  ناشیادـخ  دـننک . تحارتسا 
دوخ دنمـشزرا  راک  هب  روشک  حطـس  رد  اهههبج و  رد  يراکادف  هب  هللا  اقل ء  قشع  اب  دیزرویم و  قشع  مالـسا  هب  هک  نازیزع  يا  هک  تسا 

ناراکتیانج زومرم  ياهتـسد  هدزقرـش و  برغ و  ياهفرح  نارادمتـسایس  یـسایس و  نارگیزاب  هک  رایـشوه  دیـشاب و  رادـیب  دـیهدیم ، همادا 
نازیزع امش  زا  دنهاوخیم  و  تسا ؛ نازیزع  امش  هب  هجوتم  هورگ  ره  زا  رتشیب  وس و  ره  زا  ناشراکتیانج  تنایخ و  حالس  زیت  ۀبل  هدرپتشپ 

اب ار  امـش  و  دنزادنارب ؛ ار  یمالـسا  يروهمج  هدرک و  يریگهرهب  دیدرک  هدنز  ار  مالـسا  دیدومن و  زوریپ  ار  بالقنا  دوخ  یناشفناج  اب  هک 
تاـمحز و رب  و  دـنزادنیب ؛ راوخناـهج  بطق  ود  زا  یکی  نماد  هب  هدرک  ادـج  تـلم  مالـسا و  زا  تـلم  نـهیم و  هـب  تمدـخ  مالـسا و  مـسا 

نآ حلـسم  ياوق  هب  نم  دیکا  تیـصو  دنـشکب . نالطب  طخ  یلم  یمالـسا و  تروص  هب  ياهرهاظ  یـسایس و  ياههلیح  اب  امـش  ياهیراکادف 
حلـسم ياوق  و  دـنیامن ؛ لمع  نآ  هب  تسا  اهههبج  اههورگ و  بازحا و  رد  یماظن  لوخد  مدـع  ماظن ، تاررقم  زا  هک  روط  ناـمه  هک  تسا 

هگن رود  یـسایس  ياهیزاب  زا  ار  دوخ  هدشن و  دراو  یهورگ  بزح و  چیه  رد  اهنیا ، ریغ  جیـسب و  رادـساپ و  یماظتنا و  یماظن و  هچ  ًاقلطم ،
تـسا مزال  ناهدنامرف  رب  و  دنـشاب . نوصم  یهورگ  نورد  تافالتخا  زا  ظفح و  ار  دوخ  یماظن  تردق  دـنناوتیم  تروص  نیا  رد  دـنراد .

تلم و تلود و  تسا ، ناگمه  رب  نآ  ظفح  تلم و  ۀمه  زا  بالقنا  نوچ  و  دـنیامن . عنم  بازحا  رد  دورو  زا  ار  دوخ  نامرف  تحت  دارفا  هک 
هچ ـالاب و  تاـقبط  ناهدـنامرف و  هچ  حلـسم ، ياوق  رگا  هک  تسا  ناـنآ  ینهیم  یعرـش و  ۀـفیظو  یمالـسا  ياروش  سلجم  عاـفد و  ياروش 

هدیـشک یهابت  هب  لاکـشایب  هک ـ  دنوش  دراو  بازحا  رد  ای  دـنهد  ماجنا  یلمع  دـنهاوخب  روشک  مالـسا و  حـلاصم  فالخرب  دـعب ، تاقبط 
نیا زا  تیعطاق  اب  هک  تسا  يربهر  ياروش  ربهر و  رب  و  دننک . تفلاخم  نآ  اب  لوا  مدق  زا  دنوش ، دراو  یسایس  ياهیزاب  رد  ای  و  دنوشیم ـ 

هناقفـشم تیـصو  یکاخ ، یگدـنز  نایاپ  نیا  رد  حلـسم  ياهورین  ۀـمه  هب  نم  و  دـشاب . ناما  رد  بیـسآ  زا  روشک  ات  دـیامن  يریگولج  رما 
یناسنا يالاو  ماقم  هب  نآ  تیادـه  رون  اب  ار  همه  لاعتم  دـنوادخ  تسا و  یهاوخیدازآ  لالقتـسا و  بتکم  هناگی  هک  مالـسا  زا  هک  منکیم 

اهیگتسویپ اهیگتسباو و  گنن  زا  ار  امش  تلم  روشک و  ار و  امش  هک  دینک  تماقتـسا  يرادافو  رد  دیرادافو  زورما  هچنانچ  دنکیم ، توعد 
راب ریز  فرـصم و  رازاب  هدنام و  بقع  ار  ناتزیزع  تلم  روشک و  دنهاوخیمن و  شیوخ  یگدرب  يارب  زج  ار  امـش  ۀـمه  هک  ییاهتردـق  هب 

بناجا یگدرب  نیگنن  یناگدنز  رب  تالکـشم  اب  ولو  ار  هنادنمتفارـش  یناسنا  یگدنز  و  دهدیم . تاجن  دـنرادیم  هگن  يریذپمتـس  نیگنن 
هب دـینک و  زارد  نارگید  شیپ  ار  دوـخ  تسد  هتفرـشیپ ، عیانـص  تاـجایتحا  رد  هک  ماداـم  دـینادب  و  دـیهد ؛ حـیجرت  یناوـیح  هاـفر  اـب  وـلو 

نیا رد  هک  دیدید  تینیع  یبوخ و  هب  و  دش . دهاوخن  افوکش  امش  رد  تاعارتخا  رد  تفرـشیپ  راکتبا و  تردق  دینارذگب  ار  رمع  یگزویرد 
سویأم ار  نانآ  اههناخراک  نتخادنا  هار  زا  دـندیدیم و  زجاع  ار  دوخ  زیچره  نتخاس  زا  هک  اهنامه  يداصتقا  میرحت  زا  سپ  هاتوک  تدـم 
میرحت گـنج و  نیا  و  دـندومن . عـفر  دوـخ  ار  اـههناخراک  شترا و  تاـجایتحا  زا  يرایـسب  دنتـسب و  راـک  هب  ار  دوـخ  راـکفا  دـندومنیم ،

ناراوخناهج ياهالاک  شترا  تلود و  رگا  نونکا  میدوب . لفاغ  نآ  زا  ام  هک  دوب  یهلا  ياهفحت  یجراخ ، ناسانـشراک  جارخا  يداـصتقا و 
تاجن نمـشد  زا  یگزویرد  زا  دوش و  افکدوخ  روشک  هک  تسا  دیما  دنیازفیب ، راکتبا  هار  رد  یعـس  شـشوک و  هب  دـننک و  میرحت  دوخ  ار 
یتقیقح یجراخ  ياهروشک  گرزب  ياهتعنـص  هب  یعونـصم  یگدنامبقع  همهنیا  زا  سپ  ام  جایتحا  هک  میازفیب  دیاب  اجنیا  رد  مه  و  دبای .
ششوک دیاب  شترا  تلود و  میوش . هتسباو  بطق  ود  زا  یکی  هب  هتفرشیپ  مولع  رد  دیاب  ام  هک  تسین  ینعم  نآ  هب  نیا  و  ریذپانراکنا . تسا 
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نداتسرف زا  و  دنتسرفب ؛ دنتسین  رگرامثتسا  رامعتسا و  دنراد و  ار  هتفرشیپ  گرزب  عیانص  هک  ییاهروشک  رد  ار  دهعتم  نایوجشناد  هک  دننک 
تردق ود  نیا  هک  دسرب  يزور  هللا  اشنا ء  رگم  دننک ، زارتحا  دنتـسه  بطق  ود  نیا  ریـسم  رد  هک  رگید  ياهروشک  يوروش و  اکیرما و  هب 

ناهج و نافعـضتسم  هللا  اشنا ء  اـی  دـنوش ؛ عقاو  نارگید  قوقح  هب  مارتحا  یتسودـناسنا و  تیناـسنا و  ریـسم  رد  دـنربیپ و  دوخ  هابتـشا  هب 
اهامنیـس و تاعوبطم و  نویزیولت و  ویدار و  م ـ  يزور . نینچ  دـیما  هب  دـنناشن . دوخ  ياج  هب  ار  ناـنآ  دـهعتم ، ناناملـسم  رادـیب و  ياـهتلم 
هچ نآ ، مود  ۀـمین  هژیوب  ریخا  لاـس  دـص  نیا  رد  تسا . هدوـب  ناوـج  لـسن  ًاـصوصخ  اـهتلم ، ریدـخت  یهاـبت و  رثؤـم  ياـهرازبا  زا  اـهرتأئت 

هدیشک قرش ، برغ و  نارگرامعتـسا  غیلبت  رد  هچ  و  رازگتمدخ ، تیناحور  دض  مالـسا و  دض  غیلبت  رد  هچ  رازبا ، نیا  زا  یگرزب  ياههشقن 
تالمجت تانیئزت و  اهنامتخاس و  رد  دـیلقت  زا  شامق ، ره  زا  ینیئزت  یلمجت و  ًاـصوصخ  اـهالاک  رازاـب  ندرک  تسرد  يارب  اـهنآ  زا  دـش و 

مامت رد  ندوب  بآم  یگنرف  ِگرزب  راختفا  هک  يروط  هب  دـندرک ، هدافتـسا  اهنآ  مرف  رد  یندیـشوپ و  یندیـشون و  سانجا  رد  دـیلقت  اهنآ و 
فرح تیفیک  ترـشاعم و  بادآ  رد  و  دوب ، هفرم  همین  ای  هفرم  ياهمناخ  رد  هژیوب  نآ  مرف  شـشوپ و  راـتفگ و  راـتفر و  زا  یگدـنز  نوئش 

زین ناـفیدرمه  يارب  و  نکممریغ ، مدرم  رتـشیب  يارب  نآ  مهف  هک  دوـب  یتروـص  هب  راتـشون  راـتفگ و  رد  یبرغ  تاـغل  ندرب  راـک  هب  ندز و 
راک و یگدـنز و  يداع  ریـسم  زا  ار  درم  نز و  ناوج  ۀـقبط  هک  دوب  قرـش  ای  برغ  ياـههدروآرف  زا  نویزیولت  ياـهملیف  دومنیم ! لکـشم 

روشک دوخ و  زیچ  همه  هب  ینامگدـب  ینیبدـب و  اـی  دوخ و  تیـصخش  شیوخ و  زا  يربـخیب  يوـس  هب  فرحنم و  شناد  دـیلوت و  تعنص و 
قرش برغ و  ياههزوم  اههناخباتک و  هب  نایوجدوس ، راکتنایخ  تسد  اب  نآ  زا  يرایسب  هک  یـشزرا  رپ  رثآم  بدا و  گنهرف و  یتح  دوخ ،

شیوخ یگنهرفدض  تالاقم  رد  تاقباسم  اب  اههمانزور  و  زیگنافسأ ، راب و  حاضتفا  ياهسکع  اههلاقم و  اب  اههلجم  تسا . هدیدرگ  لقتنم 
رد رادهنماد  غیلبت  نآ  رب  دینک  هفاضا  دندرکیم . تیاده  قرـش  ای  برغ  يوس  هب  ار  رثؤم  ناوج  ۀقبط  هژیوب  مدرم  راختفا ، اب  یمالـسادض  و 

تابورـشم اهیزاب و  شیارآ و  بابـسا  یتالمجت و  ياهالاک  شورف  ياههزاغم  راتال و  رامق و  زکارم  اههدکترـشع و  داسف و  زکارم  جیورت 
یلمجت ياهالاک  اهیزاب و  بابـسا  اهکـسورع و  رگید ، نزاخم  زاگ و  تفن و  رودص  لباقم  رد  و  دشیم . دراو  برغ  زا  هچنآ  هژیوب  یلکلا 
زادـنارب نامناخ  هدرپسرـس و  میژر  رمع  هتـساوخن  يادـخ  رگا  و  میتسه . عالطایب  اهنآ  زا  نم  لاثما  هک  ییاهزیچ  اهدـص  و  دـشیم ؛ دراو 

اب تسا ـ  اهنآ  هب  تلم  دیما  مشچ  هک  نهیم  مالـسا و  نادنزرف  نیا  ام ـ  دنمورب  ناناوج  هک  تشذـگیمن  يزیچ  درکیم ، ادـیپ  همادا  يولهپ 
نماد تلم و  تسد  زا  ارگقرـش  برغ و  نارکفنـشور  یهورگ و  ياههناسر  دـساف و  میژر  تسد  هب  یناطیـش  ياـههشقن  اههسیـسد و  عاونا 

هب ار  روشک  هدمآرد و  راوخناهج  ياهتردق  تمدـخ  هب  ای  و  دـندرکیم ؛ هابت  داسف  زکارم  رد  ار  دوخ  یناوج  ای  دنتـسبیمرب : تخر  مالـسا 
هب نم  تیـصو  نونکا  داد . تاجن  نارگتراغ  نیدسفم و  رـش  زا  ار  همه  تشاذگ و  تنم  نانآ  ام و  هب  لاعتم  دـنوادخ  دـندناشکیم . یهابت 
ره رد  تلود  ییاضق و  ياروش  نابهگن و  ياروش  هب  دعبام و  روهمج  ياسؤر  روهمجسیئر و  هدنیآ و  لاح و  رد  یمالسا  ياروش  سلجم 

مینادب همه  دیاب  و  دنوش . فرحنم  روشک  حلاصم  مالسا و  زا  اههلجم  تاعوبطم و  يربخ و  ياههاگتسد  نیا  دنراذگن  هک  تسا  نآ  نامز ،
تاغیلبت و و  تسا . موکحم  لقع  مالـسا و  رظن  زا  دوشیم ، نارـسپ  نارتخد و  ناناوج و  یهابت  بجوم  هک  نآ ، یبرغ  لکـش  هب  يدازآ  هک 

ناناملـسم ۀـمه  ام و  ۀـمه  رب  و  تسا . مارح  روشک  حـلاصم  یمومع و  تفع  مالـسا و  فالخرب  تـالجم  بتک و  اهینارنخـس و  تـالاقم و 
تلم و ریسم  فالخرب  هچنآ  مارح و  عرش  رظن  رد  هچنآ  زا  و  دوش . يریگولج  دیاب  برخم  ياهیدازآ  زا  و  تسا . بجاو  اهنآ  زا  يریگولج 

ناناوج مدرم و  و  دنشابیم . لوئسم  همه  دوشن ، يریگولج  رگا  عطاق  روط  هب  تسا  یمالسا  يروهمج  تیثیح  اب  فلاخم  یمالسا و  روشک 
ناشدوخ دـندومن ، یهاتوک  نانآ  رگا  دـننک و  عوجر  هطوبرم  ياههاگتـسد  هب  دـندومن  روکذـم  روما  زا  یکی  هب  دروخرب  رگا  یهللابزح 

رد هک  یصاخشا  اهکهورگ و  اههورگ و  هب  نم  تیـصو  تحیـصن و  ن ـ  دشاب . همه  راکددم  یلاعت  دنوادخ  دنتـسه . يریگولج  هب  فلکم 
ره هب  ینالوط  ۀبرجت  هک  تسا  نآ  لخاد ، جراخ و  رد  نانآ  نارس  هب  لوا  دننکیم ، تیلاعف  مالسا  یمالـسا و  يروهمج  تلم و  اب  تیدض 

ملاع و ار  دوخ  هک  اهامـش  هب  دیدرک  ادـیپ  لسوت  هک  یماقم  روشک و  ره  هب  دـیدز و  تسد  هک  ياهئطوت  ره  هب  دـیدرک و  مادـقا  هک  یهار 
یب ياهیزادرپغورد  بمب و  راجفنا و  رورت و  هب  ندز  تسد  اب  دوشیمن  ار  راکادف  تلم  کی  ریسم  هک  دنـشاب  هتخومآ  دیاب  دینادیم  لقاع 
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طقاس یقطنمریغ  یناسناریغ و  ياههویـش  نیا  اب  ناوتیمن  ار  یتلود  تموکح و  چـیه  زگره  و  درک ، فرحنم  هدـش  باـسحریغ  اـپ و  رس و 
یمالـسا و يروهمج  فدـه و  هار  رد  شلاسگرزب ، ياهدرمریپ  اهنزریپ و  اـت  شلاـسدرخ  ياـههچب  زا  هک  ار  ناریا  لـثم  یتلم  هژیوب  دومن ،

امـش اب  تلم  هک  دینکیم ) رکف  هناحولهداس  رایـسب  دینادن  رگا  و   ) دـینادیم هک  اهامـش  دـننکیم . يراکادـف  یناشفناج و  بهذـم  نآرق و 
اب هک  یتایانج  امـش و  ۀنایـشان  تاکرح  دندوب ، امـش  تسود  دندوب و  امـش  اب  دـینکب  ضرف  رگا  و  تسا . نمـشد  اهامـش  اب  شترا  تسین و 

رخآ نیا  رد  هناهاوخریخ  تیصو  نم  دینکب . دیتسناوتن  يرگید  راک  یشارت  نمشد  زج  درک و  ادج  امـش  زا  ار  نانآ  داد  خر  امـش  کیرحت 
نادـنزرف و نیرتهب  نداد  ادـف  اب  یهاشمتـس  لاـس  زا 2500  سپ  هک  هدیـشک  جـنر  ةدزتوغاـط  تلم  نیا  اـب  ًـالوا  هک  مـنکیم  امـش  هـب  رمع 

زیتـس گـنج و  هـب  هداد  تاـجن  برغ  قرـش و  ناراوخناـهج  يوـلهپ و  مـیژر  نوـچمه  یناراـکتیانج  متـس  راـب  ریز  زا  ار  دوـخ  شناـناوج 
دوخ تلم  دوخ و  نهیم  اب  ماقم  کی  هب  ندیـسر  لامتحا  يارب  دوشیم  یـضار  دشاب ، دیلپ  هچ  ره  ناسنا  کی  نادجو  روطچ  دیاهتـساخرب .

هنالقاعریغ هدـیافیب و  ياهراک  نیا  زا  تسد  منکیم  تحیـصن  امـش  هب  نم  دـنکن ؟ محر  اهنآ  گرزب  کچوک و  هب  دـنک و  راـتفر  هنوگنیا 
دـیدرگرب و مالـسا  نماد  دوخ و  نهیم  هب  دـیدزن  تسد  یتیاـنج  هب  رگا  دـیتسه  اـج  ره  رد  و  دـیروخن . ار  ناراوخناـهج  لوـگ  دـیرادرب و 
هک دیدز  یتیانج  هب  تسد  رگا  و  دنرذگیم . هللا  اشنا ء  امش  زا  تلم  یمالسا و  يروهمج  و  تسا ؛ نیمحارلا  محرا  دنوادخ  هک  دینکهبوت 

لمع نیا  اب  هداد و  تازاجم  هب  نت  دیراد  تماهش  رگا  و  دینک . هبوت  هتشگرب و  هار  همین  زا  زاب  هدرک ، نیعم  ار  امـش  فیلکت  دنوادخ  مکح 
دیوش لوغـشم  رگید  راک  هب  دیهدن و  رده  نیا  زا  شیب  ار  دوخ  رمع  دیتسه  اج  ره  رد  ّالا  و  دیهد ؛ تاجن  دـنوادخ  میلا  باذـع  زا  ار  دوخ 

هک ناـنآ  يارب  ار  دوخ  یناوج  هزیگنا  هچ  اـب  هک  منکیم  تیـصو  ناـنآ  یجراـخ  یلخاد و  ناراداوـه  هب  دـعب ، و  تسا . نآ  رد  حالـص  هک 
هب دناهداتفا  اهنآ  ماد  هب  هتسنادن  دننکیم و  يوریپ  اهنآ  ياههشقن  زا  دننکیم و  تمدخ  راوخناهج  نادنمتردق  يارب  هک  تسا  تباث  نونکا 

نایع هب  دیتسه  ناریا  رد  رگا  و  دیتسه . اهنآ  تسد  ناگدروخ  يزاب  امـش  دینکیم ؟ افج  یـسک  هچ  هار  رد  دوخ  تلم  اب  و  دیهدیم ؟ رده 
یلعف میژر  تموکح و  هک  دینیبیم  نایع  هب  و  دنراکادف ؛ نآ  يارب  رادافو و  یمالـسا  يروهمج  هب  ینویلیم  ياههدوت  هک  دینکیم  هدهاشم 

، دننکیم قلخ  يارب  ییادف »  » و دهاجم »  » ندوب و یقلخ »  » ياعدا غورد  هب  هک  نانآ  و  دنتـسه ؛ نادنمتـسم  قلخ و  تمدخ  رد  لد  ناج و  اب 
هب راوخناهج  تردق  بطق  ود  زا  یکی  دصاقم  دوخ و  دصاقم  يارب  ار  لدهداس  نارتخد  نارسپ و  امـش  هتـساخرب و  ینمـشد  هب  ادخ  قلخ  اب 

یمیت للجم  ياههناخ  هب  لخاد  رد  ای  لوغـشم و  ینارذگـشوخ  هب  راکتیانج  بطق  ود  زا  یکی  شوغآ  رد  جراخ  رد  ای  دوخ  هتفرگ و  يزاب 
تحیصن دنتسرفیم . گرم  ماک  هب  ار  ناناوج  امـش  دنهدیم و  همادا  دوخ  تیانج  هب  تخبدب  یناراکتیانج  لزانم  ریظن  یفارـشا ، یگدنز  اب 

هب لد  ناج و  اب  هک  هعماج  نیمورحم  اب  و  دـیدرگرب ؛ هابتـشا  هار  زا  هک  تسا  نآ  جراخ  لخاد و  ناناوج  ناـناوجون و  امـش  هب  نم  ۀناقفـشم 
ادیپ تاجن  نیفلاخم  ّرش  زا  تلم  روشک و  ات  دییامن  تیلاعف  دازآ  لقتسم و  ناریا  يارب  و  دیوش ؛ دحتم  دننکیم  تمدخ  یمالـسا  يروهمج 

یـصخش عفن  هب  زج  هک  دیتسه  یـصاخشا  نامرف  هب  شوگ  هچ  يارب  تقو و  هچ  ات  دیهد . همادا  هنادنمتفارـش  یگدنز  هب  مه  اب  همه  و  دنک ،
شیوخ یبلطتردـق  موش و  دـصاقم  يادـف  ار  امـش  دنتـسه و  زیتس  رد  دوخ  تلم  اـب  اهتردـقربا  هاـنپ  شوغآ و  رد  دـننکیمن و  رکف  دوخ 

بیرف يارب  طقف  اهاعدا  تسا و  فلاخم  ناشلمع  راتفر و  اب  نانآ  ياهاعدا  هک  دـیدید  بالقنا  يزوریپ  ياـهلاس  نیا  رد  امـش  دـنیامنیم ؟
یهابت ناتدوخ و  ررـض  هب  زج  ناتیاهراک  دـیرادن و  تلم  ناشورخ  لیـس  لباقم  رد  یتردـق  امـش  هک  دـینادیم  و  تسا . لد  فاص  ناناوج 

امـش هب  نم  گرم  زا  سپ  هک  تحیـصن  نیا  هب  تسا  دـیما  و  مدرک . ادا  تسا  تیادـه  هک  ار  دوـخ  فـیلکت  نم  درادـن . ياهجیتـن  ناـترمع 
تیاده ار  امـش  نانم  دنوادخ  دیهد . تاجن  یهلا  میلا  باذـع  زا  ار  دوخ  دـیهد و  ارف  شوگ  تسین  نآ  رد  یبلطتردـق  ۀـبئاش  دـسریم و 

ي اههورگ ] رگید  قلخ و  ییادـف  ياهکیرچ  اهتـسینومک و  لثم  ناـیارگپچ ، هب  نم  تیـصو  دـیامنب . امـش  هب  ار  میقتـسم  طارـص  دـیامرف و 
عالطا مالسا  صوصخ  اهبتکم و  زا  هک  یناسک  دزن  مالسا  بتکم  اهبتکم و  زا  حیحص  یسررب  نودب  اهامش  هک  تسا  نآ  پچ ، هب  لیامتم  ]

ار دوخ  لد  هک  هدش  هچ  دیروآ و  ور  هدروخ  تسکش  ایند  رد  زورما  هک  یبتکم  هب  دیدرک  یـضار  ار  ناتدوخ  هزیگنا  هچ  اب  دنراد ، حیحص 
روشک دیهاوخیم  هک  هدرک  راداو  ياهزیگنا  هچ  ار  امـش  و  دیاهدرک ؟ شوخ  تسا  چوپ  قیقحت  لها  شیپ  اهنآ  ياوتحم  هک  مسیا »  » دنچ هب 
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هب یبنجا  عفن  يارب  ییاههئطوت  هب  ای  هتـساخرب  گنج  هب  یتسود » هدوت   » مسا هب  دوخ  تلم  اـب  و  دیـشکب ؛ نیچ  اـی  يوروش  نماد  هب  ار  دوخ 
نیرتروتاـتکید و نآ  نایعدـم  مسینوـمک  شیادـیپ  لوا  زا  هـک  دـینیبیم  امــش  دـیدز ؟ تـسد  هدیدمتــس  ياـههدوت  دوـخ و  روـشک  دـض 

درُخ اههدوت  رادـفرط  یعدـم  يوروش  ياپ  تسد و  ریز  ییاـهتلم  هچ  دنتـسه . هدوب و  ناـهج  ياـهتموکح  نیرتبلطراـصحنا  بلطتردـق و 
اپ تسد و  تسینومک  بزح  يروتاتکید  راشف  ریز  رد  نونکات  ناناملسمریغ ، ناناملسم و  هیسور ، تلم  دندیدرگ . طقاس  یتسه  زا  دندش و 
زا یکی  هـک  نیلاتـسا ، دـنربیم . رــس  هـب  ناـهج  ياـهروتاتکید  ياـهقانتخا  زا  رتـالاب  قاـنتخا  رد  مورحم و  يدازآ  هنوـگره  زا  دـننزیم و 

بیرف امـش  هک  نوـنکا  میدـید . ار  وا  تیفارـشا  نآ و  تافیرـشت  ار و  شجورخ  دورو و  دوـب ، بزح  ناـشخرد »  » حالطـصا هـب  ياـههرهچ 
ناـج ناـنآ  ياهیرگمتــس  زا  ناتــسناغفا  نوـچ  وا  راـمقا  رگید  يوروـش و  موـلظم  مدرم  دـیهدیم ، ناـج  مـیژر  نآ  قـشع  رد  ناـگدروخ 
دیداد ماجنا  یتایانج  هچ  هدیسر  ناتتسد  هک  اج  ره  رد  مورحم  قلخ  نیا  رب  دیتسه ، قلخ  زا  يرادفرط  یعدم  هک  امش  هاگنآ  و  دنراپـسیم ،

مدرم و گنج  هب  بیرف  هب  ار  يرایـسب  ةدـع  دـیدرکیم و  یفرعم  دوخ  صرق  اپ  رپ و  رادـفرط  طلغ  هب  ار  نانآ  هک  لمآ  فیرـش  یلاها  اب  و 
هب ار  ناریا  مورحم  مولظم و  قلخ  دیهاوخیم  مورحم » قلخ  رادفرط   » امش و  دیدرکن . هک  اهتیانج  هچ  دیداد ، نتـشک  هب  دیداتـسرف و  تلود 

بزح  » اهتنم دـیتسه ، ارجا  لاح  رد  نیمورحم  رادـفرط  و  قلخ » ییادـف   » شوپرـس اب  ار  یتناـیخ  نینچ  دـیهد و  يوروش  يروتاـتکید  تسد 
امـش هب  نم  راجفنا . رورت و  هحلـسا و  اـب  اـههورگ  رگید  و  یمالـسا ، يروهمج  زا  يرادـفرط  کـسام  ریز  هئطوت و  اـب  نآ  ياـقفر  و  هدوت »

ـ  دنتسه ییاکیرما  تسینومک  نانیا  هک  دراد  تلالد  نئارق  دهاوش و  یضعب  هچرگ  فورعم ـ  ییارگپچ  هب  هک  نانآ  هچ  اههورگ ، بازحا و 
هب تسد  چولب  درک و  زا  يرادـفرط  و  يراتخمدوخ »  » مسا اـب  هک  اـهنآ  هچ  دـنریگیم و  ماـهلا  دـننکیم و  قازترا  برغ  زا  هک  ناـنآ  هچ  و 

يداصتقا و یتشادـهب و  یگنهرف و  ياهتمدـخ  زا  عناـم  هدومن و  طـقاس  یتسه  زا  ار  اـهاج  رگید  ناتـسدرک و  مورحم  مدرم  هدرب و  هحلـسا 
نونکات و  دندنویپب . تلم  هب  هک  منکیم  تیـصو  هلموک »  » و تارکومد »  » بزح لثم  دـنوشیم ، اهناتـسا  نآ  رد  يروهمج  تلود  يزاسزاب 

قطانم دوخ و  تلم  دوخ و  تحلـصم  سپ  دننکب ، دنناوتیمن  دناهدرکن و  قطانم  نآ  یلاها  ندرک  تخبدـب  زج  يراک  هک  دـناهدرک  هبرجت 
هب دـنرادرب و  تسد  دوخ  نهیم  هب  تنایخ  ناگناگیب و  هب  تمدـخ  يرگیغای و  زا  هدومن و  یعاسم  کیرـشت  تلود  اـب  هک  تسا  نآ  دوخ 

تسا و رتهب  قرـش  روتاتکید  بطق  زا  مه  برغ و  راکتیانج  بطق  زا  مه  ناـنآ  يارب  مالـسا  هک  دنـشاب  نئمطم  دـنزادرپب و  روشک  نتخاـس 
لیامت قرـش  هب  ًانایحا  برغ و  هب  هابتـشا  يور  زا  هک  ناملـسم  ياههورگ  هب  نم  تیـصو  و  دـهدیم . ماجنا  رتهب  ار  قلخ  یناسنا  ياـهوزرآ 

اطخ و يور  زا  مالـسا  ناهاوخدب  ِنافلاخم  هب  دندرکیم و  يرادـفرط  یهاگ  دـش  مولعم  ناشتنایخ  نونکا  هک  ناقفانم  زا  دـنهدیم و  ناشن 
دوخ ياطخ  هب  یمالـسا  تماهـش  اب  دـننکن و  يراشفاپ  دوخ  هابتـشا  رـس  رب  هک  تسا  نآ  دـندزیم ، نعط  دـندرکیم و  نعل  یهاـگ  هابتـشا 

ناربکتسم ّرش  زا  ار  خیرات  نافعـضتسم  نیا  هدش و  ریـسممه  ادصمه و  دنوادخ  ياضر  يارب  مولظم  تلم  سلجم و  تلود و  اب  و  فارتعا ،
زور نآ  ةدرسفا  سلجم  رد  هک  دیرپسب  رطاخ  هب  ار  هشیدنا  كاپ  تریـس و  كاپ  دهعتم  یناحور  نآ  سردم  موحرم  مالک  و  دیهد ؛ تاجن 

ضرع نمؤـم  ناردارب  امـش  هب  ادـخ  هار  دیهـش  نآ  داـی  هب  زورما  مه  نم  میورب . دوـخ  تسد  اـب  ارچ  میورب  نیب  زا  دـیاب  هک  نوـنکا  تفگ :
تاقالم شیوخ  يادخ  اب  هنادنمتفارش  خرس  نوخ  اب  میوش و  وحم  راگزور  ۀحفص  زا  يوروش  اکیرما و  راکتیانج  تسد  اب  ام  رگا  منکیم 

يایبنا ۀقیرط  هریس و  نیا  و  میشاب . هتشاد  هفرم  یفارشا  یگدنز  برغ  هایس  قرـش و  خرـس  شترا  مچرپ  ریز  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  مینک ،
دنهاوخب تلم  کی  رگا  هک  میناروابب  دوخ  هب  دیاب  و  مینک ؛ تیعبت  نآ  زا  دـیاب  ام  تسا و  هدوب  نیبم  نید  ناگرزب  نیملـسم و  ۀـمئا  ماظع و 

ناتـسناغفا زا  دننک . لیمحت  ار  نانآ  ةدیا  فالخ  دنناوتیمن  تلم  کی  رب  ناهج  نادنمتردق  و  دنناوتیم ؛ دننک  یگدـنز  اهیگتـسباو  نودـب 
بوکرـس ار  مدرم  ياههدوت  دناهتـسناوتن  نونکاـت  دنتـسه ، هدوب و  يوروش  اـب  یپچ  بازحا  بصاـغ و  تلود  هکنآ  اـب  تفرگ  دـیاب  تربع 

بالقنا تضهن و  مایق و  هب  اهیرادـیب  نیا  هک  دیـشک  دـهاوخن  یلوط  دـناهدش و  رادـیب  ناهج  مورحم  ياهتلم  نونکا  نیا  رب  هوـالع  دـنیامن .
هک دینیبیم  یمالـسا  ياهـشزرا  هب  دنبیاپ  ِناناملـسم  امـش  و  داد . دـنهاوخ  تاجن  ربکتـسم  نارگمتـس  ۀطلـس  تحت  زا  ار  دوخ  هدـیماجنا و 

ییافکدوخ يوس  هب  هداـتفا و  راـک  هب  یموب  رکفتم  ياـهزغم  و  دـهدیم ؛ ناـشن  دراد  ار  دوخ  تاـکرب  برغ  قرـش و  زا  عاـطقنا  ییادـج و 
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رکف تسد و  اب  يریگمشچ  روط  هب  زورما  دندادیم ، هولج  لاحم  ام  تلم  يارب  یقرش  یبرغ و  نئاخ  ناسانشراک  هچنآ  دنکیم و  يورشیپ 
لقاال درک و  ادـیپ  ققحت  رید  بالقنا  نیا  هک  سوسفا  دـص  و  تفرگ . دـهاوخ  ماجنا  تدـم  زارد  رد  یلاعت  هللا  اشنا ء  هتفرگ و  ماجنا  تلم 

هب نـم  تیـصو  و  دوـب . ناریا  نـیا  زا  ریغ  هدزتراـغ  ناریا  دوـب ، هدـش  رگا  و  تفاـین ؛ قـقحت  اضردـمحم  فیثـک  ۀـنارباج  تنطلــس  لوا  رد 
ریـسم فالخ  رد  ار  دوخ  تقو  هکنآ  ياج  هب  هک  تسا  نآ  ناگدقعبحاص  ناشارتلاکـشا و  نارکفنـشور و  ناگدنیوگ و  ناگدنـسیون و 

راک هب  نارازگتمدخ  ریاس  تلود و  سلجم و  زا  ییوگدب  یهاوخدب و  ینیبدب و  رد  دیراد  ناوت  هچره  دینک و  فرـص  یمالـسا  يروهمج 
هدـیقع دـنوادخ  هب  رگا  دـینک و  تولخ  بش  کی  دوخ  يادـخ  اـب  دـیهد ، قوس  اهتردـقربا  يوس  هب  ار  دوخ  روشک  لـمع  نیا  اـب  و  دـیرب ،

اب ایآ  دینیبب  دینک ، یـسررب  دـنربخیب  نآ  زا  اهناسنا  دوخ  دوشیم  رایـسب  هک  ار  دوخ  ینطاب  ةزیگنا  دـینک و  تولخ  دوخ  نادـجو  اب  دـیرادن 
ریز زا  دهاوخیم  هک  یتلم  اب  دیریگیم و  هدیدان  اهرهـش  رد  اهههبج و  رد  ار  هدش  ملق  ملق  ناناوج  نیا  نوخ  فاصنا  هچ  اب  رایعم و  مادـک 

اب هدروآ و  تسد  هب  دوخ  زیزع  نادنزرف  دوخ و  ناج  اب  ار  يدازآ  لالقتـسا و  دوش و  جراخ  یلخاد  یجراخ و  نارگتراغ  نارگمتـس و  راب 
ار هار  دینزیم و  نماد  هنانئاخ  ياههئطوت  يزیگنافالتخا و  هب  دیاهتـساخرب و  باصعا  گنج  هب  دنک ، ظفح  ار  نآ  دـهاوخیم  يراکادـف 

ظفح يارب  ییامنهار  ار  تلم  سلجم و  تلود و  دوخ  نایب  ملق و  رکف و  اب  هک  تسین  رتهب  ایآ  دـینکیم . زاب  نارگمتـس  ناربکتـسم و  يارب 
ایآ دیهد ؟ رارقتسا  ار  یمالسا  تموکح  دوخ  يرای  اب  دینک و  کمک  مورحم  مولظم  تلم  نیا  هب  هک  تسین  راوازس  ایآ  دییامن ؟ دوخ  نهیم 
هک ییاهمتـس  دیاهدرب  دای  زا  ایآ  دینادیم ؟ رتدـب  دوب  قباس  میژر  نامز  رد  هچنآ  زا  ار  ییاضق  ةوق  تلود و  روهمج و  سیئر  سلجم و  نیا 

اکیرما يارب  یماظن  هاگیاپ  کی  نامز  نآ  رد  یمالـسا  روشک  هک  دینادیمن  ایآ  تشادیم ؟ اور  هانپیب  مولظم  تلم  نیا  رب  یتنعل  میژر  نآ 
نارگتعنـص و ناراشتـسم و  دوب و  ناـنآ  ۀـضبق  رد  یماـظن  ياوـق  تلود و  اـت  سلجم  زا  دـندرکیم و  هرمعتـسم  کـی  لـمع  نآ  اـب  دوـب و 

اههناخرامق اههدکترشع و  زا  داسف ، زکارم  روشک و  رسارس  رد  اشحف  ۀعاشا  ایآ  دندرکیم ؟ هچ  نآ  رئاخذ  تلم و  نیا  اب  نانآ  ناصـصختم 
زا دوـب ، گرزب  یلماـع  ناوـج  لـسن  ندرک  هاـبت  يارب  کـی  ره  هـک  زکارم  رگید  اهامنیـس و  یـشورفبورشم و  ياـههزاغم  اـههناخیم و  و 

و دـیاهدرپس ؟ یـشومارف  تسد  هب  ار  میژر  نآ  ياههمانزور  زیگناداسف و  رـسارس  تالجم  یهورگ و  ياههناسر  ایآ  هدـش ؟ وحم  ناترطاخ 
هدرک ذوفن  فرحنم  ياههورگ  زا  رثکا  دیاش  هک  ناوج  دنچ  ای  هاگداد ، دنچ  رد  هکنآ  يارب  تسین ، يرثا  داسف  ياهرازاب  نآ  زا  هک  نونکا 

رب مایق  دنتسه و  ضرالایف  دسفم  هک  ياهدع  نتشک  و  دنهدیم ، ماجنا  یفارحنا  ياهراک  یمالسا  يروهمج  مالسا و  ندومن  ماندب  يارب  و 
نآ دض  رب  دننکیم و  موکحم  ار  مالسا  تحارص  اب  هک  یناسک  اب  و  هدروآرد ، دایرف  هب  ار  امش  دننکیم  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  دض 
هک ار  نانآ  و  دیهدیم ؛ يردارب  تسد  دینکیم و  دنویپ  دناهدومن  تسا ، هناحلسم  مایق  زا  رتکانفسأ  هک  نابز  ملق و  اب  مایق  ای  هناحلـسم  مایق 
اب ار  هانگیب  ناناوج  دندرک و  اپرب  ار  دنفـسا  هدراهچ  ۀعجاف  هک  ینارگیزاب  رانک  رد  و  دـیناوخیم ، مشچ  رون  هدومرف  مدـلارودهم  دـنوادخ 

نیدناعم هک  هییاضق  ةوق  تلود و  لمع  و  تسا ! یقالخا  یمالسا و  لمع  کی  دیوشیم ، هکرعم  رگاشامت  هتسشن و  دندیبوک  متش  برض و 
ناردارب امش  يارب  نم  دینزیم ؟ تیمولظم  داد  هدروآرد و  دایرف  هب  ار  امـش  دنناسریم ، شیوخ  لامعا  يازج  هب  ار  نیدحلم  نیفرحنم و  و 

یهاوخریخ سابل  رد  دندوب  يرارشا  هک  نانآ  يارب  هن  متسه ، فسأتم  متسه  امـش  زا  یـضعب  هب  دنمهقالع  علطم و  يدح  ات  ناتقباوس  زا  هک 
تلم و روشک و  ندرک  هاـبت ددـص  رد  هتفرگ و  هرخـسم  يزاـب و  داـب  هب  ار  همه  هک  دـندوب  ینارگیزاـب  ناـپوچ و  شـشوپ  رد  ییاـهگرگ  و 

دیهش ار  هعماج  یبرم  ياملع  دنمشزرا و  نادرم  ناناوج و  دوخ  دیلپ  تسد  اب  هک  نانآ  دندوب ـ  رگلواپچ  بطق  ود  زا  یکی  هب  يرازگتمدخ 
هار دـندومن و  لوذـخم  راـهق  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  اوسر و  هعماـج  رد  ار  دوـخ  دـندرکن ، محر  ناناملـسم  موـلظم  ناـکدوک  هب  دـندومن و 

تمدخ دراد  ششوک  هک  سلجم  تلود و  اب  نمؤم  ناردارب  امـش  نکل  دنکیم . تموکح  نانآ  رب  هراما  سفِنناطیـش  هک  دنرادن  تشگزاب 
ایآ دیراد ؟ تیاکـش  دینکیمن و  کمک  ارچ  دیامن  مورحم  یگدـنز  بهاوم  ۀـمه  زا  هنهرب و  اپ  رـس و  ناردارب  نیمولظم و  نیمورحم و  هب 

همهنآ اب  یلیمحت  گنج  و  تسا ، بـالقنا  ره  ۀـمزال  هک  اـهیناماسبان  اـهیراتفرگ و  نیا  اـب  ار  يروهمج  ياـهداینب  تلود و  تمدـخ  رادـقم 
قباس میژر  ینارمع  ياهراک  اب  هسیاقم  هاتوک  تدم  نیا  رد  ار  دح  زا  نوریب  ياهینکـشراک  یلخاد و  یجراخ و  ةراوآ  اهنویلیم  تراسخ و 

( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهمانیگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1041زکرم  هحفص 216 

http://www.ghaemiyeh.com


نامدرم ارقف و  و  هفرم ؛ تالحم  هب  مه  نآ  اهرهـش  هب  ًابیرقت  تشاد  صاـصتخا  ناـمز  نآ  ینارمع  ياـهراک  هک  دـینادیمن  اـیآ  دـیاهدومن ؟
تمدـخ لد  ناـج و  اـب  مورحم  ۀـفیاط  نیا  يارب  یمالـسا  ياـهداینب  یلعف و  تلود  و  دنتـشادن ؛ اـی  هتـشاد  زیچاـن  ةرهب  روـما  نآ  زا  مورحم 

ناشن اب  تفر  دیهاوخ  هاوخان  هاوخ  هک  راگدرورپ  رضحم  رد  دریگ و  ماجنا  دوز  اهراک  ات  دیشاب  تلود  نابیتشپ  مه  نانمؤم  امـش  دننکیم ؟
رادقم نیا  : » دناهدومرف موقرم  تمسق  نیا  رد  ینیمخ  ماما  تسا  دوهشم  یطخ  ۀخـسن  رد  هکنانچ  دیورب ـ * * . وا  ناگدنب  هب  يرازگتمدخ 

هناملاظ و يرادهیامرساب  هن  مالسا  هک  تسا  نآ  تسا ، رکذت  هیصوت و  هب  مزال  هک  يروما  زا  یکی  س ـ  ماهداد .» ماجنا  مدوخار  هدش  هدیرب 
دـنکیم و موکحم  تنـس  باتک و  رد  يدـج  روط  هب  ار  نآ  هکلب  تسا ، قفاوم  مولظم  متـس و  تحت  ياههدوت  ةدـننک  مورحم  باـسحیب و 
رد مالسا  رد  مکاح  یسایس  لئاسمزا  یمالـسا و  تموکح  میژر  زا  عالطا  یب  نامهفجک  ضعب  هچرگ  دنادیم ـ  یعامتجا  تلادع  فلاخم 

تیکلام يرادهیامرـس و  دح  زرم و  یب  رادـفرط  مالـسا  هک  دناهتـشادنرب ) تسد  مه  زاب  و   ) دـناهدرک دومناو  يروط  دوخ  راتـشون  راتفگ و 
ناـضرغم و يارب  ار  هار  هدـیناشوپ و  ار  مالـسا  ینارون  ةرهچ  دـناهدومن  تشادرب  مالـسا  زا  شیوـخ  جـک  مهف  اـب  هک  ةویـش  نیا  اـب  تسا و 

رگید ناتـسلگنا و  اکیرما و  میژر  لثم  برغ  يرادهیامرـس  میژر  نوچ  یمیژر  ار  نآ  و  دـنزاتب ، مالـسا  هب  هک  هدومن  زاـب  مالـسا  نانمـشد 
یعقاو ناسانشمالسا  هب  هعجارم  نودب  هناهلبا  ای  هنادنمضرغ و  ای  نانادان  نیا  لعف  لوق و  هب  لاکتا  اب  و  دنروآ ، باسح  هب  برغ  نارگلواپچ 

هب لئاق  فلاخم و  يدرف  تیکلام  اب  هک  تسا  مسینینل  مسیسکرام  مسینومک و  میژر  دننام  یمیژر  هن  و  دناهتـساخرب ـ  هضراعم  هب  مالـسا  اب 
يروتاتکید و کی  هدوب و  يزاـب  سنجمه  نز و  رد  كارتشا  یتح  نونکاـت  میدـق  ياـههرود  هک  يداـیز  فـالتخا  اـب  دنـشابیم  كارتشا 
تیکلام و ندش  ادیپ  رد  دودحم  وحن  هب  نآ  هب  مارتحا  تیکلام و  تخانش  اب  لدتعم  میژر  کی  مالسا  هکلب  هتـشاد . رب  رد  هدنبوک  دادبتـسا 

تـسا ملاس  میژر  کی  ۀـمزال  هک  یعامتجا ، تلادـع  دـتفایم و  هار  هب  ملاس  داـصتقا  ياـهخرچ  دوش  لـمع  نآ  هب  قحب  رگا  هک  فرـصم ،
هتفرگ و رارق  لوا  ۀتـسد  لباقم  فرط  رد  نآ  ملاس  داصتقا  مالـسا و  زا  یعالطایب  اهیمهف و  جک  اب  هتـسد  کی  زین  اجنیا  رد  دباییم . ققحت 
دـناهدومن و یفرعم  وا  لاثما  سکرام و  یفارحنا  ياهبتکم  اب  قفاوم  ار  مالـسا  هغالبلاجـهن ، تالمج  ای  تایآ  یـضعب  هب  کسمت  اب  یهاـگ 
زا دننکیم و  بیقعت  ار  یکارتشا » بهذم   » هتـساخاپب و دوخ ، رـصاق  مهف  هب  دوخرـس ، هدومنن و  هغالبلا  جهن  تارقف  تایآ و  ریاس  هب  هجوت 

لمع تاناویح  لثم  یناسنا  ياههدوت  اب  تیلقا  بزح  کی  هتفرگ و  هدـیدان  ار  یناسنا  ياهـشزرا  هک  هدـنبوک  قانتخا  يروتاـتکید و  رفک و 
لباقم رد  هک  تسا  نآ  ییاضق  ياروش  روهمج و  سیئر  تلود و  نابهگن و  ياروش  سلجم و  هب  نم  تیـصو  دننکیم . تیامح  دـننکیم ،

یکارتشا و دـحلم  بطق  يرادهیامرـس و  رگلواـپچ  ملاـظ  بطق  ياوتحمیب  تاـغیلبت  ریثأـت  تحت  و  هدوب ؛ عضاـخ  لاـعتم  دـنوادخ  ماـکحا 
اههیامرـس و ات  دیهد  نانیمطا  تلم  هب  و  دیراذگ ، مارتحا  یمالـسا  دودح  اب  عورـشم  ياههیامرـس  تیکلام و  هب  و  دیوشن ، عقاو  یتسینومک 

عورشم نارادلوپ  نادنمتورث و  هب  و  دنناسرب . نیگنس  کبس و  عیانص  ییافکدوخ و  هب  ار  روشک  تلود و  دنتفا و  راک  هب  هدنزاس  ياهتیلاعف 
نیا هک  دـیزیخرب  اههناخراک  اهاتـسور و  عرازم و  رد  هدـنزاس  تیلاعف  هب  دـیزادنا و  راک  هب  ار  دوخ  ۀـنالداع  ياهتورث  هک  منکیم  تیـصو 

هب یگدیسر  اهامش  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  منکیم  تیصو  مورحم  تاقبط  هافر  يارب  ششوک  رد  همه  هب  و  تسا . دنمـشزرا  یتدابع  دوخ 
رادنکمت تاقبط  هک  تسا  وکین  هچ  و  دناهدوب . تمحز  جنر و  رد  یناخناخ  یهاشمتس و  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  هعماج  نامورحم  لاح 

هب فاصنا  زا  و  تسا . نآ  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  دنـشاب  نئمطم  و  دننک . هیهت  هافر  نکـسم و  نانیـشنرپچ  هغاز و  يارب  بلطواد  روط  هب 
اب هک  اهامنیناحور  نویناحور و  زا  هفیاـط  نآ  هب  بناـجنیا  تیـصو  ع ـ  دـشاب . اـهنامتراپآ  ياراد  یکی  ناـمناخیب و  یکی  هک  تسا  رود 

نافلاخم اب  دـنیامنیم و  نآ  يزادـنارب  فقو  ار  دوخ  تقو  دـننکیم و  تفلاخم  نآ  ياهداهن  یمالـسا و  يروهمج  اب  فلتخم  ياههزیگنا 
تفایرد ادـخ  زا  ربخیب  نارادهیامرـس  زا  هک  یفازگ  ياهلوپ  اب  دوشیم  لقن  هک  يروط  هب  یهاگ  و  کمک ، یـسایس  نارگیزاـب  رگهئطوت و 

نامگ مه  نیا  زا  دعب  هتسبن و  نونکات  اهیراکطلغ  نیا  زا  یفْرط  اهامش  هک  تسا  نآ  دنیامنیم ، نالک  ياهکمک  دننکیم  دصقم  نیا  يارب 
دوخ موش  دصقم  هب  امـش  هک  تشاذگ  دـهاوخن  دـنوادخ  و  دـیاهدز ـ  تسد  لمع  نیا  هب  ایند  يارب  رگا  هک  تسا  نآ  رتهب  دـیدنبب . مرادـن 

اب هک  یمالـسا  يروهمج  زا  دیوش و  ادصمه  مولظم  دنمتـسم  تلم  اب  دـیهاوخب و  رذـع  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  تسا  زاب  هبوت  ِرد  ات  دیـسرب ـ 
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اما و  دیوش . هبوت  هب  قفوم  هک  مرادن  نامگ  هچرگ  تسا . نآ  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  دـینک ، تیامح  هدـمآ  تسد  هب  تلم  ياهیراکادـف 
هدش و رداص  اههورگ  ای  فلتخم  صاخشا  زا  هک  يدمعریغ ، هچ  يدمع و  هچ  اهاطخ ، ضعب  ای  تاهابتشا  ضعب  يور  زا  هک  هتـسد  نآ  هب 

نآ يزادـنارب  رد  ادـخ  يارب  دـننکیم و  دـیدش  تفلاخم  نآ  تموکح  یمالـسا و  يروهمج  لصا  اب  تسا  هدوب  مالـسا  ماکحا  اب  فلاخم 
زا دننک و  رکفت  تاولخ  رد  قداص  تین  اب  تسا ، نآ  لثم  ای  رتدب  یتنطلـس  میژر  زا  يروهمج  نیا  ناشدوخ  روصت  اب  دـنیامنیم و  تیلاعف 

اـهیورطلغ و اـهجرم و  جره و  اـیند  ياـهبالقنا  رد  هـک  دـنیامن  هجوـت  زاـب  و  قباـس . مـیژر  تموـکح و  اـب  دـنیامن  هسیاـقم  فاـصنا  يور 
تاغیلبت اههئطوت و  لیبق  زا  دیریگب ـ  رظن  رد  ار  يروهمج  نیا  ياهیراتفرگ  دییامن و  هجوت  رگا  امش  تسا و  بانتجا  لباقریغ  اهیبلطتصرف 

ياهناگرا مامت  رد  مالـسا  نافلاخم  نادـسفم و  زا  ییاههورگ  بانتجا  لـباق  ریغ  ذوفن  و  لـخاد ، زرم و  جراـخ  ۀناحلـسم  ۀـلمح  نیغورد و 
تاعیاش شخپ  روما و  نایدصتم  زا  يرایسب  ای  رثکا  ندوب  راک  هزات  و  یمالسا ، تموکح  مالـسا و  زا  تلم  ندرک  یـضاران  دصق  هب  یتلود 

عرـش و تاـضق  ریگمـشچ  دوـبمک  و  هدـش ، مک  ناـنآ  ةدافتـسا  اـی  هدـنامزاب  عورـشمریغ  نـالک  ياههدافتـسا  زا  هـک  یناـسک  زا  نـیغورد 
نادراک و حـلاص  نامدرم  دوبمک  و  ینویلیم ، دـنچ  نایدـصتم  بیذـهت  هیفـصت و  رد  میظع  تالاکـشا  نکـشرمک و  يداصتقا  ياهیراتفرگ 

بلطتنطلـس دنمـضرغ  صاخـشا  یفرط  زا  و  تسا ـ  ربخیب  اـهنآ  زا  دـشابن  دوگ  دراو  ناـسنا  اـت  هک  رگید ، يراـتفرگ  اـههد  صـصختم و 
نادنمتـسم و راکتحا ، قاچاق و  روآماسرـس و  دـح  هب  یـشورفنارگ  زرا و  جارخا  اب  ییوجدوس و  يراوخابر و  اـب  هک  تفگنه  رادهیاـمرس 
هدـمآ و يراکبیرف  تیاکـش و  هب  نایاقآ  امـش  دزن  دنـشکیم ، داسف  هب  ار  هعماج  هداد و  رارق  راشف  رد  تکاله  دـح  ات  ار  هعماج  نامورحم 
ار امش  دنزیریم و  حاسمت  کشا  دنهدیم و  یغلبم  مهـس »  » ناونع هب  نداد  ناشن  صلاخ  ناملـسم  ار  دوخ  ندروآ و  رواب  يارب  مه  یهاگ 
هب ار  روشک  داصتقا  دنکمیم و  ار  مدرم  نوخ  عورـشمان ، ياههدافتـسا  اب  نانآ  زا  يرایـسب  هک  دـننازیگنایمرب ، تفلاخم  هب  هدرک  ینابـصع 

يارب دنریگن و  رارق  اهیزاسهعیاش  هنوگنیا  ریثأت  تحت  مرتحم  نایاقآ  هک  منکیم  هناردارب  ۀناعضاوتم  تحیصن  بناجنیا  دنـشکیم . تسکش 
کی نآ  ياج  هب  دروخب ، تسکـش  یمالـسا  يروهمج  نیا  رگا  هک  دـننادب  دـیاب  و  دـنیامن . تیوقت  ار  يروهمج  نیا  مالـسا  ظفح  ادـخ و 
بطق ود  زا  یکی  هاوخلد  میژر  کی  هکلب  درک ، ادیپ  دهاوخن  ققحت  نایاقآ  امش  رما  عیطم  ای  هادف ـ  یحور  هللاۀیقب ـ  ِهاوخلد  یمالـسا  میژر 

دـنوشیم و سویأم  دـناهتخاب ، لد  هدروآ و   ] ي ور ] یمالـسا  تموکح  مالـسا و  هب  هک  ناهج ، نامورحم  دـسریم و  تموکح  هب  تردـق 
. درادن يدوس  ینامیشپ  رگید  هتشذگ و  راک  هک  دیوشیم  نامیشپ  دوخ  رادرک  زا  يزور  اهامش  و  دش ؛ دهاوخ  يوزنم  هشیمه  يارب  مالسا 
رد و  تسا ، هابتـشا  کی  دوش  لوحتم  یلاعت  دنوادخ  ماکحا  مالـسا و  قبط  رب  روما  ۀـمه  بش  کی  رد  هک  دـیراد  عقوت  رگا  نایاقآ  امـش  و 

نامگ دیامن ، روهظ  لک  حلصم  یلاعت  هللا  اشنا ء  هک  يزور  نآ  و  داد . دهاوخن  تسا و  هدادن  يور  ياهزجعم  نینچ  رشب  خیرات  لوط  مامت 
رگا و  دنوشیم . يوزنم  بوکرس و  ناراکمتـس  اهیراکادف  اهـششوک و  اب  هکلب  دوش ؛ حالـصا  ملاع  هزورکی  دوش و  هزجعم  کی  هک  دینکن 

ار ملاع  ات  درک  ملظ  رفک و  ققحت  رد  شـشوک  دـیاب  راوگرزب  نآ  روهظ  يارب  هک  تسا  نآ  فرحنم ، ياهیماع  ضعب  رظن  لثم  اهامـش  رظن 
تـسا نیا  ناهج  نافعـضتسم  ناناملـسم و  ۀمه  هب  نم  تیـصو  ف ـ  نوعجار . هیلا  ّانا  ّاناف هللا و  دوش ، مهارف  روهظ  تامدقم  دریگارف و  ملظ 

لالقتسا و امـش  يارب  دنیایب و  یجراخ  ياهتردق  ای  ناتروشک  ناراکردنا  تسد  ماکح و  هک  دیـشاب  نآ  رظتنم  دینیـشنب و  دیابن  اهامـش  هک 
ياهروشک ۀـمه  هب  راوخناهج  گرزب  ياهتردـق  ياـپ  جـیردتب  هک  ریخا ، لاـس  دـص  نیا  رد  لـقاال  اهامـش  اـم و  دـنروایب . هفحت  ار  يدازآ 

لَود زا  کی  چیه  هک  دـندرک  وگزاب  ام  يارب  حیحـص  ياهخیرات  ای  میدرک  هدـهاشم  تسا  هدـش  زاب  کچوک  ياهروشک  ریاس  یمالـسا و 
هب دوخ  ای  ناـنآ  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  هکلب  دنتـسین ؛ هدوبن و  دوخ  ياـهتلم  هاـفر  لالقتـسا و  يدازآ و  رکف  رد  اـهروشک  نیا  رب  مکاـح 

هدوب نیشنالاب  هفرم و  رـشق  هافر  يارب  ای  هدومن ؛ یهورگ  ای  یـصخش  عفانم  يارب  دناهدرک  هچ  ره  هتخادرپ و  دوخ  تلم  قانتخا  يرگمتس و 
يارب ار  ناتخبدـب  نآ  و  هدوب ، مورحم  تومیال  توق  نان و  بآ و  لثم  یتح  یگدـنز  بهاوم  ۀـمه  زا  نیـشنرپک  خوک و  مولظم  تاـقبط  و 
اهتلم اهروشک و  ندرک  هتـسباو  يارب  هک  دناهدوب  گرزب  ياهتردق  ناگدناشن  تسد  هکنآ  ای  و  دناهتفرگ ؛ راک  هب  شایع  هفرم و  رـشق  عفانم 
نیمأت ار  نانآ  عفانم  هدرک و  تسرد  برغ  قرـش و  يارب  يرازاب  ار  اهروشک  فلتخم  ياـههلیح  اـب  هتفرگ و  راـک  هب  دناهتـشاد  ناوت  هچره 
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يا ناـهج و  نافعـضتسم  يا  امـش  و  دـنتکرح . رد  هشقن  نـیا  اـب  زین  نوـنکا  دـندروآ و  راـب  یفرـصم  هدـنام و  بـقع  ار  اـهتلم  دـناهدومن و 
ةدرپسرـس لاّمع  اهتردقربا و  یتاغیلبت  يوهایه  زا  دیریگب و  نادند  گنچ و  اب  ار  قح  دـیزیخاپب و  ناهج  ناناملـسم  یمالـسا و  ياهروشک 

دوخ و و  دـینارب ؛ دوخ  روشک  زا  دـننکیم  میلـست  زیزع  مالـسا  امـش و  نانمـشد  هب  ار  امـش  جـنرتسد  هک  راکتیانج  ماکح  و  دیـسرتن ؛ ناـنآ 
نامورحم مالـسا و  نانمـشد  اب  و  عمتجم ، مالـسا  راختفارپ  مچرپ  ریز  رد  همه  دیریگ و  تسد  هب  ار  روما  مامز  دـهعتم ، رازگتمدـخ  تاقبط 
ناربکتـسم ۀمه  نآ ، ققحت  اب  هک  دیور  شیپ  هب  لقتـسم  دازآ و  ياهیروهمج  اب  یمالـسا  تلود  کی  يوس  هب  و  دـیزیخرب ؛ عافد  هب  ناهج 

یلاعت دنوادخ  هک  زور  نآ  دیما  هب  دناسر . دیهاوخ  ضرا  تثارو  تماما و  هب  ار  نافعـضتسم  ۀمه  دناشن و  دیهاوخ  دوخ  ياج  هب  ار  ناهج 
لمحت مجح  ناهج  رد  هک  منکیم  تیـصو  ناریا  فیرـش  تلم  هب  همانتیـصو ، نیا  ۀمتاخ  رد  رگید  ۀـبترم  کی  ص ـ  تسا . هدومرف  هدـعو 

هک هچنآ  تسا ، نآ  ۀـبتر  ّولع  يدنمـشزرا و  دوصقم و  یگرزب  مجح  بسانم  اهتیمورحم  اهیراثنناج و  اهیراکادـف و  اـهجنر و  اـهتمحز و 
نیرتالاب و نیرتالاو و  دـینکیم ، هدرک و  راثن  لام  ناج و  نآ  يارب  دـینکیم و  لابند  دـیتساخاپب و  نآ  يارب  دـهاجم  فیرـش و  تلم  اـمش 
و دش ؛ دهاوخ  تسا و  هدش  هضرع  دبا  ات  ناهج  نیا  سپ  زا  لزا و  رد  ملاع  ردص  زا  هک  تسا  يدوصقم  تسا و  يدـصقم  نیرتدنمـشزرا 

تاجرد رد  دوجو و  روانهپ  رد  نآ  تیاغ  تقلخ و  ساسا  هک  تسا  نآ  عیفر  داعبا  اب  دیحوت  ةدیا  نآ و  عیسو  ینعم  هب  تیهولا  بتکم  نآ 
و هدش ؛ یلجتم  داعبا  تاجرد و  ینعم و  مامت  هب  ملـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم ـ  بتکم  رد  نآ  و  تسا ؛ دوهـش  بیغ و  بتارم  و 
لالج و قلطم و  لامک  هب  یبایهار  هدوب و  نآ  ققحت  يارب  مهیلع ـ  هللا  مالس  مظعم ـ  يایلوا  و  هللامالس ـ  مهیلع  ماظع ـ  يایبنا  مامت  ششوک 

ریس زا  نایکاخ  يارب  هچنآ  و  هداد ، تفارـش  نانآ  زا  رترب  نایتوکلم و  رب  ار  نایکاخ  هک  تسا  نآ  ددرگن . رـسیم  نآ  اب  زج  تیاهنیب  لامج 
یمچرپ ریز  رد  دـهاجم ، تلم  يا  امـش  دوـشن . لـصاح  نلَع  ّرـس و  رد  تـقلخ  رـسارس  رد  يدوـجوم  چـیه  يارب  دوـشیم  لـصاح  نآ  رد 

مهیلع ایبنا ـ  مامت  هار  اهنت  هک  دیوریم  ار  یهار  امش  دیباین ، ای  ار  نآ  دیبایب  تسا ، زازتها  رد  يونعم  يدام و  ناهج  رسارس  رد  هک  دیوریم 
ار خرس  گرم  دنشکیم و  شوغآ  هب  نآ  هار  رد  ار  تداهش  ایلوا  ۀمه  هک  تسا  هزیگنا  نیا  رد  تسا . قلطم  تداعـس  هار  اتکی  و  هللامالس ـ 
ناردپ و نارهاوخ و  ناردام و  رد  دناهدمآ و  دجو  هب  هدیشون و  ار  نآ  زا  ياهعرج  اهههبج  رد  امش  ناناوج  و  دننادیم ؛ لسعلا » نم  یلحا  »

ةولج نآ  ارآلد و  میـسن  نآ  نانآ  رب  داب  اراوگ  ًامیظع . ًازوف  زوفنف  مکعم  اـّنک  اـنتیل  اـی  مییوگب  قحب  دـیاب  اـم  هدومن و  هولج  ناـنآ  ناردارب 
تعنـص زکارم  رد  اههاگراک و  رد  اسرفناوت و  ياههناخراک  رد  نازوس و  ياهرازتشک  رد  هولج  نیا  زا  یفرط  هک  مینادب  دیاب  و  زیگناروش .

مالـسا و يارب  روما  نیا  يدـصتم  هک  یناـسک  ۀـمه  اهاتـسور و  اـهنابایخ و  اـهرازاب و  رد  تیرثـکا  روط  هب  تلم  رد  و  عادـبا ، عارتـخا و  و 
رارقرب هعماج  رد  دهعت  نواعت و  حور  نیا  ات  و  تسا . رگهولج  دنراد  لاغتشا  یتمدخ  هب  روشک  ییافکدوخ  تفرشیپ و  یمالسا و  يروهمج 
زکارم زیزع  ِناناوج  اههاگـشناد و  هیملع و  ياههزوح  یلاعت  هللادـمحب  و  تسا . نوصم  یلاعت  هللا  اشنا ء  رهد  بیـسآ  زا  زیزع  روشک  تسا 

ناراـکهبت و تسد  ادـخ  دـیما  هب  و  تسا ، ناـنآ  راـیتخا  رد  تسبرد  زکارم  نیا  و  دـنرادروخرب ؛ یبـیغ  یهلا  ۀـخفن  نـیا  زا  تـیبرت  مـلع و 
ۀمه اب  لالقتـسا ، ییافکدوخ و  یـسانشدوخ و  يوس  هب  لاعتم  يادـخ  دای  اب  هک  تسا  نآ  همه  هب  نم  تیـصو  و  هاتوک . اـهنآ  زا  ناـفرحنم 

نواعت حور  هب  یمالسا  روشک  یلاعت  یقرت و  يارب  دیشاب و  وا  تمدخ  رد  امش  رگا  تسا ، امـش  اب  ادخ  تسد  دیدرتیب  و  شیپ ، هب  شداعبا 
منیبیم قح  هار  رد  تبالص  تمواقم و  حور  يراکادف و  دهعت و  يرایـشوه و  يرادیب و  زا  زیزع  تلم  رد  هچنآ  اب  بناجنیا  و  دیهد . همادا 

یلد اب  ددرگ . هدوزفا  نآ  رب  لسن  دـعب  ًالـسن  دوش و  لقتنم  تلم  باقعا  هب  یناسنا  یناعم  نیا  لاعتم  دـنوادخ  لضف  هب  هک  مراد  نآ  دـیما  و 
رفس يدبا  هاگیاج  يوس  هب  و  صخرم ، ناردارب  نارهاوخ و  تمدخ  زا  ادخ  لضف  هب  راودیما  يریمض  داش و  یحور  نئمطم و  یبلق  مارآ و 

روصق و تمدـخ و  یهاتوک  رد  ار  مرذـع  هک  مهاوخیم  میحر  نامحر و  يادـخ  زا  و  مراد . مربم  جاـیتحا  امـش  ریخ  ياـعد  هب  و  منکیم .
دنور و شیپ  هب  هدارا  میمـصت  تردق و  اب  و  دنریذپب . اهریـصقت  روصق و  اهیهاتوک و  رد  ار  مرذع  هک  مراودیما  تلم  زا  و  دریذـپب . ریـصقت 

هللاو دـنتمدخ ، رد  رتالاو  الاب و  نارازگتمدـخ  هک  دـش  دـهاوخن  لـصاح  یللخ  تلم  نینهآ  ّدـس  رد  رازگتمدـخ  کـی  نتفر  اـب  هک  دـننادب 
يدامج  1 نمهب 1361 /  هتاکرب 26  هللاۀـمحر و  نیحلاصلا و  هللادابع  یلع  مکیلع و  مالـسلاو  تسا . ناهج  ناـمولظم  تلم و  نیا  رادـهگن 
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تروص رد  و  دناوخب . مدرم  يارب  ینیمخ  دمحا  نم  گرم  زا  سپ  ار  همانتیصو  نیا  یلاعت  همسب  ینیمخلا  يوسوملا  هللاحور  یلوالا 1403 
تروص رد  و  دنریذپب . ار  تمحز  نیا  روشک ، یلاع  ناوید  مرتحم  سیئر  ای  یمالـسا  ياروش  مرتحم  سیئر  ای  روهمج  مرتحم  سیئر  رذع ،

ۀمانتیـصو 29 نیا  ریز  رد  یلاـعت  همـسب  ینیمخلا  يوسوملا  هللا  حور  دـیامن . لوـبق  ار  تمحز  نیا  ناـبهگن  مرتـحم  ياـهقف  زا  یکی  رذـع ،
نکمم دوشیم و  هداد  نم  هب  تیعقاویب  ياهتبـسن  ضعب  مرـضاح ، نم  هک  نونکا  1 ـ ) مهدیم : رکذت  ار  بلطم  دنچ  همدـقم ، ياهحفص و 

رگم تسین ، قیدـصت  دروم  دوـشیم  اـی  هدـش  هداد  تبـسن  نم  هب  هچنآ  منکیم  ضرع  اذـهل  دوـش ؛ هدوزفا  نآ  مجح  رد  نم  زا  سپ  تسا 
یصاخشا 2 ـ ) مشاب . هتفگ  يزیچ  یمالسا  يروهمج  يامیـس  رد  ای  ناسانـشراک ؛ قیدصت  اب  دشاب ، نم  ياضما  طخ و  ای  نم  يادص  هکنآ 

چیه نونکاـت  منکیم . بیذـکت  ًادـیدش  ار  بلطم  نـیا  دناهتـشونیم . ار  بناـجنیا  ياـههیمالعا  هـک  دـناهدومن  اـعدا  نـم  تاـیح  لاـح  رد 
ۀلیـسو هب  سیراپ  هب  نم  نتفر  هک  دناهدرک  اعدا  اهیـضعب  روکذـم ، رارق  زا  3 ـ ) تسا . هدرکن  یـسک  هیهت  مدوخ  صخـش  ریغ  ار  ياهیمالعا 

یمالـسا ياهروشک  رد  اریز  مدومن ، باختنا  ار  سیراپ  دمحا  تروشم  اب  تیوک ، زا  مندنادرگرب  زا  سپ  نم  تسا . غورد  نیا  هدوب ، نانآ 
ۀطـساو هب  بالقنا  تضهن و  تدم  لوط  رد  نم  4 ـ ) دوبن . لامتحا  نیا  سیراپ  یلو  دـندوب  هاش  ذوفن  تحت  نانآ  دوب ؛ ندادـن  هار  لامتحا 

نآ ماهدـش . لافغا  نانآ  يزابلغد  زا  مدـیمهف  دـعب  هک  ماهدومن ، يدـیجمت  هدرک و  نانآ  زا  يرکذ  دارفا  یـضعب  ییامن  مالـسا  یـسولاس و 
نازیم و  دوش . هدافتسا  وس ء  لئاسم  نآ  زا  دیابن  و  دندنایامنیم ، رادافو  دهعتم و  یمالـسا  يروهمج  هب  ار  دوخ  هک  دوب  یلاح  رد  اهدیجمت 

ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  تسا . وا  یلعف  لاح  سک  ره  رد 

فچابروگ هب  ماما  مایپ 

تداعـس یتخبـشوخ و  دـیما  اب  يوروش  یتسیلایـسوس  ریهامج  داحتا  هسیئر  تأیه  ردـص  فچابروگ ! ياقآ  باـنج  میحرلانمحرلاهللامسب 
یـسایس ثداوح  لیلحت  رد  یلاعبانج  هک  دوشیم  ساسحا  نینچ  امـش  ندـمآ  راـک  يور  زا  سپ  هک  اـجنآ  زا  يوروش ، تلم  امـش و  يارب 

یخاتـسگ تراسج و  و  دـیاهتفرگ ، رارق  دروخرب  لوحت و  يرگنزاب و  زا  يدـیدج  رود  رد  يوروش ، لئاسم  اب  هطبار  رد  ًاـصوصخ  ناـهج ،
مدـید مزال  ددرگ ، ناهج  رب  مکاح  یلعف  تالداعم  ندروخ  مه  هب  بجوم  تالوحت و  أـشنم  اـسب  هچ  ناـهج  تاـیعقاو  اـب  دروخرب  رد  اـمش 

نآ رانک  رد  یبزح و  تالضعم  لح  يارب  یشور  اهنت  امـش  دیدج  تامیمـصت  رکفت و  هطیح  تسا  نکمم  دنچ  ره  موش . روآدای  ار  یتاکن 
یبالقنا نادنزرف  لاس  نایلاس  هک  یبتکم  دروم  رد  رظندیدجت  تماهـش  مه  هزادنا  نیمه  هب  یلو  دـشاب ، ناتمدرم  تالکـشم  زا  ياهراپ  لح 

هک ياهلأسم  نیلوا  دـینکیم ، رکف  رادـقم  نیا  زا  رتارف  هب  رگا  و  تسا . شیاتـس  لـباق  دوب  هدومن  ینادـنز  نینهآ  ياـهراصح  رد  ار  ناـهج 
ًاقیقحت هک  هعماج ، زا  ییادزنید »  » و ییادزادخ »  » رب ریاد  دوخ  فالسا  تسایـس  رد  هک  تسا  نیا  دش  دهاوخ  امـش  تیقفوم  ثعاب  ًانئمطم 
يایاضق اب  یعقاو  دروخرب  هک  دینادب  و  دییامن ؛ رظندیدجت  تسا ، هدرک  دراو  يوروش  روشک  مدرم  رکیپ  رب  ار  هبرض  نیرتالاب  نیرتگرزب و 

هنیمز رد  مسینومک  نیـشیپ  نادـنمتردق  طـلغ  درکلمع  حیحـصان و  ياههویـش  زا  تسا  نکمم  هتبلا  تسین . رـسیم  قـیرط  نیا  زا  زج  ناـهج 
يداصتقا روک  ياههرگ  اهنت  عطقم  نیا  رد  دیهاوخب  رگا  امـش  تسا . يرگید  ياج  تقیقح  یلو  دیامنب ، خر  برغ  يایند  زبس  غاب  داصتقا ،

هک دـیاهدرکن ، اود  ار  شیوخ  هعماج  زا  يدرد  اهنت  هن  دـینک ، لح  برغ  يرادهیامرـس  نوناک  هب  ندرب  هانپ  اـب  ار  مسینومک  مسیلایـسوس و 
هدیسر تسبنب  هب  یعامتجا  يداصتقا و  ياهشور  رد  مسیسکرام  رگا  زورما  هک  ارچ  دننک ؛ ناربج  ار  امش  تاهابتشا  دنیایب و  دیاب  نارگید 

دیاب فچابروگ ، ياقآ  بانج  تسا . هثداح  راتفرگ  رگید  لئاسم  رد  زین  و  رگید ، لکـش  هب  هتبلا  لئاسم ، نیمه  رد  مه  برغ  ياـیند  تسا ،
. تسادخ هب  یعقاو  داقتعا  مدع  امش  لکـشم  تسین . يدازآ  داصتقا و  تیکلام و  هلئـسم  امـش  روشک  یلـصا  لکـشم  دروآ . ور  تقیقح  هب 
ادخ و اب  هدوهیب  ینالوط و  هزرابم  امـش  یلـصا  لکـشم  دیـشک . دنهاوخ  ای  هدیـشک و  تسبنب  لاذتبا و  هب  مه  ار  برغ  هک  یلکـشم  نامه 

خیراـت ياـههزوم  رد  دـیاب  ار  مسینومک  سپ  نیا  زا  هک  تسا  نشور  همه  يارب  فچاـبروگ ، ياـقآ  باـنج  تسا . شنیرفآ  یتسه و  أدـبم 
اب و  يدام ، تسا  یبتکم  هک  ارچ  تسین ؛ ناسنا  یعقاو  ياهزاین  زا  يزاین  چیه  يوگباوج  مسیسکرام  هک  ارچ  درک ؛ وجتسج  ناهج  یـسایس 
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. دروآ رد  هب  تسا ، قرـش  برغ و  رد  يرـشب  هعماج  درد  نیرتیـساسا  هک  تیونعم ، هب  داقتعا  مدع  نارحب  زا  ار  تیرـشب  ناوتیمن  تیدام 
اههبحاصم رد  مه  سپ  نیا  زا  دیشاب و  هدرکن  تشپ  مسیسکرام  هب  تاهج  یـضعب  رد  ًاتابثا  امـش  تسا  نکمم  فچابروگ ، ياقآ  ترـضح 

و دز ؛ مسینومک  هب  ار  هبرـض  نیلوا  نیچ  ربهر  تسین . هنوگنیا  ًاتوبث  هک  دـینادیم  دوخ  یلو  دـینک ؛ زاربا  نآ  هب  ار  ناتدوخ  لـماک  داـقتعا 
ًادج امـش  زا  یلو  میرادن . ناهج  رد  مسینومک  مان  هب  يزیچ  رگید  زورما  دیتخاون . نآ  رکیپ  رب  ار  هبرـض  نیرخآ  رهاظلایلع  نیمود و  امش 
نیا یعقاو  راختفا  مراودـیما  دـیوشن . گرزب  ناطیـش  برغ و  نادـنز  راتفرگ  مسیـسکرام ، تالایخ  ياـهراوید  نتـسکش  رد  هک  مهاوخیم 
رگید زورما  دییادزب . دوخ  روشک  خیرات و  هرهچ  زا  ار  مسینومک  ناهج  يژک  لاس  داتفه  هدیسوپ  ياههیال  نیرخآ  هک  دینک  ادیپ  ار  بلطم 
ینیمز ور  ینیمزریز و  عبانم  نیا  زا  شیب  دـش  دـنهاوخن  رـضاح  زگره  دـپتیم  ناشمدرم  نطو و  يارب  ناشلد  هک  امـش  اـب  وسمه  ياـهتلود 

. دننک فرصم  تسا ، هدیسر  ناشنادنزرف  شوگ  هب  مه  شیاهناوختسا  نتـسکش  يادص  هک  مسینومک ، تیقفوم  تابثا  يارب  ار  ناشروشک 
تلاسر هب  تداهـش  و  ربکاهللا »  » گناب لاس  داتفه  زا  سپ  امـش  ياهيروهمج  زا  یـضعب  دـجاسم  ياههتـسدلگ  زا  یتقو  فچابروگ  ياقآ 

هیرگ هب  قوش  زا  ار  ص )  ) يدمحم بان  مالسا  نارادفرط  یمامت  دیـسر ، شوگ  هب  ملـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  تبترم ـ  یمتخ  ترـضح 
رایعم نویدام  دیـشیدنیب . یهلا  يدام و  ینیبناهج  ود  هب  رگید  راـب  هک  منک  دزـشوگ  امـش  هب  ار  عوضوم  نیا  متـسناد  مزـال  اذـل  تخادـنا .

دنوادـخ دوجو  دـننام  بیغ ، ناهج  ًارهق  دـننادیمن . دوجوم  درادـن  هدام  هک  ار  يزیچ  هتـسناد و  سح »  » ار شیوخ  ینیبناهج  رد  تخانش 
« لـقع سح و   » زا معا  یهلا  ینیبناـهج  رد  تخانـش  راـیعم  هک  یلاـح  رد  دـننادیم . هناـسفا  هرـسکی  ار  تماـیق ، توبن و  یحو و  یلاـعت و 
و تسا ، تداهـش  بیغ و  زا  معا  یتسه  اذـل  دـشابن . سوسحم  هچرگ  دـشابیم  ملع  ورملق  رد  لخاد  دـشاب  لوقعم  هک  يزیچ  و  دـشابیم ،

یلقع تخانش  هب  زین  یسح  تخانش  دراد ، دانتسا  درجم »  » هب يدام  دوجوم  هک  روطنامه  و  دشاب . دوجوم  دناوتیم  درادن ، هدام  هک  يزیچ 
نل دـشیم . هدـید  هنرگ  تسین و  ادـخ  هک  دـنرادنپ  نیا  رب  هک  نانآ  هب  و  دـنکیم ، دـقن  ار  يداـم  رکفت  ساـسا  دـیجم  نآرق  تسا . یکتم 

مـیرک و زیزع و  نآرق  زا  ( 3 .) ریبخلافیطللا وه  راصبالا و  كردـی  وه  راصبالا و  هکردـتال  دـیامرفیم : ( 2) هرهج هللايرن  یتح  کـلنمون 
بات چیپ و  رد  ار  امـش  متـشادن  لیم  ًالوصا  تسا ، ثحب  لوا  امـش  رظن  زا  هک  میرذـگب ، تمایق  توبن و  یحو و  دراوم  رد  نآ  تالالدتـسا 

نآ زا  دنناوتیم  مه  نویسایس  هک  ینادجو  يرطف و  هداس و  لاثم  ود  یکی ـ  هب  طقف  مزادنیب . یمالسا ، ۀفـسالف  صوصخب  هفـسالف ، لئاسم 
همـسجم ای  یگنـس  همـسجم  کی  تسا . ربخیب  دوخ  زا  دشاب  هچ  ره  مسج  هدام و  هک  تسا  تایهیدب  زا  نیا  منکیم . هدنـسب  دـنربب  ياهرهب 

دوخ فارطا  همه  زا  ناویح  ناـسنا و  هک  مینیبیم  ناـیع  هب  هک  یتروص  رد  تسا . بوجحم  شرگید  فرط  زا  نآ  فرط  ره  ناـسنا  يداـم 
هک تسا  يرگید  زیچ  ناسنا  ناویح و  رد  سپ ، تسا . ییاغوغ  هچ  ناهج  رد  درذـگیم ؛ هچ  شطیحم  رد  تساجک ؛ دـنادیم  تسا . هاگآ 

قلطم روط  هب  ار  یلاـمک  ره  دوخ  ترطف  رد  ناـسنا  تسا . یقاـب  دریمیمن و  هداـم  ندرم  اـب  تسا و  ادـج  هداـم  ملاـع  زا  تسا و  هداـم  قوف 
رگا تسا . هتـسبن  لد  تسا  صقان  هک  یتردق  چیه  هب  دشاب و  ناهج  قلطم  تردق  دهاوخیم  ناسنا  هک  دینادیم  بوخ  امـش  و  دهاوخیم .

ره ناسنا  دشاب . هتشاد  رایتخا  رد  مه  ار  ناهج  نآ  تسا  لیام  ًاترطف  تسه ، مه  يرگید  ناهج  دوش  هتفگ  دشاب و  هتشاد  رایتخا  رد  ار  ملاع 
قلطم ملع  قلطم و  تردـق  سپ  دزومایب . مه  ار  مولع  نآ  تسا  لیام  ًاـترطف  تسه ، مه  يرگید  مولع  دوش  هتفگ  دـشاب و  دنمـشناد  هزادـنا 

قح  » هب دـهاوخیم  ناسنا  مینادـن . دوخ  هچرگ  میهجوتم ، نآ  هب  همه  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  نآ  ددـنبب . نآ  هب  لد  یمدآ  ات  دـشاب  دـیاب 
گرم زا  نوصم  دـیواج و  ناهج  دوجو  هناشن  یناسنا  ره  داهن  رد  يدـبا  یگدـنز  هب  قایتشا  ًـالوصا  دوش . ادـخ  رد  یناـف  اـت  دـسرب  قلطم »

بتک رب  هوالع  مولع  هنوگنیا  نابحاص  هک  دیهد  روتـسد  دیناوتیم  دـینک ، قیقحت  اههنیمز  نیا  رد  دیـشاب  هتـشاد  لیم  یلاعبانج  رگا  تسا .
نـشور ات  دـننک ، هعجارم  ءاشم  تمکح  رد  اـمهیلع ـ  هللاتمحر  (5 ـ ) انیسیلعوب و  ( 4) یباراف ياههتـشون  هب  هنیمز ، نیا  رد  برغ  هفـسالف 
نیناوق زین  یلک و  یناعم  كاردا  و  سوسحم ؛ هن  تسا  لوقعم  تسا ، راوتسا  نآ  رب  یتخانـش  هنوگره  هک  تیلولعم  تیلع و  نوناق  هک  دوش 
تمکح رد  هیلع ـ  هللاتمحر  (6 ـ ) يدرورهـس ياهباتک  هب  زین  و  سوسحم ، هن  تسا  لوقعم  دراد ، هیکت  نآ  رب  لالدتـسا  هنوگره  هک  یلک 
دنمزاین دشابیم  سح  زا  هزنم  هک  فرـص  رون  هب  رگید  يدام  دوجوم  ره  مسج و  هک  دننک  حرـش  یلاعبانج  يارب  و  هدومن ، هعجارم  قارـشا 
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هیلاعتم تمکح  هب  اـت  دـیهاوخب  گرزب  دـیتاسا  زا  تسا . یـسح  هدـیدپ  زا  اربم  شیوخ  تقیقح  زا  ناـسنا  تاذ  يدوهـش  كاردا  و  تسا ؛
اناـمه ملع  تقیقح  هک : ددرگ  مولعم  اـت  دـنیامن ، هعجارم  نیحلاـصلاو ـ  نییبـنلاعم  هللاهرـشح  هیلع و  یلاـعت  هللاناوضر  (7 ـ ) نیهلأتملاردص

منکیمن و هتسخ  ار  امش  رگید  دش . دهاوخن  موکحم  هدام  ماکحا  هب  تسا و  هزنم  هدام  زا  هشیدنا  هنوگره  و  هدام ؛ زا  درجم  تسا  يدوجو 
زا دـنچ  ینت  دـیدرگ ، علطم  درمگرزب  نیا  ثحابم  زا  دـیتساوخ  رگا  هک  مربیمن ؛ مان  ( 8) یبرعنبا نیدـلایحم  صوصخب  افرع و  بتک  زا 

قمع زا  ادـخ  هب  لکوت  اب  یلاس  دـنچ  زا  سپ  ات  دـینادرگ ، مق  یهار  دـنراد ، تسد  ًایوق  لئاسم  هنوگنیا  رد  هک  ار  دوخ  شوهزیت  ناگربخ 
دعب نونکا  فچابروگ ، ياقآ  بانج  درادن . ناکما  نآ  زا  یهاگآ  رفس  نیا  نودب  هک  دندرگ ، هاگآ  تفرعم  لزانم  يوم  زا  رتکیراب  فیطل 

مالسا و زاین  رطاخ  هب  هن  نیا  و  دینک . صحفت  قیقحت و  يدج  تروص  هب  مالسا  هرابرد  مهاوخیم  امـش  زا  تامدقم ، لئاسم و  نیا  رکذ  زا 
هرگ دشاب و  اهتلم  همه  تاجن  یتحار و  هلیـسو  دـناوتیم  هک  تسا  مالـسا  لومـش  ناهج  الاو و  ياهـشزرا  تهج  هب  هک  امـش ، هب  نیملـسم 
لیبق نیا  زا  یلئاسم  ناتسناغفا و  هلئسم  زا  هشیمه  يارب  ار  امش  تسا  نکمم  مالسا  هب  يدج  شرگن  دیامن . زاب  ار  تیرشب  یساسا  تالکشم 

اب مینادیم . کیرش  نانآ  تشونرس  رد  ار  دوخ  هشیمه  هتسناد و  دوخ  روشک  ناناملسم  دننام  ار  ناهج  ناناملسم  ام  دهد . تاجن  ناهج  رد 
هعماج ردخم  بهذم  هک  دینکیمن  رکف  هنوگنیا  رگید  هک  دیداد  ناشن  يوروش ، ياهیروهمج  زا  یـضعب  رد  یبهذم  مسارم  یبسن  يدازآ 
بلاـط هک  یبهذـم  اـیآ  تسا ؟ هعماـج  ردـخم  تسا  هدرک  راوتـسا  هوک  نوچ  اهتردـقربا  لـباقم  رد  ار  ناریا  هک  یبهذـم  یتسار  ( 9 .) تسا

ات دوش  هلیـسو  هک  یبهذـم  يرآ ، تسا ؟ هعماج  ردـخم  تسا  يونعم  يدام و  دویق  زا  ناسنا  يدازآ  ناـهاوخ  ناـهج و  رد  تلادـع  يارجا 
هک دشک  دایرف  مدرم  رـس  رب  دریگ و  رارق  اهتردـق  اهتردـقربا و  رایتخا  رد  یمالـساریغ ، یمالـسا و  ياهروشک  يونعم  يدام و  ياههیامرس 

بهذـم  » ار نآ  اـم  مدرم  هک  تسا  یبهذـم  هکلب  تسین ؛ یعقاو  بهذـم  رگید  نیا  یلو  تسا . هعماـج  ردـخم  تسا  ادـج  تسایـس  زا  نید 
ناهج هاگیاپ  نیرتدـنمتردق  نیرتگرزب و  ناونع  هب  ناریا  یمالـسا  يروهمج  هک  منکیم  مـالعا  ًاحیرـص  همتاـخ  رد  دـنمانیم . ییاـکیرما »
طباور يراوجمه  نسح  هب  هتـشذگ  نوچمه  ام  روشک  تروص ، ره  رد  و  دیامن . رپ  ار  امـش  ماظن  يداقتعا  ألخ  دناوت  یم  یتحار  هب  مالـسا 

ینیمخلايوسوملا هللاحور   11/10/67 يدهلا . عبتانمیلع  مالسلاو  درامشیم . مرتحم  ار  نآ  تسا و  دقتعم  لباقتم 

ماما راعشا 

تایعابر

تـسود يا  يوشن  یتوکلم  یکاخ ، نت  نیا  اب  اجک ؟ باوخ  لد  راد و  ــــــــ لد خر  داـی  اـجک ؟ باـتناهج  دیـشروخ  وت و  مشچ  باوخ  لد 
میور هب  دوخ  ِلصو  ِرد  یک  ات  ارم  رامیب  هدـید  الب  ِناـج  ـن  یو ارم  راز  لد  لاـح  نیبب  تسود ، يا  لـصو  ِرد  اـجک ؟ باـبرَالا  ّبر  بارت و 

هر میدش و  هدوسرف  امرف  يریپ  قیرط  نیا  رد  میلفط  امرف ! يریگتسد  قیر ، ـــــــــ طر ـــ یپ يا  قیرط  لفط  ارم  رازآ  رگید  دنسپم  اناج ، يدنب ؟
میتسین رب  امنب  متسلا  هدا  ـــــــ تسم ز ب رـس  امنب  متـسم  ریگب و  نم  يرایـشه  تَسلَا  هداب  امر ! ــــ يریما ف هار  نیرد  وت  ارای ، دیـسرن  ییاج  هب 

ر؟ ــــــ بلد يور  ِّيرگ  هراّظن  تاـهیه ! ربلد ؟ يوک  هب  هر  وت و  یطاـف  تاـهیه  اـمنب  متـسه ، هچنآ  ره  دوخ  هدـید  رد  مرَک  هار  زا  نک ، نوزف 
دیوا ـــــ ام ج یمالـسا  يروهمج  یمالـسا  يروهمج  تاهیه ! رپهـش ، هدـنکف  نآ  رد  لیربج  وت  ییاـمیپ  هک  تسین  یهر  هار ، نیا  تاـهیه !

درد زا  دایرف  سا  دـیع  ار  ناشکمتـس  همه  ار و  ام  تسا  یلاخ  رگمتـس  ملاع ز  هک  زور  نآ  تسا  دـیمون  نتـشیوخ ، تایح  نمـشد ز  تسا 
یک لد  هب  ار  ناهن  دایرف  تفگ ؟ م  ـــ ناوتب هک  هب  ار  نورد  نایغط  تسا ؟ رد  ماـب و  رد  هک  هناوید  نم  اـب  اـی  تسا ؟ ربخ  اـب  یک  وت  زجب  ملد ،

دـیآ و دو  ــــــ هب خ هک  دـشاب  تسا  رتـشیب  یـسب  شـششوک  هفـسلف  رد  تسا  رظن  لـها  شیوخ ، لوق  هب  هک  یطاـف  ترطف  غارچ  تسا ؟ رثا 
مهاـنگ دوس ، دـنکن  تعاـط  تسا  سوه  مهاـقناخ  ياوه  ریپ ، يا  نم  داـیرف ز  تسا  رطخ  رد  شترطف  غار  ـــ هک چ د  ـــــ ناد دوش  راد  ـــــ یب
تـسا مالـسا  رگناشن  ام  يروهمج  ام  يروهمج  تسا ! سوه  مهاگهانگ  نم ، دایرف ز  لیحر  دـندرک  هبعک ، يوس  همه  ناراـی  تسا  سوه 
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هک یطاف  َكانفرع  ام  تسا  ماد  دص  رد  شیوخ  تسد  هب  مادص  دزاتیم  ولج  شیوخ  هر  هب  ّتلم  تسا  ما  ـــ خ نایو ، ـــ هنتف ج ِدیل  ـــ ِراکفا پ
ینا ــــ محر هخفن  وا  زا  لیربج  کنآ  زا  كانفرع  ام  هدینـشن  ییو  ــــ تساوخ گ ینامیلـس  تخت  ياهچروم ، زا  تساوخ  ینافرع  هماـن  نم  ز 
علطم و  ردق )  ) رجه بش  دش  یط  تسا  وت  خّرف  ِرظن  لد ، سر ِ  دایرف  تسا  وت  ُخر  ِرون  تسه ، هچنآ  ره  تسود ، يا  خـساپ  هنـشت  تساوخ 

نو ــــ تسا چ هاگآ  نتشیوخ ، تسکشز  نمشد  تسا  هّللا  بزح  دیع  دیعس ، دیع  نیا  مچرپ  تسا  وت  خساپ  هنشت  هدرم ، لد  ارای ! دشن  رجف 
، لقع باجح  دـیق  زا  تسا  هتـسارآ  ترطف ، رون  هب  هک  یطاف  میتی  ّرُد  تسا  هّللا  ِمظعا  ِمسا  هب  د  ـــــ یوا ــــــ اـم ج یمالـسا  يروهمج  مچرپ 

تـسا هتفای  هر  هدکـشناد  هب  هک  یطاف  راو  یطوط  تسا  هتـساخرب  كاپ  میتی  ّرُد  نیا  ردـص  یناطلـس و  رون  رحب  هک ز  ییوگ  تسا  هتـساریپ 
، هعرزم نیا  رد  هّرذ  ره  نامهم  تسا  هتفایان  ِكاپ  ِتاذ  ِرگادوس  راو  یطوط  هلمج  ود  کی  هب  هک  ییوگ  تسا  هتفاب  مه  هب  ار  دـنچ  یظاـفلا 

وت ناـهاوخ  تسه ، هچ  ره  هدـنیوج  تسین  وت  ياـیوج  هک  تفاـی  ناوتن  ار  سک  تسه  وت  ناـشیرپ  قحب ، یلد  شیر  ره  تسه  وـت  ناـمهم 
نامیا تسود  يا  دجنگب ، شقـشاع  لد  ردنا  تسین  اوام  شایـسرک  نیرب و  شرع  رب  تسین  اج  شنامـسآ  نیمز و  هک  ار  نآ  نامیا  تسه 

نآ تسین  لِگ  زج  دپتن  تقـشع  هب  هک  یبلق  تسین  لد  دشابن ، وت  دای  هب  هک  لد  نآ  قشع  دادرخ 1363  تسین  انعم  نیا  زا  ریغ  نیا و  تسا 
هدازآ تـسین  وـت  داـی  ز  ــ جب ناتـسود ، لـفحم  رد  نیریـش  تـسین  لـصاح  شرمث  یب  یگدـنز  زا  هار  وـت ، يوـک  رــس  هـب  درادـن  هـک  سک 

سوسفا تسین ؟ وت  داهرف  همه ، نیا  اب  هک  تسیک  نآ  راتفگ  نیریـش  طخ و  نیریـش  بل و  نیریـش  تسین  و  ــــ دازآ ت هک  ـــــ نآ دشاب  ــــــــ ن
تمادن ماگنه  هک  دنیوگ  مور  تازاجم  هنحص  هب  هک  ادر  ــــــــــ تشذگب ف تعاط  ِنودب  هنگ ، ِراب  اب  تشذگب  تلاطب  رد  رمع  هک  سوسفا 

يدـید زونه  تسا ، ناهن  ْناهج  همه  بولطم  تشذـگب  ینا  ــ ناهج ف دـشن و  یلاح  تشذـگب  یناو  ــــ ماّیا ج هک  سوسفا  ناـمگ  تشذـگب 
رد تفای  ناوتن  ناج  ياهناشن ز  تسین  رد  تفاـی  ناوتن  نا ، ـــــــ هج رد  تسود  ِیتسه  زج  تسود  ِیتسه  تشذـگب ؟ یناـمگ  رد  رمع  همه 
ناو ـــــ تن وا  يوس  هب  هر  هفـسلف ، اب  تفای  ناوتن  تفاـی  ناوتن  نآ  ریغ  هب  ناـک  ـــ نْوک و م رد  تسا  سب  فرح  کـی  تسا ، سک  رگا  هناـخ 

قیرط هک  یطاف  قیرط  تفای  ناو  ــ تن وا  ِيور  ِلیمج  ِقارشا  قشع  رپهش  یب  هک  لِِهب  ار  هفـسلف  نیا  تفای  ناوتن  وا  يوک  لیلع ، مشچ  اب  تفای 
، قشع هر  هب  یفوص ، انف  دَور  توهال  يوس  هب  امنهار  یب  توسان  هاچ  وک ز  تسا  ییاـنیبان  دَرذـگ  یتوربج  ماـقم  دـهاوخ ز  دَرپس  یتوکلم 
، یطاف رذح  درک  دیاب  انف  تسود ، هر  هب  ار  دوخ  یـسرن  ناناج  لصو  هب  ینتـشیوخ ، ات  درک  دیاب  افو  ياهدومن ، هک  يدـهع  درک  دـیاب  افص 

نآ زا  هر ، هب  تسا  يوید  داد  وت  ِیتسه  ِيوب  ه  ـــ یتفرعم ک ره  درک  د  ـــــ یاب رذـگ  شیو  ـــ ِنتـشیوخ خ زا  درک  دـیاب  رفـس  تسود  يوسهب 
زا یبوبحم  خر  راد  ــــ ید بلاط  ر  ــــــ درک گ دیاب  رظن  فرـص  نیعل ، وید  نیز  درک  دیاب  رذـگ  نتـشیوخ ، یتسه  زا  رفـس  درک  دـیاب  رذـح 

باجح نیا  رد  هک  مسرت  دزات  اراکشآ  هب  ر  ـــ گد م  ــــــ لع رب  دزانیم  هفسلف  ملع  هب  هک  یطاف  ربکا  باجح  درک  دیاب  رفس  هناگیب  لز  ـــــ نم
را ــ موط دـشاب  ت  ـــــــ یو ــ هّر م ـــــ رگزا ُط ــــ غآ دـشاب  تیور  فصو  هک  اـشگب  یلـصف  هار  دزاـب  ار  دوخ  یتسه  دوش و  لـفاغ  رخآ  ربکا ،

دـشاب دّمحم  مارالد  د  ــــ نزرف دشاب  د  ـــــــ محا ناتـسوب  لُگ  ی  ــــ طاف ناشن  دـشاب  تیوس  هب  هر  هک  يرظن  ارای ، چـیپ  مهرد  هفـسلف  مولع و 
رب دشاب  دمحا  فطل  ها  ـ نپ هب  ّتلم  دشاب  دعسا  دیع  دیعـس ، دیع  نیا  دیع  دشاب  دّیوم  وا  دعـس  ههبج  رد  ردص  یناطلـس و  ِناشن  زا  نم  راتفگ 

يایرد هب  صاّو  ـــــــ دشاب غ فراع  شیوخ ، معز  هب  هک  سک  نآ  فراع  دشاب  (ص ) دّمحم كرابم  لاثمت  ام  ی  ـــ مالـسا يروهمج  مچرپ 
دـشاب مزامن  هلبق  وت  يور  ـــــــــ با هلبق  دشاب  فقاو  شیوخ  كال  هب  هک  دنیب  دو  ــــــ ـش دازآ  باجح  زا  ر  ــــــــــــ گا يزور  دـشاب  فراعم 
ِياصع تهگهیکت  ات  ناشیرپ  دـشاب  مزاین  هب  تمـشچ  هشوگ  رگ  زاین  يور  منکفرب  ناـهج ، ود  ره  زا  دـشاب  مزار  ياـشگهرگ  وت  دا  ــــــــ ی

زا دش  دـیاب  اهر  دـشاب  ناشیرپ  نوگرگد و  وت  بلق  رمع  ِرخآ  ات  تسود  لامج  رجه  رد  دـشاب  نافر  ــــ ِباتک ع تهگدـید  ات  دـشاب  ناهرب 
ایبنا هار  یهار  یک  تسا  مرگرس  نورد  ناطیش  هب  هک  سک  نآ  دش  دیاب  ادج  دوخ ، ّيدوخ  وید  زا  دش  دیاب  اهر  نتشیوخ ، ِی  ــــــــــــ تسه
دوخ ار ز  وت  قح ، هو  ــــــــــ لج ات  دش ؟ یهاوخ  یک  میقم  شهر ، روط  رد  دش ؟ یهاوخ  یک  میلک  هدشن ، یـسوم  قح  هولج  دش ؟ دـهاوخ 

نآ ن  ـــ دّیما م دنادیم  نیس  مال و  اف و  هفسلف  زا  دناوخیم  هفـسلف  نونف  هک  یطاف  هفـسلف  دش ؟ یهاوخ  یک  م  ــــــــ یدن لزا ، رای  اب  دناهرن 
اراکـشآ هب  ر  ــــــــــ گد ملع  رب  دنزانیم  هفـسلف  ملع  هب  هک  نانآ  باجح  دناهرب  ه  ــــــ فـسلف باجح  ار ز  دو  ـــــــــ ادخِرون خ اب  هک  تسا 
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هتخوسلد هلان  ای  دنکن  شمرن  هآ ، هک  یلد  دالو  ــــــــ افج ف دنزاب  ار  نتشیوخ  دنوش و  مرگرـس  رخآ  ربکا ، باجح  نیا  رد  هک  مسرت  دنزات 
ات دـنکن  َكد  ار  لا  ـــــــ بج وا  هولج  ات  یناَرت  َنل  دـنکن  شمرـش  را  ــ چد ملد ، رازآ  شیوخ  ندرگ  رب  هدـنکف  اـفج  یقوط ز  دـنکن  شمرگ 

هدکیم همه  هک  بش  نآ  زارمه  دنکن  کفنم  وت  زا  دوخ  ات  وش  یناف  يونـش  یناَرت  َنل  باطخ  هتـسویپ  دنکن  كَدنُم  شیوخ  ار ز  وت  ْقعَص ،
قح يانث  دـنوش  زارمه  هتـسب ، قارف  راموط  بوبحم  ِرا  ـــــ نک رد  بیقر ، غرا ز  ــــــــ دـنوش ف زاوآ  م  ـــــ تابار ه ــــ ِنارای خ دـنوش  زاب  اـه 

دنیوپ ی  ــــ وا م هار  حیـصف  رکذ  اب  میرادنپ  ناشـشماخ  نالدرو  ام کـ دـنیوجیم  وا  ياقل  نانک ، حـیبست  دـنیوگیم  قح  يانث  ناهج ، تاّرذ 
رد دننک ، رظن  هک  اج  یگمه ر  اهلد  هتـساوخ  هتـساوخان و  دنايو  يوجانث  نتـشیوخ ، ترطف  اب  دنايو  يور  قشاع  دوجو ، تاّرذ  وا  يوس 

یهار شیناوخ  یهلا  تمکح  وت  دنچ  ره  دوزفن  يزیچ  باجح ، یگر و  ــــــــ یت دوبن  ظافلا  حالطـصا و  زج  هک  یملع  ههاریب  دنايو  يوس 
هچنآ ر  ــ تسا و ه ّرـس  دَُوب  شابیز  خر  غورف  ْدیـشروخ ، دَُوب  شا  ــــــ فخ دیدن ، شخر  هک  سک  نآ  خر  غورف  دومنن  قشاع  هبعک  يوس  هب 

ره راذگب  دُوبَن  يدنچ  نوچ و  ِرابغ  تسوا ، ات  دُوبَن  يدنزگ  ار  وت  دَُوب ، تسود  ات  دنپ  دَُوب  شاف  وا  يور  ِرون  هولج  زا  ناهج  ود  ردـنا  تسه 
دُوبَن يراسگمغ  وت  زجب  تسود ، يا  دُوبَن  يرارق  ملد  رد  وت  دای  زج  رارق  دُوبَن  يدـنپ  فرح ، ود  نیا  زا  رتوکین  نیزگب  ار  وا  تسه و  هچنآ 
سک وا  همغن  ییوت ، شوگ  اب  دـید  ناوتن  وا  لامج  ینم ، مشچ  اب  ُتب  دُوبَن  يراک  لقع ، هب  ار  وت  ناهاوخ  مدـش  رازیب  لقع  ز  مدـش ، هناوید 
يوک ره  هب  وت  يور  هک  تسیک  نآ  تسیک ؟ نآ  دیدپ  تسود  تَدَوَش  ات  نکشب  تب  نیا  تسا  يرک  يروک و  هیام  ییوت ، ام و  نیا  دینشن 

هار دیـشچن ؟ تلاـصو  یم  زا  هک  تسیک  نآ  تفگن ؟ وت  زا  تفگ ، هکره  نخـس ز  هکنآ  وـک  دینـشن ؟ لزنم  رد و  ره  رد  وـت  ياوآ  دـیدن ؟
رطع كرِـش ، ِز  هک  دهاوخ  دنکن  شُمارف  نتـشیوخ  ِیتسه  ات  دیوجیم  ادخ  هّرذ ، ره  ِز  هتـسویپ  دـیوپ  هّللا  تفرعم  هر  هک  سک  نآ  تفرعم 

ار افویب  ِرای  ِلد  ْغراف ، اون  روشرپ و  رارقیب و  ِلد  ام  زا  دیرگن  ار  الب  هدنـشُک  ِنافوط  دیرگن  ار  ام  ِدنمدرد  لد  نارای ، رارقیب  دـیوب  تدـحو 
روجهم يا  نارگ ، باوخ  نیازا  زیخرب  ریگم  هدرم  نـالد  هدـنز  ْدوخ  وـچ  هدرم ، يا  ریگم  هدرخ  قحِلـها  ِز  ياهن  لـها  رگ  روـجهم  دـیرگن 

رگا تسا ، گرم  زگره  دـشابن  وا ، دومن  سکع  زگره  دـشابن  وا ، دوجو  ضیف  ز  ــــــ دوجو ج ضیف  ریگم  هدرب  نارگ  باوخ  نـالد ، رادـیب 
نیز زگره  مدیدن  افو  نم ، هفیاط  نیز  زگره  مدیدن  ا  ـــ فـص اهیفو  ـــــــــــ ـص زا  یعّدم  زگره  دشابن  وا ، دوب  زج  يدوب  ینیب  رگید  یتسه 

وت ِلامج  ِر  ــــــــ هم يا  شیورد  ناج  شخبحور  وت  دای  يا  وت  هدنیوج  زگره  مدـیدن  انف  ینیبدو ، ـــ اب خ دـنیوگ  قحلاانا  شاف  هک  نایعّدـم 
تمحر مرـس  رب  رابب  قشع ، يا  قشع  لقع و  شیک  ره  رد  یـسک  ره  تسوت  هدـنیوج  دـناوت  دـنب  رد  ياهدیـص  همه  اـهلد  شیر  ِلد  ياود 

لد ماد  شیوخ  تولخ  رد  فطل  هب  مدشک  دیاش  متسو  ـــــ یپ وا  هب  مدیرب و  ل  ـــــــ قع زا  شیوخ  تمحز  زا  نک  اهر  ارم  لقع ، يا  شیوخ 
لد هناوید  تسین  هک  یـشو  هناوید  ناـشیورد  هگرج  دوش ز  دورطم  لد  هناـخ  شمغ ، دـنک  اـهر  هک  اـشاح  لد  هناورپ  عمـش ، ماد  هب  هداـتفا 
هک نم  باـجح  ریگرب  نسُح  ربـلد  يا  تقارف ، زا  ماهتفـشآ  ماوت  ياـنعر  تما  ــــ هتخا ق ــــ بلد ماوت  يا  ـــ بیز ُِخر  ِع  ــــ مـش هناورپ  وت  ياوسر 

یسک وت  زج  ناهج  ود  رد  دوبن  مدید ، متـشگ  ت  ــ لاثمی يور بـ ه  ــ ناو ــ ید متـشگ  تلام  ـــ ِقشاع ج ه  ــ زور ک نآ  لامک  قرغ  ماوت  ياوسر 
دوخیب مدش  هناگیب  تسه ، هچ  ره  یتسه و  زا  مدـش  هناو  ـــ ید مد و  ــــ ید ار  وت  يور  ات  شیوخ  هناگیب  متـشگ  تلامک  قرغ  مدـش و  دوخیب 

ءا ــــ قل دـی  ـــــ ّما مراد  نیریـش  قشع  ِزوس  مداهرف و  منک ؟ هچ  مدـش  هنا  ـــ میپ ه  ـــ عر ـــ کـی ج ز  تسم ، اـت  اهیـشیوخ  نتـشیوخ و  زا  مدـش 
يوـک ِرـس  رب  ر  ــــ تسود گ يوـک  مراد  نیگمغ  لد  رد  بش  همه  شداـی  منکچ  منادـن  تفر و  م  ــــ فک تقاـط ز  مراد  نیر  ـــــ ید را  ـــــ ی

زا دای  مراد  یهاـنگ  تسین ، مرگا  تعاـط  تسا  زاـب  دـمآ  تفر و  هار  هک  تسین  مغ  مراد  یها  ـــ نپ وا ، فطل  هیاـس  رد  مراد  یهار  تسود ،
زا دوخ  دای  دوش ، وت  دای  تخیـسگب  یتسه  هتـشر  تمغ  نافوط  مرب ؟ دایرف  هک  هب  وت ، زا  سر ، داـیرف  مرب ؟ داد  یک  ِرب  تقار ، ـــــــــ تسد ف

يرظن اـب  میزاو  ــــــ ن ینک ، فـطل  رگ  مرب ؟ داد  ییوـت  وـچمه  ناتـسداد  زا  مرب ؟ داـیرف  هک  شیپ  رد  وـت  تسد  زا  وـت  تسد  زا  مرب  دا  ـــــ ی
م و ــ یکح راـموط  مرپـس  دنـسم  قـلد و  هب  ار  همه  ناراـی  مرب  هناـخیم  يوـسهب  هر  هک  زور  نآ  زور  نآ  مرب  داـی  زا  هـمه  ار  نار  ـ ظن بحاـص 

يریخ هدز ، يرانک  هب  تعاط  منکب  يریـس  هک  امن  ددـم  تسود ، يا  امن  ددـم  مردـب  نا  ــ بوکيا ناشک و پـ دا  ـــ یر ــــ فراـع ف فوسلیف و 
وت يور  هلاو  ر  ــــ گ منکچ ؟ مشابن ، وت  يوک  رس  رب  رگ  هلاو  منکب  يرید  هب  يور  مبلط ، يرا  ـــ نلع ی ّرس و  ینم و  ییوت و  غرا ز  ـــــ منکب ف
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زا منک ؟ داـیرف  شیوخ ، تسد  دـنچ ز  اـت  هاـنگ  منکچ ؟ مشاـبن ، وت  يوم  هتـسب  رگ  ریـسا  وت  يوم  راـت  هب  ناـهج  ناـج  يا  منکچ ؟ مشاـبن ،
فطل زا  ماهّشپ ، نم  هرطق  منک ؟ دای  ناسچ  شیوخ  هنگ  زا  سپ  يرمـش  دـیاب  هانگ  ار  ــــ تاعا م ـــــ ط منک ؟ داد  مور  اجک  دو  ــــ هدر خ ـــ ک
يرظن نارای  موش  سوط  هش  سوباپ  هدا  ــــ مآ کلم  وچ  میاشگبرپ  ینک ، فطل  ر  ــــ موش گ سوماق  وت  میزا  ماهرطق ، کی  موش  سوواط  وت 

شیورد ـم و  یآ نورب  هقرخ  زا  منک  بوبحم  يوس  ور  نا  ـــ نز ریبکت  موش  شیوخ  ِیتسه  دیق  هناگیب ز  موش  شیدنا  کین  هک  يرظن  نارای ،
رظن اب  ناوتن ، ندـید  ار  ییابیز  غاب  دـنلب  ور  ــــــــ ـس نآ  مهاگآان  ِلد  ِغورف  وت  ِدا  ـــــ مهاگتولخ ی شخب  رون  وت  يور  يا  ییابیز  غاـب  موش 

هک يددم  بر  ای  دوب  روصنم  ِهر  قحلاانا ، دایر  ــــــ مینکب ف یهاقناخ  هب  ور  هسرد  ــ زا م مینکب  یهانگ  درک ، ناوتن  تعاط  هار  رکف  مهاتوک 
ِدید يا  ایب  هنابیبط  ام ، گر  ــــ رتسب م رب  نارامیب  لد  مهرم  وت  دا  ــــ يو ی نارامیب  لفحم  عمـش  وت  يور  يا  لـفحم  عمـش  مینکب  یهار  رکف 

ّيدوخ رد  یباوخ ، ات  نایع  هّرذ  ره  هب  ار  تسود  خر  رگنب  نارگ  باوخ  نیا  زا  رای ، يا  وش  رادیب  ناهج  دیـشروخ  نارامیب  لکـشم  ّلح  وت 
، تسروط ناسرب  يریگتسد  هب  اسَر ، دایر  ـــــ ناسرب ف يریپ  تمدخ  ارم  تسود ، يا  روط  ناهن  وت  مشچ  دَُوب ز  ناهج  دیشروخ  یناهنپ  دوخ 
، دنتفر همه  نارای  ناسرب  یها  ــــــ قناخ هب  ار  ـــ م ریپ ، يا  دیسرن  یهانپ  ناسرب  يریمضشوخ  ِرای  نک و  يرای  زارد  رود و  هر  نیا  رد  سوه 

ناشیورد لد  تحار  و ، ـــــــ دای ت يا  لد  تحار  ناسرب  یهاگهانپ  ا ، ــــ سَر دایر  ـــ دیـسرن ف یهانپ  تسد و  زا  مدش  تقاط  ناسرب  یهار  هب 
و ـــ هداب ت تسمرـس ز  یتسم  ناشیورد  لصاح  تسا  نیا  نارای ! راگن  يور  هولج  تسا و  رجـش  روط و  ناـشیورد  لکـشم  ِناـسر  داـیر  ــــ ف

وـش رادـیب  نتـشگ  مهاوخ  وت  هداد  دا ز  ـــ ـش اـت  تسم  یتـسم ، زا  منازیرگ و  شوه  زا  نتـشگ  مهاوخ  وت  هداـتف  شوهیب  نتـشگ  م  ــ هاوـخ
وـش رادیب  تسا  يو  ِحدـم  ینکیم ، هک  انث  حدـم و  ره  نتفگ ؟ یناوت  اجک  وا  تحد  ــــ زج م نتفر ؟ یناوت  ی  ــــــــ ک تسود ، هر  ر  ــــــ یغ

ترهق يالب  هدز  ناـفو  ــــــــــ ندـش ط وت  ِریـسا  نتـسسگ و  شیوخ  زا  ندـش  وت  ِریقف  نم ، يارب  تسا  رخف  ریـسا  نتفخ ؟ یک  اـت  قیفر ، يا 
نکب هوک  هشیر  هشیت  هب  قشع ، زا  نزب  هوـک  نیا  رب  هشیت  و و  ــــــــ ـش دا  ـــــ هرف نکف  رود  ندـش  وـت  ریت  نا و  ـــــ مک ِفدـه  ا  ـــ تکی ندوـب 

ز سوواـط ، نکاو  اـپ  زا  لاـقع  نیا  وش ، هناوید  نوتفم  نکف  رود  وا  زج  ار  زیچ  ه  ــــ مه دا  ـــ یـسوم ی نوچمه  تسود  لاـمج  تسا و  روط 
لد ناهج  قیالع  ز  یطا ! ــــــــــ قلطم ف لامج  نک  ادـیپ  ار  لقع  لاقع و  نوتفم  سرپم  هناوید  ار ز  لـقع  ِلد  لاـح  نک  اوسر  ار  غاز  هولج 
هیاس نکرب  لد  ناکم  نوک و  زا  وت و  نیز  ــــ گب دـشاب  قلطم  لامج  نآ ، هک  تسود  کـی  نکرب  لد  نآ ، نیا و  هب  ندـش  تسود  زا  نکرب 

ندرگ هب  وت  ارا ، سوه یـ تسا ، هدـنکف  مندرگ  هب  هک  یقوط  نکف  هیاـپ  زا  مدوـجو  سر و  داـیرف  نکف  هیاـس  نم  رـس  رب  ا ، ــــــ مه ّر  ـــ يا ف
زا يادزب  يداش  دوب  جنر  وا ، ندید  زا  زجب  يداش  نک  مدازآ  نتشیوخ ، یگد  ـ نب زا  نک  مدا  ــــ بآ لد ، تابارخ  ریپ  يا  يداش  نکف  هیامورف 

لهج زا  تفای  ناوتن  ار  رای  لقع ، شناد و  زا  نک  يریجنز  هناوید  ِهد و  م  ـــ لا نک حـ يریپ  نم  قح  هب  ایب  ر ، ــــ یپ يا  ریپ  يا  نک  مداش  ملد ،
مدازآ دوخ  دیق  زا  سر ، دایر  ـــــ نم ف رپ  لاب و  ياشگرب  نک و  يرای  نم  رـس  رب  نکف  هیاس  امه ، سوواط  امه  نک  يریگددـم  هار  نیا  رد 
ناـفوط نم  لـصا  ــــ حیب جـنر  ّی و  ـــ لد هتفـشآ  نم  ِلد  زار  تسود ، دزن  هب  تسا  شاـف  ناـفوط  نم  رتـخا  ا  ــ من کـین  دوـخ ، رتـخا  زا  نک 

نورد مخز  يا  نم  مغ  يا  نم ، هّصغ  نم ، يداش  يا  يرظن  امنب  نم  لِگ  یتشرـسب  یکاـخ  هچ  ز  بر ! اـی  تساـم  لد  رد  ــــــ نا ياهدـنیازف 
يا نم  هناوید  ِلد  ياشگهدـقع  يا  غارچ  نم  مچرپ  دور ، قاـفآ  رـس  ر  ـــ ا ب ــــ رادـقمیب ت يا  هّرذ  هب  ير ، ـــــ ظن ا  ـــ منب نم  مهرم  يا  نم و 
نم يداش  مغ و  هیام  وت ، دای  يا  وت  دای  نم  هناگیب  مشچ  وت  خر  هب  یهار  دـبای  ات  نایم  زا  باـجح  رادر  ــــــ نم ب هناـشاک  غارچ  تخر ، رِون 

ّرف وش و ز  هنازرف  یگناوید  هار  نم  يدابآ  بارخ و  همه  لصا  يا  ياـشگب  ور  خر و  زا  با  ـ جح رادرب  نم  يدازآ  لاـهن  وت  د  ــــــ ور ق ـــ س
يا وش  نونجم  وش  لقاع  ورب  ای  هاو  ـــ خب تسود  اـی  يدرخیب  یگناو و  ــ ید هر  نک  یط  وش  لـهاج  نک ، زیرگ  رنه  ملع و  زا  وش  لـفاغ  دوخ 

تـسود يور  روآداـی  يا  هدـمآ  را  ــــ را ی ـــ ید زا  یـسووا و  ــــ وش ط نوتفم  دـبلط ، یم  ار  وت  سودرف ، وش  نوریب  سفق  نیا  زا  نمچ ، غرم 
تفای َهر  یهاوخن  ای  هب  فلا  هدناوخان  هچ ؟ ینعی  تفصیب  تاذ  تفایرد  هچ ؟ ینعی  تفرعم  ِّقح  وت و  یطا ، ـــــــ تفرعم ف وش  نونجم  وش ،

زا دـشن  لـصاح  هد  لد  دارم  تـسود ، خر  دا  ـــ زا ی هد  لزنم  هقناـخ  هـب  ار  ــــــ م ر ، ـــ یپ يا  لد  دارم  هـچ ؟ ینعی  تبهوـم ، كولــس  هدرکاـن 
زا هد  منازاونلدهب  هر  نک و  یفطل  هد  منازاـبکاپ  ير ز  ـــــ ظن بر ، اـی  نونجم  هد  لـصاحیب  رمع  هب  يددـم  اـناج  راـی  يرود  زج  هسردـم ،
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همه دنتایح ، همشچ  هدنیوج  همه  دنطارص ، رد  هک  ناگتفیـش  نیا  ناگتفیـش  هد  مناشیرپ  ِرطاخ  نک و  نونجم  ناهر  زاب  مهقناخ ، هسردم و 
يوس هب  هتـسویپ  همه  دـنهار ، هب  ناور  ـــــــــ هر هک  زیخر  ــــ ناورهر ب همه  دـنتاُرف ، لابند  هب  بآ  رد  ار  نآ  دـننادن  دوخ  دـنبلطی و  قح مـ

همه میباوخ ، هک  نک  عولط  رهم ، يا  رهم  يا  همه  دنهایس ، يور  نالد  هدرسفا  تسین  يدای  سک  ز  تسود ، زجب  هک  اجنآ  همه  دنهاگیاج ،
هب تسود ، يا  مغ  يوک  همه  میباـجح ، رد  میـشو و  شاّـفخ  اـم  نشور و  تخر  زا  ما  ـــ نزرب و ب ره  همه  میباـت ، بت و  رد  تخُر  رجه  رد 

تـسود همه  میرادیاپ ، وت  مغ  يوک  رد  ار  ام  يریذـپب  ا  ـــــــ ی ی ــــ نک رود  ر  ـــــ همه گ میرادـغاد ، وت  ُخر  دای  رد  همه  میراچد ، وت  قشع 
نانچ دـیوگ ، نآرق  دـشاب  اهنا  ـ مـسآ نیمز و  رو  ـــــــــــ وا ن یبای ؟ یک  نامـسآ  نیمز و  هب  وا  زج  یبای ؟ یک  ناهج  رد  تسود ، رد  زا  ریغ 

، ارای دنکرب  یتسه  هشیر  تمغ  نافوط  يدوب ؟ یک  ناج  ادج ز  نم ، هنازرف  يدوب ؟ یک  ناهن  ناقشاع ، هدید  زا  نم  هنازرف  یبای ؟ یک  ناشن 
مه هب  ار  دوجو  راـموط  يدـیدرگ  ناـهن  نآ ، نیا و  هدـید  زا  يدـیدرگ  ناـهج  ود  ره  زا  رگا  غراـف  ناـیع  يدوـب ؟ یک  ناور  زا  هدـیرب  وـت 

یتـسم يراد  یماـیپ  رگا  ياهـن ، هناوـید  يراد  یماـن  ه  ـــــ ر ک ـــ گا يدــشن ، قشاـع  ماـج  يدــیدرگ  ناـیع  اـههدرپ  سپ  زا  راـی  يدــیچیپ 
ونشب شادص  شوگ ، يا  يرد  ماب و  ره  هب  شخُر  رگن  هدید ، يا  قشع  يا  يراد  یماج  هک  ات  زاونب  ار  ام  تساروت  شوه  رگا  ياهدیـشچن ،
يرد ياشگب  تسود  يور  هب  تسود ، يا  ربخ  ير  ــــ بخی ـــ هدید ب دنبب  ل ، ــــ قع يا  اج  همه  رد  ار  رای  بایب  ق ، ــــ ـشع يا  يرذگ  ره  زا 
رگا یطاف ، سفن  ریـسا  يربخ  روآ  ر  ــــــ بخیب زا  ربخ  اب  يا  قشع  ه  ـــــــــــ گلزنم میناربخی ز  ــــ ام ب يرظن  نادنمتـسم ، هب  ارظن ، بحاـص 

رد سر  دایرف  يرذگ  ّیلَدَت  يوس  ینَد  هار  زا  یسفن  وید  ریـسا  ات  هک  تاهیه  يرذگ  ایرث  زا  هتـشذگ ، ْكا  ـــــــ زا خ يرذگ  العا  مراط  زا 
یـسرب ام  لد  دایرف  هب  هک  دشاب  لد  رد  درادن  وت  قشع  هک  تسین  سک  یـسرداد  وت  ر  ــــ یغ هب  دوبن  ار  ام  یـسوه  وت  زجب  تسین  یلد ، چیه 

اجنیا وش  نوریب  یبلطی ، ــ مغ م يداش و  رگ  یمعن  هن  هن ال ، نا ، ـــ یفوص هقلح  رد  یمد  دود و  زج  تسین  تسود ، لفحم  رد  تسود  لفحم 
ک ـــ لاـس هرز  يراـخ  ینادیم  شرگید  مولع  رتر ز  ـــــــ یناوخ ب ـالعا  ملع  هک  ار  هفـسلف  نیا  هار  راـخ  یمغ  هن  يداـش ، هن  تفاـی ، ناوـتن 
ات ینز  قل نـ ــــ عم دوخ ، چوپ  يو  ــ عد اب  ینزن  قحلااـَنَا  سوک  يوش ، تسین  رگ  نیبدوخ  یناـشنب  شمظعا  شرعهب  دـنچ  ره  تفرگن  قشاـع 

هدـیدان ینزب  ق  ــــ حلا انا  فال  يرو ، ـــ ـصنم ا  ــ قَحلااـَنَا ت فـال  ینزن  قلطم  فـال  هک  يوشب  دوخیب  ياهن  شیب  یکرـشم  و ، ـــ ینیب ت دوخ 
یتفـص و یطوط  نافرع  فال  یلزا  یب  وا  لامج  د  ــ نک هو  ـــ لج ات  یـسوم  نوچ  دوخ ، يدوخ  لبج  نک  كد  ینکف  اـغوغ  تسود ، لاـمج 

رادرب دیشروخ  ینزب  ناملس  مد ز  يدشن و  رسای  یتشگ  نیریش  ياهدیدن و  داهرف  ینزب  نامیلـس  تخت  زا  مد  روم ، يا  ینزب  نافر  ـــ فال ع
خّرف غراف  ینیب  شلالج  ِدیـشروخ  هولج  ات  يآ  نوریب  نتـشیوخ  دـلج  ز  شاّفخ ! ینیب  شلاثمیب  تاذ  تعلط  اـت  ینیب  شلاـمج  اـت  باـجح 

ره هتـسر ز  نایوگ ، قح  ای  يزوس  یتسه  نمرخ  ینک و  نایغط  يوش  شیورد  هتـشذگ ، ناهج  ود  ره  زا  يوش  شیوخ  زا  غراـف  هک  يزور 
اب هار  رـس  زا  نتـشیوخ  با  ــ جح رادر  ـــــ َب یهاگآان  وت  شتّیوه  ّرـس  رد  یهاوخدوخ  ینزب ، قحلااَنَا  سوک  ات  باـجح !  رادَرب  يوش  شیک 

روآدای دومن  قرغ  ارم  هدنیازف  نافوط  ییوت  شیر  لد  نیا  شخب  یمارآ  ییوت  شیورد  هلان  سردا  ــــــ یرف هانپ  یهار  ردنا  زونه  نآ ، ندوب 
ییوت شیوخ ، یتشک  هار 

طمسم

هّرـس هّللا  سّدق  يدزی -  يرئاح  میرکلادبع  خیـش  جاح  هّللا  تیآ  مان  هب  صّلخت  و  جع ) ) نامز ماما  حلاص  ابا  حـیدم  ناراهب و  فیـصوت  رد 
مچرپ تشار  ـــــــــ فا شتیار  رـسارس  قرـشم ، ات  تفرگب  نیمز  برغم  زا  شـشیج  رّخـسم  ار  یتیگ  دومنب  و ، ـــــــ نیدرور ز ن ـــــ هدژ ف ــــ م

دـش نارمکح  رـسکی  تسوا  رد  ـــ نا هچ  ره  ناـهج و  رب  رّرقم  نودرگ  شتمدـخ  رد  يو ، ناـمر  ــــــ زا ف تشگ  رـضخا  خرچ  سنرَقُم  نیز 
، شبح زاقفق و  دنه و  نازاغ  ّدح  رـس  ات  ْسرِو  ـــــــــ نآ هدو  ـــــــــ زار ت ـــــــ زا ف ناریا  کُلم  ات  برع  ّطخ  زا  تفر  ــــــــــــــــ گب شتردق 

دـش نایناساس  ی  ــ لاـت تمـشح ، ّر و  ــــــ زا ف شتلود  ناـمع  ياـنهپ  مه ، ناتـسهوک و  تشد و  زار  ــــ ط مه ، نادوس  ناتـسکرت و  را و  ـــ غلب
رکشل ِنار  ـــــــ ر س ــــــــ مهدا ب ییامیپ  هیداب  رَصرَص ، ار ز  کی  ر  ــــــــــــ داد ه مّظنم  ییودرا  هریت ، ـر  با ار ز  ر  ـــــــــ کـشل در  ــــــــــــ ک
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دش ناشفشتآ  ون  د  ــ یع مالس  ر  ــــــــ هب زا  قر  ــــــــ مج ب هش  نوچ  يداد  شاب  رـضاح  نامرف  ار  د  ــــــــــــ عر مچرپ  داد  ّرین ، دیـشروخ  زا 
ر ـــــــ ما زا  داد  کیجات  كر و  ـــــ زا ت دـش  هداـمآ  ه  ــــــــ پـس نار  ـــــ یما مه  کـیدزن  رود و  زا  دـندش  رـضاح  يرکـشل  ِنارـس  نو  ــــــ چ

کیلـش ار ز  ــــــــــ بغ هدو  ـــــــــ کیلـش ت نامر  ــــــ ف هپـس ، نامژغ  نآ  يداد بـر  سپـس  ناز  کیزوم  مکح  ناّّرُغ ، دعر  ر  ــــ ا ب ــــــــ ـضق
دزیرب نوماه  هحفص  رد  ـــــ نا خارو و  ـــــــ ا س ــــــــ هبلق دزیرب  نو  ــــــ خ هریت ، كاخ  ر  ــــــ ير ب ـــــــ کشل کیلـش  زا  دش  نامدرابمب  نالی 

ن ـــــ یز کـیل  دزیرب  نوئلپاـن  بـلق  دـفا ، ـــــــ کــش ر  ــــــ ــصیق هر  ـــــــــ هَز دزیرب  نو  ــــــ یلیم دـص  ود  نادرُگ  زا  هر  ـ یت كا  ـــ ه خ ـــ مـه ب
ْناـهج زور و  ــــــــ یپ ْخر  ــــ اـنُرب چ تشگ  ملاـع  دـیدرگ و  ناوـج  و  ـــــــ زا ن را  ـــــــــ گزور دـش  نادوا  ــ تشهب ج م  ـــــ لاـع ناـمدرابمب ،

ر ـــــ زا ه دـیدرگ  بر ، ــــــ ِبابـسا ط ه  ــــ سب ک اّیرث  ترـشع  رد  صقر و  رد  هم  دیـشروخ و  بر  ـــــــ رد ط ایند  لابقا  شو  ــــ زورهب و خ
ه ــــــــــــــ تشاد ناسورعو  ــــ نوچ ن ناتسوب  ناگزیشود  رـس  ه  ــــ رـس ب دش  ناوجون  ترـشع ، طرف  زا  نهک  ِتوترف  ِر  ــــــــــــــ یپ اّیهم  وس 

رگدـکی اب  نهریپ  کی  رد  ه  ـــــــــــ تفر ناتـسل  ــــ رد گ یباحـس  ياـهناوج  اـب  تو  ـــــ لخ هدر  ـــــ نابناتـسوب ک باـیغ  رد  تمینغ  تصرف 
تـشگ رَوراب  ناسورع  نوچ  لگ  ردقنیا  مناد  ک  ــــــــــ یل دـش  ناس  ــــــ اجنآ چ رگد  منادیمن  ار  شراز  ــــــ ن گ ـــ ناناج م ناج و  نوچ 

یکی شلفط  نامز  نیا  تشگرب  لابقا  تفر ، تخب  ِيد  رد  هک  ار  ی  ـــــ میقع نآ  تشگ  ر  ـــــ مث ُرپ  رت  لبنس  د  ــــــ مآ نتـسبآ  نر  ـــــــ تـسن
و ـــ لصف ن ما  ّـــــ یا ا ز  ـــــ تفر ت يزور  د  ـــــ نچ دش  نارک  شّیراوگوس  دمایب ، ششیع  مسو  ـــــــــــــ تشگ م رـسپ  رگید ، نآ  هزیـشود و 

نآ داز  يرای  ه  ـــ ار ب کی  ره  دـیدرگ  ه  ــ لبا ـــــــ ترد ق ــــ تسد ق يرادلـفط  ِزور  ناـشْد و  َـــــــــــــ ماـیب ند  ـــــــــ ییاز تقو  يرا  ــــ هب
كد ـــــــــ نا زَر  ر  ــــ تخد دـش  نا  ـــ نچنآ دوـمرف ، ریدـقت  ار  هچ  ره  نادزی  كا  ــــــ يراذـع پ نیمیـس  نیو  هرا  ـــــ پهم ی  ـــــــ کلفط کـی 

شـشورفیم هتفر  هتفر  ات  دز  هز  ـــــــــــ مغ نونجم  دـیدرگ  ارو  سک  ر  ـــ دـش و ه یلیل  تر  ـــــــــ یغ نوگلگ  هراسخر  یهم  دـش  كدـنا ،
بیس دش  ناج  يازفا  حور  گنرلگ  هدا  ــــــــ شجا ب ــــــــــــ ِتن زا  نوریب  مام  يارـس  زا  شدرب  درک و  يرا  ـــــ گتـساو ـــــ نوتفم خ تشگ 

دید ارو  يزور  هب  ه  ــــــ ات ک راسخر  تسب  مکحم  گر  ــــ زا ب خاش ، تشپ  نا  ــ هنپ تشگ  راّیع  رادلد  دـش  تشگ و  ناّتف  ْمادـنا  م  ــــــــ یس
شلاح درگرپ و  شخر  درز و  شاهر  ـــــ هچ راگفا  رو  ــــ جنر نآ  دوس ، شنا  ـــــــ تـسآ ر  ـــــــ ور ب ه  ــــ سب ک رادـیرخ  شتـشگ  ناج  و ز 
تـسا راـبتعای  یتـب بـ راـتفرگ  نـم ، نو  ـــــ اـییو چ ــــــ تـسا گ راـن  ماد  ــــ نا رب  هدیــشوپ  نوـگرا  ـــــــ نلگ ه  ـــــــــ ما ــــــــ دـش ج ناوتاـن 

زا نهر  ـــــــ یپ تسا  راـی  هار  لـیتق  لدنینوخ ، ِداـهرف  نوچ  ه  ــــ ا ک ــــ تسا ی راورا  ـــــ نلگ نینچ  لد ، ِنوخ  گـنر  زا  شاه  ـــــــــ ما ــــــ ج
رد د  ـــــــــــــــ یآ ه  ــــــــ ا ک ـــــــ لبلب ت تسارآ  شوخ ، زیگنا و  برط  یمزب  ازفنا  ـــــــ دـش ج ناسرا  ــــ نلگ یـسب  شمادـنا ، نو  ــــــــ خ

، برط مز  ـــ دش ب زیگنا  بر  ـــ ط ازفا ، حور  ه  ـــــــــــــ سب ک لبنس  صقر  ِمرگ  یطوط و  اون  دز ، لَصلَـص  رات  لماتیب  ل  ـــ وا گ دقع  هلابح 
ردنا هک  ا  ــــــــ تساّیهم ی اربغ  هدو  ــــــ رد ت ـــــــ نا يدا  ـــــ سا ش ــــ سا ی  ــــ دش ن ناوخ  فینـصت  ناگقوشعم  هویـش  فالخر  ـــــــــ لگ ب

ینـشج توهـال ، رد  زین  ار  نایـسدق  تساـغوغ  روش و  ّتنج ، تشه  رد  ــــ نا زورون  نیا  رد  دو  ـــــــ تساـپرب خ شیع  ینیمز ، ياهناتـسوب 
رتخا تفه  ره  ادـبم  نودر ، ـــ تشه گ ر  ــــــ ِردـصم ه دـش  ناماو  ــــــ يدـهم ت دالیم  ا  ـــــــ زورو ب ـــــ نیا ن ه  ــــ نو ک ـــ تسازفا چ يداش 

هاـشدا ــــــــ رتـخد پ هـس  ره  نارمکح  رـصنع ، را  ـــ ر چ ــــ ی ه ـــــ لاو ردـصم  جـنپ  ره  ِلد  ِرو  ـــــــ ن تـهج ، شـش  ر  ـــــــــ قـلا ه ـــــــــ خ
ی ــــ لع تریس ، ی  ــــــــ فطصم دش  ناکمال  لب  نامسآ  ُهن  هرهش  شدو  ـــــ ه ج ــــ کنآ ربکا  يا  ــــــــــ تکی تّجح  م ، ـــــــــ لاع ود  ر  ـــــــ ه

متشه ملح و  مظا  ــــ ضیف و ک ر  ـــــــــ فعج ها  ـــــ ـش ورهَم  ملع  دّمحم  دهز و  یلع  ترد ، ــــ نیـسح ق مه  وخ  نسح  تمـصع ، همطاف  رف ،
دـش ناهـش  فاـصوا  عـمج ، يو  رد  ه  ــــــــــ مئا ک ــــــــ يد ق ـــــ هم وـم  يرکـسع  مـه  شیاـشخب و  یقن  اوـقت ، ی  ــــ قت مـه  وـسیگ  هـلبق 

، رقا ـــــ ملع ب رفعج  ریدـقت  تردـق و  ی  ـــــ ـسو ناـمر و مـ ــــــــــ نسحلاو ف ــــــــــ رف ب یقن  تمـشح ، یقت  تـعلط ، يرکـسع  هاـشدا  ـــــ پ
فا و ـــــ صوا ی  ـــ فطـصم ردیح  وچ  تلو  ــــــ ـص تّفع و  ه  ـــــــــ ّیـضر م و  ــــــــ لح ی  ــــــ بتجم رـسفا  جات و  ینیـسح  دا و  ّــ جـس د  ــــ هز
، شـشخب هب  شّد  ـــــ حی ـــ ضیف ب سّدـقم  ضیف  ِی  ـــــــــــ لات ْترد  ـــــ ه ق ـــــــــ شتاذ ب هو  ـــــــــــ لج دـش  ناـهج  دـنواد  يـالج خـ ـــ م
، هش فصو  رد  تسا و  ریـشمش  وچ  اج  ره  نم  قطن  سنرقم  نودرگ  تشه  اپ  رب  در  ــــــــــ ن ک ــــــ زا ک شرو  ـــــــ سدقا ن يالجم  ِیناث 
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دّرجم لـقع  هوـلج  ور ، ـــــــ ین ه  ــــ شرید ب ــــــ قت تسد  دـش  ناـهن  لـگ  ردـنا  يو  فـصو  رد  ل  ـــــــ قع يا  ـــــــــــ کـی پ ـــــــ سرخا ل
رد دّدـــسُم  شراــتفگ  رما و  مـّـکحم ، شناــمر  ــــــ م و ف ـــــ کح د  ـــــ محا فا  ـــــــــ ـــصوا ر  ـــــــ هظم رواد ، راو  ـــــــــــــ نا ه  ــــــــ نیآ

شرا ــــــــ گزور دـش  ناهن  ادـیپ و  هلمج  رب  اد  ـــ نادز خ ـــــ زا ی ه  ـــــ کنآ (ص ) دّـمحم مساقلاو  ـــــ با ِنینِثا  ی  ــــــــ نا ــــــ ل ث ــــــــ یاصخ
هدو ــــــــــ زار ت ــــــــــ زا ف رّرقم  یـسیع  اـت  ْشناـمر  ــــــــــــــ يد ف ــــ ُب مدآ  زا  کـیل  رّخوـم  يدو  ــ نا ب ـــــــ ینیـشیپ زا  ه  ـــــــــ چر ــــــ گ
شر ـــــــ بنا ـــــــ مر ـــــ هد ف ـــــــ نب رـسکی  توهـال ، اـت  تو  ـــــــــ ـسان ه  ــــــــ ّبق ِزار  ــــــــ زو ط رــضخا  نودر  ـــــــــــ ا گ ـــــــ ار ت ـــــــ بغ
دشاب یسک  ره  دیاب  ه  ـــــــــ يد ک ــــــــ یع نینچ  رد  ناشیرپ  یمالسا  تسا و  مالـسا  را  ـــــــــــ ک اهاشداپ ، دش  ناتـسآ  دبع  دیدر و  ـــــ گ
ناـمیا لـها  نک  ددـم  زیخر و  ــــــــــ يا ب ـــــــ زا ج اور ، ــــــــ ـسخ ناـبیرگ  رد  رـس  یلدـیب  ره  فرط ، ر  ـــــــــ زا ه مر  ــــــ گنب ناوـخلزغ 
مالسا ی  ـــــ تشک يدو  ـــ بن ناما  ــــــ نیا س رد  ر  ــــــ هّللا گ تیآ  نیا  ی ، ــــــــ تسار دش  نایمالـسا  اجلم  تشپ و  هک  تیآ  نیا  هصا  ــــــــ خ

زا یمسر  نایمالسا و  زا  ی  ـــــــــ مسا يدوبن  ناج  رب  شتمشح  غیت  ه  ــــــ ر ک ـــــــ ار گ نا  ـــــــ نمـشد يدو  ــ بن نابیتشپ  ر  ـــــــــــ هم زا  ار ،
شناتـسآ رب  نامـسآ  ور ، دهن  ر  ـــــــــــ دراد گ يا  ــــــ دـش ج ناج  دیـشروخ  نیا  ْعلاط  يوز  ــــــ ک دز ، ـــــــ زا ی اذ  ــــــــ ّبَح يدوبن  نامیا 

د ــــــــ بع شنارتـخا  مـه  دـیآ و  تمدـخ  هـب  م  ــــــــــــ ظعا ِر  ّـــــــــ ین شناـشفناج  هرا  ـــــ مه ددر  ــــــــ گ ر ، ـــــــ فظ حـتف و  ر  ــــــ کــشل
ز ـــــــــــ مالسا ک هزو  ـــــــــ دش ح نابتـشپ  هناگی  یمالـسا ، یتشک  رب  هک  نو  ــــــ شنامـسآ چ ُهن  دوش ، نامرف  هد  ـــــــــــ نب ه  ــــــــــ گرد

ناشید ــــــــ ناملظ ِملظ  هدر ز  ـــــــ سفا شحور  دوب  نورب  نت  زا  شسدقا  حور  حوریب و  شر  ـــــــــ کیپ دوب  نوبز  نارا  ــــــــــ کمتس ملظ 
دـش ناور  ْحور  شرکیپ  يو  ـــــــــــ ـس زا  ــــــــ ب شیا ، ــــــ طع زا  دوب  نوخ  شیمولظم  ردیح ز  ِلد  ر ، ــــــــــــ بمغیپ بلق  دو  ـــــــــ نود ب

هر ــ هش شم  ــــ لع ِداد  تسا  نازو  برغم  ات  قرش  زار  ـــــــ زا ف شلد  ــــــــ ِدا ع ـــــــــ تسا ب ناشف  رهوگ  نایمالسا ، رس  رب  شضیف  ر  ــــــ با
، نکاـس نیمز  شدو  ـــ زا ج ه  ـــــ کنآ تسا  ناـمز  بـحا  ـــــــ ـص ترـضح  د  ــــــ عب ير ز  ــــــــ بک تّـجح  تـسا  ناتـساد  دوهـش  ناتـسد ،

تـسار تفالخ  ات  ص ،)  ) دّمحم ار  تّو  ـــــــ بن ا  ــــ رّرقم ت دشا  ـــــــ ی ب ــــــ م جع )  ) رـصع ّی  ـــــــ لو ر  ـــــ تیالو ب ات  دش  نامـسآ  نایارگ 
نآ دا ، ـــــــــ رتشن ب ْيوم  ناکیپ ، ْهّژم  نانس و  ْگر  نادنز ، ْتسو  ــــــ رّرکم پ دنق  نوچ  دهش ، زا  تسا  يدنه  رعـش  ه  ـــــــ ا ک ـــــــ ردیح ت

مد و ـــــ نار ار  لقع  مدـش  هناوید  هدز ، یم  يا  وت  يوک  ر  ــــــ ـس ر  ـــــــ لد ب ثیدـح  دـش  ناج  سنا و  زا  وت  هاـج  مصخ  ه  ـــــــ ار ک سک 
ار لد  درد  مدـش  هناـش  وت  يوسیگ  نکـش  ياو  ــ ه ه ـــــ مدـش ب هناورپ  وـچ  زور  ـــــــــــــ فا لد  ع  ــــ مـش نآ  رود  مدـش  هناـخیم  ه  ــــ تـسباو

لِگ رد  ــــــ نا ه  ـــــــ تخیمآ شخُر  ّی  ــــــــ تـسود نم  لزنم  دوب  هناخیم  مشیورد ، ه  ـــــــ ن ک ــ دهدب م ییاود  هک  میوگ  ه  ـــــــــــ ه ک ــــــ ب
هنـشت نیا  هب  هنا  ــ خیم شا  ــــ نم ک لطاب  لَِبق  رد  دوش  هد  ــــ نکفار ــــــــ ـس ق  ــــــ نم ح لـصاح  دـش  هدـکیم  ناـهج ، کـُلم  ه  ـــ مه زا  نم 

مدا ـــــــــ ییوـت خ زوـسنا  ـــــ هج ِتـسم  هد  ــــــ کــشتآ ِرا  ـــــ ییوـت ی زوریپ  هـک  هناـختب  نـکا  ـــــــــ ــس يا  هدژ  ـــــــــ دــهدب م ییاـفص 
ییادگ هب  ییاو  ــــ ن ها ، ــــــ ـش نآ  دـیا  ــــــــ ـش ییوت  زومر  ـــــ هنا م ـــــــ خمنـص ّر  ـــــــ ـس ِفقاو  ییوت  زورفارب  ه  ــــــــ نتف هعمو  ـــــــــــ ص

نیزا تفگ : ام  لدبحاص  ر  ــــ یپ شوگ  لد  رب  دسرب  شیان  هک  تسا  ی  ــــ یوگ تفگ و  شورف  هداب  منص  اب  ارم  تسا  يّرـس  و  ـس ـــــ دهدب 
غا ـــــــــ ل ب ـــ يا گ دـهدب  ییاون  هراوخیم  ه  ـــــ رید ب ــــــ قتتسد شود  رب  تناما  را  -ـــــــ دـشکن ب م  ــــــ لاـع ود  ر  ـــــــ ه شومخ ! زمر ،
نک ناهنپ  سک  ه  ــــــــــ مه زا  مای  ــــــــ گراوخیم زار  نک  نامرفان  هدنب  ارم  زیر و  يا  ه  ــــــــ عر ـــــ نک ج نامرد  ارم  درد  ا ، ـــــــــــــ فو

ناشیورد لزنم  نآ  رد  هک  يراگدا  ــــــ دهدب ی ییارس  راد  ــــــــــــــ لد دها  ــــــــ نآ ش دشاب  نک  ناماسیب  نم  لاح  هب  مشچ  هشو  ــــــ گ
ر ــــــ ظتنم سُُدق  ِحور  ترـضح  تسا  نابرد  لد ، ِلزنم  نیا  رب  سدق  ریا  ـــــــ تسا ط نامرد  نیمه  هب  ردـنلق  قا  ّــــــــــــــــ ـشع درد  تسا 
زا ــــــ ناغم ب ر  ـــ یپ لزا ، رار  ــــ ـسا تشادر ز  ــــــــــ هدر ب ـــــــ دـهدب پ ییالـص  تاـبار  ـــــ شیورد خ ه  ـــــ ا ک ــــ تسا ت نا  ــــــــ مر ــــــ ف

دنلب ناماد  تخیر ز  ور  ـــــــــــ م ف ــــــ ناشیورد غ مر  ـــــــــــ زا ک دو  ــــــ ـشگب ی  ــــــ تـسه زار  ناهن  ِشاف  هرگ  نادـنر ، ِر  ـــــــ رد ب دـش 
م، ــــــ نکن اد  ـــــ یپ هار  ناـسرب  ییاود  داـتفا ، نـم  تـسد  زا  رغا  ــــــ ـس دـهدب  ییادر  هزوـیرد  هـب  ه  ـــــــــــ دـیا ک ــــــ ــش تـسود  ناـشیا 
ه ــــ ناسرب ک ی  ـــ یادن ریپ ، ر  -ـــــ هدز ب ــــــــ مغ ن  ــــــ زا م ناسرب  ییافج  وت ، رد  دوبن  ی  ـــــ یافو ر  ــــــــ نا گ ـــــ ـسر ــــــ ییا ب ــــــ منهار
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دهدب ییاج  هدکیم  رد  هدز  یم  ن  ــ یا هب 

هدیصق

، وت تعلط  ه  ــ ّتید ب ــ با يو  ر  ّـــ مخم و ، ـــــ تبر ت ـــــ هب ت ّتیلزا  يا  امهیلع  هّللا  مالـس  هموصعم ، همطاف  ارهز و  همطاف  نیّرین  ْنیرون  هحیدم 
اـشلاب مه  تفطل  سدقم  ضیف  هب  ارتسب  مه  تدو  ــــ رَمْـضُم ج وت  نیتسآ  رد  ترد  ــ تیار ق اد  ـــ یوه و  ــــــ هو ت ــــ لج تمحر ز  تیآ  رّرقم 

تمصع یلْجَم  ار  يدزیا  رو  ــــ و ن ـــــ هو ت ـــــ لج رگید  َملاع  ددرگ  ما  ــ ـسجا م  ـــ َلاع ماسجا  هب  هدرپ  دیـشک  ات  وت  تمـصع  رّدَصُم  ِردص  هب 
بجاو ساـبل  رد  ــــ نا نکمم  رترب  نکمم  ز  ار ، وـت  نـکمم  مـناو  ــ تـبتر خ ْتـَنآ  هـن  ار ، و  ــ بـجاو ت مـیو  ـــــ رهظَم گ ار  یفتخم  ّرـس  تـو 

ه ــــ ناگی اّما  نکمم ؛ ربکا  قلاخ  عا  ـــــ عـش ا  ّـــ ما بجاو ؛ ناکما  تلع  نکمم ، هچ  اّما  نکمم ؛ رهْظَم  ناـکما  يادر  ردـنا  ی  ــــ بجاو اد  ــــــ یپ
هن نیو  رتـنوزف  تا  ــــ نکمم ا ز  ّــــ ما نـکمم ؛ يو  زا  یتـسه  دو  ــ من ا  ّــــ ما نـکمم ؛ رتـهک  سپ  نازو  دـسر  رتـهم  هـب  ضیف  ضیف  ه  ــــ طـساو

ردیح هب  يو ، یّلجت ز  درک  ادـیپ  مر  ـــ کا لو  ــــ ـسر رد  اد  ــــ رون خ ربمیپ  وا ز  تسا و  ردـیح  زا  يو  رون  ارهز  تسوا ز  رون  هکناز  بجع ؛
هب وک  نآ  م ، ـــ لاع درک  ْنُک  ّتیشم  زک  رون  نآ  تسا  نیا  رفعج  ِیـسوم  تخد  رهاظ ز  کنیا  ارهز  ترـضح  هب  هدش  نابات  يو ، زو  ردفص 

یتفگان رون  نیدب  هک  رگا  يدش ، ِملاع  ْناطیش  رویز  یتسه ، نا  ـــــ گزیـشود هب  داد  تردق  ی  ـــ ّلجت زک  رون  نآ  تسا  نیا  رّونم  تسا  ملاع 
ضَرَع دومن  ضَرَع  دوخ  نیا ، هولج  رسارس  دندمآ  لطاب  يد ، ُـــ بَن ر  ـــ رون گ نیا  زا  هلمج  ْتانکمم  يور  ـــــ بآ رذآ  نم  كاخ و  تسا  مدآ 

ارف ناب  هدید  نوچ  کی  نآ  رکا  شهاگراب چـ هب  نارمع  ِیسوم  نابرد  شهاگـشیپ  هب  میرم  یـسیع  رهوج  ّتیرهو  ـــ دو ج ـــ ـشخب شّلظ  ار 
کی نآ  ـر  طـضم هدـمآ  سفن  لیمکت  ی  ـــ زا پ شلالج  م  ــــ یرح رد  دـنلفط  ود  هک  ای  رد  رب  یطعم  ناـقپاق  نو  ـــ کـی چ نیو  رادرب  هدـش 
رواد ترضح  ی  ــ ّلو ر ، ـــ فعج یسوم  قلخ  رب  متسه  ماما  یتفگن  هک  رگ  رب  زا  دناو  ـــ خب ار  تاروت  کی  ن  ـــ یو ظفح  زا  دیا  ـــــ من ار  لیجنا 

م ـــ ار و ه رد  ــ بلُص پ نیا  نوچ  د  ــ یاین همطاف  زج  ر ، ــــــ تخد رتخد  انامه  دَو  ی بـ ـــ شا م هزجعم  تسا  يادخ  لوسر  نیا  هک  متفگب  شاف 
نیو ادبم  هد  ـــــ ـش ار  ملع  جاوما  کی ، نآ  رّدـقم  هرا  ــــــــــ مه ر  ـــ گد دـیان  دـمان و  تردـق  همیـشم  زا  ود  نیا  نوچ  رتخد ، ردام  همیـشم 

ا ــــ یبنا قر  ـــ رب ف کی  نآ  رَتْسُم  شبا  ــــ قع زا  مودعم  کی ، نیو  یلْجَم  شبا  ــــ طخ زا  دوجوم  کی  نآ  رد  ـــ صم هدش  ار  ملح  جاوفا  کی ،
مدـِلَی َْمل  رعْـشَم  ییایر  ــــ بک کُلم  رد  کی  نیو  هبعک  تلال  ـــــــ ملاع ج رد  کی  نآ  رفغم  ار  ایلوا  ْر  ـــــ ـس رد  ــــ نا کی  نیو  كرات  هدـش 

هب هتسب  ْشناهج  ِکُلم  کی ، نیو  عَنْقَم  هب  هتسب  ْشناکم  نْوک و  کی ، نآ  رّهطم  رون  ود  نیا  د  ــــــ نیاد ــــ تخد خ متفگب  هنرگو  بل  هتسب 
، کی نیو  كُرات  یلازی  کـُلم ال  رب  کـی ، نآ  رواد  تّفع  با  ـــــ قن کـی ، نیا  ِر  َــــــ ْجعم دزیا  تمـصع  باـجح  کـی ، نآ  رداـچ  رَْجعم 

راـحب نآ ، دوـج  زا  ياهرطق  رّعَقُم  میحج  نیا ، رهق  زا  ياه  ــــ یا ــــــ ـس دـّلَُخم  تشهب  نآ ، فـطل  زا  یـشبات  رـسفا  ییاـیر  ــــ بک شرع  ر  ـــــ ب
كاخ رونا  کی  نیا  هدو ، ــــ من ار  م  ــــــ هحفـص ق نیّزم  هدرک  هنیدـم  ِكاخ  کی ، نآ  ریغا  ریا  ـــــ خذ نیا ، ضیف  زا  ياه  ــــ حـشر يوامس 

شتـشهب ه  ـــــ کلب تسا  نیرب  تشهب  تریغ  مق ، هـصرع  رثوـک  کـی ، نآ  هدو  ــــــــ من هـنید  ــــــ بآ م تـّنج  ْتفارـش ، زا  هدرک  نـیا  مـق ،
قیالخ يوربآ  كاخ  بجع  یکاخ  رـسمه  دـبایب  ار  حول  ر  ـــــــ دـیا گ ـــــ ـش رخف  دـنک  شرع  هب  مق  كاخ  رگا  دـبیز  ربارب  تسا  یلواسَی 
یطوط کی  نآ  رونخـس  بیدا  نآ  زاریـش و  ر  ــــــــ عا ـــ ـش يدنه  هدیـصق  نیا  يدندینـش  هک  رگ  ر  ـــ فاک هب  ها  ـــــ نپ ملـسم و  رب  ا  ــــــ جلم
هتـشگ وت  خر  زا  نا  ــ هج ه  ـــ يا ک یتـفگن  هراـمه  طـمن  يرمق  کـی  نیو  رتر  ــــــ شنیر ب ــــ فآ تلـال ز  ـــ هب ج يا  يدورـسن  یمه  تفص 
نینزان رای  يور  نوچ  نمچ ، رد  ه  ــــــ تفکـش ا  ـــــ هلگ نیر  ـــ سودرف ب کشر  دش  ناتـسو  ــــ را و ب ـــــ هب دمآ  راظتنا  هیراهب  هدیـصق  رّونم 

، نمـسای ناو و  ـــــــــ غرا زا  نیمث  ِّرُد  دـح ، نوریب ز  اـطعرپ  ر  ـــــ با هدـنا ، ـــــــــ ـشفا ر  ــ مُـش یب  دّرمز  شرف  از ، ــــ فناـج دا  ــــــ ب هدرتـسگ ،
زَو از  ـــ فناـج يوب  هظحل  ره  دـسر ، نو  ـــــ میم ندـال و  زا  نیچ  ياـبید  نَمَد  حطـس  نرتـسن ، ناو و  ـــــــــ حُقا زَو  نا  ــ ینرپ دـش  نمچ  فرط 

نوچ نیمز  نیرسن ، نسو و  ـــــ زو س نا  ــ نج دننام  هب  دشاب  نا  ــــ هج سگرن ، لبنـس و  زا  نیربنع  میمـش  مد  ره  دزو ، نامعن  يرو و  ـــــــ س
يرمق و زا  نیچ  ناتـسراگن  کشر  ناتِـسلگ  ه ، ــــــــ لاژ ضیف  زو  مَرِا  غا  زا بـ هب  ه  ـــ تـشگ ناتـسو  ـــــــــــ ب هلـال ، طرف  زا  نیربدـلُخ  هضور 
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ره دـسر ، اکو  ــ كرا و ت ـــــ ـش زا  نیتسار  گنچ  زاوآ  راـس ، و و  ـــ کو ــــ هر و ک ــــــ یـس زو  نو  ـــ نغرا ياون  د  ــــــ یآ راز ، ــــــ کـبک و ه
هب نا  ـــــ شرو نارگـشمار  نوچ  ماش  ره  ناوخ ، دنز  دشاب  خاش  رب  نیـشنلد  ییاون  مد  ره  هتخاف ، حیلملاو و  ـــــــــــ زو ب ابر  ـ لد یتوص  هظحل 
وـس کی  نازو ، شوخ  میـسن  وس  کی  ناب  ناحیر و  لگ و  وس  کی  نالبلب ، ياو  ــ و ن ـــ ـس کی  نیزح  توص  اب  حبـص  ره  نادـبوم ، ناـس 

و ـــ شّدق چ نیبج  هم  يراذعلگ  زا  بلط ، نوگلگ  یم  ما  ــــــــــــ برک ج ماگنه  تشذـگب  برط ، شیع و  مسو  ــــ دـش م نیعم  ءام  ناور 
شوربا ناو ، ـــ هآ مشچ  و  ـــ شمـشچ چ نیمـسای  گرب  وچ  شمـسج  نارمیـض ، يوب  وچ  شیوب  ناوغرا  گنر  هب  شّدخ  ناتـسو ، ـــ ورس ب

وچ شیوم  اشگلد  زور و  ــــ ی ف ــــ تیگ وا ، لصو  زور  و  ـــ شیور چ نیبج  زا  ادیوه  شرهم  نا ، ـــــــ هد رد  شیا  ــــــــ قب بآ  نامک  دـننام 
زا یلاخ  لد  مغ ، جنر و  ره  زا  غراف  ناج  مدق  دز  نا  ـــــــ تسب هب  دیاب  منص ، ا  ـــــ بیز نینچنیا  اب  نیچ  باترپ و  هتفشآ و  نم ، رجه  ما  ـــــــ ش
زا نیط  ءاـم و  جاز  ـــ تما دـش  نآ ، اـپ ك  تاذ  ر  ــــــــ هب ز  ـــــ ناـیع ک يدولوم  هدـیدرگ  ناـهج ، ردـناک  نونک  هصا  ــــــ نیک خ رهم و  ره 

ر، ـــــــ ظتنم ما  ــــــ ما يدـهم  نیمتفه  خرچ  هدرک  مخ  ر ، ــــــ مک شمیظعت  ر  ــــــ هب زا  ایبنا  لـیخ  ـه  تـسبرب ناـیم ، شمیر  ــــــــ کت ر  ـــــــ هب
ایرد ياهردب  شیاطع  زا  رد  بـ يا ، هّرذ  شئایض  زا  ر  ــــــ هم نیگن  شناسحا ، ناوخ  رب  رس ، هب  رس  م  ـــــ لاع ود  قلخ  رشبلاریخ  هوا  ــــ و ب ــــ ن
ثعب رو  ـــــــ ظنم ادــه  راوــنا  ةو  ــــــ کــشم ا ، ــــــــ یر ـــــــ بک تاذ  تآر  ــــــ نــیچ م هشوــخ  شتــشک  ِز  نودرگ  يا ، هرطق  شدوــج  ز 

رب رگا  د  ــــــــــ بیز شهر ، كا  ـــــــ رقـس خ شـضغب  نانج ، شّبُح  ردـق ، شمکح  اـضق ، شرما  نیملاـع  ـق  لخ دو  ــــــــ ـصقم ا ، ــــــــ یبنا
نیقی نامیا و  باـبرا  تفرعم ، م و  ــــــــ لع با  ــــــــ حـصا رـصتخم  شحدـم  یباـب ز  رـس ، هب  رـس  نآر  ـــــــ د ق ـــ نناد نیعِروح  دـیاس  هّرُط 

ر ـــــــ ما ه  ـــــ شتاذ ب نیگن  ر  ــــــــ یز ن  ـــــ یمز يور  نَنِملاوذ ، ِر  ـــــــ ما هب  دراد  نز  درم و  باقر  کلام  ن ، ـــ َمَز ها  ـــــــ ـش نید ، ناـطلس 
نکیل ل ، َـــــ ثَم رد  دمآ  حو  ـــــــ ه ن ــــ نیفس شّبح ، نیهر  شفاطلا  دنب  رد  رس ، هب  رس  ک  ـــــ یالم ل  ــــــ یخ رـشب  ضیف  عبنم  دش  ر ، ــــ گداد

ل ــــــــ ماـک ناـهج  ردـنا  يدـش  رهاـظ  شـسدقا ، دوـجو  ه  ــــ ر ن ــــــ نیرق گ ناـفوط  اـب  دوـب  یم  ار ، حوـن  يدو  ــــــــ بن شر  ـــــــ هم رگا 
، شدـجما ّد  ـــــ هکناـنو ج ـــــــــ ایـصوالا چ متخ  روشنم  مقر ، دز  شما  ــــــــ هب ن دز  ــــــ یا نیـسپ  زور  اـت  زورما  ز  قـح ، نید  ی  ـــــ تـشگن

نیعتـسم شملع  ناک  زا  د ، ِـــ متـسُم شـضیف  ر  ــــــ با زا  رـسپ  دوواد و  سیردا و  رـشبلاو ، ــــ لـیلخ و ب حو و  ـــــــ نیلـسرملا ن متخ  دـیدرگ 
نودر ـــــــ ور گ ــــ سخ يا  نیمراچ  خرچ  هب  ی  ــــ ـسیع ادتقا ، ر  ـــــــ هب هدا  ـــــــ مآ رظتنم  ار  شاینابرد  ا ، ـــ ـصع دراد  فک  هب  یـسو  ــــــ م

نابهذمال هلیح  زا  رطخ ، رد  نا  ــــ میا سو  ـــــــ ما ـــــ نیبب ن فعضتسم  مالـسا  رگن ، ی  ـــــــ لوتـسم را  ــــــــ ّفک مَرَک  زا  نک  رظن  یتخل  مَرَف ،
، رس ه  ـــــ ربمغیپ ب را  ـــــــ تسد رمک  رب  ردیح  ریشمش  رگا ، هش  نآ  دو  ــ ر ش ــــــ هاظ نید  ءاد  ـــــ عا هلمح  زا  رده ، نانا  ــــ ملسم نو  ـــــــــ خ

نیملاظ ملظ  روج و  زا  نیمز ، يور  دو  ــــــــ ـش ن  ـــــ میا ناهج  رد  دـنامن  یقاـب  ناد ، ــــــ حلم نیا  زا  يرا  ّـــــــ ید نیتسآ  رد  اد  ـــ تسد خ
ضیف زک  نونک  هصا  ــــ نیجع خ وت  رهم  بآ  اب  قح ، هدرک  مکاخ  ه  ــــ مدا ک ــــــ ـش یلو  مراز ؛ هدنمرـش و  هنگ  طرف  زا  ه  ـــــــ ر چ ـــ نم گ

رد رتوبک  دیص  دنک ، نیها  ـــــــــــ ل ش ـــــ گنچ ات  نیبگنا  بّکرم  ياج  قرو ، رب  دزیر  ه  ـــــــــ ماخ ز  ــــــــ نانچنآ ک مدورس  تحدم  قح ،
نا ــــــــ ر ج ـــــ رفظ ب باوبا  حو  ـــ تفم دو ، ـــــــ ـش تبابحا  يور  ر  ـــــــــ نیگمـشخ ب ْنادنفـسوگ  رب  ـن ، یمز رد  دـشاب  گر  ـــــــ ات گ اوه 

نا و ـــــ حیر د ، ــــــــ مد يراذآ  ر  ــــــ با ات ز  ناتسوب  ردنا  هلاس  ره  دزو ، يزورو  ــــ دا ن ــــــــــــ ات ب نیگمهـس  يالب  مد  ره  دسر ، تیادعا 
دوش ملا  ــــــ نیدورف ع هام  وچ  اداب  یهم ، ر  ـــــــ تناتسود ه ر  ــــــــ نازخ ب نوچ  دشاب  لصف  ره  تتلود ، نانمشد  ر  ــــــــ نیمز ب ردنا  لگ 

، یخـس رحب  میمع ، ضیف  اطع ، ر  ـــــــــــ با نیهم  ریم  لجا ، خیـش  مد  ــــ قم زا  مق ، رهـش  نو  ـــــــ رپ چ ملع  زا  لهج ، یلاـخ ز  شمدـقم ، زا 
زا دـنوادخ  شداد  فلخ  لـضف  ه  ــــــ مـشچرس فَلَـس ، ملع  ه  ــــــ نیجنگ نیملـسم  ها  ـــــ نپ تشپ و  میرکلادـبع  مَرَک  نا  ـــــــــ میعن ک زنک 
زا باّلط  ور ، هدروآ  شتحا  ــــــ ر س ـــــــــ دلب ب ره  زا  نید  مالعا  هدمآ ، درگ  شا  هیا  ـــــــــ رد س نید  عرش و  ما  ـــــــــ مز فک  رب  فرش ،

ترـضح يا  نیلـسرملاریخ  نییآ  شت ، ّــــــــــ مه زا  دـنک  ایحا  ـــــــ شتمرح ک هاـج و  يازفا و  شتزع ، ر و  ـــــ مع هب  بر  اـی  نیمزرـس  ره 
دهز امر و  ــــ اطع ف ملیـصحت  قیفو  ـــــــــــ ت نیبم ! نید  نک  دـییات  نایعیـش ، رب  امن  ی  ـــــــــــــ فطل ناج  سنا و  هاشداپ  يا  نامز ، بحاـص 

لـصف شیع و  را  ـــــــــ هب دـمآ  نا ، ـــــ تـسود جـع )  ) رـصعیلو حدـم  رد  نیلماع  نیِملاع  زا  ادـخ ، فطل  زا  مدر  ـــــــــــــــــ ات گ اـیر  یب 
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، نا ــ تـسب رد  ر  ـــــــ با يزیب  کشُم  هدومن  دح ، زا  نوزف  نشلگ  رد  دا  ــــــــ یناگدژم ب لبلب  دهاوخ ز  ل و  ـــــــ هدروآ گ هدژ  ـــــ ینارماک م
زا یناتـسیس  ریت  ناریا ز  هش  نوچ  نالا  ــــــ ْد ن ــــــ عر ناروت  ِرالاس  هزین  نوچ  اضف  رد  ناشخر  ْقر  ــــــــــــ یناشف ب رُد  هدومن  دح  زا  نورب 

رـسکی هتـشگ  ارحـص  تشد و  ینامی  ياهرُد  رپ ز  اهقبط  هتـشگ  ر  ــــــ گهو ـــــــــ لج یفاص  بآ  يور  هب  ناراب  هرطق  لو  ــــــــــــــــــ ـصو
نسو ناولا سـ ياهلگ  زا  تسا  ناغارچ  یتیگ ، اییو  ـــــــــــــ یناینرپ گ ياه  هماج  رب ، رد  تسار  ناتخرد  ر  ـــــــــ رـضخا م يابید  زا  شرف ،

رطع ناتـسب ز  تحاـس  ر  ــــ ّطعم م ، ــــــ یناوـحُقا ه میمـش  زا  نـشلگ  فْرَط  هّز  ــــــــــــ نم مـه ، یناکتـسا  نیمـسای و  ساـی و  نیرــسن و  و 
نآو یناوــغرا  شفقــس  درز و  شیا  ـ ــضف زبــس و  وا  شر  ــــ يرــصق ف هدرک  ار  نــمچ  نحـــص  لــگ ، ّزُر و  ناو و  ــــــــــ غرا ینارمیض 

مغرَپِْسا و ها  ـــ ـش نومیم و  ندال و  ینارفعز  یمین  خرـس و  دراد  مین  ورن ، ــــــ یا زا  يور  هدـید  رای  تاـفتلا  تسا و  قشاـع  قیا ، ــــــــــ قش
سگرن و ییابرلد  رد  ناربلد  لاخ  وچ  ه  ـــ لال رب  ه  ـــــــــــــــــــ لاژ ینام  شقن  زا  قبـس  يوگ  شوخ ، ز  ـــــــ زا ط دناهدرب  وب  بش  يریخ و 

وچمه ناـشیرپ  ار  اـهلد  هدر  ـــــــــــــــ رّطعم ک فلز  نآ  هدرک  ناـشیرپ  نیب ، ه  ـــــــــ ـشفنب نآو  یناتـسلد  رد  ناـشفلز  مشچ و  وچ  لـبنس 
لبلب قشع  ینـالف ؟ نیچُرپ  نیکـشم و  هّر  ـــــــــ ا و ُط ــــــ جک نم  دـیوگ  هدـنکفا ، ریز  هب  تلجخ  رـس  رگنب  ببـس  ن  ـــــــ یز ینـالف  نیفلز 
زاوآ دـهده  دـناوخ ، روهام  کیر  ـــــــــــ مق ینابرهم  روش و  زانهـش و  زا  دـیوگ  ارا  ــــــ کـشآ باتیب  غاب ، میرح  رد  ار  لگ  هدر  ـــــــــــ ک

. . . . . . . . يادخ يا  دـنیوگ  دـننیب ، ناگدرم  رگ  ار  هزات  ِنا  ـــــــــــــــ هج نیا  یناهفـصا  تایب  وهیت  یتشد و  تو  ــــــــ ـص ْکبک  یقارع 
طاسب نیا  دنوادخ  ا  ـــــــــــــ یناوجون ی لایخ  ون  زا  نهک  زورو  ــــــــــــ هدر ن ــــــ ک ناریا ؟ لها  مشچ  هدید  ناراهب  مّرخ  نینچ  ی  ــــــــ ک

یهلا راوـنا  ةوکــشم  ناـمز ، بحاـص  تر  ــــــــــــــــ ــضح یناـمهیم  شایلو  زا  دـیامن  تّزع  د  ــــ ــص هـب  ا  ـــــــ مـهارف ت هدرک  ار  شیع 
لآ مــئا  ــــــــــ ملاــع ق ود  ناطلــس  رـــصع ، ّیلو  تردــق ، ر  ــــــــــــــ هظم یناــکمال  تاذ  تآرم  ناــکم ، نْوــک و  کــلا  ــــــــــــــ م

قولخم همه  مدکی  شـسدقا ، ظاحل  ی  ــــــــ یقاب ب دوجوم  همه  شدوعـسم ، تاذ  ءا  ـــــــــــــــ قب اب  ینامز  ر  ــــــــ خآ يدهم  د، ـــــــ ّمحم
ّیتسه شایتسه ، ل  ـــــــ یفط زا  یناج  یسنا و  همه  شناسحا ، ناوخ  راوخ  هز  ـــ یر یشرف  یشرع و  همه  شـضیف ، نمرخ  نیچ  هشوخ  یناف 

ر ــــــــ ـس رب  ار  ُخر  تسب  رب  ناقـشاع  زا  لزا ، زا  وک  يد  ـــــــ هاش یناـک  ّیناویح و  یماـن و  یلقع و  ير و  ـــــ هو ـــــــ ملاـع ج تادوجوم 
دیدرگ ياهرد  ـــــــــــ شیا ب ــــــــ طع زا  يرهپـس  رهم  دـش  تساخرب ، ياهّرذ  شئا  ــــــــ یـض زا  ینایع  دوهـشم و  دـیدرگ  ـد و  مآ ر  ـــــ هم

ایب و  ــــــــــــــ یناشکهک گ خرچ  درک  مخ  رمک  شمیظعت ، ر  ــــــــ هب رضاح  دنتشگ  ایبنا  شمودق ، لیبقت  ر  ـــــــــــــــــــ هب ینامـسآ  ردب 
دمایب ینامیلـس  ّرف  تمـشح و  اب  مُخ  د  ـــــــــــــ یع ینارت  َْنل  باطخ  فوخ  زا  دوخیب  یتشگ  هک  يا  ینورُظنُا  يادـن  لد ، شوگ  هب  ونـشب 

داد ارم  نا  ـــــــــــ بعش ه  ــــــ مین مرانک  رد  مئاد  هک  مرای  نآ  نم  دیوگ  ی  ــــــــ هعمج م ینایک  جات  هش ، دالیم  زا  رس  رب  مدا  ـــــ هن ه  ـــــــ ک
دیوگ لقع  ینارقبحاص  هکس  دز  فرش ، زا  لاسما  د  ــــــــــ یع ملاع  هب  يدیع  نینچ  دیآ  ات  هک  دیاب  اهنر  ـــــــــــــــــ ینارگ ق هاج  تّزع و 

ملاع تسین  تلامج ، رون  ی  ـــ ه ب ـــــــ يا ک ینابز  یب  نابز  اب  قح ، شتحدم  هدورس  ه  ـــــــ ک یهاش ؟  حدم  ییوگ  د  ـــــ نچ شماخ ، شاب 
بلق ه  ـــــــــ يا ک اشخبب  ناج  ار  ناگدرم  ام  خر و  زا  رادرب  هدر  ــــــــــــــ پ یناهن ؟ يربک ، تبیغ  رما  ِّلظ  رد  ی  ـــ ه ک ــــــــ ات ب یغورف  ار 

ار نادنفـسوگ  نیا  دـننک  ناگرگ ، نیا  د  ـــــ نچ نامیا ؟ لها  نوخ  دنـشون  نارفاک ، نیا  ی  ــــــــ هب ک ات  یناهج  ِناج  یناـکما و  م  ـــــــ لاـع
رب ی  ـــــــــــــــ هب ک ات  ینابساپ ؟ ار  ناسک  یب  نیا  دننک  نادزد ، نیا  یک  ات  نانارمکح ؟ ام  رب  دنشاب  ناسکان ، نیا  ی  ــــــــ هب ک ات  ینابش ؟

یتسدگنت دش  یملاع  بیصن  شـصرح ، زا  ه  ـــــــ کنآ یناث  تسین  ار  وا  تسا و  درف  متـس ، ملظ و  رد  هکنآ  یـسیلگنا ؟ يافج  دشاب  اور  ام 
دز ی  ــــــــ ه م ـــــ کنآ رـشحم  حبـص  ات  ناهج  رد  ار  وا  وت  اهاش  نک  راو  ـــــــ یناد خ هچنآ  شیاطخ ، زا  تفر  قح  تایآ  ر  ــــــ ه ب ـــــ کنآ

نیا نایمالــسا ، هـش  زا  دــننیبب  ا  ـــــــ ی ت ـــ هاو ـــــــ خداد نـیا  ناــهج ، دــنوادخ  زا  دــنناد  ـــــ اــت ب ینارماــک  سوــک  ضرا ، طیــسب  رد 
مر ـــــــ سب ک ینابداب  ار ، نیملسم  تاجن  کُلف  دنک  ا  ـــــــــــــــــ ملاع ت هب  امرف  م  ــــــــــــ َلَع ار  مق  هّیملع  هزو  ــــــــــ ینار ح ــــــــ مکح

، اـمرف اـطع  ار  شهاو  ــــــــــــــــــــ خکین یناـشف  رُد  قح ، تمحر  ربا  وـچ  ناـشیا  رب  هدر  ــــــــ تمارک ک زک  یمیرک  رب  تّزع  رمع و  نک 
ا ز ــــــ نشلگ ت فرط  نوچ  نیمز  اهاش  دوش  لگ ، طر  ـــــــ اـت ز ف ینامـسآ  يـالب  مد ، ره  ناـسر  شهاوخدـب  ر  ـــــــــ هب ینادواـج  ياـقب 
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ره تنانمـشد  رب  د  ـــــــــ نک ور  يراـهب  نوچ  ینازخ  ر  ــــــــــ تناتـسود ه رب  درذ  ـــــــــــ گب یناـنج  نوچ  یناـهج  ددرگ  نیدورف ، ضیف 
ینازخ نوچ  يراهب 

تایلزغ

تسود هب  هار  دو  ـــ بن ار  نانج  غاب  لبلب  ادگ  هچ  هاش و  هچ  د ، ـــ نشو ـــ پب د  ـــ یع هماج  ارحص  هوک و  هب  تسا  هد  ـــ یزو زورون  داب  زورون  دیع 
افـص يوس  يَور  هک  بر ، ــ طم ریگ ز  یم  ما  ــ دـندا ج ـ تفا رود  هیداب  نیزا  فراع  یفوص و  امن  هلبق  دوب  ه  ـــ س ک ـــ لجم بر  ـــ طم نآ  مزاـن 

را ــــــ شیورد ی ی و  ــــ نغ هب  كرابم  زورون  دیع  ادخ  هب  ور  م  ـــ نک هنا  ـــ خیم ز  تسمر ، ــ ـس نم  دنورب  ناتـسلگ  ارحـص و  هب  دـیع  رد  همه 
رد اهلاس  اپ  هب  هن  مدرون  هار  شیوس  هب  ناج  رـس و  ه  ــ یهد ب تاـبار  ــــــ ریپ خ رد  هب  هر  ارم  رگ  اـشگ  ـــ ار ب يرد  ه  ــــ نا ـــ ختب ز  راد ، ـــــ لد

ار مماج  زا  ــــ ـس ُرپ  ی  ـــ ز م یقاسلا ! اهیا  ای  الا  ماتخ  نسُح  اط  ــ زا خ ـــــ منک ب ـــ مدیـسر ن راد  ـــ لد ه  ـــ ا ب ـــ مدوب ت مئامع  با  ــــــ برا فص 
گنرین و هتسه  یتسه ، دزاس ز  نورب  دزاس  انف  ار  مناج  ه  ــ مما ک ـــ رد ج زیر  یم  نآ  زا  ار  ممان  گنن و  ياوه  دزیر ، ور  ــــ منا ف ـــ زا ج هک 
رد ه  ــ هد ک یم  نآ  زا  ار  مماـقم  دزیر  ورف  ار ، مـما  ـــــ مز در  ـــ یگ دوـخ  هـب  دزاـس  اـهر  دوـخ  دــیق  ار ز  مناــج  هـک  هد  یم  نآ  زا  ار  مـماد 
زا هک  هنا  ــ خیم ناـیور  ــــ لگ ِسدـق  ِمیر  ـــ رد ح يدو  ـــــ بن ار  مماـیق  دزیر  مه  هب  ار ، مدوجـس  دـبو  ــ مه ک هب  تمرحیب  نادـنر  ه  ـــــ گتولخ

مماخ راکفا  یم  هب  منا ، ــ زا ج دنزا  ـــ نورب س دیاش  ربخیب ، دو  ــــــ زا خ ناریپ  هگر  ـــ رد ج مور  ار  مماجل  دریگ  یلگ  میآ ، ی  ـــ نزور ر  ـــ ه
مدع نیا  مدرک  متخ  رغا  ـــ ـس هب  ار  ممالـس  حدم و  نا  ـــ ـسر يداو ، نآ  ِرادایرد  هب  نم  زا  مدع ، يا  ــــ یرد نارابکبـس  ک  ــــ یپ يا  و  ـــ ار ت
ناـج يا  وت  زُج  ارم  تسین  یـسک  وت  ریغ  متـسب و  لد  وت  هب  ناـهج  ناـج  ار  مما  ــ تخ نسُح  نیبـب  وگر : ــــ هعموـص ب ِریپ  هب  هماـن  مدـع  ردـنا 

ز متـسه ، وت  ا  ـــ ارم ب تسین  یـسو  ــــ زگر ه ــ وت ه ریغ  ادخ ، هب  لاثم  لثم و  یب  لگ  يا  ماو ، ــ يور ت قشاع  ارم  تسین  یـسرداد  ناه ، ــــ ج
راد ــــ ید ر  ـــ یغ م  ــ ـسق و  ـــــ ناج ت هب  زادـنیب ، يور  زا  هدر  ــــ ارم پ تسین  یـسر  ــــ گـناب ج هک  درک  ناوت  هچ  یلو  رود ؛ مدـشن  زگره  وت 

تنج و زا  هد  ــــ ارم م تسین  یـسگم  لا  ـــ و ب ـــ سدق چ شزرا  ییا  ـــــ جره یگدر  ـــ يا پ مر ، ـــ یـشابن ب رگ  ارم  تسین  یـسمتل  ـــ تخر م
وت يا  ــــــــــــ بیز خر  دـنیبن  تسین  ياهد  ــــــــــ ید هولج  حرـش  ارم  تسین  یـسک  يوس  رظن  تسود  خر  زج  يربخ  مروصق  رو و  ــــــ زا ح
رثا زج  نا  ـــــــ هج هب  دیوجن  س  ـــ زارد ک وت  ناوخ  رب  زج  دو  ـــــــــ شن ی  ـــــــــ تـسد چیه  ار  وت  ياوآ  دونـشنیمه  هک  یـشو  تسین گـ ار 

ور ــــــــ ــس تماـق  ار  وـت  يارآ  لد  يور  مهدــن  م  ـــــــــــ لاـع ود  هـب  رازیب  دنــسم  هـقر و  ــــــــــ زا خ م و  ـــــــــ قــشع ورهر  ار  وـت  ياـپ 
؟ ياهن هلبق  شاوت  ه  ـــــــــ دیا ک ـــــــ من يور  اجک  هب  ار  وت  يانعر  دـق  دـنیبب  باو  ــــــــــــ رد خ هکنآ  درخن  يزیـشپ  هب  ار  ناد  ـــــــــــــ ق

ياج نا ، ـــ هج هب  دباین  ه  ــــ کنآ لد  روک  تساج  همه  مرای  هک  تسا ؛ قشع  لزنم  همه جـا  ار  وت  ياوام  لزنم و  مر ، ـــــــ هب ح دیوج  هکنآ 
درخ م و  ـــــــ لع ه  ـــــــ کد ار  وت  ياـپیلچ  فلز  زج  ور و  ـــــ با مخ  ز  ــــــ ناـهج ج هب  دـنیبن  تسا و  هدـیدن  هک  میوگ  ه  ـــــ ا ک ــــــ ار ب وـت 
حر ـــــ ناو ش ـــــ تن رتفد  نیا  منک  هرا  ـــــــ م و پ ـــــــ لق نیا  م  ــــــ نکشب ار  وت  يادوس  ّتلع  رـس  هب  تشادیم  هکنآ  دوشگ  قشع  ِرد  تسب ،
رـس هب  انف  يوس  دـشک  هقرخ  دوش ، وحم  ناهج  ات  اشگراسخر  نز و  يرانک  هب  تفلز  ر  ـــــــ ـس لاـمج  ياـیرد  ار  وت  يـالاو  هو  ـــــ لج منک 

دنَکر ـــــــ َب دروخرب  سک  نآ  ره  وت  يور  لگ  يا  ـــ فـص زا  انِم  ّيداو  ی  ــ هار مو  ـــــ ـشن زگر  ــــ هنرو ه تسین  یهار  لد ، هلبق  يا  وت  يوک 
دـحلم و اجک ؟ بارحم  دـهاز و  اجک ؟ وت  اـجک و  ن  ــــــ تسا م نم  ناـج  لد و  بارحم  وت  يوربا  قاـط  افـص  هب  ور  دـنُکن  میرح و  لد ز 
وت و یهاگهلبق  داهج  ریشمش  یم و  ماج  یفوص و  ه  ــ قرخ امرفنامرف  وت  دنتسه و  وت  ِر  ــــ ما رد  ه  ـــ مه تسم  یتابارخ و  شیورد و  فراع و 

وت جوم و  همه  اـم  اور  تسین  ینم ، ناـج  رد  هک  وت  يور  رجه  ینم ؟ ناـج  رد  هک  وـت  لا  ـــــ ـصو هب  اـیآ  م  ـــ َـسَر اـمن  هلبق  همه  هلمج ، نیا 
قشع تـو ام  لد  ردـنا  تسین  چـیه  وت ، قشعزج  یتسین  کلـسم  يرد  دـشابن  هکنآ  بجع  تساـیرد ، جو  ــــــ تسود م يا  یلاـمج  ياـیرد 

دناوخ لطاب  نم  هار  هک  وگب  خیش  ا  ــ ام ب لکـشم  اهثحب  ّرج و  ـه  مه نآ  ا  ـــــ دوشگن ب انیـس  نبا  ءافـش  رافـسا و  ام  ِلگ  ردنا  هتـشگ  هتـشرس 
راب لد ، هلفاق  د  ـــ ام ص لزنم  دوب  یتسین  کلسم  دو  ــــــ دنک خ ریـس  یلزانم  وا  کلاس  ر  ــــــــــ ام گ لطاب  دنز  دنخبل  وت  ّق  ـــــــــــ ر ح ـــ ب
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بل ام  لحاس  دوب  یمه  ندـش  قرغ  نیا  تفای  هر  لحاس  يوس  قرغ  حون ز  رگ  اـم  ل  ـــ فاـغ لد  نیا  د  ـــ ناـمب يا  ــــ رب ج دنتـسب  دـصقم  هب 
هلمج ز ناکم ، ْنوک و  لصاح  ام  لد  ردنا  وت  رهم  دو  ـــــ و ب ـــــــ چ دشابن ، م  ــــ ام غ لصاح  دشن  چـیه  ناهج  ود  ره  زا  هچر  ـــــ تسود گ

هدر ـــــــ پ اشگ ! بل  تسود  بل  ِنورد  تسا  ناهن  رارـسا  ه  ـــــــ لمج ام  لصاح  ْناکم  نْوک و  همه  هک  سب  نیمه  سپ  تسوت  خر  سکع 
ام لـطاب  سو  ــ ن ه ـــــ یا لد ، زاـس ز  نور  ــــــــ اـی ب ارم  گـنت ، سفق  نـیز  ناـهَرب  ا  ــ شکب ی ا  ـــــــــــ اـم ی لکــشم  نـیزا  زادـنار  ــــــــ ب

اهیا ا  ــــ ــالا ی لد  ِهاــقناخ  اــم ؟ لـِـگ  یتشرــسب  تـبح  ــــ سپ ز م ور  ه  ــــــ زا چ رگا  مـیدو  ـــــــــ بن وـت  مـیر  ــــــــــ فْوـط ح ق  ـــــ یــال
لد هاقناخ  زا  ار  لقع  هار  دنب  ر  ـــــــ ی ب ــــ ه م ــــــ اهلک ب ــ شم رارسا  هرسکی  دیامن  لح  تماج  ه  ــ اهلد ک ترـسح  رب  نورب  یقا ! ـــــــــ ـسلا
زج تسین  زگر  ــ هناـخیم ه نیا  هک  نک  یلاـخ  ياـج  ناـناج ، قشع  رب  ياهتـسب  لد  رگا  اـهلقاع  يا  ــ دـشابن ج زگره  نوـنجلاراد  نیا  ه  ــــ ک
غاب ياهلگ  زا  ه  ــــــ اهلفاغ چ هاگتو  ـ لخ زرم  زا  گنر  دیب  نور شـو  ـــــــ ییآ ب دوخ  هب  ینآ  زا  رتمک  یم  هئشن  زا  ر  ــ و گ ــــــ اهلدیب ت ياوام 

يدـید دوـخ  شیپ  رد  ار  سودرف  تنج و  هار  و  ــــــــ اـهلحاس ت اـهایرد و  تسود  غا  ــ یتـشگ ز ب اد  ـــ يدـید ج منـص  نآ  گـنر  تسود 
سب یتوـبکنع  راـت  یتـسب ز  دوـخ  هب  رتـالاب  یتـسه و  ملا  ـــــــ رب ع ياهداد  لد  ر  ـــــــ گا اـهلطاب  هـب  یتـسویپ  هار حـق و  یتـشگ ز  اد  ـــ ج

يا باـقن  رد  زاـب  ـر و  گهو ـــــــ لج رازهد  ـــــــــ ــص يا  باـجحیب  ینیــشن و  هدر  ـــــ هـک پ خر  بوـخ  يا  بـش  هـمین  باـتفآ  اهلــسالس 
تاهیا ـــ ـس دیـشرو  ــــــ تراد و خ هیالط  ناهیک  باتفآ  هن  یهام ، ه  ـــ ه ن ـــــ نیبرود ک مجن  يا  زورمین  ِهام  يا  بش ، مین ــــ ِبا  ــــــــــ تفآ
تتقرف رد  ـه  مه نا  ـــــــ یروح يا  ــــــ هلد زوس  هب  تترـسح  رد  همه  نا  ــ یـسدق ياهناج  بانط  ار  وت  زاـن  ه  ــ میخ رو  ــــــ يو ح ـــــــــ ـسیگ

رظن مـین  هـک  دو  ــــ ـش ا  ــــــ یآ بارـس  ه  ــــ مه م  ـــــ لاـع ینار و  ــــــــ کیب ياـیرد  لـال  ــ هرو ج ــــــ طـسا یلا و  ــــ مج جذو  ـــــــ منا باـبک 
تا هزمغ  يا  وربوـخ  هچره  ِهد  ْلا  ـــــــــ مج تا  هو  ــــــــ لج يا  باـِبق  نیا  زا  مییاـمن  چوـک  هدو  ــــــ ـشگ ر  ــــــــ اـت پ ینک  اـم  يو  ـــــــ س

ایرد و بارخ  نیا  نا  ـــ برق هب  نْو  ـــــــ ود ک يدا  ـــــــ بآ تسا  هدومن  مبار  ــــ تسود خ ِبارخ  م  ـــــ شچ باش  خیـش و  هچ  ره  ِنک  ْكاله 
يور نارجه  مغ  رد  تشذـگ  يرمع  بابک  ياهنیـس  اب  هراـپ و  هراـپ  بلق  ا  ــــــــــ باـسحیب ب جـنر  نیا  رد  دـینک  ا  ـــــ هر ار  ا  ــــ بارس م

زا سپ  تلاطب ، قرغ  دیـسر  ير  ــــ یپ یگدنز  جنر و  نیا  زا  مبیـصن  دـشن  یلا ، ــــ بآ ح نورب  یهام  و  شتآ ، نورد  مغر  ــــــــــ تسود م
قرو هچر  ــــــ متفرگارف و ه هچر  ــــــــ بارـس ه نیا  زا  ایرد  هب  دیـسر  ناوتیم  ی  ـــ دشن ک یلـصا  ــ ما ح هسردـم  ثحب  سرد و  زا  بابش 

ریغ هب  دـیاین  چـیه  وت  زا  ير ، ـــــــ یپ رد  شاـب  شوهب  یناوج  لـصف  زیزع ، يا  نا  ـــــ باـجح ه زا  سپ  یباـجح  ریغ  دوبن  يز  ـــــــ یچ مدز 
لامج لامک و  و  شیوخ ، صقن  بیع و  ام  بایم  ياهفحت  منم  ریغ  هب  ناش  هقرخ  رد  دـننک  یم  داـشرا  يوعد  هک  نـالها  ـــــ نیا ج باوخ 

را ــــــــــ تفگ هدـهیب  مالک  ی  ــــــ ات ک نک  هراـپ  هدوهیب  ر  ــــــــ تفد رآی و  ــــــ رد ن مد  باـضخ  سپ  يریپ  وچ  میاهدومن ، نا  ــــــــ هنپ ریغ 
ه ـــــــ مه تساـبیز  نآ  هگهدجــس  یهنب  رــس  ا  ــــــــ جکر ــــ تسادـیپ ه اـجنآ  يو  نـسح  یهنب  اـپ  اـجک  ر  ــــ لاـمج ه ِهاـگرد  باوصاـن 

نیا دندروآ  دوجس  وت  نسُح  ِرب  نا  ــــ بوخ ه  ــــ لمج تساغوغ  روش و  همه  نیا  شخُر ، ر  ــ جه مغ  رد  دنیو  ياپیلچ  فلز  نآ  ه  ـــــ تـشگرس
وت لامج  هاگرد  هب  ه  ــــ کنآ زار  ــــــ فر ــــ ـس دنـسدق  ِناـهج  ِنانیـشنردص  نا ، ــــــــــ قـشاع تساـنرب ؟ ریپ و  هنیجنگ  هک  تسا  یجنر  ه  ــ چ

هدولآ هقرخ  نیا  نک  ر  ـــــــ ب تسام ؟ نم و  ياوه  هب  یک  ناهج ، ود  ره  زا  لفاغ  دـیزخ  وت  يوک  هب  هکنآ  تسا  نم  ام و  زا  غراف  تسادـگ 
زا ی  ــــــــــ لدیب تسادیپ  شگ  ـــــ نر تسود ز  قشا  ـــ لد ع نخس  تسا  ــــ من ه  ـــ لبق نآ  ه  ـــ يآ ک دورف  قشع  رد  ه  ــــ نکـشب ب تب  نیا  و 
دیا ـــــ نور ن ــــــــــ حلص ب رد  زا  تسادیپ  شگنـس  لد  زا  نخـس ، ن  ــــ یا نخـس  هب  شدومن  مر  ــــــ ناو ن ــــــــــ تن تسادیپ  ش  ـــ گنت لد 

بشما رای ، تسادیپ  شگنشق  مشچ  زا  ی  ـــ تسم دیـسرپ  شخرـس  ُخر  زا  تسا ، هدز  یَم  تسادیپ  شگنج  ز  زور ، ـــــ ما ر  ـــــــ گید تسود 
شگنر هک ز  نم  م  ـــــ نک ه  ـــ يدنه چ دیو  ــ گن و  ــــــــ ق ت ـــــ ـشع ِزار  تسادیپ  شگنَدَخ  ز  م ؛ ـــــــ یوگن ن  ـــــ تسا م یـشک  قشاع  یپ 

تـسا بیبـط  دوخ  نآ  نم ، درد  دـیا  ـــ من نوزفا  زور  ه  ـــ کنآ تسا  بیبـح  م ، ـــ ناـج شتآ  رب  دـنز  یم  نماد  هکنآ  قشع  بتکم  تسادـیپ 
مخ رد  مدرد  زمر  مقـشع ، ّرـس  تسا  بیطخ  ین  میکحین و  ّیبر ، ــ ین م سّردـم ، ین  تسا  راگن  تسد  زا  هداب  ماـج  تسازفا ، حور  هچنآ 

ه ــــ ر چ ــــ يرون ه حابـصم ، زا  ّیحتف و  دـشن  متاحو  ـــ تف زا  تسا ؟ بیلـص  با  ــ حـصا ّیفوص و  ه  ــ قلح عمج  هب  ی  ـــ تسا ک راـی  يوسیگ 
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نیا با  ــ حـصا زا  دـهاوخ  ناـمرد  هکنآ  قـشع  بتکم  ناگتـسراو  نیا  دـنیو  ـــ ی ج ـــ درد م تسا  بیرفلد  نآ  ه  ــ ماـج نورد  رد  مهاوـخ ،
جو ـــ تسا م بیـصن  یب  یم ، هعرج  نیا  تّذ  ـــ زا ل دنمـشو  ــــ مدرگ ه شوـهیب  اـت  وـت  ماـج  زا  مهاوـخ  یم  ياهعرج  تسا  بیرغ  بتکم ،
رگا تسا ، ام  زا  بیع  دیـشروخ  خر  تسا  بیـشن  ق  ــــــ مع رد  ها  ــــ زار و گ ـــ ُجوا ف رد  ها  ــــ هنارک گ یب  قشع  يایرد  رد  تسود ، فطل 

م ــ ـشچ ناهج  دیـشرو  خر خـ دنیبن  ه  ـــــــــ نز ک م  ـــ فال ک تسا  روط  ملاع  ه  ــ مه ینیب  ه  ـــــ ياشگب ک هدید  تسا  روتـسم  ام  تسود ز 
ه ــــ مه منیبـب  ه  ــــ ا ک ــــ نک ت زا  ـــ تساـم ب هدـید  رد  هک  رادـنپ  هدرپ  ن  ــ یا بر ، ا  ــــــــــ تسا ی روـک  يرو  ــ ندـید ن زا  ه  ـــــ شا ک ــ فخ
ر ـــــ گا ياو  تسا  رو  ـ ـصنم زا  دو  ــــــ رـصان ب هـن ز  اـجنآ  نخـس  تـسود  دوـب ز  يربـخ  نادـنر  هـقلح  رد  شا  ــــــــــ تـسا ک روـن  ملاـع 

هار ماوت  يوک  رـس  هب  ات  م  ــــــــ نک ه  ــــــ تسا چ رو  ــــ جهم نیا  ه  ــــ قرخ رد  هچ  هک  ددرگ  شاـف  يزور  د  ــــــ تفیب رار  ــــ ـسا هدر ز  ــــــــ پ
شبلط رد  یعد  ــــــ تـسا م ینادرگرـس  یــشوه و  یب  هـک  قـشع  يداو  تـسا  رود  هر  نـیا  د و  ــ هاوـخیمه هشوـت  رفــس  نیاـک  دـنهد ؟
تـسا رورـسم  دوخ  هتفگ  زا  ـد  نک تحد  ـــــ ه م ــــ کنآ دید  شهام  نوچ  خر  سک  نآ  ره  تسب  ورف  ب  ـــ تسا ل رور  ــ غم سوهلاو و  ـــــ ب

رادرب ز هدر  ــــــــ هتخوس پ قشاع  تسا  روطـسم  وا  تحدـم  ناـکم  نو و  ــ ه ک ــــ مه هب  منز  ـــــ رد ن مد  منیـشنب و  ه  ــــــــ تسا ک نآ  تقو 
ن ــــــ ات م تشادرب  مهاوخن  تسود ، يا  تنماد  زا  تسد  تسا  سوه  تیور  ندـید  ار  هتخو  ــ ـس قشا  ــــــ تسا ع سب  زان  اشگهرهچ  خر ،

تسا سخ  وچ  ناشورخ  يایرد  ِرب  رد  لثملایف ، نسُح ، هیام  يا  تاییابیز  ِرب  نابوخ  ه  ــــــــ مه تسا  سفن  کی  قمر و  کی  ار  هد  ـ ـشلد
اجک هب  ار  لد  مغ  م ، ـــــ هاوخ داد  تسا  سگم  ياوـن  تسا و  غاز  هگنـالوج  ـه  ـصر ـــ راـهب ع یبیـصن ز  تسین  ار  ه  ــ تخوـس ر  ــــ غر پ ـــــ م

ناور و راد ، ـــــ لد يو  ـــ دَوب س قافآ  رد  هک  ا  ـــ غوغ لغلغ و  ه  ـــــــ مه نیا  تسا  سر  دایرف  وچ  تسا و  ناتسداد  نم  وچ  هک  منک ؟ هضرع 
شیورد ناهن ، اد و  ـــ یپ تشذ ز  ــــ گب ه  ـــــ کنآ تسا  شیورد  ناهج ، ود  ره  زا  دلـسگب  لد  هکنآ  نادنر  بهذم  تسا  سرج  گناب  همه 
شیورد تـسین  تـسا  شیورد  نآ ، زا  ن و  ــــــ یا زا  دــنک  يرود  ه  ــــ کنآ تـسا  رود  نادــنر  بهذــم  زا  هقناــخ  هـقر و  ـــــــــ تــسا خ

راـی رکاذ ، ه  ــ ياراـیم ک ر  ـــــــــ کذ ه  ــــــ قلح تسا  شیورد  نا ، رـس و جـ هـالک و  هد  ـــ یداـن ه  ـــــ کنآ یـشیورد  ه  ــ لُک دراد  ه  ــــــــــــ ک
اب هک  ه  ــــ ن تقیقح ، ه  ـــــ درک ب یـشیورد  يوعد  ناـسک  عـمج  رد  هک  ر  ـــــ تسا ه شیورد  ناـیع ، هب  دسانـشب  ر  ـــــ کاذ ه  ــــــ کنآ تسا 

ِرادـید تسا ؟ شیورد  ناسچ  تسا ، شیوخ  تمه  هد  ـــ نب شیورد  دـش  دوخ  لد  ياوه  هب  وک  يایفو  ــــــ ـص تسا  شیورد  ناـبز ، درو 
امش و هک ، وگب  ناید  ـــــــــــــ لخ اب  تسام  ناوت  رد  ات  وت ، يو  ــ را ک ــــــــ سکاخ ام  تسام  ناج  يادیوس  ِّرـس  را ، ـــ گن ق  ـــــــــــ ـشع رای 
ـد سر یم  هک  یمغ  جنر و  بیقر  تمسق  نآ ، رد  تسه  هچ  ر  ــ سودرف و ه تسام  ناور  ورـس  هیا  ـــــــــ ـس هب  ا  ـــــــ مارآ م شیوخ  روصق 
ر ـــــــــــــــــ غاس تسام  نا  ــــ هن ّر  ـــــ ـس لصا  ــــــــ ح راـی ، رادـید  میعنلا  تنج  وت و  هک  و  ــــــ گب یعدـم  ا  ــــــــــ تساـم ب نآ  زا  وا ، زا 

ناـیفوص ناـشورف و  مـلع  نا و  ـــــــــــ ـشُه اـب  نـیا  تساـم  ناور  ناـج و  رورپحور  هزمغ ، نـیا  ـــــــــ نـک ک همـشرک  زیرب و  هداـب  راـیب و 
ِراـی ِبار  ــــ مـشچ خ تساـم  يوزرآ  برط  هـک  اـبرطم ، زیخر  ــــــ ناقــشاع ب يوبــس  تساـم  ناـبز  درو  هـک  هـچنآ  دنونــشنی  ــــــــــــ م

ز ناقشاع ، ا  ـــــــــــــ تسام م يوبس  زا  ادخ ، نا  ـــــــــ قـشاع یتسم  تسا  هداب  ز  نابوخ ، قشاع  یگناو  ـــــ ید تسام  يوس  رادا  ــــــــــ فو
رد هدزی  ــ تشهب م ر  ـــــــــ یط ناردنلق  يا  ار ، هد  ــــــــــ کیم دینک  نشلگ  تسام  يوجتـسج  یپ  هردـس  هب  نیمالا  حور  میتیادـه  هو  هلق کـ

هداب زیر  ـــــ ب یقا ، ــــ ـس تسام  يوس  هب  الاب  هعموص  ياد  ــــ ت گ ـــ ـسد دـننک  نوزف  ار  بر  ـــ هک ط و  ــــــ گب نابرطم  اـب  تساـم  يوگتفگ 
ل ــــــــ ّیخر گ ـــــ دوشگ س وا  راسخر  هدر  ــ را پ ــــــــــ هب دا  ـــــــ تسام ب يوربآ  ِببـس  یم ، ر ز  ــــــ ِّم پ ـــــــ نیا ُخ نم  ماج  هب  نوگلگ 

بارحم هلبق  تسام  يوم  يوم  ُنب  هب  نیجع  ت  ــــ خُر ر  ــــــ هم درذـگب  شرع  زا  تا  هولج  هک  یگدر  ــــــ يا پ تسام  يور  هتفـشآ  ربلد  ز 
ر ــ گا شیاین ، هب  ار  لد  ل  ـــــــــــ ها تسا  نم  بات  بت و  زار  دوخ ، وت  يو  ــ ـسیگ بات  تسا  نم  بار  ــ حم هلبق  تجک  يور  ـــ با م  ــــــــ خ

هدزی فـص مـ رد  دوـب  يرایـشه  همه  ناـفیر  ـــ مدـید ز ح ه  ـــــــــ چنآ تسا  نم  بادآ  وـت ، يوـم  ُخر و  راد  ــــــــ ید دا  ـــ تسه ی یبادآ 
ر ـــــ تسا ه نم  بادرگ  هدز  یم  یـشهیب  ی و  ــ تـسم دـنرو  هطوـغ  نایعدـم  لـمع ، م و  ـــــــــــــ لع مَی  رد  تسا  نم  باوـخ  نم ، يراد  ـ یب

رگید هر  هر ، نیا  زج  هک  هّلل  شا  ـــــــــــــــ تسا ح نم  باّوت  رفاغ و  نم ، تعا  ــ رد ط تسود  دبلط  شـشخب  شزوپ و  شهنگ ، زا  یـسک 
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نم بان  ِیم  ِماج  نم ، ترشع  هیا  ــــــ ار م وا  یبیصن ، تسا  يداش  مغ و  زا  یسک  ره  تسا  نم  بآ  لگهب و  هتـشرس  و  ــ يور ت قشع  میوپ 
تـسوا ناقـشاع  لد  ماد  را ، ــ يوسیگ ی تسا  نم  هناورپ  هتخوس ، قشع  عمـش  رد  تسا  نم  هناوید  لد  نا ، ــــ هج هناسفا  قشع  يایرد  تسا 

يوـک تسا  نم  هناـخ  رد  ـه ، مه اـهزا  ــــــــ ین زار و  ناربـلد  زاّـمغ  خر  ناقـشا ، ـــــــ ياـغوغ ع تسا  نم  هناد  شبل  تـشپ  هایـس  لا  ــــــ خ
، قشع يا  ــــــ یرد نم  ناج  زوسلد  هلان  دعر ، دایر  ــــــــ تسا ف نم  هناشاک  وت  يور  قاور  قا و  ــــــ قشع ط يافـص  باب  هدـکیم ، يو  ـ کن

وت ناج  هب  وت ، يوک  رس  نم  ياوتف  تسا  نم  هناش  یگمه ، نایسدق  دوجـسم  انـشآ  هناشرـس  رای  فلز  هب  دش  ا  ــــــ تسا ت نم  هناتـسم  هرطق 
ّیمولظ و نیا  لوهج  دنمولظ و  ه  ــــــــــــــــ لمج وت  خر  ِنافراع  تسا  نم  ياوام  هدـکیم  رد  وت ، فلز  م  ـــــــــ هب خ تسا  نم  ياج  مسق !

تـسا نم  ياوـتف  وـت ، يوـک  رـس  هب  نداـهن  ر  ــــــ ـس تسا  بلط  ردـنا  هدز  ترـسح  وـت  يور  ق  ـــ ـشاع تسا  نم  يادوـس  رـس و  یلوـهج ،
یمشچ هشوگ  امن ، هولج  ا ، ـــــــ شگ خر  تسا  نم  يادیوس  ّرس  مقر  ا  ـــــــــــــ هنت هن  نیا  دناوت  يادیـش  همه  دهاز ، لهاج و  م و  ـــــــ لاع

دای يرذگی ، ــــــــــــ اجک م ره  سینک  رید و  هدکتب و  ه و  ـــــــــ عموص دجـسم و  تسا  نم  يادیـش  هدیدمغ  لد  ياو  ــــــــــ نیا ه زادنا 
هنا ــ قشع خ هناخ  تسا  نم  يامعم  زار  دوخ ، هک  تسا  باجح  نیا  باجح  میباجح و  میبا و  ـــــــــ جح میباـجح و  رد  تسا  نم  يارآلد 

ناگدروخیم نکفاراب  ار ، ـــ ـس ن  ـــــــ یا تسا  نیرب  ِشرع  هزاورد  زا  رتر  نآ بـ ه  ـــــــــــ یا ــــــ تسا پ نیزح  قاّشع  هاگلزنم  تسا و  قشع 
نایوج یتسین  هورگ  ا  ــــ تسا ب نورب  ینیب  ناهج  کلم  یتسه و  نا  ــــ هج زا  تسا  نیرق  یشوهیب  یتسم و  یلاح و  ناشیرپ  اب  تسا  رای  هار 
تـسا نیبج  هم  ِراـگن  نآ  ناگدادـلد  ز  ـــــــــــ کر ــــــــ تسا م راذ  ـــــــــ علگ را  يور یـ ِنارگادو  ــــــ ـس نکـسم  تسا  نیـشنمه  قشاـع ،

هبعک نیا  فـکا  ــــــ تـسا ع نـیمز  يور  زا  هراوآ  هگراـب  نـیا  ی  ـــــــــــ نا ــــــ دـنقیرط ب ناـیاورنامر  ـــ مر ف ـــــــــــ ناراد ح هدر  ــــــــــ پ
، ربلد يوسیگ  با  ــــــــ چیپ و ت رد  لاصو  ياوه  تسا  نیا  نآ و  يانث  زا  رود  هد  ــــ کیم نیا  مدا  ـــــــــ تسا خ نآ  نیا و  حدم  هتـسراو ز 

نتسشن ه  ــــ سینک دجـسم و  رد  تسوت  هام  راسخر  ندید  ياو  ــــــــ رد ه ناج  تسا  ه  ــــــ ناش خاش  ره  ییادف  هدر  ـــــــــــ لد ب تسا  هنارت 
لا ــــــــ صو رد  ـــــ نا تسا  ه  ــ ناد وچمه  تبل  لا  ــــ خ ماد و ، تفلز چـو  ناگدیمر  یتسه  نافرا و ز  ــــــ د ع ــــــــ یـص رد  تسا  ه  ــــــ ناهب

دیاـب دیـسر  رـس  هب  یناوج  لـصف  تسود ، يو  ــ رد ک تسا  هناور  ا  ـــ یرد بنا  ــ لیـس ج و  ــــ م چ ــــــــ کـشا كاـنبات  سمـش  يا  وـت  يور 
هنار ــــ رد ک شمغ  ْما  ــــ هنشت ک ِتسم  نیا  نارکیب  يایرد  وچ  تسود ، نسُح  جاو  ــــــ ما تسا  ه  ــــ نا ـــ مز رو  ــ همه ج نیا  درک ؟ ه  ــــــ چ
لاب ر  ــــــ گا قشع  قشع  وترپ  تسا  هناـغَچ  گـنچ و  يدا و  ـــ ـش صقر و  هب  برطم  ناـنک  برط  شلاـصو  ياوه  رد  هنا  ـــــــــــ خیم تسا 

دــیا ز ــــــ منب ُخر  را  يزور  تــسوا  م  ــ کاــح ناــکم ، نْوــک و  نــیا  رد  هو  ــ لج دــنک  ر  ـــــــ تــسوا گ مکاــح  ناــهج ، هــب  دـــیاشگ 
تـسین یقـشع  نآ  رد  هک  ملاع  هب  تسین  يا  هّرذ  تسوا  م  ــ کاح ناـهن ، ادـیپ و  هب  ه  ـــ ددر ک ــ شا گ ــــــــــ شیوخ ف هناـخنا  ــــــــــــــ هن

د ــ ننیب ه  ـــــــــــ مه بیغ  هدرپ  زا  شخر  يزور ، ددر  ــ نا گ ـــ یع ر  ــــــــــ تسوا گ م  ــ کاـح نارک ، هب  اـت  نارک  هک  هـّللا  كرا  ــــــــــــــ ب
مکاح ناور ، مسج و  همه  ه  ـــ ینیبن ب دو  ــــــ باجح خ تسا  باجح  وت  رب  ناور  مسج و  زا  هک  ا  ـــــ تسوا ت مکاح  ناـیع ، بیغ و  رد  هک 

تـسود يـالتبم  تسوا  مکاـح  ناـمز ، رهد و  رب  ه  ـــــ تسا ک یلـالجلاوذ  قـشع  وـترپ  زجب  تسین  ناـهج  هـک  میوـگ ؟ هـچ  ن  ـــ تـسوا م
ردـنا رگم  مهن ، یمن  ر  ــــــ ـس ن  ــــــ تسود م ياپ  هب  زج  دـهنن  رـس  تسود  هک : وگ  رب  تسود  يارـس  رد  را  ینک  رذـگ  ابـص ، دا  ــــــــــ ب

دَُوب هک  هدـب  دو  ـــ ْفاصنا خ بابک  تخُر ، قارف  ار ز  ــــــــ لد م يدر  ـــــــــ تسود ک ياوه  ردـنا  رگم  مهد ، یمن  ناج  ن  ـــ راـی م مودـق 
يرمع تسود  يوبـس  تسود  يـالتبم  دوشن  نم  وچ  سک  شا  يا کـ دـشن  نم  وـچ  اـّما  دـش ؛ قـشع  ریـسا  نو  ــــ نجم تسود ؟ يازـس  نیا 

يوب اپارـس ز  تسا  ر  ــــــــ ّطعم نشل  ــــ تسود گ يور  م  ــ یدـید ـــــ تشگ و ن ما  ــــــــ مت سلجم  تسود  يو  هب کـ مدربـن  هار  تشذـگ و 
هار راو  شا  ــــــــ فخ تـسا  نــشور  راــی ، خر  ز  يور ، یم  هــک  اــج  ره  تــسود  يو  ــ م ب ــ یدینــشن ا ، ــــــــــــــ جکر ــــ میتــشگ ه راــی 

تسود يو  ـــــ بس زا  د  ـــــ ـشن بیـصن  ی  ــ م ـــــــ َن ار  ام  دنا  ـه  تفرگ ـر  غاس هدشلد  ِنا  ـــــــــــ گراوخیم تسود  يو  ــ ـس م  ـــ یدر ـــــــــــــ بن
: هک وگب  نـالقا  ـــــــــ اـب ع تسود  يوگتفگ  ز  ــ دراد ج ـــــــ نا ن ــــــــ هج ه  ــــــــ نرو دونـشن  راـی  ُخر  فصو  و ، ــ ن و ت ـــــــــــ شوـگ م
، یم ر  ـــــ یگ ر  ـــــــ دهد ب یم  هداب  ام  هب  رای  تسد  یقا ز  ــــــ تسود س يوجتـسج  رد  ه ، ــــ مه نیا  تسا  سب  شواک  تسا  رهاظ  رای  ُخر 
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زاب میور  هبرد  ار ، ناج  ّرِـس  م  ــــ یوج هچ  زا  تسین  زارمه  ارم  سک  ار ، لد  زار  میوگ  هک  اب  ناج  ّرـس  تسود  يو  ـــ کن ِتسد  زین ز  و  ـــــ ت
مبهار رید  یفو و  ــــ ـص ه  ـــــ قلح تسین  زان  ـن  یا قشا  ــ ع مدـیدن ، ار  يد  ـــــــــ نمدرد دوشیم  ات  نک  هزمغ  یناوتیم ، اـت  نک  زا  ـــ تسین ن

نالدیب نابزی بـا  ــــــ درخ ب لها  اب  تسا  راتفگز  زجا  ـــــــ ع لد ، لها  تسین  زاورپمه  غاز  اب  هدز ، رپ  لا و  ــ غر ب ــــــــــــ يوجم م زگره 
ناناج قشع  تسین  زابرس  دنکفن ، ربلد  يو  ــــــــ رد ک رس  ـه  کنآ شاب  زابرس  فک  هب  ناج  ناناج ، هار  رد  هدبرس  تسین  زادرپ  نخس  زگره 

ن ـــ یا ما  هدیـشون  یلب  ماج  زا  ی  ــ لاح ناـشیرپ  نیا  تسین  زاـغآ  ارو  نوچ  دو ، ــ بن ما  ــــــ جنا ار  ق  ــــ ـشع تَسلَا  زور  زا  لد ، رد  دراد  هشیر 
شتآ ن  ـــ یاک تسی  ــــــ تسین ک شنامرد  وت  لصو  زج  قشاع و  مقـشاع ، ناگتخوسلد  لفحم  تسین  زاسمد  الب  یب  ربلد ، لـصو  اـت  ی  ــ لب

زار تسین  شنایاپ  شزاغآ و  هک  تسای  ـــ ثیدح ن  ـــــــ یا تسین  ير  ــ کذ ناگتخوسلد ، لفحم  رد  وت  ز  ـــــ ج تسین ؟ شناج  رد  هتخور  ــ فا
زجب هک  میوـگ  ه  ــــــــــ ا ک ـــــ تسین ب شناـهنپ  رـضاح و  دوـخ  هک  تسود ، ِر  ــ ز ب ــــــ دو ج ــ من زا  ـــــــ یـسک ب شیپ  ناو  ــــــــ تن ار  لد 

نک زا  ـــــ رگنب ن نیکـسم  ِنم  رب  ـا ، ـشگم ــــ ـشچ هشو  ــــــــ تسین گ شنامرف  هب  راد  ــــــ ید ه و  ــــــ ـشیدنا ه  ــــــ کنآ زگره  دـنیبن  تسود 
هناـمیپ و رـس  و ، ــــــــــــ ز ت ـــــــ جب هک  هد  مزیر  ـــ بل ر  ـــــ غاـس نک و  زا  ـــــ ب مُخ ـــــ ر  ــــ ـس تسین  شناـماس  هیداـب  نـیا  هـک  زا ، ـــــــــــ ن

هرا ــــــ تـسین پ شناــشیرپ  بـلق  زجب  هنیــس  رد  ه  ـــــــــــــــ کنآ ییوگناــشیر  ــــــــ شنا ز پ ـــــــ بز تـسب  ناو  ــــــ تن تـسین  شناــمیپ 
وت يور  هتفـشآ  لد کـه  قشاـع  یتـسم  تـسین  شناریح  هتـشگرس و  هـک  تـسین  یـسک  ه  ـــ دـنبرد ک مد  مـلق و  نکـشب  رتـفد و  ن  ــــــــ ک

، رمع زا  میتسم  نیا  ز  ــ جب تسو  ــــ هداب ت زا  هتخابلد  قشاع  ی  ــــ تـسم تسین  لقاع  دـشن ، وت  لاخ  هناوید  ه  ـــــــــ کنآ تسین  لد  دـشا ، ـــــ بن
زا رذ  ــــــــــ گب تـسین  لـحاس  ار  هیداـب  نـیا  هـک  درک  ناو  ــ هـچ ت ارم  د  ــــ نکفا هیداـب  ن  ـــ یرد و  ــــــــ يور ت قـشع  تـسین  لـصاح  رگد 

ز ــ جب هک  نکف  هدا  ّــــــ جس ه و  ـــ قر ــ خ رگا ، یقشع  ورهر  تسین  لیاح  یـسک  وت  زج  وا ، وت و  نا  ـــ یم هک  ياهتخابلد  ِقشاع  رگا  شیو  ـــ خ
تـسین لـفحم  نیرد  هار  ار  هفیاـط  نیا  ز  ـــ هک ج راذـگب  د  ـــــــ هاز یفو و  ــــ ـص ی  ــــ لد لـها  زا  رگا  تسین  لزنم  نیا  ورهر  ار  وت  قـشع ،

هقرخ نیا  زا  ریگ و  ن  ـــ تسد م تسین  لـقعیال  هناوـید  لـصا  ـــــــــ نیا ح زج  هک  ناـنز  گـنچ  ـم ، نز گـنچ  وا  هّر  ــــــــــــــــــ ِمَـخرب ط
ه ـــــــــ گلزنم هب  هک  یهار  درادـن  تابار  ــــــ هب خ ناـفر  ــــــــــ ملع و ع تسین  لـهاج  ه  ــ گیاـج زجب  هقر  ــــ نیا خ رد  هک  ناـهر  سولاـس ،

تـسین ممارـَّالد  ه  ــــــــــــ در ک ــــــ یگن مارآ  ملد  تسین  ممارآ  رگد  تیور ، ترـسح  زا  بشما  يور  ترـسح  تـسین  لـطا  ــ هر ب قاّـشع 
مدـیدب وت  يور  ه  ــــ زاغآ ک زا  ن  ـــــــــ تسین م ممادـنلگ  هک  م  ـــــ یوجن راز  ــــــــ لگ يور  نمچ  فْرَط  مورن  مهاوخن ، غا  ــ شدر ب ــــــ گ

ناـهج کـلم  رد  هک  دوب  ناـمگ  هچ  مداـتفا  دوخ  هب  وت  ماد  هب  ه ، ـــ ناد کـی  هب  نم  تسین  مماـجنا  شوروـح ، نیا  تعلط  ی  ـــــ رد پ متفگ :
رـس يدـنه  وچ  ماّیا  ه  ـــــ مه تسین  مماک  بلط ، ْماک  نآ  زا  هک  مناد  هچر  ــ موش گ راـکبلط  ْماـک  موش و  شیوک  كا  ـــــــ خ تسین ؟ مماد 
هدا ــــــ تسین ب تسه و  اغوغ ، روش و  رد  وت  رکذ  ردـنا  ملاع  تسین  تسه و  تسین  ممایا  همه  رد  رظن  ِقیفوت  ه  ــــ ر چ ــــــ مریگ گ شهار 

، انرب ریپ و  ره  لد  رد  ت  ــــــ یور قشع  دشن  دش  نازورف  اهلد ، رد  وت  را  ــــــــ سخر رو  ــــــــ تسین ن تسه و  ابهص ، ماج  ردنا  تسد تـو  زا 
زا لد  درد  تسین  تسه و  ارحـص ، تشد و  رد  وت  يوم  رطع  يوب  دناوخن  ـد و  ناوخ ار  وت  حدم  لگ  خاش  رد  ـــــــــ نا لبلب  تسین  تسه و 

ادـف ربـلد  نآ  هار  رد  نم  ِنا  ـــــــ تسین ج تسه و  ابیکـش ، ربـص و  هما  ـــــ هرا ج ـــــ هرا پ ــ تـفگ پ ـــــــــ ت و ن ــ فگ وا ، شیپ  مدرز  يور 
تفر تـفر و نـ وا ، ياـیور  رد  قـشع  ناورا  ـــــــــــــ تـسین ک تـسه و  ارـالد ، كاـخ  ِیخرب  ْناــبو  ــــــ نا خ ـــــ تـشگ ج ـــ تـشگ و ن

ه ـــــ کنآ تسین  هدازآ  هتـشاذگن ، وا  يوک  رد  ر  ــ ـس ه  ـــــــــ کنآ قشع  مسر  هار و  تسین  تسه و  انمت ، نیا  رد  ناوراک  اهدص  نا  ــــــــ ج
، دراد ُخر  رب  هک  ر  ـــــــــ یتسه ه گنر  قشع  هار  ردنا  تسود ، يا  نیزگر  ــــــ ار ب یتسین  تسین  هدادلد  وا ، هاگرد  رد  هد  ـ نکفن نا  ـــــــ ج

ندا ــــ هن ر  ــــــــ ـس تسین  هداب  تسم  تسا ، رادیب  تسا و  رایـشه  ـه  کنآ تسا  وت  ام و  باسح  زا  نوریب  قشع ، مسر  هار و  تسین  هدازمدآ 
ینک ادیپ  ار  قشع  هار  ه  ـــ د ک ــــ یا ـــــــ اهلا ب ــــ ـس تسین  هداهنب  رـس  هب  اپ  دـناد ، تسه  ار  دوخ  ر کـه  ـــ تسا ه نداهنب  رـس  هب  اپ  وا  رد  رب 

زا راد ، هقرخ  راد و  ـــــــــ جا ـــــ تسا ت یهاشنهاش  جاـت  نوچمه  شیورد ، هقر  ــ تسین خ هداـس  هار  تسا ، هناـخیم  ناد  ـــــــ نر هر  ن  ـــــ یا
هصق تسین  هدامآ  دوب ، شناج  رد  لالغا  نیا  هک  ر  ــــــــــــــ يونشن ه ربلد  يو  ــــــــــ ب ییوب ، گنر و  ریسا  ا  ــــ تسین ت هداتفا  وب  گنر و 
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يا ـــــ هتفگ ه تسین  هناـگیب  یفو  ـــ ـص تسد  هب  دـیوج ، ناـج  ه  ـــــ چنآ تـسین  هناـختب  هـبعک و  نورد  دـهاو ، ــــــــــ لد خ هـکنآ  یتـسم 
هک زا  ار ، لد  زار  میوگ  ه  ــــ ا ک ــــــــ تسین ب هنازرف  ر  ـــ بلد لا  ــــــــــــــ مج فصو  رو  ـــــــ رد خ خیـش  شیورد و  یفوص و  فوـسلیف و 

هچناک نخـس  زا  دندنبب  رتفد  وگب ، ار  ناد  ــــــــــ نمـشو ــــــ تسین ه هناوید  ق و  ـــ ـشاع نا  ـــــــــــ بز زا  دـنیوگ ، هچ  ره  رای  فصو  میوج 
هر ار  وا  هک  سک ، نآ  بیصن  ی  ــــ تسود ب هب  یهار  مََرب  مشون ، رگ  وت  تسد  زا  رغاس  تسین  هناتـسم  شهیب و  نا  ــــــــــــــ بز زا  دنیوگ ،

ه ـــــ قلح تسین  هناورپ  زج  تخوس ، تلامج  عمـش  رب  ه  ـــــــــ کنآ قارف  زوس  قشاع و  درد  دـنناد  نا  ــــــ قـشا ـــــــــ تسین ع هنامیپ  نیا  رب 
يدوخیب و زمر  یتسم و  ه  ــــــــــــــــ صق تسین  هناد  ماد و  ریغ  دنادن  سک  نا ، ـــــــــــ تسم ریغ  تبل  لاخ  هوشع و  زا و  ـــــــ و و ن ـــــ سیگ
رپ لاب و  غرم  تسین  هناشاک  ه و  ــ ناخ ار  وا  يور  نا  ـــــــ قـشاع ناراسُگیم  تسین  هناسفا  هروطـسا و  نیاک  دنناد  نا  ـــــــــــ قـشاع یـشهیب 

تــسین هـناورپ  روـخ  رد  یتـسه ، کـلم  د  ـــ نبياـپ وـش  هـناورپ  وـش ، تـسین  ییوا ؛ يور  ریــسا  ر  ـــــ تـسین گ هنـال  غاـب و  رکف  هتــسکش ،
مه زا  ی  ـــــــ گناوید اب  لقع  ملع و  هار  تسین  هناخیم  قیال  دراد ، يوب  گ و  ـــــ نر هکنآ  تسا  هویش  ندیرب  ملاع  زا  لد  ار  نارا  ــــ ـسگیم
نیا ریغ  شهار  تسود ، اب  انـشآ  وش  هناـگیب  نتـشیوخ  زا  وش ، هناوید  وش ، تسم  تسین  هناوید  اـهماد  نیا  اـهه و  ــــ ناد نیا  هتـسب  تسادـج 
قشع مغ  تسین  يراکددم  چیه  ناور ، ِحور  يا  و  ـــــــــ زج ت تسین  يرای  ارم  هک  میوگب  هک  اب  لد  م  ـــــــــــ قشع غ بیبط  تسین  هناگیب 

هک میاشگب  ـی  سک هب  م  ــــــــــــــــــ ناوتن ار  لد  زار  تسین  يراوخمغ  هدزمغ ، هیدا  ــــــــ نیا ب رد  هک  یـسک  هب  میوگن  تسا و  ناج  هب  وت 
يرایـشه هدزیم ، هد  ـــــ کیم نیا  رد  هک  دـنبر  مد بـ ی  ـــ زیر ز م ـــــ بل ر  ـــــ غاس زا  یقاس ، تسین  يرادـهگنزار  ناـغم  ر  ــــــــــــ ید نیا  رد 

نک رذ  ـــــــ فطل و گ نک ، فطل  تسین  يراتسر  ــــــ ی و پ ــــــ ببیبط چیه  مَاوت  زج  گرم  رتسب  نم ؛ رتسب  و و  ــــــ قشع ت نم ، درد  تسین 
نم و قشع  رد  هک  ناه  شیوخ  رتفد  قرو  رب  مشک  خر  ـــــ ـس م  ـــــــــ لق تسین  يرامیب  وت ، ناج  نم  يرا  ــــــــــ میب هب  هک  منیلا  ـــ رـس ب هب 

چیه رگد  ریجنز و  هب  هتـسب  ا ، ـــــــــــ یر ماد  رد  چـیه  رگد  ریوزت و  هقرخ  یکی  مییا و  ـــــــــــ ریوزت م هـقرخ  تـسین  يراـتفگ  وـت ، نـسُح 
میدربـن و تسود ، هگرا  ـــــــــــــــ رد ب چـیه  رگد  ریگنیمز و  هدر  ــــ ناور ک وچ  ار  ناـج  سفن  یگماـکدوخ  یهاوـخدوخ و  ینیبدوـخ و 
ریدقت و دماشیپ  هب  ه  ـــــــــ تـسب لد  قلخ  ه  ـــ مه هتـسسگ ز  تابار و  ــــــ هدیزگب خ چیه  رگد  ریـصقت و  هب  هتـسبرس  همان  ز  ــــــــ میدیدن ج

شییافـص هک  یفو  ـــــــــ ـص چیه  رگد  ریقحت و  هدـید  اد  ــــــــــــــ قلخ خ رب  دـیاشگ  تسین ، تفـصشیورد  ه  ـــــ شیورد ک چـیه  رگد 
هدش یبا  ــ جح هب  شملع  ار  دوخ  هتـساراین  صالخا  هب  هک  م  ـــــــــــ ِلاع چیه  رگد  ریـشمش و  رز و  ِدر  ــــــــ رد م رب  زج  رـس  دـهنن  دـشابن ،
راهب داب  رادـید  هدژم  چـیه  رگد  ریباـعت و  ظاـفلا و  هب  تسا  ه  ــــ تـسب دـناوخارف  دـنچ  یبتک  ناـفرع  هک ز  فرا  ــــــــ چـیه ع رگد  ریـسفت و 

بیرفلد ِزاوآ  رد  ور  ــ ـس خا  ـــــــــــ ــش هـب  لـبلب  داد  راـهب  داـب  مدـقم  هـب  نا  ــ هـک ج دـیا  ــــــ ــش داد  راـی  راد  ـــــ ید هدژ  ــــــــــــــــــــ م
رد داد  رارقیب  ن  ـــــــ نا م ـــــــــ هب ج یـشمارآ  لالد  هوشع و  نآ  رد  هدا ، ـــ ماج ب هب  یقاس  داد  راذعلگ  دق  ورـس  دـیون  لد  ر  ـــــــــــــــــ ب
مغ یما ز  ــــــ ناتسوب ج راخیب  لگ  ن ، ــــــــ نابز م نیریش  داد  راسگیم  یتب  تسد  هب  ناج  هک  دیاب  تسشن  نیمغ  دیاشن  قشع ، ناتسوب 

ناـج زاورپ  داد  رازه  دـص  وا ، هر  رد  دادـن  نا  ـــــــــ کـی ج نـم  زادـگناج  لد  د ، ــــــــ ید تـسود  يور  اـت  داد  راو  داـهرف  ورـسخ ، هـب 
يوک هب  هر  یهاگحبـص ، میـسن  رگ  ددرگ  زاـسمه  یمد  نم  اـب  ما  هتفخ  تخب  هک  رگ  ددرگ  زاـب  یهار  رادـلد  هچوک  يوـس  هب  ر  ــــــــــ گ
هدید ــــــ مغ لد  ر  ــــــــ دیوگ گ زاب  یحرش  قاشع ، لد  درد  زا  ین  ر  ـــــ ددرگ گ زارمه  دق  ورس  نآ  اب  هدر  ــ سفا لد  ر  ــــــ دبای گ تسود 

رد ددرگ  زارفارـس  يـالاو و  نـالد  ـــــــــــــ بحاـص رب  رد  درآ  تمحر  یفیعـض  روـم  مغ  رب  نامیلـس  ر  ــــــ ددرگ گ زاوآمـه  هاوـخمغ  اـب 
ِناتـسب ورـس  يا  مرـس ، رب  نکفا  ه  ـــ یاس ددرگ  زاب  يزان  هب  رگ  دیاشگ ، رد  میورب  ر  ــــــــــ مزیرب گ ناج  شمودق  رد  مراپـس ، رـس  شیاوه 

زا يدو  ـــــــ خیب درادـن  يرایـشه  رادـلد ، هنامیپ  زا  هدا  ـــــــــــــــ رای ب مغ  ددرگ  زاورپ  هدامآ  ناـهج ، زا  مناـج  ه  ــــــــــ ا ک ـــــ ییوکن ت
زا قشاع  درادن  يرامیب  رامیب ، قشاع  نیا  د  ـــــــــــــــ با ات  دـناشک  يرامیب  هب  ار  سک  ره  وت  رامیب  مشچ  درادـن  يرادـیب  هنامیپ ، نیا  شون 
رای مغ  درد  ینیریـش  زا  تفگ  ناوتب  ه  ـــــ ا ک ــــ درادن ب يراتفگ  قشع ، ثیدح  زج  دوخ  اب  هکنوچ  شماخ  هدنکرب  لد  رادلد ، زج  زیچ  ره 

، نیلاـب رب  وـت  قـشع  زج  هک  نیب  نک  رذـگ  يزور  تخر ، راـمیب  نـیلا  ـــــــــ ر ب ــــ ـس رب  درادـن  يراوـخمغ  هشیپقشاـع  رادـلد ، م  ــــ زج غ
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مغ رگخا  درادـن  يرادـید  ریغ  ربـلد  ییا ز  ـــــــــــــــ نمت لد  نک  مک  زاـن  اـشگب ، هدرپ  خر  زا  تـسود ، يا  نـک  فـطل  درادـن  يراتـسرپ 
رگا ْناـهنپ  ِمَـغ  ر  ـــــــــــ ب درکن ؟ اـم  راز  لاـح  زا  یـشسرپ  ر  ـــ خآ يد  ــــــــــ ید درف  د  ــــ یناـشنب درک ، مـغ  اـب  تـفج  ار  اـم  ه  ــــــــــ کنآ
مـشچ بآ  اب  را  منا  ـــــ ـشنب ور  ــــــــــــ ار ف لد  شتآ  درز  راسخر  رب  وت  رگنب  ناور  ار  مخر  ــــــــــ ـس کـشا  راکـشآ  یهاو  ــــ یهاوخ گ

لگ ُخر  ردـنا  داب  در  ــــــــــ نمچ گ ردـنا  دـید  وت  يا  ــــــ بیز راسخر  دوخ ، هن  ر  ـــــ درـس گ هآ  اب  منزیم  مغ  رگخا  ملاع  ود  ر  ـــــــــــــ ب
مونشب درط  وت  يزاس  نتشیوخ ، يوک  مراب ز  دص  ود  ر  ــــ نتشادرب گ دوخ  يور  تناتـسآ  مرا ز  ــــــــــــــــ ین یم  درگ ؟ هچ  زا  دَناشف  یم 

هتفگ يداتسوا  دنچره  دورسب  نیا  يدنه  دربن  نادیم  هب  مباتشب  هتفرگب  فک  هب  نا  ـــــــــــ زیتس ج دشاب  ار  و  ــــــــــــ لدیب ت ن  ـــــ اب م رگ ،
شیوخ ر  ـــــــــــ زا س درک  دیاب  رفس  وت  يو  ـــ هب س گنت  ِلد  ا  ــــــــــــ قشع ب رفس  درم  دوب  یهاوخ  وت  رگ  نم ، مین  نادیم  نیا  درم  تسا :

هولج زا  ه  ــــ کنآ درک  دیاب  رذح  هناخ  ره  ِنتسج  ا  ـــــــــــ فش زا  تسج  دیاب  افـش  هناخیم  ز  تفگ : ا  ـــ ر م ــــــــ یپ درک  دیاب  رذگ  هناختب  هب 
زا سپ  دوشگ  قاشع  هب  ریپ  ار  هد  ـــ کیم ِرد  ر  ــــــــــــــ درک گ دـیاب  رمق  ِّقش  هزجعم  نا  ـــــــــــــــ مگیب تسا  شیپ  تهام ، وچ  راـسخر 

دیاب رطخ  ساـسحا  هک  د  ــ ییآ دو  ــــــــ هب خ تشاد  يرادرـس  يوعد  یم ، هئـشن  زا  لد  ر  ـــــ درک گ دـیاب  ـر  فظ ح و  ــــــــــــ تف يوزرآ  نآ 
هد ـــــــــــــــ کـشتآ نتـسج  ِهر  رد  درک  دیاب  رت  هدئام ، نیا  زا  بل  ناشو  ــــــ هدا ن دوشگب بـ ار  مُخ  رـس  يدنر  هک  تسود  يا  هدژ  ـــ درک م
هدز رغا  ــــــــــــ ِتسم س شخر  رادید  هب  هک  تمالس  داب  م  ـــــــ ر ُخ ـــــ ـس درک  دیاب  رپس  هنیـس ، وا  يراک  ا  ـــــــــــ فج هب  تخاب  دیاب  رس 

قــشع هـلبق  درک  دـیاب  رفــس  قوـش  زا  رد  يوـک و  ره  هـب  سپ  تـسا  يرد  يوـک و  ره  هـب  رادـلد  يوـسیگ  هّر  ــــ درک ط دـیاب  ربـخ  زین  ار 
هک دهد  هدژم  غاب  قا  ـــ ـشع هب  سد  ــــــ میـسن ق در  دیاب کـ زامن  قشاع ، هلبق  يو  ــــ ـس هب  درک  دیاب  زاب  هنا  ـــ خیم رد  دـش ، را  ــــــــــــــــ هب
هک یمغ  درک  دیاب  زاین  نونجم ، قشاع  دیب  ه  ـــــــ دـسرنیم ب ورـس  نا  ــ ماد هب  تسد  هک  نو  ــــ نک در  ــ دـیاب ک زاین  یب  ناهج ، ود  ره  لد ز 
هب ر  ـــــــ ظن دـسرن  ناتـسوب  ناماد  هب  تسد  هک  نو  ـــــ نک در  دـیاب کـ زاس  هراـچ  ِیم  ما  ــــــــ هب ج اود  تسا  ناراذـعلُگ  قشع  زا  م  ـــ لد رد 

ِبل درک  لد  نیز  ارم  ه  ـــــــــ ناگیب د و  ــــ مآ انشآ  درک  لزنم  ام  هناریو  ِلد  رد  ـــــــــ نا تقـشع  دیما  حبـص  درک  دیاب  زارفرـس  يدق  ور  ــ س
حبص درب  لد  زا  ناهج  ود  ره  مغ  وت ، يور  دا  ــــ درک ی لکـشم  لد  نم و  را  هک کـ هطقن  نآ  ّرـس  وگب  شاف  نکزاب و  لگ ، هچنغ  نو  ـــــ چ

ر ــ انشآ گ درک  لصاح  لد  هک  تسین  نیا  رمع جـز  رمث  زیزع ؟ رمع  زا  یلصاح  ارم  وت  رگ  نم ، ناج  درک  لطاب  بش  تملظ  همه  د ، ـــــ یّما
رد هک  رفاسم  نآ  زگره  يدنه  وچ  وت  يوک  رس  زا  دور  ــــ درک ن لیاز  ملد ، مغ ز  ره  وت  يو  ـــــــ کین يور  تسین  مغ  مبیقر  روج  زا  ییوت ،

ورـس درک  مراتفرگ  رای ، يا  تیوسیگ  ه  ــــــــــــ قلح درک  مرامیب  هدز ، یم  يا  وت  را  ــــــ میب مشچ  رادـلد  قشع  درک  لزنم  ناـج  يداو  نیا 
دنداد فک  زا  دوخ  شوه  نا  ــــــ گدزیم همه  درک  مرازیب  همه  نابوخ  ز  هدرکان ، هز  ــــــــ مغ لاـمج  راز  ــ لگ لـگ  ییوکن ، ِن  ـــــــــ اتـسب
قشع درک  مراب  رهگ  لعل  نآ  هلاو  تا ، هو  ــــــــ شع ماهدزمغ  ماه ، ــــ تخوس ماه ، ـ تفیش منک ؟ هچ  درک  مرایشه  وت ، شخبناور  تسد  زا  رغاس 
مدـنار یفوص  هقلح  هسرد و  ـــــــ زا م تقـشع  درک  مراد  رـس  دروآ و  رد  هب  مرا  ـــــــــــــ ید زا  شنمروصنم  هک  در  ـــــ ناـنچ ک راد  ـــــ لد

مرارـسا مرحم  ترد ، كاخ  زا  ه  ـــــ ـسوب تخاس  مدـیواج  وت ، زیربل  ِرغاس  زا  هدا  ــــــــــــ درک ب مراّـمخ  رد  شوگ  هب  ه  ــــــــــــ قلح هدـنب 
نیا زا  م  ــ تشگ فکتعم  درک  مریجنز  ه  ــــــــــــ د ک ــــــــ یزاونب ار  بستحم  درک  مریفکت  هک  د  ـــــ یسوبب خیش  نآ  تسد  ریپ  ییوجلد  درک 

و ــــــــــــ ترپ مربـن  ناوـضر  ّتنم  مرو ، ــــــــــــــ خن رثوـک  بآ  درک  مریـس  ناـهج  ود  ره  زا  یم  هعرج  کـی  هب  هک  ناـغم  ریپ  رد  هب  سپ ،
ریپ درک  مریدقت  هاگآ ز  هتـشادر ، هدر بـ ـــــــــــــــــــــ تَسلَا پ ّرـس  زا  ه  ــ رآ ک تسد  هب  شیورد  لد  درک  مریگناهج  تسود ، يا  وت  يور 
دوخ ییوجلد  ه ز  ـــــــــــ مریپ ک هگرد  مداخ  درک  مریخـست  هدر و  مدع کـ هدرک ، م  ـــ ینا ــــــــــ شیوخ ف هجنپ  رـس  هب  هک  مزا  ــــ نب هناخیم 

ا ز ــــــــــــ بـص دروآ  زاـب  راـهب  داـب  وت ، قشع  ثید  ــــــــــــــ زاـس ح هراـچ  ِقـشع  درک  مریز  ربز و  دو و  ــــ من شیو  ـــــــ زا خ لـفا  ـــــ غ
زا ه  ــــــــــــ شفنب دروآ  زاس  هراچ  قشع  زا  ربخ  ناج ، هدرسف  تفگ  یم  ناتسوب  رارـسا  زا  لگ  نانک  برط  دروآ  زاونلد  يوب  نمچ ، فْرَط 

رطع م  ــــــــــ یـسن دز  یم  مد  رای ، يوربا  م  ــــــــــــ زا خ لاله  دروآ  زادـگناج  نار  ـــــــ جه هیآ  هتـشر  ــــــــ دوب ف نالان  راـی ، ّيرود  مغ 
، تسین لگ  دسر  یم  هارمه ، هب  هتفکـش  ِلگ  کی  ا  ــــ دسر ب یم  هار  زا  هدکیم  ر  ـــــ یپ تسود ، يا  ناج  رارـسا  دروآ  زارفرـس  هچ  يراهب ،
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هگه ـــ میخ زا  نیگرطع  يوم  نآ  توار و  ــــــــ اب ط يور  نآ  دـسر  یم  هاگآ  لد  رب  تسود  ناج  ز  ـــــــ تسا ک تداعـس  غاـب  هچنغ  هکلب 
ه ـــــــــــ مغن نآ  دـسر  یم  هاوخلد  تولخ  هب  هتـساخر ، ـــــــ زاـجم ب ـه  میخ زا  تقیقح و  ه  ّـــــــــــــ طخ زا  دـسر  یم  هاـگرخ  هب  هتـشذگ ،

ریپ بلق  ر  ــــــــــــ بارـش ب زا  تسمرـس  ِقـشا  ــــــ ِنورد ع دود  دـسر  یم  هاـگهگ  هدز  یم  ِناـج  ِشوـگ  ر  ــــ نادوا ب ـــ ِسودرف ج هتـشرف 
یهام ر ز  ــــــــــ یقف لد  ِدرد  دسر  یم  هاش  رب  هدش ، نورب  لد  ها  ــ زا چ ادگ  نیا  دایرف  هک  رادب  م  ـــــــــ لد زا  تسد  دسر  یم  هآ  اب  هدکیم ،

یم هاگنیمک  بلق  هب  نآ  رار  ــــــ ـساک تس  ییوداج  رادلد ، يور  ــــــ با نامک  ریز  دـسر  یم  هام ، لد  هب  شاه  ـــــــ لان شیورد  تفر  هام  هب 
دیآ زور بـر  نآ  رد  تخب  علاط  دشاب ؟ مغ  شاهچ  درک ، رذگ  شیوخ  زا  هکنآ  دشاب  ملاع  زا  غراف  رگا  تسا  رخف  ـر  قف ملاع  زا  غراف  دـسر 

مرحم هک  ریگ  ی  ـــ تب تسد  زا  هدا  ــــ یفوص ب دـمهفن ، شیورد  ِرغاس  ِبر  ــــ دـشاب ط مد  ــ مه سنوم و  ارو  حبـص  ات  را  ـــــــــ شبـش ی هک 
ای ریذـپب  تهانپ  هب  ای  ار  هدـشمگ  لد  نیا  دـشاب ؟ م  ـــــ ّلعم بلک  اـجک  سودرف  ِزا  ــــــــــ دـغج ب هبلک  دورن  ّتبحم  غاـب  ی  ــــــ طوط دـشاب 

یناف هرـسکی  دوخ  هک ز  د  ـــ ـسانش نآ  دشاب  یناهن  زار  نم  مغ  نا  ــــــــــــــــــ تـساد ناهن  زار  دـشاب  ملاع  هتـشگرس  هک  زا  ـــــ ـس ا  ـــــ هر
ارم هناخیم  م  ـــــــ زا ُخ يرغا  ــــــــ ـس دشاب  یناد ، وت  هچنآ  شلد  هک  د  ـــــــ ناوت نآ  تفای  هر  مناوتن  تفلز  هرط  ِم  ـــــــ ه خ ـــــــــــ دشاب ب

مان و یب  هک  دنر  نآ  ر  ــــــــ یغ دروخن  یقاس  مغ  ددرگن ، رادلد  ِدر  ِـــــــــــــــــ گ دشاب ؟ یناب  هدکیم  نیا  رد  هک  دناو  ـــــــ هک ت دـیهد  زاب 
يا وت ، يو  ـــــــــ زا ک مرود  دـشاب  یناوج  ماـّیا  و  ــ قـشع چ مر ، ـــــــ ـس رد  مسق  تسود ، يا  وـت  فـلز  رـس  هب  مریپ ؛ هچرگ  دـشاب  یناـشن 
ارم هک  مد  نآ  مّرخ  دنور  دـنیآ و  وت  يوک  رـس  هب  نانابـش  ر  ـــــــــــ دـشاب گ ینارپ  ه  ــــــــــــ مان تخُر ، مبیـصن ز  هک  ییاج  ره  رگهوشع 
دــش اوـسر  ناوـج  قاّـشع  وـچ  ریپ  د  ــــــــ هاز دـش  او  ربـلد ، مـخ  ردـنا  مـخ  فـلز  زا  هر  ــــــــ لـصو گ هدژم  دــشاب  ینابــش  ل ، ـــــــ غش

وا هشیدـنا  رد  هک  نک  اهر  تسود  ه  ـــــ ـصق دـش  اـیرد  مدـقمه  تمغ ، جوم  زا  م  ــــــــ ناـج مدیـشون  تمرک  ماـج  هدا ز  ـــ هر ب ــــــــــــ طق
دـش اپ  رب  برط  صقر و  هلغلغ و  نا  ـــــــ هگان دیـسر  تابارخ  نادـنر  هب  لصو  هدژ  ــــــــــــ دـش م اسرف  ناور  هک  مناـج  هب  تخیر  یـشتآ 

لد رد  مغ  درب ، ناج  زا  مغ  هک  دمآ  راهب  راهب  دش  اسآ  لیلخ  درک و  رذگ  شیوخ  زا  منا  ـــ دز ج مناج  لد و  هب  شقـشع ، هک ز  ار  یـشتآ 
ی ـــــــ ناد وت  دنتسراو  ا و  ــ هلمحم دنتـسب  ناقـشا  ــــــ هور ع ـــــ دش گ نوخ  لد  ناج و  نادنخ ، ِور  ـــــ ـس نآ  مغ  زک  میوگ  هچ  دش  نوزفا 

قـشع هب  کی ، ره  ناتـسلگ  فْرط  هب  مد  ره  ل ، ــ ّيرود گ زا  لبلب  لبلب ، نار  ـــــ جه زا  لگ  دـش  نوچ  نایم  نیا  رد  ناگدـناماو  ا  ـــ لاـح م
دـش نونجم  دـنکفا ، رظن  مد  کی  وا  رب  سک  ره  نم  و  ـــــ تفرگب چ ـا  بـص داب  اـم ، راد  ــــــــــــــ لد هرهچ  زا  باـجح  دـش  نوتفم  شیوخ 

د، ــــــ مآ را  ـــــــ هب دـش  نوـگلگ  مرگ و  ناتـسب  زبـس و  ناتـسلگ  روـخ ، نُمی  هب  ا  ــ هیدرـس اـهیدرز و  در  ــــــ نـشلگ ب ز  دـمآ ، را  ــــــــ هب
اجنیا زا  بشما  هک  دـش  ه  ــ هار چ رـضخ  دـش  نوریب  هنحـص  زا  رامخ  وگ : قشا  ــ ناراو ع ــــــ خیم هب  دـمآ  راذـعلگ  راهب  د ، ـــ مآ را  ــــــ هب

، هّللاـب ذو  ـــــــــــــــ عن شیورد  هبلک  نامیلـس و  وت  نوچ  طا  ـــــــــ ـسب دـش ؟ وت  هار  رـضخ  هتـسخ ، نم  هآ  هک  ر  ـــــ گم دـش  وت  هاگراذـگ 
شتملظ هک  ی  ـــــ بش دش  وت  هانپ  زا  هش  خاک  وچ  رقف  طا  ـــــــــ سب يدرک  افص  نم  وچ  اب  يدمآ و  هک  نو  ـــــــــ نک دش  وت  هابتشا  ییوگ ز 

هب ن  ـــــ بیـصن م تسا  دوعوم  تشهب  بشما  هک  خیـش  هب  وگب  دـش  وت  هاـم  يور  رون  زا  نشور  زور ، و  ــــــــــ شیب چ دـُب  نم ، هآ  دود  زا 
رمع باـتک  دـش  وت  هاـگراب  كاـخ  ناـج ، تسه ز  هچنآ  ره  لدـیب  يدـنه  نسُح و  ِنمجنا  ها  ـــــ ـش و  ـــــ دـش ت وت  هاوخن  اـی  هاوـخ  ناـیع ،

، دصقم هب  تشپ  ه  ـــــ تفر ههار  ــــــــــ یب دش  هانگ  فر  ــ ه ص ــــــ مه یگد ، ــــ نز ماّیا  دش  هابت  یناو  ـــ د ج ـــــــــ هع دیـسر و  ير  ـــــــــــ یپ
هب نم  وچ  ياهتـسباو  دـناه  ـــــ تـشگ هدـنها  ـــــــــ نپ تسود  هب  نا ، ــــ گتـسراو دـش  هار  هرو  نیا کـ رد  فرـص  زارد ، ير  ــــ مع مور  ی  ــ مه

، ناگداد ــــــ لد دـش  هاگهلبق  شدو ، ــــ هکنآ خ ِرمع  لصاح ز  تسا  يدنـسپدوخ  يرـسدوخ و  تسا و  یهاوخدوخ  دـش  هاـنپ  یب  نا ، ـ هج
دـص هدنیآ  رب  ه ، ــــــ تـشذگ ر  ـــــ سو ب ـــــ ـسفا دـش  ها  ـ یـس م  ــــ یور ه  ـــــ هدـیدن ک ار  ـــــ جـنر م رای  شیپ  د  ـــــــــــ ندیفـس يور  ه  ــــــ ک

ه ــ هیـس ب ور  ه  ـــ ار ک نآ  ریگ  تـسد  تـسود ، يا  م ؛ ــــــ تملظ هـب  ور  ْرو  ـــــــ زا ن دـش  هاـج  لاـم و  نـسر  رد  ه  ــ تـسب ه  ـــ ار ک نآ  سوـسف 
؟ دـش هچ  ینْدَاْوَا  تسا ؟ هتفر  اجک  تنیـسْوَق  َباق  دـش ؟ هچ  امـسَالَا  مّلَع  یتسه  هدازمدآ  و  ــــ ر ت ــــ صالخا گ يوعد  دـش  هاـچ  بیـشارس 

رگا یفا  ـــــ ـص یفو  ــــ ــص دـش ؟ هـچ  ا  ـــــ ّنِا تـّینِا و  بـلط ، ق  ــــــــ ِیعّد ح ــــــ ینزیم م قـحلا  اـَنَا  داـیر  ـــــــــ ف راد ، زار  ـــــــــ ر ف ـــــ ب
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زیرم دوخ  يوربآ  رد ، ـــــ نلق يا  شور  ـــــــ فم د  ــــــ هز دش ؟ هچ  انرک  اب  قو و  ـــــ اب ب نتـشیو  ــــ زا خ ندز  مد  ار  ـه  قرخ نیا  نکب  یتسه ،
نیا اب  صـالخا  يو  ــــــــــ عد تسایبساـک  شبوخ  میدرک ، اـم  هک  اـه  ــ تدا ــــ بع نیا  دـش ؟ هچ  اـیند  رب  لاـبقا  سپ  وت ، یتسه  را  د  ـــــ هاز
رعا ـــــ م دـش ؟ هچ  ّـالا  ی  ــــــــ لو متـسدینش ؛ ار  تهلا  ـال  تسد  رادرب  نتـشیوخ ، يوس  هب  توعد  زا  دـشر  ــــــ م دـش ؟ هچ  اـهیتسرپ  دوـخ 

هک نخـس  هاتو  ـــ لامج ک هولج  دـش ؟ هچ  اورپ  ادـخ  زا  سپ  اـمن ، يرازآلد  م  ـــــــــــ تاهدو ک ــــــــــــ لآ ه  ـــــ ما ـــــ نکـشب خ هیاـمیب ،
وا اـب  دو  ــ بن یـسک  دو و  ــــــ وا ب دـمآ  راـگن  رگن ، هدرپ  ی  ــــ تشادرب ب باـقن  رد و  دو  ــــ ـشگب دـمآ  رابکـشُم  يوـسیگ  ا  ــ دـمآ ب را  ــــــ ی

رانک زا  رگهو  ـــــ لج وا  شلاثمیب  لامج  وحم  ن  ـــــ دمآ م راغ  رای  یپ  ییو  ـــــ رایغا گ رد ز  تسبب  تسـشنب و  دمآ  راو  بیرغ  ياتک و  ـــ ی
راذ ــــــــ گب دمآ  را  ــــ کـشآ ُخر  اب  رو  ـــ ردقلا خ ۀلیل  حبـص  ه  ــــــــــ لابند دمآ  راسگیم  ر  ــ ـس ر  ـــ ات ب هنایم  زا  باجح  تشادر  ــــــــ دمآ ب

لگ و دالیم  لگ  دالیم  دمآ  را  ـــ هک ی نخـس  هاتو  ـــ رتفد ک چـیپب  ملق ، راذ  ــــــــــ گب دـمآ  رادـمنا  ــ هج دیـشرو  ـــ دـیدرگ خ حبـص  غارچ ،
مچرپ ْتسد  هب  ریگر  دمآ بـ ناج  هرابود  ناهج ، ناج  رب  هقرخ  نیا  ریز  شابم ، شوماخ  دمآ  ناشکیم  دیع  هک  زیخرب  دمآ  نا  ـــــ را ج ـــ هب
درادرب هدرپ  هک  وگ  ـــ را ب ـــــ ا ی ــ دمآ ب نامسآ  نیمز و  ِنا  ــــ طلـس دش  ناراب  هلال  شیع ، ْرازلگ ز  دمآ  ناکمال  ِکلم  هدنا  ـــــ مر ـــ قاّشع ف

دیـسر و نا  ـ یاپ ار  رمع  رمع  ناوراک  دـمآ  ناـهج  یجنم  ه  ــ ک رادـشه ، شاـب  ناـمرف  یهن و  رما و  هداـمآ  دـمآ  ناـمّزلا  رخآ  قشا  ـــ ع نیه !
نم رب  اهلاس  مدیدن  زگره  یم  ماج  متسد ، هب  ـد  مآ گرم  ماج  دماین  رخآ  ار  هّصغ  نیا  دش و  ر  ـــ خآ ماه  ــــ ّصق دما  ـــ ینرد رد  زا  مرا  ــــــــ ی

دماـین رد  زا  دنکـشب  ار  سفق  نیا  د  ـــ یاـب ه  ــــ کنآ زگره  داـتفا و  رپ  لاـب و  یب  سفق  نیا  رد  ناـج  غرم  دـماین  ربـلد  زا  یفطل  تشذ و  ـــ گ
رد فص  هب  فص  شیور ، قشع  ِناوراک  دماین  رـس  رب  یمد  وا ، ياو  ـــ ار ه ناراد  ــــــ مان دـنناشن  مان و  یب  هلمج  ناناج ، يور  ِنا  ــــ قـشاع

قشاع نینچنیا  ار  نالهاج  دناتس  ناج  ار  ناقـشاع  د ، ــ ـشخب حور  ار  ناگدرم  دماین  رورپناج  قوشعم  نآ  رخآ  م : ـــ یوگ هک  اب  دنرا  ــ ظتنا
یتشگن ات  دنادن  نو ، ــ نجم زجب  ار  نارجه  شخبتذـل  جـنر  دـنادن  نوز ، ـــ حم قشاع  زج  ار  وت  قشع  تذـل  قشع  تذـل  دـماین  رواب  یـشک 

وچ ات  ییوب  گنر و  دباین  نیریش ، ینیریش  زا  ورسخ  دنادن  نو  ــــ رپ خ لد  دروآ  هر  هدرور ، ـــــ زا پ ــــ ینادن ن نارجه  ینیریش  نک ، ـــ هوک
نوتفم شرب  رد  بکاوک  دیـشروخ و  هنرو  دزابن  لد  اـخیلز ، ماد  رد  هک  د  ــــــ یاـب ی  ـــ فـسوی دـنادن  نوریب  وب  گـنر و  شنورد ، زا  داـهرف 

زاـغآ و ار  رادـلد  هو  ـــــــ لج دـنادن  نو  ـ ماـه لـحاس و  تقــشع  ياـمیپ  هیداـب  دـنیبن  ناـیاپ ، یب  جوـم  شورخ  زج  اـیرد  قر  ــــــ دــنادن غ
زا دــنریذپ  دوـخ  هـب  ار  اـم  دــییوگب  ناـخرلگ  ا  ــــــ مـج ب ماـج  نادــن  نو ، ارچ و چـ نآ  زج  اـم  ناـیاپ  یب  قـشع  دــشابن  ی  ــــــــــ ماـجنا

ا ـــــ دنریمب پ لد  ِقوش  کـز  هد ، ناقشاع  هب  یتسد  دریذپ  یمن  نامرد  ام ، ِلد  رد  تسا  يدرد  دنریگ  تسد  هراومه  لدیب ، ناقـشا  ــــــــــ ع
میگرب خاـش و  ناراـی  میگرم ، ِنارگادو  ـــ ـس دـنریمخ  لِـگ  بآ و  زک  اـم ، لـطا  ــــ هب ب ر  ـــــــ گنب اـم  لد  نک  جاراـت  اـم ، ِلـفحم  ه  ــــ هـن ب

دنریز هب  رـس  ناریپ  ناشوگ ، مشچ و  هتـسبر  ــــ ناشورخلد ب ِناتـسم  ناشورفیم ، دنکاپ  دنریـص  ــــــ ام ب لاح  رب  هنهر ، ــــــــ اپ ب ناد  ـــــ نر
م ــ لد درد  تسود  شا ، ــــــ يا ک ماج  هولج  دنریسا  ام  وچ  نانیاک  ار ، يد  ها و  ـــــ دنزر م ــــــ ار ف یک  راذگ و  ار  مج  ار ، یم  ماج  رادر  ــ ب
اب هک  تفرگ  وا  زا  ی  ـــــــ ماج دیدن  ياهولج  شلد  هب  ا ، ــ فـص زا  هک  ی  ـــ فوص دنک  ا  ــــــ فج دـیامنن ، مینابر  ــــــ هم ر  ــــــ دـن گ ـــ اود ک ار 

، نم تسود ز  هتـشگ ، هنا  ـــ گیب دـنک  افو  ات  یم  رغا  ـ ـس را  ــــ یب ی ، ـــــ قا ـ ـس تساـم  نا  ـــ هب ج ربلد ، ی  ـــ یاـفوی ــ يدرد ز ب دـنک  افـص  نآ 
الم رب  نم  مغ  بستحم ، هک  مسرت  مدش  رب  راد  ــــ لد لز  ــــ نم يو  ـــ هب س نا  ـــ هنپ دنک  انشآ  ار  هدزمغ  را  ــ ه ی ــــــ دشا ک ــــــ هدب ب ياهعرج 

خیـش هب  نز  يرـس  هداشگ ، يوسیگ  اب  دنک  ا  ــ ـسراپ ن  ــــ یا لد  زا  زار  فشک  ا  ـــــ م ت ـــــــ لفحم هب  دز  مد  ـــــــ راذ ق ـــ علگ را  ـــ نآ ی دنک 
نایع یتسم ، شیوخ ز  نورد  زار  دنک  ناج  شون  مُخ  رای ز  هک  رد  يا  ــ ـشگ یتسم  ِزار  دـنک  ایر  ناد ، ــ نر سلجم  ِخیـش  راذـگ  ـــــ رهش م

کـشا تسود  هک  تاهدیدمغ  لد  زا  هدرپ  رادرب  دـنک  ناتـساد  دو ، ـــ يرا خ ـ مخ زا  رای  ات  دـننک  ور  هناخیم  هب  هک  وگب  ناتـسود  ا  ـــ دـنک ب
رد ر  ـــــ رایب ب یما  ـــــ دنک ج نایب  ار  نا  ــ هن زار  سدق ، ر  ـــ یط ات  ناتسوب  هب  دیاشگ  هرهچ  هک  وگب  لگ  اب  دنک  ناور  نماد ، شیوخ ز  ِناور 
دنک نازخ  لصف  مغ  زا  دای  هک  ییو  ــــ ناقـشاع گ وچمه  دـنک  هلان  غاب ، هب  لـبلب  دـنک  ناوج  ریپ و  ِرب  نا ، ـــــ یع لد  ِزار  اـت  اونیب  شیورد 
يو ــــ ـس لزا ، حبـص  زا  ه  ــــ لفاق نیا  نیـشن  هدرپ  دـنک  ناغف  هآ و  ه و  ــ لاـن شیو ، ــ درد خ زا  راـگن  ُخر  ِقار  ـــــــ ِد ف ـــــــ نمدرد راذ  ـــــ گب
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دنناوت باـت و  یب  هیحاـن  ره  هتخوسلد ، دـنقرغ  وت  قشع  رد  همه  ناریح ، هتـشگرس و  دـنناور  وت  يوـس  هب  زین  د  ـــ با ما  ـــ ـش اـت  دـننار  و  ــــ ت
و ـــ ُخر ت راد  ــــ ید ی  ــــــ رد پ نیـشن  هدر  ــــ يا پ دـننآ  یپ  رد  همه  هچنآ  دوش  شا  ـــ ات ف تلامج  يامنب  ُخر و  زا  با  ــــــ قن يا  ـــــــ ـشگب
، تسود يا  دننانز  هسرپ  اههدکتب  رد  ر تـو  ـــــ کذ اب  دنتسم  وت  دای  رد  همه  ناد  ـــــ نر هد ، ــــ کیم رد  دننارگن  اهلد  هتخاب ، لد  همه  اهنا  ــــ ج

اجنآ رای  هک  ییوگ  نمچ ، زا  دـیآ  لگ  يو  ــ فطل ب هیاس  دـننامک  ریت و  وت ، يوربا  و و  ـــ ناـگژ ت ــــ ریگ م فدـه  وت  ار  ماه  ــ تخو ـــ ـس لد 
، نایب دص  اب  نابز ، د  ــــــ ـص اب  يرگنب  یهورگ  ره  رب  يرذـگب ، يراید  ره  ر  ـــ دوب ب اپ  رب  وا ، دا  ـــــــ زا ی دنـسپلد  ینـشج  غا  ـــــــ رد ب دوب 

نیا دوب  ارآ  لد  ه  ـــــــ یاـس نیاـک  نیـشن  شفطل  هیا  ــ ـس رد  نم  يازفا  ناـج  حور  نآ  نم ، يارآ  لد  ورـس  نآ  دوب  ا  ــ غوـغ وا  ر  ـــــ کذ رد 
نیا نک و  هرا  ــ ار پ اـهرات  نیا  دوـب  اوآ  را  ـــــ اـجنآ ز ی ــــــــ ن ک ـــ زا ک ــــــ غآ ار  ما  ــــ جنا نک  زاورپ  سفق  نـیا  زا  نـک ، زا  ار بـ اـه  ـــ لفق
یقاس ناتسب ز  ار  ما  ـ هوا نیا  راذ  ـــــ گب ار ، ما  ــــــ قرا نیا  رادرب  دوب  ازی  ـــــ تسه هچ  ره  زا  ن  ـــ هراوآ ک و ، ـــ ـش هراوآ  نک  هراچ  ار  اهدرد 

لد دار  ـــ م هودنا ، يدا و  ـــــــ نآ ش رد  ه  ــــ دوب ک لزنم  ماوت  يوک  هب سـر  يزور  شا ، ـــــــ انف ک يایرد  دوب  نآ ال  رد  هک  یماج  ار ، ماج 
تلاح ْلد  وت  رجه  ز  ـــ شود ک دوب  لکـشم  هد هـر  ـــــ قع نکزا  ـــــ هر ب ـــــــ هک گ دوب  فک  رد  یهرگ  تفلز ، ـه  قلح زا  شا ، ـــــــ دوب ک

رد هکنآ  بیـصن  یب  هداتفا  شوه  تسم و ز  هدزی و  ـــ نا م ـــ تـسود دوب  لفحم  نآ  هد  ــــــ نزور ـــــــ ع ف ـــــ مـش وت ، دای  تشاد  هدـکتملظ 
ر ـــ رد ب دوب  لفاغ  ناـکم  نو و  ــ همه ک شیوخ و  زا  هکنآو  لوهج  تسا و  مولظ  دـیق ، همه  تسکـشب  هکنآ  دوب  لـقاع  نم  وچ  عمج ، نیا 
رو هطوغ  انف  يایرد  هب  قوش  زا  ق  ــــ ـشاع دوب  ل  ـــ هاج ق  ـــ حب تفر ، نور  هکنآ بـ باجح  زا  باـجح  تسا ، باـجح  ْملع  ناـگد ، ــــ ـشلد

، میدینـش میدناو و  ــ ه خ ـــــ چنآ مدید  نافرع ، هزوح  زا  مد  ـــ مآ قشع  هب  نو  ــــــ دوب چ ل  ـــ حاس هد  ـــ کتملظ هب  ه  ـــــــ کنآ ر  ــــ بخیب تسا 
، تداعـس حبـص  عولط  دوس ؟ هچ  شیتسود  رای ، دنکن  افج  رگا  دوبر  غورف  ناگدـید ، زا  دـمآ و  قار  ـــــــــــــ قشع ف قیرط  دوب  لطاب  همه 

هاقناخ زا  يرد  نم  يور  هب  هشیپ  افج  خر  ـــــ لگ نآ  ن ، ــــ ِدرد م ِبیبط  دورو  نذا  دادـب  تولخ  هب  را ، ـــــ هنا ی ــــ گی شبـش  هک  دـسر  ار  ــ ف
ّتنج رد  دنور  نابوخ  ه  ـــ ر ک ــــ شح زور  هب  دومن  هناور  ماهناختب  هب  قشع ، قیر  ــ متسب ط ورف  نتشیوخ  زا  لد  هک  یمد  نآ  زا  دوشگن  دوخ 
یتسم دوصقم  رب  دیـسر  دهاوخن  هک  نادب  نیقی  يزور  دو  ـــــ نخـس ب کلا ، ـــ ـس فراع  رگا ز  دوب  دـهاوخن  یـسک  تقیرط  ناقـشا  ـــ ز ع

زا دجسم  سینک و  ا و  ــــ سیلک ر و  ـــــــ ید رد  دوبن  را  ــ ثآ منص  نآ  زا  ه  ــ قنا ـــــ رد خ دوبن  رای  زا  يدا  ــــــ ی خیش ، ر  ــــــــ ـضحم رد  یتسین 
، قشع هک ز  يدرد  دوبن  راـتفگ  تأر  ــ ج در ، ـــ ل ِخ ــــ ها اـب  یم  رغا  ـــ ـس رد  تسا  هتفهن  ه  ــ يّر ک ــــ ـس دوبن  را  ّــ ید راذ  ـــــ علگ ی  ــــ قا ـــ س

دوبن رایشه  شیپ  هک  دشاب  يز  ــ مر نآ  ورهر  ا  ـــ ه ب ـــــ قشع ک هر  تسا  یهار  دوبن  را  ـــ هظا لا  ـــــ جم نارایـشه  اب  تسا  هدز  ی  ــ ِلد م رد 
رد ـــــ ناـک ر  ـــ یگ ار  نا  ـــــ تـسم هار  شا و  ــــ بم رایـشه  دوبن  راـکنا  يا  ــ چـیه ج ه  ــــ مکحم رد  تسا  نم  ناـج  رد  هک  یتـسین  یتـسم  نیز 
رد نا  ــــ دوبن ج رظن  اـم  يوس  هب  ار  قشع  ناطلـس  دوبن  رگ  هنخر  ا  ـــــ لد م رد  قشع  زوس  قشع گـر  ناطلـس  دوبن  رادـید  نارایـشه ، فص 

ر ـــ تفر گ داـب  هـب  وا ، خر  لاـصو  رد  ه  ــــ ر ک ــــ ـس نآ  دوـبن  رگد  عاـتم  تساوـخ ، رذـع  هـچ  د  ـــ یاـب ماهداد  راد  ـــ لد ند  ــــ ید ياو  ـــــ ه
قشع راب  دوبن گـر  رمث  ار  شتفر  ـ عم تخرد  کشی  ـــ شخُر ب رجـش  خاش  هب  دیدن  ر  ــــ گا یـسو  ـــــ دوبن م رـس  رای  رظن  رد  دوب ، هد  ـــــ نام

هب ار  ا  ــــ مـیدز م ی  ــــــ من شقـشع  رد  ر  ـــ راو گ سیقلب  دوـبن  ـر  تخاـب اـی  دو و  ــــ بن ا  ــــ هـب ج روا  ــــ كاـب خ هـچ  یـشکیم ، اـضر  هـب  ار 
زا قشع  هبعک  دوبن  رپ  لاـب و  یب  وت ، ناقـشاع  ع  ــ مج رد  دوب  هدیـسر  شلـصو  هب  سدـق ، غاـب  غرم  ر  ــــ دوـبن گ رذـگ  نامیلـس ، ها  ــ گرا ـــ ب
رد تسین  راذـعلگ  نآ  زا  يرکذ  ها ، ــــــــ قناخ رد  دوبن  ناـیع  وا  زا  ياهو  ـ لج زین  ه  ــــــــ بعک رد  دوبن  ناـشن  ماـن و  هد ، ـــــــ کتب هب  مر  ــــ بلد
رد دوبن  نا  ــــــ تـساد وا  زا  چـیه  ها ، ـــــــ گداد رد  تسین  لاـق  لـیق و  زج  هب  هیقف  ِسرْد  ــــ رد َم دوـبن  نآ  زا  یمـالک  هسینک ، رد  ر و  ــــــ ید

ناردنلق فو  ــــــ فص هب  مد  ـــــ هدزتر ش ــــ یح دوبن  نایب  ینا  ــــ عم ز ز  ـــــ ج مالک ، مد  ــــ ید شمبای  هکلب  مد ، ـــــ ب ش ــــ یدا ر  ـــــ ـضحم
دوبن ناهج  کلم  ـه  مه رد  هک  دهد  یم  نآ  بیرفلد  رای  يا  وت  ماج  ی ز  ـــــ هر م ــــ طق کی  دوبن  نارد  ـــــــ لق زا  یتحیدم  ز  ــــ جب ا  ــــ جنآ

، وت فیرظ  تسد  زا  رغا  ـــ ـس لد  هاوگ  دوبن  نایـسدق  ِرب  سد  ــ ها ق ـــــــــ گرا ــــ رد ب نآ  زک  ررـش  کی  ناج ، هب  تخیر  درک و  هزمغ  کی 
دوبن ی  ـــ هار هب  د  ـــ یّما هد  ــــ کیم رد  ز  ـــ تسا ج هتـسب  میور  هب  يوس  ره  دیّما ز  ِرد  دوبن  یهانپ  تسود ، يا  وت  يوک  رـس  زج  دوبن  یهانگ 
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، تهاگن هب  ییامنن  يرظن  نادنر  ه  ـــ قلح رد  وت  ر  ــــــ دوبن گ یهاک  ِرپ  شمـشچ  رب  یتسه  کلم  دومن  هزات  یبل  وت ، قشع  هدا  زا بـ ه  ــــ کنآ
دـشابن هک  نک  ير  ــــ ظن دوبن  یهاش  هدـنب و  یتسین و  یتسه و  شََرب  هک  یـشورف  هداب  منـص  ياد  ــــ نا ف دوبن جـ یهاـگن  هقلح ، نآ  رد  هک 
یهاوگ هدرسفا  لد  ز  ــ م ج ـــ فک رد  رای  يرود  زا  هتخوسلد  قشاع  م ، ـــ قشاع دوبن  یهآ  مغ و  زج  وا  رد  هک  یضیرم  هب  يرظنبحاص  وت  وچ 

ینا ـــ ـشف تسد  ماوت ، يو  ـــــ هدنب م دوبن  ییاود  وت  ریغ  هب  تسا ، قشع  درد  دوبن  ییاج  هب  د  ــ یّما و ، ـــــــ يور ت لگ  ز  ـــ لد ج ریجنز  دوبن 
دوبن ییاـشگ  هقلح  وت  ُخر  ز  ـــ م ج ـــ لد زا  تسا  نیگمغ  لد  ر  ـــــ یجنز وت  فلز  ه  ـــ قلح دوـبن  ییاـمنهار  ماو ، ــــ يو ت ــــ ی ک ـــ هار دـسرن 
قـشع کلـسم  رد  هک  شاـب  ناـتب  يوک  فکاـع  دوـبن  ییافـص  قا  ّـ ـشع ه  ــــ بلک ز  ـــ جب هک  دورن  نور  ـــ یب هد  ــــ کیم نیا  زا  یفاـص  یفوـص 

زور دوبن  ییاورمکح  فک ، هب  ماج  تب  ز  ــــــ قشع ج بهذ  ـــ رد م هک  شاـب  ناـغم  ریپ  مداـخ  دوبن  ییاـطخ  رادـلد  هنو  ــــــ رب گ هسو  ــــ ب
الاب شیوخ ، هام  يور  زا  ار  هدر  ــــ دور پ یم  ناراـسگی  ــــ اـم م رـس  زا  يرا  ـــ مخ نیا  دوریم  ناـیاپهب  ور  نارجه  ماـّیا  روخم ، مغ  لـصو 

ناتسلگ زا  يرا  ـــ سمرش د  ـــ ا ص ـــ غاز ب دوشیم  ادیوه  لگ  راسخاش  رد  ـــ نا لبلب  دوریم  ناج  لد و  زا  مغ  دهدیم ، رـس  ار  هزمغ  دنزیم 
شخر دیـشرو  رو خـ زا نـ اـهربا  دوریم  نادـنر  داـی  زا  راـی ، ر  ــ کذ زا  ر  ـــ یغ ه  ـــ ره چ دوشیم  ناـشفارون  وا  خر  رو  ــــ زا ن لـفحم  دوریم 

، دسر ی  ـــــ شلـصو م زور  داب  هدژم  نارای  تسا ، کیدزن  راد  ــ ید هدـعو  دوریم  نامار  ـــ ورـس خ نآ  را  ــــ ـسخر زا  هدر  ــــ دـنوش پ ناهنپ 
دوـشن اد  ـــ یــش و و  ــــ دــنیب ت هـک  تـسین  يا  هدــید  دوـشن  اـپیلچ  فـلز  نآ  هتفــشآ  ــــــــــــ تـسیک ک قـشع  شتآ  دوریم  نارجه  ماـّیا 

زا لـجخ  ناـبوخ  همه  اـت  ا  ــ من ُخر  دوشن  ادـیپ  وـت  وـچ  ر  ـــ بلد ه  ـــ هزمغ ک نک ، هزمغ  دـناوت  دـنب  رد  همه  اـهلد  هک  زاـن  نک ، زا  ـــــــــــــ ن
هک ناو  ــــ تن هدزمغ  لد  نیا  نک  نوز  ــــــــــ فا لد  ِمغ  از ، ـــ فیب قشع  شتآ  دو  ـ ـشن اوسر  هک  تسیک  ُخر ، هدرپ ز  یـشک  رگ  دنوش  شیوخ 

فطل زا  هک  تسین  ياهّرذ  دوشن  اپ  لد و  هب  د  ـــــ تفیب ه  ــــ هد ک ی  ـــ ـشتآ قشع  شتآ  زا  نتخوس  ـز  جب تسین ، ياهراـچ  دو  ـــ ـشن از  ـــ فا مغ 
هک دـشاب  هچ  ناج  تسود  يا  ناـج ، دـهن  وت  يوک  رـس  كاـخ  هب  رـس  دوشن  اـیرد  و  ــ ر ت ـــ هم زا  هک  تسین  ياهرطق  دوبن  نو  ــــــــ ماـه وت 

سک دوش  نونجم  ـی  مد ات  شناوت  دمآ ، ناجهب  نا  ــ دوش ج نوریب  سفق  نیز  ات  دنزیم  رپ  لد  غرم  اشگب  زار  دوشن ؟ ا  ــــ بیز ُخر  ياد  ــــ ف
زاب راید  نیا  زا  دندش  رب  راب و  دنتسب  ناور  ــــ هر دوش ؟ نوچ  رخآ  ـت ، سود دوجو  ِعمـش  ِر  ــــ رد ب هتخوسلد  هناورپ  نیا  لاح  دناد  ــــــــــ ن

نوـچ هد  ــ ید تیور ، رادـید  مغ  ز  ـــ شیوـخ ک ياـبیز  خر  زا  رادرب  هدرپ  اـشگ ، ــــ زار ب دوـش  نوـخ  رپ  لد  ه ، ــ چوـک نیا  مخ  رد  هدـنا  ــ م
هداب تمحر  ربا  درابب  ر  ــــ دوش گ نوزفا  تیتسم  ددرگ ، زیر  ـــــ بل ترغا  ــــ ـس نک  دای  هدـنا  ــ مزاب ِناگنـشت  بل  زا  ـی  قا ــــ ـس دوش  نوحیج 
دوـم ـــ دوواد ن هـمغن  لـگ ، هو  ـــــــــ لج زا  لـبلب  مَد  احیـسم  ِقـشع  دوـش  نوـگلگ  اـه  هرهچ  ددرگ ، تسمرـس  اهتــشد  بآ  يا  ـــ يزور ج
دومن دور  ــــــــ من شتآ  لیلخ ، نا  ــ اب ج هچنآ  قشا  ـــ ِناـج ع هب  باـتناهج  ماـج  زا  یقا  ــ ـس دومن  دوبهب  هدز  ــــــ مغ لد  درد  شاه  ـــــ مغن

ار چیه  تساچیه  يدینـش ، هچ  ره  ام  یناشیرپ  رد  دومن  دود  نم  یتسه  شمدـق ، نُمی  هک بـه  مراد  ـــــ لد نآ  مد  ا  ـــــــــ حیـسم ِقشع  هدـنب 
تردق دومن  دوبعم  د و  ــــ با ــــ ُخر ع ِرادر  ــــ هدر ب ــ شیابهص پ اب  هک  رو  ـــ ـش ر  ـــــ ر پ ــــ بلد نآ  مزان  دو  ـــ من دو  ـــ بان هک  تسناو  ـــ تن سک 

یلو نم ؛ اب  دـنک  دـب  ناطیـش  تساوخ  نسُح  وترپ  دومن  دوجـسم  هدـکیم  رد  كاـخ  د  ــــ جا ــــ ـس فطل  رـس  زا  یهگن  زک  ر  ــــ گن تسود 
زا تشگ و  ادیپ  قشع  دنک  مراوخ  دنک ، م  ـــ نوریب سودر  ــــــ زا ف تساو  ـــ دومن خ ناناج  هتسب  نور ، ــــــ یب در  ــــ متـشهب ب زا  دومن  ناسحا 

و ـــــ تر ــــ دومن پ ناج  دومن و  منوریب  کُلم ، زا  یشُهی  ـــ دنک ب مشوهیب  هداب  ما  ـــــ ات ز ج د  ـــــــ مآ ی  ــــ قا ـــ ـس دومن  ناّرپ  کَلَم  کُلم و 
قـشا ـــــ نا ع ـــــــ رد ج تاهز  ـــــــ مغ دوـمن  ناـمرد  دـُب  هچ  ره  ار  اـهدرد  د ، ـــــ مآ ـق  ـشع درک  تـسین  ار  نآ  داـتفا و  ناـج  هـب  تنـسُح 
ناهر ــــ ار ب ه  ــــ کنآ تفاین  هر  ا  ــــــ نیس رو  ـــــ رد ط و  ــــــ گب ار  انیس  نبا  دومن  نارمع  یسوم  اب  ياهول  ــ ز ج ـــ نا ک ـــ نچنآ یشتآ  دزورفرب 

مدا ــــ دومن خ هاگآ  نم  نا  جـ فک ، هب  هداب  یقا  ـــــ دومن س هار  نم  هب  هک  تمالس  داب  مخ  رس  هتخابلد  قشاع  دو  ـ من ناریح  وت ، زاسناریح 
ارم هعرج ، کی  هب  هک  شورف  هداب  منـص  يادف  هب  مناج  ر و  ـــ ـس دومن  هاگرد  مداخ  ار  ــــــ م تسم ، قشا  ـــ مدش ع قاّشع  هنا  ـــــ خیم هگرد 

تخُر ناتسلگ  يزبس ز  گرب  دومن  هام  زا  روخ و  زا  اد  ــ هب خ مزاین  ی  ــــــ شیع ب هیام  يا  تاهدنزورف  راسخُر  ِها  ـــ دومن م هاجمج  ورـسخ 
هاچ مکـش  ردـنا  دوخ  زار  ه  ـــ مه ه  ـــــ ار ک هتخاـبلد  قشاـع  نآ  مغ  میوگ  ه  ـــ اـب ک دومن  هارمگ ، ( 1) یـسودرف همه  زا  مغرا  ــ يدوشخب ف
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دید یهاوخ  ناشف  تسد  ماهد  ـــــ کیم رد  رب  رقف  هقرِخ  تشهب . لها  یتشهب ، ینعی  یسودرف  تشهب ؛ ینعم  هب  سودرف  هب  بوسنم  ( 1  ) دومن
زا دید  یهاوخ  ناو  ـــــــ ریپ و ج هرخسم  مشُهیب  دش  مهاوخ  یم ، رغاس  نآ  زا  تسمرـس  زاب  دید  یهاوخ  ناشنمردنلق  وچ  نابوکيا ، ـــــــ پ
هب تفر  مهاوخ  رفس  هب  یتسه ، هگتما  ــــ قا زا  دید  یهاوخ  ناور  ورس  نآ  هیا  ـــ فکا س ــــــ تخات ع مهاوخ  نورب  ر  ــــ ْید هسرد و  ـــــ ِرد م
دید یهاوخ  ناـیع  هدیـسوپ ، هقر  ــــ نیا خ گـنن  درک  مهاو  ـــــ یهت خ هراـبکی  هب  رقف  ه  ــــ قرخ دـید  یهاوخ  ناـشک  تخر  مایتـسین  يوس 

، نانز هسرپ  ماهد  ـــ کیم رد  ر  ــــ وزرآ ب راهب  دید  یهاوخ  ناهج  ود  کلم  همه  زا  مغرا  ـــــ دیشون ف مهاوخ  هدزلد  نآ  رغا  ــــ ـس زا  هدا  ــــــ ب
نا ــــ مگی ــــ ددرگ ب افوکــش  راز  ـــــــــ لگ د و  ـــــ یآ را  ــــ هب و  ــــ دـید ن یهاوـخ  ناوـج ، تـخب  اـب  هـتخا  ــــــ بلد ر  ــــ یپ دــید  یهاو  ـــ خ

شزوس دید  یهاوخ  نارپ  قوش ، زا  کلف  زار  ـــــــ ر ف ــــ تسا ب سوبحم  سفق  جنک  رد  هک  هدرـسفا  غرم  دید  یهاوخ  نازخ ، رمع  یهتوک 
دنار دهاوخ  بقع  هب  يراهب  داب  ار  سو  ـــــــــ دـید ق یهاوخ  نایع  هب  يرا  ــ هب ر  ــــــ با شرا  ـــــ تفر ب دـهاوخ  نورب  هنحـص  زا  يد ، دا  ـــ ب
ناهج ود  رد  شخُر ، رون  و  ـــــ تر ــــ دـش پ دـهاوخ  نورب  هدر  ـــــــ زا پ یگدرپ  ر  ــــــ بلد دـید  یهاوخ  نامک ، وچ  ار  حزق  سوق  نآ  زا  سپ 

نا ــ هب ج متفگ  دیـسر  بش  هب  مزور  وـت ، يور  ِقار  ــــــ رد ف ــــ نا دیـسر  بل  هب  مناـج  هک  رادـب ، ملد  زا  تـسد  سدـق  راـید  دـید  یهاوـخ 
ار ز ــــ م نا ، ـــــ عنک تشگزاب  هتشگمگ  فسوی  وچ  نم  راد  ـ لد دیسر  برط  شیع و  مسوم  تسب و  تخر  مغ  روخم  مغ  وت  رگید  هدزمغ :
را ـــــ ید غر  ـــــ دیسر م بصع  زغم  هب  تشذگ و  ماه  ـــــــ نیس زا  دیرد  ما  هدید  ـا  فج بلق  ه  ــــــ م ک ــــ لد زار  دیـسر  بهتل  ـــــــ لد م يور 

تـشذ ــ گب داد  ــ نا ن ــــ ـشن تمالـس  يور  مالـسلاراد ، دیـسر  بـختنم ، ارو  دوـب  هـک  ی  ـــــــ هگرد ر  ــــــــ دـیمر ب ناـنز  رپ  نآ  زا  سدـق ،
دنهن یم  ار  ــ چ تسین ، هرا  ــــ نک ار  هر  راز ؟ دـنوری  ـــ اـجک م قـشع ، ناور  ــــــــ هر نیا  راـی  يور  دیـسر  بجعلاراد  هب  نآ و  زا  نا  ـــــــ ج
تـسد ریغ  زا  دنناتـسیمن  ر  ـــ غا ـــ ـس راگن  دوب  اجنامه  را ، ــ دـنهن ب ا  ـــــــ ر ج ــــ تسین ه راـگن  يوک  رـس  زج  دـنور ، ا  ـــــ ر ج ـــــ ه راـب ؟

زا رازن  يراز و  همه  تسوا ، لصو  ر  ـــ جه رد  رورس  يداش و  همه  تسوا ، يور  قشع  رد  راید  نآ  ـر  یغ زا  دنسانشیمن  ی  ــ قا ــــ تسود س
تـسین باجح  نیا  اب  و ، ــــ يور ت بیـصن  ار  ام  راـهب  دفکـشب  وا ، تما  ــــــ ورـس ق دا  ـــــ رد ی نمچ  دوش  ناتـسلگ  تسوا ، يور  رو  ـــــــ ن

هب هنا ، ــ خیم هر  میوج  هک  زا  رای ؟ زج  دوخ ، یگناوید  مغ  میوگ  ه  ــــــ ا ک ــــ میوگ ب هک  اـب  راذ  ــــ علگ يور  نآ  زا  باـجح  نیا  رادر  ــــــ ب
هد ـ کیم ِرد  تسا ، را  ـــــــ هب و  ــــ راتفگ ن ردنا  يو ، نار  ـــ جه مغ  دجنگنی  ــ رگید م دـنادن  تسود  زج  هک  تسا  قشع  ّرـس  رادـلد ؟ زا  ریغ 

لاح نیدب  راز  ــ لگ هب  تفر  دز  ـــــ سن یقا  دای سـ ه  ـــــ ب لصف ، نیا  رد  دیرآ  هدا  ــــ راهب ب لصف  رد  هدکی  ـــ رد م تسب  ناو  ـــــ تن دییاشگب  ار 
زورما تسا ، رای  ق  ــــ شاع نیهم  ِدالیم  زور  رآرب  فلز  رس  هب  نیگمغ  لد  نیا  تجا  ـــ شورف ح هداب  منص  يا  اشگب ، ی  ـــــــ فلز مَخ  رامخ 

هداب راسگ  هداب  منـص  زج  یـسک ، هب  میوگنیم  ناتـسم  رب  شخُر  رادـید  تفر ز  ی  ــــــــ تلاـح راربا  رب  اـشگب  ار  مُخ  رـس  نک ، يدد  ـــــــ م
وگب ام  لاح  ر  ــ بخ هدکیم ، ریپ  ا  ــــــ راذ ب ــــ گاو را  ـــــ کا ــــــــ یر خیش  هب  ار  بار  ـــ حم رآرد  ایر  دهز و  هما  ــ ماج و ج ریگر  ــ يرایـشوه ب

ا ــــ را م ـــ ختفا ياز  ـــــ فیب بیرف ، ـــــ لد را  ـــــــــ يا ی ام  راختفا  ببـس  دش  ر  ــ قف لوکـشک  رامخ  ام  ناج  زا  دنک  نورب  يرغا ، ــــ ـس ا  ـــــــ ب
اههچ ی  ــــــ ناد يوگم  نخـس  مبیقر  زادگناج  رهز  زا  راو  هریج خـ ر  ـــــــ یپ لد  زاو ، ــــــ ياهز ن ـــ مغ اب  میردنلق  دنر  تبحـص  راوخ  هزیر 

ریپ هب  هد  راد  ــ شه رانک  ین  تسا و  بیـصن  سو  ــ هن ب وا ، رجه  رد  داد  تایح  مناج  هب  رای ، رانک  سو و  ــ ب رادلاخ ؟ را  ـــــ نیا م زا  مدیـشک 
ر ــــ گنـشور ها  ـــــ م رای ؟ ربعم  ای  تسا و  یـشورف  رطع  ه  ـــــ ّکد یم  مُخ  رایـشوه  درک  ارم  هدا  ـــــــ ما ب ــــ ز ج یقا ، ـــ ـس ممغ  زا  تاـبارخ ،
ات ياهزمغ  راـب ؟ هیلاـغ  نـینچ  ییاز و  ــــ حور ف نـینچ  ه  ـــ ییآ ک شیوـک  رــس  زا  ير ، ـــــ حــس میــسن  يا  راــگن ؟ يور  اــی  تـسا و  مزب 
زا يرغا  ـــــ ـس فیرح  تسا  هدوـشگب  م  ـــ یور هب  هناـخیم  رد  رازن  راز و  هدـشلد  نیا  رب  تسود ، يا  یفطل  دـیما  هار  مخُر  هب  ییا  ــــــ ـشگب
مَنَک ر  ــــ رادرب ب مناج  هدـقع ز  ن و  ـــــــ زاـب ک مُخ  ر  ــــ ـس تفرب  تسد  زا  يرغاـس  رگا  هدـنز ، یم  مُخ  راذـع  هلـال  يا  هدزاـب ، دوخ  فک 

رایـشه يا  ورم ، هناخیم  هب  هناروک  رو  ــــ رادـلد ک راـید  راـنکب  مراذـگ  هقرخ  تَمَدَـق  رب  مهن  ر  ـــــــــ ـس ینک  فطل  رگا  سولاـس ، هقر  ـــ خ
و ــــ راذـگناپ ت نآ  رد  تسه ، ترگا  ییا  ـــــ پورـس اپ  رـس و  یب  همه  هناخ ، نآ  رد  دنناقـشا  رآرب عـ ریوزت  هما  ــــــ ج دو ، ــــ قشع ب هنا  ـــ خ
هک رگ  بارخ  رید  نیا  ِرد  نکـشب  هحبـس و  نـک  هراـپ  رادـم  دـیما  هدـکیم ، نآ  زا  هدا  ـــــــ رغا ب ـــ ـس رید  هتـسباو  یحیبـست و  هتـسبلد  هـک 

( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  www.Ghaemiyeh.comهمانیگدنز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 1041زکرم  هحفص 243 

http://www.ghaemiyeh.com


سفق نیا  نک  زاب  راپس  راوهر  هب  قشع  هر  ریگ و  دو  ــ رس خ قشع  هر  ینادن  قاشع و  رس  يرادن  ر  ـــ رارـسالاّرس گ ز  هاگآ ، يوش  یهاو  ــ خ
زاب دـمآ  راهب  لـصف  نمچ ، غر  ــ يا م هدژ  ــــ دیـشروخ م وترپ  رادـلد  را  ــــ ید هب  ور  ناردهدر  ـــــ پ ناـنزر ، ــــ ياـپ پ زا  ماد  نیا  نک  هراـپ  و 

زا ــــ دـمآ ب را  ــــ ن ی ــــــ ماد زا  نـتخیوآ  زور  دـش  رخآ  یگدزمغ  یگدر و  ـــ مژ ـــــــ تـقو پ زاـب  دـمآ  راـنک  سو و  ـــ ندزیم و ب مسوـم 
تفرب تسبارف و  راب  ن  ـــــ مچ يور  زا  يدرز  زاب  دمآ  راگن ، شقن و  دـص  ود  هب  اهیگدـنز  دـندشب  ا  ـــــــــ هیگتخیر ور  ـــ اهیگدر و ف ُـــــ م

ر ــــ زاب گ دـمآ  راـگن  يوسیگ  مَخ  ياو  ــــــ هب ه یناـشفا  تسد  برطُم و  هدـکیم و  یقاـس و  زاـب  دـمآ  راـب  هب  دیـشروخ  ـو  تر ــــ زا پ نبلگ 
هب هک  بر  ــ ل َط ـــ ـصف نیا  رد  دـیدنبب  د  ــــ هُز ه  ــــ کد زاب  دـمآ  راذـع  هلال  نآ  و ، ــــــ میلعت ت یپ  وگب : خیـش  اـب  هسردـم ، ِرد  هب  یتشذـگ 
زاد ـــ زوس و گ رد  هتخوس  ه  ــــــ نیس زونه  تسا  زاب  ه  ــــــــــــــ مه يور  هب  هنا  ـــــ خیم رد  قشع  یتسم  زاب  دمآ  رات  همغن  ام  ِلد  شو  ـــــ گ

ر ـــــــ بلد يرود  زا  هرا  ـــــــ زونه چ تسا  زا  ــــــــ ین يور  زا  ندز  ی  ــــ تسه ِرد  قشع  یشوهیب  یتسم و  نیا  رد  تسا  يزاین  یب  زونه  تسا 
رد هک  رای  ُخر  تسمِر  ـــــــ رد ب رگ  ـــــــ م ياشگ ، ــــــ زار م زو  ـــ نه تسا  زاو  ــــــــــ هد ن ـــــ نب وا ، ِرد  مـالغ  هک  دـنبر  ـــــ بل ب دو ، ـــــــ بن

تسا زارد  تسود  يوس  قا  ّــ ـشع تسد  یـسوهلاو  ــــ يرگادو و ب ـــــــ ـس رادر ز  -ـــــــ تسد ب زونه  تسا  زار  مرحم  وا  هلحر ، ـــــــ نیا م
، ير ـــــــ حـس میـسن  يا  زوـنه ؟ تسا  زاـن  هوـشع و  رد  هک  درک  ناو  ـــ هچ ت راـی  نمادرب  هـتخو  ـــــــ ـس ن  ــــــــ تـسد م دـسر  ــــــ زوـنه ن

هّرط زونه  تسا  نامک  ریت و  وا  هّژم  ور و  ـــــــ با ورـس  هیاس  زونه  تسا  زاس  هیلاغ  وا  هک  ریگر  ـــــ ر ب ـــــ طع يرذـگ  شیوک  رـس  ر  ـــــــــ گ
هیا ــ ـس یپ  اـم  زوـنه  تسا  ناور  شیوـخ  یگدربـلد  هب  وا  همه  میناور  شیوـخ ، يرگادوـس  هب  ا  ـــــ زوـنه م تسا  ناـشف  رطع  وا  يوـسیگ 

ناور حور و  همه  ْياپارـس  وا  منک  هیده  وا  هب  هک  ات  دوبن  یناج  ر و  ــ ـس زونه  تسا  ناهن  هتـسخ ، نم  رادـنپ  وا ز  همه  میـشالت ، هب  شورَس 
دننک رخف  ام  هب  هک  ات  دسرن  ار  نا  ــــ یـسدق زونه  تسا  نایع  دوب و  نایع  شابیز  ُِخر  وا  خر  عمـش  هناور  ــــ پ هتخو ، ـــــ ـسلد نم  زونه  تسا 

را ــــــــــ نک يرادن ، غ  ــــ یرد ات  را  ــــ هنز سورع  نوچ  هتفخ  ینم ، رانک  رد  هک  بشما  حبص  سورع  زونه  تسا  نابز  هب  امـسالا  َمّلَع  هّصق 
نیریـش بل  زا  مراد  ــــــ رب ن بل  سورع  نیا  هتفخ  نم ، رب  رد  گـنت  هک  بشما  حبـص  سورعوـن  رب  هـب  گـنت  ر  ـــــ یگب بـش ، يا  سوـب  و 

نذوم و ن  ـــــ باوخ ک رد  حبص  هار  دیشروخ ، ُخر  ر  ــــــــــ دنبب ب بر ، ای  سوک  ویرغ  رگ  مونـشب و  حبـص  گناب  ر  ـــــــــ شر گ ــــــ ّکش
مهاو ــ خب را  مَدـنِران  سوسف  دوـب  را  رمع ، ه  ـــ ّیقب دوـش  نار  ــــــــ بج رهم  فـطل و  هار  زا  ینم ، اـب  هک  یبـشما  کـی  سورخ  نک  كاـخ  رد 
یهاش هب  دهد  لد  یک  تسا  هدمآ  تیوک  رـس  هب  ات  دنه  يدـنه ز  سولج  ماینامیلـس  تخت  هب  ر  ــــــــــ گا دـشاب  دوش  رحـس  بش ، نیاک 

تاه ــــــــ ـشیت ر  ــــ شاب گ داد ، قیفوت  هک  هتـشرف  نآ  دا  رد یـ شاـب  داـش  هناـخیم ، رد  رب  شونب و  یماـج  قشع  نونف  سوط  کـلم  زاریش و 
داسف نوک و  ملاع  ياورنا  ــــــ مرف نک  شوگ  هب  نادنر  یمالغ  ه  ـــــــ قلح ور  شاب  داش  رادلد و  مغ  رد  شاب  دا  ــ هرف ینکرب  هوک  ات  دـشابن 

ندر ــ قشع گ نونف  رد  وش  هدـکیمریپ  درگا  ـــــ ـش شاب  داهن ، نیا  شک  ياول  لد  ناج و  اب  زاس  هنارت  یقاس ، يوسیگ  بات  چـیپ و  رد  شاب 
ریذـپلد دـنزر  ـــــــ شاب ف دابقیک  ای  هنا و  ـــــــ مز ورـسخ  و  ـــ دـنرخی گ ــــ من يزیـشپ  هب  ار  ماقم  ناتـسم ، شاـب  داتـسوا  قلخ ، همه  رب  ْزارف 

ات شود  هب  هقرخ  مدز  هنامیپ  هد ، ــــــــ کیم رد  رب  شورـس  زاوآ  شاـب  داـب  هب  يرـسک  رـصیق و  کـلم  راذ  ــ گب يدـش  رگ  تاـبار ، ـــــــــ خ
هن شورف  هداب  تب  شیپ  مرب  هو  ـــــــــ کش مدیاب ، تسین  لصاح  نم  لد  يا  ـــ فش خیش ، مد  زا  شوه  رس  زا  دََور  مارآ و  م  ــــــ فک زا  دو  ـــ ش
ام شیوخ  هگتولخ  یفوص و  دوخ ، هزوح  ملاع و  شوماخ  يریپ  نماد  نم و  تسد  نیا ، زا  دـعب  يرثا  فراع  هن  تشاد ، ير  ــــــ بخ ققحم 

شوگ هب  هقلح  شهگداعیم  رد  رب  مو  ــــــ ـش ات  مدـش  تابارخ  رید و  هسرد و  ـــــــــــ رد م زا  شود  هب  هناخ  هدزتریح  تب  يو  ـــــــــ و ک
یم ریپ  اب  مدوب  هتـسب  هک  يدـهع  ناغم  ریپ  شورـس  زاوآ  لد ، يوک  زا  دـسر  تنا  ــ هب ج ات  دـنبب  شیورد  یفوص و  هدـبر  ــــــــ زا ع شوگ 
نم ناتـسلگ و  فر  ـــــ ط ماـمت ، ناراـی  راـهبون  لـصف  نیا  رد  هک  مد  ــــ یآ سوسفا  شود  هراـبود  مدومن  هزا  ــــــ ت لـبق ، لا  ـــ ـس رد  شورف 
داد ياد  ــ رمع خ هفیطل  نیا  تسا  فیح  شون  شیع و  هب  ارحـص ، بناج  هب  مور  نوریب  نتمیـس  ماد  ـــــــ نلُگ ود  یک  ـــ اب ی زین  نم  شومخ 

لیق و زا  شوپ  هقرخ  خیش  زا  دشن  ملصاح  هک  نونکا  منز  یتعلط  هم  تب  ن  ـــــ ماد هب  یتسد  شوجگید  ّییایر و  قلد  هب  م  ــــ نک عیا  ـــــــ ض
زا مدنبب  منیشنب و  فیطل  يربلد  اب  هدکیم ، جنک  هب  ی  ـــ لاح شورخ  همهنآ  زا  سپ  شارخلد  فرح  ز  ـــــــ دشن ج یلصاح  ماهسردم ، لا  ــ ق
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لد ــــ یب قارف  شتآ  شورفیم  فرح  یم و  يافـص  تبحـص  ز  ـــــ يونـشن ج وت  يدـنه  بل  زا  ثیدـح  ر  ـــ گید شوگ  مشچ و  قلخ ، نیا 
ناو ــ تن یقـشاع  زو  ــــ ـس زا  ربخیب  ِنالقا  ــــــــ اب ع شیوخ ؟ زار  شاف ، دـنک  هنوگچ  ناسکان  اـب  شیوخ ؟ زاـین  دـیوگ  هک  هب  دور ، ا  ـــ جک

و ــــ گب وا  اب  شیوخ  زان  هب  وا  نتشیوخ و  زاین  رد  ا  ـــــ دوخ م يوک  هب  مدادن  هار  رای  ه  ـــ نو ک ــــــ نکا شیوخ  زادگ  زوس و  دوشگ ز  يرد 
فک اب  زیرب ، ی  ـــــــ بآ قارف  شتآ  هتخوس  میقشاع و  ا  ـــــــــــــ شیوخ م زابکاپ  هتخوس  هب  یمد  ا  ــــــ شُگب رهم  هار  یمشچ ز  هشوگ  هک :

امش ام و  هر  وگب : نادبو  ـــــــ اب م شیوخ  زاس  هراچ  رظن  اب  يامن ، ی  ــــ فطل تسین  زاس  هراچ  یـسک  درد و  ماهراچیب ز  شیوخ  زاون  قشاع 
ن ــــــ طو زا  لد  شیوخ  ناج  متـشذگ ز  تسود ، ياوه  رد  نم  تسود  ياوه  رد  شیوخ  زاـمن  اـب  امـش  شیوخ و  زا  ـــ یا اـب  اـم  تسادـج 

نشلگ هب  متشاد  نم  شیوخ  ناتـسود  زا  وت  ياوه  اد ، ـــ مدرک ج یـسب  ناتـسود  ارم  دوب  شیو ، ـــــ رهـش خ رد  شیوخ  نادناخ  زا  مدیرب و 
زا مدـشیمن  نورب  هنرو ، ینک  اـفو  نم  اـب  و  ــــ هک ت ناـمگ  متـشادیم  شیوخ  نایـشآ  ماوـت ز  قـشع  در  ــــ هراوآ ک ياهنایـشآ  دو ، ـــــــ خ

، نایـشر ــــ قشع ع مخ  چـیپ و  هب  هد  ــ نام کَلَم ، ّنج و  مدآ و  قشع  مچرپ  ناهج  ود  رد  دـش  هتـشارفا  هچ  هو ، قشع  مرحم  شیوخ  ناتـسوب 
دندروآ موجه  راو  ــ ید رد و  زا  نا  ـــــــــ قـشا ـــــــ قشع ع مغ  زا  نانز ، هنیـس  رب  رـس و  رب  نایـسدق  راـی  هر  رد  ناـنک  داـیرف  ه و  ـــــ لا ـــــــ ن

متاخ ِرد  هب  نادنر ، تسا ز  یهاگهو  ــ لج دندش  باداش  هدکیم  ِرد  ِناراو  ــ هز خ ــــــــــــ یر قشع  مکحم  رد  ز  ادیوه ، تسا  يّرـس  هفر  ـــ ط
ممایپ هشیپ ، متـس  ِنافیر  ـــــــــــ هب ح قشع  مک  شیب و  ز  قرف ، دوبن  ک  ــــ لاس شیپ  دنهدن  تهار  هک  هناوید  لد  يا  روخم ، م  ــــــ قشع غ
هوشع ماوت  راسخر  قشاع  مقشا ، ــ ماوت ع رای  نم  هک  ر  ـــ یگرب هدر  ـــــــ رادید پ هولج  قشع  مرحم  يرگد  دشابن  تسم ، نم  ز  ـــــــ ناسرب ج

تلا ــــ صو ا  ـــ ماوت ب رامیب  هتخوسلد ، ِن  ــــــ راذگب م اپ  نم  رتسب  ر  ـــ ر س ــــــــ ماوت ب راتفگ  قشاع  نم ، نا  ــــ اشگب ج بل  امن ، زا  ـــ ن نک ،
، يزاونب ای  یشُک  رگ  ماوت  راد  ــــ ید هدر  ــــ متـسم و م نم  منابیرگ ، هب  رـس  یقـشا  ـــــ ماوت ع راتفرگ  هک  نک  ياهول  ـــــ اشگ ج هدقع  ملد  ز 

چیه رارـسا  مرحم  ماوـت  ِرادـیرخ  ِراد  ــــــــ یرخ ن  ـــــ تسا م وـت  رادـیرخ  مینیب ، هک  ر  ــــ ماوـت ه راداـفو  راـی  م ، ــــــ قـشا ــــ تـسود ع يا 
را ــــــ اد ی ــــ هب خ مرخب  تنم  هب  تفر ، نم  هب  وت  زا  افج  ره  ماوت  رازاب  ِیمرگ  ِببـس  ناـج ، لد و  اـب  ماوت  راـتفرگ  راز  ِن  ــــــ هک م ی  ــــ ناد

دوخ هناریو  ز  دغج ، يا  نک  سب  ماوت  رات  وت و  يوسیگ  مخ  ریـسا  نم ، دـنکفا  مدـنمک  هب  رخآ  وت  يوسیگ  را  ــــــــ ماوت ت رادافو  ِرای  ماوت ،
ماوـت راـسخر  هدـنیاشگ  هناوـید ، ن  ـــــــ بیبـح م راـسخر  هب  هدـنکفیب  هدرپ  ناـفرا  ـــ ماوـت ع راـگرپ  هطقن  نم  هریاد ، نیا  رد  هک  دـنبرب  مد 

هب گرم  مد  ات  هداتفا  اپ  ریپ ز  نیا  رب  يا  ـــــــــ شگب يور  ماوت  رارسا  مرحم  نم  هک  يآ  نم  شیپ  دننک  شاف  ار  وت  يادیوس  ّرـس  ناقـشا  ــ ع
لصا ـــ ما ح هدمآ  رات  همغن  ی  ـــ نابو ز پ ـــــــ کيا ــــ ماهدمآ پ راگن  يو  ـــ رـس ک هب  نا  ــــ ـشفا تسد  برط  لصف  ماوت  رادید  قشاع  ناج ،

نا ــــ راهب ج لصف  نیا  رد  وت  فیطل  تسد  زا  هدا  ـــــ ما ب هدـمآ  راز  لد  اـب  ه ، ـــــــ گن مین  نآ  ر  ـــــ هب دـشاب  یهاـگن  ْمین  ر  ـــــــ گا ر  ــــ مع
هنا ـــــ خیم رد  ماهدمآ  راسگ  هداب  شبرط  قشع و  هب  هک  برط  لصف  نیا  رد  هتفر ، اجک  قشع  برطم  ما  هدمآ  راهب  لصف  نیا  رد  هک  دـیازف 
یپ ز  متسر ، زا  ــــــ الب ب ماد  زا  مهر  مد ، ــــ یرد د  ــــ هز هما  ـــــ ماهدمآ ج راذع  هلال  نآ  ُخر  ياو  ــــــ ه ه ــــــ قشع ب خلسم  زا  هک  دییاشگ 

رد ر  ــــــــ رارسا ب هناخناهن  ماهدمآ  راگن  رهش  يوس  تشپ و  ا  ــ فـص هب  لد  هبعک  يا  تخر ، يافـص  ياشا  ـــــ مت هب  ماهدمآ  رای  ند  ـــــــ ید
ر ــــــ یپ رد  هب  يربخ  مرادن  رار ، ــــ سا هنا  ـــــ خنا ــــــــــ هن زا  ماهدمآ  زا  ـــ من هب  تقیرط ، باحصا  شیپ  ماهدمآ  زا  ــــ ین يور  زا  هد  ــــــ کیم

هقرخ یفوص و  ماهدـمآ  زاب  ه  ــ یداب زا  هتخوس  ی  ــــــ لد اب  يراوخ  اب  ارم  دـند  ـ نار وت  يو  ـــــــــ ر ک ـــــ ـس زا  ماهدـمآ  زار  بحا  ـــ ـص نا  ـ غم
زوس و اب  هلِه  يدیما  هب  متفر  دجسم  هب  رید  زا  هدز  ــــــ مغ ی  ــــ لد اب  ماهدمآ  زاو  همغن نـ ناغم ، رید  يوس  نم  شیوخ  هداّجس  دهاز و  دوخ ،
رد ر  ــــــ ناـج ب هنییآ  ماهدـمآ  زاـین  زار و  دـص  هب  هرذ ، ر  ــــ ر ه ــــ اـغوغ ب ملاـع  ود  هب  تـیور  وـتر  ـــــــ د پ ــــــــ نک اـت  ما  هدـمآ  زاد  ـــ گ

ر ـــ دوجو ب میلقا  رد  تسا  یتسه  هنییآ  هک  نا  ــــــــ ماهدمآ ج ناهج ، ود  ره  رب  هدز  ییاپ  تشپ  ماهدـمآ  ناج ، هتـشذگب ز  هد  ــــــــــــ کیم
ماهدـمآ نا ، ــــ هن ّر  ـــ ـس یپ  هنا  ـــ خناـهن رد  دوهـش  کـلم  زا  ملـصاح  دـشن  وـچ  یتـسهّر  ــــــــ ـس ماهدـمآ  نا ، ــ ه ج ـــ نییآ هـب  گنـس  هدز 

نیا رد  هک  رضخ  يا  منک  ير  ـــــــــ یگتـسد ماهدمآ  نارک  هب  ات  نارک  ْهار  همه  نیا  ـــ تسا ک دوصقم  سک  ّتنم  یب  وت  يور  هو  ــــــــــ لج
ماهدمآ نارگن  ِمشچ  وت ، يوک  ر  ــــ هب س ناهج  متسبب ز  مشچ  نم ، هک  تسود  يا  تّمه  ماهدمآ  ناو  َــ یَح بآ  ه  ــــ مشچرس ی  ــــ تاملظ پ
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هآ اب  هد  ــــ کیم رد  ر  ـــــــــــــــ ناهن ب جنگ  ما  هدمآ  ناو  ـــــ تخب ج زا  هر  ر  ــــ یپ رد  رب  کنآ  زا  يدنه ، يا  وش ، راک  تبقاع  زا  لدـشوخ 
، وت لاقم  لاق و  ه  ـــ مه ـن  یز نم  هک  دنبرب  هسرد  ــ ِرد م ه  ــ و ک ـــــ ار گ خیـش  ماهدمآ  ناما  هب  یفوص  يزا  ــــــــ بل ـــ غد زا  ماهدـمآ  ناغف  و 

زاـب ی  ـــــــــ هر ــــــ ماهدـمآ گ ناـشف  تسد  ناـنک  صقر  فعـش ، اـب  وـت  هگرد  رد  هک  ریپ  يا  ن  ــ زاـب ک م  ُـــــــــ رـس خ ماهدـمآ  ناـج  هـب 
هناختب سپ ز  تساـج  همه  مراـی  هک  تسا  راـی  هناـخ  اـج  همه  ماهدـمآ  ناور  هدـیروش ، ن  ــــ ا ت ـــ شرد ب ر  ـــ راـی ب هزمغ  زا  رگم  ددر ، ــ گن

زا ه  ــ ا ک ــــــ ماهدمآ ت ناوت  بات و  یب  هیداب ، نیا  زا  ه  ــــ نک ک لح  ا  ـــــ معم زاب و  هر  ــــــــ ا و گ ــــ ـشگب زار  ماهدمآ ؟ ناسچ  هبعک  يوس 
رد مدز  رپ  ه ، ــ ناخیم رد  رب  راو  ه  ــــــــ ناور ــــ هزمغ پ مین  ماهدـمآ  ناـهن ، جـنگ  ع  ـــ مط رد  سوهلاو  ــــ زیچ ب همه  يوس  هب  چوک  منک  چـیه 
مدز رحـس  اـت  ادـن  قشع  ز  قح ، غر  ــ  نو ـــــ حبـص چ هب  ا  ــ رادـلد ت تب  نآ  دوـبر ، مباو  ــــــ مدز خ رد  ه  ــــ ناو ـــــ ید لد  اـب  دو  ــــ ه ب ــ تـسب
دَوـُب ر  ــ گهوـلج وا  خر  ير ، ــ گنب هچ  ر  ــــ رد ه مدز  رب  ماـب و  ه  ـــ مه هـب  وا ، ياو  ــــ رد ه ن  ـــ دوـش م ـی  من رـسیم  هـچ  رگ  را  ـــــ راد ی ــــ ید

مدز رـس  هب  گـه  ُخر ، هب  هاگ  هنیـس ، هب  یهاگ  بیر  ـ فلد رای  نآ  مغ  زا  یتسم ، لا  ــــ رد ح مدز  رذگهر  ر  ـــ رد و ه ر  ــــ هب ه شخُر  حو  ـــــ ل
تخوـسب نم  ناـج  ناـنچ  هزمغ  مین  هب  مراـی  مدز  رمق  يور  ه  ــ سمـش و ب يور  هب  ه  ــــ نعط درک  زاـب  هرهچ  نم  تـب  نـم ، ز  ـــــ یزع نا  ـــ ج

مد و ــ ید ار  و  ــــ را ت ــــ میب مشچ  مدـش  راتفرگ  تسود  يا  تبل  لاخ  هب  نم  رامیب  مشچ  مدز  رتخا  ــ ب م ، ــــ روا و ه ـــ کلم خ هب  شتآ  ــــ ک
يررش مناج ، هب  تسا  هدنکف  رادلد  مغ  مدش  راد  ِرس  رادیر  ــــــ رو خ ــ صنم و  ــــ چمه مدزب  قحلاانا  سوک  مدش و  دوخ  زا  غراف  مدش  رامیب 

مدـش رازیب  هسردـم ، زا  دجـسم و  زا  نم  هـک  زور  بـش و  مـیور ، هـب  دـییاشگ  هناـخیم  ِرد  مدـش  رازاـب  هرهـش  مدـمآ و  نا  ــــ ه ج ـــ ه ب ـــ ک
مد زا  داد  مرازآ  دوخ  دنپ  زا  ه  ــ ر ک ــ هـش ظ  ـــ عاو مدش  رایـشه  یتابار و  ـــ ر خ ــــ یپ ه  ــــ قر ــــ مدرک خ نت  رب  مدنَک و  ایر  دهز و  ه  ــ ما ــــ ج

هرهـش مدش  رادیب  هدـکیم ، تب  ِتسد  اب  ه  ـــ ن ک ـــ منکب م يدای  هد  ــ کتب زا  ه  ــــ د ک ــــ یراذ ـــ گب مدـش  راکدد  َــــ هدو م ــــ لآی ــــ د م ــــ نر
رد زا  مرد ، ی ز  ـــــــ نار ـــــــ ر ب ــــــ مدـش گ رازاـب  هچوک و  ره  هب  رهـش  هر  ــــ هـش مد  ـ ـش راـتفرگ  وت ، فـلز  ر  ــ ـس د  ـــــــــ نمک ه  ـــ رهش ب

رایـشه وت ، زیربل  رغاس  زا  ه  ـــ ا ک ـــ نم ت رـس  زا  تسبب  تخر  لـمع  ملع و  یتسم  مدـش  راوید  هناـخ ز  زا  مايدـنار ، نورب  ر  ــ میآ گ ـر  گید
مبایب وت  يو  ـــــ ر ک ـــ ـس ر  ــــــ دو ب ــــ ـشن مدش  رامیب  وت  نامـشچ  يرا  ــــــ میب ا ز  ـــ تسین ت يرامیب  تّذـل  زا  هب  چـیه  ن  ــــــ شیپ م مدـش 
راّمخ تمدخ  رد  هدز  تلجخ  ه  ـــ ات ک مدیچرب  ماه ، ــ تـشابنا ه  ــــ ه ک ــــ چنآ زا  ن  ـــــ ماد مدش  راکدد  ــــ م هار ، نیا  رد  ر  ــــــ یپ مد  زا  یهار 

م ___ يوزرآ خ مدـش  را  ــــ يوـس ی هدرک ، رذـگ  شیو  ــــ رـس خ زا  مدـش  راـتفرگ  وـت  قـشع  هب  هک  يزور  دا  ___ تسود ي داـی  مدـش 
ی ــــ زا پ مدرب  نایاپ  هب  وت  اب  شبـش  هک  يزور  هفر  __ ُط مدش  رازا  ـــــ ر ب ـــــ ـس يا  ـــــ من تشگنا  زا ، ـــ مدـق ب درک  مخ  وت ، يو  __ سیگ

رای مدش  راز  نینچ  هک  دش  نور  ــ تسد ب زا  تقاط  دیـشک  هچ  ناناج  يرود  زا  لد  هک  میوگ  هک  اب  مدش  راّمخ  سنو  ـــــ نآ م تر  ــــ ـسح
تمـشچ يرامیب  ار ك_ه ز  بر  __ نآ ط مدش  رادـلد  ِرب  دـناد ، ه  ــــــ غا چ ــــــ یطو ب ــــ دینـش ط تسود  نخـس  دـیاب  هد ، __ کیم رد 

ملاع همه  زا  ربخی  ــــ مدـشن ب اّما  موش ؛ مدآ  هک  دو  ــــــــ م ب ـــــــ لد رد  اهوزرآ  مدـش  رامیب  متـشگ و  ناـکم  نْو و  ـــ زا ک غرا  ـــــ مدـید ف
هب هناخ  منک ، شیوخ  زا  ترجه  مدشن  اّما  موش ؛ مرحم  هفیاط  نیا  ه  ــ ات ب زاین  يور  مهن  تا  ــــ بار ــــــ ِر خ ــــــ یپ ِرد  ر  ـــــــ مدشن ب اّما  موش ؛

مدشن اّما  موش ؛ مزمز  رثوک و  زا  ه  ــــ تسر قشع  هداب  بش  همه  مشونب  تسود  فک  زا  مدشن  اّما  موش ؛ مّلعم  ءا  ـــــ مسا ه  ـــ ات ب مهد  بوبحم 
موش شوه  رـس  هب  ياـپ  موش ، شوگ  اـپ  رـس و  مدـشن  اـّما  موش ؛ مسجم  حور  نا  ــــ نچمه بیبح  راـسخر  هلاو  نتـشیو و  زا خـ غرا  ــــــــــ ف

متساوخ مدشن  اّما  موش ؛ مّلسم  را  ــــــ ا ی ــــ فو رد  انف  راد  يو  ــــــــ هب س م  ــــــ بایب هار  ا  ــــــ فص زا  مدشن  اّما  موش ؛ مَهُلم  وت  مرگ  مَد  ز  ـــــ ک
رد ثیبـخ  سفن  يا  دـش  روـگ  رد  ه  ـــــ مه ا  ــــ هوزرآ مدـشن  اـّما  موـش ؛ مّرکم  تسود  ِر  ــــ ا ب ــــ تسا ت تب  هچ  ره  لد ، هبعک  زا  مـنک  رب 
وت ورـس  تما  ـــــ ق مدش ، قا  ّـــــ ـشع دز  ــ مدینـشن ن ی  ـــ مان هدکیم  رد  هدزیم ، يا  و  ـــ زا ت رای  قارف  مدشن  اّما  موش ؛ مدآ  دو کـه  ــــ م ب ــــ لد
ات مهر  ــــ دو ب ــــــ زا خ م  ــــ تفگ مدیسرن  ییاون  هب  متشگ ، هدزتریح  ه  ـــ ر چ ـــ مبایب ه زا  ــ ار ب وت  ه  ــــ م ک ـــــ تـسبب تخر  ـن  طو زا  مدیدن 

ن ــــ مبیصن م ی  ــــ دصقم ب هب  دندیـسر  نافیر و  ـــ دندر ح ـــ چو ک ــــ ک مدیهرن ؟ ّتینم  دیق  نیا  زا  ن کـه  ـــ م م ـــ نک ه  ـــ منیبب چ وت  هام  خر 
يا مدـیون  دـننا  ــ ـسر رود  زا  ه  ـــــ را ک ـــــ يا ی ی  ـــــ محر تیور  رب  رد  موش  هناورپ  هک  تسود  يا  یفطل  مدـیزخ  هناـخ  رد  هک  هرا  ـــ چیب
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وت زا  مدـش ، هک  اـج  ر  ـــ دوصقم ه هبعک  مدیـشک ؟ هچ  ترجه  مغ  زا  ینم ، ناـج  رد  هک  يا  مدربـن ؟ هچ  تقارف  جـنر  زا  ی ، ـــ نم حور  ه  ــ ک
ییادص هب  دوخ  رک  شو  ــــ ا گ ــــ زگره ب وت و  زا  تسا  هلغلغ  زا  رپ  قا  ـــــ فآ مدـیدن  چـیه  ر  ـــ ثا هنا ، ــــ ختب تب و  زا  ز  ـــ مدینـشن ج ییادـن 

ا ــ دوصقم ب هبعک  يوس  هب  نافیر  ــــ دنتفر ح مدیـشچن  ناشورخ ، جوم  نیا  زا  هرطق  نیکـسم یـک  نم  تایح و  يایرد  همه  ا  ـــ یند مدیـسرن 
لدـبحاص مدـیزخ  هقرخ  رد  هتـسوپ  نیا  هب  دا  ـ ـش ن  ـــ دـنتفر م هدرک و  اهر  هدیـسوپ ، هقر  ــــ نیا خ مدیـسرن  شدرگ  هب  رون و  زا  ی  ــــ لمحم

سفق رد  ن  ــ دـندیرپ م ار و  سفق  هتـسکشب  همه  ناغرم  مدـیود  هدرک  لـپ  هب  تشپ  نا  ــــ ـسخ لا  ـــ بند زاـب  نم  لـپ و  زا  تشذـگ  هتفـشآ 
ه ـــ قشع ب میـسن  مدیرپ ؟ هد  ــــــ یدنگ ه  ــــ نال نیا  زا  ه  ـــ منیب ک نافیرح  عمج  رد  هک  زور  نآ  دوش  بر ! ا  ــ مدینت ی رات  دو  ــ هب خ هدا ، ــــ تفا
هب افص  قدص و  بارش  مد  ـــ یشچ قشع  ما  ـــ مراد ز ج ابر  ـــ لد را  ـــ خر ی يو  ــــ هب س ی  ــــ لد مراد  ابر  ــــ هک وچمه  یخر  هک  ر  ـــ گن ن  ــــ م

مالغ مراد ؟ ایر  دجـسم  ای  هسرد  ــــ هب م هر  ه  ــــ دنا چ ــ هر دهز  لقع و  ز  تقـشع ، یتسم  هک  ارم  مرادافو  لد ، ناج و  هد بـا  ــــ کیم ّم  ُــــ خ
وگر ز ـــ ابر ب ـــ لد را  ـــ نآ ی ه  ــــ ب ق ، ــ ـشع میـسن  مراد  افـص  اـب  يور  نآ  زا  تسه  هچ  ره  ه  ــ شاـب ک ی  ــ قا ـــــ ـس بار  ــــ ـش ما  ــــ تّمه ج

ایربـک ها  ــــ گرد تـسود ز  نا  ــــ ه ج ــــــ ربـلد ب یقاـس و  ّمـخ و  نـیا  رد  تـسا  ــــ هزار ه  ـــ مراد چ اودیب  درد  ن  ــ ه م ـــ ز ک ــــ یخ يا  ـــ ج
م ـــــــــ ز خ ــــ قـشع ج بارحم  مراد  ادـگ  ِنم  ار  ي  ِــ ِور ک ــــ ـسخ جا  ــــ ه ت ــــ دـینز ک م نـ ـــ ما ج ـــ نا و ج ـــ میلـس تـخت  نخـس ز  مراد 

نوـچ هرهچ  مـنیب  باوـخ  رد  ـــــــ نا م  ـــــ تفگ مرادـن  یباـت  بـت و  نـم  شیور ، نار  ــ جه م  ــــ ز غ ـــ مرادـن ج یبارحم  چــیه  ربـلد ، يوربا 
هچ ناج  دشاب ؟ هچر  ــ شیور س دای  رد  مهد  ناج  شیوک ، كاخ  رب  مهن  رس  مرادن  یباوخ  نوچ  دنام ، لد  رد  باوخ  نیا  ترسح  شباتفآ 

مرادـن یبای  لد  ِدرد  ییوجزار ، نا  ــ يا ج و  ـــ ز ت ــــ ج ار ؟ ناـج  زار  میوج  هک  زا  ار ؟ لد  درد  میوگ  ه  ــــ اـب ک مرادـن  یباـیان  زیچ  دـشاب ؟
یلاح وت و  قشع  زا  ملاح  ناشیرپ  ن  ـــ مرادـن م یبآ  نم  تسین ، یبارـس  زج  منیب  هچ  ر  ــــ مهاوخ ه شخبناـج  هداـب  متـسه ، وت  قشع  هنـشت 

، مد ـــ نمدرد مرادن  ینا  ــ ج ملد ، ناج  يا  تسود ، ياو  ــــــ ی ه ـــ قشع ب هیاس  مرادن  یبادآ  وت  تسد  زا  میو  نا گـ ــــ شیر ـــ ن پ ــــ مرادن م
يزاـغآ و وت  قشع  ز  ـــــ ه ج ــــ ن ک ـــ يدـنکف م شو  ـــ خ يدـنکف ، مناـج  رد  قشع  زا  ی  ـــــ ـشتآ مرادـن  یناـمرد  تسود ، یب  مقـشا  ــــ ع
، تسا قشع  م  ـــ لاع مرادن  یناماس  هک  یناماس  يوس  میا  ـــــ شگر ـــــ ردنلق پ یتشم  ا  ـــ هنا ب ـــــ خیم ن  ـــ یا رد  مدروآ  ق  ـــ ـشع مرادن  ینایاپ 

دزاس قشع  دزاس  هچ  ره  دیوگ ، قشع  دیوگ  هچ  ره  مرادن  یناهنپ  ادیپ و  دوخ  ه  ــــ م ک ــــ قشع هیا  ـــــ ـس الاب  تسپ و  زا  يرگنب  اج  ر  ـــــ ه
ریغ هک  نم  ر  ــــ نک ب هز  ــــ مغ يدنکف  ناینب  ار  قشع  زا  ریغ  هچ  ره  يدر ، هز کـ ــــ مغ مرادـن  ینامرف  هک  نم  مزاس ، هچ  نم  میوگ ، هچ  نم 

مرادـن یناـج  رـس و  تقـشع  زج  هک  میوـگیم  هچ  نم  تقـشع  هار  رد  مهد  ناـج  تقـشع ، يو  ــ رد ک مهن  ر  ــ ـس مرادـن  یناـینب  قـشع  زا 
را ــ تساو ـــــ ن خ ــ نارد م هماج  مرادن  یناهرب  قشع  رب  و  ــ قشع ت ز  ــــ ج مقـشا ، ـــــ دشابن ع يزیچ  نم  تسد  رد  وت ، قشع  زج  م ، ــــ قـشاع

م ـــ عمش رود  هناور  ــــــ تسود پ يور  رادید  ترـسح  هب  متخاب  نا  ــــ ج مرب ؟ اجک  مغ  نیا  میوگ و  هک  اب  زار  نیا  مربلد  تسد  زا  یم  ماج 
هدا ّـــــ جس ثّو و  ــــ لم هقر  ــــ ن خ ــ یا مرپ  نانز  ّقلعم  هک  ات  ریگ  زاب  ماد  ن  ـــ یا س  ـــ فق نیا  جنک  وا ، يرود  مد ز  ـــ ـر ش پر ــ مرذآ پ دنپسا  و 

؛ مریپ مروآرد  یتسه  هقرخ  ناج ز  هنا ، ــ تسم ياهعرج  رای  دهد  قشع ، يو  ــــ بس زا  ر  ـــ گ مردرب ؟ هناخیم  ِرد  رب  هک  دو  ــــــ ا ش ــــ یآ ا  ـــــ یر
مریگ رـس  يریپ ز  زا  سپ  ار  یناوج  دمآ ، را  ــــ هب ناج  راهب  مرذگب  قافآ  هچارـس  زا  ه  ــــــ ی ک ــــ فطل موش  ناوج  یمـشچ  هشوگ  هب  یلو 

هب ار  شوهم  رادـلد  ناتـسوب  فرط  ه  ـــ مزیمآ ب رد  نبلگ  لگ و  اب  مدرگ ، زاب  نشلگ  ه  ــــ مریگرمث ب دو  ــ ر خ ـــ مع منیـشنب ز  را  ــــ را ی ـــ نک
زا ْيد  رد  هک  م  ــــ لاب ر و  ـــ َپ مریگ  ربخ  دوخ  راذعلگ  زا  ناج  راز  ـ لگ رد  ه  ـــ يزور ک رس ، تشپ  رد  مهن  ار  نآ  يدرز  ناز و  ــــ مریگرب خ

ه ـــ د ک ــ مآ را  ـــ هب متـسشنب  دابآ ، بارخ  نیا  رد  ناز  ماگنه خـ ه  ـــ مریگ ب رپ  لاب و  ربلد  لصو  دای  هب  نیدرور  ه فـ ـــ دـش ب رپرپ  رادـلد ، مغ 
نادـنر لفحم  مریگ  رب  هدرپ  وا ، خر  زا  یتسم  هب  دـنا ، ـــ ـشفیب دـناشفا  قاشع  رب  هک  یماج  نآ  زا  یقاس  رگا  مریگ  رفـس  راب  وا  لـصو  ر  ـــ هب

ف ــــ زا ک از  ـــــــ فحور رغا  ـــــــ ــس مشاـب  شَیور  هتفــشآ  هدرک و  نا  ـــ كر ج ــــ مشاـب ت شیوـک  رــس  كا  ــــ ه خ ــــ زور ک نآ  د  ـــ یآ
شیوبس تما ز  ـ یق حبص  ا  ـــ تسم ت گرم  مد  ات  نانز  هسوب  شمدق ، رب  م  ــ هن ر  ـــ مشاب س شیوم  هتسب  ناهج ، ود  ره  زا  لفاغ  مریگ  شفطل 

، نادـنر لـفحم  رد  هک  زور  نآ  د  ـــ ـسر مشاـب  شیوکن  يور  رد  هدزیم  نو  و چـ ـــ حم رمع  همه  شعمـش ، ِرب  مزوسب  هناورپ  ـو  چمه مشاـب 
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شیوب هتفشآ  لد  بو ، ـ قعی و  ــــ چمه رس  منیلاب  رس  رب  دنز  ـــــ ر ن ـــــ گ ـم ، فسو ــــ مشاب ی شیو  ــــ گم رار  ـــ ـسا ه  ـــــــ مه راد  زار  تسمرس 
لفحم رد  هک  داد  ــــ یب داد و  مشک  داد  شخر  رجه  رد  تسین کـه  سر  داد  مشک  دایر  ــــ هدـکیم ف نیا  رد  تسود ، م  ــــ زا غ راظتنا  مشاـب 

نآ ّتن  ـــ ا م ـــ فـص ا  ــ افو ب داد و  ا  ـــــــــ فج داد و  ممغ  داد ، م  ــــ یداش مشک  دادیب  داد ز  مر ، ــ هوکـش ب شر  ــــ ه ب ــــ تسین ک يدنر  ا  ــــ م
لگ يا  تمغ  رد  مشک  داش ، لد  هب  تلاصو  نار و  ــــــ جه را  ــــ يرگد ب زیچ  هن  وت ، يور  قشا  ــــ ع مقـشا ، ـــــ مشک ع داد ، نم  هب  ار کـه 
يّر ــ هفر س ــــ یتسه ط نم  اب  هک  وت  یب  ِیگد  ـــ نز زا  مدر  ـــــ ُم مشک  داهرف  هشیت  مر ، ـــــ بب نو  ــــ نجم رو  ــــ نم ج ورـسخ  يا  نم ، ِیـشحو 

راگن يوب  مشک  دادر  ــــــ ه خ ـــــ مین زا  جر  ـــــــ را ف ـــــ ظتنا دیآ  یم  اه  هثداح  درذ ، ــــــ ی گ ـــــ ا م ــــ هلاس مشک  داتـسا  ِرب  دیاب  هک  تسا 
و: ـــــــ گب بیرفلد  را  ـــــ ا ی ــــــــ مـشکیم ب راـبرر  ـــ ـش نورد  ز  ــــــ تـسای ک ــــ هآ مـشکیم  راد  ـــ لد مـغ  زا  هـک  اـه  ه  ـــــــ لا ـــــ نآ ن
ع ـــــ مج رد  تـسود  هـب  وا  داــیرف  ه  ـــ راذ ک ـــــ ار گ رو  ـــــــ ــصنم مـشکیم  رازآ  وــت ، ها  ــــ يور م ر  ــــــــ جه ز  ــــــ اــشگرب ک هدر  ــــ پ

مـشکیم رابرـس  هب  نار  ــــ گسب تسايرا  ــــــ راـی ب رجه  هک  مماـج  هب  هدا  ــــ زیرب ب ی ، ــــ قا ـــــ ـس مشکیم  رادِرـس  هـب  نا  ــــــ خر ــــــ لگ
ر ـــ یپ ه  ـــــ بلک ر  ــــــ یگم کـچو  ـــــ مشکیم ک رایـسب  هک  هزاـت  تسا  یتر  ــــ ـسح نیا  تسود  يور  هب  رد  دـنک  زاـب  تسود ، هک  ی  ــ تفگ
ار را  ــــــــ ن ی ـــــ م یتـسیک ؟ لاـبند  هب  كو  ــــ ـل ـس نیا  رد  کـلا  ـــــ ـس مشکی  ــــ راو م ــــــ ید رد و  ناز  را  ــــ گن يو  ــــــ نم ب هک  ناـغم 

منادرگ يور  تسا ، ناـهج  ود  رد  هچ  ره  مناـبات ز  ها  ـــــ شوغآ م رد  هک  ی  ــــ بـشما ک  ــــ لـصو ی ِبش  مشکیم  رازاـب  هچوـک و  ه  ــــــ ب
زا مدرو  ــــ تا خ ــــ یح بآ  ر  ـــــ غاس راز  ــــ مناماد ه هب  ار  شیوخ  رـس  هداهن  ه  ــ ه م ــــ حبـص ک يا  ی ، ــــــ مد ار  دیـشروخ  نماد  ر  ـــــ یگب

؟ مناشیرپ نم  هتفخ ، نم  رب  رد  را  ــــ ه ی ــــ قشع ک ردـنا  هتفهن  يّرـس  هچ  ار کـه  ياد  ـــــ مناشطع خ زونه  ردنکـس  و  ـــ چمه نا و  ـــــ بل نآ 
بـش نیا  زا  درذگب  ر  ـــ گا لاس ، راز  ــــــ ه مناوخلزغ ؟ نم  هاگرحـس ، غرم  و  ــ چمه ه  ـــ قارف ک حبـص  ای ز  تسا  لصو  بش  زا  م  ــ ناد ـــــ ن

ِد ــــ ِم ب ــــ ـشچ كا ز  ـــــ نمیب ه  ـــــ يدـنه ک ار ، شیوخ  لصو  بش  ثیدـح  ناوخم  مناتـسد  راز  ـــــــ ه شفیط ، ــــ نا ل ــــ تـساد لـصو ز 
هنا ــــــ خیم رد  مـنک ؟ هرا  ــ ناوـت چ هزیگنا  هچ  ه  ـــ ار ب لد  درد  منک  هراـپ  نت ، هب  هما  ــــ وا ج نـتفر  زا  دـیا  ـــــ قـشع ب هدرپ  ارـس  منادوـسح 

ر ــــ یپ لد  هک  دوش  شا  ـــ ن ف ـــــ لد م درد  هک  دـیراذ  ـــــ گم منک  هراو ، ـــ خیم یقاس  یم و  هب  ار  لد  درد  یمد  ه  ـــ میور ک هب  دـییا  ـــ ـشگ
زا مـنک  هراـپمخ  وـچ  و ، ــ قـشع ت هدر  ـــــ رد پ هّرذ  نآ  يراوـخمغ  هـب  هـک  تمالــس  دا  مُـخ بـ ر  ــــ ــس مـنک  هراــپ  مـغ ، تا ز  ـــ بار ـــــــ خ

ناشن ماـن و  یب  ییاـج  ره  تب  يا  ا ، ــــ من خر  منک  هراوآ  همه  شیو  ـــ ر ک ــــــ ـس نا  ـــــ نکاـس يزور  میآ ، رد  هب  شِقـشع  هدر  ــــــ پار ـــ س
رد هدزرپ ، نا  ــــــ هج زا  منک ؟ هنا  ــ نیا خ زا  ترجه  نم ، هک  زور  نآ  د  ــ یآ دوـجو  عمـش  منک  هراـسخر  رـسمه  دوـخ  لد  ـی  لیـس ا ز  ـــــ ت
زا يور  مـنک ؟ هـناورپ  بـش  ِراـک  هتخوـس ، ر  ـــــ لا و پ ــــ رادـلد ب دو  ـــ جو ِعمــش  رد  ه  ـــ لا ک ــــــ نآ ح دـسر  مـنک ؟ هنـال  مدـع  خا  ـــ ش
ور خیش  یفوص و  هظعوم  زا  دشن  لصا  ـــ ح لاح ، منک ؟ هناخیم  یقاس  رد  كاخ  ر  ـــــ هد ب ــــ جس منادرگر  ـــ ه ب ــــــ عموص ه و  ـــــ قنا ـــــ خ
هناد نیا  زا  ماد و  نیا  زا  غرا  ــ لد ف غر  ـــ ناـسچ م دـنماد ، هناد و  تبل  لا  ـــــ و و خ ــــ ـسیگ منک  هناوـید  ه و  ـــ لاو ی  ــــ منـص يو  ـــــــ هب ک
زور نآ  خّر  ـــــ قاشع ف هگتولخ  منک ؟ هناگیب  هناخ  نیا  رب  تشپ  نا ، ـــــ نز ر  ــــ تخر پ مدنب  رب  هدـکتب ، نیا  زا  ه  ــ ا ک ــــ یآ دو  ــــ ـش منک ؟
بل ر  ـــ م ب ـــ هن بل  قشع  هگتولخ  هب  تسود ، مد  رب قـ مهن  رـس  موش  داـش  م ، ــ هر راد  ـــــ لد يرود  م  ـــ زا غ موش  دازآ  سفق  نیا  زا  ه  ــــ ک

هب ه  ـــ يزور ک دا  ــــ موش ی دا  ــــــــ بآ لد  تا  ـــــ بار ــــ ر خ ـــ یپ مد  زا  مسرب  يریپ  هب  تابارخ و  هار  م  ـــ نک ی  ـــــ موش ط داـهرف  وت ، نیریش 
و: ـــــ ار گ را  ــــ اـج ی دجـسم  رد  هـن  هار ، ار  ـــ هـنا م ـــ خیم هـب  ه  ــ موـش ن دازبرط  زیخ و  برط  ـز و  یگنا بر  ـــــ مور ط قاـشع  ـه  گتو ــــ لخ
، مقـشا ـــــ مهاوـخیمن ع اوـن  م ، ـــ هاوـخ ه  ـــ ّـصغ مـهاو  ــــــ خیمن اود  مـهاو ، ـــــــ درد خ یناـشیرپ  حرـش  موـش  داـشرا  هـک  زاـس  یبـبس 

مهاوخیمن ا ، ــــ فج كر  ـــ و ت ـــ زا ت مرادیر  ـــ نا خ ــــ هب ج تیا  ــــــــ فج نم  مهاوخیمن  افش  نم  ضرم ، ـن  یز ماوت  ضیرم  مقشا ، ــــــ ع
افــص ار بـا  هور  ــــ نـم م هورم  ی و  ـــــ نم يا  ــــــ فــص وـت  مهاوـخیمن  اـفو  ن  ـــ م ر ، ـــ گد سپ  دـشاب  ا  ـــــــــ فو اـفج  اـنا ، ــــــ و ج ــــ زا ت

ر و ــــ کذ ینم  ر  ـــــ کذ وت  ینم ، يا  ــــــــــ عد وت  مهاوخی  ـ من افـص ، ی  ـــ یفو ب ــــ ـص تسا  ربخیب  تسود ، لـصو  زا  یفوص  مهاوخیمن 
وت ییادــف  يرگنب ، ار  ه  ـــ ر ک ـــ مهاوـخی ه ـ من ا  ـــ من ه  ــــ لبق ه ، ـــ لبق هـلبق  ییوـت  م ، ـــــ نک ور  فر  ـــــ ر ط ـــ مهاوـخیمن ه اـعد  ر و  ـــــ کف
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يزار ریپ  تّمه  مهاوـخیمن  اـپ  يا  ــــ ج ير ، ــــ هاـظ تسا  وـت  ُخر  زا  نشور  قا ، ــــ فآ ه  ــ مه مهاوـخیمن  اد  ـــ ف مـیاد ، ـــــ ن ف ــــ تـسا م
لد رو  ــــ رد ط ندید  م  ــــ هاو ـــــ خن مدـیدن و  رو  ـــــ ر ط ـــ مهاوخ گ ییاود  مناج و  هب  تسا  يدرد  مهاوخ  ییا  ــــ ـشگزار ار ، ـــــ تسا م
ییا ـــــــ فو تسود  ر  ــــ مهاوخ گ ییا  ــــــ فـص هر ، ر  ــــ یپ تّمه  زا  قشع  هر  رد  مد  ـ ـشن یفاص  یفو  ـ ـص ر  ــــ مهاوخ گ ییاـپ  ياـج  وت ، زا 
ییا ـــــ منهار بش ، تملظ  رد  نـسح  ربـلد  يا  خر ، زا  با  ــــــ جح رادر  ـــــ مهاوـخ ب ییاـفج  وا  زا  م  ـــ لد نا و  ــــ اـب ج شیورد  رب  دـنکن 

رد وت  خر  مباـین  ی  ــــــ ّی و م ـــــ نم نا  ـــــ رد ج مهاوخ  ییا  ـــ هر شیوخ  زا  ِقشاـع  نم  دوخ  هب  هتفر  ورف  يا  وش ، نورب  شیوخ  زا  مهاوخ 
ملد رد  ناـج  ماـج  مهاوخ  ییادـخان  ِتسد  مقر و  ــــ نم غ شیورد  يا  د  ـــــــــ نَِبب ار  قشع  رتـفد  نیا  مهاوخ  ییاـفخ  زنک  نا ، ـــ یع ز  ــــ نک
نآ زا  ه  ــــ مراد ک اج  یتب  شوغآ  رد  هک  هد  یم  ماج  مهدـب  ناج  وا ، مدـقم  رد  هک  تسین  نم  ناج ز  مهدـب  ناناج  هر  رد  ناـج  هک  دو  ـــ ب

یناشیرپ زا  مهدـب  نامرف  ـه  مه ملا  ـــــــ ود ع نار  ــــــ یما هب  شورف  هداب  تب  هاگرد  مداخ  مدـش  ا  ـــــ مهدـب ت ناعنک  فسوی  رب  هزیا  ـــــــ ج
شفلز م  ـــــ يوگم َخ روح  خر  ناوضر و  هضور  زا  دـهاز ، مهدـب  ناشیرپ  فلز  نآ  هر  رد  نا  ـــــــ ر و ج ـــ ـس سرپم  زاب  شمغ ، مناـج ز 

درد بحاص  مهدب  نازرا  نم  هک  دیا  ــــ ـشن تسود  هز  ــــ مغ تشهب  رازلگ  هدـعو  وت و  بارحم ، خیـش  مهدـب  ناوضر  هضور  دـص  هب  ه  ـــ ن
اب میتـسبن  دـهع  شبلط  رد  ناـیعد ، ـــــــــ اـب م میدربـن  هـب  دجـسم ، ِفکاـع  ِیعّدـم  ا  ــــــــ مـیدرد ب هدـنیاز  ــــــــــ میقــشع و ف هداز  ا  ــــ م
رد میدرف  هنازرف و  وـت ، قا  ّــــــــ ـشع خلـسم  رد  میدـیز  ــــ هنـالیلخ خ و ، ــــــ قـشع ت شتآ  رد  میدرکن  هدوـهیب  شزا  ــ ـس ناربـخی ، ــــــــ ب
رد میخرـس  لـگ  نوـچ  ناـگتخاب ، دوـخ  هقلح  رد  میدرم  وـچ  دـهعمه  هدز ، تب  اـب  هد  ــــ کتب رد  میتـسم  شهیب و  ناـگدزیم ، اـب  هدـکیم 
اب میدرس  خی  نوچ  نارظنبحا ، ـــــــ هزوح ص رد  میراز  ـــ راز و ن نالد ، هتفـشآ  هر  ــــــــ مز رد  میدرز  ِخر  بـا  ناتفـصو ، ـــــــ لاز هگر  ــــــ ج

هناخ ام  شیوخ  لد  لاح  نایب ، مییامنن  سک  ا  ــــــ میدرگ ب هیداب  ناگدشمگ ، ناگدز ، ی  ــــــ اب م میزیتس  هب  ردـنلق  شیورد و  ی و  ـــ فوص
اب میدـیرب  لد  ناـج و  زا  ربلد ، ریغ  هچ  ر  ــــ زا ه میدـیزخ  یتسین  رد  یتسه ، را  ــــــ ید زا  اـت  لد  هبعک  میدرد  بحاـص  یگمه  ناـشود ، هب 
؟  لفاغ ناورهر  يا  دـییوگ ، ه  ـــــــ زا چ کیّبل  میدـید  هناخ  نور  ــــــ یب یتسم ، هب  ار  رای  اـم  درگرب  ه  ــ بعک هار  زا  دـییوگب : ناورا  ــــــــــ ک
يا میدیرد  یتسین  رد  ار  يدو  ـــــــــ هدرپ خ ام  بوجحم ؟ نایفوص  يا  دیباجح ، رد  د  ــــ نچ ات  میدینش  یم  ِماج  زا  تو ، ـــــ لخ هب  وا  کّیَبل 

ام نافیرح  رغاس  رد  هداـب  زیر  ــــ ب یقا ، ــــــــ ـس میدیـشک  ار  هدرپ  اـم  لد ، هبعک  يور  ز  ــــــــ شیپ ک زا  هدرپ  رادرب  ه ، ـــــ بعک راد  هدر  ـــــ پ
میربـخیب نارظنبحاـص ، یناـشیر  ــــــ زا پ میربـخیب  نارگ ، هلیح  یگتـسبلد  ا ز  ـــــــ قـشع م ّرـس  میدیـشچ  وا  تسد  زا  قـشع ، هداـب  معط 

ناوت هچ  ناهج  ود  رد  شخُر  قاشع  تسین ز  يربخ  میربخیب  ناروشوه  یگدو  ــــــ هیب ام ز  دـنربخیب  ام  ییادوس  رـس  زا  نـالقا  ــــــــــ ع
یـشو و ــــ هیب زار  میربخیب  نارد  هدرپ  نیا  ییاو  ــ ـسر اـم ز  تسا  هدیـشوپ  نارد  هدرپ  رظن  زا  قشع  ّرـس  میربـخیب ؟ ناربـخیب  زا  هک  درک 

شیع يداش و  زا  هک  ام  شیع  هیام  يا  هدزاب ، دوخ  فک  زا  يرغا  ـــ ـس میربخیب  ناربهار  زا  هک  تفگ  ناو  ـــــــ تن قشع  یتاـبارخ  یتسم و 
بـش میزاـسب ؟ میزوـسب و  ها  ـ کناـج مغ  نـیز  یک  هـب  اـت  میزادـگ  زوـس و  رد  وـت ، ها  ـــ خر م رجه  م  ــــ رد غ زار  مرحم  میربـخیب  نارگد 

، ینک زا  ــــــــ رد ب هـک  زور  نآ  دــیآ  میزاــین  درگ  اــم  يزاــن و  رد  و  ــ ر ت ــــ هد ه  ــــ مه رد  ییاــمنن  ُخر  دوـشن ، رخآ  وـت  نار  ــــــــــ جه
هب گر  ـــ زا م سپ  ات  رای  دـهد  راد  ــــــــ ید هد  ــــــ عو مرگا  تراشا ، هب  میزابب  شیوخ  رـس  نا و  تمدـق جـ كا  ـــــ هب خ ات  ییاشگهدرپ ؟
نآ زا  یقاس  میزاجح  یهار  هن  هدرک ، ور  هدکتب  يو  ـــ ـس ه  ـــ تیوک ن هب  تسا  یهانپ  هک  دیایب  هشیدنا  هب  رگ  میزاون  زاس و  رد  هدمآ  دجو 

هدـناو ـــ خر ــــ ـسپ میقـشع و  هدازا  ــــــ لزا م ِماج  میزار  مرحم  ام  هک  زیر  ام  ر  ـــــ غا ـــ ـس رد  هدا  ـــــ تسا ب ناـهن  هناـگیب  هک ز  ناـهنپ  ِمُخ 
میمالغ ر  ــــــــ یپ ناغمریپ ، ه  ــــــ گراب رد  میبرـش  ینابر  ــــ هنا و ق ــــــــــ خیم هداد  ـــــــ لد میمامت  رادـلد  يزاـبنا  ــــــ یتسم و ج رد  میماـج 

میگنر هتـسب  ی  ــــــ لو مییاو ؛ ـــــــــ گنر و ن یب  میمادم  نارجه  هب  میقیرغ و  ل  ـــ ـصو رد  میباذـع  هب  شر  ــــ جهز راد و  ـــــــــ لد رتسبمه 
زا میمـالک  ملع  هفـسلف و  ـر  گـشاخر ـــــــــ مـیگنج پ هـب  شیورد ، فراـع و  اـب  ی و  ــــــــ فوـص اـب  میماـن  یپ  رد  یمه  میناـشنو و  ماـن  یب 

ا ــــــ میتشپ ب هب  تشپ  ناـبلط ، یتسه  یتـسه و  اـب  میماوع  روفنم  هشیپ و  درخ  دور  ــــــ طم میراـنک  قول  ــــــ خم روجهم و ز  هسرد  ــــــــــ م
نم میوگب  را  ّــ مخ هب  شیو  ـــــ مغ خ ه  ــــ رتـهب ک میور  هب  تسا  هتـسب  هدـکیم  رد  هک  نوـنکا  راـی  راـب  میماـگ  هب  ماـگ  لزا  زور  زا  یتـسین 
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منو ــــــــــــ نجم مزوسب  عمش  نآ  ِر  ــ رد ب تفص  ه  ــــــ ناورپ میوکن  يور  نآ  هدادلد  قِشا  ــــــــ ن ع ــــ مقشع م هنامیپ  یقا و  نآ سـ ه  ــ تشک
زا باـتک  رادر  ــــــ میوبـس ب هنهک  نآ  زا  یم  ماـج  هنـشت  ن  ـــ م میوگ ؟ هک  هب  ار  دو  ـــ هدـید خ ـــــ مغ لد  زار  میوپ  هیداـب  نوـنج  هار  رد  و 
هب رای ، دـهد  را  ــــــــــ ات ب مدـنبب  تخر  درخ ، ملِع و  م  ـــ چـیپ و خ زا  میوجب  تسین ، بتک  عمج  رد  هک  هچنآ  اـت  روآ  یم  ماـج  مر و  ــــــ ب

م ــــــــــــــ ینکشب میوش  هناوید  هتـسج و  نور  ــ ب لقع ، فک  زا  میوش  هناخیم  فکاع  ام  ه  ــ زور ک نآ  مّر  ـــ هنادکی خ تب  میوم  مخ  چیپ و 
یتسه و رب  هدز  ییاپ  تشپ  هدش  رید  هسردم و  هقنا و  ـــــــــ زا خ غراف  میوش  هناگیب  هلفاق ، نیا  هنا  ــــــــــ خمنص زا  ار  نافرع  هفسلف و  هنیآ 

همه ز  هدیرب ، دیق  ه  ــــــــــــ مه زا  میوش  هناورپ  هتشگ و  شخُر  عمـش  ه  ــــــ لاو میور  رادلد  يوس  هدومن ، شیوخ  زا  ترجه  میوش  هنازرف 
هناتـسم هداب  حدـق  زا  شو  ـــــــــــ هب ات  شیوخ  هب  مییآ  هدرب و  رـس  لـقع ز  یتسم  میوش  هنادـکی  تب  ماد  هتـسب  ر  ــــــــــــ گم اـت  اـهر  هناد 

دوخ مخ  مخ  ِفلز  يرا ز  ــــ نک ت زاینیب  ایر ، دهز و  ثحب و  سرد و  زا  نک  زا  ــ هناخیم ب ِرد  نم  يور  هب  یقا ، ـــ ـس زاس  هراچ  ِیم  میوش 
بیـشن و هاج و  درد  ل ز  ــــ فا ــ راـیب غ ير  ــــ غاـس نا  ـــــــ نز ه  ــــ مغن راودوواد  نک  زاـمن  سرد و  دجـسم و  ـم و  لع غراـف ز  ه  ــ نب مهر  رد 
، یفاـص ِیم  نآ  زا  نک  زیر  ــ بل نک  زا  ــ جح کـُلم  ه و  ــــ بعک ما ز  ه  ــــ ناـگیب راـی  فـلز  ا و  ــــ بیز ُخر  زا  باـجح ، نیچ  ر  ــــــ نـک ب زار  ــ ف

زاس هراچ  یم  ماج  هب  ار  ــ تو م ـــ عد تسود  يور  رجه  مغ  ز  ماهتـشگ ، هراـچیب  نک  زاـتکر  ــ تب ت يو  ـــ ـس هب  ا  ــــ فـص زا  لد  نم  يو  ــ بس
دننک او نـ نخـس  هب  ب  ــ نا ل ـــــــــ ـصلخم نک  سب  ییاتـس ، شیوخ  یک  هب  ا  ــ نک ت سب  ییارـس ، هوا  ــ نیا ی ن  ــــ سب ک ییاشگ  زار  نک 

ّی ــــــ نغ ق  ــــ نک ح سب  ییامن  دـهز  ر ، ـــــ ه گ ــــ لیح تسا  هاگآ  قح ، يرا و  ـــ ا ک ــــــــ طخ وت  نک  سب  ییایر ، ِبوث  ن  ـــ یا نَکر  ـــــ ب
نک سب  ییادخ  دنچ  اد ، ــــ ی خ ـــ تسا ب كرش  يدرک ، وت  هک  شتسرپ  ره  نک  سب  ییاد  گـ قو ، ـــــ لخم دز  ــــــ ینغ ن شیپ  ورب  تسا ،

هب هار  ير  ــــــ بن ادخ ! ِقشع  هدز و  نا  ــــ طیش يو  ــــــــ نک ت سب  ی  ــ یادز كر  ــــ يو ش ــــ عد دراد  لزنم  و  ـــــ نا ت ـــــــــ رد ج كر  ــــ ش
يا هّللا  لها  دوبن  نا ، ــــــــــ طیش ل  ــــ یخ نک  سب  ییازف  كرش  ن ، ـــ نا م ــ تانسح ج زا  تسا  هب  و ، ـــــ تا ت ــــــ ئّیس نک  سب  ییا ، ـــــ ج

رد هک  ار  ملق  نیا  سپ  تسین ؛ قح  زا  ییوب  چوپ ، ياهاعدا  همه  اـب  وت  راتـشون  راـتفگ و  رد  هک  نک  سب  نک  سب  ییا  ـــ ـشگ زار  م ، ـــــ لق
اهاـطخ همه  هقلح  رـس  نآ ، هک  شاـبم  سویاـم  یلاـعت -  دـنوادخ -  تمحر  زا  یلو  ریگ ؛ شیپ  دوـخ  هار  نک و  وـفع  تسا ، سیلبا  تسد 

! اد ـــ هب خ نم  لد  زا  راد  ـــ تسد ب ماوت ، يور  قـشا  ـــــــ دوـجو ع لـحاس  نمهب 1365  ینیمخلا 25  يوـسوملا  هّللا  حور  مالـسلاو  تسا .
نم لگ  بآ و  هب  تسا  هتـشرس  وت ، يور  قشع  ام  تقلخ  رد  ه  ــــ تخیمآ رد  وت ، يو  ر کـ ـــــــــ هم نم  لکـشم  دنکن  لح  وت ، خر  ز  ــــــــ ج
نا ـــ یم راو ، ـــــ نا هدر  ــــــ نک پ هراپ  نم  لصاح  يرگد  زیچ  و ، ـــــ لصو ت ز  ــــ تسین ج ام  ل  ــ فحم رد  و ، ـــ يور ت لگ  رکذ  ز  ــــ تسین ج

یـسو ـــ و م ــــ ا چ ــــ زیزع ت رای  يا  نم ، بلق  ل  ــــــــ بج رد  نک  هو  ـــ لج نم  لد  رد  ـــــ نا وت  ها  ـــــــ خر م هو ، ــــــ لج دنک  ات  دو  ـــ نم و خ
جو ــ نم م لطاب  یگدـنز  ـه  مه چو ، ــــــ د پ ـــــ نک ه  ـــــ تسا ک رگهولج  وا  خر  ملاـع ، ود  يا  ــــــ پار ــــ ـس رد  نم  لـفاغ  لد  هدـنز ، دوشب 
رانک هب  ار  رمق  سمش و  نوچ  م  ـــ لاع لیلخ ، دز  نم  لحاس  دش ، وت  يایرد  م  ــــ زا ن يا  هر  ـــــ طق تسین  ییایرد  لحاس و  ناهج ، تسایرد 

يا نم  هار  ر  ـــ ـس زا  ورب  راز  ــــ لگ ز  خیـش ! يا  ی  ــــــــــ نم هار  را  ـــــ ریجنز خ رد  هبعک  نم  لـفآ  نم و  و  ـــ چ دـشابن ، تـسود  هو  ــــــــ لج
راتفر ــــــ يا گ ورب  راّدـغ ، ی  ــــ فوص يا  ن  ـــ يور م ِر  ـــــ زا ب هابت !؟ دـشر و  ی  ــــ دـشرم ب يا  نم ، داـشرا  وت و  ورب  را ، ـــــــ کهبت د  ـــــ نر
شود هـب  هـقرخ  فـک ، هـب  داــب  يا  شنم ، ردــنلق  يا  ور  ــــ ب راد ، ــــ لد خر  نا  ـــــــــ گتفیــش فـص  زا  نیــشن  رید  يا  دو ، يا خـ ــــ هاوـه

راد نیا  زا  یناطیـش ، مداخ  ل ! ــــ غد يا  نآ  مداخ  يدش  وت  نونکا ، ه  ــ ه ک ــــ بعک هنا  ـــــ ورب خ راذگب  هدرک و  یهت  كر  ــ ـش ه  ــــــ قر ــــ خ
ِدا ّـــــــــــــــ قن فک ِـــــــ رب  م  ـــــ لق يا  ورب  رازیب ، هدش  دو  ــ خ نآ ، زا  میرم  ِیـسیع  تسا  ناراّبج  تمدـخ  رد  ه  ـــــ يا ک ـــــ ـسیلک نیز  ورب 

ناشیرپ گنگ  زا  مگنگ ، هاوخم  رای  نخـس  نم ، زا  مایتابارخ ؛ ن  ــــ قشع م هداب  ورب  رازا ، ـــ یم قو  ـــــ لخم ه و  ـــ ما ــ نیا خ هنب  دیلپ  ِراکهبت 
، وت را  ـــــ میب مشچ  هاوخم  رادـید  ییاـنیب و  و  ــــــــ ت روک ، نینچ  زا  ممرگرـس  دوخ  يروـجهمو  يروـک  اـب  ه  ــ نم ک هاوـخم  راـتفگ  هدـش ،
ه ـــــ یآ ه و  ـــ فسلف تمکح و  زگره  یتسشن  هک  رگ  نیشنم ، رد  ـــ نلق اب  هاوخم  رامیب  نم  زا  ینخـس  نایذ  ــــــ ریغ ه ارم  تسا  هدومن  را  ــ میب

دییارا ــــــ یب فص  لـماک  سمـش  هاوخم  رایـشه ، هدـید و  نا  ــــ هج نادرم  دـنپ  نینچ  ِتسم  زا  وت و  قـشع  هداـب  زا  متـسم  هاوـخم  راـبخا  و 
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يور ر  ــ جه لگ ز  لگ  خاش  رب  نانز  رپ  شیا ، ـــ قل قوش  زا  لبلب  هدمآ  لزنم  هب  لزنم  شند ، ـ ید يارب  نا  ـــ هدـمآ ج لد  ربهر  ناد ، ــــــــ نر
عمج ر  ـــــ ب نز ، گناب  هدمآ  لطاب  نوعرف  رد پـی  قح ، یـسو  ــــ دیـسر م رخآ  ْقعَـص  ماّیا  وگب : ار  ا  ــ نیـس روط  هدمآ  لِگ  رد  ياپ  شهام ،

رب ی  ــــ گدـنز تـسب  راـب  ترـشع  لـصف  ار ، ناـنمیرها  وـگزا  ـــ هدـمآ ب لـماک  سمـش  ناراـسهو ، ـــ يارو ک زا  لدروـک  تـسپ  ناـشاّفخ 
يا روخم  مغ  هدمآ  لکشم  لح  يار  ـــ ب ی ، ــــ سیع مد  اب  نیمراچ  خر  ـــ ماب چ زا  ا ، ـــــ ـشگ لکـشم  ر  ـــ بلد هدمآ  لِهاله  ر  ـــ هز ناتما  ـــــ ک

تسم و همه  مییوا ، ه  ــــ تـسبلد هک  میناد  ــــ ا ن ـــــ رای م رطع  هدمآ  لحاس  هب  نابیتشک  حون  تتا  ــــ جن رد  روخم  مغ  تبیـصم ، يایرد  قرغ 
نانکا ــــ همه س م ، ــ ییوپ ه  ـــ یداب وا  هز  ــــــــ مغ ی  ــــ رد پ ام  ه  ـــ مینادن ک میناهج و  ود  ره  زا  غرا  ـــــ همه ف مییو ، ــــ کن يور  نآ  هتشگرس 
تسا را  ـــــ ر ی ـــ طع تسا  يو  نا  ـــ تسلگ رازلگ  مییوب ز  هچ  ره  همه  مییوبس ، هفر  ــــ نآ ط زا  تسم  لزا ، زا  ماد  ـــ م میقشع ، هنا  ـــــ خیم رد 

هک مینادـن  دوـخ  همه  مییوـگم ، تفگ و  رد  هک  تسوا  مغ  رد  دوـبن  یلیمج  ی و  ــــ لاـمج را ، ـــــ خر ی ز  ــــ هـمه ج مییوـب ، هدـییوب و  هـک 
ناـمرد یکـشاک  مدا ، ــــــ تف تقـشع  مـغ  رد  یتـسه  ياـیرد  هـمه  مـییور ، هـب  يور  دو  ه خـ ــــ مـینآ ک ی  ــــ یگمه پ ناریح  هتــشگرس و 

یم سودرف  ِم  ــــ رد چ يرا ؟ ــــ ه ک ـــ يوأَْملا چ ُۀّنَج  اب  ار  ءا  ـــــــــــ مسا هداز  يدوبن  ناماس  یکـشاک  میوجن ، ناماس  رـس و  نم  يدو  ــــ بن
يدوبن ناّر  ـــــــ کَلَم پ ز  ــــ سکنآ ک هدازمدآ  تسین  دنب  رب  تخر  یتسه ، کلم  نک و ز  ـ  زاور ـــــ کَلَم پ زا  يدوبن  ناطیـش  رگا  مدنام ،

ریگ و یقاس  تسد  زا  يرغاس  يدوبن  ناسآ  ند ، ـــ مآ نوریب  ها  ــــــ نیا چ زا  هچرگ  ییامن  یهاش  اـت  يآ  نوریب  ها  ـــــــــ زا چ افـسو ، ــــــ ی
ر ــ حب قر  ــــ دـنادن غ وا  زج  ار  قشع  درد  هک  قشاع  مقـشا ، ـــــــ يدوبن ع ناج  رکف  هکنآ  یتسه  دـیق  زا  دو  ـــــــ ـش رب  یتسه  نک ز  رب  لد 
ار نا  ــــــــ هج یشاب  وت  مرازآ  لد  مهاوخ ، ی  ــــــ لد یشاب  مراوخمغ تـو  هک  مهاوخ  یم  ــ تناما غ راب  يدوبن  نابیتشپ  حون  نوچ  مقشع و 

مراد نآ  يا  ـــــــــــ رد پ رگا  يدا  ـــــــ ـش هب  مراد  ه  ـــ بو ــــ مسو چ ــ بب یـشاب  وت  مرای  رگا  مرا ، ــــــــــــ رگا ی دـشابن  شزرا  يو  ـــ کی ج
نآ رد  یتـسه  رادـمچرپ  تسود ! يا  مو ، ــــ ـش یـشاب  و  ـــــــــ مراتـسر ت ـــــ راـی پ رگا  دوخ  رـس  ناـج و  م  ــــ هد يرا ، ـــــ میب هب  یـشاب  وت 

اب تنا ، ـــــــــ ما را  ــــــ مشِک ب یـشاب  وت  مرا  ــــ بش ت دیـشروخ  هک  نیـسوق  باق  قو  ـــ هب ف منا  ــــ دسر ج یـشاب  وت  مرادر  ـــ ـس هک  يزور 
یب شاف  ار  ام  يراک  اطخ  ینادی  ــ من ام  ّیگدـنامرد  ی و  ــــــ لاحناشیر ـــــ قشع پ ناوراـک  یـشاب  وت  مرار  ــــ ـسا راد  ـــــ تنا ـــــ ما راز  یلد 

ام ّی  ــ گشیپ م  ــــ لاظ یتسدی و  ـــ هت ینادیمن  ّالا ، بناج  زا ال  دنتفر  نورب  لزنم  نیا  زا  دنتفر  ناقـشاع  ناورا  ـــ ک یتسم ، هب  ینادیمن  اورپ 
اقنع هگلزنم  سفق  جـنک  رد  وـت  ار  ربـلد  دـنبایرد  هـک  ا  ــــ دو ت ــــ زا خ دـنتفر  نور  ــــــ ینادیمن ب ـالاو ، هـشیپ  قشاـع  يرابکبـس  ینیبیمن 

زج رمع ، زا  ی  ــ لـصاح يدر  ــــ بن ینادی  ــــ من ـال  أرو  ار  مدآ  ها  ـــــ گلزنم وت  ار  اـهلغ  ياـشگب  سفق ، نیا  نکـشب  زیخرب و  ا  ــ جز ینادیمن 
م ـــــ لاع ه  ـــ مه ینم ؟ راوخمغ  هک  وت  زج  لد ، مغ  میوگ  هک  اب  ناج  رازلگ  ینادیمن  اوعد  نیا  زج  ار  ّتیمدآ  ییوگ  وت  لصاحیب  ياوعد 

يو ـــــ یهار ک ینم  راک  ددم  وت  ا  ــــ ت ینم ، يا  ــــــ یور وت  ات  يرد  ه  ــــ مراین ب يور  یـسک ، ه  ـــــ مدنبن ب لد  ینم  را  ــ ی دـنک ، تشپ  مرگا 
رازنمچ و  ــــ راز ت ـــــ لگ رد  مور  ــــــــ ن مراین ، يور  نمچ  ه  ــــ ینم ب رالاس  هلفاق  دوخ ، وت  ه  ــــ دـشابن ک مغ  تسین  يرـالا  ـــ ـس هلفاـق  ماوت ،
هتخوس مقـشا ، ــ ینم ع راتـسرپ  وت  بیبط و  وت  نوچ  مشوخلد ، تسه  يراتـسرپ  هن  یبیبط ، هن  مد ، ــــ نمدرد ینم  رازلگ  و  ـــ ّی و ت ـــ تـسا نم 

رد ینم  رادلد  و  ــــ ه ت ــــ ار ک لد  مغ  میو  ـــــــ زا گ ـــــ لد ب مرحم  ینم  رادلد  قشاع و  ِنم  راکدد  ــــــ و م ـــــ تسین ت يراکددم  چیه  ما ،
راوخمغ وت  هک  میور  هب  ياشگب  هر  ــــ هچ تسین  يرا  ــ ی ناهج ، ود  رد  ماو  ــ ِيور ت لگ  ز  ــــ ینم ج رای  َملَا ، هودـنا و  يدا و  ــــــــ ـش مغ و 

مهر ــ ه م ــــ تسین ک ی  ـــــ مرحم ینم  راتـسرپ  هک  ممـشچ  هـب  راذ  ــــــ گب يا  ـــــ درک پ مرا  ــ میب هدز ، ی  ــــــ يا م و  ـــــ راـمیب ت مـشچ  ینم 
هک میوگ  ه  ــــــ بـا ک منک ؟ هک  شیپ  وت ، ياز  ــــــــ مغ هز  ــــ مغ زا  يراز  ینم  رارـسا  مرحم  دوـخ  هک  تسود  يا  وـت ، زج  نم  لد  رب  دـهنب 

هـشیدنا بارحم  ینم  رای  ینم ، رای  ینم ، را  ـــــــ ی ادـخ ، ه  ـــــ شاب ب ناشفا  تسد  مخ و  ردـنا  مخ  يوم  اـشگ  رب  ینم ؟ رازآ  همـشچرس  وت ،
رد وا ، يو  ـــــــــ ـسیگ هّر  ـــــــ يوش ُط نانا  ـــ روخ ج رد  ات  يرذگب  ناج  زا  هگنآ  يوش و  نا  ـــ ات ج يرذگب  سفنا  قا و  ــــــــ فآ زا  دـیاب 

دیاب اهنر  ـــــ ق زامن ؟ شیوربا  بارحم  رد  دناوخ  ی  ــــــ ناوت ی  ـــــ يوش ک ناگوچ  رس  ياپ و  تقیرط ، نیا  ردنا  دیاب  ناگ  ـــ یار دیاین  فک 
رد يوش  نامرد ، یپ  رد  ین  ینک ، نوز  ـــ فا ار  جنر  درد  ما  ــ دیا ج ــــــ زیر ب ـــــــ بل شبل ، لا  ــــــ هر خ رد  يوش  نادرگرس  هشیدنا ، نیا  رد 
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دوش لصاح  یتسین  ردـنا  تسا و  قشع  هر  نیا  يوش  نامیپمه  یناـشفا و  تسد  یبوک ، ياـپ  رهـش  ناتـسم  فص  رد  شتـسم ، مشچ  ياوه 
، تسین مرـس  رد  ییاج  مراد  ـــــــ ن تسود ، يا  و  ــــــ يوک ت رـس  ز  ــــــــ تسود ج هزمغ  يوش  نایرب  يوش ؛ هناورپ  قو ، ـــــ ـش زا  تدـیاب 

یلکـشم ییامنب  يرظن  دـیاش ، وت  هک  مرآ  هد  ــــ جـس رید  دجـسم و  هد و  ــــــــــ کتب هد و  ـــــــــ کیم رد  ر  ـــــــ ییادوس ب ترد  كاخ  زجب 
شیورد یفو  صـ ی ، ـــــ نم ا و  ــــــــ ه م ـــــ مه نیا  ییاشگب  ام  لکشم  زا  هرگ  ات  يا  هز  ـــــ مغ خیش  تبحـص  هسرد و  ـــــ زا م دشن  ل  ــــــ ح

ر ــ ظن چـیه  رد  ه  ـــــ چـیه ک مچیه و  تسا  یتـسین  رد  همه  یتـسه  هک  تسین ، متـسین ، ییادزب  م  ــ لد ار ز  اـم  نم و  اـت  يا  هو  ــــــــ لج دومن 
ه ـــــــــــ گرد فکا  ـــــــ ییارآ ع مزب  دها  ــــ ـش زا  بر  ــــــــ مدینـشن ط برط  لاح و  لد و  لها  زا  مد ، ـــ ـش سک  ر  ـــــ ی ه ـــــ ییامرف پ
م ـــــ یدــید ــــــــ ن شیورد ، ه  ــــــ قلح رد  ناتــسم  توـلخ  ییاـیرد  دوـش  هر  ـــــ طق وا ، هزمغ  کـی  هـب  اــت  زور  بـش و  منیــشن ، هدرپ  نآ 

رای زا  هنذا ، ــــــــ رد م یباتک  میدناو  ـــــــــ خن تسود  زا  هسرد ، ــــــ رد م ی  ــــ یادـن میدینـشن  وا  زا  ه ، ــــــــــــــ عمو ــــ ـص رد  ییا  ـــــ فص
رد ی  ــ یا ــــ هب ج م  ــــــ یدر ـــــ بن هار  فحـص ، سرد  رد  میدیرد  ـــــــ یبا ن ـــــــ جح چیه  بتک ، ع  ـــــ مج رد  ی  ـــــــــ یادص م  ــــــ یدـیدن

، مور قا  ّــــــــ ــشع هـگر  ـــــ رد ج یئاد  هـن  ـی و  یاود ه  ــــ نا ن ــــــ فیر ـــــ عـمج ح رد  میدـنارذ  ــ تـلا گ ـــ طب هـب  ير  ــــــــ مع هد ، ـــــ کتب
هن ناتسم ، تولخ  رد  تسا  لاقع  تسا و  لقع  هلمج ز  ینم  ام و  نیا  ی  ـــ یا ــــــــ در پ ی ، ـــــ میسن راد  ــــــ لد نشلگ  زا  مبا  ــ یب ه  ـــــــــ کلب

ییام هن  تسه و  ینم 

... داتسیا راک  زا  تلم  بلق  زور  نآ  و 

متـشگ تلامک  قرغ  مدش و  دوخیب  یـسک  وت  زج  ناهج  ود  رد  دوبن  مدید  متـشگ  تلاثم  یب  يور  هناوید  متـشگ  تلامج  قشاع  هک  زورنآ 
نامز ات  اریز  يزوریپ  زا  شیپ  ياههرود  زا  رتلکشم  بتارم  هب  يزوریپ  زا  سپ  یبالقنا  ره  تیاده  يربهر و  تسا  یهیدب  هر )  ) ینیمخ ماما 

ییاههورگ دارفا و  یتح  دراد . دوجو  كرتشم  نمـشد  رب  نتفای  الیتسا  روظنم  هب  هملک  تدـحو  يارب  یناوارف  ياـههزیگنا  يزوریپ  لوصح 
يرکفمه یهارمه و  هب  دوخ  نداد  دادملق  نمـض  دوخ ، صاخ  فادها  هب  یبایتسد  يارب  یفاک ، صولخ  مدع  مغر  هب  هک  دـنوشیم  تفای 

مهـس لیلد  هب  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  اما  دنرادن ، بالقنا  هزرابم و  يربهر  اب  يراکـشآ  هضراعم  دننکیم و  تکرـش  هزرابم  رد  مدرم ، اب 
هب دراوـم  یخرب  رد  دـنور  نـیا  دوـشیم و  زاـس  اـهنآ  ییادـج  ياـههمغن  تـسا  صلاـخان  ياـههورگ  دارفا و  ياهتلــصخ  زا  هـک  یهاوـخ 

میدوب دهاش  زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رد  ار  یتیعقاو  نینچ  ددرگیم . رجنم  نآ  يربهر  بالقنا و  هیلع  نوگانوگ  ياههئطوت  يریگلکش 
رگید يوس  زا  دوب . برغ  قرـش و  هب  هتـسباو  ياههورگ  رگید  اـهارگیلم و  نیقفاـنم ، ياهینکـشراک  اـههئطوت و  نآ  زراـب  ياـههنومن  هک 

ياهراشف لامعا  مومسم و  تاغیلبت  يداصتقا  هرصاحم  هتساوخان ، گنج  لیمحت  اب  دنتخادرپ و  بالقنا  اب  زیتس  هب  زین  يرامعتـسا  ياهتردق 
ریظن یبتمواقم  و  س )  ) ینیمخ ماما  هنارایشوه  هنادنمدرخ و  ياهیربهر  اما  دنتخادرپ  ناریا  ناملسم  مدرم  بالقنا و  اب  ینمشد  هب  یـسایس 

ار چوپ  مهوت  نیا  س )  ) ینیمخ ماما  زادگناج  تلحر  تخاس . بآ  رب  شقن  ار  بالقنا  هیلع  ملاع  ناربکتسم  یناطیـش  ياههشقن  مامت  مدرم 
هدیـشک یتواـفت  یب  هب  اـههدوت  دوشیم و  فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  یمالـسا  بـالقنا  هک  دروآ  دوجو  هب  بـالقنا  هدروخ  مسق  نانمـشد  رد 
بالقنا مالـسا و  نافلاخم  ماخ  روصت  هاگ  چیه  تشاد ، مدرم  بولق  قامعا  رد  هشیر  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  هک  اجنآ  زا  اما  دش ، دنهاوخ 

فلخ و درگاش  مالـسا و  دیـشر  نادـنزرف  زا  یکی  باختنا  اب  ماما ، لاحترا  زا  سپ  زور  کی  ناگربخ ، سلجم  تفاین و  قادـصم  مدرم ، و 
فارتعا هتکن  نیا  رب  ناـهج  همه  زورما  دز و  دـییات  رهم  لـحار ، ربهر  هار  موادـت  رب  ياهنماـخ -  هللاتیآ  ترـضح  ینیمخ -  ماـما  هتـسیاش 

هتخانش نافعضتسم  نابیتشپ  نامورحم و  نمام  اجلم و  اهنت  ناونع  هب  یمالسا  ناریا  تسین و  روصتم  یمالسا  بالقنا  يارب  ینایاپ  هک  دنراد 
شربهر تسایند و  کلامم  نیرتدازآ  نیرتلقتسم و  رامش  رد  شروشک  هک  دلابیم  دوخ  رب  هدازآ  ناملسم و  یناریا  ره  زورما  تسا . هدش 

. تسا هداد  ناشن  شرادافو  نیتسار و  ناوریپ  هب  مایق  ياهزور  نیتسخن  زا  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  دیقف  راذگناینب  هک  دیامیپیم  ار  یهار 
تفای و عالطا  هل  مظعم  شراوگ  هاگتـسد  رد  يزیرنوخ  مئالع  نیلوا  زا  ماـما  ترـضح  یکـشزپ  میت  لاستشهبیدرا 1368  خیرات 28  رد 
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یکی هک  دومنیم  صخـشم  ار  ماما  ترـضح  هدـعم  رد  مخز  ود  تاـنیاعم ، ماـجنا  تفرگ  تروص  مزـال  ياهیـسررب  تاـنیاعم و  هلـصافالب 
تاصخـشم تفرگ . تروص  یـشراوگ  ياهیرامیب  صـصختم  ناکـشزپ  اب  هرواـشم  اـهمخز  هدـهاشم  اـب  دوب . قیمع  اتبـسن  رگید  یحطس و 

ناشن ماما  هدـعم  زا  يرادربسکع  يراگنوترپ و  تاعلاطم  درکیم . میخدـب  يرامیب  دوجو  لامتحا  زا  یکوکـشم  تیاکح  اهمخز  يرهاظ 
هدعم رد  دوب و  مروتم  هتـسجرب و  الماک  مظنمان و  نآ  هیـشاح  رتمیتناسجنپ و  ات  راهچ  مخز  نیرتگرزب  دوب . هدننک  نارگن  یتاعیاض  هدنهد 

دوب هتفرگ  تروص  هاگتـسد  طسوت  هدعم  لخاد  هدهاشم  یپوکـسودنا و  طسوت  تادهاشم  نیا  تشاد . دوجو  هزات  نوخ  يزیرنوخ و  راثآ 
هام تشهبیدرا  هبنـشکی 31  زور  تسا . هدـش  هداد  لضاف  رتکد  یفراع و  رتکد  نایاقآ  ماما ، زا  تبقارم  میت  ناکـشزپ  طـسوت  نآ  حرـش  هک 

دروم رد  يریگمیمـصت  هک  ارچ  دـش ، عقاو  قیقد  یـسررب  دروم  ماما  ترـضح  یمومع  یبلق و  تیعـضو  هدـش و  ماجنا  یلیمکت  تاشیامزآ 
نینچ رد  دوب . یساسح  قیقد و  رایسب  يریگمیمصت  ناشیا  یمومع  یبلق و  تیعـضو  اب  ماما و  نس  اب  یـصخش  رد  یحارج  ینامرد  باختنا 

ییاهن باختنا  نآ ، ماجنا  اب  هسیاقم  رد  یحارج  لمع  ماـجنا  مدـع  زا  یـشان  تارطخ  يرامیبتیعـضو و  قیقد  رایـسب  هبـساحم  اـب  یطیارش 
داجیا یکی  درکیم . دیدهت  ار  هل  مظعم  ناج  هبنج  ود  زا  دوب  هدمآ  شیپ  ماما  ترضح  يارب  ینامسج  رظن  زا  هک  یلکشم  تفرگ . تروص 

مکش رفح  لخاد  هب  هدعم  تایوتحم  دورو  هدعم و  رادج  رد  خاروس  داجیا  لامتحا  يرگید  لرتنک و  لباقریغ  هدنشک و  عیـسو و  يزیرنوخ 
لامتحا هک  داد  بسانمان  رایـسب  یطیارـش  رد  یحارج  لمع  ماجنا  هب  نت  دـیاب  اـی  دـشیم و  یلوتـسم  گرم  تعرـس  هب  اـی  تروص  نآ  رد 
ترضح هک  یلاح  حرش  دریگیم . تروص  ندب  یمومع  تیعضو  بلق و  لماک  یگدامآ  اب  یحارج  هک  دوب  ینامز  زا  رتشیب  رایسب  شرطخ 

زور هب  زور  دوب و  شراوگ  هاگتسد  رد  يزیرنوخ  نازیم  شیازفا  زا  یکاح  دندومرفیم  هئارا  شراوگ  هاگتسد  ینامسج و  تیعـضو  زا  ماما 
دادیم و ناشن  ار  اهمخز  هجوت  لباق  قمع  تعسو و  پوکسودنا  هاگتـسد  اب  یپوکـسودنا  تاعلاطم  یفرط  زا  دشیم . هدوزفا  نآ  نازیم  رب 
زا يریگـشیپ  رد  اقفتم  ناکـشزپ  تواضق  نیاربانب  دوب . هدعم  رادج  كانرطخ  ندـش  كزان  زا  یکاح  اهمخز  زا  یکی  دروم  رد  صوصخب 

. تفرگ رارق  یحارج  لـمع  ماـجنارب  دومنیم  یمتح  کـیدزن  ياهدـنیآ  رد  نآ  عوقو  ناـکما  هک  هدنـشک  كاـنرطخ و  رایـسب  هضراـع  ود 
اب ار  هلاسم  زین  ناشیا  دش و  هتشاذگ  نایم  رد  اقآ  دمحا  جاح  نیملسملاو  مالسالاتجح  ترـضح  ماما  دنزرف  اب  يریگمیمـصت  نیا  نیاربانب 

ماما ترـضح  اب  عوضوم  تقفاوم  زا  سپ  دـش و  هداد  حیـضوت  الماک  نالوئـسم  يارب  راـک  بناوج  تشاذـگ . ناـیم  رد  یتکلمم  نالوئـسم 
تامدقم دینک . لمع  روط  نامه  تسا  حالـص  روط  ره  دومرف : يدرـسنوخ  اب  ناکـشزپ  میمـصت  زا  عالطا  روصح  زا  سپ  ماما  دـش . حرطم 

كرت ناتـسرامیب  يوس  هب  ار  نارامج  ماما ، هک  ینامز  تشگ . لقتنم  ناتـسرامیب  هب  ماما  دـش و  هدامآ  دادرخ  مود  زور  يارب  یحارج  لمع 
نایفارطا هتفگ  هب  انب  میآیمن و  الاب  رگید  موریم  نییاپ  هک  يریزارس  نیا  زا  نم  دومرف : نایفارطا  هبتیب  ولج  هچوک  ینییاپ  رس  رد  درکیم 

ماما عضو  بلق ، ياهیـسررب  دشیم . سح  الماک  هلمج  نیا  نتفگ  عقوم  رد  گرم  هلاسم  اب  دروخرب  رد  تابث  شمارآ و  زا  یکاح  یتلاح 
حالـصا زین  ررکم  ياهیزیرنوخ  زا  یـشان  ینوخمک  نوخ ، دحاو  ود  یکی  قیرزت  اب  دوب و  هداد  ناشن  دـشیم  روصت  هچنآ  زا  رتهب  یتح  ار ،

يادا زا  سپ  ماما  دش . شخپ  نآ  زا  یـشخب  زین  نویزیولت  زا  هک  دناوخ  ار  ناشبـش  زامن  هل  مظعم  ماما ، حارج  لضاف  رتکد  هتفگ  هب  انب  دش .
اهگر رد  يزکرم  ياهدیرو  یلخاد  راشف  نداد  ناشن  تاعیام و  ندناسر  يارب  كزان  هلول  ود  یکی  دـش . هدامآ  یحارج  تهج  حبـص  زامن 

میت لمع ، قاتا  رد  لضاف  رتکد  هتفگ  هب  انب  تشگ . لقتنم  لمع  قاتا  هب  دراکنارب  کـی  طـسوت  ماـما  هقیقد  تعاـس 45/7  رد  تفرگ و  رارق 
ود یـشوهیب و  نیـسنکت  کی  یـشوهیب ، صـصختم  رفن  ود  لمع ، قاتا  راتـسرپ  نیـسنکت ، کی  حارج ، ود  لضاف ، رتکد  زا  بکرم  یحارج 

تعاس 30/8 دـش و  ماجنا  تیقفوم  اب  دوب  لمع  ماجنا  لحارم  نیرتساسح  زا  یکی  هک  یـشوهیب  دـندش . لمع  ماجنا  هدامآ  بلق  صـصختم 
لمع قاتا  نوریب  رد  هک  یـصاخشا  هدـهاشم  ضرعم  رد  ياهتـسب  رادـم  نویزیولت  طسوت  لمع  نایرج  تشگ و  زاغآ  یحارج  ماـجنا  هقیقد 
رتکد تاراهظا  قبط  دیـسر . ناـیاپ  هب  هقیقد  تعاـس 20/10  رد  دیـشک و  لوط  تعاـس  ود  زا  رتـمک  یحارج  تفرگ . رارق  دنتـشاد  روضح 

مخ رد  دش  رکذ  البق  هک  یمخز  نیرتگرزب  تسا . هعیاض  راچد  هدعم  ینایم  تمـسق  هک  تشگ  هدـهاشم  دـش  زاب  ماما  مکـش  یتقو  لضاف ،
رد رتمیلیم  شـش  دودـح  يرطق  اب  کچوک  ياهعیاض  دوب . هدومن  كزان  یکانرطخ  وحن  هب  ار  هدـعم  رادـج  تشاد و  دوجو  هدـعم  گرزب 
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دوشیم و هدید  زین  يداع  دارفا  رد  نآ  هباشم  هک  دوب  گرزب  یمک  يوافنل  ددغ  دشیم و  هدهاشم  هناد  کی  تروص  هب  دبک  پچ  تمسق 
دبک يوافنل و  ددغ  زا  تشگ و  لصتم  مه  هب  هدنامیقاب  ياهتمسق  دش و  هتـشادرب  دوب ، التبم  هک  هدعم  زا  یتمـسق  دوب . یعیبط  لاحط  هزادنا 
رظن زا  هک  یـشخب  دـش ، لـقتنم  وی  یـس . يآ . شخب  هب  ماـما  سپـس  دـماین . شیپ  یـصاخ  لکـشم  لـمع  لوط  رد  دـش و  يرادربهنومن  زین 

تعاس يارب 24  ماما  ترـضح  هشارت  اـی  ياـن  لـخاد  هلول  تسا . یلاـمتحا  تارطخ  لرتنک  تهج  لـماک  تاـناکما  ياراد  هژیو  ياـهتبقارم 
روشک نیلوئسم  روضح  اب  ياهسلج  لمع ، زا  سپ  یهاتوک  هلـصاف  رد  دوش . نئمطم  الماک  ماما  ترـضح  یـسفنت  عضو  ات  دنام  یقاب  هدنیآ 
دروم عوضوم  نیا  رد  هک  ياهتکن  دش . صخشم  مدرم  هب  هلاسم  نداد  عالطا  هوحن  یکشزپ ، میت  زا  رفن  هس  ات  ود  تروشم  اب  دش و  لیکـشت 

دـش هدـناوخ  مدرم  يارب  ویدار  رابخا  زا  ینتم  رهظزادـعب  ود  تعاس  زور  نامه  دوب و  دایز  ینارگن  داـجیا  زا  يریگولج  تفرگ  رارق  هجوت 
ناـشیا لاـح  دـناهتفرگ و  رارق  یقفوم  یحارج  لـمع  دروم  نآ ، لرتـنک  يارب  یـشراوگ و  يزیرنوـختلع  هب  ماـما  ترـضح  هکنیا  رب  ینبم 

يارب ناهگان  ماما  هتخابلد  قشاع و  تلم  دوب  ماما  یحارج  ندوب  زیمآ  تیقفوم  زا  یکاح  هک  هیعـالطا  نحل  مغریلع  تسا . شخبتیاـضر 
يامیـس یهورگ و  ياـههناسر  هک  دـعب  ياـهزور  یط  رد  یلو  دـش . ینارگن  زورب  بجوم  نیا  علطم و  ماـما  دـیدج  تلاـسک  زا  راـب  نیلوا 

دوخ زا  ار  بارطـضا  هرهلد و  هک  تفریم  يروابان  اب  مدرم  نارگن  ياهلد  دـندادیم  شرازگ  ماما  لاـح  دوبهب  زا  ناریا  یمالـسا  يروهمج 
نیا دش : شخپ  يرـسارس  هکبـش  رابخا  زا  هدـننک  نارگن  ربخ  نیلوا  دادرخ  هدزیـس  هبنـش  زور  رهظزادـعب  تعاس 30/8  هک ... دـنک . نوریب 

رد زورما  میناسریم  ناریا  زیزع  فیرشتلم و  عالطا  هب  یلاعت  همسب  تفای : راشتنا  حرش  نیا  هب  ماما  ترضح  رتفد  يوس  زا  بشما  هیعالطا 
يارب دوخ  ریذپان  یگتسخ  ششوک  همه  اب  ناکشزپ  دمآ . شیپ  یلکـشم  ياعلا  هلظدم  ماما  ترـضح  نامرد  ریـس  رد  رهظزادعب  هستعاس 
همادا ار  دوخ  هناصلاخ  ياهاعد  مینکیم  تساوخرد  يوجادختل  همه  زا  دنمرگرـس و  مزال  ياهنامرد  تبقارم و  هب  ماما  ترـضح  نامرد 

زا هیعالطا  نیا  شخپ  بقاعتم  ینیمخ  ماما  رتفد  دریگ . رارق  قح  ترـضحتباجا  دروم  مدرم  امـش  هیعدا  هک  دوریم  راظتنا  دـیما و  دـنهد .
هار کشا  هلان و  اب  مدرم  دـنوش . ربخ  اب  شیوخ  ماما  لاح  زا  اـت  دنتفاتـش  ناراـمج  يوس  هب  ماـما  هتخاـبلد  نارازه  يرـسارس ، هکبـش  راـبخا 

مشچ هب  بالقنا  نازابناج  زا  نت  اهدص  نانآ  نایم  رد  دنهد . نیکـست  ار  شیوخ  بارطـضا  يرارقیب و  ات  دندوب  هتفرگ  شیپ  رد  ار  نارامج 
ماما لاح  رابهودنا  دندوب و  هدرک  رپ  دـشیم  یهتنم  نارامج  هب  هک  ار  ینابایخ  ناوج  ریپ و  نادرم ، نانز ، ادهـش ، ياههداوناخ  دـنروخیم .

تفرگیم و تروص  ماما  ترـضحتیب  هب  یـشوج  بنج و  رپ  ياهدمآ  تفر و  دادیمن . یخـساپ  سکچیه  یلو  دـندشیم ، ایوج  ار  دوخ 
رابخا رد  هکنیا  ات  دـشیم . رتزیگنامغ  زیگنامغ و  هدیـسر  ياـهربخ  حبـص  ياـهکیدزن  دوب . ناـیرگ  تاـقوا  رتشیب  تیب ، ناـیهار  ياهمـشچ 

مود زور  هیعالطا  رد  ناتـسرامیب . لخاد  زا  یحارج  لمع  زا  سپ  ياـهزور  زا  دیونـشب  اـما  و  دادرخ ... هدراـهچ  زور  دادـمابتفه  تعاـس 
ترضح لاح  نآ  زا  هتشذگ  تفریم و  رامش  هب  یتکلمم  رارسا  زا  تقیقح  رد  هک  ارچ  دشن  هتفگ  ماما  يرامیب  صیخـشت  زا  يزیچ  دادرخ 

نآ دافم  قبط  رب  دوب و  ماما  ترـضح  یحارج  لمع  تیقفوم  زا  یکاـح  رما  رهاـظ  نیارباـنب  دوب و  شخبتیاـضر  بوخ و  عقوم  نآ  رد  ماـما 
هب اهتنم  دمآ ، شوه  هب  یتحار  هب  لمع  زا  سپ  ماما  تفریم . شیپ  یبوخ  هب  عاضوا  مه  لوا  زور  دنچ  رد  عقاو  رد  دوب . هدش  یفتنم  هلاسم 

تاکرح مشچ و  ندومن  هتـسب  زاب و  رب  ینبم  ناکـشزپ  تاروتـسد  هب  دوبن و  ندرک  تبحـص  هب  رداق  يان  لخاد  رد  هشارت  هلول  دوجو  لیلد 
ترضح بلق  راون  ینحنم  رد  یلالتخا  ناهگان  دادرخ  مود  رد  ینعی  زور  نامه  رهظزادعب  شـشتعاس  دادیم . تبثم  خساپ  اهاپ  اهتـسد و 

نامه رد  نآ  زا  سپ  دش و  عفترم  مزال  ياهنامرد  اب  هک  دیماجنا  لوط  هب  مین  تعاس و  کی  دودح  دوب و  هدـننک  نارگن  هک  دـش  ادـیپ  ماما 
رتهب ماما  لاح  زور  نآ  يادرف  تفرگ . رارق  مدرم  رایتخا  رد  یتاعالطا  تفرگ و  تروص  ماـما  ترـضح  ناکـشزپ  طـسوت  ياهبحاـصم  زور 

ترضح هشارت  لخاد  هلول  زور  نامه  دیسر . ماما  تمدخ  اقآ  دمحا  جاح  نیملسملاو  مالسالاتجح  یتکلمم و  نیلوئسم  زا  نت  دنچ  دوب و 
زور رد  دـسرب . مدرم  عالطا  هب  ياهیعالطا  قیرط  زا  ماما  تیعـضو  دـش  رارق  انمـض  دـش . ندرک  تبحـص  هب  رداق  ماما  دـش و  هتـشادرب  ماما 
نیا رد  دش . هدیـشیدنا  مزال  ریبادـت  هک  دـشیم  نآ  ینیب  شیپ  هک  درک  ادـیپ  یلاکـشا  رـصتخم  ماما  يویلک  عضو  دادرخ  مراهچ  هبنـشجنپ 

ینوفع و تالکـشم  زورب  رظن  زا  لمع ، زا  سپ  موس  زور  دـندادیم . يرادـلد  ار  نارـضاح  هل  مظعم  ناکـشزپ ، نایفارطا و  هتفگ  هب  طیارش 
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رتشیب موس  زور  رد  لمع  ماجنا  زا  سپ  یحارج  ياهشخب  رد  تشاد ;و  يرتشیبتیمها  رگید  ياهزور  زا  بت  یـسفنت و  لاکـشا  ندش  ادیپ 
ياـضعا زا  ياهدـع  لـمع  زا  سپ  موـس  زور  ینعی  هاـم  دادرخ  مجنپ  هعمج  زور  دراد . دوـجو  ضراوـع  عوـقو  لاـمتحا  رگید  ياـهزور  زا 

ياقآ اب  ماما  داتفین و  دشاب  هدننک  نارگن  هک  یقافتا  رهظ  ات  دـندوب . هدیـسر  ناشیا  روضح  هب  زین  یناجنـسفر  یمـشاه  ياقآ  ماما و  هداوناخ 
مدرم عالطا  هب  هعمج  زامن  ياههبطخ  قیرط  زا  ار  ماما  ترضح  یتمالس  هک  تساوخ  هزاجا  یمـشاه  ياقآ  یتقو  درک و  تبحـص  یمـشاه 

زا دـیناسر و  مالـس  مدرم  هب  زیزع  ماما  نآ  یط  دیـسر و  مدرم  عالطا  هب  یمـشاه  ياقآ  طسوت  هک  دومرف  یبلاطم  داد و  هزاجا  ماما  دـناسر ،
درک و ادیپ  یـسفنت  یتحاران  ماما  زور  نامه  هقیقد  جـنپ  هدزاود و  تعاس  رد  یلو  درک . رکـشت  دـندوب ، هدومن  تاساسحا  زاربا  هک  یناسک 

مزال ریبادت  اب  هک  دش  داجیا  بت  مه  يرصتخمو  دیشک  لوط  لاس  ود  زا  شیب  ناکـشزپ  تاراهظا  هب  انب  هک  دش  ادیپ  یتارییغت  یبلق  راون  رد 
هب طقف  دش و  يرپس  ياهدننک  نارگن  هعقاو  دوجو  نودـب  یبوخ و  هب  هبنـش  زور  دـش . عفترم  اهگر  زا  تاقیرزت  ياههلول  جورخ  ینامرد و 

یعضوم یسح  یب  اب  افرص  یمومع و  یشوهیب  نودب  هاگتـسد و  اب  هناثم  لخاد  یـسررب  يراردا ، هاگتـسد  رد  يزیرنوخ  مئالع  دوجو  لیلد 
هدنهد ناشن  هک  تفرگ  تروص  هدعم  زا  بجاح  هدام  زا  هدافتـسا  اب  مه  يرادربسکع  کی  هوالعب  دشن . هدهاشم  یمهم  هتکن  دـش و  ماجنا 
شخپ تلم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  قیرط  زا  ماما  ترـضح  زا  يریواصت  زور  نامه  بش  دوب و  لـمع  ياـههیخب  ندروخ  شوج 

راشف شهاک  يرـصتخم  زج  هب  زور  نآ  يادرف  دش . عورـش  تاعیام  میژر  دش و  جراخ  هدعم  هلول  سپـس  دـندومن ، هدـهاشم  همه  هک  دـش 
عـضو دادرخ  متـشه  هبنـشود  زور  درک  لیم  اذـغ  مه  يرـصتخم  بش  دـناوخ و  وضو  اب  ار  زامن  ماما  دـماین و  شیپ  يرگید  لکـشم  نوخ ،

: دشاب هضراع  هس  زا  یـشان  تسناوتیم  هک  دوب  هدش  عمج  اههیر  لخاد  رد  عیام  يرادقم  ارهاظ  ودـش  لکـشم  راچد  ماما  يویر  یـسفنت و 
هکنیا موس  دشاب و  هدـش  هیر  رد  عیام  عمجت  بجوم  بلق  ییاسران  یبلق و  عضو  هکنیا  رگید  دنـشاب ، هدـشتنوفع  راچد  اههیر  هکنیا  یکی 

تالالتخا تشاد و  همادا  ناکامک  يویر  لکشم  دشاب . هداد  رارق  مجاهت  دروم  مه  ار  اههیر  تسا  هدرک  راتفرگ  ار  هدعم  هک  یلصا  يرامیب 
دش و لیکشت  روشک  رـسارس  صـصختم  ناکـشزپ  زا  يدایز  دادعت  اب  ياهرواشم  هسلج  هبنـشاهچ  زور  دادیمن . خساپ  نامرد  هب  زین  يویلک 

هدننک نارگن  تارییغت  تشاد ، دوجو  هک  يددعتم  تالکـشم  رانک  رد  تفرگ . رارق  یـسررب  دروم  فلتخم  ياههبنج  زا  ماما  يرامیب  عضو 
ياهلاسم یلو  تخاسیم ، حرطم  ار  ینامرد  یمیش  عیرس  ماجنا  موزل  هک  دوب  ماما  یلصا  يرامیبتفرـشیپ  زا  یکاح  نوخ  شرامـش  لومرف 

ود ار  نآ  دشاب  هتشاد  موزل  یحارج  لمع  زا  سپ  ینامرد  یمیـش  رگا  الومعم  هک  دوب  نیا  دش  وربور  نآ  اب  دروم  نیا  رد  ناکـشزپ  میت  هک 
یلو دنکن ، داجیا  ندب  یمومع  عضو  رد  ار  یلکـشم  ینامرد  یمیـش  زا  یـشان  ؤس  راثآ  ات  دنزادنایم  قیوعت  هب  یحارج  زا  سپ  هتفه  هس  ات 

رد نیا  دـندرک و  عورـش  ار  ینامرد  یمیـش  ناکـشزپ ، راچان  دوب و  يرتشیب  تالکـشم  نیبم  هظحل  ره  رد  ماما  ترـضح  نوخ  تاـشیامزآ 
دادرخ مهدزیس  هبنـش  زور  دربیمن . رـس  هب  یبولطم  نادنچ  طیارـش  رد  يویلک  يویر و  عضو  رظن  زا  ندب  یمومع  تیعـضو  هک  دوب  یلاح 
ثعاب عوضوم  نیا  دندادیمن و  باوج  اهنامرد  هب  دنراد  هدـهع  هب  ار  راردا  عفد  هفیظو  هک  اههیلک  دوب و  هدـش  لتخم  یلک  هب  يراردا  عفد 

حبـص هدزایتعاس  دوبن . ریذپناکما  هدش  ماجنا  ياهنامرد  اب  نآ  جورخ  هک  دوب  یعیام  زا  رپ  زین  اههیر  تشگیم و  زین  يویر  هلاسم  دیدشت 
زا یـضعب  اقآ ، دـمحا  جاـح  ناکـشزپ ، ناتـسرامیب  رد  تفاـی ، شهاـک  مکمک  نوخ  راـشف  داد و  ناـشن  ار  یتارییغت  بلق  راون  زور ، ناـمه 

. دوب هتفگ  نیتداهـش  راب  زا 100  شیب  دـیاش  ناشیا  ماما  ترـضح  هون  تاراهظا  هب  انب  دـندوب و  هل  مظعم  دزن  ماـما  هون  یتکلمم و  نالوئـسم 
هرابود یعونـصم  سفنت  یبلق و  ژاسام  اب  هک  دمآ  شیپ  یبلق  تسیا  کی  رهظزادـعب  هستعاس  دودـح  دـناوخ و  ار  رـصع  رهظ و  زامن  ماما 

تعاس 30/8 ات  تیعضو  نیا  دش . هتـشاذگ  راک  ماما  هنیـس  يولج  رد  بلق  نابرـض  داجیا  هب  کمک  تهج  یهاگتـسد  داتفا و  راک  هب  بلق 
دیسر و مدرم  عالطا  هب  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  يرـسارس  هکبـش  رابخا  قیرط  زا  هدننک  نارگن  عضو  هک  تشاد  همادا  رهظزادعب  هقیقد 
هب یمک  اددجم  ییوگ  رهظزادعب  یلو  دوبن  بوخ  الصا  ماما  ترضح  یمومع  تیعضو  تشگ . ناور  نارامج  يوس  هب  ماما  ناقـشاع  جوم 

يراک دننک . رادغاد  ار  یتلم  ات  دندوب  هداد  مه  تسد  هبتسد  یبلق  بسانمان  عضو  جالعلابعص و  يرامیب  نستلوهک ، دوب . هدمآ  شوه 
ره تیعمج  هوبنا  تفریمن . شیپ  زا  يراک  فلتخم ، ددـعتم و  ياـهنامرد  هبناـج و  همه  شـالت  مغریلع  دـمآیمن . رب  ناکـشزپ  تسد  زا 
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مشچ دننام  اقآ  دمحا  جاح  مشچ  دنلب . نامسآ  يوس  هب  اهتسد  دوب و  يراج  ینارگن  زا  اهکشا  تشگیم ، رتشیب  رتشیب و  نارامج  رد  هظحل 
نازرل ییادـص  اب  رخآ  تاظحل  رد  تشاد و  شزرل  ماما  ناتـسد  دوب . دولآ  کشا  ماما ، رگید  دـنزرف  اهنویلیم  مشچ  رگید ، ناـسنا  اـهنویلیم 
يراـک ره  تسا  مدرم  يارب  رگا  دـیراذگب و  مدوخ  لاـح  هب  دیاهتـشادهگن  مدوخ  يارب  ارم  رگا  مناـمیمن ، هدـنز  منادیم  نم  دوب : هدومرف 
هناگی زا  ار  ماما  ياقب  نانکهجض  ماما  ناقـشاع  اهزرم  زا  جراخ  رد  یتح  دش ، هتـشادرب  اعد  هب  اهتـسد  ناریا  رـسارس  رد  دینکب . دیهاوخیم 
ناسنا اهنویلیم  ياعد  رب  ماما  ياعد  لاس 1368 ، هام  دادرخ  مهدزیس  هبنش  زور  رهظزادعب  هقیقد  تعاس 20/22  رد  یلو  دندرکیم ، اعدتسا 

. نوعجار هیلا  انا  هللاانا و  داتسیا . راک  زا  تلم  بلق  تفای و  هبلغ 

( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 

باتک تاصخشم 

: لئاسملا حیضوت  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1279  - 1368 ناریا ، یمالسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  هللاحور ، ینیمخ ، هسانشرس : 
، مالسا يادن  دهشم : رشن :  تاصخـشم   2  [ شیاریو  : ] تساریو تیعضو  ینیمخ ...  ماما  ترضح  دیدج  ياهاوتف  تاحالطـصا و  مامـضناب 
BP183/9/خ8ر5 هرگنک :  يدـنب  هدر  هیلمع  هلاسر  يرفعج --  هقف  عوضوم :  لاـیر . 500 کباش :  ص 474   : يرهاظ تاصخشم  . 1363

م924-63 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/3422  : ییوید يدنب  هدر  فلا  1363

رشان همدقم 

هدیـسر عبط  هب  نوگانوگ  تاسـسؤم  يوس  زا  اهراب  فیرـشلا - هرـس  سدق  ینیمخ - ماما  ترـضح  لئاسملا » حیـضوت   » هلاسر یلاعت  همـسب 
ماما ترضح  تائاتفتـسا  رتفد  مرتحم  ياضعا  زا  یـضعب  هدوب ، یپاچ  طالغا  يواح  هدش  رـشتنم  هیلمع  ياههلاسر  بلغا  هک  اجنآ  زا  تسا .

رـشتنم يوضر  سدـق  ناتـسآ  یمالـسا  ياهشهوژپ  داینب  طسوت  راب  نیتسخن  يارب  هدـش  حیحـصت  هلاسر  دـندرک و  نآ  حیحـصت  هب  مادـقا 
ریخا ياهلاس  رد  دش . پاچ  دیدجت  مق  هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  طسوت  اهراب  سپ  نآ  زا  و  دیدرگ ،

راشتنا ّیلوتم  هک  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  هیلمع ، هلاسر  دوبمک  نیدّلقم و  يوس  زا  ددعتم  تاعجارم  لیلد  هب 
هلاسر رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  نونکا  تسا . هداد  ار  مهم  رثا  نیا  راشتنا  پاچ و  هزاجا  فلتخم  نارـشان  هب  دـشابیم  هر )  ) ماـما ترـضح  راـثآ 

، دراد ینوزف  هب  ور  رگید  نیرشان  ياهپاچ  رد  طالغا  نیا  دوشیم و  هدهاشم  یفلتخم  یپاچ  طالغا  زین  هدش  حیحصت  لئاسملا » حیـضوت  »
يرورض هتکن  نیا  هب  هجوت  دهد . رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ار  یحیحص  نتم  دوجوم ، ياههلاسر  یسررب  نمض  ات  دش  نآ  رب  هسـسؤم  نیا 

ماما رـضحم  هب  ياهمان  یط  دناهداد ، نآ  تّحـص  هب  تداهـش  هدرک و  حیحـصت  ار  هلاسر  نیا  هک  تائاتفتـسا  رتفد  مرتحم  ياضعا  هک  تسا 
هلاسر نیا  هب  لمع  هر )  ) ماما ترضح  همان  قباطم  هدرک و  بسک  ترضح  نآ  ياواتف  اب  هلاسر  نیا  تقباطم  هرابرد  ار  ناشیا  تقفاوم  هر ) )

اب هارمه  ار  لئاسملا » حیـضوت   » هلاسر کـیدزن  هدـنیآ  رد  تسا  راودـیما  هسـسؤم  نیا  تسا . يزجم  یلاـعت - هَّللا  ءاـش  نإ  هدـش - حیحـصت 
ِهَّللا ِمِْسب  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسؤم  دـهد . رارق  نادـنمقالع  راـیتخا  رد  لـحار ، ماـما  زا  نوگاـنوگ  تائاتفتـسا 

َنیعَمْجا ْمِِهئادـْعأ  یلَع  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  َو  َنیرِهاَّطلا ، ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِهِْقلَخ  ِْریَخ  یلَع  ُمالَّسلا  َو  ُةـالَّصلا  َو  َنیَملاـْعلا ، ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  میحَّرلا  ِنمْحَّرلا 
ِنیّدلا مْوَی  یلا 

دیلقت ماکحا 

ماکحا دناوتب  هک  دشاب  دهتجم  ای  دیاب  نید  يرورض  ریغ  ماکحا  رد  یلو  دشاب ، لیلد  يور  زا  دیاب  نید  لوصا  هب  ناملسم  هدیقع  هلأسم 1 -
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لمع دوخ  هفیظو  هب  يروط  طایتحا  هار  زا  ای  دـیامن ، راتفر  وا  روتـسد  هب  ینعی  دـنک  دـیلقت  دـهتجم  زا  اـی  دروآ ، تسد  هب  لـیلد  يور  زا  ار 
دنیوگیم رگید  هدـع  دـننادیم و  مارح  ار  یلمع  نیدـهتجم  زا  ياهدـع  رگا  اًلثم  تسا ، هداد  ماـجنا  ار  دوخ  فیلکت  دـنک  نیقی  هک  دـیامن 

هک یناسک  سپ  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  دـننادیم  بحتـسم  یـضعب  بجاو و  یـضعب  ار  یلمع  رگا  و  دـهدن ، ماـجنا  ار  لـمع  نآ  تسین  مارح 
روتسد هب  ندرک  لمع  ماکحا ، رد  دیلقت  هلأسم 2 - دنیامن . دیلقت  دهتجم  زا  تسا  بجاو  دننک  لمع  طایتحا  هب  دنناوتیمن  دنتسین و  دهتجم 

رب انب  زین  و  دشاب . لداع  هدنز و  هدازلالح و  یماما و  هدزاود  هعیـش  لقاع و  غلاب و  درم و  هک  درک  دیلقت  دیاب  يدهتجم  زا  و  تسا ، دـهتجم 
زا ادخ  مکح  ندیمهف  رد  ینعی  دشاب ، ملعا  رگید  نیدـهتجم  زا  دـشابن و  ایند  هب  صیرح  هک  درک  دـیلقت  يدـهتجم  زا  دـیاب  بجاو  طایتحا 

، دـنک نیقی  ناـسنا  دوخ  هک  نآ  لوا : تخانـش : ناوتیم  هار  هس  زا  ار  ملعا  دـهتجم و  هلأسم 3 - دشاب . رتداتـسا  دوخ  نامز  نیدـهتجم  مامت 
ار ملعا  دـهتجم و  دـنناوتیم  هک  لداـع  ملاـع  رفن  ود  هک  نآ  مود : دسانـشب . ار  ملعا  دـهتجم و  دـناوتب  دـشاب و  مـلع  لـها  زا  هـک  نآ  لـثم 

تفلاخم نانآ  هتفگ  اب  رگید  لداع  ملاـع  رفن  ود  هک  نآ  طرـش  هب  دـننک ، قیدـصت  ار  یـسک  ندوب  ملعا  اـی  ندوب  دـهتجم  دـنهد  صیخـشت 
دهتجم دوشیم  ادیپ  نانیمطا  نانآ  هتفگ  زا  و  دنهد ، صیخـشت  ار  ملعا  دهتجم و  دنناوتیم  هک  ملع  لها  زا  ياهدـع  هک  نآ  موس : دـنیامنن .

هک دنک  دیلقت  یـسک  زا  دیاب  بجاو ، طایتحا  هب  دـشاب  لکـشم  ملعا  نتخانـش  رگا  هلأسم 4 - دننک . قیدـصت  ار  یـسک  ندوب  ملعا  ای  ندوب 
طاـیتحا هب  تسین  ملعا  وا  زا  يرگید  دـنادب  تسا و  ملعا  یـسک  هک  دـهدب  مه  یفیعـض  لاـمتحا  رگا  هکلب  دراد ، وا  ندوـب  ملعا  هب  ناـمگ 

. دنک دیلقت  نانآ  زا  یکی  زا  دیاب  دنـشاب  يواسم  رگیدـکی  اب  نارگید و  زا  ملعا  وا  رظن  رد  رفن  دـنچ  رگا  دـیامن و  دـیلقت  وا  زا  دـیاب  بجاو 
هک لداع  رفن  ود  زا  ندینـش  مود : دـهتجم . دوخ  زا  ندینـش  لوا : دراد : هار  راـهچ  دـهتجم  روتـسد  ینعی  يوتف ، ندروآ  تسد  هب  هلأسم 5 -
هک یتروص  رد  دهتجم  هلاسر  رد  ندـید  مراهچ : تسوگتـسار . نانیمطا و  دروم  هک  یـسک  زا  ندینـش  موس : دـننک . لقن  ار  دـهتجم  ياوتف 
رد هچنآ  هب  دناوتیم  تسا  هدش  ضوع  دهتجم  ياوتف  هک  دنکن  نیقی  ناسنا  ات  هلأسم 6 - دشاب . هتشاد  نانیمطا  هلاسر ، نآ  یتسرد  هب  ناسنا 

ياهلأسم رد  ملعا  دهتجم  رگا  هلأسم 7 - تسین . مزال  وجتسج  هدش  ضوع  وا  ياوتف  هک  دهد  لامتحا  رگا  و  دیامن ، لمع  هدش  هتشون  هلاسر 
رگا یلو  دنک ، لمع  رگید  دهتجم  ياوتف  هب  هلأسم  نآ  رد  دناوتیمن  دـنکیم  دـیلقت  وا  زا  هک  یـسک  ینعی  دـهتجم ، نآ  دـلقم  دـهد ، يوتف 

هـس زامن  مراهچ  موس و  تعکر  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  دیامرفب  اًلثم  دوش ، لمع  روط  نالف  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـیامرفب  دـهدن و  يوتف 
شبجاو طایتحا  هک  طایتحا  نیا  هب  ای  دیاب  دلقم  دنیوگب ، ُرَبْکَأ ) ُهَّللا  َو  ُهَّللا  ّالِإ  َهلا  َو ال  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناْحبُس   ) ینعی هعبرا  تاحیبست  هبترم 

ياهدـهتجم زا  رتمک و  ملعا  دـهتجم  زا  وا  ملع  هک  يدـهتجم  ياوتف  هب  بجاو  طایتحا  رب  انب  ای  دـیوگب ، هبترم  هس  دـنک و  لمع  دـنیوگیم 
ملعا دهتجم  رگا  تسا  نینچمه  دیوگب و  هبترم  کی  دناوتیم  دنادب  یفاک  ار  نتفگ  هبترم  کی  وا  رگا  سپ  دیامن ، لمع  تسا  رتشیب  رگید 

اًلثم دـنک - طاـیتحا  هداد  يوـتف  هلأـسم  رد  هک  نآ  زا  دـعب  ملعا  دـهتجم  رگا  هلأسم 8 - تسا . لاکـشا  لحم  ای  لمأت  لـحم  هلأـسم  دـیامرفب 
وا دـلقم  دـنیوشب - هبترم  هس  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هچ  رگا  دوـشیم ، كاـپ  دـنیوشب  رک  بآ  رد  هبترم  کـی  هک  ار  سجن  فرظ  دـیامرفب 

طایتحا ار  نآ  هک  يوتف  زا  دعب  طایتحا  هب  ای  دنک ، لمع  يوتف  هب  ای  دیاب  هکلب  دـنک ، راتفر  رگید  دـهتجم  ياوتف  هب  هلأسم  نآ  رد  دـناوتیمن 
یلو تسین ، زیاج  ًءادتبا  ّتیم  دـیلقت  هلأسم 9 - دشاب . طایتحا  هب  رتکیدزن  دهتجم  نآ  ياوتف  هک  نآ  رگم  دیامن ، لمع  دـنیوگیم  بحتـسم 

ياوتف هب  لئاسم  زا  یـضعب  رد  هک  یـسک  دـشاب و  هدـنز  دـهتجم  ياوتف  هب  ّتیم  دـیلقت  رب  ءاـقب  دـیاب  درادـن و  لاکـشا  ّتیم  دـیلقت  رب  ءاـقب 
يدهتجم ياوتف  هب  ياهلأسم  رد  رگا  هلأسم 10 - دنک . دیلقت  وا  زا  لئاسم  همه  رد  دناوتیم  دهتجم  نآ  ندرم  زا  دعب  هدرک ، لمع  يدهتجم 

زا هک  يدهتجم  ياوتف  قباطم  ار  نآ  دناوتیمن  هرابود  دیامن ، راتفر  هدنز  دـهتجم  ياوتف  هب  هلأسم  نامه  رد  وا  ندرم  زا  دـعب  و  دـنک ، لمع 
، دـنک لمع  طایتحا  نآ  هب  یتدـم  دـلقم  دـیامن و  طایتحا  دـهدن و  يوتف  ياهلأسم  رد  هدـنز  دـهتجم  رگا  یلو  دـهد . ماجنا  تسا  هتفر  اـیند 

اَّلِإ َهلا  َو ال  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناحبُـس   ) هبترم کی  نتفگ  يدهتجم  رگا  اًلثم  دیامن . لمع  هتفر  ایند  زا  هک  يدهتجم  ياوتف  هب  دناوتیم  هرابود 
نآ هچنانچ  دیوگب ، هبترم  کی  دیامن و  لمع  روتـسد  نیا  هب  یتدم  دلقم  دنادب و  یفاک  زامن  مراهچ  موس و  تعکر  رد  ار  ُرَبْکَأ ) ُهَّللا  َو  ُهَّللا 

دیوگب هبترم  هس  دنک و  لمع  طایتحا  نیا  هب  یتدم  دلقم  دنادب و  نتفگ  هبترم  هس  رد  ار  بجاو  طایتحا  هدنز  دهتجم  دورب و  ایند  زا  دهتجم 
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جایتحا اهنآ  هب  ًابلاغ  ناسنا  هک  ار  یلئاـسم  هلأسم 11 - دـیوگب . هبترم  کی  ددرگرب و  هتفر  ایند  زا  هک  يدـهتجم  ياوتف  هب  دـناوتیم  هرابود 
ياوتف ات  دـنک  ربص  دـناوتیم  دـنادیمن  ار  نآ  مکح  هک  دـیآ  شیپ  ياهلأـسم  ناـسنا  يارب  رگا  هلأـسم 12 - دریگب . داـی  تسا  بجاو  دراد 

، لمع ماجنا  زا  هچنانچ  دشابن  نکمم  طایتحا  رگا  هکلب  دیامن  لمع  طایتحا  هب  تسا  نکمم  طایتحا  رگا  ای  دروآ ، تسد  هب  ار  ملعا  دهتجم 
. دهد ماجنا  دیاب  هرابود  هدوب  دهتجم  راتفگ  ای  عقاو  فلاخم  هک  دش  مولعم  رگا  سپ  دروآ . اج  هب  ار  لمع  دناوتیم  دـیاین ، مزال  يروذـحم 

يوتف هک  دهد  ربخ  وا  هب  تسین  مزال  دوش  ضوع  دهتجم  نآ  ياوتف  هچنانچ  دیوگب ، يرگید  هب  ار  يدهتجم  ياوتف  یـسک  رگا  هلأسم 13 -
رگا هلأسم 14 - دنک . فرطرب  ار  هابتـشا  دیاب  دشاب  نکمم  هک  یتروص  رد  هدرک  هابتـشا  دمهفب  يوتف  نتفگ  زا  دـعب  رگا  یلو  هدـش  ضوع 
هدرک راتفر  دوخ  یعقاو  هفیظو  هب  دـمهفب  هک  تسا  حیحـص  وا  لامعا  یتروص  رد  دـهد  ماجنا  دـیلقت  نودـب  ار  دوخ  لامعا  یتدـم  فلکم 

. دشاب قباطم  دنک  دیلقت  وا  زا  دیاب  اًلعف  هک  يدهتجم  ياوتف  اب  ای  هدوب ، وا  زا  دیلقت  شاهفیظو  هک  يدهتجم  ياوتف  اب  وا  لمع  ای  تسا ،

تراهط ماکحا 

فاضم قلطم و  بآ 

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 -
رب نآ  و  تسا ، قلطم  بآ  اهنیا  ریغ  و  دنیوگن ، بآ  نآ  هب  رگید  هک  دوش  طولخم  نآ  دننام  لگ و  اب  يردق  هب  هک  یبآ  لثم  دشاب ، طولخم 

. ناراب بآ  مراهچ : يراج . بآ  موس : لیلق . بآ  مود : رک . بآ  لوا : تسا : مسق  جنپ 

هاچ بآ  مجنپ :

رُک بآ  - 1

ار فرظ  نآ  دنزیرب  تسا  مین  بجو و  هس  کی  ره  نآ  يدوگ  انهپ و  ازارد و  هک  یفرظ  رد  رگا  هک  تسا  یبآ  رادـقم  رُک  بآ  هلأسم 16 -
377 برقا 419 / رب  اـنب  فراـعتم  يوـلیک  بسح  هب  تسا و  رتـمک  لاـقثم  تسیب  زیربـت  نم  تشه  تـسیب و  دـص و  زا  نآ  نزو  و  دـنک . رپ 

رییغت بآ  هزم  ای  گنر  اـی  وب  نآ  هطـساو  هب  هچناـنچ  دـسرب  رک  بآ  هب  نوخ  لوب و  دـننام  سجن  نیع  رگا  هلأسم 17 - دوشیم . مرگولیک 
سجن دـنک ، رییغت  تساـجن  ریغ  هطـساو  هب  رک  بآ  يوـب  رگا  هلأـسم 18 - دوشیمن . سجن  دـنکن  رییغت  رگا  و  دوـشیم ، سجن  بآ  دـنک 

، دـهد رییغت  ار  نآ  زا  یتمـسق  هزم  ای  گنر  ای  وب  دـسرب و  تسا  رک  زا  رتشیب  هک  یبآ  هب  نوخ  دـننام  سجن  نیع  رگا  هلأسم 19 - دوشیمن .
ای وب  هک  يرادقم  طقف  دـشاب  رتشیب  ای  رک  هزادـنا  هب  رگا  و  دوشیم ، سجن  بآ  مامت  دـشاب  رک  زا  رتمک  هدرکن  رییغت  هک  يرادـقم  هچنانچ 
هک یتروص  رد  دـنکیم  كاـپ  ار  سجن  بآ  دـشاب  رُک  هب  لـصتم  رگا  هراوف  بآ  هلأـسم 20 - تسا . سجن  هدرک  رییغت  نآ  هزم  اـی  گـنر 

لبق بآ  ات  دنریگب  هراوف  يور  يزیچ  هک  نآ  رگم  دنکیمن ، كاپ  ار  نآ  دزیرب  سجن  بآ  يور  هرطق  هرطق  رگا  یلو  دوش ، نآ  اب  طولخم 
تـسا رُک  هب  لصتم  هک  يریـش  ریز  ار  سجن  زیچ  رگا  هلأسم 21 - ددرگ . طولخم  نآ  اـب  دوش و  لـصتم  سجن  بآ  هب  ندـش  هرطق  هرطق  زا 

رگا هلأسم 22 - تسا . كاـپ  دـشاب  هتفرگن  تساـجن  هزم  اـی  گـنر  اـی  وب  دـشاب و  رُک  هب  لـصتم  رگا  دزیریم  زیچ  نآ  زا  هک  یبآ  دـنیوشب 
دوش بآ  مه  خی  زا  ردق  ره  و  دوشیم ، سجن  دـسرب  نآ  هب  تساجن  هچنانچ  دـشابن  رُک  ردـقب  نآ  یقاب  ددـنبب و  خـی  رُک  بآ  زا  يرادـقم 

ار تساجن  ینعی  تسا ، رُک  بآ  لثم  هن  ای  هدـش  رتمک  رک  زا  دـنک  کش  ناـسنا  رگا  هدوب ، رک  هزادـنا  هب  هک  یبآ  هلأسم 23 - تسا . سجن 
هن ای  هدـش  رک  رادـقم  هب  دراد  کش  ناسنا  هدوب و  رک  زا  رتمک  هک  یبآ  و  دوشیمن . سجن  دـسرب  نآ  هب  مه  یتساجن  رگا  دـنکیم و  كاپ 

لداع ِدرم  ود  هک  نآ  مود : دـنک . نیقی  ناسنا  دوخ  هک  نآ  لوا : دوشیم : تباث  هار  ود  هب  بآ  ندوب  رک  هلأسم 24 - درادن . رک  بآ  مکح 
. دنهد ربخ 
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لیلق بآ  - 2

سجن زیچ  ای  دزیرب  سجن  زیچ  يور  لیلق  بآ  رگا  هلأسم 26 - دشاب . رتمک  رک  زا  دشوجن و  نیمز  زا  هک  تسا  یبآ  لیلق  بآ  هلأسم 25 -
زا رتالاب  هچ  ره  و  سجن ، دـسریم  زیچ  نآ  هب  هک  يرادـقم  دزیرب  سجن  زیچ  يور  راشف  اب  ـالاب  زا  رگا  یلو  دوشیم ، سجن  دـسرب  نآ  هب 

دوشیمن و سجن  نیئاپ  دـسرب  الاب  هب  تساجن  هک  یتروص  رد  دور  الاب  هب  نییاپ  زا  راشف  اب  هراوف  لثم  رگا  زین  و  دـشابیم ، كاـپ  تسا  نآ 
دوش هتخیر  سجن  زیچ  يور  تساجن  نیع  ندرک  فرطرب  يارب  هک  یلیلق  بآ  هلأسم 27 - دوشیم . سجن  الاب  دسرب  نییاپ  هب  تساجن  رگا 

ندیشک بآ  يارب  تساجن ، نیع  ندش  فرطرب  زا  دعب  هک  مه  یلیلق  بآ  زا  دیاب  يوقا  رب  انب  نینچمه  و  تسا ، سجن  ددرگ ، ادج  نآ  زا  و 
طرـش جنپ  اب  دـنیوشیم  ار  طئاغ  لوب و  جرخم  نآ  اب  هک  یبآ  یلو  دـننک . بانتجا  دوشیم ، ادـج  نآ  زا  دـنزیریم و  نآ  يور  سجن  زیچ 

يرگید تساجن  موس : دـشاب . هدیـسرن  نآ  هب  جراخ  زا  یتساجن  مود : دـشاب . هتفرگن  تساجن  هزم  ای  گنر  اـی  وب  هک  نآ  لوا : تسا : كاـپ 
هب تساجن  لومعم ، رادـقم  زا  رتشیب  مجنپ : دـشابن . ادـیپ  بآ  رد  طئاغ  ياههّرذ  مراهچ : دـشاب . هدـماین  نوریب  طئاغ  اـی  لوب ، اـب  نوخ  لـثم 

. دشاب هدیسرن  جرخم  فارطا 

يراج بآ  - 3

هچ رگا  يراج  بآ  هلأسم 29 - تانق . همـشچ و  بآ  دننام  دشاب  هتـشاد  نایرج  دـشوجب و  نیمز  زا  هک  تسا  یبآ  يراج  بآ  هلأسم 28 -
هلأسم 30- تسا . كاپ  هدرکن  رییغت  تساجن  هطـساو  هب  نآ  هزم  ای  گنر  ای  وب  یتقو  ات  دـسرب  نآ  هب  تساـجن  هچناـنچ  دـشاب ، رک  زا  رتمک 
هک یفرط  و  تسا ، سجن  هدرک  رییغت  تساجن  هطـساو  هب  شاهزم  ای  گـنر  اـی  وب  هک  نآ  زا  يرادـقم  دـسرب ، يراـج  بآ  هب  یتساـجن  رگا 

رییغت هک  یبآ  هطـساو  هب  ای  دـشاب  رک  هزادـنا  هب  رگا  رهن ، رگید  ياـهبآ  و  تسا . كاـپ  دـشاب  رک  زا  رتمک  هچ  رگا  تسا  همـشچ  هب  لـصتم 
هک تسا  يروط  یلو  تسین  يراج  هک  ياهمـشچ  بآ  هلأسم 31 - تسا . سجن  هنرگ  و  كاپ ، دـشاب ، لصتم  همـشچ  فرط  بآ  هب  هدرکن 

هطـساو هب  نآ  هزم  ای  گنر  اـی  وب  یتقو  اـت  دـسر ، نآ  هب  تساـجن  رگا  ینعی  دراد . يراـج  بآ  مکح  دـشوجیم ، زاـب  دـنرادرب  نآ  زا  رگا 
هلأسم دراد . يراج  بآ  مکح  تسا ، يراـج  بآ  هب  لـصتم  هداتـسیا و  رهن ، راـنک  هک  یبآ  هلأسم 32 - تسا . كاپ  هدرکن  رییغت  تساـجن 
هلأسم دراد . يراج  بآ  مکح  دشوجیم  هک  یتقو  طقف  دتفایم  ششوج  زا  ناتـسبات  رد  دشوجیم و  ناتـسمز  رد  اًلثم  هک  ياهمـشچ  - 33
يراج بآ  لثم  دـشاب ، لـصتم  تسا  رک  هزادـنا  هب  نآ  بآ  هک  ياهنیزخ  هب  هچناـنچ  دـشاب ، رک  زا  رتمک  هچ  رگا  ماـمح  ضوح  بآ  - 34

ياههلول بآ  و  تسا ، يراج  بآ  لثم  دـشاب  رک  هب  لـصتم  رگا  دزیریم  اهـشود  اهریـش و  زا  هک  ماـمح  ياـههلول  بآ  هلأسم 35 - تسا .
هچنانچ دشوجیمن ، نیمز  زا  یلو  دراد  نایرج  نیمز  يور  هک  یبآ  هلأسم 36 - تسا . رک  بآ  مکح  رد  دـشاب  رک  هب  لصتم  رگا  تارامع 
يالاب دسرب  نآ  نیئاپ  هب  تساجن  هچنانچ  دزیرب ، نییاپ  هب  راشف  اب  الاب  زا  رگا  اما  دوشیم . سجن  دسرب  نآ  هب  تساجن  دـشاب و  رک  زا  رتمک 

. دوشیمن سجن  نآ 

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 -
. دیآیم ناراب  دـنیوگب  هک  دـشاب  يروط  دـیاب  هکلب  درادـن ، هدـئاف  هرطق  هس  ود  ندـیراب  یلو  تسین  مزال  راشف  اهنیا  دـننام  سابل و  شرف و 

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

درابیم ماب  هب  ناراب  یتقو  ات  دشاب ، تساجن  نیع  نآ  ماب  يور  ای  ترامع  فقس  رب  رگا  هلأسم 39 - دشابیم . سجن  دشاب  هتفرگ  نوخ  هزم 
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هب دزیریم  هک  یبآ  دشاب  مولعم  رگا  ناراب  ندش  عطق  زا  دـعب  و  تسا . كاپ  دزیریم  نادوان  ای  فقـس  زا  هدیـسر و  سجن  زیچ  هب  هک  یبآ 
دوش يراج  نیمز  رب  ناراب  رگا  و  دوشیم . كاپ  درابب  نآ  رب  ناراب  هک  یسجن  نیمز  هلأسم 40 - دشابیم . سجن  تسا ، هدیسر  سجن  زیچ 

نآ بآ  دوش و  لگ  ناراب  هطساو  هب  هک  یسجن  كاخ  هلأسم 41 - دنکیم . كاپ  زین  ار  نآ  دسرب ، تسا  فقس  ریز  هک  یـسجن  ياج  هب  و 
هچ رگا  دوش  عمج  ییاج  رد  ناراـب  بآ  هاـگره  هلأسم 42 - دوشیمن . كاپ  دـسرب  نآ  هب  تبوطر  طقف  رگا  اـما  تسا ، كاـپ  دریگ  ارف  ار 
زیچ نآ  دریگن ، تساجن  هزم  ای  گنر  ای  وب  بآ ، دـنیوشب و  نآ  رد  ار  یـسجن  زیچ  دـیآیم ، ناراـب  هک  یعقوم  هچناـنچ  دـشاب  رک  زا  رتمک 

سجن شرف  دوش ، يراج  سجن  نیمز  رب  و  درابب ، ناراب  تسا  سجن  نیمز  يور  هک  یکاـپ  شرف  رب  رگا  هلأسم 43 - دوشیم . كاپ  سجن 
. ددرگیم كاپ  مه  نیمز  دوشیمن و 

هاچ بآ  - 5

هب نآ  هزم  ای  گنر  ای  وب  یتقو  ات  دسرب ، نآ  هب  تساجن  هچنانچ  دشاب  رک  زا  رتمک  هچ  رگا  دشوجیم ، نیمز  زا  هک  یهاچ  بآ  هلأسم 44 -
هتفگ لصفم  ياهباتک  رد  هک  يرادقم  اهتساجن ، زا  یـضعب  ندیـسر  زا  سپ  تسا  بحتـسم  یلو  تسا ، كاپ  هدرکن  رییغت  تساجن  هطـساو 
نیب زا  هاچ  بآ  رییغت  هچنانچ  دهد ، رییغت  ار  نآ  بآ  هزم  ای  گنر  ای  وب  دزیرب و  هاچ  رد  یتساجن  رگا  هلأسم 45 - دنشکب . نآ  بآ  زا  هدش ،
عمج یلادوگ  رد  رگید ، بآ  ای  ناراـب  بآ  رگا  هلأسم 46 - ددرگ . طولخم  دـشوجیم  هاچ  زا  هک  یبآ  اب  هک  دوشیم  كاـپ  یعقوم  دورب ،

. دوشیم سجن  دسرب ، نآ  هب  تساجن  ناراب ، ندش  عطق  زا  دعب  هچنانچ  دشاب ، رک  زا  رتمک  دوش و 

اهبآ ماکحا 

رگا هلأـسم 48 - تسا . لـطاب  نآ  اـب  مه  لـسغ  وضو و  دـنکیمن ، كاـپ  ار  سجن  زیچ  دـش ، هتفگ  نآ  ینعم  هک  فاـضم  بآ  هلأسم 47 -
سجن زیچ  هب  هک  يرادـقم  دزیرب ، سجن  زیچ  يور  راشف  اـب  ـالاب  زا  هچناـنچ  یلو  دوشیم ، سجن  دـسرب  فاـضم  بآ  هب  تساـجن  ياهرذ 

تسد هب  هچنآ  دنزیرب ، سجن  تسد  يور  نادبالگ  زا  ار  بالگ  رگا  اًلثم  دشابیم . كاپ  تسا  نآ  زا  رتالاب  هک  يرادقم  و  سجن ، هدیـسر 
نیئاپ دـسرب ، الاب  هب  تساجن  رگا  دورب  الاب  هب  نیئاپ  زا  راشف  اب  هراوف  لثم  رگا  زین  و  تسا ، كاـپ  هدیـسرن  تسد  هب  هچنآ  و  سجن ، هدیـسر 

، دـنیوگن نآ  هب  فاضم  بآ  رگید  هک  دوش  طولخم  يراـج  اـی  رک  بآ  اـب  يروط  سجن ، فاـضم  بآ  رگا  هلأـسم 49 - دوشیمن . سجن 
كاـپ ار  سجن  زیچ  ینعی  تسا ، قـلطم  بآ  لـثم  هن ، اـی  هدـش  فاـضم  تسین  موـلعم  هدوـب و  قـلطم  هـک  یبآ  هلأسم 50 - دوشیم . كاـپ 

ینعی تسا ، فاضم  بآ  لثم  هن ، ای  هدـش  قلطم  تسین  مولعم  هدوب و  فاضم  هک  یبآ  و  تسا . حیحـص  نآ  اـب  مه  لـسغ  وضو و  دـنکیم ،
مولعم و  فاـضم ، اـی  تسا  قلطم  تسین  موـلعم  هک  یبآ  هلأسم 51 - تسا . لطاب  نآ  اـب  مه  لـسغ  وضو و  دـنکیمن ، كاـپ  ار  سجن  زیچ 
دشاب رتشیب  ای  رک  هزادنا  هب  رگا  یلو  تسا . لطاب  نآ  اب  مه  لسغ  وضو و  دنکیمن ، كاپ  ار  تساجن  هدوب ، فاضم  ای  قلطم  اًلبق  هک  تسین 

ای وب  دـسرب و  نآ  هب  لوب  نوـخ و  لـثم  تساـجن ، نیع  هک  یبآ  هلأـسم 52 - دوشیمن . نآ  ندوب  سجن  هب  مکح  دـسرب ، نآ  هب  تساـجن  و 
نوریب هک  یتساجن  هطـساو  هب  نآ  هزم  ای  گنر  ای  وب  رگا  یلو  دوشیم . سجن  دـشاب  يراج  ای  رک  هچ  رگا  دـهد  رییغت  ار  نآ  هزم  اـی  گـنر 

لثم تساجن  نیع  هک  یبآ  هلأسم 53 - دوشیمن . سجن  دـهد  رییغت  ار  نآ  يوب  تسا  بآ  يولهپ  هک  يرادرم  اًـلثم  دوش ، ضوع  تسا  نآ 
، داب ای  درابب ، نآ  رب  ناراب  ای  دوش ، لـصتم  يراـج  اـی  رک  هب  هک  ناـنچ  هداد ، رییغت  ار  نآ  هزم  اـی  گـنر  اـی  وب  هتخیر و  نآ  رد  لوب  نوخ و 

بآ دیاب  یلو  دوشیم . كاپ  دورب  نیب  زا  نآ  رییغت  و  دوش ، يراج  نآ  رد  نادوان  زا  ندـیراب  عقوم  رد  ناراب  بآ  ای  دزیرب ، نآ  رد  ار  ناراب 
راشف لباق  هک  ییاهزیچ  رد  و  دـنرب ، ورف  يراج  اـی  رک  بآ  رد  ار  سجن  زیچ  رگا  هلأسم 54 - ددرگ . طولخم  نآ  اب  يراج  ای  رک  ای  ناراـب 
دـشاب ییاهزیچ  زا  هچنانچ  دوش  جراخ  نآ  لخاد  بآ  هک  دـنهد  تکرح  بآ  لخاد  رد  ای  راشف ، يروط  ساـبل ، شرف و  دـننام  تسا  نداد 

نآ هبترم  ود  دیاب  هک  دشاب  ییاهزیچ  زا  رگا  تسا و  كاپ  دزیریم  نآ  زا  ندروآ ، نوریب  زا  دـعب  هک  یبآ  دوشیم ، كاپ  لوا  هعفد  رد  هک 
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مولعم هدوب و  كاـپ  هک  یبآ  هلأسم 55 - دـشابیم . كاـپ  دزیریم ، نآ  زا  مود  هعفد  زا  دـعب  هک  یبآ  دوش ، كاـپ  اـت  دـنرب  ورف  بآ  رد  ار 
گس و هدروخ  مین  هلأسم 56 - تسا . سجن  هن  ای  هدـش  كاپ  تسین  مولعم  هدوب و  سجن  هک  یبآ  و  تسا . كاپ  هن ، ای  هدـش  سجن  تسین 

. دشابیم هورکم  نآ  ندروخ  كاپ و  تشوگ  مارح  تاناویح  هدروخمین  تسا و  مارح  نآ  ندروخ  سجن و  رفاک ، كوخ و 

( ندرک طئاغ  لوب و   ) یّلخَت ماکحا 

مرحم وا  اب  ردام  رهاوخ و  لثم  هچ  رگا  دـنفلکم ، هک  یناسک  زا  ار  دوخ  تروع  رگید ، عقاوم  یّلخت و  تقو  ناسنا  تسا  بجاو  هلأسم 57 -
زا ار  دوخ  تروع  تسین  مزال  رهوش  نز و  یلو  دناشوپب  دنمهفیم ، ار  دـب  بوخ و  هک  ّزیمم  ياههچب  ّزیمم و  هناوید  زا  نینچمه  و  دنـشاب ،

یفاک دـناشوپب ، ار  نآ  مه  تسد  اب  اًـلثم  رگا  و  دـناشوپب ، ار  دوخ  تروع  یـصوصخم  زیچ  اـب  تسین  مزـال  هلأسم 58 - دنناشوپب . رگیدـکی 
یّلخت عقوم  رگا  هلأسم 60 - دشابن . هلبق  هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  هنیـس  مکـش و  ینعی  ندب ، يولج  فرط  دـیاب  یّلخت  عقوم  هلأسم 59 - تسا .

ای هلبق  هب  ور  وا  ندب  يولج  رگا  و  دنکیمن ، تیافک  دنادرگب  هلبق  زا  ار  تروع  دشاب و  هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  یسک  ندب  يولج  فرط 
لوب و ِجرخم  ِریهطت  عـقوم  رد  هلأسم 61 - دـیامنن . هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  ار  تروع  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـشابن ، هلبق  هب  تشپ 
هلبق و هب  ور  لاح  نیا  رد  دـیآ ، نوریب  جرخم  زا  لوب  ءاربتـسا ، عقوم  رد  رگا  یلو  درادـن ، یلاکـشا  ندوب  هلبق  هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  طـئاغ ،
هب ور  دیاب  دنیشنب ، هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  دوش  روبجم  دنیبن ، ار  وا  مرحمان  هک  نآ  يارب  رگا  هلأسم 62 - تسا . مارح  ندوب  هلبق  هب  تشپ 

طایتحا هلأسم 63 - درادـن . یعنام  دنیـشنب  هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  هک  دـشاب  راـچان  رگید  هار  زا  رگا  زین  و  دنیـشنب ، هلبق  هب  تشپ  اـی  هلبق 
. تسین بجاو  وا  زا  يریگولج  دنیـشنب ، هچب  دوخ  رگا  یلو  دنناشنن ، هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  یّلخت  تقو  رد  ار  هچب  هک  تسا  نآ  بجاو 

کلم رد  مود : دنـشاب . هدادـن  هزاجا  شنابحاص  هک  یتروص  رد  تسبنب  ياههچوک  رد  لوا : تسا . مارح  یّلخت  اـج  راـهچ  رد  هلأسم 64 -
ربق يور  مراهچ : اههسردم . زا  یضعب  لثم  تسا  هدش  فقو  یصوصخم  هدع  يارب  هک  ییاج  رد  موس : تسا . هدادن  یّلخت  هزاجا  هک  یسک 

اب هک  نآ  لوا : دوشیم : كاپ  بآ  اـب  طـقف  طـئاغ  جرخم  تروص ، هس  رد  هلأسم 65 - دـشاب . ناـنآ  هب  یمارتحایب  هک  یتروص  رد  نینمؤم 
فارطا هک  نآ  موس : دشاب . هدیـسر  طئاغ  جرخم  هب  جراخ  زا  یتساجن  هک  نآ  مود : دشاب . هدـمآ  نوریب  نوخ  لثم  يرگید  تساجن  طئاغ ،

ًادـعب هک  يروتـسد  هب  ای  تسـش و  بآ  اـب  ار  جرخم  دوشیم  تروص  هس  نیا  ریغ  رد  و  دـشاب ، هدـش  هدولآ  لومعم  رادـقم  زا  رتشیب  جرخم 
كاـپ بآ  ریغ  اـب  لوب  جرخم  هلأسم 66 - تسا . رتهب  بآ  اب  نتـسش  هچ  رگا  درک ، كاپ  اـهنیا  دـننام  گنـس و  هچراـپ و  اـب  دوشیم  هتفگ 
يارجم ریغ  زا  ناشلوب  هک  یناسک  نینچمه  اهنز و  یلو  تسا ، یفاک  دنیوشب  هبترم  کی  لوب  ندش  فرطرب  زا  دعب  رگا  اهدرم  و  دوشیمن ،

رد طئاغ  زا  يزیچ  دـیاب  دـنیوشب ، بآ  اب  ار  طئاغ  جرخم  رگا  هلأسم 67 - دـنیوشب . هبترم  ود  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـیآیم ، یعیبط 
، دـنامن نآ  رد  طئاغ  زا  ياهرذ  هک  دوش  هتـسش  يروط  لوا  هعفد  رد  رگا  و  درادـن ، یعنام  نآ  يوب  گـنر و  ندـنام  یقاـب  یلو  دـنامن ، نآ 

شندـش كاپ  هچ  رگا  دـننک ، فرطرب  جرخم  زا  ار  طئاغ  اهنیا  دـننام  خولک و  گنـس و  اب  هاـگره  هلأسم 68 - تسین . مزال  نتـسش  هرابود 
لحم تجوزل  کچوک و  ياههرذ  دوشیمن و  سجن  دسرب  نآ  هب  مه  يزیچ  هچنانچ  درادـن و  یعنام  ندـناوخ  زامن  یلو  تسا  لمأت  لحم 

مه هچراپ  کی  ای  گنـس  کی  فارطا  اب  هکلب  دـننک ، كاپ  ار  جرخم  هچراپ  هس  اـی  گنـس  هس  اـب  تسین  مزـال  هلأسم 69 - درادن . لاکـشا 
اهنآ مارتحا  هک  ییاهزیچ  ای  نیگرـس و  ناوختـسا و  اب  یلو  دـنکیم ، تیافک  دـش  فرطرب  طئاغ  مه  هبترم  کی  اـب  رگا  هکلب  تسا ، یفاـک 

هک دـنک  کش  رگا  هلأسم 70 - دناوخب . دناوتیمن  زامن  ار ، لحم  دـنک  كاپ  رگا  هتـشون ، نآ  رب  ادـخ  مسا  هک  يذـغاک  دـننام  تسا ، مزال 
زا دعب  رگا  هلأسم 71 - دیامن . ریهطت  ار  دوخ  دـیاب  هدرکیم ، ریهطت  ًاروف  طئاغ  ای  لوب  زا  دـعب  هشیمه  هچ  رگا  هن ، ای  هدرک  ریهطت  ار  جرخم 
. دنک ریهطت  دیاب  دعب  ياهزامن  يارب  یلو  تسا ، حیحص  هدناوخ  هک  يزامن  هن ، ای  هدرک  ریهطت  ار  جرخم  زامن  زا  لبق  هک  دنک  کش  زامن 
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اهنآ نیرتهب  و  تسا ، یماسقا  ياراد  نآ  و  دنهدیم ، ماجنا  لوب  ندـمآ  نوریب  زا  دـعب  اهدرم  هک  تسا  یبحتـسم  لمع  ءاربتـسا  هلأسم 72 -
زا پچ  تسد  هنایم  تشگنا  اب  هعفد  هس  دعب  دننک ، ریهطت  ار  نآ  لوا  هدش ، سجن  طئاغ  جرخم  رگا  لوب ، ندـش  عطق  زا  دـعب  هک  تسا  نیا 

دنشکب هاگهنتخ  ات  هبترم  هس  دنراذگب و  نآ  ریز  ار  تسش  يولهپ  تشگنا  تلآ و  يور  ار  تسـش  دعب  دنـشکب و  تلآ  خیب  ات  طئاغ  جرخم 
نآ هب  دوشیم و  جراخ  ناسنا  زا  ندرک  يزاب  هبعالم و  زا  دعب  یهاگ  هک  یبآ  هلأسم 73 - دنهد . راشف  ار  تلآ  رس  هبترم  هس  نآ  زا  سپ  و 

لوب زا  دعب  یهاگ  هک  یبآ  دوشیم و  هتفگ  يذَو  نآ  هب  دـیآیم و  نوریب  ینم  زا  دـعب  یهاگ  هک  یبآ  زین  و  تسا . كاپ  دـنیوگیم  يذَـم 
زا یبآ  دعب  دنک و  ءاربتسا  لوب  زا  دعب  ناسنا  هچنانچ  و  تسا . كاپ  دشاب ، هدیسرن  نآ  هب  لوب  رگا  دنیوگیم ، يدَو  نآ  هب  دیآیم و  نوریب 

و هن ، ای  هدرک  ءاربتـسا  دـنک  کش  ناـسنا  رگا  هلأسم 74 - دـشابیم . كاـپ  اـهنیا ، زا  یکی  اـی  تسا  لوب  هک  دـنک  کـش  دوش و  جراـخ  وا 
دنک کش  رگا  یلو  دوشیم ، لطاب  دـشاب  هتفرگ  وضو  هچنانچ  و  دـشابیم . سجن  هن ، اـی  تسا  كاـپ  دـنادن  هک  دـیآ  نوریب  وا  زا  یتبوطر 

. دنکیمن لطاب  مه  ار  وضو  دشابیم ، كاپ  هن ، ای  تسا  كاپ  دنادن  هک  دیآ  نوریب  وا  زا  یتبوطر  و  هن ، ای  هدوب  تسرد  هدرک  هک  ییاربتـسا 
تسا و هدـنامن  يرجم  رد  لوب  دـنک  نیقی  هتـشذگ ، وا  ندرک  لوب  زا  یتدـم  هک  نآ  هطـساو  هب  رگا  هدرکن  ءاربتـسا  هک  یـسک  هلأسم 75 -

لوب زا  دعب  ناسنا  رگا  هلأسم 76 - دنکیمن . لطاب  مه  ار  وضو  دشابیم ، كاپ  تبوطر  نآ  هن ، ای  تسا  كاپ  دـنک  کش  دـنیبب و  یتبوطر 
مه وضو  دنک ، لسغ  ًاطایتحا  تسا  بجاو  ینم ، ای  تسا  لوب  ای  دنادب  هک  دنیبب  یتبوطر  وضو  زا  دعب  هچنانچ  دریگب ، وضو  دـنک و  ءاربتـسا 

دـنیبب و یتـبوطر  رگا  تسین و  لوب  زا  ءاربتـسا  نز  يارب  هلأسم 77 - تسا . یفاـک  وضو  نتفرگ  طـقف  دـشاب  هتفرگن  وضو  رگا  یلو  دریگب .
. دنکیمن لطاب  مه  ار  وا  لسغ  وضو و  دشابیم ، كاپ  هن ، ای  تسا  كاپ  دنک  کش 

یّلخت تاهورکم  تابحتسم و 

عقوم پچ و  ياپ  لوا  یّلخت ، ناکم  هب  ندش  دراو  عقوم  و  دنیبن ، ار  وا  یـسک  هک  دنیـشنب  ییاج  یلخت  عقوم  رد  تسا  بحتـسم  هلأسم 78 -
پچ ياـپ  رب  ار  ندـب  ینیگنـس  دـناشوپب و  ار  رـس  یلخت  لاـح  رد  تسا  بحتـسم  نینچمه  و  دراذـگب . ار  تـسار  ياـپ  لوا  ندـمآ ، نوریب 

هورکم دناشوپب  ياهلیـسو  هب  ار  دوخ  تروع  رگا  یلو  تسا  هورکم  یلخت ، عقوم  رد  هام  دیـشروخ و  يوربور  نتـسشن  هلأسم 79 - دزادنیب .
زیچ دـهدیم و  هویم  هک  یتـخرد  ریز  هناـخ و  برد  هچوک و  ناـبایخ و  هداـج و  رد  داـب و  يوربور  نتـسشن  یّلخت ، عـقوم  رد  زین  و  تسین .

راـچان رگا  یلو  یلخت  لاـح  رد  ندز  فرح  تسا  نینچمه  و  دـشابیم . هورکم  تسار ، تسد  اـب  ندرک  ریهطت  داـیز و  فـقوت  ندروـخ و 
، بآ رد  ناروناج و  خاروس  و  تخـس ، نیمز  رد  ندرک  لوب  ندرک و  لوب  هداتـسیا  هلأسم 80 - درادن . لاکـشا  دیوگب ، ادخ  رکذ  ای  دشاب ،

يراددوخ دـیاب  دـناسرب  ررـض  رگا  و  تسا . هورکم  طـئاغ ، لوب و  زا  ندرک  يراددوـخ  هلأسم 81 - تسا . هورکم  هداتـسیا  بآ  ًاـصوصخ 
. دنک لوب  ینم ، ندمآ  نوریب  زا  دعب  عامج و  زا  شیپ  باوخ و  زا  شیپ  زامن و  زا  شیپ  ناسنا  تسا  بحتسم  هلأسم 82 - دنکن .

تاساجن

تاساجن

متـشه كوخ ، گس و  متفه  مشـش و  نوخ ، مجنپ  رادرم ، مراهچ  ینم ، موس  طئاغ ، مود  لوب ، لوا  تسا : زیچ  هدزای  تاـساجن  هلأسم 83 -
. راوخ تساجن  رتش  قرع  مهدزای  عاّقف ، مهد  بارش ، مهن  رفاک ،

طئاغ لوب و  1 و 2 -

، دنکیم نتـسج  نآ  زا  نوخ  دنربب ، ار  نآ  گر  رگا  هک  دراد  هدـنهج  نوخ  هک  یتشوگ  مارح  ناویح  ره  ناسنا و  طئاغ  لوب و  هلأسم 84 -
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، تشوگ مارح  ناگدنرپ  هلضف  هلأسم 85 - تسا . كاپ  دنرادن  تشوگ  هک  سگم  هشپ و  لثم  کچوک  تاناویح  هلـضف  یلو  تسا ، سجن 
یطو ار  نآ  ناـسنا  هک  یناویح  طـئاغ  لوب و  تسا  نینچمه  تسا و  سجن  راوختساـجن ، ناوـیح  طـئاغ  لوـب و  هلأـسم 86 - تسا . سجن 

. تسا هدش  مکحم  كوخ ، ریش  ندروخ  زا  نآ  ناوختسا  هک  يدنفسوگ  و  هدومن ، یکیدزن  نآ  اب  ینعی  هدرک ،

ینم - 3

. تسا سجن  دراد ، هدنهج  نوخ  هک  یناویح  ینم  هلأسم 87 -

رادرم - 4

ار نآ  هدش ، نیعم  عرش  رد  هک  يروتـسد  ریغ  هب  ای  دشاب  هدرم  شدوخ  هچ  تسا ، سجن  دراد ، هدنهج  نوخ  هک  یناویح  رادرم  هلأسم 88 -
وم و مشپ و  لثم  هک  رادرم  زا  ییاهزیچ  هلأسم 89 - تسا . كاپ  دریمب ، بآ  رد  هچ  رگا  درادن ، هدنهج  نوخ  نوچ  یهام  و  دنشاب . هتـشک 

ندب زا  رگا  هلأسم 90 - دشابیم . كاپ  تسا ، سجن  گس  لثم  هک  دـشاب  یناویح  ریغ  زا  رگا  هتـشادن  حور  نادـند ، ناوختـسا و  كرک و 
. تسا سجن  دـننک ، ادـج  دراد  حور  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  تشوگ  تسا  هدـنز  هک  یلاـح  رد  دراد و  هدـنهج  نوخ  هک  یناویح  اـی  ناـسنا 

طایتحا رب  انب  یلو  تسا ، كاپ  دننکب  ار  اهنآ  هچ  رگا  هدیسر ، ناشنداتفا  عقوم  هک  ندب  رگید  ياهاج  بل و  رصتخم  ياهتـسوپ  هلأسم 91 -
نوریب هدرم  غرم  مکـش  زا  هک  یغرم  مخت  هلأسم 92 - دنیامن . بانتجا  دناهدنک  ار  نآ  هدیـسرن و  شنداتفا  عقوم  هک  یتسوپ  زا  دـیاب  بجاو 

نآ زا  شیپ  هلاغزب ، هرب و  رگا  هلأسم 93 - دیشک . بآ  دیاب  ار  نآ  رهاظ  یلو  تسا ، كاپ  دشاب ، هدش  تفس  نآ  يور  تسوپ  رگا  دیآیم ،
هلأـسم 94- دیـشک . بآ  دـیاب  ار  نآ  رهاـظ  یلو  تسا ، كاـپ  دـشابیم  اـهنآ  نادریـش  رد  هک  ياهیاـم  رینپ  دـنریمب ، دـنوش  راوخفلع  هک 
. تسا كاپ  دـشاب ، هتـشادن  اهنآ  تساجن  هب  نیقی  ناسنا  رگا  دـنروآیم  هجراخ  زا  هک  نوباص  سکاو و  نغور و  رطع و  ناور و  تاجاود 

ناملسم تسد  رد  اهنیا  زا  یکی  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ، كاپ  دوش  هتخورف  ناناملسم  رازاب  رد  هک  یمرچ  هیپ و  تشوگ و  هلأسم 95 -
سجن هن ، ای  هدش  هتـشک  عرـش  روتـسد  هب  هک  تسا  یناویح  زا  هک  هدرکن  یگدیـسر  هتفرگ و  رفاک  زا  ناملـسم  نآ  دننادب  رگا  یلو  دـشاب ،

. دشابیم

نوخ - 5

سجن دنکیم ، نتـسج  نآ  زا  نوخ  دنربب  ار  نآ  گر  رگا  هک  یناویح  ینعی  دراد ، هدنهج  نوخ  هک  یناویح  ره  ناسنا و  نوخ  هلأسم 96 -
يروتسد هب  ار  تشوگ  لالح  ناویح  رگا  هلأسم 97 - دشابیم . كاپ  درادن ، هدنهج  نوخ  هشپ  یهام و  دننام  هک  یناویح  نوخ  سپ  تسا ،

تلع هب  رگا  یلو  تسا ، كاپ  دنامیم ، شندـب  رد  هک  ینوخ  دـیآ ، نوریب  لومعم  رادـقم  هب  نآ  نوخ  دنـشکب و  هدـش  نیعم  عرـش  رد  هک 
هلأـسم 98- تسا . سجن  نوخ  نآ  ددرگرب ، ناویح  ندـب  هب  نوخ  هدوب  يدـنلب  ياـج  رد  ناویح  رـس  هک  نیا  هطـساو  هب  اـی  ندیـشک  سفن 

غرم مخت  هدرز  اب  ار  نوخ  رگا  و  دنک ، بانتجا  نآ  ندروخ  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  هب  یلو  تسین ، سجن  دشابیم  غرم  مخت  رد  هک  ینوخ 
تسا سجن  دوشیم  هدید  ریش  ندیشود  عقوم  یهاگ  هک  ینوخ  هلأسم 99 - درادن . یعنام  مه  هدرز  ندروخ  دورب ، نیب  زا  هک  دننزب  مه  هب 
كاپ دورب ، نیب  زا  ناهد  بآ  اب  ندـش  طولخم  هطـساو  هب  رگا  دـیآیم ، اهنادـند  يال  زا  هک  ینوخ  هلأسم 100 - دنکیم . سجن  ار  ریـش  و 

تـسوپ ریز  ای  نخان  ِریز  ِندش  هدـیبوک  هطـساو  هب  هک  ینوخ  هلأسم 101 - درادـن . لاکـشا  تروص  نیا  رد  ناـهد  بآ  ندرب  ورف  و  تسا ،
خاروس تسوپ  ای  نخان  هک  یتروص  رد  دنیوگب  نوخ  نآ  هب  رگا  و  تسا ، كاپ  دـنیوگن ، نوخ  نآ  هب  رگید  هک  دوش  يروط  رگا  دریمیم ،

دایز تساجن  هک  يروط  هب  ار  نآ  فارطا  دیاب  دراد  تقشم  رگا  دنروآ و  نوریب  ار  نوخ  لسغ  وضو و  يارب  دیاب  درادن  تقشم  رگا  دوش ،
، نوخ هک  دـنادن  ناسنا  رگا  هلأسم 102 - دنـشکب . رت  تسد  هچراپ  يور  دـنراذگب و  نآ  رب  هچراپ ، لثم  يزیچ  ای  هچراپ  دـنیوشب و  دوشن ،
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ياهرذ اذغ  ندیـشوج  عقوم  رگا  هلأسم 103 - تسا . كاپ  هدـمآرد ، تلاح  نآ  هب  ندـش  هدـیبوک  هطـساو  هب  تشوگ  اـی  هدرم  تسوپ  ریز 
هک ياهبادرز  هلأسم 104 - تسین . هدننکكاپ  شتآ  ترارح و  ندیـشوج و  و  دوشیم ، سجن  نآ  فرظ  اذغ و  مامت  دـتفیب ، نآ  رد  نوخ 

. دشابیم كاپ  تسا ، طولخم  نوخ  اب  هک  دشابن  مولعم  رگا  دوشیم ، ادیپ  نآ  فارطا  رد  مخز  يدوبهب  لاح  رد 

كوخ گس و  6 و 7 -

یلو تسا  سجن  اهنآ ، ياهتبوطر  نخان و  هجنپ و  ناوختسا و  وم و  یتح  دننکیم  یگدنز  یکشخ  رد  هک  یکوخ  گس و  هلأسم 105 -
. تسا كاپ  ییایرد  كوخ  گس و 

رفاک - 8

دبع نب  دمحم  ءایبنالا  متاخ  ترضح  يربمغیپ  ای  دهدیم ، رارق  کیرـش  ادخ  يارب  ای  تسا ، ادخ  رکنم  هک  یـسک  ینعی  رفاک  هلأسم 106 -
هک یـسک  زین  و  دـشاب . هتـشاد  کش  اهنیا  زا  یکی  رد  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا . سجن  درادـن ، لوبق  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا 

نید يرورـض  زیچ  نآ  دنادب  هچنانچ  دوش  رکنم  دـننادیم  مالـسا  نید  ءزج  ناناملـسم  هزور  زامن و  لثم  هک  ار  يزیچ  ینعی  نید  يرورض 
هچرگ درک ، بانتجا  وا  زا  دـیاب  ًاطایتحا  دـنادن  رگا  و  دـشابیم ، سجن  توبن ، ای  دـیحوت  ای  ادـخ  راکنا  هب  ددرگرب  زیچ  نآ  راکنا  و  تسا ،
غلابان هچب  ّدج  ردام و  ردپ و  رگا  هلأسم 108 - تسا . سجن  وا  ياهتبوطر  نخان و  وم و  یتح  رفاک ، ندب  مامت  هلأسم 107 - تسین . مزال 

ناملسم تسین  مولعم  هک  یـسک  هلأسم 109 - تسا . كاپ  هچب  دـشاب  ناملـسم  اهنیا  زا  یکی  رگا  و  تسا ، سجن  مه  هچب  نآ  دنـشاب  رفاـک 
نفد ناناملـسم  ناتـسربق  رد  دیابن  و  دریگب ، ناملـسم  نز  دناوتیمن  اًلثم  درادن ، ار  ناناملـسم  رگید  ماکحا  یلو  دـشابیم . كاپ  هن  ای  تسا 

. تسا سجن  دشاب ، هتشاد  ینمشد  نانآ  اب  ای  دهد ، مانشد  ماما  هدزاود  زا  یکی  هب  یناملسم  رگا  هلأسم 110 - دوش .

بارش - 9

گـنب و لـثم  رگا  و  تسا ، سجن  دـشاب ، ناور  دوـخ  يدوـخ  هب  هچناـنچ  دـنکیم ، تسم  ار  ناـسنا  هـک  يزیچ  ره  بارـش و  هلأسم 111 -
برد و ندرک  گنر  يارب  هک  یتعنص  لکلا  هلأسم 112 - تسا . كاپ  دوش ، ناور  هک  دنزیرب  نآ  رد  يزیچ  هچ  رگا  دشابن  ناور  شیشح ،

هلأسم دشابیم . كاپ  دناهدرک ، تسرد  تسا  ناور  هدننکتسم و  هک  يزیچ  زا  دنادن  ناسنا  رگا  دنربیم  راکب  اهنیا  دننام  یلدنص و  زیم و 
و تسا ، هدـننکتسم  هک  دوش  مولعم  هک  نآ  رگم  تسین  سجن  یلو  مارح ، دـیایب ، شوج  دوخ  يدوخ  هب  روگنا  بآ  روـگنا و  رگا  - 113

شوج رگا  اهنآ  بآ  شمـشک و  زیوم و  امرخ و  هلأسم 114 - تسین . سجن  یلو  تسا  مارح  شندروخ  دیایب  شوج  نتخپ  هطـساو  هب  رگا 
. تسا لالح  اهنآ  ندروخ  و  كاپ ، دنیایب 

عاّقف - 10

هب دـنریگیم و  وج  زا  بیبط  روتـسد  هب  هک  یبآ  یلو  تسا ، سجن  دـنیوگیم  وجبآ  نآ  هب  دوشیم و  هتفرگ  وج  زا  هک  عاّقف  هلأسم 115 -
نآ بجاو  طاـیتحا  یلو  تسین ، سجن  مارح ، زا  بـنج  قرع  هلأسم 116 - مارح  زا  ُبنُج  قرع  دـشابیم . كاپ  دـنیوگیم  ریعـشلا  ءام  نآ 
اًلثم تسا - مارح  نز ، اب  یکیدزن  هک  یعقوم  رد  ناـسنا  رگا  هلأسم 117 - دنناوخن . زامن  هدش ، هدولآ  نآ  هب  هک  یـسابل  ای  ندـب  اب  هک  تسا 

زا بنج  رگا  هلأسم 118 - دیامن . بانتجا  زامن  رد  دوخ  قرع  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنک  یکیدزن  دوخ  نز  اب  ناضمر - هام  هزور  رد 
دوخ قرع  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنک  قرع  زامن  ندناوخ  ممیت و  زا  دعب  دـیامن و  ممیت  لسغ ، ضوع  تقو ، یگنت  هطـساو  هب  مارح ،
دعب دوش و  بنج  مارح  زا  یسک  رگا  هلأسم 119 - تسین . مزال  بانتجا  دنک ، ممیت  رگید  رذع  هطساو  هب  رگا  یلو  دیامن ، بانتجا  زامن  رد 
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دـنک و یکیدزن  دوخ  لالح  اب  لوا  رگا  یلو  دـنک ، بانتجا  زامن  رد  دوخ  قرع  زا  دـیاب  بجاو ، طایتحا  رب  انب  دـنک  یکیدزن  دوخ  لالح  اب 
. درادن بانتجا  بوجو  وا  قرع  دوش ، بنج  مارح ، زا  دعب 

راوختساجن رتش  قرع  - 11

. تسین مزال  بانتجا  اهنآ  قرع  زا  دنوش  راوختساجن  رگید ، تاناویح  رگا  یلو  تسا ، سجن  راوختساجن ، رتش  قرع  هلأسم 120 -

تساجن ندش  تباث  هار 

دـشاب هتـشاد  نامگ  رگا  و  تسا ، سجن  يزیچ  دـنک  نیقی  ناسنا  دوخ  هک  نآ  لوا  دوشیم : تباث  هار  هس  زا  زیچ  ره  تساجن  هلأسم 121 -
یناسک یلابا و  نامدرم ال  هک  ییاههناخنامهم  هناخهوهق و  رد  ندروخ  اذغ  نیا  رب  انب  دیامن . بانتجا  نآ  زا  تسین  مزال  تسا  سجن  يزیچ 
سجن دناهدروآ  وا  يارب  هک  ار  ییاذغ  دشاب  هتـشادن  نیقی  ناسنا  رگا  دنروخیم ، اذغ  اهنآ  رد  دـننکیمن ، تاعارم  ار  یـسجن  یکاپ و  هک 
تفلک ای  رکون  ای  ناسنا  رـسمه  اًلثم  تسا ، سجن  زیچ  نآ  دـیوگب  تسا  وا  راـیتخا  رد  يزیچ  هک  یـسک  هک  نآ  مود  درادـن . لاکـشا  تسا 

رگا زین  تسا و  سجن  يزیچ  دـنیوگب  لداـع  درم  ود  هک  نآ  موس  دـشابیم ، سجن  تسا  وا  راـیتخا  رد  هک  يرگید  زیچ  اـی  فرظ  دـیوگب 
نتسنادن هطساو  هب  رگا  هلأسم 122 - درک . بانتجا  زیچ  نآ  زا  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  تسا ، سجن  يزیچ  دـیوگب  مه  لداـع  رفن  کـی 

نیا اب  رگا  یلو  دسرپب ، ار  هلأسم  دیاب  هن ، ای  تسا  كاپ  مارح  زا  بنج  ِقرع  دـنادن  اًلثم  دـنادن ، ار  يزیچ  ندوب  كاپ  ندوب و  سجن  هلأسم ،
ای تسا  هشپ  نوخ  هک  دـنادن  ای  هن ، ای  تسا  نوخ  زیچ  نآ  دـنک  کش  اًلثم  هن ، ای  تسا  كاـپ  دـنک  کـش  ار  يزیچ  دـنادیم ، ار  هلأـسم  هک 

دنک کش  رگا  ار  كاپ  زیچ  و  تسا ، سجن  هن ، ای  هدش  كاپ  دراد  کش  ناسنا  هک  یـسجن  زیچ  هلأسم 123 - دشابیم . كاپ  ناسنا ، نوخ 
دنادب رگا  هلأسم 124 - دنک . یسراو  تسین  مزال  دمهفب  ار  نآ  ندوب  كاپ  ای  ندوب  سجن  دناوتب  مه  رگا  و  تسا . كاپ  هن ، ای  هدش  سجن 

هکلب دنک ، بانتجا  ود  ره  زا  دیاب  تسا ، مادک  دنادن  و  هدش ، سجن  دـنکیم  هدافتـسا  اهنآ  يود  ره  زا  هک  یـسابل  ود  ای  فرظ  ود  زا  یکی 
هک تسا  نآ  طایتحا  مه  زاب  تسا ، يرگید  لام  دنکیمن و  هدافتسا  نآ  زا  چیه  هک  یـسابل  ای  هدش  سجن  شدوخ  سابل  دنادیمن  اًلثم  رگا 

. تسین مزال  هچ  رگا  دیامن ، بانتجا  شدوخ  سابل  زا 

كاپ ياهزیچ  ندش  سجن  هار 

كاپ زیچ  دـسرب ، يرگید  هب  یکی  يرت  هک  دـشاب  رت  يروط  هب  اهنآ  زا  یکی  ای  ود  ره  دـسرب و  سجن  زیچ  هب  كاـپ  زیچ  رگا  هلأسم 125 -
یکاپ زیچ  رگا  هلأسم 126 - دوشیمن . سجن  هدوب  كاپ  هک  يزیچ  دسرن ، يرگید  هب  هک  دـشاب  مک  يردـق  هب  يرت  رگا  و  دوشیم . سجن 
يزیچ ود  هلأسم 127 - دوشیمن . سجن  كاپ  زیچ  نآ  هن ، ای  هدوب  رت  اهنآ  زا  یکی  ای  ود  ره  هک  دـنک  کش  ناـسنا  دـسرب و  سجن  زیچ  هب 

زا یکی  رگا  یلو  دوشیمن ، سجن  دسرب ، اهنآ  زا  یکی  هب  تبوطر  اب  یکاپ  زیچ  رگا  تسا  سجن  مادک  كاپ و  مادـک  دـنادیمن  ناسنا  هک 
دننام هچراپ و  نیمز و  هلأسم 128 - دوشیم . سجن  دسرب  نآ  هب  یکاپ  زیچ  هچنانچ  هن ، ای  هدـش  كاپ  دـنادن  ناسنا  هدوب و  سجن  اًلبق  اهنآ 

رایخ تسا  نینچمه  تسا و  كاپ  نآ  رگید  ياهاج  دوشیم و  سجن  دسرب  نآ  هب  تساجن  هک  یتمـسق  ره  دشاب  هتـشاد  تبوطر  رگا  اهنیا 
. دوشیم سجن  نآ  مامت  دـش ، سجن  نآ  زا  هطقن  کی  هک  نیمه  دـشاب  ناور  نغور  هریـش و  هاـگره  هلأسم 129 - اهنیا . دـننام  هزبرخ و  و 

يور دعب  دنیـشنب و  تسا  رت  هک  یـسجن  زیچ  يور  نآ ، دـننام  یناویح  ای  سگم  رگا  هلأسم 130 - دوشیمن . سجن  دـشابن  ناور  رگا  یلو 
كاپ دنادن  رگا  و  دوشیم ، سجن  كاپ  زیچ  هدوب ، ناویح  نآ  هارمه  تساجن  دنادب  ناسنا  هچنانچ  دنیشنب ، تسا  رت  مه  نآ  هک  یکاپ  زیچ 
دـسرب نآ  هب  قرع  هک  اـج  ره  دورب ، رگید  ياـج  هب  اـج  نآ  زا  قرع  دوـش و  سجن  دراد  قرع  هک  ندـب  زا  ییاـج  رگا  هلأسم 131 - تسا .

رگا دـیآیم ، ولگ  ای  ینیب  زا  هک  یطالخا  هلأسم 132 - تسا . كاپ  ندـب  رگید  ياـهاج  دورن  رگید  ياـج  هب  قرع  رگا  و  دوشیم ، سجن 
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نیقی ناسنا  هک  ار  يرادقم  دسرب ، ینیب  ای  ناهد  نوریب  هب  رگا  سپ  تسا ، كاپ  نآ  هیقب  و  سجن ، دراد  نوخ  هک  ییاج  دشاب ، هتشاد  نوخ 
هلأسم دـشابیم . كاپ  هن ، ای  هدیـسر  نآ  هب  سجن  ياج  دراد  کش  هک  ار  یلحم  و  تسا ، سجن  هدیـسر ، نآ  هب  طالخا  سجن  ياـج  دراد 
هباـتفآ بآ  اـب  هک  ددرگ  عمج  نآ  ریز  يروط  بآ  هچناـنچ  دـنراذگب  سجن  نیمز  يور  تسا  خاروـس  نآ  هت  هک  ار  ياهباـتفآ  رگا  - 133
يوحن هب  دوش  يراج  ای  دور  ورف  نیمز  رد  دوشیم  جراخ  هباتفآ  ریز  زا  هک  یبآ  رگا  یلو  دوشیم ، سجن  هباتفآ  بآ  دوش ، باـسح  یکی 

رد دسرب ، تساجن  هب  دوش و  ندـب  لخاد  يزیچ  رگا  هلأسم 134 - دوشیمن . سجن  هباتفآ  بآ  دوشن ، باسح  یکی  نآ  لـخاد  بآ  اـب  هک 
ای دوش ، دراو  طئاغ  جرخم  رد  نآ  بآ  ای  هلاما  بابـسا  رگا  سپ  تسا ، كاپ  دـشابن  تساـجن  هب  هدولآ  ندـمآ ، نوریب  زا  دـعب  هک  یتروص 

ناهد و بآ  تسا  نینچمه  و  تسین . سجن  دشابن  هدولآ  تساجن  هب  ندمآ ، نوریب  زا  دعب  دور و  ورف  ندب  رد  اهنیا  دـننام  وقاچ و  نزوس و 
. دشابن هدولآنوخ  هب  ندمآ  نوریب  زا  دعب  دسرب و  نوخ  هب  لخاد  رد  رگا  ینیب 

تاساجن ماکحا 

نآرق دلج  رگا  هلأـسم 136 - دنـشکب . بآ  ار  نآ  ًاروف  دـیاب  دوش  سجن  رگا  و  تسا ، مارح  نآرق  قرو  طـخ و  ندرک  سجن  هلأسم 135 -
نوخ دننام  سجن ، نیع  يور  نآرق  نتشاذگ  هلأسم 137 - دنشکب . بآ  ار  نآ  دیاب  دشاب  نآرق  هب  یمارتحایب  هک  یتروص  رد  دوش  سجن 

اب نآرق  نتشون  هلأسم 138 - دـشابیم . بجاو  نآ  يور  زا  نآرق  نتـشادرب  و  تسا ، مارح  دـشاب  کـشخ  سجن  نیع  نآ  هچ  رگا  رادرم  و 
نآ دننام  ندیـشارت و  هطـساو  هب  ای  دنـشکب ، بآ  ار  نآ  دیاب  دوش  هتـشون  رگا  و  تسا . مارح  دشاب  نآ  فرح  کی  هچ  رگا  سجن ، بکرم 

تسوا تسد  نآرق  رگا  و  دننک ، يراددوخ  رفاک  هب  نآرق  نداد  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 139 - دورب . نیب  زا  هک  دننک  يراک 
ربمغیپ ای  ادـخ  مسا  هک  يذـغاک  لثم  تسا - مزال  نآ  مارتحا  هک  يزیچ  ای  نآرق  قرو  رگا  هلأسم 140 - دـنریگب . وا  زا  ناکما  تروص  رد 

جرخ هچ  رگا  نآ  ندیـشک  بآ  ندروآ و  نوریب  دـتفیب  حارتسم  رد  هدـش ، هتـشون  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
زین و  تسا . هدیـسوپ  قرو  نآ  دننک  نیقی  ات  دنورن  حارتسم  نآ  هب  دیاب  دـشابن  نکمم  نآ  ندروآ  نوریب  رگا  و  تسا ، بجاو  دـشاب  هتـشاد 

. دنورن حارتسم  نآ  هب  هتفر  نیب  زا  یلک  هب  دناهدرکن  نیقی  هک  یتقو  ات  دیاب  دشابن  نکمم  نآ  ندروآ  نوریب  دـتفیب و  حارتسم  رد  تبرت  رگا 
مارح دشاب  هتـشاد  ررـض  هک  یتروص  رد  لافطا  هب  سجن  نیع  ندـیناروخ  زین  تسا و  مارح  سجن ، زیچ  ندـیماشآ  ندروخ و  هلأسم 141 -
هدش سجن  هک  ییاهاذغ  ندـناروخ  یلو  دـننک ، يراددوخ  نآ  زا  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـشاب  هتـشادن  مه  ررـض  رگا  هکلب  دـشابیم ،

هب ار  نآ  ندوـب  سجن  رگا  دیـشک  بآ  ار  نآ  دوـشیم  هک  یـسجن  زیچ  نداد  هیراـع  نتخورف و  هلأـسم 142 - تسین . مارح  لـفط  هب  تسا 
دننکیم لامعتـسا  ندیماشآ  ندروخ و  رد  ار  نآ  رادیرخ ، هدـنریگ و  هیراع  هک  دـنادب  ناسنا  هچنانچ  یلو  درادـن ، لاکـشا  دـنیوگن  فرط 

تسین مزال  دناوخیم  زامن  سجن  سابل  اب  ای  دروخیم  ار  یسجن  زیچ  یسک  دنیبب  ناسنا  رگا  هلأسم 143 - دنیوگب . وا  هب  ار  شتساجن  دیاب 
وا هناخ  دراو  هک  یناسک  رگید  زیچ  ای  سابل  ای  ندـب  دـنیبب  دـشاب و  سجن  یـسک  شرف  اـی  هناـخ  زا  ییاـج  رگا  هلأسم 144 - دـیوگب . وا  هب 

دمهفب ندروخ  اذغ  نیب  رد  هناخ  بحاص  رگا  هلأسم 145 - دیوگب . نانآ  هب  تسین  مزال  تسا ، هدیـسر  سجن  ياج  هب  تبوطر  اب  دنوشیم 
نانآ اب  يروط  هچنانچ  یلو  دهد ، ربخ  نارگید  هب  تسین  مزال  دمهفب  اهنامهم  زا  یکی  رگا  اما  دیوگب ، اهنامهم  هب  دیاب  تسا ، سجن  اذـغ 

ار يزیچ  رگا  هلأسم 146 - دیوگب . نانآ  هب  اذغ  زا  دعب  دیاب  دوشیم  سجن  مه  وا  دوخ  نتفگن ، هطـساو  هب  هک  دنادیم  هک  دراد  ترـشاعم 
. دـیوگب وا  هب  تسا  بجاو  دـنکیم ، لامعتـسا  ندـیماشآ  ندروخ و  رد  ار  زیچ  نآ  شبحاـص  هک  دـنادب  رگا  دوش  سجن  هدرک  هیراـع  هک 

نآ دیاب  هرابود  مدیـشک ، بآ  ار  يزیچ  دیوگب  رگا  تسا  کیدزن  مه  شفیلکت  رگا  دمهفیم  ار  دب  بوخ و  هک  يزیمم  هچب  هلأسم 147 -
تـسین دیعب  هچ  رگا  دـننک . بانتجا  نآ  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا  سجن  تسوا  تسد  رد  هک  يزیچ  دـیوگب  رگا  یلو  دیـشک ، بآ  ار 

. قهارم ّیبص  لوق  رابتعا 

يوسوملا هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هرس سدق   ) ینیمخلا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 266 

http://www.ghaemiyeh.com


تارِّهَطُم

تارِّهَطُم

: مجنپ هلاحتـسا ، مراهچ : باتفآ ، موس : نیمز ، مود : بآ ، لوا : دنیوگ : تارهطم  ار  اهنآ  دـنکیم و  كاپ  ار  تساجن  زیچ ، هد  هلأسم 148 -
و ناملسم . ندش  بئاغ  مهد : راوختساجن ، ناویح  ِءاربتسا  مهن : تساجن ، نیع  ندش  فرطرب  متشه : تیعبت ، متفه : مالسا ، مشـش : لاقتنا ،

. دوشیم هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  لیصفت  روط  هب  اهنیا  ماکحا 

بآ - 1

زیچ دیب ، ِقرع  بالگ و  دننام  فاضم  بآ  سپ  دشاب ، قلطم  هک  نآ  لوا : دـنکیم : كاپ  ار  سجن  زیچ  طرـش ، راهچ  اب  بآ  هلأسم 149 -
هزم ای  گنر  ای  وب  دوشن و  فاضم  بآ  دـنیوشیم  ار  سجن  زیچ  یتقو  هک  نآ  موس : دـشاب ، كاـپ  هک  نآ  مود : دـنکیمن ، كاـپ  ار  سجن 

، لیلق بآ  اب  سجن  زیچ  ندـش  كاپ  و  دـشابن . نآ  رد  تساجن  نیع  سجن ، زیچ  ندیـشک  بآ  زا  دـعب  هک  نآ  مراهچ : دریگن ، مه  تساجن 
هبترم هس  دـیاب  لـیلق  بآ  اـب  ار  سجن  فرظ  هلأـسم 150 - دوـشیم . هتفگ  ًادـعب  هک  دراد  مـه  يرگید  ياهطرـش  رک ، زا  رتـمک  بآ  ینعی 
گـس هک  ار  یفرظ  یلو  تسا ، هبترم  کـی  يراـج  رک و  رد  حـجرا  هچ  رگا  تسا ، هبترم  هس  طاـیتحا  مـه  يراـج  رک و  رد  هـکلب  تـسش ،
هبترم ود  بجاو ، طایتحا  رب  انب  دـعب  درک و  لام  كاخ  كاپ ، ِكاخ  اب  لوا  دـیاب  هدروخ ، رگید  ناور  زیچ  ای  بآ  فرظ  نآ  زا  اـی  هدیـسیل 
نتـسش زا  شیپ  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هتخیر  نآ  رد  گس  ناهد  بآ  هک  ار  یفرظ  نینچمه  و  تسـش ، لیلق  بآ  اب  ای  يراج  ای  رک  رد 
تـسا نکمم  هچنانچ  درک ، لام  كاخ  ار  نآ  دوشن  دـشاب و  گـنت  هدز ، نهد  گـس  هک  یفرظ  هناـهد  رگا  هلأسم 151 - درک . لام  كاـخ 
هلأسم دراد . لاکـشا  فرظ  ندـش  كاپ  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنلامب و  فرظ  نآ  هب  ار  كاخ  نآ  طسوت  هب  دـنچیپب و  یبوچ  هب  هنهک  دـیاب 
تسش دیاب  هبترم  تفه  زین  يراج  رک و  رد  و  تسـش ، هبترم  تفه  دیاب  لیلق  بآ  اب  دروخب ، یناور  زیچ  نآ ، زا  كوخ  هک  ار  یفرظ  - 152
كوخ ندیـسیل  زین  و  دوش ، لام  كاخ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچ  رگا  دـننک ، لام  كاخ  ار  نآ  تسین  مزال  و  بجاو ، طاـیتحا  هب 
دنشکب بآ  لیلق  بآ  اب  هدش  سجن  بارش  هب  هک  ار  یفرظ  دنهاوخب  رگا  هلأسم 153 - بجاو . طایتحا  هب  نآ  ندروخ  بآ  هب  تسا  قحلم 

نآ رد  سجن  بآ  ای  هدـش و  هتخاس  سجن  لگ  زا  هک  ياهزوک  هلأسم 154 - دوش . هتـسش  هبترم  تفه  تسا  رتهب  و  دنیوشب ، هبترم  هس  دیاب 
دیاب دوش  كاپ  مه  نآ  نطاب  دنهاوخب  رگا  و  دوشیم . كاپ  دـسرب  بآ  هک  نآ ، ياج  ره  هب  دـنراذگب  يراج  ای  رک  بآ  رد  رگا  هتفر  ورف 

بآ اب  ار  سجن  فرظ  هلأسم 155 - تسین . یفاک  تبوطر  نتفر  ورف  دور و  ورف  نآ  مامت  هب  بآ  هک  دنامب  يراج  ای  رک  بآ  رد  يردـق  هب 
رد دنزیرب و  نآ  رد  بآ  يردـق  هعفد  هس  هک  نآ  رگید  دـننک ، یلاخ  دـننک و  رپ  هبترم  هس  هکنآ  یکی  دیـشک . بآ  دوشیم  روج  ود  لیلق ،

لیتاپ و لـثم  یگرزب  فرظ  رگا  هلأسم 156 - دـنزیرب . نوریب  دـسرب و  نآ  سجن  ياـهاج  هب  هک  دـننادرگب  نآ  رد  يروط  ار  بآ  هعفد  ره 
رد بآ  الاب ، زا  هبترم  هس  رگا  تسا  نینچمه  و  دوشیم ، كاپ  دـننک  یلاخ  دـننک و  رپ  بآ  زا  ار  نآ  هبترم  هس  هچنانچ  دوش ، سجن  هرمخ 

تـسا نآ  بجاو  طایتحا  و  دنروآ ، نوریب  دوشیم  عمج  نآ  هت  هک  یبآ  هعفد  ره  رد  و  دریگب ، ار  نآ  فارطا  مامت  هک  يروطب  دنزیرب ، نآ 
بآ دننک و  بآ  ار  نآ  دـننام  سجن و  سِم  رگا  هلأسم 157 - دنـشکب . بآ  دـنروآیم  نوریب  ار  اهبآ  نآ  اـب  هک  ار  یفرظ  هعفد  ره  رد  هک 

هک يروطب  دـنزیرب  نآ  رد  بآ  ـالاب  زا  هبترم  ود  رگا  تسا ، هدـش  سجن  لوب  هب  هک  يرونت  هلأسم 158 - دوشیم . كاپ  شرهاظ  دنـشکب ،
رد بآ  دش  هتفگ  هک  يروتـسد  هب  هبترم  کی  تساجن  ندش  فرطرب  زا  دـعب  رگا  لوب  ریغ  رد  و  دوشیم . كاپ  دریگب  ار  نآ  فارطا  مامت 

ِكاخ اب  ار  لادوگ  نآ  دـعب  دـنروایب ، نوریب  دوش و  عمج  نآ  رد  اهبآ  ات  دـننکب  نآ  هت  یلادوگ  هک  تسا  رتهب  و  تسا . یفاک  دـنزیرب ، نآ 
هب بآ  هک  دنرب  ورف  يراج  ای  رک  بآ  رد  هبترم  کی  تساجن ، نیع  ندرک  فرطرب  زا  دـعب  ار  سجن  زیچ  رگا  هلأسم 159 - دننک . رپ  كاپ 

دنهد تکرح  ای  راشف  يروط  ار  اهنیا  دـننام  سابل و  شرف و  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دوشیم . كاپ  دـسرب  نآ  سجن  ياـهاج  ماـمت 
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هبترم کی  هچنانچ  دنـشکب ، بآ  لیلق  بآ  اب  هدش  سجن  لوب  هب  هک  ار  يزیچ  دنهاوخب  رگا  هلأسم 160 - دوش . جراخ  نآ  لخاد  بآ  هک 
كاپ دنزیرب  نآ  يور  بآ  هک  رگید  هبترم  کی  دشاب ، هدـنامن  زیچ  نآ  رد  لوب  هک  یتروص  رد  دوش  ادـج  نآ  زا  دـنزیرب و  نآ  يور  بآ 

رد ًالومعم  هک  تسا  یبآ  هلاسُغ  و   ) دیآ نوریب  نآ  هلاسُغ  ات  دنهد  راشف  هعفد ، ره  زا  دعب  دیاب  اهنیا  دـننام  شرف و  سابل و  رد  یلو  دوشیم ،
رـسپ لوـب  هب  يزیچ  رگا  هلأـسم 161 - دزیریم .) راـشف  هلیـسو  هب  اـی  دوخب  دوـخ  دوـشیم  هتـسش  هک  يزیچ  زا  نآ  زا  دـعب  نتـسش و  تقو 

سجن ياهاج  مامت  هب  هک  دـنزیرب  نآ  يور  بآ  هبترم  کی  هچناـنچ  دوش ، سجن  هدروخن ، كوخ  ریـش  هدـشن و  روخاذـغ  هک  يراوخریش 
اهنیا دـننام  شرف و  سابل و  رد  دـنزیرب و  نآ  يور  بآ  مه  رگید  هبترم  کی  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دوشیم  كاپ  دـسرب  نآ 

نآ يور  بآ  هبترم  کـی  تساـجن  ندرک  فرطرب  زا  دـعب  هچناـنچ  دوـش ، سجن  لوـب  ریغ  هب  يزیچ  رگا  هلأسم 162 - تسین . مزال  راـشف 
زا دـعب  دوـش و  فرطرب  نآ  تساـجن  دـنزیریم  نآ  يور  بآ  هک  یلوا  هـعفد  رد  رگا  زین  و  ددرگیم . كاـپ  دوـش ، ادـج  نآ  زا  دـنزیرب و 
نآ هلاسغ  ات  دـنهد  راشف  دـیاب  ار  نآ  دـننام  سابل و  تروص  ره  رد  یلو  دوشیم . كاپ  دـیایب ، نآ  يور  بآ  مه  تساـجن  ندـش  فرطرب 

، تساجن نیع  ندش  فرطرب  زا  دعب  دـنرب ، ورف  يراج  ای  رک  بآ  رد  هدـش ، هتفاب  خـن  اب  هک  ار  سجن  ریـصح  رگا  هلأسم 163 - دیآ . نوریب 
و ددرگیم . كاپ  يراج ، رک و  رد  ندرب  ورف  هب  دوش  سجن  اهنیا  دننام  نوباص و  جـنرب و  مدـنگ و  رهاظ  رگا  هلأسم 164 - دوشیم . كاپ 

نآ نطاب  هن ، ای  هدیـسر  نوباص  نطاب  هب  سجن  بآ  هک  دـنک  کش  ناـسنا  رگا  هلأسم 165 - ددرگیمن . كاپ  دوش  سجن  اهنآ  نطاـب  رگا 
هبترم هس  دنراذگب و  یفرظ  رد  ار  نآ  هچنانچ  دشاب ، هدش  سجن  اهنیا  دننام  يزیچ  ای  تشوگ  جـنرب و  رهاظ  رگا  هلأسم 166 - تسا . كاپ 

مزال راشف  هک  ار  يزیچ  ای  سابل  دـنهاوخب  رگا  یلو  ددرگیم . كاپ  مه  نآ  فرظ  و  دوشیم ، كاپ  دـننک  یلاـخ  دـنزیرب و  نآ  يور  بآ 
ياهلاسغ ات  دننک ، جک  ار  فرظ  دنهد و  راشف  ار  نآ  دنزیریم  نآ  يور  بآ  هک  هبترم  ره  رد  دیاب  دنشکب  بآ  دنراذگب و  یفرظ  رد  دراد 

دنرب و ورف  يراج  ای  رک  بآ  رد  رگا  هدش ، گنر  نآ  دننام  لین و  هب  هک  ار  یـسجن  سابل  هلأسم 167 - دزیرب . نوریب  هدش  عمج  نآ  رد  هک 
بآ نداد  راـشف  عقوم  هچ  رگا  دوشیم . كاـپ  ساـبل  نآ  دـسرب  نآ  ماـمت  هب  دوـش  فاـضم  هچراـپ  گـنر  هطـساو  هب  هک  نآ  زا  شیپ  بآ 

هچنانچ دننیبب ، نآ  رد  بآ  نجل  اًلثم  دعب  دنشکب و  بآ  يراج  ای  رک  رد  ار  یـسابل  رگا  هلأسم 168 - دـیآ . نوریب  نآ  زا  نیگنر  ای  فاضم 
هدروخ نآ  دننام  سابل و  ندیشک  بآ  زا  دعب  رگا  هلأسم 169 - تسا . كاپ  سابل  نآ  هدرک  بآ  ندیسر  زا  يریگولج  هک  دنهدن  لامتحا 

هب سجن  بآ  رگا  یلو  تسا ، كاپ  دـش ، هتـسش  بآ  اب  نانـشا  ای  لِگ  هدروخ  هک  دـنادب  هک  یتروص  رد  دوش  هدـید  نآ  رد  نانـشا  ای  لِگ 
نآ زا  ار  تساجن  نیع  ات  سجن  زیچ  ره  هلأسم 170 - تسا . سجن  اهنآ  نطاب  كاپ و  نانشا ، لگ و  رهاظ  دشاب  هدیسر  نانشا  ای  لگ  نطاب 

دننک و فرطرب  سابل  زا  ار  نوخ  رگا  سپ  درادن . لاکشا  دشاب  هدنام  نآ  رد  تساجن  گنر  ای  وب  رگا  یلو  دوشیمن . كاپ  دننکن  فرطرب 
هک دـنهد  لامتحا  ای  دـننک  نیقی  گنر  ای  وب  هطـساو  هب  هچنانچ  اـما  دـشابیم ، كاـپ  دـنامب ، نآ  رد  نوخ  گـنر  دنـشکب و  بآ  ار  ساـبل 

كاپ ندـب  دـننک  فرطرب  يراـج  اـی  رک  بآ  رد  ار  ندـب  تساـجن  رگا  هلأـسم 171 - تسا . سجن  هدـنام ، زیچ  نآ  رد  تساـجن  ياـههرذ 
ناهد رد  بآ  رگا  هدـنام  اهنادـند  يـال  هک  یـسجن  ياذـغ  هلأـسم 172 - تـسین . مزـال  نـتفر  بآ  رد  هراـبود  ندـمآ و  نوریب  دوـشیم و 
دیاب دنـشکب  بآ  لیلق  بآ  اب  دشاب و  دایز  تروص  رـس و  يوم  رگا  هلأسم 173 - دوشیم . كاپ  دسرب ، سجن  ياذغ  مامت  هب  دـننادرگب و 

نآ هب  لصتم  هک  اجنآ  فارطا  دنـشکب ، بآ  لیلق ، بآ  اب  ار  سابل  ای  ندب  زا  ییاج  رگا  هلأسم 174 - دوش . ادج  نآ  هلاسغ  هک  دنهد  راشف 
فارطا نآ  هب  دـنزیریم  سجن  لحم  ندـش  كاپ  يارب  هک  یبآ  هک  یتروص  رد  دوشیم  سجن  اج  نآ  ندیـشک  بآ  عقوم  ًالومعم  تسا و 

بآ ود  ره  يور  دـنراذگب و  سجن  زیچ  يولهپ  ار  یکاپ  زیچ  رگا  تسا  نینچمه  و  دوشیم . كاپ  سجن  ياج  ندـش  كاپ  اب  دوش  يراج 
كاپ زا  دعب  دسرب ، اهنآ  همه  هب  سجن  بآ  دـنزیرب و  بآ  اهتـشگنا  همه  يور  سجن ، تشگنا  کی  ندیـشک  بآ  يارب  رگا  سپ  دـنزیرب .

هدیـشک بآ  رگید  ياـهزیچ  لـثم  هدـش  سجن  هک  ياهبند  تشوـگ و  هلأسم 175 - دوشیم . كاـپ  اهتـشگنا  ماـمت  سجن ، تشگنا  ندـش 
رگا هلأسم 176 - دـنکن . يریگولج  اهنآ  هب  بآ  ندیـسر  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  یمک  یبرچ  ساـبل ، اـی  ندـب  رگا  تسا  نینچمه  و  دوشیم .
بآ ار  ندب  فرظ و  دنهاوخب  هچنانچ  دنک ، اهنآ  هب  بآ  ندیـسر  زا  يریگولج  هک  دوش  برچ  يروط  هب  دعب  دشاب و  سجن  ندب  ای  فرظ 
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هک يریش  ریز  رگا  تسین ، نآ  رد  تساجن  نیع  هک  یـسجن  زیچ  هلأسم 177 - دسرب . اهنآ  هب  بآ  ات  دننک  فرطرب  ار  یبرچ  دـیاب  دنـشکب ،
هلیـسوب ای  ریـش  ریز  نآ ، تساجن  نیع  هچنانچ  دشاب ، نآ  رد  تساجن  نیع  رگا  زین  و  دوشیم ، كاپ  دـنیوشب  هعفد  کی  تسا  رک  هب  لصتم 

رگا اما  ددرگیم . كاپ  ریـش  نآ  اب  دـشاب  هتفرگن  دوخ  هب  تساجن  هزم  ای  گـنر  اـی  وب  دزیریم  زیچ  نآ  زا  هک  یبآ  و  دوش ، فرطرب  رگید 
ادـج نآ  زا  هک  یبآ  رد  اـت  دـنزیرب  نآ  يور  ریـش  بآ  يردـق  هب  دـیاب  دـشاب  هتفرگ  تساـجن  هزم  اـی  گـنر  اـی  وب  دزیریم  نآ  زا  هک  یبآ 
نیع هک  دنک  کش  دـعب  هدـش و  كاپ  دـنک  نیقی  دـشکب و  بآ  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 178 - دـشابن . تساجن  هزم  ای  گـنر  اـی  وب  دوشیم ،
رگا تسا و  كاپ  زیچ  نآ  هدوب  تساـجن  نیع  ندرک  فرطرب  هجوتم  ندیـشک  بآ  عقوم  هچناـنچ  هن ، اـی  هدرک  فرطرب  نآ  زا  ار  تساـجن 

نآ يور  بآ  هـک  ینیمز  هلأسم 179 - دـشکب . بآ  ار  نآ  هرابود  دـیاب  بحتـسم  طایتحا  رب  انب  هدوبن  تساـجن  نیع  ندرک  فرطرب  هجوتم 
نآ يور  هک  یبآ  نوچ  دـشاب - گـیر  اـی  نش  نآ  يور  هک  ینیمز  یلو  ددرگیمن . كاـپ  لـیلق  بآ  اـب  دوش  سجن  رگا  دوشیمن  يراـج 

نیمز هلأسم 180 - دنامیم . سجن  اهگیر  ریز  اما  دوشیم ، كاپ  لیلق  بآ  اب  دوریم - ورف  گیر  نش و  رد  هدش و  ادـج  نآ  زا  دـنزیریم 
يردـق هب  دـیاب  یلو  ددرگیم ، كاپ  لیلق ، بآ  اب  دوش  سجن  رگا  دوریمن  ورف  نآ  رد  بآ  هک  یتخـس  نیمز  شرفرجآ و  شرف و  گـنس 

رگا و  دوشیم ، كاـپ  نیمز  همه  دور  نوریب  یخاروـس  زا  دـناهتخیر  نآ  يور  هک  یبآ  هچناـنچ  دوـش و  يراـج  هک  دـنزیرب  نآ  يور  بآ 
دعب دوش ، عمج  نآ  رد  بآ  هک  دننکب  یلادوگ  دیاب  اج  نآ  ندـش  كاپ  يارب  و  دـنامیم . سجن  دوشیم  عمج  اهبآ  هک  ییاج  دورن  نوریب 

زا رتمک  بآ  اب  دوش ، سجن  نآ  دننام  گنـس و  ِکمن  رهاظ  رگا  هلأسم 181 - دننک . رپ  كاپ  كاخ  اب  ار  لادوگ  دـنروایب و  نوریب  ار  بآ 
. دوشیمن كاپ  دنراذگب  يراج  ای  رک  بآ  رد  دنزاسب و  دنق  ار  سجن  هدشبآ  رکش  رگا  هلأسم 182 - دوشیم . كاپ  مه  رک 

نیمز - 2

. دشاب کشخ  هک  نآ  مود : دـشاب . كاپ  نیمز  هک  نآ  لوا : دـنکیم . كاپ  ار  سجن  شفک  هت  اپ و  فک  طرـش ، هس  اب  نیمز  هلأسم 183 -
ای نتفر  هار  هطـساو  هب  دـشاب  شفک  هت  اپ و  فک  رد  هدـش  سجن  هک  یلِگ  لثم  سجنتم  ای  لوب ، نوخ و  لثم  سجن  نیع  رگا  هک  نآ  موس :

ریـصح و شرف و  يور  نتفر  هار  اب  دـشاب و  اهنیا  دـننام  شرفرجآ و  ای  گنـس  ای  كاخ  دـیاب  نیمز  زین  و  دوش . فرطرب  نیمز  هب  اپ  ندـیلام 
نتفر هار  هطـساو  هب  شندـش  كاـپ  دـشاب  هدـش  سجن  نتفر  هار  ریغ  هطـساو  هب  رگا  و  دوشیمن ، كاـپ  سجن ، ِشفک  هت  اـپ و  فک  هزبس ،
شرف بوچ  اب  هک  ینیمز  يور  تلافـسآ و  يور  نتفر  هار  هطـساو  هب  سجن ، ِشفک  هت  اپ و  فک  ندـش  كاـپ  هلأسم 184 - دراد . لاکشا 
رتشیب ای  مدق  هدزناپ  تسا  رتهب  شفک ، هت  اپ و  فک  ندش  كاپ  يارب  هلأسم 185 - تسا . يوقا  ندشن  كاپ  هکلب  تسا . لاکشا  لحم  هدش 
ِشفک هت  اـپ و  فک  تسین  مزـال  هلأسم 186 - دوش . فرطرب  تساجن  نیمز  هب  اـپ  ندـیلام  اـی  مدـق  هدزناـپ  زا  رتمک  هب  هچ  رگا  دـنورب ، هار 

هار هب  سجن ، ِشفک  هت  اـی  اـپ  فک  هک  نآ  زا  دـعب  هلأسم 187 - دوشیم . كاپ  نتفر  هار  هب  دـشاب  مه  کـشخ  رگا  هکلب  دـشاب  رت  سجن ،
. ددرگیم كاپ  دـسرب  فارطا  نآ  هب  كاخ  ای  نیمز  رگا  دوشیم  هدولآ  لِـگ  هب  اـًلومعم  هک  مه  نآ  فارطا  زا  يرادـقم  دـش  كاـپ  نتفر 

هار هلیـسوب  وا  يوناز  تسد و  ندـش  كاپ  دوش  سجن  وا  يوناز  اـی  تسد  فک  رگا  دوریم ، هار  وناز  تسد و  اـب  هک  یـسک  هلأسم 188 -
هلأسم اهنیا . دننام  هکـشرد و  لیبموتا و  خرچ  نایاپراهچ و  لعن  یعونـصم و  ياپ  هت  اصع و  هت  تسا  نینچمه  و  تسا . لاکـشا  لحم  نتفر 

مه ار  اـههرذ  نآ  دـیاب  دـنامب  شفک  هت  اـی  اـپ  فک  رد  دوـشیمن ، هدـید  هک  تساـجن  زا  یکچوـک  ياـههرذ  نتفر  هار  زا  دـعب  رگا  - 189
هطـساو هب  دسریمن  نیمز  هب  هک  اپ  فک  زا  يرادقم  شفک و  يوت  هلأسم 190 - درادن . لاکـشا  گنر  وب و  ندوب  یقاب  یلو  درک ، فرطرب 

دـشاب تسوپ  زا  باروج  فک  رگا  یلو  تسا ، لاکـشا  لحم  نتفر ، هار  هطـساو  هب  باروج  فک  ندـش  كاـپ  دوشیمن و  كاـپ  نتفر  هار 
. دوشیم كاپ  نتفر  هار  هلیسوب 

باتفآ - 3
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هب هک  ار  یخیم  نینچمه  و  هدـش ، هدرب  راک  هب  نامتخاس  رد  هرجنپ  برد و  دـننام  هک  ییاهزیچ  ناـمتخاس و  نیمز و  باـتفآ ، هلأسم 191 -
زیچ رگا  هک  دـشاب  رت  يروطب  سجن  زیچ  هک  نآ  لوا : دـنکیم . كاپ  طرـش  شـش  اب  دوشیم  باسح  نامتخاس  ءزج  دـناهدیبوک و  راوید 
نیع رگا  هک  نآ  مود : دـنک . کشخ  باـتفآ  اـت  دـننک  رت  ار  نآ  ياهلیـسو  هب  دـیاب  دـشاب  کـشخ  رگا  سپ  دوش ، رت  دـسرب  نآ  هب  يرگید 
رگا سپ  دنکن ، يریگولج  باتفآ  ندیبات  زا  يزیچ  هک  نآ  موس : دـننک . فرطرب  ار  نآ  باتفآ  ندـیبات  زا  شیپ  دـشاب  زیچ  نآ  رد  تساجن 

دـشاب كزان  يردق  هب  ربا  رگا  یلو  دوشیمن ، كاپ  زیچ  نآ  دنک ، کشخ  ار  سجن  زیچ  دـباتب و  اهنیا  دـننام  ربا و  ای  هدرپ  تشپ  زا  باتفآ 
سجن زیچ  اًلثم  رگا  سپ  دنک  کشخ  ار  سجن  زیچ  ییاهنت  هب  باتفآ  هک  نآ  مراهچ : درادن . لاکشا  دنکن  يریگولج  باتفآ  ندیبات  زا  هک 
کمک سجن  زیچ  ندـش  کشخ  هب  دـنیوگن  هک  دـشاب  مک  يردـق  هب  داب  رگا  یلو  ددرگیمن ، كاپ  دوش  کشخ  باتفآ  داب و  هطـساو  هب 

رگا سپ  دنک ، کشخ  هبترم  کی  هتفر ، ورف  نآ  هب  تساجن  هک  ار  نامتخاس  انب و  زا  يرادقم  باتفآ  هک  نآ  مجنپ : درادـن . لاکـشا  هدرک ،
كاپ نآ  يور  طقف  دـیامن ، کـشخ  ار  نآ  ریز  رگید  هعفد  و  دـنک ، کـشخ  ار  نآ  يور  دـباتب و  سجن  ناـمتخاس  نیمز و  رب  هبترم  کـی 
كاپ مسج  ای  اوه  نآ ، لخاد  اب  دباتیم  نآ  هب  باتفآ  هک  نامتخاس  ای  نیمز  يور  نیب  ام  هک  نآ  مشش : دنامیم . سجن  نآ  ریز  دوشیم و 

. دوشیم كاپ  باتفآ  هطـساو  هب  هاـیگ  تخرد و  نینچمه  دـنکیم و  كاـپ  ار  سجن  ریـصح  باـتفآ  هلأسم 192 - دشابن . هلـصاف  يرگید 
هطـساو هب  نآ  يرت  ای  هن ، ای  هدوب  رت  باتفآ  ندـیبات  عقوم  نیمز  هک  دـنک  کش  ناسنا  دـعب  دـباتب ، سجن  نیمز  هب  باتفآ  رگا  هلأسم 193 -
فرطرب نآ  زا  تساجن  نیع  باتفآ ، شبات  زا  شیپ  هک  دنک  کش  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ، سجن  نیمز  نآ  هن ، ای  هدش  کشخ  باتفآ 

هک یفرط  دـباتب ، سجن  راوید  فرط  کی  هب  باـتفآ  رگا  هلأسم 194 - هن . ای  هدوب  باتفآ  شبات  عنام  يزیچ  هک  دـنک  کش  ای  هن ، اـی  هدـش 
مه شرگید  فرط  فرط ، کـی  هب  شباـت  هطـساو  هب  هک  دـشاب  كزاـن  يردـق  هب  راوید  رگا  یلو  دوـشیمن ، كاـپ  هدـیباتن  نآ  هب  باـتفآ 

. ددرگیم كاپ  دوش  کشخ 

هلاحِتْسا - 4

هدـش هلاحتـسا  دـنیوگیم  و  دوشیم ، كاـپ  دـیآرد  یکاـپ  زیچ  تروص  هب  هک  دوش  ضوع  يروط  هب  سجن  زیچ  سنج  رگا  هلأسم 195 -
لثم دوشن  ضوع  نآ  سنج  رگا  یلو  دوش ، کمن  دور و  ورف  رازکمن  رد  گس  ای  ددرگ . رتسکاخ  دزوسب و  سجن  بوچ  هکنآ  لثم  تسا .

سجن هدش  هتخاس  سجن  لِگ  زا  هک  نآ  دـننام  یلِگ و  هزوک  هلأسم 196 - دوشیمن . كاپ  دنزپب  نان  ای  دننک  درآ  ار  سجن  مدـنگ  هک  نآ 
هن ای  هدش  هلاحتـسا  تسین  مولعم  هک  یـسجن  زیچ  هلأسم 197 - دـنیامن . بانتجا  هدـش  تسرد  سجن  بوچ  زا  هک  یلاغذ  زا  دـیاب  و  تسا ،

كاپ دوش  هکرـس  دـناهتخیر  نآ  رد  کمن  هکرـس و  لثم  يزیچ  هک  نآ  هطـساو  هب  ای  دوخ  يدوخب  بارـش  رگا  هلأسم 198 - تسا . سجن 
هب جراـخ  زا  مه  یتساـجن  رگا  هکلب  دوشیمن ، كاـپ  ندـش  هکرـس  هب  دـننک ، تسرد  سجن  روگنا  زا  هک  یبارـش  هلأسم 199 - ددرگیم .

شمـشک و روگنا و  زا  هک  ياهکرـس  هلأسم 200 - دـنیامن . بانتجا  نآ  زا  ندـش  هکرـس  زا  دـعب  هک  تسنآ  بجاو  طاـیتحا  دـسرب  بارش 
زین و  درادن . ررض  دنزیرب  هکرس  دشاب و  اهنآ  لخاد  امرخ  ای  روگنا  زیر  لاشوپ  رگا  هلأسم 201 - تسا . سجن  دننک  تسرد  سجن  يامرخ 

. درادن لاکشا  دنزیرب  نآ  رد  اهنیا  دننام  ناجنداب و  رایخ و  دوش  هکرس  روگنا  شمشک و  امرخ و  هک  نآ  زا  شیپ  رگا 

روگنا بآ  موس  ود  ندش  مک  - 5

سجن دـنامب  نآ  تمـسق  کـی  دوش و  مک  نآ  تمـسق  ود  ینعی  دوش ، ناـثلث  هک  نآ  زا  شیپ  هدـمآ  شوج  هک  يروگنا  بآ  هلأسم 202 -
كاپ و ندـش  هکرـس  هب  طقف  و  دـشابیم ، سجن  مارح و  تسا  هدـننکتسم  هک  دوش  تباث  رگا  یلو  تسا ، مارح  نآ  ندروخ  یلو  تسین ،

هتفرگ هشوخ  نآ  زا  هک  یبآ  هب  هچناـنچ  دـشاب  روگنا  هناد  ود  اـی  هناد  کـی  هروغ  هشوـخ  کـی  رد  اًـلثم  رگا  هلأسم 203 - دوشیم . لـالح 
موـلعم هک  يزیچ  هلأـسم 204 - تسا . لـالح  نآ  ندروخ  كاـپ و  دـشوجب ، دـشابن و  نآ  رد  ینیریـش  زا  يرثا  دـنیوگب و  هروغبآ  دوشیم 
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. دوشیمن مارح  دیایب  شوج  رگا  روگنا ، ای  تسا  هروغ  تسین 

لاقتنا - 6

نتـسج نآ  زا  نوخ  دنربب  ار  نآ  گر  یتقو  هک  یناویح  ینعی  دراد ، هدنهج  نوخ  هک  یناویح  نوخ  ای  ناسنا  ندـب  نوخ  رگا  هلأسم 205 -
ینوخ سپ  دنیوگ . لاقتنا  ار  نیا  و  ددرگیم ، كاپ  دوش  باسح  ناویح  نآ  نوخ  دورب و  درادن  هدنهج  نوخ  هک  یناویح  ندب  هب  دـنکیم 
یسک رگا  هلأسم 206 - دشابیم . سجن  تسا  ناسنا  نوخ  دـنیوگیم  دوشیمن و  هتفگ  نآ  هب  ولاز  نوخ  نوچ  دـکمیم  ناسنا  زا  ولاز  هک 

نینچمه تسا و  كاپ  دشابیم ، هشپ  دوخ  زا  ای  هدیکم  وا  زا  هدمآ  نوریب  هشپ  زا  هک  ینوخ  دنادن  دشکب و  هتـسشن  شندب  هب  هک  ار  ياهشپ 
هک دشاب  مک  يردـق  هب  هشپ  نتـشک  نوخ و  ندـیکم  نیب  هلـصاف  رگا  اما  دوش ، باسح  هشپ  ندـب  وزج  یلو  هدـیکم  وا  زا  دـنادب  رگا  تسا 

. دشابیم سجن  ناسنا ، نوخ  ای  تسا  هشپ  نوخ  دنیوگیم  هک  دشابن  مولعم  ای  تسا ، ناسنا  نوخ  دنیوگب 

مالسا - 7

زا دعب  دوشیم و  ناملسم  ِهَّللا » ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلا  ْنا ال  ُدَهْـشَأ  : » دیوگب ینعی  دیوگب ، نیتداهـش  رفاک  رگا  هلأسم 207 -
فرطرب دیاب  هدوب ، وا  ندب  هب  تساجن  نیع  ندش  ناملـسم  عقوم  رگا  یلو  تسا . كاپ  وا  قرع  ینیب و  ناهد و  بآ  ندب و  ندش ، ناملـسم 

. دشکب بآ  ار  نآ  ياج  تسین  مزال  دشاب  هدـش  فرطرب  تساجن  نیع  ندـش  ناملـسم  زا  شیپ  رگا  یلو  دـشکب ، بآ  ار  نآ  ياج  دـنک و 
دـشابن وا  ندب  رد  ندش  ناملـسم  عقوم  رد  سابل  نآ  دشاب و  هدیـسر  شندـب  هب  تبوطر  اب  وا  سابل  هدوب  رفاک  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 208 -

دیوگب و نیتداهـش  رفاک  رگا  هلأسم 209 - دـنک . بانتجا  نآ  زا  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  دـشاب  مه  وا  ندـب  رد  رگا  هکلب  تسا ، سجن 
. درک بانتجا  وا  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هدشن  ناملسم  ًابلق  دنادب  رگا  یلو  تسا ، كاپ  هن ، ای  هدش  ناملسم  ًابلق  دنادن  ناسنا 

تیعَبَت - 8

، دوش هکرس  بارش  رگا  هلأسم 211 - دوش . كاپ  رگید  سجن  زیچ  ندـش  كاپ  هطـساو  هب  یـسجن  زیچ  هک  تسا  نآ  تیعبت  هلأسم 210 -
دنراذگیم نآ  يور  ًالومعم  هک  مه  يزیچ  هنهک و  و  دوشیم ، كاپ  هدیسر  اجنآ  هب  ندمآ  شوج  عقوم  بارش  هک  ییاج  ات  مه  نآ  فرظ 

ندش هکرس  زا  دعب  دوش ، هدولآ  نآ  هب  فرظ  تشپ  دورب و  رس  ندیشوج  عقوم  رگا  هکلب  ددرگیم . كاپ  دوش ، سجن  تبوطر  نآ  هب  رگا 
ار تیم  تروع  نآ  اب  هک  ياهچراپ  دـنهدیم و  لسغ  ار  تیم  نآ  يور  هک  یگنـس  اـی  هتخت  هلأسم 212 - دوشیم . كاـپ  مه  فرظ  تشپ 

كاپ لسغ  ندش  مامت  زا  دعب  دوشیم  هتـسش  نآ  اب  هک  ینوباص  هسیک و  روط  نیمه  دهدیم و  لسغ  ار  وا  هک  یـسک  تسد  دنناشوپیم و 
ندش كاپ  زا  دعب  دوش  هدیـشک  بآ  مه  اب  زیچ  نآ  تسد و  رگا  دـشکیم  بآ  دوخ  تسد  اب  ار  يزیچ  هک  یـسک  هلأسم 213 - دوشیم .

ات دـنهد  راشف  لومعم  هزادـنا  هب  دنـشکب و  بآ  لیلق ، بآ  اب  ار  نآ  دـننام  سابل و  رگا  هلأـسم 214 - دوشیم . كاـپ  مه  وا  تسد  زیچ  نآ 
، دنشکیم بآ  لیلق  بآ  اب  هک  ار  سجن  فرظ  هلأسم 215 - تسا . كاپ  دنامیم  نآ  رد  هک  یبآ  دوش ، ادج  دـناهتخیر  نآ  يور  هک  یبآ 

. تسا كاپ  دنامیم  نآ  رد  هک  یبآ  ياههرطق  دناهتخیر ، نآ  يور  ندش ، كاپ  يارب  هک  یبآ  ندش  ادج  زا  دعب 

تساجن نیع  ندش  فرطرب  - 9

نآ ندـب  دوش  فرطرب  اـهنآ  هچناـنچ  دوش ، هدولآ  سجن ، ِبآ  لـثم  سجنتم  اـی  نوخ ، لـثم  سجن  نیع  هب  ناویح  ندـب  رگا  هلأسم 216 -
ناهد بآ  رد  دیآ و  نوریب  نادند  يال  زا  ینوخ  رگا  اًلثم  ینیب . ناهد و  يوت  لثم  ناسنا  ندب  نطاب  تسا  نینچمه  و  دوشیم . كاپ  ناویح 

طاـیتحا هب  دنـشکب  بآ  ار  نآ  دـیاب  دوش ، سجن  ناـهد  رد  هیراـع  نادـند  رگا  یلو  تسین . مزـال  ناـهد  يوـت  ندیـشک  بآ  دورب ، نیب  زا 
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اذغ نآ  هدیـسر  اذغ  هب  نوخ  هک  دنادن  ناسنا  هچنانچ  دیایب ، نوخ  ناهد  لخاد  دـشاب و  هدـنام  نادـند  يال  اذـغ  رگا  هلأسم 217 - بجاو .
ای تسا  ندب  رهاظ  زا  دنادیمن  ناسنا  هک  ار  ییاج  هلأسم 218 - دوشیم . سجن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دسرب  نآ  هب  نوخ  رگا  و  تسا . كاپ 

سابل و هب  سجن  كاـخ  درگ و  رگا  هلأسم 219 - تسا . طوحا  ندیـشک  بآ  هچ  رگا  دـشکب  بآ  تسین  مزال  دوش  سجن  رگا  نآ ، نطاب 
لحم دیاب  دشاب  رت  اهنیا  دـننام  سابل و  ای  كاخ  درگ و  رگا  و  دوشیمن ، سجن  دنـشاب  کشخ  ود  ره  هچنانچ  دنیـشنب ، اهنیا  دـننام  شرف و 

. دنشکب بآ  ار  كاخ  درگ و  نتسشن 

راوختساجن ناویح  ءارْبِتْسا  - 10

ءاربتـسا ار  نآ  دیاب  دوش  كاپ  دـنهاوخب  رگا  تسا و  سجن  هدرک  تداع  ناسنا  تساجن  ندروخ  هب  هک  یناویح  طئاغ  لوب و  هلأسم 220 -
انب و  دنهدب ، نآ  هب  كاپ  ياذغ  دروخب و  تساجن  دنراذگن  دنیوگن ، نآ  هب  راوختساجن  رگید  تدم  نآ  زا  دعب  هک  یتدم  ات  ینعی  دننک ،

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

ناملسم ندش  بئاغ  - 11

ددرگ بئاغ  ناملسم  نآ  دوش و  سجن  تسا  وا  رایتخا  رد  شرف  فرظ و  دننام  هک  يرگید  زیچ  ای  ناملسم  سابل  ای  ندب  رگا  هلأسم 221 -
زا بانتجا  تسا  هدش  كاپ  هداتفا ، يراج  بآ  رد  زیچ  نآ  اًلثم  هک  نآ  هطـساو  هب  ای  هدیـشک  بآ  ار  زیچ  نآ  هک  دـهدب  لامتحا  ناسنا  رگا 
ربخ نآ  ندش  كاپ  هب  لداع  ود  ای  تسا ، هدـش  كاپ  هدوب  سجن  هک  يزیچ  هک  دـنک  نیقی  ناسنا  دوخ  رگا  هلأسم 222 - تسین . مزال  نآ 
زیچ یناملـسم  ای  هدـش ، كاپ  زیچ  نآ  دـیوگب  تسا  وا  رایتخا  رد  سجن  زیچ  هک  یـسک  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ، كاپ  زیچ  نآ  دـنهد ،
بآ ار  ناسنا  سابل  تسا  هدش  لیکو  هک  یسک  هلأسم 223 - هن . ای  هدیشک  بآ  تسرد  دشابن  مولعم  هچ  رگا  دشاب ، هدیشک  بآ  ار  سجن 
بآ رد  هک  دراد  یلاح  ناـسنا  رگا  هلأسم 224 - تسا . كاپ  سابل  نآ  مدیـشک ، بآ  دیوگب  رگا  دشاب  وا  فرـصت  رد  مه  سابل  دـشکب و 

. دیامن افتکا  نامگ  هب  دناوتیم  دنکیمن  ادیپ  نیقی  سجن  زیچ  ندیشک 

اهفرظ ماکحا 

ار فرظ  نآ  دیابن  و  تسا ، مارح  فرظ  نآ  زا  ندیماشآ  ندروخ و  هدش  هتخاس  رادرم  ای  كوخ  ای  گس  تسوپ  زا  هک  یفرظ  هلأسم 225 -
كوخ و گس و  مرچ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  دـننک . لامعتـسا  داد  ماجنا  كاپ  زیچ  اـب  دـیاب  هک  ییاـهراک  لـسغ و  وضو و  رد 

تـسا مارح  اهنآ ، لامعتـسا  هرقن و  الط و  فرظ  زا  ندیماشآ  ندروخ و  هلأسم 226 - دننکن . لامعتـسا  دـشابن  مه  فرظ  هچ  رگا  ار  رادرم 
هک يدزم  هرقن و  الط و  فرظ  نتخاـس  هلأسم 227 - دـشابیمن . مارح  زین  نتـشاد  هاگن  و  تسین ، مارح  قاطا  تنیز  رد  اهنآ  ِلامعتـسا  یلو 

. تسین مارح  دریگیم  هدنـشورف  هک  مه  یـضوع  لوپ  هرقن و  الط و  فرظ  شورف  دـیرخ و  هلأسم 228 - تسین . مارح  دـنریگیم  نآ  يارب 
ییاهنت هب  هچ  نآ  لامعتسا  دوش ، هتفگ  نآ  هب  فرظ  ناکتسا ، نتشادرب  زا  دعب  رگا  دنزاسیم  هرقن  ای  الط  زا  هک  ناکتسا  هریگ  هلأسم 229 -

بآ ار  نآ  يور  هک  یفرظ  لامعتسا  هلأسم 230 - درادن . یعنام  نآ  لامعتسا  دوشن  هتفگ  نآ  هب  فرظ  رگا  تسا و  مارح  ناکتسا ، اب  هچ  و 
هب زلف  نآ  رادقم  هچنانچ  دـنزاسب  فرظ  دـننک و  طولخم  هرقن  ای  الط  اب  ار  يزلف  رگا  هلأسم 231 - درادن . لاکـشا  دناهداد  هرقن  بآ  ای  الط 

فرظ رد  هک  ار  ییاذغ  ناسنا  رگا  هلأسم 232 - درادن . یعنام  نآ  لامعتـسا  دنیوگن  فرظ  نآ  هب  هرقن  ای  الط  فرظ  هک  دشاب  دایز  يردـق 
يارب فرظ  ندرک  یلاخ  دروخب و  اذـغ  مود  فرظ  زا  دـهاوخب  رگا  یلو  تسا  زئاج  لامعتـسا  نیا  دزیرب  رگید  فرظ  رد  تسا  هرقن  ای  الط 
فالغ نایلق و  ریگداب  لامعتـسا  هلأسم 233 - دـشابیم . مارح  لامعتـسا  نیا  تسین  زئاج  هرقن  ای  الط  فرظ  زا  ندروخ  اذـغ  هک  دـشابن  نآ 
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لامعتسا هلأسم 234 - اهنیا . لثم  نادهمرـس و  نادرطع و  نینچمه  درادن و  لاکـشا  دـشاب  هرقن  ای  الط  زا  رگا  نآرق  باق  دراک و  ریـشمش و 
، درک لامعتـسا  ار  هرقن  الط و  فرظ  دوشیم  هّیقت  لاح  رد  مه  لسغ  وضو و  يارب  درادـن و  لاکـشا  يراچان  لاـح  رد  هرقن  اـی  ـالط  فرظ 

. درادن لاکشا  رگید  زیچ  زا  ای  تسا  هرقن  ای  الط  زا  تسین  مولعم  هک  یفرظ  لامعتسا  هلأسم 235 - تسا . بجاو  یهاگ  هکلب 

وضو

وضو

ار تروص  يازارد  هلأسم 237 - دننک . حسم  ار  اهاپ  يور  رس و  يولج  دنیوشب و  ار  اهتـسد  تروص و  تسا  بجاو  وضو  رد  هلأسم 236 -
تـسش طسو و  تشگنا  نیب  هک  يرادقم  هب  نآ  يانهپ  و  تسـش ، هناچ  رخآ  ات  دیآیم - نوریب  رـس  يوم  هک  ییاج  یناشیپ - يالاب  زا  دیاب 

اًلماک رادـقم  نیا  دـنک  نیقی  هک  نآ  يارب  و  تسا . لطاب  وضو  دـیوشن  ار  رادـقم  نیا  زا  يرـصتخم  رگا  و  دوش ، هتـسش  دـیاب  دریگیم  رارق 
دیاب دشاب  مدرم  لومعم  زا  رتگرزب  ای  رتکچوک  یسک  تسد  ای  تروص  رگا  هلأسم 238 - دیوشب . مه  ار  نآ  فارطا  یمک  دیاب  هدش  هتسش 

رب ود  ره  شتروص  تسد و  رگا  دـیوشب و  ار  اج  نامه  ات  مه  وا  دـنیوشیم ، ار  دوخ  تروص  ياجک  ات  یلومعم  نامدرم  هک  دـنک  هظحالم 
وضو دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  يروتسد  هب  هکلب  دنکب  ار  لومعم  هظحالم  تسین  مزال  دنـشاب  بسانتم  مه  اب  یلو  دشاب  لومعم  فالخ 

لامتحا رگا  هلأسم 239 - دیوشب . ار  یناشیپ  لومعم  هزادنا  هب  دـیاب  درادـن  وم  شرـس  يولج  ای  هدـیئور  وم  وا  یناشیپ  رد  رگا  زین  و  دریگب ،
رظن رد  وا  لامتحا  هچنانچ  دـسرب ، اهنآ  هب  بآ  دراذـگیمن  هک  تسه  وا  بل  مشچ و  ياههشوگ  اهوربا و  رد  يرگید  زیچ  ای  كرچ  دـهد 

دـشاب ادیپ  وم  يال  زا  تروص  تسوپ  رگا  هلأسم 240 - دیامن . فرطرب  تسه  رگا  هک  دنک  یـسراو  وضو  زا  شیپ  دیاب  دـشاب ، اج  هب  مدرم 
کش رگا  هلأسم 241 - تسین . مزال  نآ  ریز  هب  بآ  ندناسر  و  تسا ، یفاک  وم  نتـسش  دشابن  ادـیپ  رگا  و  دـناسرب ، تسوپ  هب  ار  بآ  دـیاب 

هلأسم 242- دناسرب . مه  تسوپ  هب  ار  بآ  دیوشب و  ار  وم  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هن ، ای  تسا  ادـیپ  وم  يال  زا  تروص  تسوپ  هک  دـنک 
هک ییاهاج  زا  دنک  نیقی  هک  نآ  يارب  یلو  تسین ، بجاو  دوشیمن  هدید  نتـسب  تقو  رد  هک  مشچ  بل و  زا  يرادقم  ینیب و  يوت  نتـسش 

رگا دیوشب  ار  رادقم  نیا  دیاب  هتـسنادیمن  هک  یـسک  و  دیوشب . مه  ار  اهنآ  زا  يرادقم  تسا  بجاو  هدـنامن  یقاب  يزیچ  دوش  هتـسش  دـیاب 
طایتحا رب  انب  ار  تروص  دیاب  هلأسم 243 - تسا . حیحص  هدناوخ  هک  ییاهزامن  هن ، ای  هتـسش  ار  رادقم  نیا  هتفرگ  هک  ییاهوضو  رد  دنادن 

هلأسم دیوشب . ناتشگنارس  فرط  هب  قفرم  زا  دیاب  ار  اهتسد  و  تسا ، لطاب  وضو  دیوشب  الاب  هب  نییاپ  زا  رگا  تسش و  نییاپ  هب  الاب  زا  بجاو 
رب یمک  بآ  تسد ، ندیشک  هطـساو  هب  هک  دشاب  يردق  هب  تسد  يرت  هچنانچ  دشکب ، اهتـسد  تروص و  هب  دنک و  رت  ار  تسد  رگا  - 244

اهتـشگنارس ات  جنرآ  زا  ار  پچ  تسد  نآ  زا  دعب  تسار و  تسد  دیاب  تروص  نتـسش  زا  دـعب  هلأسم 245 - تسا . یفاک  دوش  يراج  اـهنآ 
هک یسک  هلأسم 247 - دیوشب . مه  ار  جنرآ  زا  رتالاب  يرادـقم  دـیاب  هتـسش  اًلماک  ار  جـنرآ  دـنک  نیقی  هک  نآ  يارب  هلأسم 246 - دیوشب .
وا يوضو  دیوشب  ار  چم  ات  طقف  رگا  دیوشب و  ار  ناتشگنارس  ات  دیاب  وضو  عقوم  رد  هتسش ، چم  ات  ار  دوخ  ياهتسد  تروص  نتسش  زا  شیپ 

مارح نآ  زا  رتـشیب  موـس و  هبترم  زیاـج و  مود  هبترم  بجاو و  لوا  هـبترم  اهتـسد ، تروـص و  نتـسش  وـضو ، رد  هلأسم 248 - تسا . لـطاب 
هبترم کی  دنکب  دصق  هچ  دوشیم  باسح  هبترم  کی  دزیرب  وضو  دـصق  هب  دوش و  هتـسش  وضع  مامت  بآ ، تشم  کی  اب  رگا  و  دـشابیم ،

مزال و  دنک ، حسم  هدنام  تسد  رد  هک  وضو  بآ  يرت  اب  ار  رـس  يولج  دـیاب  تسد  ود  ره  نتـسش  زا  دـعب  هلأسم 249 - دنکن . دـصق  ای  ار ،
ياج تسا  یناشیپ  لباقم  هک  رس  تمسق  راهچ  زا  تمـسق  کی  هلأسم 250 - دیامن . حـسم  نییاپ  هب  الاب  زا  ای  دـشاب  تسار  تسد  اب  تسین 

هزادنا هب  ازارد  زا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچ  رگا  تسا ، یفاک  دنک  حسم  هزادنا  ره  هب  ار  تمـسق  نیا  ياج  ره  و  دـشابیم ، حـسم 
دـشاب نآ  تسوپ  رب  رـس  حسم  تسین  مزال  هلأسم 251 - دـیامن . حـسم  هتـسب ، تشگنا  هس  يانهپ  هزادـنا  هب  انهپ  زا  تشگنا و  کی  يازارد 

شتروص هب  دنک  هناش  اًلثم  رگا  هک  تسا  دنلب  ياهزادنا  هب  وا  رـس  يولج  يوم  هک  یـسک  یلو  تسا . حیحـص  مه  رـس  يولج  يوم  رب  هکلب 

يوسوملا هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هرس سدق   ) ینیمخلا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 273 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاهوم رگا  و  دیامن ، حسم  ار  رس  تسوپ  هدرک  زاب  ار  رس  قرف  ای  دنک ، حسم  ار  اهوم  خیب  دیاب  دسریم ، رـس  رگید  ياهاج  هب  ای  دزیریم ،
هک رـس ، رگید  ياهاج  يوم  رب  ای  دیامن ، حسم  اهنآ  رب  دنک و  عمج  رـس  يولج  دسریم  رـس  رگید  ياهاج  هب  ای  دزیریم  تروص  هب  هک  ار 

یکی رس  زا  ار  اهاپ  يور  هدنام  تسد  رد  هک  وضو  بآ  يرت  اب  دیاب  رس  حسم  زا  دعب  هلأسم 252 - تسا . لطاب  دنک  حسم  هدمآ  نآ  يولج 
تـسا نآ  طوحا  هکلب  رتهب ، یلو  تسا ، یفاک  دشاب  هزادنا  ره  هب  اپ  حسم  يانهپ  هلأسم 253 - دنک . حسم  اپ  يور  یگدمآرب  ات  اهتشگنا  زا 

. تسا حیحـص  دشکب  یمک  دراذگب و  اپ  يور  ار  تسد  همه  اپ  حسم  رد  رگا  هلأسم 254 - دنک . حـسم  ار  اپ  يور  تسد ، فک  مامت  اب  هک 
لطاب وضو  دشکب  نآ  هب  ار  اپ  ای  رـس  درادـهگن و  ار  تسد  رگا  و  دـشکب ، اهنآ  يور  ار  تسد  دـیاب  اپ  يور  رـس و  حـسم  رد  هلأسم 255 -

. دشاب کشخ  دیاب  حسم  ياج  هلأسم 256 - درادن . لاکشا  دنک  تکرح  يرصتخم  اپ  ای  رـس  دشکیم  ار  تسد  هک  یعقوم  رگا  یلو  تسا ،
هک یتبوطر  هک  دشاب  مک  يردقب  نآ  يرت  رگا  یلو  تسا . لطاب  حسم  دـنکن  رثا  نآ  هب  تسد  فک  تبوطر  هک  دـشاب  رت  يردـق  هب  رگا  و 

فک رد  یتبوطر  حسم ، يارب  رگا  هلأسم 257 - درادن . لاکـشا  تسا  تسد  فک  يرت  زا  طقف  دنیوگب  دوشیم  هدید  نآ  رد  حسم  زا  دـعب 
. دـیامن حـسم  نآ  اب  دریگب و  تبوطر  وضو  رگید  ياضعا  زا  دـیاب  هکلب  دـنک ، رت  جراخ ، بآ  اـب  ار  تسد  دـناوتیمن  دـشاب  هدـنامن  تسد 
زا اهاپ  حسم  يارب  و  دنک ، حسم  تبوطر  نامه  اب  ار  رـس  دناوتیم  دشاب ، رـس  حـسم  هزادـنا  هب  طقف  تسد  فک  تبوطر  رگا  هلأسم 258 -
ای دیدش  يامرس  هطـساو  هب  رگا  یلو  تسا ، لطاب  شفک  باروج و  يور  زا  ندرک  حسم  هلأسم 259 - دریگب . تبوطر  وضو  رگید  ءاضعا 

سجن شفک  يور  رگا  و  درادن ، لاکشا  اهنآ  رب  ندرک  حسم  دروآ ، نوریب  ار  باروج  ای  شفک  دناوتن  اهنیا  دننام  هدنرد و  دزد و  زا  سرت 
دشکب بآ  ار  نآ  حسم ، يارب  دناوتن  دشاب و  سجن  اپ  يور  رگا  هلأسم 260 - دنک . حسم  زیچ  نآ  رب  دزادنیب و  نآ  رب  یکاپ  زیچ  دیاب  دشاب 

. دیامن ممیت  دیاب 

یسامترا يوضو 

، درب ورف  بآ  رد  نییاپ  هب  الاب  زا  نتسش  تاعارم  اب  وضو ، دصق  هب  ار  اهتسد  تروص و  ناسنا  هک  تسا  نآ  یـسامترا  يوضو  هلأسم 261 -
ندروآ نوریب  ماگنه  ییوضو ، نتسش  دصق  اهتـسد ، یـسامترا  نتـسش  رد  یتسیاب  دشاب ، وضو  بآ  اب  اهاپ  رـس و  حسم  هک  نیا  يارب  نکیل 

رد هلأسم 262 - دـیوشب . یبیترت  تسار ، تسد  اب  ار  نآ  اـت  دراذـگ ، یقاـب  ار ، پچ  تسد  زا  يرادـقم  هک  نیا  اـی  و  دـشاب ، بآ  زا  اهتـسد 
دصق دربیم  ورف  بآ  رد  ار  اهتسد  تروص و  هک  یتقو  رگا  سپ  دوش ، هتسش  نییاپ  هب  الاب  زا  اهتـسد  تروص و  دیاب  مه  یـسامترا  يوضو 
وـضو دـصق  بآ  زا  ندروآ  نوریب  عقوم  رگا  درب و  ورف  بآ  رد  جـنرآ  فرط  زا  ار  اهتـسد  یناشیپ و  فرط  زا  ار  تروص  دـیاب  دـنک  وضو 

یسامترا و ار  ءاضعا  زا  یضعب  يوضو  رگا  هلأسم 263 - دروآ . نوریب  جنرآ  فرط  زا  ار  اهتـسد  یناشیپ و  فرط  زا  ار  تروص  دیاب  دنک ،
. درادن یلاکشا  دهد  ماجنا  یسامترا  ریغ  ار  یضعب 

تسا بحتسم  نتفرگ  وضو  عقوم  هک  ییاهاعد 

يِذَّلا ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ِهَّللِاب  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دـیوگب دـتفایم  بآ  هب  شهاـگن  هک  یعقوم  تسا  بحتـسم  دریگیم  وضو  هک  یـسک  هلأسم 264 -
ِیْنلَعْجا َو  َنِیباّوَّتلا  َنِم  یْنلَعْجا  َّمُهَّللا  : » دـیوگب دـیوشیم  ار  دوخ  تسد  وضو  زا  شیپ  هک  یعقوم  و  ًاـسَِجن » ُْهلَعْجَی  َْمل  َو  ًاروُهَط  َءاـْملا  َلَـعَج 
یناـِسل ْقـِلْطَأ  َو  كاـْقلَأ  َمْوَـی  یتَّجُح  ینَِّقل  َّمُـهَّللا  : » دـیوگب ندـنادرگ  ناـهد  رد  بآ  ینعی  ندرک  هضمـضم  تـقو  رد  و  َنـیرِّهَطَتُْملا » َنـِم 

َو اَهَحْوَر  َو  اَهَحیِر  ُّمَشَی  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  َو  ِۀَّنَْجلا  َحیر  َّیَلَع  ْمِّرَُحت  َّمُهَّللا ال  : » دـیوگب ندرک  ینیب  رد  بآ  ینعی  قاشنتـسا  تقو  رد  و  َكِرْکِذـِب »
نتـسش تقو  رد  و  ُهوُجُْولا » ِهِیف  ُّضَْیبَت  َمْوَی  یِهْجَو  ْدِّوَُست  َو ال  ُهوُجُْولا  ِهِیف  ُّدَوْسَت  َمْوَی  یِهْجَو  ْضَِّیب  َّمُهَّللا  : » دـیوگب ور  نتـسش  عقوم  و  اـهَبیِط »

پچ تسد  نتـسش  عـقوم  و  ًاریِـسَی » ًاـباَسِح  یْنبِـساح  َو  يراـسَِیب  ِناَـنِْجلا  یف  َدـْلُْخلا  َو  ینیِمَِیب  یباـتِک  ینِطْعأ  َّمُهَّللا  : » دـناوخب تسار  تسد 
یعقوم و  ِناریّنلا » ِتاعَّطَقُم  ْنِم  َِکب  ذوُعا  َو  یُقنُع  یلا  ًۀـَلُوْلغَم  اَْهلَعَْجت  َو ال  يِرْهَظ  ِءارَو  ْنِم  َو ال  یلاِمِِـشب  ِیباتِک  ِینِطُْعت  ـال  َّمُهَّللا  : » دـیوگب
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ِطارِّصلا یَلَع  ِیْنتِّبَث  َّمُهَّللا  : » دناوخب اپ  حـسم  تقو  رد  و  َكِْوفَع » َو  َِکتاکََرب  َو  َِکتَمْحَِرب  ینِّشَغ  َّمُهَّللا  : » دـیوگب دـنکیم  حـسم  ار  رـس  هک 
«. ِماَرْکْالا َو  ِلالَْجلا  اَذ  اَی  یّنَع  َکیِضُْری  ام  یف  ییْعَس  ْلَعْجا  َو  ُماْدقالا  ِهِیف  ُّلَِزت  َمْوَی 

وضو طیارش 

طیارش

تسا زیچ  هدزیس  وضو  ندوب  حیحص  طیارش 

لوا طرش 

. دشاب كاپ  وضو  بآ  هک  نآ 

مود طرش 

دنادن ار  نآ  ندوب  فاضم  ای  ندوب  سجن  ناسنا  هچ  رگا  تسا ، لطاب  فاضم  بآ  سجن و  بآ  اب  وضو  هلأسم 265 - دشاب . قلطم  هک  نآ 
رگا هلأسم 266 - دناوخب . حیحـص  يوضو  اب  هرابود  ار  زامن  نآ  دیاب  دشاب ، هدناوخ  مه  يزامن  وضو  نآ  اب  رگا  و  دشاب ، هدرک  شومارف  ای 

ربص دیاب  دراد  تقو  رگا  و  دنک ، ممیت  دـیاب  تسا  گنت  زامن  تقو  هچنانچ  درادـن ، وضو  يارب  يرگید  بآ  فاضم ، دولآلگ  بآ  زا  ریغ 
وـضو نآ  رد  هک  ییاضف  دیاب  طایتحا  رب  انب  نینچمه  و  دشاب . حابم  وضو  بآ  هک  نآ  موس : طرـش  دریگب . وضو  دوش و  فاص  بآ  ات  دنک 
یـضار نآ  بحاـص  تسین  مولعم  هک  یبآ  اـب  یبصغ و  بآ  اـب  وضو  هلأسم 267 - تسین . مزال  اضف  هحاـبا  هچ  رگا  دـشاب ، حاـبم  دریگیم 

زین و  تسا ، حیحـص  وضو  هن ، ای  هتـشگرب  شتیاضر  زا  هک  دـنادیمن  ناسنا  هدوب و  یـضار  ًاقباس  رگا  یلو  تسا ، لطاب  مارح و  هن ، ای  تسا 
هک ياهسردم  ضوح  زا  نتفرگ  وضو  هلأسم 268 - تسا . حیحـص  وا  يوضو  دزیرب ، یبصغ  ياج  رد  اهتـسد  تروص و  زا  وضو  بآ  رگا 
نآ بآ  زا  مدرم  ًالومعم  هک  یتروص  رد  هسردـم ، نامه  نیلـصحم  يارب  ای  دـناهدرک  فقو  مدرم  همه  يارب  ار  ضوح  نآ  دـنادیمن  ناسنا 

فقو مدرم  همه  يارب  ار  نآ  ضوح  دنادن  رگا  دناوخب  زامن  يدجسم  رد  دهاوخیمن  هک  یـسک  هلأسم 269 - درادن . لاکشا  دنریگب  وضو 
دنهاوخیمن هک  مه  یناسک  ًالومعم  رگا  یلو  دریگب ، وضو  نآ  ضوح  زا  دناوتیمن  دنناوخیم ، زامن  اجنآ  رد  هک  یناسک  يارب  ای  دناهدرک 

اههچمیت ضوح  زا  نتفرگ  وضو  هلأسم 270 - دریگب . وضو  نآ  ضوح  زا  دناوتیم  دنریگیم ، وضو  نآ  ضوح  زا  دـنناوخب  زامن  اجنآ  رد 
نآ نکاس  هک  مه  یناسک  ًالومعم  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  دنتـسین ، اهاج  نآ  نکاس  هک  یناسک  يارب  اـهنیا  دـننام  اـههناخرفاسم و  و 

یـضار اهنآ  بحاـص  هک  دـنادن  ناـسنا  هچ  رگا  گرزب  ياـهرهن  رد  نتفرگ  وضو  هلأسم 271 - دـنریگب . وضو  اهنآ  بآ  اب  دنتـسین ، اـهاج 
هلأسم 272- دنریگن . وضو  اهنآ  بآ  اب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنک  یهن  نتفرگ  وضو  زا  اهنآ  بحاص  رگا  یلو  درادن  لاکشا  تسا ،

. تسا حیحص  دریگب  وضو  نآ  اب  و  تسا ، یبصغ  بآ ، دنک  شومارف  رگا 

مراهچ طرش 

. دشاب حابم  وضو  بآ  فرظ  هک  نآ 

مجنپ طرش 

دیاـب درادـن  يرگید  بآ  نآ ، زا  ریغ  تسا و  یبـصغ  فرظ  رد  وضو  بآ  رگا  هلأسم 273 - دـشابن . هرقن  ـالط و  وضو  بآ  فرظ  هک  نآ 

يوسوملا هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هرس سدق   ) ینیمخلا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 275 

http://www.ghaemiyeh.com


یـسامترا يوضو  یبصغ ، فرظ  نآ  رد  هچنانچ  دراد  يرگید  حابم  بآ  رگا  و  تسا . لطاب  دریگب  وضو  بآ  نآ  اب  هچناـنچ  دـنک و  ممیت 
هب درادرب و  فرظ  نآ  زا  بآ  تسد ، فک  اـب  رگا  یلو  تسا ، لـطاب  شیوضو  دزیرب  اهتـسد  تروـص و  هب  بآ  فرظ ، نآ  اـب  اـی  دریگب و 
وا يوضو  و  تسا ، هدش  بکترم  مارح ، لعف  یبصغ ، فرظ  رد  فرصت  تهج  زا  هچ  رگا  تسا ، حیحص  شیوضو  دزیرب  اهتسد  تروص و 

کی ای  رجآ  کـی  اًـلثم  هک  یـضوح  رد  رگا  هلأـسم 274 - تسا . یبـصغ  فرظ  زا  يوضو  لـثم  بجاو  طاـیتحا  هب  هرقن ، ـالط و  فرظ  زا 
رگا هلأسم 275 - تسا . راکهانگ  دوش  باسح  بصغ  رد  فرصت  وا  يوضو  رگا  یلو  تسا  حیحـص  دریگب  وضو  تسا  یبصغ  نآ  گنس 
يارب ار  نحـص  نیمز  هک  دنادن  ناسنا  هچنانچ  دـنزاسب ، يرهن  ای  ضوح  هدوب  ناتـسربق  ًاقباس  هک  ناگدازماما  ای  ناماما  زا  یکی  نحـص  رد 

. درادن لاکشا  رهن  ضوح و  نآ  رد  نتفرگ  وضو  دناهدرک  فقو  ناتسربق 

مشش طرش 

حـسم ای  هتـسش  هک  ار  ییاج  وضو  ندـش  مامت  زا  شیپ  رگا  هلأسم 276 - دـشاب . كاپ  ندرک ، حـسم  نتـسش و  عقوم  وضو  ياضعا  هک  نآ 
جرخم رگا  یلو  تسا . حیحـص  وضو  دشاب ، سجن  ندب  زا  ییاج  وضو  ياضعا  زا  ریغ  رگا  هلأسم 277 - تسا . حیحص  دوش ، سجن  هدرک 

وضو ياضعا  زا  یکی  رگا  هلأسم 278 - دریگب . وضو  دعب  دنک  ریهطت  ار  نآ  لوا  هک  تسا  نآ  یلوا  دـشاب  هدرکن  ریهطت  طئاغ  ای  لوب  زا  ار 
سجن ندوب و  كاپ  تفتلم  وضو  عقوم  رد  هچنانچ  هن ، ای  هدیـشک  بآ  ار  اج  نآ  وضو  زا  شیپ  هک  دنک  کش  وضو  زا  دعب  دـشاب و  سجن 

ره رد  و  تسا . حیحـص  وضو  هن ، اـی  هدوب  تفتلم  هک  دراد  کـش  اـی  هدوـب ، تفتلم  دـنادیم  رگا  و  تسا ، لـطاب  وـضو  هدوـبن  اـجنآ  ندوـب 
دنب نآ  نوخ  هک  تسا  یمخز  اـی  یگدـیرب  اهتـسد  اـی  تروص  رد  رگا  هلأسم 279 - دـشکب . بآ  دـیاب  هدوب  سجن  هک  ار  ییاـج  تروص 

هک يروتـسد  هب  دعب  دیایب ، دنب  نوخ  هک  دـهد  راشف  يردـق  درب و  ورف  يراج  ای  رک  بآ  رد  دـیاب  درادـن ، ررـض  نآ  يارب  بآ  دـیآیمن و 
. دریگب یسامترا  يوضو  دش  هتفگ 

متفه طرش 

زا يرادقم  ای  زامن  مامت  دریگب ، وضو  رگا  هک  تسا  گنت  يردـقب  تقو  هاگره  هلأسم 280 - دـشاب . یفاک  زامن  وضو و  يارب  تقو  هک  نآ 
هلأسم دریگب . وضو  دـیاب  تسا  مزـال  تقو  هزادـنا  کـی  ممیت  وضو و  يارب  رگا  یلو  دـنک ، ممیت  دـیاب  دوشیم ، هدـناوخ  تقو  زا  دـعب  نآ 

. رگید راک  يارب  ای  دریگب  وضو  زامن  نآ  يارب  هچ  تسا  حیحص  دریگب  وضو  رگا  دنک ، ممیت  دیاب  زامن  تقو  یگنت  رد  هک  یسک  - 281

متشه طرش 

لطاب دریگب  وضو  يرگید  دصق  هب  ای  ندش  کنخ  يارب  رگا  و  دریگب ، وضو  ملاع  دـنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ینعی  تبرق  دـصق  هب  هک  نآ 
وـضو هک  دـشاب  هجوتم  وضو  مامت  رد  دـیاب  یلو  دـنارذگب  دوخ  بلق  زا  ای  دـیوگب  ناـبز  هب  ار  وضو  تین  تسین  مزـال  هلأسم 282 - تسا .

. مریگیم وضو  دیوگب  ینکیم  هچ  دنسرپب  وا  زا  رگا  هک  يروطب  دریگیم .

مهن طرش 

رـس نآ  زا  دعب  دیوشب و  ار  پچ  تسد  دعب  تسار و  تسد  دعب  تروص و  لوا  ینعی  دروآ ، اج  هب  دش  هتفگ  هک  یبیترت  هب  ار  وضو  هک  نآ 
. تسا لطاب  دریگن  وضو  بیترت  نیا  هب  رگا  و  دنک ، حسم  پچ  ياپ  زا  شیپ  ار  تسار  ياپ  دیاب  و  دیامن ، حسم  ار  اهاپ  دعب  و 

مهد طرش 
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ییاج دهاوخیم  یتقو  هک  دوش  هلـصاف  يردق  هب  وضو  ياهراک  نیب  رگا  هلأسم 283 - دهد . ماجنا  مه  رـس  تشپ  ار  وضو  ياهراک  هک  نآ 
تبوطر طقف  رگا  و  تسا . لطاب  وضو  دشاب ، هدش  کشخ  هدرک  حسم  ای  هتـسش  نآ  زا  شیپ  هک  ییاهاج  تبوطر  دنک  حـسم  ای  دـیوشب  ار 
دیوشب ار  پچ  تسد  دهاوخیم  هک  یعقوم  اًلثم  دشاب  هدش  کشخ  دـنک  حـسم  ای  دـیوشب  دـهاوخیم  هک  تسا  یلحم  زا  رتولج  هک  ییاج 

اج هب  مه  رس  تشپ  ار  وضو  ياهراک  رگا  هلأسم 284 - تسا . حیحـص  وضو  دشاب ، رت  تروص  دشاب و  هدش  کشخ  تسار  تسد  تبوطر 
نتفر هار  هلأسم 285 - تسا . حیحص  وا  يوضو  دوش  کشخ  تبوطر  اهنیا  دننام  ندب و  دایز  ترارح  ای  اوه  يامرگ  هطـساو  هب  یلو  دروآ 
حیحص وا  يوضو  دنک ، حسم  ار  اپ  رس و  دعب  دورب و  هار  مدق  دنچ  اهتـسد  تروص و  نتـسش  زا  دعب  رگا  سپ  درادن ، لاکـشا  وضو  نیب  رد 

. تسا

مهدزای طرش 

هب بآ  ندـناسر  رد  ای  دـهد ، وضو  ار  وا  يرگید  رگا  و  دـهد ، ماجنا  ناسنا  دوخ  ار  اـهاپ  رـس و  حـسم  اهتـسد و  تروص و  نتـسش  هک  نآ 
دریگب بیان  دیاب  دریگب  وضو  دناوتیمن  هک  یسک  هلأسم 286 - تسا . لطاب  وضو  دیامن ، کمک  وا  هب  اهاپ  رس و  حسم  اهتسد و  تروص و 

دوخ تسد  اب  دنک و  وضو  تین  وا  دوخ  دـیاب  یلو  دـهدب . دـیاب  دـناوتب  هک  یتروص  رد  دـهاوخب ، مه  دزم  هچنانچ  و  دـهد . وضو  ار  وا  هک 
وا تسد  زا  دـیاب  تسین  نکمم  مه  نیا  رگا  و  دـشکب ، وا  حـسم  ياج  هب  دریگب و  ار  وا  تسد  شبیاـن  دـیاب  دـناوتیمن  رگا  دـیامن و  حـسم 

مادک ره  هلأسم 287 - تسا . ممیت  ّمض  ناکما  تروص  رد  بجاو  طایتحا  و  دننک . حسم  ار  وا  ياپ  رس و  تبوطر ، نآ  اب  دنریگب و  تبوطر 
. دریگب کمک  نآ  رد  دیابن  دهد ، ماجنا  ییاهنت  هب  دناوتیم  هک  ار  وضو  ياهراک  زا 

مهدزاود طرش 

هب ار  بآ  رگا  ای  دوش  ضیرم  دریگب ، وضو  رگا  هک  دـسرتیم  هک  یـسک  هلأسم 288 - دشاب . هتشادن  یعنام  وا  يارب  بآ  لامعتـسا  هک  نآ 
ررض هک  دمهفب  دعب  دریگب و  وضو  و  دراد ، ررـض  وا  يارب  بآ  هک  دنادن  رگا  یلو  دریگب . وضو  دیابن  دنامب ، هنـشت  دناسرب  وضو  فرـصم 
زامن وضو  نآ  اب  هچنانچ  دنک و  ممیت  و  دناوخن ، زامن  وضو  نآ  اب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچ  رگا  تسا ، حیحـص  شیوضو  هتـشاد ،

ررض تسا  حیحص  نآ  اب  وضو  هک  یمک  رادقم  هب  اهتسد  تروص و  هب  بآ  ندناسر  رگا  هلأسم 289 - دیامن . هداعا  ار  نآ  هرابود  هدناوخ 
. دریگب وضو  رادقم  نامه  اب  دیاب  دراد ، ررض  نآ  زا  رتشیب  درادن و 

مهدزیس طرش 

زا هک  دراد  کش  یلو  هدـیبسچ  وضو  ءاضعا  هب  يزیچ  دـنادیم  رگا  هلأسم 290 - دـشابن . بآ  ندیـسر  زا  یعنام  وضو  ياضعا  رد  هک  نآ 
، دـشاب كرچ  نخان  ریز  رگا  هلأسم 291 - دناسرب . نآ  ریز  هب  ار  بآ  ای  دـنک  فرطرب  ار  نآ  دـیاب  هن ، ای  دـنکیم  يریگولج  بآ  ندیـسر 
، دشاب دنلب  لومعم  زا  رتشیب  نخان  رگا  زین  و  دننک ، فرطرب  ار  كرچ  نآ  وضو  يارب  دیاب  دـنریگب  ار  نخان  رگا  یلو  درادـن ، لاکـشا  وضو 
هب اهاپ  يور  رس و  يولج  اهتسد و  تروص و  رد  رگا  هلأسم 292 - دنیامن . فرطرب  تسا  رتدنلب  لومعم  زا  هک  ار  يرادقم  ریز  كرچ  دیاب 
ریز هب  بآ ، ندناسر  دوش  خاروس  هچنانچ  و  تسا . یفاک  نآ  يور  حـسم  نتـسش و  دوش ، ادـیپ  یگدـمآرب  رگید ، زیچ  ای  نتخوس  هطـساو 

هچنانچ یلو  دناسرب  هدشن  هدنک  هک  یتمسق  ریز  هب  ار  بآ  تسین  مزال  دوش ، هدنک  نآ  تمـسق  کی  تسوپ  رگا  هکلب  تسین ، مزال  تسوپ 
رگا هلأسم 293 - دناسرب . نآ  ریز  هب  ار  بآ  ای  دنک  عطق  ار  نآ  دیاب  دوشیم  دنلب  یهاگ  دبسچیم و  ندب  هب  یهاگ  هدش  هدنک  هک  یتسوپ 

زا دـعب  هک  نآ  لـثم  دـشاب ، اـج  هب  مدرم  رظن  رد  وا  لاـمتحا  هچناـنچ  هن ، اـی  هدـیبسچ  يزیچ  وا  يوضو  ياـضعا  هب  هک  دـنک  کـش  ناـسنا 
فرطرب هدوب  رگا  هک  دنک  ادیپ  نانیمطا  هک  دلامب  تسد  يردقب  ای  دنک  یسراو  دیاب  هن ، ای  هدیبسچ  وا  تسد  هب  لگ  دنک  کش  يراکلگ 
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زا عنام  نآ  كرچ  رگا  دشاب  كرچ  ردـق  ره  درک  حـسم  تسـش و  دـیاب  هک  ار  ییاج  هلأسم 294 - تسا . هدیـسر  نآ  ریز  هب  بآ  ای  هدـش 
بآ ندیسر  زا  يریگولج  هک  يدیفس  زیچ  نآ  دننام  يراکچگ و  زا  دعب  رگا  تسا  نینچمه  و  درادن . لاکـشا  دشابن  ندب  هب  بآ  ندیـسر 

هلأسم دنک . فرطرب  ار  اهنآ  دیاب  هن ، ای  دسریم  ندـب  هب  بآ  اهنآ  ندوب  اب  هک  دـنک  کش  رگا  یلو  دـنامب ، تسد  رب  دـیامنیمن  تسوپ  هب 
وضو عقوم  رد  هک  دنک  کش  وضو  زا  دعب  تسه و  بآ  ندیـسر  زا  یعنام  وضو  ياضعا  زا  یـضعب  رد  هک  دنادب  وضو  زا  شیپ  رگا  - 295

. دریگب وضو  هرابود  دیاب  هدوبن ، عنام  نآ  تفتلم  وضو  عقوم  هک  دنادب  رگا  یلو  تسا ، حیحـص  وا  يوضو  هن ، ای  هدـناسر  اج  نآ  هب  ار  بآ 
دعب ناسنا  دسریمن و  یهاگ  دـسریم و  نآ  ریز  دوخ  يدوخب  بآ  یهاگ  هک  دـشاب  یعنام  وضو  ياضعا  زا  یـضعب  رد  رگا  هلأسم 296 -

وـضو هرابود  دـیاب  هدوبن ، نآ  ریز  هب  بآ  ندیـسر  تفتلم  وضو  عقوم  دـنادب  هچناـنچ  هن ، اـی  هدیـسر  نآ  ریز  بآ  هک  دـنک  کـش  وضو  زا 
ادیپ دعب  ای  هدوب  وضو  عقوم  دـنادن  دـنیبب و  وضو  ياضعا  رد  تسا  بآ  ندیـسر  زا  عنام  هک  يزیچ  وضو  زا  دـعب  رگا  هلأسم 297 - دریگب .
وـضو هراـبود  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هدوبن ، عناـم  نآ  تفتلم  وـضو  تقو  رد  هک  دـنادب  رگا  یلو  تسا ، حیحـص  وا  يوـضو  هدـش ،
. تسا حیحص  وضو  هن ، ای  هدوب  وضو  ياضعا  رد  تسا  بآ  ندیسر  عنام  هک  يزیچ  دنک  کش  وضو  زا  دعب  رگا  هلأسم 298 - دریگب .

وضو ماکحا 

وضو ماکحا 

دوخ کش  هب  دیاب  دنکیم  کش  یلیخ  نآ  ندوبن  یبصغ  بآ و  ندوب  كاپ  لثم  نآ  طیارـش  وضو و  ياهراک  رد  هک  یـسک  هلأسم 299 -
لوب زا  دـعب  رگا  یلو  تسا ، یقاب  وا  يوضو  هک  دراذـگیم  انب  هن ، ای  هدـش  لطاب  وا  يوضو  هک  دـنک  کـش  رگا  هلأسم 300 - دنکن . انتعا 

. تسا لـطاب  وا  يوضو  رگید ، زیچ  اـی  تسا  لوب  دـنادن  هک  دـیآ  نوریب  وا  زا  یتبوطر  وضو  زا  دـعب  دـشاب و  هتفرگ  وضو  هدرکن و  ءاربتـسا 
وا زا  مه  یثَدَح  هتفرگ و  وضو  دـنادیم  هک  یـسک  هلأسم 302 - دریگب . وضو  دـیاب  هن ، ای  هتفرگ  وضو  دراد  کش  هک  یـسک  هلأسم 301 -

ار زامن  دیاب  تسا  زامن  نیب  رد  رگا  و  دریگب ، وضو  دیاب  تسا  زامن  زا  شیپ  هچنانچ  هدوب ، رتولج  مادک  دنادن  رگا  هدرک ، لوب  اًلثم  هدز ، رس 
زا دعب  رگا  هلأسم 303 - دناوخب . هرابود  هدناوخ  هک  ار  يزامن  دـیاب  و  دریگب ، وضو  دـیاب  تسا  زامن  زا  دـعب  رگا  دریگب و  وضو  دنکـشب و 

زامن نیب  رد  رگا  هلأسم 304 - دریگب . وضو  دـعب  ياهزامن  يارب  دـیاب  یلو  تسا ، حیحـص  وا  زامن  هن ، ای  هتفرگ  وضو  هک  دـنک  کش  زاـمن 
هک دنک ، کش  زامن  زا  دعب  رگا  هلأسم 305 - دناوخب . ار  زامن  دریگب و  وضو  دـیاب  تسا و  لطاب  وا  زامن  هن ، ای  هتفرگ  وضو  هک  دـنک  کش 

هرطق وا  لوب  هک  دراد  یضرم  ناسنا  رگا  هلأسم 306 - تسا . حیحـص  هدناوخ  هک  يزامن  زامن ، زا  دعب  ای  هدش  لطاب  وا  يوضو  زامن  زا  لبق 
وـضو رادـقم  هب  نآ  رخآ  ات  زامن  تقو  لوا  زا  هک  دراد  نیقی  هچنانچ  دـنک  يراددوخ  طـئاغ  ندـمآ  نوریب  زا  دـناوتیمن  اـی  دزیریم  هرطق 

ياهراک رادقم  هب  وا  تلهم  رگا  و  دـناوخب ، دـنکیم  ادـیپ  تلهم  هک  یتقو  رد  ار  زامن  دـیاب  دـنکیم ، ادـیپ  تلهم  ندـناوخ  زامن  نتفرگ و 
هماقا و ناذا و  دـننام  نآ  بحتـسم  ياهراک  دروآ و  اج  هب  ار  زامن  بجاو  ياهراک  طقف  دراد  تلهم  هک  یتقو  رد  دـیاب  تسا ، زامن  بجاو 
، دوشیم جراخ  وا  زا  لوب  هعفد  دنچ  زامن  نیب  رد  دـنکیمن و  ادـیپ  تلهم  زامن  وضو و  رادـقم  هب  رگا  هلأسم 307 - دـیامن . كرت  ار  تونق 
ره زا  دـعب  دـهاوخب  رگا  هک  دوشیم  جراخ  وا  زا  طئاغ  هبترم  دـنچ  زامن  نیب  رد  هک  دراد  یـضرم  هچناـنچ  یلو  تسا ، یفاـک  لوا  يوضو 

ار زاـمن  هیقب  دریگب و  وضو  دـش  جراـخ  وا  زا  طـئاغ  تقو  ره  دراذـگب و  دوخ  يوـلهپ  یبآ  فرظ  دـیاب  تسین ، تخـس  دریگب  وـضو  هعفد 
رگا تسا ، تخـس  وا  يارب  هعفد  ره  زا  دعب  نتفرگ  وضو  هک  دوشیم  جراخ  وا  زا  یپ  رد  یپ  يروط  طئاغ  هک  یـسک  هلأسم 308 - دناوخب .

جراـخ وا  زا  یپ  رد  یپ  لوـب  هک  یـسک  هلأسم 309 - دریگب . وضو  کی  زامن  ره  يارب  دـیاب  دـناوخب ، وضو  اب  ار  زاـمن  زا  يرادـقم  دـناوتب 
جراخ زامن  نیب  هک  ییاههرطق  دـناوخب و  ار  زامن  ود  ره  وضو  کی  اـب  دـناوتیم  دوشن  جراـخ  وا  زا  یلوب  هرطق  زاـمن ، ود  نیب  رگا  دوشیم 
وـضو اب  ار  زامن  زا  رادـقم  چـیه  دـناوتن  رگا  دوشیم  جراخ  وا  زا  یپ  رد  یپ  طئاغ  ای  لوب  هک  یـسک  هلأسم 310 - درادن . لاکـشا  دوشیم 
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. دیآ شیپ  دنکیم  لطاب  ار  وضو  هک  يرگید  زیچ  ای  دنک  طئاغ  ای  لوب  ًارایتخا  رگم  دناوخب ، وضو  کی  اب  ار  زامن  دنچ  دـناوتیم  دـناوخب ،
ندمآ نوریب  زا  دنناوتیمن  هک  یناسک  هفیظو  هب  دـیاب  دـنک ، يریگولج  داب  ندـش  جراخ  زا  دـناوتیمن  هک  دراد  یـضرم  رگا  هلأسم 311 -

ًاروف دریگب و  وضو  يزامن  ره  يارب  دیاب  دوشیم ، جراخ  وا  زا  یپ  رد  یپ  طئاغ  هک  یسک  هلأسم 312 - دیامن . لمع  دننک  يراددوخ  طئاغ 
هک یتروص  رد  داد  ماجنا  زامن  زا  دعب  دیاب  هک  طایتحا  زامن  هدش و  شومارف  دهـشت  هدجـس و  ندروآ  اج  هب  يارب  یلو  دوش ، زامن  لوغـشم 

هلیسوب زامن  يارب  دیاب  دزیریم  هرطق  هرطق  وا  لوب  هک  یسک  هلأسم 313 - تسین . مزال  نتفرگ  وضو  دروایب  اج  هب  ًاروف  زامن  زا  دعب  ار  اهنآ 
طایتحا و  دـیامن ، ظفح  ار  دوخ  دـنکیم ، يریگولج  رگید  ياـهاج  هب  لوب  ندیـسر  زا  هک  تسا  يرگید  زیچ  اـی  هبنپ  نآ ، رد  هک  ياهسیک 

طئاـغ ندـمآ  نوریب  زا  دـناوتیمن  هک  یـسک  زین  و  دـشکب ، بآ  هدـش  سجن  هـک  ار  لوـب  جرخم  زاـمن  ره  زا  شیپ  هـک  تـسا  نآ  بـجاو 
تـسا نآ  بجاو  طایتحا  و  دیامن . يریگولج  رگید  ياهاج  هب  طئاغ  ندیـسر  زا  زامن  رادقم  هب  دیاب  دشاب  نکمم  هچنانچ  دـنک ، يراددوخ 
طئاـغ لوـب و  ندـمآ  نوریب  زا  دـناوتیمن  هک  یـسک  هلأـسم 314 - دـشکب . بآ  ار  طـئاغ  جرخم  زاـمن  ره  يارب  درادـن ، تقــشم  رگا  هـک 

لوب و ندش  جراخ  زا  زامن  رادقم  هب  دیاب  دشاب  هتـشادن  ررـض  ِفوخ  تمحز و  تقـشم و  دشاب و  نکمم  هک  یتروص  رد  دـنک  يراددوخ 
هجلاعم ار  دوخ  دوش ، هجلاعم  یناسآ  هب  وا  ضرم  رگا  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  جرخ  هچ  رگا  بجاو  طایتحا  رب  اـنب  و  دـیامن ، يریگولج  طـئاغ 
تـسین مزال  دش ، بوخ  وا  ضرم  هک  نآ  زا  دعب  دنک ، يراددوخ  طئاغ  لوب و  ندـمآ  نوریب  زا  دـناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 315 - دیامن .

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

تفرگ وضو  اهنآ  يارب  دیاب  هک  ییاهزیچ 

شومارف دهشت  هدجس و  يارب  مود : تیم . زامن  زا  ریغ  بجاو  ياهزامن  يارب  لوا : تسا : بجاو  نتفرگ  وضو  زیچ  شش  يارب  هلأسم 316 -
هدرک دهع  ای  رذن  رگا  مراهچ : هبعک . هناخ  بجاو  فاوط  يارب  موس : دشاب . هدرک  لوب  اًلثم  هدزرس  وا  زا  یثَدَح  زامن  اهنآ و  نیب  رگا  هدش ،

بآ يارب  مشـش : دـناسرب . نآرق  طـخ  هب  ار  دوخ  ندـب  زا  ییاـج  هک  دـشاب  هدرک  رذـن  رگا  مجنپ : دریگب . وضو  هک  دـشاب  هدروـخ  مسق  اـی 
دوخ ندب  رگید  ياج  ای  تسد  دشاب  روبجم  هک  یتروص  رد  نآ ، دننام  حارتسم و  زا  نآ  ندروآ  نوریب  ای  هدـش  سجن  هک  ینآرق  ندیـشک 

زا ار  نآرق  دریگب ، وضو  هک  نیا  نودب  دیاب  دشاب  نآرق  هب  یمارتحایب  وضو ، رادقم  هب  ندش  لطعم  هچنانچ  یلو  دـناسرب ، نآرق  طخ  هب  ار 
هلأسم دنک . يراددوخ  نآرق  طخ  هب  نتـشاذگ  تسد  زا  تسا  نکمم  ات  دشکب و  بآ  هدش  سجن  رگا  ای  دروآ ، نوریب  نآ  دننام  حارتسم و 

هب ار  نآرق  رگا  یلو  تسا . مارح  درادن ، وضو  هک  یـسک  يارب  نآرق  طخ  هب  ندـب  زا  ییاج  ندـناسر  ینعی  نآرق ، طخ  ندومن  سم  - 317
بجاو نآرق  طـخ  سم  زا  هناوید  هچب و  يریگوـلج  هلأسم 318 - درادـن . لاکـشا  نآ  سم  دـننک  همجرت  يرگید  نابز  هب  ای  یـسراف  نابز 

مارح درادن ، وضو  هک  یـسک  هلأسم 319 - دـننک . يریگولج  نانآ  زا  دـیاب  دـشاب ، نآرق  هب  یمارتحایب  نانآ  ندومن  سم  رگا  یلو  تسین ،
ربمغیپ و كرابم  مسا  سم  بجاو  طایتحا  رب  انب  تسا  نینچمه  و  دیامن . سم  دشاب  هدش  هتـشون  ینابز  ره  هب  ار  لاعتم  دـنوادخ  مسا  تسا 

دنک لسغ  اـی  دریگب  وضو  دـشاب  تراـهط  اـب  هک  نیا  دـصق  هب  زاـمن  تقو  زا  شیپ  رگا  هلأسم 320 - مالـسلا . مهیلع  ارهز  ترـضح  ماما و 
دراد نیقی  هک  یسک  هلأسم 321 - درادن . لاکـشا  دریگب  وضو  زامن  يارب  ندوب  ایهم  دـصق  هب  رگا  مه  زامن  تقو  کیدزن  تسا و  حـیحص 

بحتسم هلأسم 322 - تسا . حیحـص  وا  يوضو  هدشن ، لخاد  تقو  دمهفب  وضو  زا  دعب  دنک و  بجاو  يوضو  تین  رگا  هدـش  لخاد  تقو 
هارمه يارب  نینچمه  و  دریگب ، وـضو  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  مرح  دجـسم و  هب  نتفر  روـبق و  لـها  تراـیز  تیم و  زاـمن  يارب  ناـسنا  تسا 
تسا بحتسم  زین  و  تسا ، بحتـسم  نتفرگ  وضو  ندیباوخ ، يارب  نآرق و  هیـشاح  سم  يارب  زین  نآ و  نتـشون  ندناوخ و  نآرق و  نتـشاد 

دناوتیم داد ، ماجنا  وضو  اب  دـیاب  هک  ار  يراک  ره  دریگب  وضو  اهراک  نیا  زا  یکی  يارب  رگا  و  دریگب ، وضو  هرابود  دراد  وضو  هک  یـسک 
. دناوخب زامن  وضو  نآ  اب  دناوتیم  اًلثم  دروآ  اج  هب 
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دنکیم لطاب  ار  وضو  هک  ییاهزیچ 

: مراهچ دوش . جراخ  طئاغ  جرخم  زا  هک  هدور  هدـعم و  داب  موس : طـئاغ . مود : لوب . لوا : دـنکیم : لـطاب  ار  وضو  زیچ  تفه  هلأسم 323 -
لقع هک  ییاهزیچ  مجنپ : دوشیمن . لطاب  وضو  دونشب  شوگ  دنیبن و  مشچ  رگا  یلو  دونشن ، شوگ  دنیبن و  مشچ  نآ  هطساو  هب  هک  یباوخ 
لسغ دیاب  نآ  يارب  هک  يراک  متفه : دوشیم . هتفگ  ًادعب  هک  نانز ، هضاحتسا  مشش : یشوهیب . یتسم و  یگناوید و  دننام  دربیم ، نیب  زا  ار 

. تبانج دننام  درک 

هریبج يوضو  ماکحا 

رد رگا  هلأسم 324 - دوشیم . هدیمان  هریبج  دنراذگیم  نآ  دننام  مخز و  يور  هک  ییاود  دندنبیم و  ار  هتـسکش  مخز و  نآ  اب  هک  يزیچ 
وضو لومعم  روطب  دیاب  درادن ، ررـض  نآ  يارب  بآ  تسا و  زاب  نآ  يور  هچنانچ  دشاب ، یگتـسکش  ای  لمد  ای  مخز  وضو  ياهاج  زا  یکی 

، دراد ررض  نآ  يور  نتخیر  بآ  تسا و  زاب  نآ  يور  تسا و  اهتـسد  تروص و  رد  یگتـسکش  ای  لمد  ای  مخز  رگا  هلأسم 325 - تفرگ .
دعب دشکب و  نآ  رب  رت  تسد  هک  تسا  نآ  رتهب  درادن ، ررض  نآ  رب  رت  تسد  ندیـشک  هچنانچ  یلو  تسا ، یفاک  دیوشب  ار  نآ  فارطا  رگا 

دوشیمن تسا و  سجن  مخز  ای  دراد  ررـض  مه  رادـقم  نیا  رگا  و  دـشکب . مه  هچراپ  يور  ار  رت  تسد  دراذـگب و  نآ  يور  یکاپ  هچراـپ 
مخز يور  یکاپ  هچراپ  بحتسم  طایتحا  رب  انب  دیوشب و  نییاپ  هب  الاب  زا  دش ، هتفگ  وضو  رد  هک  يروطب  ار  مخز  فارطا  دیاب  دیـشک ، بآ 

مزال ممیت  تروص  ره  رد  تسا و  یفاک  مخز  فارطا  نتـسش  تسین  نکمم  هچراپ  نتـشاذگ  رگا  و  دـشکب ، نآ  يور  رت  تسد  دراذـگب و 
حـسم ار  نآ  دـناوتن  هچنانچ  تسا ، زاب  نآ  يور  تسا و  اهاپ  يور  ای  رـس  يولج  رد  یگتـسکش  ای  لمد  اـی  مخز  رگا  هلأسم 326 - تسین .

بحتـسم طایتحا  رب  انب  و  دنک . حـسم  هدـنام  تسد  رد  هک  وضو  بآ  يرت  اب  ار  هچراپ  يور  دراذـگب و  نآ  يور  یکاپ  هچراپ  دـیاب  دـنک ،
هلأسم دریگب . مه  حسم  نودب  وضو  کی  تسا  رتهب  دنک و  ممیت  وضو  ياج  هب  دیاب  دشابن ، نکمم  هچراپ  نتشاذگ  رگا  و  دیامنب ، مه  ممیت 
يارب مه  بآ  درادن و  مه  تقشم  تمحز و  تسا و  نکمم  نآ  ندرکزاب  هچنانچ  دشاب ، هتسب  یگتـسکش  ای  مخز  ای  لمد  يور  رگا  - 327

. اهاپ يور  رـس و  يولج  ای  دشاب ، اهتـسد  تروص و  رد  نآ  دننام  مخز و  هچ  دریگب ، وضو  دـنک و  زاب  ار  نآ  يور  دـیاب  درادـن ، ررـض  نآ 
نآ يور  بآ ، نتخیر  هچنانچ  درک ، زاـب  ار  نآ  يور  دوشب  دـشاب و  اهتـسد  اـی  تروص  رد  یگتـسکش  لمد  اـی  مخز  رگا  هلأسم 328 -
یلو درک  زاب  ار  مخز  ور دوشیمن  رگا  هلأسم 329 - دشکب . نآ  يور  رت  تسد  تسا  بجاو  درادن ، ررض  رت  تسد  ندیـشک  دراد و  ررض 

ار بآ  دیاب  درادن ، مه  تقشم  تمحز و  ررض و  تسا و  نکمم  مخز  هب  بآ  ندیناسر  تسا و  كاپ  هتشاذگ  نآ  يور  هک  يزیچ  مخز و 
مخز يور  هب  بآ  ندـناسر  نآ و  ندیـشک  بآ  هچنانچ  تسا ، سجن  هتـشاذگ  نآ  يور  هک  يزیچ  ای  مخز  رگا  و  دـناسرب ، مخز  يور  هب 
مخز يارب  بآ  هک  یتروص  رد  و  دـناسرب ، مخز  هب  ار  بآ  وضو  عقوم  دـشکب و  بآ  ار  نآ  دـیاب  تقـشم ، تمحز و  نودـب  دـشاب  نکمم 

ار مخز  فارطا  دیاب  دیـشک ، بآ  ار  نآ  دوشیمن  تسا و  سجن  مخز  ای  تسین ، نکمم  مخز  يور  هب  بآ  ندناسر  هک  نآ  ای  دراد ، ررض 
ییاود اًلثم  دیـشک ، رت  تسد  ار  نآ  يور  دوشیمن  ای  تسا  سجن  هریبج  رگا  و  دـنک ، حـسم  ار  نآ  يور  تسا  كاپ  هریبج  رگا  و  دـیوشب ،

رگا و  دشکب ، نآ  يور  رت  تسد  دراذـگب و  نآ  يور  دوش ، باسح  هریبج  ءزج  هک  يروطب  ار  یکاپ  هچراپ  دبـسچیم ، تسد  هب  هک  تسا 
زا یکی  مامت  ای  تروص  مامت  هریبج ، رگا  هلأسم 330 - دیامنب . مه  ممیت  دریگب و  وضو  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسین  نکمم  مه  نیا 
رب انب  دـشاب ، هتفرگ  ار  وضو  ياضعا  مظعم  رگا  یلو  تسا ، یفاک  ياهریبج  يوضو  و  يراج ، هریبج  ماکحا  زاـب  دـشاب  هتفرگ  ارف  ار  اهتـسد 

ماـمت هریبج  رگا  هلأـسم 331 - تسین . دـیعب  تروص  نیا  رد  ممیت  تیاـفک  هچ  رگا  ممیت ، هریبـج و  لـمع  نیب  دـیامن  عـمج  دـیاب  طاـیتحا ،
رت تسد  وضو  عقوم  رد  دراد و  هریبج  اهتشگنا  تسد و  فک  رد  هک  یـسک  هلأسم 332 - دیامنب . مّمیت  دیاب  دـشاب ، هتفرگ  ار  وضو  ياضعا 

هریبج رگا  هلأسم 333 - دریگب . تبوطر  وضو  رگید  ياهاج  زا  ای  دنک  حسم  تبوطر  نامه  اب  ار  اپ  رس و  دناوتیم  تسا ، هدیـشک  نآ  يور 
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اپ يور  تسا  زاب  هک  ییاهاج  دیاب  تسا ، زاب  اپ  يالاب  فرط  زا  يرادـقم  ناتـشگنا و  فرط  زا  يرادـقم  یلو  هتفرگ  ار  اپ  يور  يانهپ  مامت 
دیوشب و ار  اهنآ  نیب  دیاب  دشاب ، هریبج  دنچ  اهتسد  ای  تروص  رد  رگا  هلأسم 334 - دنک . حسم  ار  هریبج  يور  تسا  هریبج  هک  ییاج  و  ار ،

هلأسم دیامن . لمع  هریبج  روتسد  هب  دیاب  تسا  هریبج  هک  ییاهاج  رد  دنک و  حسم  ار  اهنآ  نیب  دیاب  دشاب ، اهاپ  يور  ای  رس  رد  اههریبج  رگا 
طایتحا رب  انب  و  دنک ، لمع  هریبج  روتـسد  هب  دـیاب  تسین ، نکمم  نآ  نتـشادرب  هتفرگ و  ار  مخز  فارطا  لومعم  زا  رتشیب  هریبج  رگا  - 335

نآ فارطا  تسا  اهتـسد  تروص و  رد  مخز  رگا  سپ  درادرب ، ار  هریبج  دیاب  تسا  نکمم  هریبج  نتـشادرب  رگا  و  دـیامنب ، مه  ممیت  بجاو 
رد رگا  هلأسم 336 - دیامن . لمع  هریبج  روتـسد  هب  مخز  ياج  يارب  دنک و  حسم  ار  نآ  فارطا  تسا  اهاپ  يور  ای  رـس  رد  رگا  دیوشب و  ار 

دـنک و ممیت  دـیاب  دراد ، ررـض  تروص  تسد و  همه  يارب  بآ  يرگید  تهج  هب  یلو  تسین ، یگتـسکش  تحارج و  مخز و  وضو  ياـج 
ار نآ  فارطا  هچنانچ  دراد  ررض  تروص  تسد و  زا  يرادقم  يارب  رگا  یلو  دریگب ، مه  ياهریبج  يوضو  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا 
تـسا و هدز  گر  ار  وـضو  ياــضعا  زا  ییاــج  رگا  هلأـسم 337 - دوـشن . كرت  ممیت  هب  طاـیتحا  یلو  تسین ، دـیعب  ندوـب  یفاـک  دـیوشب 

زاب ًالومعم  رگا  و  دـنک ، لمع  هریبج  روتـسد  هب  دـیاب  تسا ، هتـسب  نآ  يور  رگا  دراد  ررـض  نآ  يارب  بآ  ای  دـشکب  بآ  ار  نآ  دـناوتیمن 
هب ای  تسین ، نکمم  نآ  نتـشادرب  هک  تسا  هدیبسچ  يزیچ  لسغ  ای  وضو  ياج  رد  رگا  هلأسم 338 - تسا . یفاک  نآ  فارطا  نتسش  تسا 

، تسا ياهریبج  يوضو  لثم  ياهریبج  لسغ  هلأسم 339 - دنک . لمع  هریبج  روتـسد  هب  دیاب  درک ، لمحت  دوشیمن  هک  دراد  تقـشم  يردق 
زا یـضعب  رد  رگا  تسا ، ممیت  وا  هفیظو  هک  یـسک  هلأسم 340 - یـسامترا . هن  دـنروآ  اج  هب  یبیترت  ار  نآ  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  یلو 
اب دیاب  هک  یـسک  هلأسم 341 - دیامن . ياهریبج  ممیت  ياهریبج ، يوضو  روتـسد  هب  دـیاب  دـشاب  یگتـسکش  ای  لمد  ای  مخز  وا  ممیت  ياهاج 

یلو دناوخب ، زامن  تقو  لوا  رد  دناوتیم  دوشیمن ، فرطرب  وا  رذع  تقو  رخآ  ات  هک  دنادب  هچنانچ  دـناوخب ، زامن  ياهریبج  لسغ  ای  وضو 
تقو رخآ  رد  دشن  فرطرب  وا  رذـع  رگا  دـنک و  ربص  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوش  فرطرب  وا  رذـع  تقو  رخآ  ات  هک  دراد  دـیما  رگا 

، دنابـسچب ار  دوخ  مشچ  يوم  تسوا  مشچ  رد  هک  یـضرم  يارب  ناسنا  رگا  هلأسم 342 - دروآ . اج  هب  ياهریبج  لسغ  ای  وضو  اـب  ار  زاـمن 
تسا ممیت  شاهفیظو  دنادیمن  هک  یسک  هلأسم 343 - دیامنب . مه  ممیت  هک  تسا  نآ  طایتحا  دهد و  ماجنا  ياهریبج  ار  لسغ  وضو و  دیاب 

هدـناوخ ياهریبج  يوضو  اب  ناسنا  هک  ار  ییاـهزامن  هلأسم 344 - دروآ . اـج  هب  ار  ود  ره  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  ياهریبج  يوضو  اـی 
هتـسنادیمن هک  نآ  يارب  رگا  یلو  دریگب ، وـضو  دـیابن  مـه  دـعب  ياـهزامن  يارب  دـش ، فرطرب  شرذـع  هـک  نآ  زا  دـعب  تـسا و  حـیحص 

. دریگب وضو  دعب  ياهزامن  يارب  دیاب  دشاب  هداد  ماجنا  ار  ود  ره  ممیت  ای  تسا  هریبج  شفیلکت 

بجاو ياهلسغ 

. تیم سم  لسغ  مجنپ : هضاحتـسا . لسغ  مراهچ : سافن . لسغ  موس : ضیح . لسغ  مود : تبانج . لسغ  لوا : تسا : تفه  بجاو  ياهلـسغ 
. دوشیم بجاو  اهنیا  دننام  مسق و  رذن و  هطساو  هب  هک  یلسغ  متفه : تیم . لسغ  مشش :

تبانج ماکحا 

تبانج ماکحا 

اب دایز  ای  دـشاب  مک  يرادـیب ، ای  دـشاب  باوخ  رد  هچ  ینم ، ندـمآ  نوریب  مود : عامج . لوا : دوشیم : بنج  ناسنا  زیچ  ود  هب  هلأسم 345 -
ریغ ای  لوب  ای  تسا  ینم  دـنادن  دوش و  جراخ  ناـسنا  زا  یتبوطر  رگا  هلأسم 346 - رایتخایب . ای  دشاب  رایتخا  اب  توهـشیب ، ای  دشاب  توهش 

کی چیه  رگا  و  دراد ، ینم  مکح  تبوطر  نآ  هدش ، تسس  ندب  نآ ، ندمآ  نوریب  زا  دعب  هدمآ و  نوریب  نتسج  توهـش و  اب  هچنانچ  اهنیا 
هدـمآ نوریب  نتـسج  اب  بآ  نآ  تسین  مزال  ضیرم  نز و  رد  یلو  درادـن . ینم  مکح  دـشاب ، هتـشادن  ار  اهنیا  زا  یـضعب  ای  هناشن  هس  نیا  زا 
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هک يدرم  زا  رگا  هلأسم 347 - دوش . تسـس  وا  ندـب  تسین  مزـال  تسا و  ینم  مکح  رد  دـشاب  هدـمآ  نوریب  توهـش  اـب  رگا  هکلب  دـشاب ،
هتـشاد ار  يرگید  ياههناشن  دنادن  دشاب و  هتـشاد  دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  ار  ياهناشن  هس  زا  یکی  هک  دیآ  نوریب  یبآ  تسین ، ضیرم 

ینم ندمآ  نوریب  زا  دعب  ناسنا  تسا  بحتسم  هلأسم 348 - دریگب . وضو  دیاب  هتشادن ، وضو  بآ ، نآ  ندمآ  نوریب  زا  شیپ  هچنانچ  هن ، ای 
هلأسم 349- دراد . ینم  مکح  رگید ، تبوطر  ای  تسا  ینم  دنادن  هک  دیآ ، نوریب  وا  زا  یتبوطر  لسغ  زا  دعب  دنکن و  لوب  رگا  و  دنک ، لوب 

رگا غلابان  ای  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 
بجاو وا  رب  لسغ  هن ، ای  هدـش  لخاد  هاـگهنتخ  رادـقم  هب  هک  دـنک  کـش  رگا  هلأـسم 350 - دـنوشیم . بنج  ود  ره  دـیاین  نوریب  ینم  هچ 

رگا و  تسا . یفاک  اهنت ، ِلسغ  دیآ  نوریب  وا  زا  ینم  دیامن و  یکیدزن  وا  اب  ینعی  دنک  یطو  ار  یناویح  هّللِاب  ُذوُعَن  رگا  هلأسم 351 - تسین .
لسغ هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هتشادن  وضو  رگا  و  تسا ، یفاک  اهنت  لسغ  مه  زاب  هتشاد  وضو  یطو  زا  شیپ  هچنانچ  دیاین ، نوریب  ینم 

ای هدمآ  نوریب  وا  زا  ینم  هک  دنک  کش  ناسنا  ای  دیاین ، نوریب  دـنک و  تکرح  دوخ  ياج  زا  ینم  رگا  هلأسم 352 - دریگب . مه  وضو  دنک ،
زامن تقو  ندش  لخاد  زا  دعب  تسا ، نکمم  شیارب  ممیت  یلو  دنک  لسغ  دناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 353 - تسین . بجاو  وا  رب  لسغ  هن ،
هلأسم درادـن . لاکـشا  دـشاب  شدوخ  يارب  زا  سرت  ای  ندرب  تذـل  يارب  رگا  یلو  دراد  لاکـشا  دـنک  یکیدزن  دوخ  لایع  اـب  تهج  نودـب 

، دراد نیقی  هک  ار  ییاهزامن  دنک و  لسغ  دیاب  هدرکن ، لسغ  نآ  يارب  تسا و  وا  دوخ  زا  هک  دـنادب  دـنیبب و  ینم  دوخ  سابل  رد  رگا  - 354
اـضق تسین  مزال  هدناوخ ، ینم  نآ  ندمآ  نوریب  زا  دعب  دهدیم  لامتحا  هک  ار  ییاهزامن  یلو  دنک ، اضق  هدناوخ  ینم  ندمآ  نوریب  زا  دعب 

. دیامن

تسا مارح  بنج  رب  هک  ییاهزیچ 

ناماما ناربمایپ و  هکرابم  یماسا  و  ادخ ، مسا  هب  ای  نآرق  طخ  هب  ندب  زا  ییاج  ندـناسر  لوا : تسا : مارح  بنج  رب  زیچ  جـنپ  هلأسم 355 -
رگا ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دجسم  مارحلا و  دجـسم  رد  نتفر  مود : دراد . ار  ادخ  مسا  مکح  بجاو  طایتحا  هب  مالـسلا ، مهیلع 

ای دوش ، جراخ  رگید  رد  زا  لخاد و  رد  کی  زا  رگا  یلو  رگید ، دجاسم  رد  فقوت  موس : دوش . جراخ  رگید  رد  زا  لخاد و  رد  کی  زا  هچ 
رد يزیچ  نتـشاذگ  مراهچ : دـنکن . فقوت  مه  ناـماما  مرح  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  و  درادـن . یعناـم  دورب  يزیچ  نتـشادرب  يارب 

هروس مود : لیزنت .) ملا   ) نآرق مود  یـس و  هروس  لوا : تسا ، هروس  راهچ  نآ  دراد و  بجاو  هدجـس  هک  ياهروس  ندناوخ  مجنپ : دجـسم .
هروس راهچ  نیا  زا  فرح  کی  رگا  و  أرقا )  ) مشـش دون و  هروس  مراهچ : مجنلا .) و   ) مّوس هاجنپ و  هروس  موس : هدجـس .) مح   ) مکی لهچ و 

. تسا مارح  دناوخب  مه  ار 

تسا هورکم  بنج  رب  هک  ییاهزیچ 

زا رتشیب  ندناوخ  موس : تسین . هورکم  دریگب  وضو  رگا  یلو  ندیماشآ ، ندروخ و  مود : لوا و  تسا : هورکم  بنج  رب  زیچ  ُهن  هلأسم 356 -
هارمه مجنپ : نآرق . ياهطخ  نیب  هیـشاح و  دـلج و  هب  ندـب  زا  ییاج  ندـناسر  مراهچ : درادـن . بجاو  هدجـس  هک  ییاههروس  زا  هیآ  تفه 

باضخ متفه : تسین . هورکم  دنک ، ممیت  لسغ  زا  لدب  بآ ، نتـشادن  هطـساو  هب  ای  دریگب  وضو  رگا  یلو  ندیباوخ ، مشـش : نآرق . نتـشاد 
نوریب وا  زا  ینم  باوخ  رد  ینعی  هدش ، ملتحم  هک  نآ  زا  دعب  ندرک  عامج  مُهن : ندب . هب  نغور  ندیلام  متـشه : نآ . دـننام  انح و  هب  ندرک 

. تسا هدمآ 

تبانج لسغ 

تیم و زامن  يارب  یلو  دوشیم . بجاو  نآ  دننام  بجاو و  زامن  ندناوخ  يارب  تسا و  بحتسم  دوخ  يدوخ  هب  تبانج  لسغ  هلأسم 357 -
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ای بجاو  لسغ  هک  دـنک  تین  لسغ  تقو  رد  تسین  مزال  هلأسم 358 - تسین . مزال  تبانج  لسغ  نآرق  بجاو  ياههدجس  رکـش و  هدجس 
دنک نیقی  رگا  هلأسم 359 - تسا . یفاک  دـنک  لسغ  ملاع  دـنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ینعی  تبرق  دـصق  هب  طـقف  رگا  منکیم و  بحتـسم 

هچ ار  لسغ  هلأسم 360 - تسا . حیحـص  وا  لسغ  هدرک ، لسغ  تقو  زا  شیپ  هک  دوش  مولعم  دعب  دنک  بجاو  لسغ  تینو  هدـش  زامن  تقو 
: یسامترا یبیترت و  داد  ماجنا  دوشیم  مسق  ود  هب  بحتسم ، هچ  دشاب و  بجاو 

یبیترت لسغ 

زا ای  ًادمع  رگا  و  دیوشب . ار  ندب  پچ  فرط  دعب  تسار  فرط  دـعب  ندرگ ، رـس و  لوا  لسغ ، تین  هب  دـیاب  یبیترت  لسغ  رد  هلأسم 361 -
ار تروع  فصن  فاـن و  فصن  هلأسم 362 - تسا . لطاب  وا  لسغ  دنکن  لمع  بیترت  نیا  هب  هلأسم  نتـسنادن  هطـساو  هب  ای  یـشومارف  يور 
. دوش هتـسش  فرط  ود  ره  اب  تروع  فان و  مامت  تسا  رتهب  هکلب  دیوشب ، پچ  فرط  اب  دـیاب  ار  رگید  فصن  ندـب و  تسار  فرط  اب  دـیاب 

یتمسق ره  دیاب  هداد ، لسغ  اًلماک  ار  پچ  فرط  تسار و  فرط  ندرگ و  رس و  ینعی  تمسق ، هس  ره  دنک  نیقی  هک  نآ  يارب  هلأسم 363 -
ار ندرگ  تسار  فرط  مامت  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هکلب  دیوشب . تمسق  نآ  اب  مه  ار  رگید  ياهتمـسق  زا  يرادقم  دیوشیم  هک  ار 
ار ندـب  زا  ییاج  دـمهفب  لسغ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 364 - دـیوشب . ندـب  پچ  فرط  اب  ار  ندرگ  پچ  فرط  ماـمت  ندـب و  تسار  فرط  اـب 
زا هچنانچ  هتـسشن ، ار  ندب  زا  يرادقم  دـمهفب  لسغ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 365 - دنک . لسغ  هرابود  دیاب  تسا  ندـب  ياجک  دـنادن  هتـسشن و 

ار پچ  فرط  هرابود  رادقم ، نآ  نتـسش  زا  دـعب  دـیاب  دـشاب  تسار  فرط  زا  رگا  و  تسا . یفاک  رادـقم  نامه  نتـسش  دـشاب ، پچ  فرط 
رگا هلأسم 366 - دیوشب . ار  پچ  فرط  دعب  تسار و  فرط  هرابود  رادقم ، نآ  نتـسش  زا  دعب  دـیاب  دـشاب  ندرگ  رـس و  زا  رگا  و  دـیوشب .

هب لاغتـشا  زا  دعب  رگا  یلو  تسا . یفاک  رادـقم  نامه  نتـسش  دـنک ، کش  پچ  فرط  زا  يرادـقم  نتـسش  رد  لسغ ، ندـش  مامت  زا  شیپ 
ندرگ رس و  نتسش  رد  تسار  فرط  نتسش  هب  لاغتشا  زا  دعب  ای  دنک  کش  نآ  زا  يرادقم  ای  تسار  فرط  نتـسش  رد  پچ  فرط  نتـسش 

. دنک انتعا  دیابن  دیامن  کش  نآ  زا  يرادقم  ای 

یسامترا لسغ 

تسا و حیحص  وا  لسغ  دور  بآ  ریز  ندب  مامت  ات  دور  ورف  بآ  رد  جیردتب  یـسامترا  لسغ  تین  هب  رگا  یـسامترا  لسغ  رد  هلأسم 367 -
ار ندب  لسغ ، تین  زا  دعب  دشاب و  بآ  ریز  ندب  همه  رگا  یـسامترا  لسغ  رد  هلأسم 368 - دور . بآ  ریز  هعفد  کی  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 
ار نآ  ياج  هچ  هدیـسرن ، بآ  ندب  زا  يرادقم  هب  دـمهفب  یـسامترا  لسغ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 369 - تسا . حیحـص  وا  لسغ  دـهد  تکرح 

یسامترا لسغ  دیاب  دراد ، تقو  یسامترا  يارب  درادن و  تقو  یبیترت  لسغ  يارب  رگا  هلأسم 370 - دنک . لسغ  هرابود  دیاب  دنادن ، ای  دنادب 
يور زا  رگا  یلو  دـنک  یـسامترا  لسغ  دـناوتیمن  هتـسب ، مارحا  هرمع  اـی  جـح  يارب  اـی  هتفرگ  بجاو  هزور  هک  یـسک  هلأسم 371 - دـنک .

. تسا حیحص  دنک  یسامترا  لسغ  یشومارف 

ندرک لسغ  ماکحا 

ندـب مامت  رگا  و  تسین . مزال  ندـب  مامت  ندوب  كاپ  یبیترت  لسغ  رد  یلو  دـشاب  كاپ  ندـب  مامت  دـیاب  یـسامترا  لـسغ  رد  هلأسم 372 -
تسین و سجن  مارح  زا  بـنج  قرع  هلأسم 373 - تسا . یفاک  دـشکب  بآ  تمـسق  نآ  نداد  لسغ  زا  شیپ  ار  یتمـسق  ره  دـشاب و  سجن 

هتسشن ندب  زا  ییوم  رس  هزادنا  هب  لسغ  رد  رگا  هلأسم 374 - تسا . حیحص  دنک  لسغ  مه  مرگ  بآ  اب  رگا  هدش  بنج  مارح  زا  هک  یسک 
ار ییاج  هلأسم 375 - تسین . بجاو  ینیب ، شوگ و  يوت  لثم  دوشیمن ، هدید  هک  ندب  زا  ییاهاج  نتـسش  یلو  تسا ، لطاب  لسغ  دـنامب ،

ياج خاروس  رگا  هلأسم 376 - تسا . نتـسش  رد  طایتحا  یلو  تسین ، مزال  نآ  نتـسش  نآ ، نطاب  زا  ای  تسا  ندـب  رهاظ  زا  دراد  کش  هک 
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. تسین مزال  نآ  لخاد  نتسش  دوشن  هدید  رگا  تسـش و  ار  نآ  دیاب  دوش ، هدید  نآ  لخاد  هک  دشاب  داشگ  يردق  هب  نآ  دننام  هراوشوگ و 
، دیامن لسغ  هدش  فرطرب  دنک  نیقی  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  دنک و  فرطرب  دیاب  تسا ، ندب  هب  بآ  ندیـسر  عنام  هک  ار  يزیچ  هلأسم 377 -

هچنانچ هن ، ای  تسه  وا  ندـب  رد  دـشاب ، بآ  ندیـسر  زا  عنام  هک  يزیچ  دـنک ، کـش  لـسغ  عقوم  رگا  هلأسم 378 - تسا . لطاب  وا  لـسغ 
هک ار  یهاتوک  ياهوم  دـیاب  لسغ  رد  هلأسم 379 - تسین . یعنام  هک  دوش  نئمطم  ات  دنک  یـسراو  دیاب  دشاب  هتـشاد  ییالقع  أشنم  شکش 

حیحص يارب  هک  ییاهطرـش  مامت  هلأسم 380 - دشابیم . مزال  مه  دنلب  ياهوم  نتـسش  طایتحا  رب  انب  دـیوشب و  دوشیم ، باسح  ندـب  ءزج 
ندب تسین  مزال  لسغ  رد  یلو  تسا  طرـش  مه  لسغ  ندوب  حیحـص  رد  نآ ، ندوبن  یبصغ  بآ و  ندوب  كاپ  لثم  دـش ، هتفگ  وضو  ندوب 

زا دـعب  رگا  هکلب  دـیوشب ، ار  رگید  تمـسق  ًاروف  تمـسق  ره  نتـسش  زا  دـعب  تسین  مزال  یبیترت ، ِلسغ  رد  زین  و  دـیوشب ، نییاپ  هب  الاب  زا  ار 
هک یسک  یلو  درادن . لاکشا  دیوشب  ار  پچ  فرط  یتدم  زا  دعب  دیوشب و  ار  تسار  فرط  دعب  دنک و  ربص  يرادقم  ندرگ  رـس و  نتـسش 

، دیآیمن نوریب  وا  زا  طئاغ  لوب و  دناوخب ، زامن  دنک و  لسغ  هک  ياهزادنا  هب  رگا  دنک ، يراددوخ  طئاغ  لوب و  ندمآ  نوریب  زا  دناوتیمن 
تسا نینچمه  و  دناوخب . زامن  ًاروف  مه  لسغ  زا  دعب  دهد و  لسغ  رگید  تمـسق  زا  دعب  ًاروف  ار  تمـسق  ره  دیاب  دشاب ، گنت  تقو  هچنانچ 
یمامح دـنادب  هک  نیا  نودـب  ای  دـهدن  ار  یمامح  لوپ  دراد  دـصق  هک  یـسک  هلأـسم 381 - دوشیم . هتفگ  ًادـعب  هک  هضاحتـسم  نز  مکح 

هک دشاب  یضار  یمامح  رگا  هلأسم 382 - تسا . لطاب  وا  لسغ  دنک ، یضار  ار  یمامح  دعب  هچ  رگا  دراذگب ، هیسن  دهاوخب  تسا ، یـضار 
. تسا حیحص  وا  لسغ  دهدب  مارح  لام  زا  ای  دهدن ، ار  وا  بلط  هک  دشاب  نیا  شدصق  دنکیم  لسغ  هک  یسک  یلو  دنامب  هیـسن  مامح  لوپ 

جرخم رگا  هلأسم 384 - تسا . لطاب  وا  لـسغ  دـهدب ، یماـمح  هب  هدادـن  ار  نآ  سمخ  هک  یلوپ  اـی  مارح  لوپ  دـهاوخب  رگا  هلأسم 383 -
ای تسا  یـضار  وا  ندرک  لسغ  هب  یمامح  هدرک  ریهطت  هنیزخ  رد  نوچ  هک  دنک  کش  لسغ  زا  شیپ  دنک و  ریهطت  هنیزخ  بآ  رد  ار  طئاغ 

لسغ دیاب  هن ، ای  هدرک  لسغ  هک  دنک  کش  رگا  هلأسم 385 - دنک . یضار  ار  یمامح  لسغ  زا  شیپ  هک  نیا  رگم  تسا ، لطاب  وا  لسغ  هن ،
لسغ نیب  رد  رگا  هلأسم 386 - دـیامن . لسغ  هرابود  تسین  مزال  هن ، ای  هدوب  تسرد  وا  لسغ  هک  دـنک ، کش  لسغ  زا  دـعب  رگا  یلو  دـنک 
دراد تقو  زامن  لسغ و  هزادـنا  هب  هکنیا  لایخ  هب  هاـگره  هلأسم 387 - دوشیمن . لطاب  لسغ  دنک ، لوب  اًلثم  دنز ، رـس  وا  زا  رغـصا  ثَدَـح 
بنج هک  یسک  هلأسم 388 - تسا . حیحـص  وا  لسغ  هتـشادن  تقو  لسغ  هزادنا  هب  هک  دمهفب  لسغ  زا  دعب  هچ  رگا  دنک ، لسغ  زامن  يارب 
یسک هلأسم 389 - دنک . لسغ  دیاب  دعب  ياهزامن  يارب  یلو  تسا ، حیحص  هدناوخ  هک  ار  ییاهزامن  هن  ای  هدرک  لسغ  دنک  کش  رگا  هدش 
یسک هلأسم 390 - دهد . ماجنا  ادج  ادج  ار  اهنآ  ای  دروآ ، اج  هب  لسغ  کی  اهنآ  همه  تین  هب  دـناوتیم  تسا  بجاو  وا  رب  لسغ  دـنچ  هک 

رگا دراذگب و  هتشون  نآ  هب  تسد  تسا  مارح  دشاب ، هدش  هتـشون  لاعتم  دنوادخ  مسا  ای  نآرق  هیآ  وا  ندب  زا  ییاج  رب  رگا  تسا  بنج  هک 
دیابن هدرک ، تبانج  لسغ  هک  یـسک  هلأسم 391 - دسرن . هتـشون  هب  وا  تسد  هک  دناسرب  ندـب  هب  يروط  ار  بآ  دـیاب  دـنک  لسغ  دـهاوخب 

. تفرگ مه  وضو  دیاب  دناوخ و  زامن  دوشیمن  رگید  ياهلسغ  اب  یلو  دریگب  وضو  زامن  يارب 

هضاحتسا

هضاحتسا

هلأسم دنیوگیم . هضاحتـسم  هضاحتـسا ، نوخ  ندید  عقوم  رد  ار  نز  تسا و  هضاحتـسا  نوخ  دوشیم  جراخ  نز  زا  هک  ییاهنوخ  زا  یکی 
نکمم یلو  تسین  مه  ظیلغ  دـیآیم و  نوریب  شزوس  راشف و  نودـب  تسا و  درـس  گـنر و  درز  تاـقوا  رتشیب  رد  هضاحتـسا  نوخ  - 392

هطسوتم و هلیلق و  تسا : مسق  هس  هضاحتسا  هلأسم 393 - دیآ . نوریب  شزوس  راشف و  اب  دشاب و  ظیلغ  مرگ و  خرس و  ای  هایـس  یهاگ  تسا 
هـضاحتسا دوشن . رهاظ  رگید  فرط  زا  دنکن و  خاروس  دیامنیم  جرف  لخاد  نز  هک  ار  ياهبنپ  نوخ ، هک  تسا ، نآ  هلیلق  هضاحتـسا  هریثک .

نوخ زا  يریگوـلج  يارب  اـهنز  اـًلومعم  هک  یلامتـسد  هب  یلو  دوـش  رهاـظ  رگید  فرط  زا  دور و  ورف  هبنپ  رد  نوـخ  هک  تسا  نآ  هطـسوتم 

يوسوملا هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هرس سدق   ) ینیمخلا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 284 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوش يراج  لامتسد  هب  هبنپ  زا  نوخ  هک  تسا  نآ  هریثک  هضاحتسا  دوشن . يراج  دندنبیم ،

هضاحتسا ماکحا 

رب انب  دشکب و  بآ  هدیـسر ، نآ  هب  نوخ  رگا  مه  ار  جرف  رهاظ  دریگب و  وضو  کی  زامن  ره  يارب  نز  دیاب  هلیلق  هضاحتـسا  رد  هلأسم 394 -
يارب دیاب  دنیبب  هطسوتم  هضاحتـسا  نوخ  زامن  نیب  رد  ای  زامن  زا  شیپ  رگا  هلأسم 395 - دشکب . بآ  ای  دـنک  ضوع  ار  هبنپ  بجاو  طایتحا 

ره يارب  دیاب  دش ، هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  هطـسوتم  هضاحتـسا  ياهراک  رب  هوالع  هریثک  هضاحتـسا  رد  هلأسم 396 - دـنک . لسغ  زامن  نآ 
زامن نیب  و  دروآ ، اج  هب  اشع  برغم و  زامن  يارب  یکی  رصع و  رهظ و  زامن  يارب  لسغ  کی  دشکب و  بآ  ای  دنک ، ضوع  ار  لامتـسد  زامن 

دزادنیب هلصاف  اشع  برغم و  زامن  نیب  رگا  زین  دنک و  لسغ  هرابود  رصع  زامن  يارب  دیاب  دزادنیب  هلصاف  رگا  و  دزادنین ، هلصاف  رـصع  رهظ و 
وضو نوخ ، نآ  يارب  نز  هچ  رگا  دیایب  مه  زامن  تقو  زا  شیپ  هضاحتسا ، نوخ  رگا  هلأسم 397 - دیامن . لسغ  هرابود  اشع  زامن  يارب  دیاب 

هطسوتم و هضاحتسم  هلأسم 398 - دروآ . اج  هب  ار  لسغ  وضو و  زامن  عقوم  رد  دـیاب  بجاو ، طاـیتحا  رب  اـنب  دـشاب  هداد  ماـجنا  ار  لـسغ  و 
هلأـسم دریگب . وضو  لوا  هک  تسا  نآ  رتهب  یلو  تسا ، حیحـص  دروآ  اـج  هب  لوا  ار  مادـک  ره  دـنک  لـسغ  دریگب و  وضو  دـیاب  هک  هریثـک 

رصع رهظ و  زامن  زا  دعب  رگا  و  دنک ، لسغ  رصع  رهظ و  زامن  يارب  دیاب  دوش ، هطسوتم  حبص ، زامن  زا  دعب  نز ، هلیلق  هضاحتـسا  رگا  - 399
دوش هریثک  حبـص  زامن  زا  دعب  نز  هطـسوتم  ای  هلیلق  هضاحتـسا  رگا  هلأسم 400 - دیامن . لسغ  اشع  برغم و  زامن  يارب  دـیاب  دوش  هطـسوتم 

، دوش هریثک  رصع  رهظ و  زامن  زا  دعب  رگا  دروآ و  اج  هب  يرگید  لسغ  اشع  برغم و  زامن  يارب  و  لسغ ، کی  رصع  رهظ و  زامن  يارب  دیاب 
لسغ زامن  يارب  زامن  تقو  ندش  لخاد  زا  شیپ  رگا  هطسوتم  ای  هریثک  هضاحتـسم  هلأسم 401 - دیامن . لسغ  اشع  برغم و  زامن  يارب  دـیاب 

هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـناوخب  ار  بش  زامن  دـنک و  لسغ  بش  زامن  يارب  حبـص  ناذا  کیدزن  رگا  هکلب  تسا  لطاب  وا  لـسغ  دـنک ،
هچ دـشاب و  بجاو  هچ  يزاـمن  ره  يارب  هضاحتـسم ، نز  هلأسم 402 - دروآ . اج  هب  ار  وضو  لسغ و  هراـبود  حبـص ، ندـش  لـخاد  زا  دـعب 

تـسا هدناوخ  اهنت  هک  ار  يزامن  دهاوخب  ای  دناوخب ، هرابود  ًاطایتحا  هدناوخ  هک  ار  يزامن  دـهاوخب  رگا  زین  دریگب و  وضو  دـیاب  بحتـسم ،
هدجـس طایتحا و  زامن  ندناوخ  يارب  یلو  دـهد . ماجنا  دـش  هتفگ  هضاحتـسا  يارب  هک  ار  ییاهراک  مامت  دـیاب  دـناوخب ، تعامج  اب  هرابود 

ماجنا ار  هضاحتـسا  ياهراک  تسین  مزال  دروآ  اج  هب  ًاروف  زامن  زا  دعب  ار  اهنآ  رگا  وهـس ، هدجـس  هدش و  شومارف  دهـشت  هدـش و  شومارف 
ماجنا ار  هضاحتـسا  ياهراک  دیاب  دناوخیم ، هک  یلّوا  زامن  يارب  طقف  دش ، عطق  شنوخ  هک  نآ  زا  دـعب  هضاحتـسم  نز  هلأسم 403 - دهد .

رب انب  دناوخب ، زامن  دهاوخیم  هک  یعقوم  تسا ، مسق  هچ  وا  هضاحتسا  دنادن  نز  رگا  هلأسم 404 - تسین . مزال  دعب  ياهزامن  يارب  دهد و 
هس نآ  زا  کی  مادک  وا  هضاحتسا  دیمهف  هک  نآ  زا  دعب  دروآ و  نوریب  دنک و  ربص  یمک  دیامن و  جرف  لخاد  هبنپ  يرادقم  بجاو  طایتحا 
وا هضاحتـسا  دناوخب  زامن  دهاوخیم  هک  یتقو  ات  دنادب  رگا  یلو  دهد ، ماجنا  هدش  هداد  روتـسد  مسق  نآ  يارب  هک  ار  ییاهراک  تسا  مسق 

ار دوـخ  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هضاحتـسم  نز  هلأسم 405 - دیامن . یـسراو  ار  دوخ  دناوتیم  مه  تقو  ندـش  لخاد  زا  شیپ  دـنکیمن  رییغت 
هفیظو هب  هدوـب و  هلیلق  شاهضاحتـسا  اًـلثم  هدرک  لـمع  دوـخ  هفیظو  هب  هتـشاد و  تبرق  دـصق  هچناـنچ  دوـش ، زاـمن  لوغـشم  دـنک ، یـسراو 

وا هضاحتسا  هک  نآ  لثم  هدوبن  شاهفیظو  قباطم  وا  لمع  ای  هتـشادن  تبرق  دصق  رگا  تسا و  حیحـص  وا  زامن  هدومن ، لمع  هلیلق  هضاحتـسا 
هب دیاب  دیامن ، یـسراو  ار  دوخ  دناوتن  رگا  هضاحتـسم  نز  هلأسم 406 - تسا . لطاب  وا  زاـمن  هدرک ، راـتفر  هلیلق  هفیظو  هب  هدوب و  هطـسوتم 

و دهد ، ماجنا  ار  هلیلق  هضاحتسا  ياهراک  دیاب  هطسوتم ، ای  تسا  هلیلق  وا  هضاحتسا  دنادیمن  رگا  اًلثم  دنک  لمع  تسوا  هفیظو  ًاملسم  هچنآ 
مـسق هس  نآ  زا  کی  مادک  ًاقباس  دنادب  رگا  یلو  دهد ، ماجنا  ار  هطـسوتم  هضاحتـسا  ياهراک  دیاب  هریثک ، ای  تسا  هطـسوتم  دـنادیمن  رگا 

دوشیمن لطاب  لسغ  وضو و  دیاین ، نوریب  دشاب و  نطاب  رد  هضاحتسا  نوخ  رگا  هلأسم 407 - دیامن . راتفر  مسق  نامه  هفیظو  هب  دیاب  هدوب 
زامن زا  دعب  رگا  هضاحتسم  نز  هلأسم 408 - دنکیم . لطاب  تشذگ  هک  یلیصفت  هب  ار  لسغ  وضو و  دشاب ، مک  دنچ  ره  دیایب  نوریب  رگا  و 

نز هلأسم 409 - دـناوخب . زامن  دـناوتیم  دراد  هک  ییوضو  اـب  دـیآیم ، نوخ  هراـبود  دـنادب  هچ  رگا  دـنیبن  نوخ  دـنک و  یـسراو  ار  دوخ 
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تسین و جرف  لخاد  رد  نوخ  مه  زامن  زا  دعب  ات  هدماین و  نوریب  وا  زا  ینوخ  هدش  لسغ  ای  وضو  لوغشم  هک  یتقو  زا  دنادب  رگا  هضاحتـسم 
كاپ یّلک  هب  زامن  تقو  نتشذگ  زا  شیپ  هک  دنادب  هضاحتسم  رگا  هلأسم 410 - دزادنیب . ریخأت  ار  زامن  ندناوخ  دناوتیم  دیآیمن ، نوریب 

زا دعب  رگا  هلأسم 411 - دناوخب . تسا  كاپ  هک  یتقو  رد  ار  زامن  دنک و  ربص  دیاب  دیآیم ، دنب  نوخ  زامن ، ندناوخ  هزادـنا  هب  ای  دوشیم ،
اج هب  ار  زامن  لسغ و  وضو و  هک  يرادقم  هب  دزادـنیب ، ریخأت  ار  زامن  رگا  هک  دـنادب  هضاحتـسم  دوش و  عطق  رهاظ  رد  نوخ  لسغ ، وضو و 
ار زامن  دروآ و  اج  هب  ار  لسغ  وضو و  هرابود  دـش ، كاپ  یّلک  هب  هک  یعقوم  دزادـنیب و  ریخأت  ار  زامن  دـیاب  دوشیم ، كاپ  یّلک  هب  دروآ ،

زامن دـناوتیم  دراد  هک  یلـسغ  وضو و  اب  هکلب  دروآ ، اج  هب  هراـبود  ار  لـسغ  وضو و  تسین  مزـال  دـش  گـنت  زاـمن  تقو  رگا  و  دـناوخب .
زامن يارب  هک  یتقو  زا  دنادب  رگا  یلو  دنک ، لسغ  دیاب  دش  كاپ  نوخ  زا  یّلک  هب  یتقو  هطسوتم  هریثک و  هضاحتـسم  هلأسم 412 - دناوخب .

هـضاحتسم و  وضو ، زا  دعب  هلیلق  هضاحتـسم  هلأسم 413 - دـیامن . لسغ  هرابود  تسین  مزال  هدـماین  نوخ  رگید  هدـش  لسغ  لوغـشم  شیپ ،
درادن لاکشا  زامن  زا  لبق  ياهاعد  ندناوخ  هماقا و  ناذا و  نتفگ  یلو  دوش ، زامن  لوغشم  ًاروف  دیاب  وضو ، لسغ و  زا  دعب  هطسوتم  هریثک و 
هلصاف زامن  لسغ و  نیب  رگا  هضاحتـسم  نز  هلأسم 414 - دروآ . اج  هب  ار  نآ  ریغ  تونق و  لثم  بحتـسم  ياهراک  دـناوتیم  مه  زامن  رد  و 

هلأسم 415- تسین . مزال  لسغ  دیاین  جرف  ياضف  لخاد  رد  نوخ  رگا  یلو  دوش ، زامن  لوغشم  هلصافالب  دنک و  لسغ  هرابود  دیاب  دزادنیب ،
هلیسو هب  نآ  زا  دعب  لسغ و  زا  شیپ  دیاب  دشاب ، هتـشادن  ررـض  وا  يارب  هچنانچ  دوشن ، عطق  دشاب و  هتـشاد  نایرج  نز  هضاحتـسا  نوخ  رگا 

يریگولج نوخ  ندمآ  نوریب  زا  لسغ  وضو و  زا  دعب  دیاب  طقف  درادن  نایرج  هشیمه  رگا  یلو  دنک ، يریگولج  نوخ  ندـمآ  نوریب  زا  هبنپ 
. دناوخب هرابود  دیاب  هدناوخ  مه  زامن  رگا  دریگب و  مه  وضو  دنک و  لسغ  هرابود  دیاب  دیآ ، نوریب  نوخ  دنک و  یهاتوک  هچنانچ  و  دـیامن ،

بجاو دوش ، هریثک  هطـسوتم  هضاحتـسا  لسغ ، نیب  رد  رگا  یلو  تسا ، حیحـص  لسغ  دوشن ، عطق  نوخ  لـسغ ، عقوم  رد  رگا  هلأسم 416 -
رد هضاحتسم  نز  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 417 - دریگب . رس  زا  ار  نامه  هدوب  یسامترا ) ای   ) یبیترت لسغ  لوغشم  هچنانچ  تسا 

لسغ هک  ياهضاحتسم  نز  هزور  هلأسم 418 - دنک . يریگولج  نوخ  ندمآ  نوریب  زا  دناوتیم  هک  يرادـقم  هب  تسا  هزور  هک  يزور  مامت 
رب انب  زین  و  دهد ، ماجنا  تسا ، بجاو  شزور  ياهزامن  يارب  هک  ار  ییاهلـسغ  زور  رد  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  دشابیم  بجاو  وا  رب 

برغم و زامن  يارب  رگا  یلو  دروآ ، اج  هب  دریگب  هزور  ار  نآ  يادرف  دهاوخیم  هک  یبش  ياشع  برغم و  زامن  لسغ  دـیاب  بجاو ، طایتحا 
بجاو شزور  ياهزامن  يارب  هک  ار  ییاهلـسغ  مه  زور  رد  دیامن و  لسغ  حبـص  ناذا  زا  شیپ  بش  زامن  ندناوخ  يارب  دـنکن و  لسغ  اشع 
حیحص وا  هزور  دنکن  لسغ  بورغ  ات  دوش و  هضاحتـسم  رـصع ، زامن  زا  دعب  رگا  هلأسم 419 - تسا . حیحـص  وا  هزور  دروآ ، اج  هب  تسا 
ماجنا دش  هتفگ  هک  ار  هریثک  ای  هطـسوتم  ياهراک  دـیاب  دوش  هریثک  ای  هطـسوتم  زامن ، زا  شیپ  نز  هلیلق  هضاحتـسا  رگا  هلأسم 420 - تسا .

هدرک لسغ  هطسوتم  هضاحتـسا  يارب  هچنانچ  دهد و  ماجنا  ار  هریثک  هضاحتـسا  ياهراک  دیاب  دوش  هریثک  هطـسوتم ، هضاحتـسا  رگا  و  دهد .
ار زامن  دیاب  دوش ، هریثک  نز  هطـسوتم  هضاحتـسا  زامن ، نیب  رد  رگا  هلأسم 421 - دنک . لسغ  هریثک  يارب  هرابود  دیاب  درادن و  هدـیاف  دـشاب 

چیه يارب  رگا  و  دناوخب . ار  زامن  نامه  دـهد و  ماجنا  ار  نآ  رگید  ياهراک  دریگب و  وضو  دـنک و  لسغ  هریثک  هضاحتـسا  يارب  دنکـشب و 
درادن تقو  اهنآ  زا  یکی  يارب  رگا  و  وضو ، زا  لدب  يرگید  و  لسغ ، زا  لدب  یکی  دنک ، ممیت  ود  دیاب  درادن ، تقو  وضو  لسغ و  زا  مادک 

مامت ار  زامن  دیاب  و  دنکـشب ، ار  زامن  دناوتیمن  درادن  تقو  مه  ممیت  يارب  رگا  یلو  دروآ ، اج  هب  ار  يرگید  دـنک و  ممیت  نآ  ضوع  دـیاب 
رد رگا  هلأسم 422 - دوش . هریثک  ای  هطسوتم  وا  هلیلق  هضاحتسا  زامن  نیب  رد  رگا  تسا  نینچمه  و  دیامن ، اضق  بجاو  طایتحا  رب  انب  و  دنک ،

وضو و دیاب  هدوب ، هدش  عطق  دمهفب  زامن  زا  دعب  هچنانچ  هن ، ای  هدش  عطق  مه  نطاب  رد  هک  دـنادن  هضاحتـسم  دـیایب و  دـنب  نوخ ، زامن ، نیب 
ياهزامن يارب  هریثک و  لمع  لوا  زامن  يارب  دیاب  دوش ، هطسوتم  نز  هریثک  هضاحتسا  رگا  هلأسم 423 - دروآ . اج  هب  هرابود  ار  زامن  لسغ و 

زامن يارب  دنک و  لسغ  رهظ  زامن  يارب  دیاب  دوش ، هطسوتم  هریثک  هضاحتسا  رهظ  زامن  زا  شیپ  رگا  اًلثم  دروآ . اج  هب  ار  هطـسوتم  لمع  دعب 
زامن يارب  دیاب  دشاب ، هتشاد  تقو  رصع  زامن  رادقم  هب  طقف  دنکن و  لسغ  رهظ  زامن  يارب  رگا  یلو  دریگب  وضو  طقف  اشع  برغم و  رصع و 

هب طقف  دنکن و  لسغ  مه  نآ  يارب  رگا  و  دـنک . لسغ  برغم  زامن  يارب  دـیاب  دـنکن  لسغ  مه  رـصع  زامن  يارب  رگا  و  دـیامن ، لسغ  رـصع 
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دوش و عطق  هریثـک  هضاحتـسم  نوخ  زاـمن  ره  زا  شیپ  رگا  هلأسم 424 - دیامن . لسغ  اشع  يارب  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  تقو  اشع  زامن  رادـقم 
هک دـشاب  گنت  تقو  هچنانچ  دوش  عطق  زامن  زا  شیپ  لسغ و  زا  دـعب  رگا  یلو  دروآ ، اج  هب  لسغ  کی  دـیاب  زاـمن  ره  يارب  دـیایب  هراـبود 

رگا هلأسم 425 - وضو . مکح  تسا  روط  نیمه  دـناوخب و  ار  زامن  دـناوتیم  لسغ  نامه  اب  دـناوخب  تقو  رد  ار  زامن  دـنک و  لسغ  دـناوتن 
هطـسوتم هضاحتـسا  رگا  زین  و  دهد ، ماجنا  ار  هلیلق  لمع  دعب  ياهزامن  يارب  هریثک و  لمع  لوا  زامن  يارب  دیاب  دوش ، هلیلق  هریثک  هضاحتـسا 

زا یکی  هضاحتـسم  رگا  هلأسم 426 - دروآ . اـج  هب  ار  هلیلق  لـمع  دـعب  ياـهزامن  يارب  هطـسوتم و  لـمع  لوا ، زاـمن  يارب  دـیاب  دوش  هلیلق 
رگا هلیلق  هضاحتـسم  هلأـسم 427 - تسا . لـطاب  شزاـمن  دـنک ، كرت  ار  هبنپ  ندرک  ضوـع  یّتـح  دـشابیم  بجاو  وا  رب  هک  ار  ییاـهراک 
دیاب دناسرب  نآرق  طخ  هب  ار  دوخ  ندب  زا  ییاج  دـهاوخب  اًلثم  تسا ، نتـشاد  وضو  نآ  طرـش  هک  دـهد ، ماجنا  يراک  زامن  زا  ریغ  دـهاوخب 

رد فقوت  هنیدم و  هکم و  دجـسم  رد  نتفر  هلأسم 428 - بجاو . طایتحا  رب  انب  تسین ، یفاک  هتفرگ  زاـمن  يارب  هک  ییوضو  دریگب و  وضو 
بجاو طایتحا  رب  انب  وا  اب  رهوش  یکیدزن  یلو  درادن  لاکشا  هضاحتسم  نز  يارب  دراد  بجاو  هدجس  هک  ياهروس  ندناوخ  دجاسم و  ریاس 

هبنپ و ندرک  ضوع  وضو و  لـثم  تسا ، بجاو  زاـمن  يارب  هک  ار  يرگید  ياـهراک  هچ  رگا  دـنک  لـسغ  هک  دوـشیم  لـالح  یتروـص  رد 
طخ هب  ار  دوخ  ندب  زا  ییاج  زامن  تقو  زا  شیپ  دهاوخب  هطسوتم  ای  هریثک  هضاحتسا  رد  نز  رگا  هلأسم 429 - دشاب . هدادن  ماجنا  لامتسد 
مه تاـیآ  زاـمن  يارب  دـیاب  و  تسا . بجاو  هضاحتـسم  رب  تاـیآ  زاـمن  هلأـسم 430 - دریگب . مه  وضو  دـنک و  لـسغ  دـیاب  دـناسرب ، نآرق 
رگا دوش  بجاو  هضاحتسم  رب  تایآ  زامن  هیموی  زامن  تقو  رد  هاگره  هلأسم 431 - دهد . ماجنا  دش  هتفگ  هیموی  زامن  يارب  هک  ار  ییاهراک 

ماجنا تسا  بجاو  وا  هیموی  زامن  يارب  هک  ار  ییاهراک  مامت  مه  تایآ  زامن  يارب  دـیاب  دروآ ، اـج  هب  مه  رـس  تشپ  ار  ود  ره  دـهاوخب  هچ 
اـضق زامن  دهاوخب  هضاحتـسم  نز  رگا  هلأسم 432 - درواین . اـج  هب  وضو  لـسغ و  کـی  اـب  ار  ود  ره  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـهد و 

وا زا  هک  ینوخ  دـنادب  نز  رگا  هلأسم 433 - دروآ . اج  هب  تسا  بجاو  وا  رب  ادا  زاـمن  يارب  هک  ار  ییاـهراک  زاـمن  ره  يارب  دـیاب  دـناوخب ،
هکلب دنک ، لمع  هضاحتسا  روتـسد  هب  دیاب  بجاو ، طایتحا  رب  انب  درادن  ار  سافن  ضیح و  مکح  ًاعرـش  تسین و  مخز  نوخ  دوشیم  جراخ 

ياهراک دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشاب ، هتشادن  ار  اهنآ  هناشن  هچنانچ  رگید ، ياهنوخ  ای  تسا  هضاحتسا  نوخ  هک  دشاب  هتشاد  کش  رگا 
. دهد ماجنا  ار  هضاحتسا 

ضیح

ضیح

. دنیوگیم ضئاح  ضیح ، نوخ  ندید  عقوم  رد  ار  نز  دوشیم و  جراخ  اهنز  محر  زا  يزور  دـنچ  هام  ره  رد  ًابلاغ  هک  تسا  ینوخ  ضیح 
نوریب شزوس  یمک  راشف و  اب  تسا و  خرس  ای  یهایس  هب  لیام  خرس  نآ  گنر  مرگ و  ظیلغ و  تاقوا ، رتشیب  رد  ضیح  نوخ  هلأسم 434 -

، دنتسین هدیس  هک  ییاهنز  دننیبیمن و  ضیح  نوخ  ینعی  دنوشیم  هسئای  لاس  تصش  ندش  مامت  زا  دعب  هدیس  ياهنز  هلأسم 435 - دیآیم .
دنیبیم ندش  هسئای  زا  دعب  نز  لاس و  هن  ندـش  مامت  زا  شیپ  رتخد  هک  ینوخ  هلأسم 436 - دنوشیم . هسئای  لاس  هاجنپ  ندش  مامت  زا  دـعب 

هن دـنادیمن  هک  يرتخد  هلأـسم 438 - دـنیبب . ضیح  تسا  نکمم  دـهدیم ، ریـش  هچب  هـک  ینز  هلماـح و  نز  هلأـسم 437 - تسین . ضیح 
دـشاب و هتـشاد  ار  ضیح  ياههناشن  رگا  و  تسین . ضیح  دـشاب  هتـشادن  ار  ضیح  ياههناشن  هک  دـنیبب  ینوخ  رگا  هن  ای  هدـش  مامت  شلاـس 

هـسئای دراد  کش  هک  ینز  هلأسم 439 - تسا . هدـش  مامت  وا  لاـس  هن  دوشیم  مولعم  تسا و  ضیح  دـنک  ادـیپ  شندوب  ضیح  هب  ناـنیمطا 
زور هس  زا  رتمک  ضیح  تدم  هلأسم 440 - تسا . هدشن  هسئای  هک  دراذگب  انب  دیاب  هن ، ای  تسا  ضیح  دنادن  دنیبب و  ینوخ  رگا  هن ، ای  هدش 

رس تشپ  ضیح ، لوا  زور  هس  دیاب  هلأسم 441 - تسین . ضیح  دشاب ، رتمک  زور  هس  زا  مه  يرـصتخم  رگا  دوشیمن و  زور  هد  زا  رتشیب  و 
تسین مزال  هلأسم 442 - تسین . ضیح  دنیبب  نوخ  زور  کی  هرابود  دوش و  كاپ  زور  کی  دنیبب و  نوخ  زور  ود  اًلثم  رگا  سپ  دـشاب ، مه 

يوسوملا هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هرس سدق   ) ینیمخلا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 287 

http://www.ghaemiyeh.com


تدـم دوش و  كاپ  يرـصتخم  زور  هس  نیب  رد  هچنانچ  و  تسا ، یفاک  دـشاب  نوخ  جرف  رد  رگا  هکلب  دـیایب ، نوریب  نوخ  زور  هس  مامت  رد 
لوا بش  تسین  مزال  هلأسم 443 - تسا . ضیح  مه  زاب  هدوب ، نوخ  جرف  رد  زور  هس  مامت  رد  دنیوگب  هک  دشاب  مک  يردق  هب  ندـش  كاپ 

تـشپ موس  زور  بورغ  ات  لوا  زور  حبـص  ناذا  زا  رگا  سپ  دوشن ، عطق  نوخ  موس  مود و  بش  رد  دیاب  یلو  دنیبب ، نوخ  ار  مراهچ  بش  و 
نوخ چیه  مه  موس  مود و  بش  رد  دوش و  عطق  مراهچ  زور  زا  عقوم  نامه  رد  دوش و  عورش  لوا  زور  ياهطـسو  رد  ای  دیایب ، نوخ  مه  رس 

هک ییاهزور  دـنیبب و  نوخ  هرابود  هچناـنچ  دوش ، كاـپ  دـنیبب و  نوخ  مه  رـس  تشپ  زور  هس  رگا  هلأـسم 444 - تسا . ضیح  دوشن ، عطق 
رگا هلأسم 445 - تسا . ضیح  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  مه  ییاهزور  دوشن  رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  هدوب  كاپ  طـسو  رد  هدـید و  نوخ 
پچ فرط  رد  لمد  دـنادن  هچنانچ  ضیح ، نوخ  ای  تسا  لـمد  نوخ  دـنادن  دـشاب و  رتمک  زور  هد  زا  رتشیب و  زور  هس  زا  هک  دـنیبب  ینوخ 

، دـیآ نوریب  پچ  فرط  زا  نوخ  رگا  سپ  دروآ  نوریب  دـنک و  لـخاد  هبنپ  يرادـقم  دـشاب  نکمم  هک  یتروـص  رد  تسار  فرط  اـی  تسا 
نوخ دنادیم  هک  یتروص  رد  دنک  یسراو  هک  دشابن  نکمم  رگا  و  تسا ، لمد  نوخ  دیآ  نوریب  تسار  فرط  زا  رگا  تسا و  ضیح  نوخ 

ییاهزیچ همه  دیاب  لمد  ای  هدوب  ضیح  نوخ  دـنادیمن  رگا  و  دـهد ، رارق  لمد  نوخ  هدوب  لمد  رگا  دـهد و  رارق  ضیح  هدوب  ضیح  قباس 
دنیبب ینوخ  رگا  هلأسم 446 - دروآ . اج  هب  دهدیم  ماجنا  ضئاح  ریغ  نز  هک  ار  ییاهتدابع  همه  دنک و  كرت  تسا  مارح  ضئاح  رب  هک  ار 

رارق كاپ  هدوب  كاپ  رگا  ضیح و  هدوب  ضیح  اًلبق  رگا  مخز ، ای  تسا  ضیح  نوخ  دنادن  دـشاب و  رتمک  زور  هد  زا  رتشیب و  زور  هس  زا  هک 
ریغ نز  هک  ییاـهتدابع  همه  دـنک و  كرت  تسا  مارح  ضئاـح  رب  هک  ار  ییاـهزیچ  همه  ضیح  اـی  هدوب  كاـپ  دـنادیمن  هچناـنچ  و  دـهد ،

ار ضیح  طیارـش  هچنانچ  سافن ، ای  تسا  ضیح  نوخ  هک  دنک  کش  دنیبب و  ینوخ  رگا  هلأسم 447 - دروآ . اج  هب  دـهدیم  ماجنا  ضئاح 
ینعی دنک ، یسراو  ار  دوخ  دیاب  تراکب ، ای  تسا  ضیح  نوخ  دنادن  هک  دنیبب  ینوخ  رگا  هلأسم 448 - دهد . رارق  ضیح  دیاب  دشاب ، هتشاد 

همه هب  رگا  تسا و  تراکب  نوخ  دشاب ، هدولآ  نآ  فارطا  رگا  سپ  دروآ  نوریب  دعب  دـنک ، ربص  یمک  دـیامن و  جرف  لخاد  هبنپ  يرادـقم 
ضیح مود  نوخ  دـنیبب  نوخ  زور  هس  زا  دـعب  دوش و  كاپ  دـنیبب و  نوخ  زور  هس  زا  رتمک  رگا  هلأسم 449 - دشابیم . ضیح  هدیـسر ، نآ 

. تسین ضیح  دشاب  شتداع  ياهزور  رد  هچ  رگا  لوا  نوخ  تسا و 

ضئاح ماکحا 

اج هب  یلو  دوش ، هدروآ  اج  هب  ممیت  ای  لسغ  ای  وضو  اب  دیاب  زامن  دـننام  هک  ییاهتدابع  لوا : تسا : مارح  ضئاح  رب  زیچ  دـنچ  هلأسم 450 -
مارح بنج  رب  هک  ییاهزیچ  مامت  مّود : درادن . یعنام  ّتیم ، زامن  دننام  تسین ، مزال  اهنآ  يارب  ممیت  لسغ و  وضو و  هک  ییاهتدابع  ندروآ 

رادـقم هب  هچ  رگا  نز ، يارب  مه  تـسا و  مارح  درم  يارب  مـه  هـک  جرف ، رد  ندرک  عاـمج  موـس : دـش . هـتفگ  تباـنج  ماـکحا  رد  تـسا و 
نز ربد  رد  دـنکن و  لخاد  مه  ار  هاگهنتخ  زا  رتمک  رادـقم  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  دـیاین ، نوریب  مه  ینم  دوش و  لخاد  هاگهنتخ 

يارب دیاب  ًاعرش  یلو  تسین  یعطق  نز  ضیح  هک  مه  ییاهزور  رد  ندرک  عامج  هلأسم 451 - دراد . هدیدش  تهارک  ندرک ، یطو  ضئاح ،
تداع ياهزور  دوشیم  هتفگ  ًادعب  هک  يروتـسد  هب  دیاب  دنیبیم و  نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  هک  ینز  سپ  تسا . مارح  دهد  رارق  ضیح  دوخ 

نز ضیح  ياهزور  هرامش  رگا  هلأسم 452 - دیامن . یکیدزن  وا  اب  اهزور  نآ  رد  دـناوتیمن  شرهوش  دـهد ، رارق  ضیح  ار  دوخ  ناشیوخ 
هرافک الط  دوخن  هدجیه  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنک ، عامج  لبق  رد  دوخ  نز  اب  نآ ، لوا  تمـسق  رد  درم  دوش و  میـسقت  تمـسق  هس  هب 

هک ینز  اًلثم  دهدب . مین  دوخن و  راهچ  دیاب  دنک ، عامج  موس  تمـسق  رد  رگا  دوخن و  هن  دنک ، عامج  مود  تمـسق  رد  رگا  دـهدب و  ریقف  هب 
زور ای  بش  رد  دهدب و  الط  دوخن  هدجیه  دیاب  دنک  عامج  وا  اب  مود  لّوا و  زور  ای  بش  رد  شرهوش  رگا  دـنیبیم ، ضیح  نوخ  زور  شش 

هرافک ضئاـح ، نز  ربد  رد  یطو  هلأسم 453 - دـهدب . مین  دوخن و  راـهچ  دـیاب  مشـش  مجنپ و  زور  اـی  بش  رد  دوخن و  هن  مراـهچ  موس و 
رادهکـس تمیق  دـیاب  دـهدب  ار  نآ  تمیق  دـهاوخب  رگا  یلو  دـهدب ، رادهکـس  يالط  زا  ار  هرافک  يالط  تسین  مزـال  هلأسم 454 - درادن .

ار یتقو  تمیق  دیاب  دشاب ، هدرک  قرف  دـهدب  ریقف  هب  دـهاوخیم  هک  یتقو  اب  هدرک  عامج  هک  یتقو  رد  الط  تمیق  رگا  هلأسم 455 - دهدب .
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، ضیح موس  تمسق  رد  مه  مود و  تمسق  رد  مه  لوا و  تمسق  رد  مه  یسک  رگا  هلأسم 456 - دنک . باسح  دهدب  ریقف  هب  دهاوخیم  هک 
هک نآ  زا  دعب  ناسنا  رگا  هلأسم 457 - دهدب . دوشیم  مین  دوخن و  کی  یـس و  مه  يور  هک  ار  هرافک  هس  ره  دیاب  دنک ، عامج  دوخ  نز  اب 

هبترم دنچ  ضئاح  نز  اب  رگا  هلأسم 458 - دهدب . هرافک  دیاب  مه  زاب  دـنک  عامج  هرابود  هداد  ار  نآ  هرافک  هدرک و  عامج  ضیح  لاح  رد 
لاـح رد  درم  رگا  هلأسم 459 - دـهدب . هرافک  کی  عامج  ره  يارب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـهدن  هرافک  اـهنآ  نیب  رد  دـنک و  عاـمج 

درم رگا  هلأسم 460 - دهدب . هرافک  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دوشن  ادج  رگا  دوش و  ادج  وا  زا  ًاروف  دیاب  هدـش ، ضئاح  نز  دـمهفب  عامج 
هرافک هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـیامن ، عامج  تسا  وا  دوخ  لایع  هک  نیا  نامگ  هب  یمرحمان  ضئاح  نز  اب  ای  دـنک  انز  ضئاـح  نز  اـب 
بجاو طایتحا  رب  انب  دناوتیمن  رگا  و  دهدب ، ریقف  هب  ياهقدـص  هک  تسا  نآ  رتهب  دـهدب  هرافک  دـناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 461 - دهدب .

قالط باتک  رد  هک  يروطب  ضیح ، لاح  رد  نز  نداد  قـالط  هلأسم 462 - دهدب . ار  هرافک  دیاب  تسناوت  تقو  ره  و  دنک ، رافغتـسا  دـیاب 
رگا هلأسم 464 - درک . لوبق  ار  وا  فرح  دیاب  ماهدـش ، كاپ  ضیح  زا  ای  مضئاح  دـیوگب  نز  رگا  هلأسم 463 - تسا . لطاب  دوشیم  هتفگ 

حیحـص وا  زامن  هن ، ای  هدش  ضئاح  هک  دـنک  کش  زامن  نیب  رد  نز  رگا  هلأسم 465 - تسا . لطاب  وا  زامن  دوش ، ضئاـح  زاـمن  نیب  رد  نز 
نوخ زا  نز  هک  نآ  زا  دعب  هلأسم 466 - تسا . لطاب  هدناوخ  هک  يزامن  هدش  ضئاح  زامن  نیب  رد  هک  دـمهفب  زامن  زا  دـعب  رگا  یلو  تسا 

روتـسد و  دنک . لسغ  دوش ، هدروآ  اج  هب  ممیت  ای  لسغ  ای  وضو  اب  دیاب  هک  يرگید  ياهتدابع  زامن و  يارب  تسا  بجاو  دـش ، كاپ  ضیح 
رتهب دریگب  وضو  لسغ  زا  شیپ  رگا  و  دریگب . مه  وضو  نآ  زا  دـعب  ای  لـسغ  زا  شیپ  دـیاب  زاـمن  يارب  یلو  تسا ، تباـنج  لـسغ  لـثم  نآ 

مه شرهوش  و  تسا ، حیحـص  وا  قالط  دـشاب ، هدرکن  لـسغ  هچ  رگا  دـش ، كاـپ  ضیح ، نوخ  زا  نز  هک  نآ  زا  دـعب  هلأسم 467 - تسا .
رد هک  يرگید  ياهراک  اما  دیامن . يراددوخ  وا  اب  عامج  زا  لسغ  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دنک ، عامج  وا  اب  دـناوتیم 

يارب بآ  رگا  هلأسم 468 - دوشیمن . لالح  وا  رب  دنکن  لسغ  ات  نآرق ، طخ  سم  دجـسم و  رد  فقوت  دـننام  هدوب  مارح  وا  رب  ضیح  تقو 
زا لدب  دـنک و  لسغ  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دریگب ، وضو  ای  دـنک  لسغ  ای  دـناوتب  هک  دـشاب  ياهزادـنا  هب  دـشابن و  یفاک  لسغ  وضو و 

يارب رگا  دیامن و  ممیت  لسغ  ضوع  دریگب و  وضو  دیاب  دـشابن ، لسغ  هزادـنا  هب  دـشاب و  یفاک  وضو  يارب  طقف  رگا  و  دـیامن . ممیت  وضو 
رد نز  هک  ياهیموی  ياهزامن  هلأسم 469 - وضو . زا  لدب  يرگید  لسغ و  زا  لدب  یکی  دنک ، ممیت  ود  دیاب  درادن ، بآ  اهنآ  زا  کی  چـیه 

رگا هک  دـنادب  دوش و  لخاد  زامن  تقو  هاگره  هلأسم 470 - دیامن . اضق  دیاب  ار  بجاو  ياههزور  یلو  درادـن ، اضق  هدـناوخن ، ضیح  لاح 
ماجنا هزادنا  هب  تقو  لّوا  زا  دزادـنیب و  ریخأت  ار  زامن  نز  رگا  هلأسم 471 - دناوخب . زامن  ًاروف  دیاب  دوشیم ، ضئاح  دزادـنیب  ریخأت  ار  زامن 

دیاب رگید  ياهزیچ  ندناوخ و  دنک  ندناوخ و  دنت  رد  یلو  تسا ، بجاو  وا  رب  زامن  نآ  ياضق  دوش ، ضئاح  درذگب و  زامن  کی  ِتابجاو 
هب هک  دوشیم  بجاو  یتروص  رد  نآ  ياـضق  دـناوخن ، زاـمن  رهظ  لوا  رد  رگا  تسین  رفاـسم  هک  ینز  اًـلثم  دـنکب ، ار  دوخ  لاـح  هظحـالم 

نتـشذگ تسا  رفاسم  هک  یـسک  يارب  و  دوش ، ضئاح  درذگب و  رهظ  لّوا  زا  دش  هتفگ  هک  يروتـسد  هب  زامن  تعکر  راهچ  ندناوخ  رادقم 
مهارف رادـقم  هب  رگا  سپ  دـیامنب ، تسین  اراد  هک  ار  یطیارـش  هیهت  هظحـالم  دـیاب  زین  تسا و  یفاـک  تعکر  ود  ندـناوخ  رادـقم  هب  تقو 

رخآ رد  نز  رگا  هلأسم 472 - تسین . بجاو  هنرگ  تسا و  بجاو  اضق  دوش  ضئاح  درذگب و  زامن  کی  ندـناوخ  تامدـقم و  نآ  ندروآ 
کی ندناوخ  نآ و  ندیشک  بآ  ای  سابل  ندرک  هیهت  دننام  زامن  رگید  تامدقم  وضو و  لسغ و  هزادنا  هب  دوش و  كاپ  نوخ  زا  زامن  تقو 

هلأسم 473- دروآ . اج  هب  ار  نآ  ياضق  دیاب  دناوخن  رگا  دـناوخب و  ار  زامن  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  تقو  تعکر  کی  زا  رتشیب  ای  زامن  تعکر 
رگا اما  تسین ، بجاو  وا  رب  زامن  نآ  دناوخب  تقو  رد  ار  زامن  ممیت  اب  دـناوتیم  یلو  درادـن  تقو  وضو  لسغ و  هزادـنا  هب  ضئاح  نز  رگا 
رگا هلأسم 474 - دناوخب . ار  زامن  نآ  دنک و  ممیت  دیاب  دراد ، ررـض  شیارب  بآ  هک  نآ  لثم  تسا ، ممیت  شفیلکت  تقو  یگنت  زا  هتـشذگ 

هب هک  نیا  لاـیخ  هب  رگا  هلأسم 475 - دناوخب . ار  شزامن  دـیاب  هن ، ای  دراد  تقو  زامن  يارب  هک  دـنک  کش  ندـش  كاپ  زا  دـعب  ضئاح  نز 
اج هب  ار  زامن  نآ  ياضق  دـیاب  هتـشاد ، تقو  دـمهفب  دـعب  دـناوخن و  زامن  درادـن  تقو  تعکر  کی  ندـناوخ  زامن و  تامدـقم  هیهت  هزادـنا 

دریگب وضو  دنک و  ضوع  ار  لامتسد  هبنپ و  دیامن و  كاپ  نوخ  زا  ار  دوخ  زامن ، تقو  رد  ضئاح  نز  تسا  بحتـسم  هلأسم 476 - دروآ .
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ندناوخ و هلأسم 477 - دوش . تاولص  اعد و  رکذ و  لوغشم  دنیشنب و  هلبق  هب  ور  زامن  ياج  رد  دیامن و  ممیت  دریگب  وضو  دناوتیمن  رگا  و 
ضئاح يارب  نآ  دـننام  انح و  هب  ندرک  باـضخ  زین  نآرق و  ياـهطخ  نیب  اـم  هیـشاح و  هب  ندـب  زا  ییاـج  ندـناسر  نآرق و  نتـشاد  هارمه 

. تسا هورکم 

ضئاح ياهنز  ماسقا 

هراشا

نیعم تقو  رد  مهرس  تشپ  هام  ود  هک  تسا  ینز  نآ  و  هیددع ، هیتقو و  تداع  بحاص  لوا : دنمسق : شـش  رب  ضئاح  ياهنز  هلأسم 478 -
متفه ات  هام  لوا  زا  مه  رـس  تشپ  هام  ود  هک  نآ  لثم  دشاب ، هزادنا  کی  هام  ود  ره  رد  مه  وا  ضیح  ياهزور  هرامـش  دـنیبب و  ضیح  نوخ 

ياهزور هرامـش  یلو  دنیبب  ضیح  نوخ  نیعم ، تقو  رد  مه  رـس  تشپ  هام  ود  هک  تسا  ینز  نآ  و  هیتقو ، تداع  بحاص  مود : دنیبب . نوخ 
زور مود  هام  و  متفه ، زور  لوا  هام  یلو  دـنیبب  نوخ  هام  لوا  زور  زا  مهرـس  تشپ  هام  ود  اًلثم  دـشابن ، هزادـنا  کی  هام  ود  ره  رد  وا  ضیح 
کی هب  مهرـس  تشپ  ِهام  ود  رد  وا  ضیح  ياهزور  هرامـش  هک  تسا  ینز  نآ  و  هیددـع ، تداع  بحاص  موس : دوش . كاپ  نوخ  زا  متـشه 
نوخ مهدـفه  ات  مهدزاود  زا  مود  هام  مهد و  ات  مجنپ  زا  لوا  هام  هک  نآ  لـثم  دـشابن ، یکی  نوخ  ود  نآ  ندـید  تقو  یلو  دـشاب ، هزادـنا 

ياهزات تداع  هدروخ و  مهب  شتداع  ای  هدرکن  ادیپ  ینیعم  تداع  یلو  هدید ، نوخ  هام  دنچ  هک  تسا  ینز  نآ  و  هبرطـضم ، مراهچ : دـنیبب .
ار دوخ  تداع  هک  تسا  ینز  نآ  و  هیـسان ، مشـش : تسا . وا  ندـید  نوخ  لوا  هعفد  هک  تسا  ینز  نآ  و  هئدـتبم ، مجنپ : تسا . هدرکن  ادـیپ 

. دوشیم هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  هک  دنراد  یماکحا  اهنیا  مادک  ره  و  تسا . هدرک  شومارف 

هیددع هیتقو و  تداع  بحاص  -1

دنیبب و ضیح  نوخ  نیعم ، تقو  رد  مهرس  تشپ  هام  ود  هک  ینز  لوا : دناهتـسد : هس  دنراد  هیددع  هیتقو و  تداع  هک  ییاهنز  هلأسم 479 -
زا نز  نیا  ضیح  تداع  هک  دوش  كاپ  متفه  زور  دـنیبب و  نوخ  هام ، لوا  زور  زا  مه  رـس  تشپ  هام  ود  اًلثم  دوش ، كاپ  مه  نیعم  تقو  رد 
هک ینوخ  متشه  ات  هام  لوا  زا  اًلثم  نیعم  زور  دنچ  مه  رـس  تشپ  هام  ود  یلو  دوشیمن  كاپ  نوخ  زا  هک  ینز  مود : تسا . متفه  ات  هام  لوا 

ياـههناشن وا  ياـهنوخ  هیقب  و  دـیآیم . نوریب  شزوس  راـشف و  اـب  تسا و  مرگ  هایـس و  ظـیلغ و  ینعی  دراد ، ار  ضیح  ياـههناشن  دـنیبیم 
دعب دنیبب و  ضیح  نوخ  نیعم ، تقو  رد  مهرس  تشپ  هام  ود  هک  ینز  موس : دوشیم . متـشه  ات  هام  لوا  زا  وا  تداع  هک  دراد  ار  هضاحتـسا 

هک ییاهزور  اب  هدید  نوخ  هک  ییاهزور  مامت  دـنیبب و  نوخ  هرابود  دوش و  كاپ  رتشیب  ای  زور  کی  دـید  نوخ  رتشیب  ای  زور  هس  هک  نآ  زا 
هزادـنا کی  مه  يور  هدوب  كاپ  طسو  رد  هدـید و  نوخ  هک  ییاهزور  همه  هاـم  ود  ره  رد  دوشن و  رتشیب  زور  هد  زا  هدوب  كاـپ  طـسو  رد 

كاپ طسو  رد  هک  ییاهزور  تسین  مزال  و  تسا ، هدوب  كاپ  طسو  رد  هدید و  نوخ  هک  تسا  ییاهزور  مامت  هزادنا  هب  وا  تداع  هک  دشاب 
زور هس  هرابود  دوش و  كاپ  زور  هس  دـنیبب و  نوخ  موس  ات  هام  لوا  زور  زا  لوا  هام  رد  رگا  اًلثم  دـشاب ، هزادـنا  کی  هب  هاـم  ود  ره  رد  هدوب 

هن زا  مه  يور  دـنیبب و  نوخ  هرابود  دوش و  كاپ  رتشیب  ای  رتمک  ای  زور  هس  دـید ، نوخ  زور  هس  هک  نآ  زا  دـعب  مود  هاـم  رد  دـنیبب و  نوخ 
تقو رد  رگا  دراد ، هیددـع  هیتقو و  تداـع  هک  ینز  هلأـسم 480 - دوشیم . زور  هن  نز  نیا  تداـع  تسا و  ضیح  همه  دوشن ، رتـشیب  زور 

، نوخ نآ  هچ  رگا  هتخادـنا  بقع  ای  ولج  ار  ضیح  دـنیوگب  هک  يروطب  دـنیبب ، نوخ  رتبقع  زور  هس  ود  اـی  رتولج  زور  هس  ود  اـی  تداـع 
هکنیا لثم  هدوبن  ضیح  دمهفب  دعب  هچنانچ  و  دنک . لمع  دش  هتفگ  ضئاح  نز  يارب  هک  یماکحا  هب  دیاب  دشاب  هتشادن  ار  ضیح  ياههناشن 

دنچ رگا  دراد  هیددـع  هیتقو و  تداع  هک  ینز  هلأسم 481 - دـیامن . اضق  هدرواین  اج  هب  هک  ار  ییاهتدابع  دـیاب  دوش  كاپ  زور  هس  زا  شیپ 
و تسا . ضیح  همه  دوشن ، رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  دنیبب و  نوخ  تداع  زا  دـعب  زور  دـنچ  تداع و  ياهزور  همه  تداع و  زا  شیپ  زور 

يوسوملا هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
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هدـید نآ  زا  دـعب  نآ و  زا  شیپ  هک  ینوخ  تسا و  ضیح  هدـید ، دوخ  تداع  ياـهزور  رد  هک  ار  ینوخ  طـقف  دوش ، رتشیب  زور  هد  زا  رگا 
ياهزور همه  رگا  و  دیامن . اضق  هدرواین  اج  هب  تداع  زا  دعب  تداع و  زا  شیپ  ياهزور  رد  هک  ار  ییاهتدابع  دـیاب  و  دـشابیم ، هضاحتـسا 

طقف دوش ، رتشیب  زور  هد  زا  رگا  تسا و  ضیح  همه  دوشن  رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  دـنیبب و  نوخ  تداع  زا  شیپ  زور  دـنچ  اـب  ار  تداـع 
اـضق دـیاب  هدرکن  تدابع  اهزور  نآ  رد  هچناـنچ  دـشابیم و  هضاحتـسا  هدـید  نآ  زا  رتولج  هک  ینوخ  تسا و  ضیح  وا  تداـع  ياـهزور 

رگا و  تسا ، ضیح  همه  دوشن ، رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  دنیبب و  نوخ  تداع  زا  دـعب  زور  دـنچ  اب  ار  تداع  ياهزور  همه  رگا  و  دـیامن .
زا يرادـقم  رگا  دراد  هیددـع  هیتـقو و  تداـع  هـک  ینز  هلأـسم 482 - تسا . هضاحتـسا  یقاـب  ضیح و  تداـع  ياـهزور  طـقف  دوش  رتشیب 

رتشیب زور  هد  زا  رگا  تسا و  ضیح  همه  دوشن  رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  دـنیبب و  نوخ  تداـع  زا  شیپ  زور  دـنچ  اـب  ار  تداـع  ياـهزور 
ار لوا  ياـهزور  و  ضیح ، دوـش  وا  تداـع  رادـقم  هب  مه  يور  هک  نآ  زا  شیپ  زور  دـنچ  اـب  هدـید  نوـخ  تداـع  رد  هک  ییاـهزور  دوـش 
، دوشن رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  دنیبب و  نوخ  تداع  زا  دـعب  زور  دـنچ  اب  ار  تداع  ياهزور  زا  يرادـقم  رگا  و  دـهدیم . رارق  هضاحتـسا 

دوش وا  تداع  رادقم  هب  مه  يور  هک  نآ  زا  دعب  زور  دنچ  اب  هدید  نوخ  تداع  رد  هک  ییاهزور  دیاب  دوش ، رتشیب  رگا  تسا و  ضیح  همه 
دوش و كاـپ  دـید  نوخ  رتشیب  اـی  زور  هس  هک  نآ  زا  دـعب  رگا  دراد ، تداـع  هک  ینز  هلأسم 483 - دـهد . رارق  هضاحتـسا  ار  هیقب  ضیح و 
هد زا  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور  اب  هدید  نوخ  هک  ییاهزور  همه  دشاب و  زور  هد  زا  رتمک  نوخ  ود  نیب  هلصاف  دنیبب و  نوخ  هرابود 
هک نآ  - 1 دراد : تروص  دنچ  دنیبب ، نوخ  زور  جنپ  هرابود  دوش و  كاپ  زور  جـنپ  دـنیبب و  نوخ  زور  جـنپ  هک  نآ  لثم  دـشاب . رتشیب  زور 

ياهزور رد  دـنیبیم  ندـش  كاپ  زا  دـعب  هک  مود  نوخ  دـشاب و  تداع  ياهزور  رد  نآ ، زا  يرادـقم  اـی  هدـید  لوا  هعفد  هک  ینوخ  ماـمت 
و دـشابن ، تداع  ياهزور  رد  لوا  نوخ  هک  نآ  - 2 دهد . رارق  هضاحتـسا  ار  مود  نوخ  ضیح و  ار  لوا  نوخ  همه  دیاب  هک  دـشابن ، تداع 

نآ - 3 دهد . رارق  هضاحتـسا  ار  لوا  نوخ  ضیح و  ار  مود  نوخ  همه  دیاب  هک  دشاب  تداع  ياهزور  رد  نآ  زا  يرادقم  ای  مود  نوخ  مامت 
یکاپ اب  دـشابن و  رتمک  زور  هس  زا  هدوب  تداع  ياهزور  رد  هک  یلوا  نوخ  دـشاب و  تداع  ياـهزور  رد  مود  لوا و  نوخ  زا  يرادـقم  هک 

تسا و ضیح  اهنآ  همه  تروص  نیا  رد  هک  دـشابن ، رتشیب  زور  هد  زا  هدوب  تداع  ياهزور  رد  مه  نآ  هک  مود  نوخ  زا  يرادـقم  طـسو و 
رگا اًلثم  تسا ، هضاحتسا  هدوب  تداع  ياهزور  زا  دعب  هک  مود  نوخ  زا  يرادقم  هدوب و  تداع  ياهزور  زا  شیپ  هک  لوا  نوخ  زا  يرادقم 

، دنیبب نوخ  مهدزناپ  ات  دعب  دوش و  كاپ  زور  ود  دنیبب و  نوخ  مشـش  ات  لوا  زا  هام  کی  هک  یتروص  رد  هدوب ، مهد  ات  هام  موس  زا  شتداع 
مود لوا و  نوخ  زا  يرادقم  هک  نآ  - 4 دـشابیم . هضاحتـسا  مهدزناپ  ات  مهد  زا  نینچمه  موس و  ات  لوا  زا  تسا و  ضیح  مهد  ات  موس  زا 

طـسو یکاپ  نوخ و  ود  مامت  رد  دیاب  هک  دشاب ، رتمک  زور  هس  زا  هدوب ، تداع  ياهزور  رد  هک  یلوا  نوخ  یلو  دـشاب  تداع  ياهزور  رد 
نز يارب  هک  يروتـسد  هب  ینعی  دروآ ، اج  هب  ار  هضاحتـسا  ياهراک  دنک و  كرت  دش  هتفگ  ًاقباس  تسا و  مارح  ضئاح  رب  هک  ار  ییاهراک 

دـنیبن و نوخ  تداع  تقو  رد  رگا  دراد ، هیددـع  هیتقو و  تداع  هک  ینز  هلأسم 484 - دهد . ماجنا  ار  دوخ  ياهتدابع  دش  هتفگ  هضاحتـسم 
زا دعب  هچ  دشاب  هدید  تداع  تقو  زا  شیپ  هچ  دهد ، رارق  ضیح  ار  نامه  دیاب  دنیبب ، نوخ  شـضیح  ياهزور  هرامـش  هب  تقو  نآ  ریغ  رد 
زا رتشیب  ای  رتمک  نآ  ياهزور  هرامـش  یلو  دـنیبب  نوخ  دوخ  تداع  تقو  رد  رگا  دراد ، هیددـع  هیتقو و  تداـع  هک  ینز  هلأسم 485 - نآ .

ار ییاهراک  نوخ  ود  ره  رد  دیاب  دنیبب ، نوخ  هتـشاد  هک  یتداع  ياهزور  هرامـش  هب  هرابود  ندش ، كاپ  زا  دعب  دشاب و  وا  تداع  ياهزور 
زا رتشیب  رگا  دراد ، هیددع  هیتقو و  تداع  هک  ینز  هلأسم 486 - دروآ . اج  هب  ار  هضاحتسا  ياهراک  دنک و  كرت  تسا  مارح  ضئاح  رب  هک 
زا دـعب  هک  ینوخ  و  تسا ، ضیح  دـشاب ، هتـشادن  ار  ضیح  ياههناشن  هچ  رگا  هدـید  تداـع  ياـهزور  رد  هک  ینوخ  دـنیبب ، نوخ  زور  هد 

، تسا متفه  ات  هام  لوا  زا  وا  ضیح  تداع  هک  ینز  اًلثم  تسا . هضاحتـسا  دـشاب  هتـشاد  ار  ضیح  ياههناشن  هچ  رگا  هدـید  تداع  ياهزور 
. دشابیم هضاحتسا  دعب  زور  جنپ  ضیح و  نآ  لوا  زور  تفه  دنیبب ، نوخ  مهدزاود  ات  لوا  زا  رگا 
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زا دعب  دـنیبب و  ضیح  نوخ  نیعم ، تقو  رد  مهرـس  تشپ  هام  ود  هک  ینز  لوا : دناهتـسد : هس  دـنراد  هیتقو  تداع  هک  ییاهنز  هلأسم 487 -
هام یلو  دنیبب  نوخ  هام  لوا  زور  مه  رس  تشپ  هام  ود  اًلثم  دشابن ، هزادنا  کی  هام  ود  ره  رد  نآ  ياهزور  هرامش  یلو  دوش  كاپ  زور  دنچ 
زا هک  ینز  مود : دهد . رارق  دوخ  ضیح  تداع  ار  هام  لوا  زور  دیاب  نز  نیا  هک  دوش ، كاپ  نوخ  زا  متشه  زور  مود  هام  و  متفه ، زور  لوا 

راشف اب  تسا و  مرگ  هایس و  ظیلغ و  ینعی  دراد  ار  ضیح  ياههناشن  وا  نوخ  نیعم  تقو  رد  مهرـس  تشپ  هام  ود  یلو  دوشیمن  كاپ  نوخ 
کی هام  ود  ره  رد  دراد ، ضیح  هناشن  وا  نوخ  هک  ییاهزور  هرامش  دراد و  ار  هضاحتسا  هناشن  وا  ياهنوخ  هیقب  دیآیم و  نوریب  شزوس  و 

ار هضاحتـسا  هناشن  هیقب  ضیح و  ياههناشن  وا  نوخ  متـشه ، ات  هام  لوا  زا  مود  هام  رد  متفه و  ات  هام  لوا  زا  لوا ، هام  رد  اًلثم  تسین  هزادـنا 
تقو رد  مه  رـس  تشپ  هام  ود  هک  ینز  موس : دـهد . رارق  دوخ  ضیح  تداع  لوا  زور  ار  هاـم  لوا  زور  دـیاب  مه  نز  نیا  هک  دـشاب ، هتـشاد 

رد هک  ییاهزور  اب  هدـید  نوخ  هک  ییاهزور  مامت  دـنیبب و  نوخ  هبترم  ود  دوش و  كاپ  دـعب  دـنیبب و  ضیح  نوخ  رتشیب  اـی  زور  هس  نیعم ،
زور هن  مود  هام  رد  زور و  تشه  لوا  هام  رد  اًلثم  دـشاب ، لوا  هام  زا  رتشیب  اـی  رتمک  مود  هاـم  یلو  دوشن  رتشیب  زور  هد  زا  هدوب  كاـپ  طـسو 
تقو رد  رگا  دراد ، هیتقو  تداع  هک  ینز  هلأسم 488 - دهد . رارق  دوخ  ضیح  تداع  لوا  زور  ار  هام  لوا  زور  دـیاب  مه  نز  نیا  هک  دـشاب 

، هتخادـنا بقع  ای  ولج  ار  ضیح  دـنیوگب  هک  يروطب  دـنیبب  نوخ  تداع ، زا  دـعب  زور  هس  ود  ای  تداع  زا  شیپ  زور  هس  ود  ای  دوخ  تداع 
دمهفب دـعب  رگا  دـیامن و  راتفر  دـش  هتفگ  ضئاح  ياهنز  يارب  هک  یماکحا  هب  دـیاب  دـشاب ، هتـشادن  ار  ضیح  ياههناشن  نوخ  نآ  هچ  رگا 

هیتقو تداع  هک  ینز  هلأسم 489 - دیامن . اضق  هدرواین  اج  هب  هک  ار  ییاهتدابع  دیاب  دوش ، كاپ  زور  هس  زا  شیپ  هک  نآ  لثم  هدوبن ، ضیح 
ار دوخ  ناشیوخ  تداع  هرامـش  دیاب  دـهد ، صیخـشت  نآ  ياههناشن  هطـساو  هب  ار  ضیح  دـناوتن  دـنیبب و  نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  دراد ،
هک دهد  رارق  دوخ  ضیح  ار  نانآ  تداع  دناوتیم  یتروص  رد  یلو  هدرم . ای  دنـشاب  هدنز  يردام ، هچ  دنـشاب  يردپ  هچ  دهد ، رارق  ضیح 

زور و جنپ  یـضعب  تداع  اًلثم  دشابن ، هزادنا  کی  نانآ  ضیح  ياهزور  هرامـش  رگا  دشاب و  هزادنا  کی  نانآ  همه  ضیح  ياهزور  هرامش 
هب دراد  قرف  نارگید  اب  ناشتداع  هک  یناسک  رگم  دهد . رارق  دوخ  ضیح  ار  نانآ  تداع  دـناوتیمن  دـشاب  زور  تفه  رگید  یـضعب  تداع 

هلأسم 490- دهد . رارق  دوخ  ضیح  ار  نانآ  رتشیب  تداع  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  دنوش  باسح  چیه  نانآ  لباقم  رد  هک  دنشاب  مک  يردق 
لوا هدوب ، وا  تداع  لوا  هام  ره  رد  هک  ار  يزور  دـیاب  دـهدیم ، رارق  ضیح  ار  دوخ  ناشیوخ  تداع  هرامـش  دراد و  هیتقو  تداع  هک  ینز 

هچنانچ هدشیم ، كاپ  متـشه  زور  یهاگ  متفه و  زور  یهاگ  هدـیدیم و  نوخ  هام  لوا  زور  هام ، ره  هک  ینز  اًلثم  دـهد ، رارق  دوخ  ضیح 
. دهد رارق  هضاحتـسا  ار  یقاب  ضیح و  ار  هام  لوا  زور  تفه  دیاب  دشاب ، زور  تفه  شناشیوخ  تداع  دـنیبب و  نوخ  زور  هدزاود  هام ، کی 

هرامش ای  دشاب ، هتـشادن  شیوخ  هچنانچ  دهد ، رارق  ضیح  ار  دوخ  ناشیوخ  تداع  هرامـش  دیاب  دراد و  هیتقو  تداع  هک  ینز  هلأسم 491 -
. دهد رارق  هضاحتسا  ار  هیقب  ضیح و  ار  زور  تفه  ات  دنیبیم  نوخ  هک  يزور  زا  هام  ره  رد  دیاب  دشابن  مه  لثم  نانآ  تداع 
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هزادنا کی  مه  رـس  تشپ  هام  ود  رد  وا  ضیح  ياهزور  هرامـش  هک  ینز  لوا : دناهتـسد : هس  دنراد  هیددع  تداع  هک  ییاهنز  هلأسم 492 -
زا لوا  هام  رگا  اًلثم  دوشیم . وا  تداـع  هدـید  نوخ  هک  يزور  دـنچ  ره  تروص  نیا  رد  هک  دـشابن  یکی  وا  ندـید  نوخ  تقو  یلو  دـشاب ،
ود یلو  دوشیمن  كاپ  نوخ  زا  هک  ینز  مود : دوشیم . زور  جنپ  وا  تداع  دـنیبب ، نوخ  مهدزناپ  ات  مهدزای  زا  مود  هام  مجنپ و  ات  لوا  زور 

ضیح هناشن  نوخ  هک  ییاهزور  هرامـش  دراد و  ار  هضاحتـسا  هناشن  هیقب  ضیح و  هناشن  دنیبیم  هک  ینوخ  زا  زور  دـنچ  مه  رـس  تشپ  هام 
، دراد ار  ضیح  هناشن  وا  نوخ  هک  يزور  دـنچ  ره  تروص  نیا  رد  هک  تسین ، یکی  نآ  تقو  اـما  تسا ، هزادـنا  کـی  هاـم  ود  ره  رد  دراد 
ار هضاحتـسا  هناشن  هیقب  ضیح و  هناشن  وا  نوخ  مهدزناپ ، ات  مهدزای  زا  دـعب  هام  مجنپ و  ات  هام  لوا  زا  هام  کی  رگا  اًلثم  دوشیم . وا  تداع 
ای زور  کی  دنیبب و  نوخ  رتشیب  ای  زور  هس  مه  رس  تشپ  هام  ود  هک  ینز  موس : دوشیم . زور  جنپ  وا  تداع  ياهزور  هرامـش  دشاب ، هتـشاد 

نوخ هک  ییاهزور  مامت  رگا  هک  دـشاب ، هتـشاد  قرف  مود  هام  اب  لوا  هاـم  رد  نوخ  ندـید  تقو  دـنیبب و  نوخ  هبترم  ود  دوش و  كاـپ  رتشیب 
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نوخ هک  ییاهزور  مامت  دشاب ، هزادنا  کی  هب  مه  نآ  ياهزور  هرامـش  دوشن و  رتشیب  زور  هد  زا  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور  هدید و 
کی هب  هام  ود  ره  رد  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور  تسین  مزال  دوشیم و  وا  ضیح  تداع  هدوب  كاـپ  هک  طـسو  ياـهزور  اـب  هدـید 

زا مود ، هام  دـنیبب و  نوخ  زور  هس  هراـبود  دوش و  كاـپ  زور  ود  دـنیبب و  نوخ  موس  اـت  هاـم  لوا  زور  زا  لوا ، هاـم  رگا  اًـلثم  دـشاب . هزادـنا 
وا تداع  دوشن ، رتشیب  زور  تشه  زا  مه  يور  دنیب و  نوخ  هرابود  دوش و  كاپ  رتمک  ای  رتشیب  ای  زور  ود  دنیبب و  نوخ  مهدزیـس  ات  مهدزای 

، دوش رتشیب  زور  هد  زا  دـنیبب و  نوخ  دوخ  تداـع  هرامـش  زا  رتـشیب  رگا  دراد ، هیددـع  تداـع  هک  ینز  هلأـسم 493 - دوشیم . زور  تشه 
رارق هضاحتـسا  ار  هیقب  ضیح و  شتداع  ياهزور  هرامـش  هب  نوخ  ندـید  عقوم  زا  دـیاب  دـشاب  روج  کی  هدـید  هک  ییاهنوخ  همه  هچنانچ 

هتـشاد ار  هضاحتـسا  هناشن  رگید  زور  دنچ  ضیح و  هناشن  نآ ، زا  زور  دنچ  هکلب  دـشابن ، روج  کی  هدـید  هک  ییاهنوخ  همه  رگا  و  دـهد ،
ار هیقب  ضیح و  ار  اهزور  نامه  دیاب  تسا ، هزادنا  کی  وا  تداع  ياهزور  هرامـش  اب  دراد  ار  ضیح  هناشن  نوخ ، هک  ییاهزور  رگا  دـشاب 
وا تداع  ياهزور  هزادـنا  هب  طقف  تسا ، رتشیب  وا  تداع  ياهزور  زا  دراد ، ضیح  هناشن  نوخ  هک  ییاـهزور  رگا  و  دـهد ، رارق  هضاحتـسا 
دنچ اب  ار  اهزور  نآ  دـیاب  تسا  رتمک  وا  تداع  ياهزور  زا  دراد  ضیح  هناشن  نوخ  هک  ییاـهزور  رگا  و  تسا ، هضاحتـسا  هیقب  و  ضیح ،

. دهد رارق  هضاحتسا  ار  هیقب  ضیح و  دوش ، شتداع  ياهزور  هزادنا  هب  مه  يور  هک  رگید  زور 

هبِرَطْضُم - 4

ییاهنوخ همه  دنیبب و  نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  هدرکن  ادیپ  ینیعم  تداع  یلو  هدید  نوخ  هام  دنچ  هک  ینز  ینعی  هبرطـضم  هلأسم 494 -
رتمک رگا  و  دهد ، رارق  هضاحتسا  ار  هیقب  ضیح و  ار  زور  تفه  دیاب  تسا  زور  تفه  وا  ناشیوخ  تداع  هچنانچ  دشاب  روج  کی  هدید  هک 

ود هک  زور ، تفه  نانآ و  تداع  هرامـش  نیب  توافت  رد  بجاو ، طایتحا  رب  انب  و  دهد . رارق  ضیح  ار  نامه  دیاب  تسا  زور  جـنپ  اًلثم  تسا 
نز يارب  هک  يروتـسد  هب  ینعی  دروآ ، اـج  هب  ار  هضاحتـسا  ياـهراک  دـیامن و  كرت  تسا  مارح  ضئاـح  رب  هـک  ار  ییاـهراک  تـسا ، زور 

ار زور  تفه  دـیاب  تسا ، زور  هن  اًلثم  زور  تفه  زا  رتشیب  شناـشیوخ  تداـع  رگا  دـهد و  ماـجنا  ار  دوخ  ياـهتدابع  دـش  هتفگ  هضاحتـسم 
دروآ و اج  هب  ار  هضاحتـسا  ياهراک  تسا ، زور  ود  هک  نانآ ، تداع  زور و  تفه  نیب  توافت  رد  بجاو  طایتحا  رب  انب  دهد و  رارق  ضیح 

ضیح هناشن  نآ  زور  دنچ  هک  دنیبب  ینوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  هبرطضم  هلأسم 495 - دیامن . كرت  تسا  مارح  ضئاح  رب  هک  ار  ییاهراک 
ضیح نآ  همه  دشابن ، زور  هد  زا  رتشیب  ای  زور  هس  زا  رتمک  دراد  ضیح  هناشن  هک  ینوخ  هچنانچ  دراد ، هضاحتـسا  هناشن  رگید  زور  دنچ  و 

رد هک  يروتـسد  هب  هیقب  زور  تفه  ات  دهد و  رارق  ضیح  ار  نامه  دیاب  دشاب  زور  هس  زا  رتمک  دراد  ار  ضیح  هناشن  هک  ینوخ  رگا  تسا و 
هک دنیبب  ینوخ  هرابود  دراد  ضیح  هناشن  هک  ینوخ  زا  زور  هد  نتـشذگ  زا  شیپ  رگا  تسا  نینچمه  و  دـیامن ، راتفر  دـش  هتفگ  لبق  هلأسم 

نوخ دیاب  دنیبب ، هایـس  نوخ  زور  جنپ  هرابود  درز و  نوخ  زور  هن  هایـس و  نوخ  زور  جنپ  هک  نآ  لثم  دشاب ، هتـشاد  ار  ضیح  هناشن  مه  نآ 
. دیامن راتفر  دش  هتفگ  لبق  هلأسم  رد  هک  يروتسد  هب  زور  تفه  ات  ار  نآ  هیقب  دهد و  رارق  ضیح  ار  لوا 

هئِدَتْبُم - 5

روج کی  هدـید  هک  ییاـهنوخ  همه  دـنیبب و  نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  تسوا ، ندـید  نوخ  ِلّوا  هعفد  هک  ینز  ینعی  هئدـتبم  هلأسم 496 -
رتشیب رگا  هئدتبم  هلأسم 497 - دهد . رارق  هضاحتـسا  ار  هیقب  و  ضیح ، دش  هتفگ  هیتقو  رد  هک  يروطب  ار  دوخ  ناشیوخ  تداع  دیاب  دـشاب ،
ضیح هناشن  هک  ینوخ  هچنانچ  دشاب ، هتـشاد  ار  هضاحتـسا  هناشن  رگید  زور  دنچ  ضیح و  هناشن  نآ  زور  دـنچ  هک  دـنیبب  ینوخ  زور  هد  زا 

دراد ضیح  هناشن  هک  ینوخ  زا  زور  هد  نتـشذگ  زا  شیپ  رگا  یلو  تسا  ضیح  نآ  همه  دـشابن ، زور  هد  زا  رتشیب  زور و  هس  زا  رتمک  دراد 
زور جنپ  هرابود  درز و  نوخ  زور  هن  هایـس و  نوخ  زور  جـنپ  هک  نآ  لثم  دـشاب ، هتـشاد  ضیح  نوخ  هناشن  مه  نآ  هک  دـنیبب  ینوخ  هرابود 
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ار هیقب  دنک و  دوخ  نادنواشیوخ  هب  عوجر  ددـع ، رد  دـهد و  رارق  ضیح  دراد ، ضیح  هناشن  هک  لّوا ، نوخ  ِلّوا  زا  دـیاب  دـنیبب  هایـس  نوخ 
هناشن نآ  رگید  زور  دـنچ  ضیح و  هناـشن  نآ  زور  دـنچ  هک  دـنیبب  ینوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  هئدـتبم  هلأسم 498 - دهد . رارق  هضاحتـسا 
هناشن نوخ  هک  یلوا  زا  دـیاب  دـشاب ، رتشیب  زور  هد  زا  اـی  رتمک  زور  هس  زا  دراد  ضیح  هناـشن  هک  ینوخ  هچناـنچ  دـشاب ، هتـشاد  هضاحتـسا 

. دهد رارق  هضاحتسا  ار  هیقب  دنک و  عوجر  دوخ  نادنواشیوخ  هب  ددع ، رد  دهد و  رارق  ضیح  دراد ، ضیح 

هیِسان - 6

هناشن وا  نوخ  هک  ییاهزور  دـیاب  دـنیبب  نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  تسا  هدرک  شومارف  ار  دوخ  تداـع  هک  ینز  ینعی  هیـسان  هلأسم 499 -
، دهد صیخشت  نآ  ياههناشن  هطساو  هب  ار  ضیح  دناوتن  رگا  و  دهد ، رارق  هضاحتـسا  ار  هیقب  دهد و  رارق  ضیح  زور ، هد  ات  دراد  ار  ضیح 

. دهد رارق  هضاحتسا  ار  هیقب  ضیح و  ار  لوا  زور  تفه  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب 

ضیح هقرفتم  لئاسم 

دننک نیقی  ای  دشاب ، هتشاد  ضیح  ياههناشن  هک  دننیبب  ینوخ  رگا  دراد ، هیددع  تداع  هک  ینز  هیـسان و  هبرطـضم و  هئدتبم و  هلأسم 500 -
اـضق دناهدرواین  اج  هب  هک  ار  ییاهتدابع  دیاب  هدوبن  ضیح  دنمهفب  دعب  هچنانچ  و  دننک ، كرت  ار  تدابع  دـیاب  دـشکیم ، لوط  زور  هس  هک 

زور هس  ات  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشاب ، هتـشادن  مه  ار  ضیح  ياههناشن  دـشکیم و  لوط  زور  هس  ات  هک  دـننکن  نیقی  رگا  یلو  دـنیامن 
نآ دیاب  دندشن  كاپ  زور  هس  زا  شیپ  هچنانچ  دنیامن و  كرت  تسا  مارح  ضئاح  رب  هک  ار  ییاهراک  دنروآ و  اج  هب  ار  هضاحتسا  ياهراک 
رد مه  ای  ضیح ، ددع  رد  هچ  دشاب  هتـشاد  تداع  ضیح  تقو  رد  هچ  دراد ، تداع  ضیح  رد  هک  ینز  هلأسم 501 - دنهد . رارق  ضیح  ار 

تقو و مه  ای  نآ  ياهزور  هرامـش  ای  نآ  تقو  هک  دـنیبب  ینوخ  دوخ  تداع  فالخ  رب  مهرـس  تشپ  هام  ود  رگا  نآ ، ددـع  رد  مه  تقو و 
نوخ متفه  اـت  هاـم  لوا  زور  زا  رگا  اًـلثم  تسا ، هدـید  هاـم  ود  نیا  رد  هچنآ  هب  ددرگیمرب  شتداـع  دـشاب ، یکی  نآ  ياـهزور  هرامـش  مه 
هلأسم دوشیم . وا  تداع  مهدـفه ، ات  مهد  زا  دوش ، كاپ  دـنیبب و  نوخ  هام ، مهدـفه  ات  مهد  زا  هام  ود  هچنانچ  هدـشیم  كاپ  هدـیدیم و 
یهام ًالومعم  هک  ینز  هلأسم 503 - هام . رخآ  ات  هام  لوا  زور  زا  هن  زور ، یـس  ات  تسا  ندـید  نوخ  يادـتبا  زا  هام ، کـی  زا  دوصقم  - 502

رد هک  ییاهزور  هچنانچ  دـشاب ، هتـشاد  ار  ضیح  ياههناشن  نوخ  نآ  دـنیبب و  نوخ  هبترم  ود  هام  کی  رد  رگا  دـنیبیم ، نوخ  هبترم  کـی 
ضیح هناشن  هک  دنیبب  ینوخ  رتشیب  ای  زور  هس  رگا  هلأسم 504 - دهد . رارق  ضیح  ار  ود  ره  دیاب  دـشابن ، رتمک  زور  هد  زا  هدوب  كاپ  طسو 

لّوا و نوخ  دیاب  دنیبب  ضیح  ياههناشن  هب  ینوخ  زور  هس  هرابود  دراد و  ار  هضاحتسا  هناشن  هک  دنیبب  ینوخ  رتشیب  ای  زور  هد  دعب  دراد ، ار 
نوخ نطاب  رد  هک  دـنادب  دوش و  كاپ  زور  هد  زا  شیپ  نز  رگا  هلأسم 505 - دهد . رارق  ضیح  هتـشاد ، ضیح  ياههناشن  هک  ار  رخآ  نوخ 
رگا یلو  دنیبیم ، نوخ  هرابود  زور  هد  ندش  مامت  زا  شیپ  هک  دشاب  هتـشاد  نامگ  هچ  رگا  دـنک ، لسغ  دوخ  ياهتدابع  يارب  دـیاب  تسین ،

ضئاح ماکحا  هب  دیاب  دناوخب و  زامن  دناوتیمن  دنک و  لسغ  دیابن  دنیبیم  نوخ  هرابود  زور  هد  ندش  مامت  زا  شیپ  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی 
جرف لـخاد  هبنپ  يردـق  دـیاب  تسه ، نوخ  نطاـب  رد  هک  دـهد  لاـمتحا  و  دوش ، كاـپ  زور  هد  زا  شیپ  نز  رگا  هلأسم 506 - دـیامن . راتفر 

بآ هب  هچ  رگا  دوبن  كاپ  رگا  دروآ و  اج  هب  ار  دوخ  ياهتدابع  دنک و  لسغ  دوب ، كاپ  رگا  سپ  دروآ . نوریب  دنک و  ربص  یمک  دـیامن و 
، دش كاپ  زور  هد  زا  شیپ  رگا  هک  دنک  ربص  دیاب  تسا  زور  هد  وا  تداع  ای  درادن  تداع  ضیح  رد  هچنانچ  دـشاب ، هدولآ  مه  یگنر  درز 
رد تسا ، زور  هد  زا  رتمک  شتداع  رگا  و  دیامن ، لسغ  زور  هد  ِرـس  تشذـگ ، هد  زا  وا  نوخ  ای  دـش ، كاپ  زور  هد  رـس  رگا  و  دـنک ، لسغ 
زور هد  زا  وا  نوخ  دـهد  لامتحا  رگا  دـنک و  لسغ  دـیابن  دوشیم ، كاـپ  زور  هد  رـس  اـی  زور  هد  ندـش  ماـمت  زا  شیپ  دـنادب  هک  یتروص 
رتهب یلو  دنک  كرت  ار  تدابع  زور  هد  ات  دناوتیم  نآ  زا  دعب  دنک و  كرت  ار  تدابع  زور  کی  ات  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درذـگیم 

هد ندـش  مامت  زا  شیپ  رگا  سپ  دـهد  ماجنا  ار  هضاحتـسم  ياهراک  دـنک و  كرت  تسا  مارح  ضئاح  رب  هک  ار  ییاهراک  زور  هد  اـت  تسا 
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رارق هضاحتـسا  ار  هیقب  ضیح و  ار  دوخ  تداع  دـیاب  تشذـگ ، زور  هد  رگا  تسا و  ضیح  شمامت  دـش  كاپ  نوخ  زا  زور  هد  رـس  ای  زور 
، دنکن تدابع  دهد و  رارق  ضیح  ار  زور  دنچ  رگا  هلأسم 507 - دیامن . اضق  هدرواین  اج  هب  تداع  ياهزور  زا  دعب  هک  ار  ییاهتدابع  دهد و 
هک نیا  نامگ  هب  ار  زور  دنچ  رگا  و  دیامن . اضق  هدرواین  اج  هب  اهزور  نآ  رد  هک  ار  ياهزور  زامن و  دـیاب  تسا ، هدوبن  ضیح  دـمهفب  دـعب 

. دیامن اضق  دیاب  هتفرگ  هزور  ار  اهزور  نآ  هچنانچ  هدوب ، ضیح  دمهفب  دعب  دنک ، تدابع  تسین  ضیح 

سافن

عطق زور  هد  رـس  ای  زور  هد  زا  شیپ  رگا  دنیبیم ، نز  هک  ینوخ  ره  دیآیم  نوریب  ردام  مکـش  زا  هچب  ءزج  نیلوا  هک  یتقو  زا  هلأسم 508 -
هچب ءزج  نیلوا  ندـمآ  نوریب  زا  شیپ  نز  هـک  ینوـخ  هلأسم 509 - دـنیوگیم . ءاسفن  ساـفن ، لاـح  رد  ار  نز  و  تسا . ساـفن  نوخ  دوش 

نز دوخ  دوش و  جراخ  نز  محر  زا  مه  ياهتسب  نوخ  رگا  هکلب  دشاب ، مامت  هچب  تقلخ  هک  تسین  مزال  هلأسم 510 - تسین . سافن  دنیبیم 
هلأسم 511- تسا . سافن  نوخ  دـنیبب  زور  هد  ات  هک  ینوخ  دـشیم ، ناسنا  دـنامیم  محر  رد  رگا  هک  دـنیوگب  هلباـق  رفن  راـهچ  اـی  دـنادب ،
ای هدش  طقس  يزیچ  هک  دنک  کش  هاگره  هلأسم 512 - دوشیمن . زور  هد  زا  رتشیب  یلو  دـیاین ، رتشیب  نآ ، کی  سافن ، نوخ  تسا  نکمم 

سافن نوخ  ًاعرش  دوشیم  جراخ  وا  زا  هک  ینوخ  و  دنک ، یسراو  تسین  مزال  هن  ای  دشیم  ناسنا  دنامیم  رگا  هدش  طقـس  هک  يزیچ  ای  هن ،
مه ءاسفن  رب  تسا ، مارح  ضئاح  رب  هک  يرگید  ياهراک  نآرق و  طخ  هب  ندب  زا  ییاج  ندـناسر  دجـسم و  رد  فقوت  هلأسم 513 - تسین .

قالط هلأسم 514 - دـشابیم . هورکم  بحتـسم و  بجاو و  مه  ءاسفن  رب  تسا ، هورکم  بحتـسم و  بجاو و  ضئاح  رب  هچنآ  تسا و  مارح 
طاـیتحا دـنک  یکیدزن  وا  اـب  شرهوش  رگا  دـشابیم و  مارح  وا  اـب  ندرک  یکیدزن  تسا و  لـطاب  دـشابیم  ساـفن  لاـح  رد  هک  ینز  نداد 

لـسغ دیاب  دش ، كاپ  سافن  نوخ  زا  نز  یتقو  هلأسم 515 - دـهدب . هرافک  دـش  هتفگ  ضیح  ماکحا  رد  هک  يروتـسد  هب  تسا  نآ  بجاو 
، هدوب كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور  اب  هدـید  نوخ  هک  ییاهزور  هچنانچ  دـنیبب  نوخ  هرابود  رگا  و  دروآ . اج  هب  ار  دوخ  ياـهتدابع  دـنک و 

هلأسم دیامن . اضق  دیاب  دشاب  هتفرگ  هزور  هدوب  كاپ  هک  ییاهزور  رگا  و  تسا ، سافن  نآ  مامت  دشاب ، زور  هد  زا  رتمک  ای  زور  هد  مه  يور 
دنک ربص  یمک  دیامن و  جرف  لخاد  هبنپ  يرادقم  دـیاب  تسه  نوخ  نطاب  رد  هک  دـهد  لامتحا  دوش و  كاپ  سافن  نوخ  زا  نز  رگا  - 516
دراد تداع  ضیح  رد  هچنانچ  درذگب ، زور  هد  زا  نز  سافن  نوخ  رگا  هلأسم 517 - دنک . لسغ  دوخ  ياهتدابع  يارب  تسا ، كاپ  رگا  هک 

طایتحا و  دـشابیم ، هضاحتـسا  هیقب  سافن و  زور  هد  ات  درادـن  تداـع  رگا  تسا و  هضاحتـسا  هیقب  ساـفن و  وا  تداـع  ياـهزور  هزادـنا  هب 
، نامیاز مهدـجیه  زور  ات  مهد  زور  زا  دـعب  درادـن  تداع  هک  یـسک  و  تداع ، زا  دـعب  زور  زا  دراد  تداـع  هک  یـسک  تسا  نآ  بحتـسم 
هد زا  رتمک  شـضیح  تداع  هک  ینز  هلأسم 518 - دـنک . كرت  تسا  مارح  ءاسفن  رب  هک  ار  ییاهراک  دروآ و  اج  هب  ار  هضاحتـسا  ياهراک 

زور ات  نآ  زا  دعب  و  دـهد ، رارق  سافن  دوخ  تداع  ياهزور  هزادـنا  هب  دـیاب  دـنیبب ، سافن  نوخ  شتداع  ياهزور  زا  رتشیب  رگا  تسا ، زور 
تـسا بوخ  یلیخ  زور  ود  ای  زور  کی  تدابع ، كرت  یلو  دـهد ، ماجنا  ار  هضاحتـسم  ياهراک  ای  دـیامن  كرت  ار  تدابع  دـناوتیم  مهد 
هلأسم دـنک . اضق  دـیاب  هدرک  كرت  ار  تداـبع  رگا  تسا و  هضاحتـسا  هیقب  تسا و  ضیح  شتداـع  ياـهزور  درذـگب  زور  هد  زا  رگا  سپ 
تداع ياهزور  هزادنا  هب  دنیبب  نوخ  یپ  رد  یپ  هام  کی  زا  رتشیب  ای  هام  کی  ات  ندییاز  زا  دعب  رگا  دراد ، تداع  ضیح  رد  هک  ینز  - 519

هک ینز  اًلثم  تسا ، هضاحتـسا  دـشاب ، شاهناهام  تداع  ياهزور  رد  هچ  رگا  دـنیبیم  سافن  زا  دـعب  هک  ینوخ  زا  زور  هد  تسا و  سافن  وا 
زور ات  دید ، نوخ  یپ  رد  یپ  رتشیب  ای  هام  کی  ات  دـییاز و  هام  مهد  زور  رگا  تسا ، نآ  متفه  تسیب و  ات  هام  ره  متـسیب  زا  وا  ضیح  تداع 

، دـنیبیم تسا  متفه  تسیب و  اـت  متـسیب  زا  هک  دوـخ  تداـع  ياـهزور  رد  هک  ینوـخ  یتـح  زور  هد  اـت  مهدـفه  زور  زا  ساـفن و  مهدـفه 
ار ضیح  ياههناشن  هچ  تسا  ضیح  دشاب ، شتداع  ياهزور  رد  دنیبیم  هک  ار  ینوخ  رگا  زور ، هد  نتشذگ  زا  دعب  و  دشابیم ، هضاحتـسا 
. دهد رارق  هضاحتسا  ار  نآ  دیاب  دشاب ، هتـشاد  ار  ضیح  ياههناشن  هچ  رگا  دشابن  شتداع  ياهزور  رد  رگا  دشاب و  هتـشادن  ای  دشاب  هتـشاد 
هد سافن و  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 520 -
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. دشابیم هضاحتسا  مه  نآ  هنرگ  ضیح و  دشاب  هتشاد  ار  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  یـسک  رگا  هلأسم 521 -
نخان هب  وا  ناوختـسا  نخان و  رگا  یتح  رایتخایب ، ای  دنک  سم  رایتخا  اب  يرادیب ، رد  هچ  دنک  سم  باوخ  رد  هچ  دـیامن ، تیم  سم  لسغ 

ياهدرم سم  يارب  هلأسم 522 - تسین . بجاو  وا  رب  لسغ  دنک  سم  ار  ياهدرم  ناویح  رگا  یلو  دنک ، لسغ  دیاب  دـسرب  تیم  ناوختـسا  و 
تیم ندب  هب  ار  دوخ  يوم  رگا  هلأسم 523 - دیامن . سم  هدش  درس  هک  ار  ییاج  هچ  رگا  تسین  بجاو  لسغ  هدشن ، درـس  وا  ندب  مامت  هک 
یتح هدرم ، هچب  سم  يارب  هلأسم 524 - تسین . بجاو  لسغ  دناسرب ، تیم  يوم  هب  ار  دوخ  يوم  ای  تیم  يوم  هب  ار  دوخ  ندـب  ای  دـناسرب 

هام راهچ  زا  هک  ياهدش  طقس  هچب  سم  يارب  تسا  رتهب  هکلب  تسا  بجاو  تیم  سم  لسغ  هدش  مامت  وا  هام  راهچ  هک  ياهدش  طقـس  هچب 
هام راهچ  زا  رگا  هکلب  دـنک ، تیم  سم  لسغ  دـیاب  وا  ردام  دـیایب ، اـیند  هب  هدرم  ياههاـمراهچ  هچب  رگا  نیا  رب  اـنب  درک ، لـسغ  دراد  رتمک 

بجاو دش  غلاب  یتقو  دـیآیم ، ایند  هب  ردام  ندرم  زا  دـعب  هک  ياهچب  هلأسم 525 - دیامن . لسغ  وا  ردام  تسا  رتهب  دـشاب  هتـشاد  مه  رتمک 
، دوشیمن بجاو  وا  رب  لسغ  دـیامن ، سم  هدـش  مامت  اًلماک  وا  لسغ  هس  هک  ار  یتیم  ناسنا ، رگا  هلأسم 526 - دـنک . تیم  سم  لسغ  تسا 

سم لسغ  دـیاب  دـشاب  هدـش  مامت  اجنآ  موس  لسغ  هچ  رگا  دـنک  سم  ار  وا  ندـب  زا  ییاج  دوش  مامت  موس  لسغ  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  یلو 
سم لسغ  دیاب  دش  غلاب  هچب  ای  لقاع  هناوید ، نآ  هک  نآ  زا  دـعب  دـنک ، سم  ار  تیم  یغلابان ، هچب  ای  هناوید  رگا  هلأسم 527 - دیامن . تیم 
لـسغ ار  هدش  ادج  تمـسق  هک  نآ  زا  شیپ  دوش و  ادـج  تسا  ناوختـسا  ياراد  هک  یتمـسق  هدـنز  ندـب  زا  رگا  هلأسم 528 - دـیامن . تیم 

لسغ نآ  سم  يارب  دشاب ، هتـشادن  ناوختـسا  هدش ، ادج  هک  یتمـسق  رگا  یلو  دَنُک . تیم  سم  لسغ  دیاب  دیامن ، سم  ار  نآ  ناسنا  دنهد ،
زا دـعب  دـشیم ، لسغ  بجوم  نآ  سم  لاصتا  لاح  رد  هک  دوش  ادـج  يزیچ  رگا  دـناهدادن  شلـسغ  هک  ياهدرم  ندـب  زا  و  تسین . بجاو 

دناهدادن لسغ  ار  نآ  دشاب و  هدش  ادج  هدرم  زا  هک  ینادند  ناوختسا و  سم  يارب  هلأسم 529 - تسا . لسغ  بجوم  نآ  سم  زین ، لاصفنا 
سم لسغ  هلأسم 530 - تسین . بجاو  لسغ  درادن ، تشوگ  هدش و  ادج  هدنز  زا  هک  ینادند  ناوختـسا و  سم  يارب  یلو  درک ، لسغ  دیاب 
هلأسم دریگب . مه  وضو  دیاب  دناوخب ، زامن  دهاوخب  رگا  هدرک ، تیم  سم  لسغ  هک  یـسک  یلو  دنهد  ماجنا  تبانج  لسغ  لثم  دیاب  ار  تیم 

سم زا  دعب  هک  یسک  يارب  هلأسم 532 - تسا . یفاک  لسغ  کی  دیامن ، سم  راب  دنچ  ار  تیم  کی  ای  دنک  سم  ار  تیم  دـنچ  رگا  - 531
دننام زامن و  يارب  یلو  درادن ، یعنام  دراد ، بجاو  هدجـس  هک  ییاههروس  ندناوخ  عامج و  دجـسم و  رد  فقوت  تسا ، هدرکن  لسغ  تیم 

. دریگب وضو  دنک و  لسغ  دیاب  نآ 

رضتحم ماکحا 

رضتحم ماکحا 

تـشپ هب  دیاب  کچوک ، ای  دشاب  گرزب  نز ، ای  دشاب  درم  دـشابیم  نداد  ناج  لاح  رد  ینعی  تسا  رـضتحم  هک  ار  یناملـسم  هلأسم 533 -
ات بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  تسین  نکمم  روط  نیا  هب  اًـلماک  وا  ندـناباوخ  رگا  و  دـشاب ، هلبق  فرط  هب  شیاـهاپ  فک  هک  يروـطب  دـنناباوخب 
هب ور  ار  وا  طایتحا  دصق  هب  دشابن  نکمم  مسق  چیه  هب  وا  ندناباوخ  هچنانچ  و  دننک ، لمع  روتـسد  نیا  هب  دـیاب  تسا  نکمم  هک  ياهزادـنا 

طایتحا هلأسم 534 - دنناباوخب . هلبق  هب  ور  پچ ، يولهپ  هب  ای  تسار  يولهپ  هب  ار  وا  طایتحا  دصق  هب  زاب  دوشن ، مه  نآ  رگا  و  دنناشنب ، هلبق 
. تسین بجاو  طایتحا  نیا  نداد ، تکرح  زا  دعب  دـشاب و  هلبق  هب  ور  دـناهدادن  تکرح  راضتحا  لحم  زا  ار  وا  یتقو  ات  هک  تسا  نآ  بجاو 

تسا بحتسم  هلأـسم 536 - تسین . مزـال  وا  ّیلو  زا  نتفرگ  هزاـجا  تسا و  بجاو  ناملـسم  ره  رب  رـضتحم  ندرک  هلبق  هب  ور  هلأسم 535 -
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هک دـننک  نیقلت  يروـط  تسا  نداد  ناـج  لاـح  رد  هک  یـسک  هب  ار ، هّقح  دـیاقع  ریاـس  مالـسلا و  مهیلع  ماـما  هدزاود  هب  رارقا  نیتداـهش و 
هب يروط  ار  اهاعد  نیا  تسا  بحتـسم  هلأسم 537 - دننک . رارکت  گرم  تقو  ات  دـش  هتفگ  هک  ار  ییاهزیچ  تسا  بحتـسم  زین  و  دـمهفب ،

ِرِیثَْکلا ِنَع  وُفْعَی  َو  َریسَْیلا  ُلَبْقَی  ْنَم  ای  َِکتَعاط  ْنِم  َریـسَْیلا  یِّنِم  ْلَْبقا  َو  َکیِـصاعَم  ْنِم  َریثَْکلا  َِیل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  دمهفب : هک  دننک  نیقلت  رـضتحم 
تخس هک  ار  یسک  تسا  بحتسم  هلأسم 538 - ٌمیحَر . َکَّناَف  ینْمَحْرا  َّمُهَّللا  ُروُفَْغلا  ُّوُفَْعلا  َْتنَأ  َکَّنا  َریثَْکلا  یِّنَع  ُفْعا  َو  َریـسَْیلا  یِّنِم  ْلَْبقا 
نیلاب رب  رضتحم  ندش  تحار  يارب  تسا  بحتسم  هلأسم 539 - دنربب . هدناوخیم  زامن  هک  ییاج  هب  دوشیمن  تحاران  رگا  دـهدیم ، ناج 

هچ ره  هکلب  هرقب  هروس  رخآ  هیآ  هس  فارعا و  هروس  زا  مراهچ  هاجنپ و  هیآ  یـسرکلا و  ۀیآ  بازحا و  تافاصلا و  و  سی ، هکرابم  هروس  وا 
وا و دزن  ضئاح  ُبنُج و  ندوب  وا و  مکش  يور  نیگنس  زیچ  نتشاذگ  رضتحم و  نتشاذگ  اهنت  هلأسم 540 - دنناوخب . تسا  نکمم  نآرق  زا 

. تسا هورکم  وا  دزن  اهنز  نتشاذگ  اهنت  ندرک و  هیرگ  و  دایز ، ندز  فرح  نینچمه 

گرم زا  دعب  ماکحا 

ار وا  ياپ  تسد و  دندنبب و  ار  تیم  هناچ  اهمشچ و  دنامنزاب و  هک  دنراذگب  مه  ار ، تیم  ناهد  تسا  بحتـسم  گرم  زا  دعب  هلأسم 541 -
نینمؤم وا  هزانج  عییـشت  يارب  و  دننک ، نشور  غارچ  هدرم ، هک  ییاج  رد  تسا ، هدرم  بش  رگا  دـنزادنیب و  وا  يور  ياهچراپ  دـننک و  زارد 

دشاب و هلماح  ّتیم  رگا  زین  دوش و  مولعم  ات  دننک  ربص  دیاب  دـنرادن ، وا  ندرم  هب  نیقی  رگا  یلو  دـنیامن ، هلجع  وا  نفد  رد  و  دـننک ، ربخ  ار 
ار ولهپ  دـنروآ و  نوریب  ار  لفط  دنفاکـشب و  ار  وا  پچ  يولهپ  هک  دـنزادنیب ، بقع  ار  نفد  يردـق  هب  دـیاب  دـشاب ، هدـنز  وا  مکـش  رد  هچب 

بجاو یفلکم  ره  رب  یماما  هدزاود  ناملـسم  نفد  زامن و  نفک و  لـسغ و  هلأسم 542 - تیم  نفد  زامن و  نفک و  لسغ و  ماکحا  دـنزودب .
طایتحا رب  انب  و  دـناهدرک ، تیـصعم  همه  دـهدن  ماجنا  سک  چـیه  هچنانچ  دوشیم و  طقاس  نارگید  زا  دـنهد ، ماـجنا  یـضعب  رگا  و  تسا ،
نارگید رب  دوش  تیم  ياهراک  لوغـشم  یـسک  رگا  هلأـسم 543 - تسا . روـط  نیمه  تسین  یماـما  هدزاود  هک  مه  یناملـسم  مکح  بجاو 

هک دـنک  نیقی  ناـسنا  رگا  هلأسم 544 - دـننک . مامت  نارگید  دـیاب  دراذـگب ، هراک  همین  ار  لـمع  وا  رگا  یلو  دـنیامن ، مادـقا  تسین  بجاو 
هلأسم دیامن . مادقا  دیاب  دراد ، نامگ  ای  کش  رگا  یلو  دـنک ، مادـقا  تیم  ياهراک  هب  تسین  بجاو  هدـش ، تیم  ياهراک  لوغـشم  يرگید 
لطاب هک  دراد  نامگ  رگا  یلو  دهد  ماجنا  هرابود  دیاب  دـناهداد  ماجنا  لطاب  ار  تیم  نفد  ای  زامن  ای  نفک  ای  لسغ  دـنادب  یـسک  رگا  - 545

وا ّیلو  زا  دـیاب  تیم ، نفد  زامن و  نفک و  لـسغ و  يارب  هلأسم 546 - دـیامن . مادـقا  تسین  مزال  هن ، ای  هدوب  تسرد  هک  دراد  کش  ای  هدوب 
ثرا تیم  زا  هک  ییاهدرم  وا ، زا  دعب  تسوا و  رهوش  دنکیم  تلاخد  وا  نفد  نفک و  لسغ و  رد  هک  نز  ّیلو  هلأسم 547 - دنریگب . هزاجا 

نم دیوگب  یسک  رگا  هلأسم 548 - دنمدقم . زین  رما  نیا  رد  دنتـسه  مدقم  ندرب  ثرا  رد  هک  مادک  ره  دنناشیا و  ياهنز  رب  مدـقم  دـنربیم 
ای ّیلو  نم  دـیوگیمن  يرگید  هچنانچ  مهد ، ماجنا  ار  تیم  نفد  نفک و  لـسغ و  هک  هداد  هزاـجا  نم  هب  تیم  ّیلو  اـی  متیم  ّیلو  اـی  یـصو 

زامن نفد و  نفک و  لسغ و  يارب  تیم  رگا  هلأسم 549 - تسوا . اب  تیم  ياهراک  ماجنا  تسا ، هداد  هزاجا  نم  هب  تیم  ّیلو  ای  متیم  یـصو 
هک یسک  تسین  مزال  و  دنهدب ، هزاجا  ود  ره  سک  نآ  ّیلو و  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنک ، نیعم  ار  يرگید  سک  ّیلو ، زا  ریغ  دوخ 

. دیامن لمع  نآ  هب  دیاب  درک ، لوبق  رگا  یلو  دنک  لوبق  ار  تیصو  نیا  هدرک ، نیعم  اهراک  نیا  ماجنا  يارب  ار  وا  تیم ،

تیم لسغ  ماکحا 

: موس دشاب . طولخم  روفاک  اب  هک  یبآ  هب  مود : دشاب . طولخم  ردس  اب  هک  یبآ  هب  لوا : دـنهدب  لسغ  هس  ار  تیم  تسا  بجاو  هلأسم 550 -
دنیوگن هک  دشابن ، مک  مه  ياهزادنا  هب  دنک و  فاضم  ار  بآ  هک  دشابن  دایز  ياهزادنا  هب  دیاب  روفاک  ردس و  هلأسم 551 - صلاخ . بآ  اب 

دیاب بجاو  طایتحا  رب  انب  دوشن  ادیپ  تسا  مزال  هک  ياهزادنا  هب  روفاک  ردس و  رگا  هلأسم 552 - تسا . هدش  طولخم  بآ  اب  روفاک  ردس و 
یعس ندرک  مامت  زا  شیپ  رگا  تسا ، هتـسب  مارحا  جح  يارب  هک  یـسک  هلأسم 553 - دنزیرب . بآ  رد  دنراد  یـسرتسد  نآ  هب  هک  يرادـقم 
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مارحا رد  رگا  نینچمه  و  دنهدب ، شلـسغ  صلاخ  بآ  اب  دیاب  نآ  ياج  هب  دنهد و  لسغ  روفاک  بآ  اب  ار  وا  دیابن  دریمب ، هورم  افـص و  نیب 
هک نآ  لثم  دشابن  زیاج  نآ  لامعتسا  ای  دوشن  ادیپ  اهنیا  زا  یکی  ای  روفاک  ردس و  رگا  هلأسم 554 - دریمب . وم ، ندرک  هاتوک  زا  شیپ  هرمع 

، دهدیم لسغ  ار  تیم  هک  یسک  هلأسم 555 - دنهدب . لسغ  صلاخ  بآ  اب  ار  تیم  تسین  نکمم  هک  مادک  ره  ياج  هب  دیاب  دشاب ، یبصغ 
ار تیم  هک  یسک  هلأسم 556 - دشاب . غلاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـنادب و  مه  ار  لسغ  لئاسم  دـشاب و  لقاع  یماما و  هدزاود  ناملـسم  دـیاب 

رخآ ات  ّتین  نیمه  هب  رگا  و  دروآ ، اج  هب  ملاع  دـنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ار  لسغ  ینعی  دـشاب  هتـشاد  تبرق  دـصق  دـیاب  دـهدیم ، لـسغ 
لسغ و و  تسا . بجاو  دـشاب ، انز  زا  هچ  رگا  ناملـسم  هچب  لسغ  هلأسم 557 - تسین . مزال  دـیدجت  تسا و  یفاک  دـشاب  یقاب  موس  ِلسغ 

یکی ای  وا  ردام  ردپ و  هچنانچ  هدش ، غلاب  یگناوید  لاح  هب  هدوب و  هناوید  یگچب  زا  هک  یسک  و  تسین . زیاج  وا  دالوا  رفاک و  نفد  نفک و 
طقس هچب  هلأسم 558 - تسین . زیاج  وا  نداد  لسغ  دنشابن ، ناملـسم  نانآ  مادک  چیه  رگا  داد و  لسغ  ار  وا  دیاب  دنـشاب ، ناملـسم  نانآ  زا 
هلأسم دننک . نفد  لسغ  نودب  دنچیپب و  ياهچراپ  رد  دیاب  درادن ، هام  راهچ  رگا  و  دنهدب ، لسغ  دیاب  دراد ، رتشیب  ای  هام  راهچ  رگا  ار  هدـش 

دوخ نز  دناوتیم  مه  رهوش  دهد و  لسغ  ار  دوخ  رهوش  دـناوتیم  نز  یلو  تسا  لطاب  دـهدب  لسغ  ار  درم  نز ، ار و  نز  درم ، رگا  - 559
رتخد دناوتیم  درم  هلأسم 560 - دهدن . لسغ  ار  دوخ  نز  رهوش ، دوخ و  رهوش  نز ، هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچ  رگا  دهد ، لسغ  ار 
هلأسم دهد . لسغ  درادـن ، رتشیب  لاس  هس  هک  ار  ياهچب  رـسپ  دـناوتیم  مه  نز  دـهد ، لسغ  تسین ، رتشیب  لاس  هس  زا  وا  نس  هک  ار  ياهچب 

، هلاخ همع و  رهاوخ و  ردام و  لثم  دنمرحم  دنراد و  تبـسن  وا  اب  هک  ینانز  دوشن  ادیپ  درم  تسا  درم  هک  یتیم  نداد  لسغ  يارب  رگا  - 561
اب هک  ییاهدرم  دشابن  يرگید  نز  نز ، تیم  لسغ  يارب  رگا  زین  و  دنهدب . شلسغ  دنناوتیم  دناهدش ، مرحم  وا  اب  ندروخ  ریش  هطساو  هب  ای 

رگا هلأسم 562 - دنهد . لسغ  ار  وا  سابل ، ریز  زا  دنناوتیم  دـناهدش ، مرحم  وا  اب  ندروخ  ریـش  هطـساو  هب  ای  دـنمرحم ، دـنراد و  تبـسن  وا 
دـشاب و هنهرب  تیم  رگید  ياهاج  تروع ، زا  ریغ  هک  تسا  زیاـج  دنـشاب  نز  ود  ره  اـی  درم  ود  ره  دـهدیم  لـسغ  ار  وا  هک  یـسک  تیم و 

دنک هاـگن  رگا  دـهدیم  لـسغ  ار  وا  هک  یـسک  و  تسا ، مارح  تیم ، تروـع  هـب  ندرک  هاـگن  هلأـسم 563 - دنـشاب . مرحم  رگا  روط  نیمه 
، دنهدب لسغ  ار  اجنآ  هک  نآ  زا  شیپ  دیاب  دـشاب ، سجن  تیم  ندـب  زا  ییاج  رگا  هلأسم 564 - دوشیمن . لطاب  لسغ  یلو  هدرک  تیـصعم 

لـسغ لثم  تیم  لسغ  هلأسم 565 - دـشاب . كاپ  لسغ  هب  عورـش  زا  شیپ  تیم ، ندـب  مامت  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دنـشکب . بآ 
تـسا نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دنهدن ، یـسامترا  لسغ  ار  تیم  تسا ، نکمم  یبیترت  لسغ  ات  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  تسا ، تبانج 

لاح رد  هک  ار  یسک  هلأسم 566 - دـنزیرب . نآ  يور  ار  بآ  هکلب  دـنربن  ورف  بآ  رد  ار  ندـب  تمـسق  هس  زا  کی  ره  یبیترت  لسغ  رد  هک 
هلأسم تسا . یفاک  وا  يارب  تیم  لسغ  نامه  هکلب  دـنهدب ، تبانج  لـسغ  اـی  ضیح  لـسغ  تسین  مزـال  هدرم ، تباـنج  لاـح  رد  اـی  ضیح 

رگا هلأسم 568 - تسین . مارح  لسغ  یتامدـقم  ياهراک  يارب  نتفرگ  دزم  یلو  دـنریگب  دزم  تیم  نداد  لسغ  يارب  هک  تسین  زئاـج  - 567
ممیت ار  تیم  هک  یسک  هلأسم 569 - دنهدب . ممیت  کی  ار  تیم  لسغ ، ره  ضوع  دیاب  دشاب  هتشاد  یعنام  نآ  لامعتـسا  ای  دوشن ، ادیپ  بآ 

نکمم تروص  نیا  هب  رگا  دشکب و  شیاهتـسد  تشپ  تروص و  هب  دـنزب و  نیمز  هب  ار  تیم  تسد  ناکما  تروص  رد  دـناوتیم  دـهدیم ،
. تسا عمج  یبابحتسا  طایتحا  هچ  رگا  داد  ممیت  ار  وا  مه  هدنز  تسد  هب  تسین  مزال  دشاب 

تیم نفک  ماکحا 

زا دیاب  گنل  هلأسم 571 - دنیامن . نفک  دنیوگیم  يرساترس  نهاریپ و  گنل و  ار  اهنآ  هک  هچراپ  هس  اب  دیاب  ار  ناملسم  تیم  هلأسم 570 -
ات هناش  رـس  زا  دـیاب  نهاریپ  بجاو  طایتحا  رب  انب  و  دـسرب . اپ  يور  ات  هنیـس  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دـناشوپب ، ار  ندـب  فارطا  وناز ، ات  فان 
هب دیاب  نآ  يانهپ  و  دـشاب ، نکمم  نآ  رـس  ود  نتـسب  هک  دـشاب  يردـقب  دـیاب  يرـساترس  يزارد  دـناشوپب و  ار  ندـب  مامت  اپ ، قاس  فصن 
زا يرادقم  دناشوپیم و  ار  وناز  ات  فان  زا  هک  گنل ، زا  يرادقم  هلأسم 572 - دیایب . رگید  فرط  يور  نآ  فرط  کی  هک  دشاب  ياهزادنا 

رادقم دـش ، هتفگ  لبق  هلأسم  رد  رادـقم  نیا  زا  رتشیب  هچنآ  و  تسا ، نفک  بجاو  رادـقم  دـناشوپیم ، ار  قاس  فصن  ات  هناش  زا  هک  نهاریپ 

يوسوملا هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هرس سدق   ) ینیمخلا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 298 

http://www.ghaemiyeh.com


دش هتفگ  لبق  هلأسم  رد  هک  ار ، نفک  بجاو  رادقم  زا  رتشیب  هک  دنهد  هزاجا  دنـشاب و  غلاب  هثرو  رگا  هلأسم 573 - دشابیم . نفک  بحتسم 
مزال ًاطایتحا  هک  ار  يرادقم  نینچمه  نفک و  بجاو  رادقم  زا  رتشیب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  درادن ، لاکشا  دنرادرب ، نانآ  مهـس  زا 

هلأسم ود  رد  هک  ار  نفک  بحتسم  رادقم  هک  دشاب  هدرک  تیـصو  یـسک  رگا  هلأسم 574 - دنرادن . رب  هدشن  غلاب  هک  یثراو  مهـس  زا  تسا 
هدرکن نیعم  ار  نآ  فرـصم  یلو  دنناسرب  وا  دوخ  فرـصم  هب  ار  لام  ثلث  دشاب  هدرک  تیـصو  ای  دنرادرب ، وا  لام  ثلث  زا  دـش ، هتفگ  لبق 

رگا هلأسم 575 - دنرادرب . وا  لام  ثلث  زا  ار  نفک  بحتـسم  رادقم  دنناوتیم  دشاب ، هدرک  نیعم  ار  نآ  زا  يرادـقم  فرـصم  طقف  ای  دـشاب 
ياـهزیچ نفک و  دـشاب  تیم  نأـش  قیـال  هک  فراـعتم  روط  هب  دـنناوتیم  دـنرادرب  وا  لاـم  ثلث  زا  ار  نفک  هک  دـشاب  هدرکن  تیـصو  تیم 

و دشاب ، هتشاد  لام  دوخ  زا  نز  هچ  رگا  تسا ، رهوش  رب  نز  نفک  هلأسم 576 - دنرادرب . لام  لصا  زا  تسا  نفد  تابجاو  زا  هک  ار  يرگید 
دیاب شرهوش  دریمب ، هدع  ندـش  مامت  زا  شیپ  دـنهدب و  یعجر  قالط  دوشیم ، هتفگ  قالط  باتک  رد  هک  یحرـش  هب  ار  نز  رگا  نینچمه 

رب تیم  نفک  هلأسم 577 - دـهدب . ار  نز  نفک  وا  لام  زا  دـیاب  رهوش  ِّیلَو  دـشاب  هناوید  ای  دـشابن  غلاب  رهوش  هچناـنچ  دـهدب و  ار  وا  نفک 
کی ره  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 578 - دـشاب . بجاو  نانآ  رب  یگدـنز  لاح  رد  وا  جراخم  هچ  رگا  تسین ، بجاو  وا  ناشیوخ 

يرگید زیچ  رگا  یبصغ ، زیچ  اب  ندرک  نفک  هلأسم 579 - دشاب . ادیپ  نآ  ریز  زا  تیم  ندب  هک  دشابن  كزان  يردـق  هب  نفک  هچراپ  هس  زا 
نفد ار  وا  هچ  رگا  دنروآ ، نوریب  شنت  زا  دیاب  دشابن  یـضار  نآ  بحاص  دـشاب و  یبصغ  تیم  نفک  هچنانچ  تسین و  زیاج  دوشن  ادـیپ  مه 

یمـشیربا هچراپ  اب  سجن و  زیچ  اب  تیم  ندرک  نفک  هلأسم 580 - دننک . نفک  ار  وا  رادرم  تسوپ  اب  تسین  زئاج  نینچمه  و  دنـشاب ، هدرک 
رگم دننکن  نفک  ار  تیم  مه  فابالط  هچراپ  اب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درادـن و  لاکـشا  يراچان  لاح  رد  یلو  تسین ، زئاج  صلاخ ،

، تسین زئاج  رایتخا  لاح  رد  هدـش ، هیهت  تشوگ  مارح  ناویح  يوم  ای  مشپ  زا  هک  ياهچراپ  اب  ندرک  نفک  هلأسم 581 - يراچان . لاح  رد 
نینچمه دـننک و  نفک  ار  تیم  نآ  اب  دوشیم  دوش ، هتفگ  هماج  نآ  هب  هک  دـننک  تسرد  يروط  ار  تشوگ  لالح  ناویح  تسوپ  رگا  یلو 

. دـنیامنن نفک  مه  ود  نیا  اب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچ  رگا  درادـن ، لاکـشا  دـشاب  تشوگ  لـالح  ناویح  مشپ  وم و  زا  نفک  رگا 
ار سجن  رادـقم  دـیاب  دوشیمن ، عیاض  نفک  هچنانچ  دوش ، سجن  يرگید  تساجن  هب  ای  وا ، دوخ  تساـجن  هب  تیم  نفک  رگا  هلأسم 582 -

بجاو ندـیرب  دـشاب  وا  هب  تناـها  تیم  ندروآ  نوریب  رگا  هکلب  دـنربب  هک  تسا  رتهب  دنـشاب  هتـشاذگ  ربـق  رد  رگا  یلو  دـنُربب  اـی  دـنیوشب 
یسک هلأسم 583 - دنیامن . ضوع  دیاب  دشاب ، نکمم  نآ  ندرک  ضوع  هک  یتروص  رد  تسین ، نکمم  نآ  ندیرب  ای  نتسش  رگا  دوشیم و 

هلأـسم 584- درادـن . لاکـشا  شتروص  رـس و  ندـناشوپ  دوـش و  نفک  نارگید  لـثم  دـیاب  دریمب  رگا  هتـسب  مارحا  هرمع  اـی  جـح  يارب  هک 
. دنک هیهت  ار  دوخ  روفاک  ردس و  نفک و  یتمالس ، لاح  رد  ناسنا  تسا  بحتسم 

طونُح ماکحا 

ياهاپ گرزب  تشگنا  ود  رس  اهوناز و  رس  اهتـسد و  فک  یناشیپ و  هب  ینعی  دننک ، طونح  ار  تیم  تسا  بجاو  لسغ  زا  دعب  هلأسم 585 -
رطع ندوب ، هنهک  هطساو  هب  رگا  دشاب و  هزات  هدییاس و  روفاک  دیاب  دنلامب و  روفاک  مه  تیم  ینیب  رس  هب  تسا  بحتـسم  و  دنلامب . روفاک  وا 

تسا بحتـسم  هچ  رگا  تسین  مزال  دوجـس  ياضعا  نیب  بیترت  تاعارم  تیم ، طونح  رد  هلأسم 586 - تسین . یفاک  دـشاب  هتفر  نیب  زا  وا 
نفک نیب  رد  هچ  رگا  دـنیامن  طونح  ندرک ، نفک  زا  شیپ  ار  تیم  هک  تسا  نآ  رتـهب  هلأسم 587 - دـنلامب . تیم  یناشیپ  هب  ار  روفاک  لّوا 
هورم افص و  نیب  یعس  ندرک  مامت  زا  شیپ  رگا  تسا ، هتسب  مارحا  جح  يارب  هک  یسک  هلأسم 588 - درادن . یعنام  مه  نآ  زا  دعب  ندرک و 

. دـننک طونح  ار  وا  دـیابن  دریمب  دـنک  هاتوک  ار  دوخ  يوم  هک  نآ  زا  شیپ  هرمع  مارحا  رد  رگا  زین  و  تسین ، زئاـج  وا  ندرک  طونح  دریمب ،
وا طونح  دریمب  هچنانچ  یلو  دنک ، وبـشوخ  ار  دوخ  تسا  مارح  هچ  رگا  هدـشن  مامت  شاهدـع  زونه  هدرم و  وا  رهوش  هک  ینز  هلأسم 589 -

روفاک اب  ار  اهنیا  طونح  يارب  ای  دـننک  وبـشوخ  رگید  ياهرطع  دوع و  ربنع و  کشم و  اب  ار  تیم  تسا  هورکم  هلأسم 590 - تسا . بجاو 
نآ زا  دیاب  یلو  دننک ، طولخم  روفاک  اب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  تبرت  يردق  تسا ، بحتـسم  هلأسم 591 - دـنیامن . طولخم 
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روفاک ار  نآ  دش ، طولخم  روفاک  اب  یتقو  هک  دـشابن ، دایز  يردـق  هب  تبرت  دـیاب  زین  دـنناسرن و  دوشیم  یمارتحایب  هک  ییاهاج  هب  روفاک 
دسرن وضع  تفه  يارب  رگا  و  دنراد ، مدقم  ار  لسغ  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشابن  طونح  لسغ و  هزادنا  هب  روفاک  رگا  هلأسم 592 - دنیوگن .

. دنراذگب تیم  هارمه  ربق  رد  هزات  رت و  بوچ  ود  تسا  بحتسم  هلأسم 593 - دنراد . مدقم  ار  یناشیپ  بجاو  طایتحا  رب  انب 

تیم زامن  ماکحا 

ناملـسم نانآ  زا  یکی  ای  هچب  نآ  ردام  ردـپ و  دـیاب  یلو  تسا ، بجاو  دـشاب  هچب  هچ  رگا  ناملـسم ، تیم  رب  ندـناوخ  زاـمن  هلأسم 594 -
شیپ رگا  و  دوش ، هدناوخ  وا  ندرک  نفک  طونح و  لسغ و  زا  دـعب  دـیاب  تیم  زامن  هلأسم 595 - دشاب . هدش  مامت  هچب  لاس  شش  دنـشاب و 
زامن دهاوخیم  هک  یسک  هلأسم 596 - تسین . یفاک  دشاب  هلأسم  نتسنادن  ای  یـشومارف  يور  زا  هچ  رگا  دنناوخب ، اهنیا  نیب  رد  ای  اهنیا ، زا 
رگا درادن ، لاکشا  دشاب  مه  یبصغ  وا  سابل  رگا  و  دشاب ، كاپ  شسابل  ندب و  دشاب و  ممیت  ای  لسغ  ای  وضو  اب  تسین  مزال  دناوخب ، تیم 
زامن تیم  هب  هک  یسک  هلأسم 597 - دـنک . تیاعر  تسا  مزال  رگید  ياهزامن  رد  هک  ار  ییاهزیچ  مامت  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچ 

رازگزامن و تسار  فرط  هب  وا  رـس  هک  يروطب  دنناباوخب ، تشپ  هب  وا  لباقم  ار  تیم  تسا  بجاو  زین  دـشاب و  هلبق  هب  ور  دـیاب  دـناوخیم ،
يدـنلب یتسپ و  یلو  دـشابن  رتدـنلب  ای  رتتسپ  تیم  ياج  زا  دـیاب  رازگزاـمن  ناـکم  هلأسم 598 - دـشاب . رازگزاـمن  پچ  فرط  هب  وا  ياـپ 

تیم زا  رگا  دـناوخیم  تعامج  هب  ار  تیم  زامن  هک  یـسک  یلو  دـشابن ، رود  تیم  زا  دـیاب  رازگزامن  هلأسم 599 - درادن . لاکشا  رـصتخم 
هب زامن  رگا  یلو  دتـسیاب ، تیم  لـباقم  دـیاب  رازگزاـمن  هلأسم 600 - درادن . لاکـشا  دـشاب  لصتم  رگیدـکی  هب  اهفـص  هچنانچ  دـشاب ، رود 

نیب هلأسم 601 - درادن . لاکـشا  دنتـسین  تیم  لباقم  هک  یناسک  زامن  درذـگب ، تیم  فرط  ود  زا  تعامج  فص  دوش و  هدـناوخ  تعامج 
رد هلأسم 602 - درادن . لاکشا  دشاب  نآ  دننام  توبات و  رد  تیم  رگا  یلو  دشابن  اهنیا  دننام  يزیچ  ای  راوید  هدرپ و  دیاب  رازگزامن ، تیم و 

دننام رجآ و  هتخت و  اب  هچ  رگا  ار  شتروع  دیاب  تسین ، نکمم  وا  ندرک  نفک  رگا  دشاب و  هدیـشوپ  تیم  تروع  دیاب  زامن ، ندناوخ  تقو 
دنک تین  اًلثم  دنک ، نیعم  ار  تیم  تین ، عقوم  رد  و  دناوخب . تبرق  دصق  اب  هداتـسیا و  دـیاب  ار  تیم  زامن  هلأسم 603 - دنناشوپب . دشاب  اهنیا 
زامن وا  رب  هتسشن  دوشیم  دناوخب ، هداتسیا  ار  تیم  زامن  دناوتب  هک  دشابن  یسک  رگا  هلأسم 604 - هَّللا . یلا  ًۀبرق  تیم  نیا  رب  مناوخیم  زامن 

ّیلو زا  صخش  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دناوخب ، زامن  وا  رب  ینیعم  صخش  هک  دشاب  هدرک  تیـصو  تیم  رگا  هلأسم 605 - دناوخ .
زامن هبترم  دـنچ  تیم  رب  تسا  هورکم  هلأسم 606 - دـهدب . هزاجا  هک  تسا  بجاو  بجاو ، طایتحا  رب  اـنب  مه  ّیلو  رب  دریگب و  هزاـجا  تیم 

يرذع تهج  هب  ای  یـشومارف  يور  زا  ای  ًادـمع  ار  تیم  رگا  هلأسم 607 - تسین . هورکم  دـشاب  يوقت  ملع و  لها  تیم  رگا  یلو  دـنناوخب ،
بجاو هدیـشاپن  مه  زا  وا  دسج  یتقو  ات  تسا  هدوب  لطاب  هدش  هدناوخ  وا  رب  هک  يزامن  دوش ، مولعم  نفد  زا  دعب  ای  دـننک ، نفد  زامن  نودـب 

. دنناوخب زامن  شربق  هب  دش  هتفگ  تیم  زامن  يارب  هک  ییاهطرش  اب  تسا 

تیم زامن  روتسد 

لوا ریبکت  نتفگ  تین و  زا  دـعب  تسا : یفاک  دـیوگب  بیترت  نیا  هب  ریبکت  جـنپ  رازگزاـمن  رگا  دراد و  ریبکت  جـنپ  تیم  زاـمن  هلأسم 608 -
ریبکت زا  دعب  و  ٍدَّمَُحم . ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  دیوگب : مود  ریبکت  زا  دـعب  و  ِهَّللا . ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلا  ْنا ال  ُدَهْـشَأ  دـیوگب 
تسا نز  رگا  ِتِّیَْملا و  اَذِهل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  دیوگب : تسا  درم  تیم  رگا  مراهچ  ریبکت  زا  دعب  و  ِتانِمْؤُْملا . َو  َنینِمْؤُْمِلل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  دیوگب : موس 

ُهَدْـحَو ال ُهَّللا  اَّلِإ  َهلا  ْنا ال  ُدَهْـشَأ  دـیوگب : لوا  ریبکت  زا  دـعب  تسا  رتهب  و  دـیوگب . ار  مجنپ  ریبکت  دـعب  ِتِّیَْملا و  ِهِذـِهل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  دـیوگب :
یلَع ِّلَص  َّمُهَّللا  دیوگب : مود  ریبکت  زا  دعب  و  ِۀَعاَّسلا . ِيَدَی  َْنَیب  ًاریذَن  َو  ًاریـَشب  ِّقْحلِاب  ُهَلَـسْرا  ُُهلوُسَر  َو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  َُهل  َکیِرَش 

َو َمیهاْربا  یلَع  َتْمَّحََرت  َو  َتْکَراب  َو  َْتیَّلَص  اَم  ِلَْضفاَک  ٍدَّمَُحم  َلآ  َو  ًادَّمَُحم  ْمَحْرا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ْكِراب  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم 
ریبکت زا  دعب  و  َنیِحلاّصلا . ِهَّللا  ِدابِع  ِعیمَج  َو  َنیقیِّدِّصلا  َو  ِءادَهُّشلا  َو  َنیلَـسْرُْملا  َو  ِءاِیْبنْالا  ِعیمَج  یلَع  ِّلَص  َو  ٌدیجَم  ٌدـیمَح  َکَّنا  َمیهاربا  ِلآ 
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ُبیُجم َکَّنا  ِتاْریَْخلِاب  ْمُهَْنَیب  َو  انَْنَیب  ِْعبات  ِتاْومَألا  َو  ْمُْهنِم  ِءایْحَألا  ِتاِملْسُْملا  َو  َنیِملْـسُْملا  َو  ِتانِمؤُْملا  َو  َنینِمؤُْمِلل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  دیوگب : موس 
َِکتَمَأ ُْنبا  َو  َكِْدبَع  ُْنبا  َو  َكُْدبَع  اَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا  دیوگب : تسا  درم  تیم  رگا  مراهچ  ریبکت  زا  دعب  و  ٌریِدَق . ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ِتاوَعَّدلا 
ًائیِـسُم َناک  ْنا  َو  ِِهناسحا  ِیف  ْدِزَف  ًانِـسُْحم  َناـک  ْنا  َّمُهَّللا  اـّنِم  ِِهب  ُمَلْعأ  َْتنَأ  َو  ًاْریَخ  اـّلِإ  ُْهنِم  ُمَْلعَن  ـال  اـّنا  َّمُهَّللا  ِِهب  ٍلوْزنَم  ُْریَخ  َْتنَأ  َو  َکـِب  َلََزن 

دعب و  َنیمِحاَّرلا . َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  ُهْمَحْرا  َو  َنیِرباْغلا  ِیف  ِِهلْهَأ  یَلَع  ُْفلْخا  َو  َنیّیِّلِع  یَلْعأ  یف  َكَدـْنِع  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  َُهل  ْرِفْغا  َو  ُْهنَع  ْزَواَـجَتَف 
َو َِکب  َْتلََزن  َِکتَمَأ  ُۀَْنبا  َو  َكِْدبَع  ُۀَْنبا  َو  َُکتَمَأ  ِهِذه  َّنِإ  َّمُهَّللا  دیوگب : مراهچ  ریبکت  زا  دعب  تسا  نز  تیم  رگا  یلو  دیوگب  ار  مجنپ  ریبکت 

ْزَواجَتَف ًۀَئیِـسُم  َْتناک  ْنا  َو  اِهناسْحا  ِیف  ْدِزَف  ًۀَنِـسُْحم  َْتناک  ْنا  َّمُهَّللا  اَّنِم  اَِهب  ُمَلْعأ  َْتنَأ  َو  ًاْریَخ  ّالِإ  اـهنِم  ُمَْلعَن  ـال  اَّنا  َّمُهَّللا  ِِهب  ٍلوُْزنَم  ُْریَخ  َْتنَأ 
هلأسم َنیمِحاَّرلا . َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  اهْمَحْرا  َو  َنیِِرباـْغلا  ِیف  اـِهلْهَأ  یلَع  ُْفلْخا  َو  َنیّیِّلِع  یَلْعأ  ِیف  َكَدـْنِع  اَْـهلَعْجا  َّمُهَّللا  اََـهل  ْرِفْغا  َو  اَْـهنَع 

ار تیم  زامن  هک  یسک  هلأسم 610 - دوشن . جراخ  دوخ  تروص  زا  زامن  هک  دناوخب  مه  رـس  تشپ  يروط  ار  اهاعد  اهریبکت و  دـیاب  - 609
. دناوخب مه  ار  نآ  ياهاعد  اهریبکت و  دیاب  دناوخیم  تعامج  هب 

تیم زامن  تابحتسم 

طایتحا و  دـشاب ، ممیت  ای  لـسغ  اـی  وضو  اـب  دـناوخیم  تیم  زاـمن  هک  یـسک  لوا : تسا . بحتـسم  تیم  زاـمن  رد  زیچ  دـنچ  هلأسم 611 -
. دسرن تیم  زامن  هب  دنک  لسغ  ای  دریگب  وضو  رگا  هک  دسرتب  ای  دشابن ، نکمم  لسغ  وضو و  هک  دنک  ممیت  یتروص  رد  تسا  نآ  بحتـسم 

لباقم تسا  نز  ّتیم  رگا  دتسیاب و  وا  تماق  طسو  لباقم  دناوخیم  زامن  وا  هب  يدارف  هک  یسک  ای  تعامج  ماما  تسا ، درم  تیم  رگا  مود :
رگا هک  دشاب  مک  يردقب  تیم  اب  وا  هلـصاف  مجنپ : دنک . دنلب  ار  اهتـسد  ریبکت  ره  رد  مراهچ : دناوخب . زامن  هنهرباپ  موس : دتـسیاب . شاهنیس 

دناوخب و دنلب  ار  اهاعد  ریبکت و  تعامج  ماما  متفه : دناوخب . تعامج  هب  ار  تیم  زامن  مشش : دسرب . هزانج  هب  دهد  تکرح  ار  شـسابل  داب 
هب رازگزامن  مهن : دتسیاب . ماما  بقع  دشاب ، رفن  کی  مومأم  هچ  رگا  تعامج  رد  متشه : دنناوخب . هتسهآ  دنناوخیم ، زامن  وا  اب  هک  یناسک 

تیم زامن  يارب  مدرم  هک  دنناوخب  ییاج  رد  ار  زامن  مهدزای : ةالَّصلا . دـیوگب  هبترم  هس  زامن  زا  شیپ  مهد : دـنک . اعد  دایز  نینمؤم  تیم و 
زامن ندناوخ  هلأسم 612 - دتسیاب . اهنت  یفص  رد  دناوخیم  تعامج  هب  ار  تیم  زامن  رگا  ضئاح  نز  مهدزاود : دنوریم . اج  نآ  هب  رتشیب 

. تسین هورکم  مارحلا  دجسم  رد  یلو  تسا  هورکم  دجاسم  رد  تیم 

نفد ماکحا 

دنروآ و نوریب  ار  شندب  دنناوتن  مه  ناگدـنرد  دـیاین و  نوریب  وا  يوب  هک  دـننک ، نفد  نیمز  رد  يروط  ار  تیم  تسا  بجاو  هلأسم 613 -
نیمز رد  نفد  ناونع  اهنت  تیافک  يوقا  دـشابن  نیب  رد  دوش  تیذا  تیم  يوب  زا  هک  یناسنا  ندـش  کـیدزن  هدـنرد و  سرت  هک  یتروص  رد 

ار وا  ندب  روناج  هک  دشاب  نآ  سرت  رگا  و  دشاب ، الاب  رد  روکذم  هزادنا  نامه  هب  ربق  يدوگ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچ  رگا  تسا 
وا نفد ، ياج  هب  دنناوتیم  دشابن ، نکمم  نیمز  رد  تیم  نفد  رگا  هلأسم 614 - دننک . مکحم  نآ  دننام  رجآ و  اب  ار  ربق  دـیاب  دروآ ، نوریب 

. دـشاب هلبق  هب  ور  وا  ندـب  يولج  هک  دـنناباوخب  يروط  تسار  يوـلهپ  هب  ربـق  رد  دـیاب  ار  تیم  هلأسم 615 - دـنراذگب . توبات  ای  اـنب  رد  ار 
هب اـت  دـننک  ربص  دـیاب  درادـن ، یعناـم  یتشک  رد  وا  ندوب  دوشیمن و  دـساف  وا  دـسج  هچناـنچ  دریمب ، یتشک  رد  یـسک  رگا  هلأسم 616 -

تیم زامن  ندناوخ  زا  سپ  دننک و  نفک  طونح و  دنهدب و  شلـسغ  یتشک  رد  دیاب  هن ، رگ  دـننک و  نفد  نیمز  رد  ار  وا  دنـسرب و  یکـشخ 
دیاب تسا  نکمم  رگا  دنزادنیب و  ایرد  هب  دندنبب و  ار  شرد  دنراذگب و  هرمخ  رد  ار  وا  ای  دنزادنیب  ایرد  هب  دندنبب و  شیاپ  هب  ینیگنـس  زیچ 
دروآ نوریب  ار  وا  ندب  دفاکشب و  ار  تیم  ربق  نمشد ، هک  دنسرتب  رگا  هلأسم 617 - دوشن . تاناویح  همعط  ًاروف  هک  دنزادنیب  ییاج  رد  ار  وا 
هلأسم دنزادنیب . ایرد  هب  ار  وا  دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  يروطب  دـیاب  دـشاب  نکمم  هچنانچ  دربب  ار  وا  رگید  ياضعا  ای  ینیب  ای  شوگ  و 
هلأسم دـنرادرب . تیم  لام  لصا  زا  دـیاب  دـشاب ، مزال  هک  یتروص  رد  ار  تیم  ربق  ندرک  مکحم  جراخم  ایردرد و  نتخادـنا  جراـخم  - 618
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هب تشپ  پچ  يولهپ  هب  ربق  رد  ار  نز  دیاب  دـشاب ، ناملـسم  هچب  ردـپ  هچنانچ  دـشاب ، هدرم  وا  مکـش  رد  هچب  دریمب و  هرفاک  نز  رگا  - 619
نیمه هب  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشاب ، هدشن  لخاد  وا  ندب  هب  مه  حور  زونه  رگا  هکلب  دشاب  هلبق  فرط  هب  هچب  يور  هک  دـنناباوخب  هلبق 

نفد هلأسم 621 - تسین . زئاج  ناناملـسم  ناتـسربق  رد  رفاـک ، نفد  راـفک و  ناتـسربق  رد  ناملـسم ، نفد  هلأسم 620 - دـننک . لمع  روتـسد 
رد دیابن  ار  تیم  هلأسم 622 - تسین . زیاج  دنزیریم ، تفاثک  هبورکاخ و  هک  ییاج  دننام  دـشاب ، وا  هب  یمارتحایب  هک  ییاج  رد  ناملـسم 

محازم ای  دشاب  ناناملـسم  هب  ررـض  رگا  دجـسم  رد  هدش و  فقو  ندرک  نفد  ریغ  يارب  هک  ییاج  رد  ندرک  نفد  دننک و  نفد  یبصغ  ياج 
فقو ندرک  نفد  ریغ  يارب  دجسم  لثم  هک  ینیمز  رد  دننکن و  نفد  دجـسم  رد  اًلـصا  هک  تسا  نآ  يوقا  هکلب  تسین ، زیاج  دشاب  ناشزامن 

ادـج تیم  زا  هک  يزیچ  هلأـسم 624 - تسین . زئاـج  دوش  شبن  بجوـم  رگا  رگید  هدرم  ربـق  رد  ّتیم  نفد  هلأسم 623 - تسین . زئاج  هدـش 
نفد و  دوش . نفد  ادج  هک  تسا  نآ  طایتحا  دوش ، شبن  بجوم  رگا  دوش و  نفد  وا  اب  دیاب  دشاب ، شنادند  نخان و  وم و  هچ  رگا  دوشیم ،

شندروآ نوریب  دریمب و  هاـچ  رد  یـسک  رگا  هلأسم 625 - تسا . بحتـسم  دوشیم  ادـج  ناسنا  زا  یگدـنز  لاح  رد  هک  ینادـند  نخان و 
یـضار ار  وا  يوحن  هب  دیاب  دشاب  ریغ  لام  هاچ  هک  یتروص  رد  و  دـنهد ، رارق  وا  ربق  ار  هاچ  نامه  دـندنبب و  ار  هاچ  ِرد  دـیاب  دـشابن  نکمم 
نوریب ار  وا  هار  نیرتناسآ  هب  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  رطخ  رداـم  يارب  محر  رد  شندـنام  دریمب و  رداـم  محر  رد  هچب  رگا  هلأسم 626 - دننک .

لها هک  ینز  ای  تسا  نف  لها  رگا  شرهوش  هلیـسو  هب  دیاب  یلو  درادن ، لاکـشا  دننک  هعطق  هعطق  ار  وا  هک  دـنوش  راچان  هچنانچ  و  دـنروآ ،
نف لها  هک  یمرحمان  درم  دوشن  نکمم  مه  نآ  رگا  و  دـشاب ، نف  لها  هک  یمرحم  درم  تسین  نکمم  رگا  دـنروایب و  نوریب  ار  وا  دـشاب  نف 

هلأسم 627- دروآ . نوریب  ار  هچب  دـناوتیم  دـشابن  نف  لـها  هک  یـسک  دوشن  ادـیپ  مه  نآ  هک  یتروص  رد  و  درواـیب ، نوریب  ار  هچب  دـشاب 
هلأسم رد  هک  یناسک  هلیـسو  هب  دیاب  دنـشاب  هتـشادن  ار  لفط  ندنام  هدنز  دیما  هچ  رگا  دـشاب  هدـنز  شمکـش  رد  هچب  دریمب و  ردام  هاگره 

رد تسار  پچ و  يولهپ  نیب  رگا  یلو  دـنزودب  هرابود  دـنروآ و  نوریب  ار  هچب  دـیآیم  نوریب  ملاس  هچب  هک  یفرط  ره  زا  دـش  هتفگ  شیپ 
. دنروآ نوریب  پچ  يولهپ  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشابن  یقرف  هچب  ندوب  ملاس 

نفد تابحتسم 

رد ار  تـیم  دـننک و  دوـگ  طـسوتم  ناـسنا  دـق  هزادـنا  هـب  ار  ربـق  دــشاب  درورپ بوـلطم  هـک  نآ  دـیما  هـب  تـسا  بوـخ  هلأـسم 628 -
، دنشاب هدش  نفد  اجنآ  رد  بوخ  نامدرم  هک  نآ  لثم  دشاب ، رتهب  یتهج  زا  رترود ، ناتسربق  هک  نآ  رگم  دنیامن ، نفد  ناتـسربق  نیرتکیدزن 

کیدزن مک  مک  بترم هس  ات  دـنراذگب و  نیمز  ربق ، یعرز  دـنچ  رد  ار  هزانج  زین  دـنورب و  اجنآ  هب  رتشیب  روبق  لها  هحتاـف  يارب  مدرم  اـی 
نیمز يروـط  موـس  هعفد  رد  تسا  درم  تیم  رگا  دـننک و  ربـق  دراو  مراـهچ  تبوـن  رد  دـنرادرب و  دـنراذگب و  نیمز  هبترم  ره  رد  و  دـنربب ،

ربق هلبق  فرط  موس  هعفد  رد  تسا  نز  رگا  دـنیامن و  ربق  دراو  رـس  فرط  زا  مراهچ  هعفد  رد  دـشاب و  ربق  نییاپ  فرط  وا  رـس  هک  دـنراذگب 
دراو دنریگب و  توبات  زا  یمارآ  هب  ار  هزانج  زین  و  دـنریگب ، ربق  يور  ياهچراپ  ندرک ، دراو  عقوم  رد  دـننک و  ربق  دراو  انهپ  هب  دـنراذگب و 
نفک ياههرگ  دنتشاذگ ، دحل  رد  ار  تیم  هک  نآ  زا  دعب  دنناوخب و  نفد  عقوم  نفد و  زا  شیپ  هدش ، هداد  روتسد  هک  ییاهاعد  و  دننک ، ربق 

دنراذگب یخولک  ای  ماخ  تشخ  تیم ، تشپ  دنزاسب و  وا  رـس  ریز  كاخ  زا  یـشلاب  دنراذگب و  كاخ  يور  ار  تیم  تروص  دننک و  زاب  ار 
رب توـق  هب  ار  پچ  تسد  دـننزب و  تیم  تسار  هناـش  هب  ار  تسار  تسد  دـنناشوپب ، ار  دـحل  هک  نآ  زا  شیپ  ددرگنرب و  تشپ  هب  تیم  هک 

نالُف َْنب  َنالُف  ای  ْمَْهفا  ْعَمْـسا  دنیوگب : هبترم  هس  دنهد و  شتکرح  تّدش  هب  دنربب و  وا  شوگ  کیدزن  ار  ناهد  دنراذگب و  تیم  پچ  هناش 
َْنب َدَّمَُحم  ای  ْمَْهفا  ْعَمْسا  دنیوگب : هبترم  هس  تسا  یلع  شردپ  مسا  دمحم و  وا  مسا  رگا  اًلثم  دنیوگب  ار  شردپ  تیم و  مسا  نالف  ياج  هب  و 
ُهَّللا یّلَـص  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  َُهل  َکیرَـش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلا  ْنا ال  ِةَداَهَـش  ْنِم  ِهیَلَع  انَْتقَراَف  يِذَّلا  ِدـْهَْعلا  یَلَع  َْتنَأ  ْلَه  دـنیوگب : نآ  زا  سپ  یلَع 

َنیَِملاْعلا یَلَع  ُهَتَعاط  ُهَّللا  َضَرَْتفا  ُماما  َو  َنیِّیِصَْولا  ُدِّیَس  َو  َنینِمْؤُْملا  ُریما  ًاِیلَع  َّنَأ  َو  َنِیلَسْرُْملا  ُمَتاَخ  َو  َنیِّیبَّنلا  ُدِّیَس  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهُْدبَع  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
َو ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  َو  یسُوم  َْنب  َیلَع  َو  ٍرَفْعَج  َْنب  یَسُوم  َو  ٍدَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج  َو  ٍِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  َو  ِْنیَـسُْحلا  َْنب  َِّیلَع  َو  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنَأ  َو 
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َُکتَِّمئا َو  َْنیِعَمْجا  ِْقلَْخلا  یَلَع  ِهَّللا  ُجَـجُح  َو  َنینِمؤُْملا  ُۀَِّمئا  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  َّيِدـْهَْملا  َۀَّجُْحلا  َِمئاْقلا  َو  ٍِّیلَع  َْنب  َنَسَْحلا  َو  ٍدَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع 
ِنابَّرَقُْملا ِناکَلَْملا  َكاتا  اذا  دیوگب  دعب  و  دـیوگب : ار  شردـپ  تیم و  مسا  نالف  نب  نالف  ياج  هب  ٍنالُف و  َْنب  َنالُف  ای  ٌراْربا  َِکب  ًيدُـه  ُۀَِّمئا 

الَف َکـِتَِّمئا  ْنَع  َو  َکـِتَْلِبق  ْنَع  َو  َکـِباتِک  ْنَع  َو  َکـِنیِد  ْنَع  َو  َکِِّیبَن  ْنَع  َو  َکِّبَر  ْنَع  َكـالَأَس  َو  َیلاـعَت  َو  َكَراـبَت  ِهَّللا  ِدـنِع  ْنِم  ِْنَیلوُسَر 
ُْریمَأ َو  ِیتَْلِبق  ُۀَـبْعَْکلا  َو  ِیباتِک  ُنآْرُْقلا  َو  ِینیِد  ُمالْـسْالا  َو  یِِّیبَن  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٌدَّمَُحم  َو  یِّبَر  ُهَّللا  امِِهباوَج  یف  ُْلق  َو  ْنَزَْحت  َو ال  ْفََخت 

َنیِدـِباْعلا ُْنیَز  ٌِّیلَع  َو  یِماـما  ـالَبْرَِکب  ُدـیهَّشلا  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َو  یِماَـما  یَبَتْجُْملا  ٍّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َو  یِماَـما  ٍِبلاـط  ِیبا  ُْنب  ُِیلَع  َنینِمْؤُْملا 
يِداَْهلا ٌّیلَع  َو  یماَما ، ُداوَْجلا  ٌدَّمَُحم  َو  یماَما ، اضِرلا  ٌّیلَع  َو  یماَما ، ُمِظاکلا  یَـسُوم  َو  یِماَما ، ُقِداَّصلا  ٌرَفْعَج  َو  یِماَما  ُِرقاَْبلا  ٌدَّمَُحم  َو  یِماَما 

ْمِِهب ِیئاَعَفُـش  َو  ِیتَداَق  َو  ِیتَداَـس  َو  ِیتَِّمئا  َنیِعَمْجا  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  ِءـالُؤه  یِماَـما  ُرَظَْتنُْملا  ُۀَّجُْحلا  َو  یِماَـما  ُّيرَکْـسَْعلا  ُنَسَْحلا  َو  یِماَـما 
دیوگب دعب  دیوگب  ار  شردپ  تیم و  مسا  نالف  نب  نالف  ياج  هب  ٍنالُف و  َْنب  َنالُف  ای  ْمَلْعا  َُّمث  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  ُءَّرَبَتا  ْمِِهئادعأ  ْنِم  َو  یَّلَوتا 

َۀَِّمئْالا َنیموُصْعَْملا  ُهَدـالْوَأ  َو  ٍِبلاـط  ِیبا  َْنب  َِّیلَع  َّنَأ  َو  ُلوُسَّرلا  َمِْعن  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  ُّبَّرلا  َمِْعن  َیلاَـعَت  َو  َكَراَـبَت  َهَّللا  َّنَأ 
ٌّقَح َْثعَْبلا  َو  ٌّقَح  ِْربَْقلا  ِیف  ٍریکَن  َو  ٍرَْکنُم  َلاؤُس  َو  ٌقَح  َتْوَْملا  َّنَأ  َو  ٌقَح  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٌدَّمَُحم  ِِهب  َءاَج  اَم  َّنَأ  َو  ُۀَِّمئْألا  َمِْعن  َرَـشَع  ْیَْنثْالا 

ُثَْعبَی َهَّللا  َّنَأ  َو  اَهِیف  َْبیَر  َال  ٌۀَِیتآ  َۀَعاَّسلا  َّنَأ  َو  ٌّقَح  َراَّنلا  َو  ٌّقَح  َۀَّنَْجلا  َّنَأ  َو  ٌّقَح  ُِبتُْکلا  َُریاطَت  َو  ٌّقَح  َناَزیِْملا  َو  ٌّقَح  َطارِّصلا  َو  ٌّقَح  َروُشُّنلا  َو 
ُهَّللا َكادَه  َو  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  ُهَّللا  َکَتَّبَث  دیوگب  نآ  زا  سپ  دیوگب  ار  تیم  مسا  نالف  ياج  هب  ُنالُف و  ای  َتْمِهَف  دـیوگب ا  سپ  ِرُوبُْقلا  ِیف  ْنَم 

ِهِحوُِرب ْدَعْـصا  َو  ِْهیَْبنَج  ْنَع  َضرْالا  ِفاَج  َّمُهَّللا  دـیوگب  سپ  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ٍّرَقَتْـسُم  ِیف  َِکئایلْوَأ  َْنَیب  َو  َکَْـنَیب  ُهَّللا  َفَّرَع  ٍمیِقَتْـسُم  ٍطاَرِـص  َیلا 
رد ار  تیم  هک  یـسک  تسا  راگدرورپ  بولطم  هک  نیا  دیما  هب  تسا  بوخ  هلأسم 629 - كَْوفَع . كَوفَع  َّمُهَّللا  ًاناَهُرب  َْکنِم  ِهَِّقل  َو  َکـَیلا 
هک یناـسک  تیم  ناـشیوخ  زا  ریغ  دـیایب و  نوریب  ربـق  زا  تیم  ياـپ  فرط  زا  دـشاب و  هنهرباـپ  هنهرب و  رـس  تراـهط و  اـب  دراذـگیم ، ربـق 

ار وا  دشابیم  مرحم  وا  اب  هک  یـسک  تسا  نز  تیم  رگا  َنوُعِجار . ِْهَیلا  ّانا  َو  ِهِّلل  اَّنا  دنیوگب  دنزیرب و  ربق  رب  كاخ  تسد  تشپ  اب  دنرـضاح ،
تسا راگدرورپ  بولطم  هک  نیا  دیما  هب  تسا  بوخ  هلأسم 630 - دنراذگب . ربق  رد  ار  وا  شناشیوخ  دشابن  یمرحم  رگا  دراذگب و  ربق  رد 

يور دوشن و  هابتـشا  هک  دنراذگب  نآ  يور  ياهناشن  دننک و  دنلب  نیمز  زا  تشگنا  راهچ  هزادـنا  هب  دـنزاسب و  لیطتـسم  عبرم  ای  عبرم  ار  ربق 
تفه دنرب و  ورف  كاخ  رد  هدرکزاب  ار  اهتشگنا  دنراذگب و  ربق  رب  ار  اهتسد  دنرضاح ، هک  یناسک  بآ  ندیـشاپ  زا  دعب  و  دنـشاپب ، بآ  ربق 

ْدِعْـصَأ َو  ِْهیَْبنَج  ْنَع  َضْرْالا  ِفاَج  َّمُهَّللا  دـنناوخب . ار  اعد  نیا  دـننک و  شزرمآ  بلط  تیم  يارب  دـنناوخب و  ُهاْنلَْزنَأ  اـّنا  هکراـبم  هروس  هبترم 
هلأسم  99 ص : لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  َكاَوِس . ْنَم  ِۀَـمْحَر  ْنَع  ِِهب  ِهِینُْغت  اَم  َِکتَمْحَر  ْنِم  ُهَْربَق  ْنِکْـسَأ  َو  ًاناوْضر  َْکنِم  ِهَِّقل  َو  ُهَحُور  َْکَیلا 

هک ار  ییاهاعد  دراد ، هزاجا  ّیلو  فرط  زا  هک  یـسک  ای  تیم  ِِّیلَو  تسا  بحتـسم  دـناهدرک  هزانج  عییـشت  هک  یناسک  نتفر  زا  سپ  - 631
هتشذگ یتدم  رگا  یلو  دنهد  یتمالس  رس  ار  ازع  نابحاص  تسا  بحتسم  نفد  زا  دعب  هلأسم 632 - دنک . نیقلت  تیم  هب  هدش ، هداد  روتسد 

هناخ لها  يارب  زور  هس  ات  تسا  بحتـسم  زین  و  تسا ، رتهب  نآ  كرت  دـیآیم ، ناشدای  تبیـصم  نداد ، یتمالـس  رـس  هطـساو  هب  هک  تسا 
ًاصوصخم ناشیوخ ، گرم  رد  ناسنا  تسا  بحتسم  هلأسم 633 - تسا . هورکم  ناشلزنم  رد  نانآ و  دزن  ندروخ  اذغ  دنتسرفب و  اذغ  تیم 

ردپ و ربق  رـس  دـناوخب و  نآرق  تیم  يارب  و  دـیوگب ، َنوُعِجار  ِْهَیلا  ّانا  َو  ِهّلل  ّانا  دـنکیم  دای  ار  تیم  تقو  ره  دـنک و  ربص  دـنزرف  گرم  رد 
تروص و یسک  گرم  رد  ناسنا  تسین  زئاج  هلأسم 634 - دوشن . بارخ  دوز  هک  دزاسب  مکحم  ار  ربق  دهاوخب و  تجاح  دنوادخ  زا  ردام 
رد درم  رگا  هلأسم 636 - تسین . زئاـج  ردارب  ردـپ و  ریغ  گرم  رد  هقی  ندرک  هراـپ  هلأسم 635 - دنزب . همطل  دوخ  هب  دـشارخب و  ار  ندـب 

يوم ای  دـیایب  نوخ  هک  يروط  هب  دـشارخب  ار  دوخ  تروص  تیم  يازع  رد  نز  رگا  ای  دـنک  هراپ  ار  دوخ  سابل  ای  هقی  دـنزرف  اـی  نز  گرم 
رگا هکلب  دریگب  هزور  زور  هس  دیاب  دناوتن  رگا  دناشوپب و  ار  اهنآ  ای  دهد و  ماعط  ار  ریقف  هد  ای  دـنک ، دازآ  هدـنب  کی  دـیاب  دـنکب ، ار  دوخ 
یلیخ ار  ادص  تیم  رب  هیرگ  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 637 - دیامن . لمع  روتـسد  نیا  هب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دیاین  مه  نوخ 

. دننکن دنلب 
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تشحو زامن 

دعب لوا  تعکر  رد  هک ، تسا  نیا  نآ  روتسد  دنناوخب و  تیم  يارب  تشحو  زامن  تعکر  ود  ربق ، لوا  بش  رد  تسا  بحتسم  هلأسم 638 -
ِّلَص َّمُهَّللا  دنیوگب  زامن  مالس  زا  دعب  دنناوخب و  هانلزنأ  ّانإ  هروس  هبترم  هد  دمح  زا  دعب  مود  تعکر  رد  یـسرکلا و  ۀیآ  هبترم  کی  دمح  زا 

ره رد  ار  تشحو  زاـمن  هلأسم 639 - دـنیوگب . ار  تیم  مسا  نـالف  هملک  ياـج  هب  ٍنـالُف و  ِْربَق  َیلا  اََـهباََوث  ْثَْعبا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع 
هب ار  تیم  دنهاوخب  رگا  هلأسم 640 - دوش . هدناوخ  اشع  زامن  زا  دـعب  بش  لوا  رد  تسا  رتهب  یلو  دـناوخ ، دوشیم  ربق  لوا  بش  زا  عقوم 

. دنزادنیب ریخأت  وا  ربق  لوا  بش  ات  ار  تشحو  زامن  دیاب  دتفیب ، ریخأت  وا  نفد  رگید  تهج  هب  ای  دنربب ، يرود  رهش 

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 641 -
هک یتروـص  رد  دـشاب  هتـشذگ  نآ  رب  اـهلاس  هـچ  رگا  احلـص  اـملع و  ادهـش و  اـههدازماما و  ربـق  شبن  هلأسم 642 - درادن . لاکـشا  دـشاب 
دنچ رد  ربق  نتفاکش  هلأسم 643 - درک . شبن  ار  نآ  دیابن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـشابن  مه  هاگترایز  رگا  هکلب  تسا ، مارح  دـشاب  هاگترایز 
نفک هک  نآ  مود : دنامب . اجنآ  رد  هک  دوشن  یـضار  نیمز  کلام  دشاب و  هدش  نفد  یبصغ  نیمز  رد  تیم  هک  نآ  لوا : تسین : مارح  دروم 
دوخ لام  زا  يزیچ  رگا  تسا  نینچمه  و  دنامب ، ربق  رد  هک  دوشن  یـضار  نآ  بحاص  دشاب و  یبصغ  هدـش  نفد  تیم  اب  هک  يرگید  زیچ  ای 

هب هک  وا  لام  زا  يرصتخم  زیچ  رگا  یلو  دنامب ، ربق  رد  زیچ  نآ  هک  دنوشن  یضار  هثرو  دشاب و  هدش  نفد  وا  اب  هدیـسر  وا  هثرو  هب  هک  تیم 
رگا ًاصوصخ  تسا  لاکـشا  لمأت و  نآ  ندروآرد  يارب  شبن  زاوج  رد  دشاب  هدش  نفد  وا  اب  نآ  وحن  رتشگنا و  دننام  هدیـسر  ثرا  هب  هثرو 
کی زا  رتشیب  شتیصو  هک  یتروص  رد  دننک  نفد  وا  اب  ار  يرتشگنا  ای  نآرق  ای  اعد  هک  دشاب  هدرک  تیـصو  رگا  و  دشابن ، هثرو  رب  فاحجا 

دنمهفب ای  دشاب ، هدش  نفد  نفکیب  ای  لسغیب  تیم  هک  نآ  موس : دنفاکشب . ار  ربق  دنناوتیمن  اهنیا  ندروآ  نوریب  يارب  دشابن ، وا  لام  موس 
یقح ندـش  تباث  يارب  هک  نآ  مراهچ : دناهتـشاذگن . هلبق  هب  ور  ار  وا  ربق ، رد  ای  هدـش  نفک  عرـش  روتـسد  ریغ  هب  اـی  هدوب ، لـطاب  شلـسغ 

تفاـثک و هک  ییاـج  اـی  راـفک  ناتـسربق  لـثم  تسوا  هب  یمارتـحایب  هک  ییاـج  رد  ار  تیم  هک  نآ  مجنپ : دـننیبب . ار  تـیم  ندـب  دـنهاوخب 
. دنفاکشب ار  ربق  تسا ، رتشیب  ربق  نتفاکش  زا  نآ  تیمها  هک  یعرش  بلطم  کی  يارب  هک  نآ  مشش : دنـشاب . هدرک  نفد  دنزیریم  هبورکاخ 
، دنک هراپ  ار  تیم  ندب  ياهدنرد  دنسرتب  هک  نآ  متفه : دنروآ . نوریب  دناهدرک  شنفد  هک  ياهلماح  نز  مکش  زا  ار  هدنز  هچب  دنهاوخب  اًلثم 

طایتحا یلو  دـننک  نفد  دـنهاوخب  هدـشن  نفد  وا  اب  هک  ار  تیم  ندـب  زا  یتمـسق  هک  نآ  متـشه : دروآ . نوریب  نمـشد  ای  دربب  ار  وا  لیـس  ای 
. دوشن هدید  تیم  ندب  هک  دنراذگب  ربق  رد  يروط  ار  ندب  زا  تمسق  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو 

بحتسم ياهلسغ 

تسا حبص  ناذا  زا  نآ  تقو  و  هعمج ، لسغ  - 1 تسا : هلمج  نآ  زا  تسا و  رایسب  مالسا  سدقم  عرش  رد  بحتسم  ياهلـسغ  هلأسم 644 -
اج هب  هعمج  رـصع  ات  اضق  ادا و  تین  نودب  هک  تسا  رتهب  دهدن  ماجنا  رهظ  ات  رگا  و  دوش ، هدروآ  اج  هب  رهظ  کیدزن  تسا  رتهب  و  رهظ ، ات 

زور رد  دسرتیم  هک  یسک  و  دروآ . اج  هب  ار  نآ  ياضق  بورغ  ات  هبنـش  حبـص  زا  تسا  بحتـسم  دنکن  لسغ  هعمج  زور  رد  رگا  و  دروآ .
ملاع دنوادخ  بولطم  هک  نآ  دیما  هب  ار  لسغ  هعمج  بش  رد  رگا  هکلب  دهد ، ماجنا  ار  لسغ  هبنـشجنپ  زور  دناوتیم  دنکن  ادیپ  بآ  هعمج 

َّنَأ َو  َُهل  َکیِرَـش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلا  ْنا ال  ُدَهْـشَأ  دـیوگب : هعمج  لسغ  عقوم  رد  ناسنا  تسا  بحتـسم  و  تسا ، حیحـص  دروآ  اج  هب  تسا 
هام لوا  بش  لـسغ  - 2 َنـیِرِّهَطَتُْملا . َنـِم  ِیْنلَعْجا  َو  َنـِیباَّوَّتلا  َنـِم  ِیْنلَعْجا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُـهَّللا  ُُهلوُـسَر  َو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم 

لسغ يارب  و  دنک ، لسغ  بش  همه  تسا  بحتسم  مکی  تسیب و  بش  زا  یلو  متفه ، مجنپ و  موس و  بش  لثم  قاط  ياهبش  مامت  ناضمر و 
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شرافس رتشیب  مهن  تسیب و  متفه و  تسیب و  مجنپ و  تسیب و  موس و  تسیب و  مکی و  تسیب و  مهدزون و  مهدفه و  مهدزناپ و  لوا و  بش 
تسیب و بش  زا  یلو  دوش  هدروآ  اج  هب  باتفآ  بورغ  نراقم  تسا  رتهب  و  تسا ، بش  مامت  ناضمر  هام  ياهبـش  لسغ  تقو  و  تسا . هدش 

لوا لسغ  زا  ریغ  موس  تسیب و  بش  رد  تسا  بحتـسم  زین  و  دروآ . اج  هب  ءاشع  برغم و  زاـمن  نیب  ار  لـسغ  تسا  رتهب  هاـم  رخآ  اـت  مکی 
رتهب بورغ و  ات  تسا  حبـص  ناذا  زا  نآ  تقو  و  نابرق ، دـیع  رطف و  دـیع  زور  لـسغ  - 3 دـهد . ماجنا  بش  رخآ  رد  مه  لسغ  کـی  بش ،

-4 دـهد . ماجنا  ءاجر  دـصق  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دروآ ، اـج  هب  بورغ  اـت  رهظ  زا  رگا  و  دروآ ، اـج  هب  دـیع  زاـمن  زا  شیپ  ار  نآ  تسا 
متشه و زور  لسغ  - 5 دوش . هدروآ  اج  هب  بش  لوا  رد  تسا  رتهب  حبـص و  ناذا  اـت  تسا  برغم  لوا  زا  نآ  تقو  و  رطف ، دـیع  بش  لـسغ 
. بجر هام  رخآ  متفه و  تسیب و  مهدزناپ و  لوا و  زور  لسغ  - 6 دروآ . اج  هب  رهظ  کیدزن  ار  نآ  تسا  رتهب  مهن  زور  رد  و  هّجَحیذ ، مهن 

لسغ - 9 هّجَحیذ . مراهچ  تسیب و  زور  لسغ  - 8 دهد . ماجنا  ار  نآ  راهن ) ردص   ) تشاچ تقو  رد  تسا  رتهب  و  ریدغ ، دـیع  زور  لسغ  - 7
ياهلسغ نابعش و  مهدزناپ  زور  لسغ  یلو  هدعق  يذ  مجنپ  تسیب و  زور  لوالا و  عیبر  مهدفه  مهن و  نابعـش و  مهدزناپ  زورون و  دیع  زور 

ریغ يارب  هک  ینز  لـسغ  - 11 هدـمآ . ایند  هب  هزاـت  هک  ياهچب  نداد  لـسغ  - 10 دـهد . ماجنا  ًءاجر  هدـش  رکذ  هلأـسم  رخآ  اـت  هک  يرگید 
ندب هب  ار  شندب  زا  ییاج  هک  یسک  لسغ  - 13 هدیباوخ . یتسم  لاح  رد  هک  یسک  لسغ  - 12 تسا . هدرک  لامعتسا  شوخ  يوب  شرهوش 
مامت هک  یتروص  رد  هدناوخن  ًادمع  ار  تایآ  زامن  هام  دیـشروخ و  نتفرگ  عقوم  رد  هک  یـسک  لسغ  - 14 هدناسر . دناهداد  لسغ  هک  یتیم 

يراچان يور  زا  ای  ًاقافتا  رگا  یلو  دشاب  هدـید  ار  نآ  هتفر و  هتخیوآ  راد  ياشامت  يارب  هک  یـسک  لسغ  - 15 دشاب . هتفرگ  دیشروخ  هام و 
، هکم رهـش  هکم ، مرح  رد  ندش  لخاد  زا  شیپ  هلأسم 645 - تسین . بحتـسم  لسغ  دشاب ، هتفر  نداد  تداهـش  يارب  اًلثم  ای  دتفیب  شهاگن 

ناماما مرح  رد  ندش  لخاد  يارب  دنک و  لسغ  ناسنا  تسا  بحتسم  ربمغیپ  دجسم  هنیدم و  رهـش  هنیدم ، مرح  هبعک ، هناخ  مارحلا ، دجـسم 
زور کی  رد  دهاوخیم  هک  یسک  تسا و  یفاک  لسغ  کی  دوش  فّرـشم  هبترم  دنچ  زور  کی  رد  رگا  و  دنک ، لسغ  ءاجر  مالـسلا  مهیلع 

لخاد دهاوخب  زور  کی  رد  رگا  زین  تسا و  یفاک  دنک  لسغ  کی  همه  تین  هب  رگا  دوش ، هبعک  هناخ  مارحلا و  دجـسم  هکم و  مرح  لخاد 
ناماما ربمغیپ و  ترایز  يارب  دنکیم و  تیافک  همه  يارب  لسغ  کی  دوش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دجسم  هنیدم و  رهش  هنیدم و  مرح 

ًاـصوصخ نتفر  رفـس  يارب  تدابع و  تهج  هب  طاشن  هبوت و  يارب  نینچمه  ملاع و  دنوادخ  زا  نتـساوخ  تجاح  يارب  کیدزن و  ای  رود  زا 
هب دش  هتفگ  هلأسم  نیا  رد  هک  ار  ییاهلسغ  زا  یکی  رگا  دنک و  لسغ  ناسنا  تسا  بحتسم  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  ترایز  رفس 

. دروآ اج  هب  ار  لسغ  هرابود  تسا  بحتسم  دوشیم و  لطاب  وا  لسغ  دباوخب ، اًلثم  دیامنیم  لطاب  ار  وضو  هک  دنک  يراک  دعب  دروآ و  اج 
یسک رب  لسغ  دنچ  رگا  هلأسم 647 - دهد . ماجنا  دراد  مزال  وضو  زامن  دننام  هک  يراک  یبحتـسم  لسغ  اب  دـناوتیمن  ناسنا  هلأسم 646 -

. تسا یفاک  دروآ  اج  هب  لسغ  کی  همه  ّتین  هب  دشاب و  بحتسم 

ممیت

: درک ممیت  دیاب  لسغ  وضو و  ياج  هب  دروم  تفه  رد 

ممیت دراوم  زا  لوا :

يردقب لسغ ، وضو و  بآ  هیهت  يارب  دیاب  دـشاب ، يدابآ  رد  ناسنا  رگا  هلأسم 648 - دشابن . نکمم  لسغ  ای  وضو  ردـقب  بآ  هیهت  هک  نآ 
دننام تخرد و  هطساو  هب  ای  تسا و  دنلب  تسپ و  نآ  نیمز  هچنانچ  دشاب ، نابایب  رد  رگا  و  دوش ، دیماان  نآ  ندش  ادیپ  زا  هک  دنک  وجتـسج 

«1  » دندرکیم باترپ  نامک  اب  هک  یمیدق  ریت  کی  باترپ  هزادنا  هب  فرط  راهچ  زا  کی  ره  رد  دـیاب  تسا  لکـشم  نیمز  نآ  رد  روبع  نآ 
رگا هلأسم 649 - دـیامن . وجتـسج  ریت  ود  باـترپ  هزادـنا  هب  فرط  ره  رد  دـیاب  تسین ، روط  نیا  نآ  نیمز  رگا  دورب و  بآ  يوجتـسج  رد 

باترپ هزادنا  هب  تسا  راومه  هک  یفرط  رد  دیاب  دشاب ، لکـشم  نآ  رد  روبع  ای  دنلب  تسپ و  رگید  یـضعب  راومه و  فرط  راهچ  زا  یـضعب 
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رد تسین ، بآ  دراد  نیقی  هـک  یفرط  ره  رد  هلأسم 650 - دنک . وجتـسج  ریت  کی  باترپ  هزادـنا  هب  تسین  روط  نیا  هک  یفرط  رد  ریت و  ود 
یلحم رد  دراد ، نیقی  رگا  دراد ، تقو  بآ  هیهت  يارب  تسین و  گنت  وا  زامن  تقو  هک  یـسک  هلأسم 651 - تسین . مزال  وجتسج  فرط  نآ 

و دورب ، بآ  هیهت  يارب  دیاب  دشاب  هتشادن  مه  تقـشم  دشابن و  یعنام  هک  یتروص  رد  تسه  بآ  دنک  وجتـسج  دیاب  هک  يرادقم  زا  رترود 
نآ هب  بآ  هیهت  يارب  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشاب ، هتـشاد  نانیمطا  رگا  یلو  تسین  مزال  لحم  نآ  هب  نتفر  تسه  بآ  دراد  نامگ  رگا 

دتسرفب و دراد  نانیمطا  وا  هتفگ  هب  هک  ار  یسک  دناوتیم  هکلب  دورب ، بآ  يوجتـسج  رد  ناسنا  دوخ  تسین  مزال  هلأسم 652 - دورب . لحم 
ای لزنم  رد  ای  دوخ ، رفـس  راب  لخاد  هک  دهد  لامتحا  رگا  هلأسم 653 - تسا . یفاک  دورب  رفن  دـنچ  فرط  زا  رفن  کی  رگا  تروص  نیا  رد 
زا شیپ  رگا  هلأسم 654 - دوش . دیماان  نآ  ندرک  ادیپ  زا  ای  دنک  نیقی  بآ  ندوبن  هب  هک  دیامن  وجتـسج  يردـقب  دـیاب  تسه  بآ  هلفاق  رد 

هلأسم 655- دورب . بآ  يوجتـسج  رد  هرابود  هک  تسین  مزال  دنامب ، اج  نامه  زامن  تقو  ات  دنکن و  ادیپ  بآ  دیامن و  وجتـسج  زامن  تقو 
هلأسم تسین . مزال  وجتـسج  دنامب ، اج  نامه  رد  رگید  زامن  تقو  ات  دنکن و  ادیپ  بآ  دنک و  وجتـسج  زامن  تقو  ندـش  لخاد  زا  دـعب  رگا 
دناوتن چیه  هک  دشاب  گنت  يردقب  زامن  تقو  ای  دنک  لمحت  دناوتن  هک  دشاب  تخس  يردقب  بآ  يوجتسج  ای  دسرتب ، هدنرد  زا  رگا  - 656

ای ناج  رب  دزد  زا  رگا  و  تسا ، مزال  وجتـسج  رادقم  نامه  هب  دنک  وجتـسج  يرادقم  دناوتب  رگا  یلو  تسین  مزال  وجتـسج  دـنک ، وجتـسج 
دشابن و انتعا  لباق  وا  لاح  بسح  هب  دورب  نیب  زا  دـهدیم  لامتحا  هک  یلام  رگا  یلو  دورب ، بآ  يوجتـسج  رد  دـیابن  دـسرتب  شدوخ  لام 

تیصعم دوش  گنت  زامن  تقو  ات  دورن  بآ  يوجتـسج  رد  رگا  هلأسم 657 - تسا . بجاو  بآ  يوجتسج  دشاب  هتـشادن  مه  يرگید  سرت 
زامن ممیت  اب  دورن و  بآ  لابند  هچنانچ  دنکیمن ، ادـیپ  بآ  دراد  نیقی  هک  یـسک  هلأسم 658 - تسا . حیحـص  ممیت  اب  شزامن  یلو  هدرک ،
ادیپ بآ  وجتـسج  زا  دعب  رگا  هلأسم 659 - تسا . لطاب  شزامن  دشیم  ادیپ  بآ  درکیم  وجتـسج  رگا  هک  دمهفب  زامن  زا  دـعب  دـناوخب و 

زا دعب  رگا  هلأسم 660 - تسا . حیحـص  وا  زامن  هدوب  بآ  هدرک  وجتـسج  هک  ییاج  رد  دمهفب ، زامن  زا  دعب  دناوخب و  زامن  ممیت  اب  دنکن و 
ررض و نودب  دناوتب  هچنانچ  دریگب  وضو  دناوتیمن  دنک  لطاب  ار  دوخ  يوضو  رگا  هک  دنادب  دشاب و  هتـشاد  وضو  زامن ، تقو  ندش  لخاد 
وا يارب  بآ  هیهت  هک  دنهد  ربخ  لداع  دهاش  ود  ای  دنادب  رگا  تسا  نینچمه  و  دیامن ، لطاب  ار  نآ  دیابن  درادهگن ، ار  دوخ  يوضو  تقشم 

رگا هلأسم 661 - دـنکن . لطاب  ار  دوخ  يوضو  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـهدب  مه  ییـالقع  حیحـص  لاـمتحا  رگا  هکلب  تسین  نکمم 
، دنک لطاب  ار  دوخ  يوضو  رگا  هک  دنهد  ربخ  لداع  دهاش  ود  ای  دـهد  ییالقع  لامتحا  ای  دـنادب  دـشاب و  هتـشاد  وضو  زامن  تقو  زا  شیپ 

لطاب ار  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درادهگن  ار  دوخ  يوضو  تقـشم  ررـض و  نودب  دـناوتب  هچنانچ  تسین  نکمم  وا  يارب  بآ  هیهت 
ار نآ  رگا  هک  دـنهد  ربخ  لداع  دـهاش  ود  ای  دـنادب  رگا  دراد  بآ  لسغ  رادـقم  هب  ای  وضو  رادـقم  هب  طقف  هک  یـسک  هلأسم 662 - دنکن .

زامن تقو  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  تسا ، مارح  نآ  نتخیر  دشاب ، هدش  لخاد  زامن  تقو  هچنانچ  دنکیمن ، ادـیپ  بآ  دزیرب 
طایتحا دـنکیمن  ادـیپ  بآ  رگید  دزیرب  ار  بآ  رگا  هک  دـهدب  مه  ییالقع  لامتحا  هاگره  تسین و  تُّوق  زا  یلاـخ  هکلب  دزیرن ، ار  نآ  مه 

ادیپ بآ  هک  دنهد  ربخ  لداع  دـهاش  ود  ای  دـنادیم  هک  یـسک  هلأـسم 663 - دزیرن . ار  بآ  مه  زاـمن  تقو  زا  شیپ  هک  تـسا  نآ  بـجاو 
ممیت اب  شزاـمن  یلو  هدرک  تیـصعم  دزیرب  دراد  هک  یبآ  اـی  دـنک  لـطاب  ار  دوخ  يوضو  زاـمن  تقو  ندـش  لـخاد  زا  دـعب  رگا  دـنکیمن ،

. دناوخب ار  زامن  نآ  ياضق  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچ  رگا  تسا ، حیحص 

ممیت دراوم  زا  مود :

بآ هب  یـسرتسد  دـشکب ، هاچ  زا  بآ  هک  ياهلیـسو  نتـشادن  ای  اهنیا  دـننام  روناج و  دزد و  زا  سرت  ای  يریپ ، هطـساو  هب  رگا  هلأسم 664 -
ار نآ  لمحت  مدرم  هک  دشاب  هتشاد  تّقـشم  يردق  هب  نآ  لامعتـسا  ای  بآ  ندرک  هیهت  رگا  تسا  نینچمه  دنک و  ممیت  دیاب  دشاب ، هتـشادن 
هچ رگا  دیامن ، هیارک  ای  درخب ، تسا  روبجم  دراد و  مزال  اهنیا  دننام  نامسیر و  ولد و  هاچ ، زا  بآ  ندیـشک  يارب  رگا  هلأسم 665 - دننکن .

اهنآ هیهت  رگا  یلو  دنـشورفب ، شتمیق  ربارب  نیدـنچ  هب  ار  بآ  رگا  تسا  نینچمه  و  دـنک ، هیهت  دـیاب  دـشاب ، لومعم  ربارب  دـنچ  نآ  تمیق 
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هیهت يارب  هک  دوش  راچان  رگا  هلأسم 666 - دیامن . هیهت  تسین  بجاو  دراد ، ررض  رادقم  نآ  وا  لاح  هب  تبـسن  هک  دهاوخیم  لوپ  يردقب 
. دنک ضرق  تسین  بجاو  دهدب  ار  دوخ  ضرق  دـناوتیمن  هک  دراد  نامگ  ای  دـنادیم  هک  یـسک  یلو  دـیامن  ضرق  دـیاب  دـنک ، ضرق  بآ 

ِبآ يرادقم  یـسک  رگا  هلأسم 668 - دـنکب . هاچ  بآ ، هیهت  يارب  دـیاب  بجاو  طایتحا  هب  درادـن ، تقـشم  هاـچ  ندـنک  رگا  هلأسم 667 -
. دنک لوبق  دیاب  دشخبب  وا  هب  تنمیب 

ممیت دراوم  زا  موس :

شضرم ای  دوش ، ادیپ  وا  رد  یبیع  ای  ضرم  نآ ، لامعتـسا  هطـساو  هب  هک  دسرتب  ای  دسرتب ، دوخ  ناج  رب  بآ  لامعتـسا  زا  رگا  هلأسم 669 -
وـضو مرگ  بآ  اب  دیاب  درادن ، ررـض  وا  يارب  مرگ  بآ  رگا  یلو  دیامن ، ممیت  دیاب  دوش ، هجلاعم  یتخـس  هب  ای  دنک ، تدش  ای  دـشکب  لوط 

وا لامتحا  هچنانچ  دهدب ، ررـض  لامتحا  رگا  هکلب  دراد ، ررـض  وا  يارب  بآ  هک  دـنک  نیقی  تسین  مزال  هلأسم 670 - دـنک . لسغ  ای  دریگب 
بآ تسا و  مشچ  درد  هب  التبم  هک  یسک  هلأسم 671 - دنک . ممیت  دیاب  دوش  ادیپ  وا  يارب  سرت  لامتحا  نآ  زا  دشاب و  اج  هب  مدرم  رظن  رد 

شیارب بآ  هک  دمهفب  زامن  زا  شیپ  دـنک و  ممیت  ررـض ، سرت  ای  نیقی  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 672 - دیامن . ممیت  دیاب  دراد  ررـض  وا  يارب 
ررض شیارب  بآ  دنادیم  هک  یـسک  هلأسم 673 - تسا . حیحـص  شزامن  دـمهفب ، زامن  زا  دـعب  رگا  و  تسا . لـطاب  وا  ممیت  درادـن ، ررض 

. تسا حیحص  وا  لسغ  وضو و  هتشاد ، ررض  وا  يارب  بآ  هک  دمهفب  دعب  دریگب و  وضو  ای  دنک  لسغ  هچنانچ  درادن ،

ممیت دراوم  زا  مراهچ :

وا اب  هک  یناسک  شقیفر و  ای  وا ، دالوا  لایع و  ای  وا  دوخ  دـناسرب  لـسغ  اـی  وضو  فرـصم  هب  ار  بآ  رگا  هک  دـسرتب  هاـگره  هلأسم 674 -
وضو و ياج  هب  دیاب  دراد ، تقشم  نآ  لمحت  هک  دنوش  هنشت  يردقب  ای  دنوش ، ضیرم  ای  دنریمب  یگنـشت  زا  تفلک  رکون و  دننام  دنطوبرم 

دیاب دوش ، فلت  یگنـشت  زا  دنربیمن  ار  شرـس  ندروخ ، يارب  ًالومعم  رطاق  بسا و  دـننام  هک  یناویح  دـسرتب  رگا  زین  دـیامن و  ممیت  لسغ 
يروطب تسا  بجاو  وا  ناج  ظفح  هک  یـسک  رگا  تسا  نینچمه  دشابن و  شدوخ  لام  ناویح  هچ  رگا  دیامن  ممیت  دـهدب و  نآ  هب  ار  بآ 

مه یسجن  بآ  دراد  لسغ  ای  وضو  يارب  هک  یکاپ  بآ  زا  ریغ  رگا  هلأسم 675 - دوش . فلت  دهدن  وا  هب  ار  بآ  ناسنا  رگا  هک  دشاب  هنشت 
یلو دناوخب  زامن  ممیت  اب  دراذگب و  ندیماشآ  يارب  ار  كاپ  بآ  دیاب  دشاب ، هتـشاد  دنطوبرم  وا  اب  هک  یناسک  دوخ و  ندـیماشآ  رادـقم  هب 
ممیت دراوم  زا  مجنپ : دهد . ماجنا  ار  لسغ  وضو و  كاپ ، بآ  اب  دهدب و  نآ  هب  ار  سجن  بآ  دیاب  دـهاوخب  شناویح  يارب  ار  بآ  هچنانچ 

ای ندب  ندیشک  بآ  يارب  دنک ، لسغ  ای  دریگب  وضو  نآ  اب  رگا  هک  دراد  بآ  یمک  تسا و  سجن  شسابل  ای  ندب  هک  یـسک  هلأسم 676 -
ار بآ  دیاب  دنک ، ممیت  نآ  رب  هک  دشاب  هتشادن  يزیچ  رگا  یلو  دناوخب . زامن  ممیت  اب  دشکب و  بآ  ار  سابل  ای  ندب  دیاب  دنامیمن  وا  سابل 

. دناوخب زامن  سجن  سابل  ای  ندب  اب  دناسرب و  لسغ  ای  وضو  فرصم  هب 

ممیت دراوم  زا  مشش :

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 677 -
. دنک ممیت  لسغ  وضو و  ياج  هب  دیاب  درادن  يرگید  فرظ  بآ و  نآ ،

ممیت دراوم  زا  متفه :

هدـناوخ تقو  زا  دـعب  نآ  زا  يرادـقم  ای  زامن  مامت  دـنک  لسغ  ای  دریگب ، وضو  رگا  هک  دـشاب  گـنت  يردـق  هب  تقو  هاـگره  هلأسم 678 -
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یلو هدرک ، تیصعم  دشاب ، هتشادن  لسغ  ای  وضو  تقو  هک  دزادنیب  ریخأت  يردقب  ار  زامن  ًادمع  رگا  هلأسم 679 - دنک . ممیت  دیاب  دوشیم ،
هک دراد  کش  هک  یسک  هلأسم 680 - دـناوخب . ار  زامن  نآ  ياضق  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچ  رگا  تسا ، حیحـص  ممیت  اب  وا  زامن 

ممیت تقو  یگنت  هطـساو  هب  هک  یـسک  هلأسم 681 - دـنک . ممیت  دـیاب  هن ، ای  دـنامیم  وا  زامن  يارب  تقو  دـنک  لـسغ  اـی  دریگب ، وضو  رگا 
، دشاب ممیت  شاهفیظو  هک  یتروص  رد  دشاب  هتـسکشن  ار  دوخ  ممیت  هچ  رگا  دورب ، شتـسد  زا  هتـشاد  هک  یبآ  زامن  زا  دـعب  هچنانچ  هدرک ،
هک یبآ  زامن  نیب  رد  دوش و  زامن  لوغشم  ممیت  اب  تقو  یگنت  هطـساو  هب  رگا  دراد ، بآ  هک  یـسک  هلأسم 682 - دیامن . ممیت  هرابود  دیاب 

دناوتیم هک  دراد  تقو  يردق  هب  ناسنا  رگا  هلأسم 683 - دناوخب . زامن  ممیت  نامه  اب  دناوتیم  دعب  ياهزامن  يارب  دورب ، شتسد  زا  هتشاد 
ار زامن  دریگب و  وضو  ای  دـنک  لسغ  دـیاب  دـناوخب ، تونق  هماقا و  لثم  نآ  یبحتـسم  ياهراک  نودـب  ار  زامن  دـنک و  لـسغ  اـی  دریگب  وضو 

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

تسا حیحص  اهنآ  هب  ممیت  هک  ییاهزیچ 

. تسا حیحص  زین  هزوک  رجآ و  لثم  هتخپ  لِگ  هب  و  تسا ، حیحص  دنشاب  كاپ  رگا  گنس  خولک و  گیر و  كاخ و  هب  ممیت  هلأسم 684 -
گنس لثم  رهاوج  هب  ممیت  یلو  تسا  حیحص  اهگنس  ماسقا  ریاس  هایس و  رمرم  گنـس  کهآ و  گنـس  چگ و  گنـس  رب  ممیت  هلأسم 685 -

چـگ و هب  تسا ، حیحـص  نآ  هب  ممیت  هک  يرگید  زیچ  اـی  كاـخ  ندوب  اـب  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـشابیم و  لـطاب  هزوریف  قیقع و 
دیاب لگ  ای  رابغ  نیب  هتخپ و  کهآ  ای  چگ  نیب  تسا  ریاد  رما  درادن و  نآ  دننام  كاخ و  هب  یـسرتسد  رگا  و  دنکن ، ممیت  مه  هتخپ  کهآ 

هک يرابغ  درگ و  هب  دیاب  دوشن ، ادیپ  گنس  خولک و  گیر و  كاخ و  رگا  هلأسم 686 - ود . ره  هب  ممیت  نیب  دنک  عمج  بجاو  طایتحا  هب 
لوا هک  نآ  رگم  تسین  حیحـص  نآ  هب  ممیت  دـشاب  شرف  سابل و  يال  رد  راـبغ  رگا  دـیامن و  ممیت  تساـهنیا  دـننام  ساـبل و  شرف و  يور 

، دوشن ادـیپ  مه  لگ  رگا  و  دـنک ، ممیت  لگ  هب  دـیاب  دوشن ، ادـیپ  درگ  هچنانچ  دـنک و  ممیت  دـعب  دوش  هدولآ  رابغ  نآ  يور  ات  دـنزب  تسد 
اب دـناوتب  رگا  هلأسم 687 - دروآ . اج  هب  ار  نآ  ياضق  ًادـعب  طایتحا  رب  اـنب  دـناوخب و  ممیت  نودـب  ار  زاـمن  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا 

ممیت دیامن ، هیهت  كاخ  نآ  زا  دنک و  کشخ  ار  لگ  دناوتب  رگا  تسا و  لطاب  درگ  هب  ممیت  دـنک ، هیهت  كاخ  نآ  دـننام  شرف و  ندـناکت 
نآ اب  دنک و  بآ  ار  نآ  دیاب  تسا  نکمم  هچنانچ  دشاب ، هتشاد  خی  ای  فرب  رگا  درادن  بآ  هک  یسک  هلأسم 688 - دشابیم . لطاب  لِگ  هب 

ار زامن  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  درادن ، تسا  حیحـص  نآ  هب  ممیت  هک  مه  يزیچ  تسین و  نکمم  رگا  دیامن و  لسغ  ای  دریگب  وضو 
نآ هب  ممیت  هک  هاک  دـننام  يزیچ  گیر  كاخ و  اـب  رگا  هلأسم 689 - دنک . اضق  ًادعب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـناوخب و  ممیت  وضو و  نودـب 

باسح هتفر  نیب  زا  گیر ، ای  كاخ  رد  هک  دـشاب  مک  يردـقب  زیچ  نآ  رگا  یلو  دـنک ، ممیت  نآ  هب  دـناوتیمن  دوش ، طولخم  تسا  لـطاب 
ندیرخ هب  دیاب  تسا ، نکمم  هچنانچ  دنک  ممیت  نآ  رب  هک  درادن  يزیچ  رگا  هلأسم 690 - تسا . حیحص  گیر  كاخ و  نآ  هب  ممیت  دوش ،

هب کشخ  كاخ  ای  نیمز  ندوب  اب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  تسا و  حیحص  یلگ  راوید  هب  ممیت  هلأسم 691 - دیامن . هیهت  نآ  دننام  و 
حیحـص نآ  هب  ممیت  هک  یکاپ  زیچ  رگا  دشاب و  كاپ  دیاب  دنکیم  ممیت  نآ  رب  هک  يزیچ  هلأسم 692 - دنکن . ممیت  كانمن  كاخ  ای  نیمز 

حیحص يزیچ  هب  ممیت  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  رگا  هلأسم 693 - دروآ . اج  هب  ار  نآ  ياضق  دیاب  یلو  تسین  بجاو  وا  رب  زامن  درادـن ، تسا 
هلأسم 694- دـناوخب . هرابود  دـیاب  هدـناوخ  ممیت  نآ  اب  هک  ار  ییاهزامن  هدوب  لـطاب  نآ  هب  ممیت  دـمهفب  دـعب  دـیامن ، ممیت  نآ  هب  تسا و 
هب ار  اهتسد  دوخ ، کلم  رد  رگا  سپ  تسین ، لطاب  یبصغ  ياضف  رد  ممیت  هلأسم 695 - دشابن . یبصغ  دیاب  دنکیم  ممیت  نآ  رب  هک  يزیچ 

لحم دنادن  رگا  هلأسم 696 - دوشیمن . لطاب  وا  ممیت  دـشکب ، یناشیپ  هب  ار  اهتـسد  دوش و  يرگید  کـلم  لـخاد  هزاـجایب  دـنزب و  نیمز 
هک یسک  هلأسم 697 - دشاب . بصاغ  دوخ  هدـننکشومارف  هچ  رگا  تسا ، حیحـص  وا  ممیت  دـشاب ، هدرک  شومارف  ای  و  تسا ، یبصغ  ممیت 
نآ رب  هک  يزیچ  تسا  بحتسم  هلأسم 698 - دناوخب . زامن  ممیت  اب  دـیاب  تسا ، یبصغ  وا  كاخ  بآ و  رگا  تسا ، سبح  یبصغ  ياج  رد 
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. دزیرب نآ  درگ  هک  دناکتب  ار  تسد  تسا  بحتـسم  نآ ، رب  تسد  ندز  زا  دـعب  دـنامب و  تسد  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  يدرگ  دـنکیم ، ممیت 
ار نآ  يور  کـمن  رگا  و  تسا ، هورکم  هتفرگن  ار  نآ  يور  کـمن  هک  رازهروش  نیمز  هداـج و  كاـخ  دوگ و  نیمز  هب  ممیت  هلأسم 699 -

. تسا لطاب  دشاب  هتفرگ 

ممیت روتسد 

: موس تسا . حیحـص  نآ  هب  ممیت  هک  يزیچ  رب  مه  اب  تسد  ود  فک  ندز  مود : تین . لوا : تسا : بجاو  زیچ  راـهچ  ممیت  رد  هلأسم 700 -
طایتحا رب  انب  ینیب و  يـالاب  اـهوربا و  اـت  دـیوریم ، رـس  يوم  هک  ییاـج  زا  نآ ، فرط  ود  یناـشیپ و  ماـمت  هب  تسد  ود  ره  فک  ندیـشک 
ندیـشک نآ  زا  دـعب  تسار و  تسد  تشپ  مامت  هب  پچ  تسد  فک  ندیـشک  مراهچ : دوش . هدیـشک  مه  اـهوربا  يور  اهتـسد  دـیاب  بجاو 

. دنرادن یقرف  مه  اب  وضو  زا  لدب  لسغ و  زا  لدب  مّمیت  هلأسم 701 - پچ . تسد  تشپ  مامت  هب  تسار  تسد  فک 

مّمیت ماکحا 

ای دنادن ، ار  هلأسم  ای  دنکن ، حـسم  ًادـمع  هچ  تسا ، لطاب  ممیت  دـنکن  حـسم  مه  ار  اهتـسد  تشپ  یناشیپ و  زا  يرـصتخم  رگا  هلأسم 702 -
هلأسم تسا . یفاک  هدـش  حـسم  تسد  تشپویناشیپ  مامت  دـنیوگب  هک  ردـق  نیمه  تسین و  مزال  مه  دایز  تقد  یلو  دـشاب  هدرک  شومارف 

ناتـشگنا نیب  حسم  یلو  دیامن ، حسم  مه  ار  چـم  زا  رتالاب  يرادـقم  دـیاب  هدرک  حـسم  ار  تسد  تشپ  مامت  دـنک  نیقی  هک  نآ  يارب  - 703
رگا دروآ و  اج  هب  مهرس  تشپ  دیاب  ار  نآ  ياهراک  دیامن و  حسم  نییاپ  هب  الاب  زا  دیاب  ار  اهتسد  تشپ  یناشیپ و  هلأسم 704 - تسین . مزال 

لـسغ زا  لدب  وا  ممیت  هک  دنک  نیعم  دیاب  تین  عقوم  رد  هلأسم 705 - تسا . لطاب  دنکیم  ممیت  دنیوگن  هک  دهد  هلـصاف  يردقب  اهنآ  نیب 
هب ای  لسغ  زا  لدب  وضو ، زا  لدب  ياج  هب  ًاهابتشا  هچنانچ  و  دیامن ، نیعم  ار  لسغ  نآ  دیاب  دشاب  لسغ  زا  لدب  رگا  و  وضو ، زا  لدب  ای  تسا 

لطاب وا  ممیت  دیامن ، تیم  سم  لسغ  زا  لدب  ممیت  تین  تبانج ، لسغ  زا  لدب  ممیت  رد  اًلثم  ای  دنک ، ّتین  وضو  زا  لدب  لسغ ، زا  لدب  ياج 
بآ ار  نآ  دناوتن  دـشاب و  سجن  تسد  فک  رگا  دـشاب و  كاپ  اهتـسد  تشپ  اهتـسد و  فک  یناشیپ و  دـیاب  ممیت  رد  هلأسم 706 - تسا .

یناشیپ رد  رگا  دروآ و  نوریب  تسد  زا  ار  رتشگنا  ممیت  يارب  دیاب  ناسنا  هلأسم 707 - دنک . ممیت  سجن  تسد  فک  نامه  اب  دیاب  دشکب ،
تشپ ای  یناشیپ  رگا  هلأسم 708 - دیامن . فرطرب  دیاب  دشاب ، هدیبسچ  اهنآ  هب  يزیچ  اًلثم  دـشاب ، یعنام  اهتـسد  فک  رد  ای  اهتـسد  تشپ  ای 
تـسد فک  رگا  زین  دشکب و  نآ  يور  ار  تسد  دـیاب  دـنک ، زاب  دـناوتیمن  هتـسب  نآ  رب  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  هچراپ  تسا و  مخز  اهتـسد 
حیحـص نآ  هب  ممیت  هک  يزیچ  هب  هچراپ  نامه  اب  ار  تسد  دـیاب  دـنک ، زاب  دـناوتن  هتـسب  نآ  رب  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  هچراـپ  دـشاب و  مخز 

رس يوم  رگا  یلو  درادن  لاکشا  دشاب  هتـشاد  وم  اهتـسد  تشپ  یناشیپ و  رگا  هلأسم 709 - دشکب . اهتـسد  تشپ  یناشیپ و  هب  دـنزب و  تسا 
یعنام اهتـسد  تشپ  ای  اهتـسد  فک  یناشیپ و  رد  هک  دـهد  لاـمتحا  رگا  هلأسم 710 - دنزب . بقع  ار  نآ  دـیاب  دـشاب ، هدـمآ  یناشیپ  يور 

رگا هلأسم 711 - تسین . یعنام  هک  دنک  ادیپ  نانیمطا  ای  نیقی  ات  دیامن ، وجتـسج  دیاب  دـشاب  اج  هب  مدرم  رظن  رد  وا  لامتحا  هچنانچ  تسه ،
رگا دهد و  ممیت  وا  دوخ  تسد  اب  ار  وا  دیاب  دوشیم ، بئان  هک  یـسک  و  دریگب . بئان  دـیاب  دـنک ، ممیت  دـناوتیمن  تسا و  ممیت  وا  هفیظو 

هلأسم 712- دشکب . وا  ياهتسد  تشپ  یناشیپ و  هب  دنزب و  تسا  حیحـص  نآ  هب  ممیت  هک  يزیچ  هب  ار  دوخ  تسد  بئان ، دیاب  دشابن  نکمم 
زین و  تسا ، حیحـص  وا  ممیت  دنکن و  انتعا  هن ، ای  هدرک  شومارف  ار  نآ  زا  شیپ  تمـسق  هک  دـنک  کش  دـش  ممیت  دراو  هک  نآ  زا  دـعب  رگا 

زا دعب  رگا  هلأسم 713 - تسا . حیحـص  وا  ممیت  دنکن و  انتعا  هن  ای  هدروآ  اج  هب  تسرد  هک  دـنک  کش  ءزج  ره  ندروآ  اج  هب  زا  دـعب  رگا 
رب اـنب  تسا  ممیت  شاهفیظو  هک  یـسک  هلأـسم 714 - تسا . حیحـص  وا  ممیت  هن ، اـی  هدرک  ممیت  تسرد  هک  دـنک  کـش  پچ  تسد  حـسم 

رذع زامن  تقو  ات  دنک و  ممیت  یبحتسم  ای  رگید  بجاو  راک  يارب  رگا  یلو  دنک ، ممیت  زامن  يارب  زامن  تقو  زا  شیپ  دیابن  بجاو  طایتحا 
یقاب وا  رذع  تقو  رخآ  ات  دـنادب  رگا  تسا ، مّمیت  شاهفیظو  هک  یـسک  هلأسم 715 - دناوخب . زامن  ممیت  نامه  اب  دـناوتیم  دـشاب ، یقاب  وا 
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اب دنک و  ربص  دیاب  دوشیم ، فرطرب  وا  رذع  تقو  رخآ  ات  هک  دنادب  رگا  یلو  دـناوخب ، زامن  ممیت  اب  دـناوتیم  تقو  تعـسو  رد  دـنامیم ،
، دنک لسغ  ای  دریگب  وضو  دناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 716 - دروآ . اج  هب  ار  زامن  ممیت  اب  تقو  یگنت  رد  ای  دـناوخب ، زامن  لـسغ  اـی  وضو 
هب ملع  تروص  رد  یلو  دوشیم  فرطرب  وا  رذـع  يدوزب  هک  دـهدب  لامتحا  دـنچ  ره  دـناوخب  ممیت  اب  ار  دوخ  ياضق  ياـهزامن  دـناوتیم 

تـسا زیاج  دـنک ، لسغ  اـی  دریگب  وضو  دـناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 717 - دـنامب . رظتنم  دـیاب  تقو  ندـش  قیـض  زا  شیپ  اـت  رذـع  لاوز 
رذع لاوز  هب  ملع  هک  نآ  طرش  هب  تقو  لوا  رد  یتح  دناوخب ، ممیت  اب  دراد  نیعم  تقو  زور  هنابش  ياههلفان  لثم  هک  ار  یبحتسم  ياهزامن 

زا دعب  رگا  تسا ، وا  تشپ  رد  یتحارج  اًلثم  دیامن  ممیت  ياهریبج و  لسغ  دیاب  ًاطایتحا  هک  یـسک  هلأسم 718 - دشاب . هتشادن  تقو  رخآ  ات 
هلأسم 719- دریگب . وضو  دیاب  دعب ، ياهزامن  يارب  دنک ، لوب  اًلثم  دنز  رـس  وا  زا  يرغـصا  ثَدَح  زامن  زا  دعب  دناوخب و  زامن  ممیت  لسغ و 
هک ییاهزیچ  هلأسم 720 - دوشیم . لطاب  وا  ممیت  رذع ، ندـش  فرطرب  زا  دـعب  دـنک ، ممیت  يرگید  رذـع  ای  بآ  نتـشادن  هطـساو  هب  رگا 

لطاب مه  ار  لسغ  زا  لدب  ممیت  دیامنیم ، لطاب  ار  لسغ  هک  ییاهزیچ  و  دنکیم ، لطاب  مه  ار  وضو  زا  لدـب  ممیت  دـنکیم ، لطاب  ار  وضو 
زا کی  ره  لدب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب ، بجاو  وا  رب  لسغ  دنچ  رگا  دنک ، لسغ  دـناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 721 - دیامنیم .

، دهد ماجنا  تسا  بجاو  لسغ  نآ  يارب  هک  ار  یلمع  دهاوخب  رگا  دـنک ، لسغ  دـناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 722 - دـیامن . مّمیت  کی  اهنآ 
زا لدب  دیاب  دـهد ، ماجنا  تسا  بجاو  وضو  نآ  يارب  هک  ار  یلمع  دـهاوخب  دریگب و  وضو  دـناوتن  رگا  و  دـیامن ، ممیت  لسغ  زا  لدـب  دـیاب 

رگید ياهلـسغ  زا  لدب  رگا  یلو  دریگب ، وضو  زامن  يارب  تسین  مزال  دنک ، ممیت  تبانج  لسغ  زا  لدب  رگا  هلأسم 723 - دیامن . ممیت  وضو 
ممیت لسغ  زا  لدب  رگا  هلأسم 724 - دیامنب . وضو  زا  لدب  مه  يرگید  ممیت  دیاب  دریگب ، وضو  دناوتن  رگا  و  دریگب ، وضو  دیاب  دـنک ، ممیت 

رگا و  دریگب ، وضو  دیاب  دنک  لسغ  دناوتن  دـعب  ياهزامن  يارب  هچنانچ  دـیآ ، شیپ  وا  يارب  دـنکیم  لطاب  ار  وضو  هک  يراک  دـعب  دـنک و 
ممیت لسغ  زا  لدب  وضو و  زا  لدب  هک  تسا  نآ  شاهفیظو  هک  یـسک  هلأسم 725 - دیامن . ممیت  وضو  زا  لدب  دیاب  دریگب ، وضو  دـناوتیمن 
ممیت يراـک  يارب  رگا  تسا  ممیت  شاهفیظو  هک  یـسک  هلأسم 726 - تسین . مزال  يرگید  ممیت  دـنکیم و  تیاـفک  ممیت  ود  نیمه  دـنک ،
يارب بآ  نتـشاد  اب  رگا  یلو  دروآ  اج  هب  دناوتیم  داد ، ماجنا  لسغ  ای  وضو  اب  دـیاب  هک  ار  ییاهراک  تسا ، یقاب  وا  رذـع  ممیت و  ات  دـنک ،

هب تقو  یگنت  رطاخ  هب  ممیت  دروم  رد  دـهد و  ماجنا  دـناوتیم  هدومن  ممیت  نآ  يارب  هک  ار  يراک  طقف  هدرک  ممیت  ندـیباوخ  ای  تیم  زامن 
هرابود هدـناوخ  ممیت  اب  ناسنا  هک  ار  ییاـهزامن  تسا  بحتـسم  دروم  دـنچ  رد  هلأسم 727 - دـهدن . ماجنا  ار  تایاغ  ریاس  بجاو  طاـیتحا 

ای هتـسنادیم  هک  نآ  مود : تسا . هدناوخ  زامن  ممیت  اب  هدرک و  بنج  ار  دوخ  ًادـمع  هتـشاد و  سرت  بآ  لامعتـسا  زا  هک  نآ  لوا : دـناوخب :
رد ًادـمع  تقو ، رخآ  ات  هک  نآ  موس : تسا . هدـناوخ  زاـمن  ممیت  اـب  هدرک و  بنج  ار  دوخ  ًادـمع  دـنکیمن و  ادـیپ  بآ  هک  هتـشاد  ناـمگ 

ریخأت ار  زامن  ًادمع  هک  نآ  مراهچ : دشیم . ادیپ  بآ  درکیم ، وجتسج  رگا  هک  دمهفب  دعب  دناوخب و  زامن  ممیت  اب  دورن و  بآ  يوجتـسج 
هتـشاد هک  ار  یبآ  دوشیمن و  ادیپ  بآ  هک  هتـشاد  نامگ  ای  هتـسنادیم  هک  نآ  مجنپ : تسا . هدناوخ  زامن  ممیت  اب  تقو  رخآ  رد  هتخادنا و 

. تسا هتخیر 

زامن ماکحا 

زامن ماکحا 

لامعا دوشن  هتفریذـپ  رگا  دوشیم و  لوبق  مه  رگید  ياهتدابع  دوش ، ملاع  دـنوادخ  هاگرد  لوبق  رگا  هک  تسا  ینید  لامعا  نیرتمهم  زامن 
دناـمیمن شندـب  رد  كرچ  دـنک ، وشتـسش  یبآ  رهن  رد  تبون  جـنپ  يزور  هنابـش  ناـسنا  رگا  هک  روط  ناـمه  و  دوشیمن . لوبق  مه  رگید 

ار زامن  هک  یـسک  دـناوخب و  تقو  لوا  رد  ار  زامن  ناسنا  هک  تسا  راوازـس  و  دـنکیم . كاپ  ناهانگ  زا  ار  ناـسنا  مه  هناـگجنپ  ياـهزامن 
تیمها زامن  هب  هک  یسک  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دناوخیمن ، زامن  هک  تسا  یسک  دننام  درامـش ، کبـس  تسپ و 
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دش و زامن  لوغشم  دراو و  يدرم  دنتشاد  فیرشت  دجسم  رد  ترضح  يزور  تسا . ترخآ  باذع  راوازـس  درامـش  کبـس  ار  نآ  دهدن و 
زا نم  نید  هب  دورب ، ایند  زا  تسا  روط  نیا  شزامن  هک  یلاح  رد  درم  نیا  رگا  دندومرف  ترضح  درواین ، اج  هب  اًلماک  ار  شدوجـس  عوکر و 

عوشخ و عوضخ و  اب  ادخ و  دای  هب  زامن  لاح  رد  دناوخن و  زامن  یگدزباتـش  هلجع و  هب  هک  دشاب  بظاوم  دـیاب  ناسنا  سپ  تسا  هتفرن  ایند 
دنیبب زیچان  تسپ و  رایسب  ملاع  دنوادخ  یگرزب  تمظع و  لباقم  رد  ار  دوخ  دیوگیم و  نخس  یسک  هچ  اب  هک  دشاب  هجوتم  و  دشاب ، راقو 

ریما كرابم  ياپ  زا  ار  ریت  زاـمن  لاـح  رد  هچناـنچ  دوشیم ، ربخیب  دوخ  زا  دـنک ، هجوت  بلطم  نیا  هب  اًـلماک  زاـمن  عقوم  رد  ناـسنا  رگا  و 
لوبق عنام  هک  یناهانگ  دیامن و  رافغتسا  هبوت و  رازگزامن  دیاب  زین  و  دندشن . هجوتم  ترـضح  نآ  دندیـشک و  نوریب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

. دنک كرت  ار  یتیصعم  ره  هکلب  تاکز  سمخ و  ندادن  تارکـسم و  ندیماشآ  مارح ، ندروخ  تبیغ ، ربک ، دسح ، دننام  تسا ، زامن  ندش 
زامن هب  لوب  زا  يراددوخ  یگدولآ و  باوخ  لاح  رد  اًلثم  درواین ، اج  هب  دنکیم  مک  ار  زامن  باوث  هک  ییاهراک  تسا  راوازـس  نینچمه  و 

تـسد هب  قیقع  يرتشگنا  اًلثم  دروآ ، اج  هب  دنکیم  دایز  ار  زامن  باوث  هک  ییاهراک  زین  دنکن و  هاگن  نامـسآ  هب  زامن  عقوم  رد  و  دتـسیان ،
. دیامن وبشوخ  ار  دوخ  دنک و  كاوسم  هناش و  دشوپب و  هزیکاپ  سابل  دنک و 

بجاو ياهزامن 

زامن مجنپ : هبعک ، هناخ  بجاو  فاوط  زامن  مراهچ : تیم ، زامن  موس : تاـیآ ، زاـمن  مود : هیموی ، زاـمن  لوا : تسا : شـش  بجاو  ياـهزامن 
. دوشیم بجاو  دهع  مسق و  رذن و  هراجا و  هطساو  هب  هک  يزامن  مشش : تسا ، بجاو  رتگرزب  رسپ  رب  هک  ردپ  ياضق 

هیموی بجاو  ياهزامن 

هلأسم تعکر . ود  حبـص  تعکر ، راهچ  اشع  تعکر ، هس  برغم  تعکر ، راهچ  مادک  ره  رـصع ، رهظ و  تسا : جـنپ  هیموی  بجاو  ياهزامن 
. دناوخ تعکر  ود  دوشیم  هتفگ  هک  یطیارش  اب  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  دیاب  رفس  رد  - 728

رصع رهظ و  زامن  تقو 

فرطب نآ  هیاـس  دـیآیم ، نوریب  دیـشروخ  هک  حبـص  دـنرب  ورف  راومه  نیمز  رد  تسار  ار ، نآ  دـننام  يزیچ  اـی  بوـچ  رگا  هلأسم 729 -
دسریم یمک  هجرد  نیرخآ  هب  یعرـش  رهظ  لوا  رد  ام  ياهرهـش  رد  دوشیم و  مک  هیاس  نیا  دیآیم  الاب  باتفآ  هچ  ره  دتفایم و  برغم 

یتقو نیا  رب  انب  دوشیم  رتدایز  هیاس  دوریم ، برغم  هب  ور  دیـشروخ  هچ  ره  ددرگیم و  رب  قرـشم  فرط  هب  نآ  هیاس  تشذگ ، هک  رهظ  و 
اهرهش یـضعب  رد  یلو  تسا  هدش  یعرـش  رهظ  دوشیم  مولعم  تشاذگ ، ندش  دایز  هب  ور  هبترم  ود  دیـسر و  یمک  هجرد  نیرخآ  هب  هیاس 
هلأسم تسا . هدش  رهظ  دوشیم  مولعم  دـش ، ادـیپ  هرابود  هیاس  هک  نآ  زا  دـعب  دوریم ، نیب  زا  یلک  هب  هیاس  رهظ  عقوم  یهاگ  هک  هکم  لثم 

مادک ره  رصع  رهظ و  زامن  هلأسم 731 - دنیوگ . صخاش  دنربیم  ورف  نیمز  هب  رهظ  ندرک  نیعم  يارب  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  بوچ  - 730
، درذگب رهظ  زامن  ندناوخ  هزادنا  هب  رهظ  زا  هک  یتقو  ات  تسا  رهظ  لوا  زا  رهظ  زامن  صوصخم  تقو  دـنراد : یکرتشم  صوصخم و  تقو 

زامن عقوم  نیا  ات  یسک  رگا  هک  دشاب ، هدنام  برغم  هب  تقو  رصع ، زامن  ندناوخ  هزادنا  هب  هک  تسا  یعقوم  رـصع  زامن  صوصخم  تقو  و 
، رـصع زامن  صوصخم  تقو  رهظ و  زامن  صوصخم  تقو  نیب  ام  و  دناوخب ، ار  رـصع  زامن  دیاب  هدـش و  اضق  وا  رهظ  زامن  دـناوخن ، ار  رهظ 

شزامن دـناوخب  يرگید  صوصخم  تقو  رد  ار  رـصع  اـی  رهظ  زاـمن  ًاهابتـشا  یـسک  رگا  و  تسا ، رـصع  زاـمن  رهظ و  زاـمن  كرتشم  تقو 
، تسا هدرک  هابتـشا  دـمهفب  زامن  نیب  رد  دوش و  رـصع  زامن  لوغـشم  ًاوهـس  رهظ ، زاـمن  ندـناوخ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 732 - تسا . حـیحص 
ملوغـشم و ار  هچنآ  ماهدـناوخ و  لاح  ات  هچنآ  هک  دـنک  تین  ینعی  دـنادرگرب  رهظ  زامن  هب  ار  تین  دـیاب  دـشاب ، كرتشم  تقو  رد  هچناـنچ 

رهظ هب  صوصخم  تقو  رد  رگا  دـناوخب و  ار  رـصع  زامن  درک ، مامت  ار  زامن  هک  نآ  زا  دـعب  دـشاب و  رهظ  زاـمن  همه  مناوخیم  دـعب  هچنآ 
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ار رـصع  زامن  هرابود  هک  تسا  نآ  طایتحا  دناوخب و  ار  رـصع  زامن  دعب  و  دنک ، مامت  ار  زامن  دنادرگرب و  رهظ  زامن  هب  ار  تین  دـیاب  دـشاب ،
زامن تعکر  ود  رهظ  زامن  ياج  هب  دـناوتیم  ناـسنا  هعمج  زور  رد  هلأسم 733 - تسا . بوخ  یلیخ  طایتحا  نیا  دـناوخب و  نآ  زا  دـعب  مه 

. تسا بولطم  یلیخ  طایتحا  نیا  و  دـناوخب . مه  ار  رهظ  زامن  دـناوخ  هعمج  زامن  رگا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دـناوخب ، هعمج 
ریخأت رهظ  لئاوا  زا  رگا  دزادـنین و  ریخأت  دـنیوگیم  رهظ  لوا  ًافرع  هک  یعقوم  زا  ار  هعمج  زامن  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 734 -

. دناوخب رهظ  زامن  هعمج  زامن  ياج  هب  داتفا 

اشع برغم و  زامن  تقو 

برغم زامن  هلأسم 736 - دورب . نیب  زا  دوشیم ، ادیپ  باتفآ  بورغ  زا  دعب  هک  قرشم  فرط  یخرـس  هک  تسا  یعقوم  برغم  هلأسم 735 -
هزادـنا هب  برغم  زا  هک  یتقو  اـت  تسا ، برغم  لوا  زا  برغم  زاـمن  صوصخم  تقو  دـنراد : یکرتشم  صوصخم و  تقو  مادـک  ره  اـشع  و 

نآ بحتـسم  طایتحا  دناوخب  تقو  نیا  رد  ًاوهـس  ار  اشع  زامن  مامت  دـشاب و  رفاسم  اًلثم  یـسک  رگا  هک  درذـگب ، زامن  تعکر  هس  ندـناوخ 
هب اشع  زامن  ندـناوخ  هزادـنا  هب  هک  تسا  یعقوم  اشع  زامن  صوصخم  تقو  و  دـناوخب ، هرابود  ار  اشع  زامن  برغم  زاـمن  زا  دـعب  هک  تسا 

دناوخب و ار  برغم  زامن  نآ  زا  دعب  اشع و  زامن  لوا  دیاب  دناوخن  ًادمع  ار  برغم  زامن  عقوم  نیا  ات  یـسک  رگا  هک  دشاب  هدـنام  بش  فصن 
ًاهابتشا تقو  نیا  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  اشع  برغم و  زامن  كرتشم  تقو  اشع  زامن  صوصخم  تقو  برغم و  زامن  صوصخم  تقو  نیب 

. دروآ اج  هب  نآ  زا  دعب  ار  برغم  زامن  دیاب  تسا و  حیحـص  شزامن  دوش ، تفتلم  زامن  زا  دعب  دـناوخب و  برغم  زامن  زا  شیپ  ار  اشع  زامن 
ندناوخ هزادنا  هب  رگا  اًلثم  دنکیم ، قرف  صاخـشا  يارب  دـش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  نآ  ینعم  هک  كرتشم  صوصخم و  تقو  هلأسم 737 -

يارب و  دوشیم ، كرتشم  تقو  لخاد  هدش و  مامت  تسا  رفاسم  هک  یسک  رهظ  زامن  صوصخم  تقو  درذگب ، رهظ  لوا  زا  زامن  تعکر  ود 
لوغشم ًاوهس  برغم ، زامن  ندناوخ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 738 - درذگب . زامن  تعکر  راهچ  ندناوخ  هزادنا  هب  دیاب  تسین ، رفاسم  هک  یـسک 

دنادرگرب برغم  زامن  هب  ار  تین  دیاب  تسا ، هتفرن  مراهچ  تعکر  عوکر  هب  هچنانچ  هدرک ، هابتـشا  هک  دمهفب  زامن  نیب  رد  دوش و  اشع  زامن 
. دناوخب ار  برغم  زامن  دعب  دنک ، مامت  ار  زامن  دیاب  هتفر  مراهچ  تعکر  عوکر  هب  رگا  و  دـناوخب ، ار  اشع  زامن  دـعب  دـنک و  مامت  ار  زامن  و 
هب ار  تین  دیاب  دیایب ، شدای  مراهچ  تعکر  عوکر  زا  شیپ  دشاب و  هدناوخ  برغم  زامن  صوصخم  تقو  رد  هدناوخ ، ار  هچنآ  مامت  رگا  اما 

هرابود اشع  زامن  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دـناوخب ، ار  اشع  نآ  زا  دـعب  دـنک و  ماـمت  ار  زاـمن  دـنادرگرب و  برغم  زاـمن 
تسا نآ  بجاو  طایتحا  و  تسا . بش  فصن  اشع  زامن  تقو  رخآ  هلأسم 739 - تسا . بوخ  یلیخ  طایتحا  نیا  دناوخب و  ار  اشع  برغم و 
باتفآ لوا  ات  نآ  دـننام  بش و  زامن  يارب  و  درک ، باسح  حبـص  ناذا  ات  بورغ  لوا  زا  ار  بش  اهنیا  دـننام  اشع و  برغم و  زاـمن  يارب  هک 

رب انب  دـناوخن ، بش  فصن  ات  ار  اشع  زامن  اـی  برغم  زاـمن  يرذـع  هطـساو  هب  اـی  تیـصعم ، يور  زا  رگا  هلأسم 740 - « 1 . » دنیامن باسح 
. دروآ اج  هب  دنک  اضق  ادا و  تین  هک  نیا  نودب  حبص ، ناذا  زا  لبق  ات  دیاب  بجاو ، طایتحا 

حبص زامن  تقو 

هدیفس نآ  هک  یعقوم  دنیوگ . لوا  رجف  ار  نآ  هک  دنکیم  تکرح  الاب  هب  ور  ياهدیفس  قرشم ، فرط  زا  حبـص  ناذا  کیدزن  هلأسم 741 -
. دیآیم نوریب  باتفآ  هک  تسا  یعقوم  حبص  زامن  تقو  رخآ  و  تسا . حبص  زامن  تقو  لوا  مود و  رجف  دش ، نهپ 

زامن تقو  ماکحا 

ربخ تقو  ندش  لخاد  هب  لداع  درم  ود  ای  تسا ، هدش  لخاد  تقو  دنک  نیقی  هک  دوش ، زامن  لوغـشم  دـناوتیم  ناسنا  یعقوم  هلأسم 742 -
لوغـشم دننکن  تقو  ندش  لخاد  هب  نیقی  ات  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  اهنیا  دننام  تسا و  نادنز  رد  هک  یـسک  انیبان و  هلأسم 743 - دنهد .
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هب زامن ، تقو  لوا  رد  دـناوتن  تسا ، ندرک  نیقی  زا  عنام  همه  يارب  هک  اهنیا  دـننام  رابغ و  اـی  ربا  هطـساو  هب  ناـسنا  رگا  یلو  دـنوشن ، زاـمن 
درم ود  رگا  هلأسم 744 - دوش . زامن  لوغـشم  دناوتیم  هدـش ، لخاد  تقو  هک  دـشاب  هتـشاد  نامگ  هچنانچ  دـنک ، نیقی  تقو  ندـش  لخاد 
تقو زونه  هک  دمهفب  زامن  نیب  رد  دوش و  زامن  لوغـشم  هدش و  زامن  تقو  هک  دنک  نیقی  ناسنا  ای  دـنهد ، ربخ  تقو  ندـش  لخاد  هب  لداع 
زامن نیب  رد  رگا  یلو  هدناوخ  تقو  زا  شیپ  ار  زامن  مامت  هک  دـمهفب  زامن  زا  دـعب  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا . لطاب  وا  زامن  هدـشن ، لخاد 

تفتلم ناسنا  رگا  هلأسم 745 - تسا . حیحـص  وا  زامن  هدش ، لخاد  تقو  زامن  نیب  رد  هک  دمهفب  زامن  زا  دعب  ای  هدش ، لخاد  تقو  دـمهفب 
وا زامن  هدناوخ ، تقو  رد  ار  زامن  مامت  هک  دـمهفب  زامن  زا  دـعب  هچنانچ  دوش ، زامن  لوغـشم  تقو  ندـش  لخاد  هب  نیقی  اب  دـیاب  هک  دـشابن 

. تسا لطاب  شزامن  تسا ، هدـش  لخاد  تقو  زامن  نیب  رد  هک  دـمهفب  ای  هدـناوخ  تقو  زا  شیپ  ار  زامن  ماـمت  دـمهفب  رگا  تسا و  حـیحص 
لطاب وا  زامن  هن ، ای  هدـش  لخاد  تقو  هک  دـنک  کش  زامن  نیب  رد  دوش و  زامن  لوغـشم  هدـش و  لـخاد  تقو  دـنک  نیقی  رگا  هلأسم 746 -
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 ،

دعب نآ  زا  يرادقم  زامن ، بحتسم  ياهراک  زا  یضعب  ندروآ  اج  هب  هطـساو  هب  هک  تسا  گنت  يردقب  زامن  تقو  رگا  هلأسم 747 - تسا .
هدناوخ تقو  زا  دـعب  زامن  زا  يرادـقم  تونق ، ندـناوخ  هطـساو  هب  رگا  اًلثم  درواین . اج  هب  ار  بحتـسم  نآ  دـیاب  دوشیم ، هدـناوخ  تقو  زا 

یلو دناوخب  ادا  تین  هب  ار  زامن  دیاب  دراد ، تقو  زامن  تعکر  کی  ندناوخ  هزادنا  هب  هک  یـسک  هلأسم 748 - دناوخن . تونق  دیاب  دوشیم ،
زامن تعکر  جنپ  ندـناوخ  هزادـنا  هب  برغم  ات  رگا  تسین ، رفاسم  هک  یـسک  هلأسم 749 - دزادنیب . ریخأت  تقو  نیا  ات  ار  زامن  ًادـمع  دـیابن 

دنک اضق  ار  رهظ  زامن  ًادعب  دناوخب و  ار  رصع  زامن  طقف  دیاب  دراد  تقو  رتمک  رگا  و  دناوخب ، ار  ود  ره  رـصع  رهظ و  زامن  دیاب  دراد ، تقو 
دیاب دراد ، تقو  رتمک  رگا  و  دـناوخب ، ار  اشع  برغم و  زامن  دـیاب  دراد ، تقو  زامن  تعکر  جـنپ  ندـناوخ  هزادـنا  هب  بش  فصن  اـت  رگا  و 
رگا تسا  رفاسم  هک  یسک  هلأسم 750 - دیامنن . اضق  ادا و  تین  بجاو  طایتحا  هب  دناوخب و  ار  برغم  زامن  دیاب  ًادعب  دناوخب و  ار  اشع  طقف 

ار رـصع  طقف  دیاب  دراد ، تقو  رتمک  رگا  و  دـناوخب ، ار  رـصع  رهظ و  زامن  دـیاب  دراد ، تقو  زامن  تعکر  هس  ندـناوخ  هزادـنا  هب  برغم  ات 
ار اشع  برغم و  زامن  دیاب  دراد ، تقو  زامن  تعکر  راهچ  ندناوخ  هزادـنا  هب  بش  فصن  ات  رگا  و  دـنک . اضق  ار  رهظ  زامن  ًادـعب  دـناوخب و 

ندناوخ زا  دعب  هچنانچ  و  دروآ ، اج  هب  اضق  ادا و  تین  نودـب  ار  برغم  ًادـعب  دـناوخب و  ار  اشع  طقف  دـیاب  دراد  تقو  رتمک  رگا  دـناوخب و 
. دروآ اج  هب  ادا  تین  هب  ار  برغم  زامن  ًاروف  دـیاب  تسا  هدـنام  بش  فصن  هب  تقو  رتشیب  اـی  تعکر  کـی  رادـقم  هب  هک  دوش  مولعم  اـشع ،

تقو لوا  هب  هچ  ره  تسا و  هدـش  شرافـس  یلیخ  نآ  هب  عـجار  دـناوخب و  نآ  تـقو  لّوا  رد  ار  زاـمن  ناـسنا  تـسا  بحتـسم  هلأسم 751 -
هاگره هلأسم 752 - دناوخب . تعامج  هب  ار  زامن  هک  دنک  ربص  اًلثم  دـشاب ، رتهب  یتهج  زا  نآ  ریخأت  هک  نآ  رگم  تسا ، رتهب  دـشاب  رتکیدزن 

رذع هک  دهد  لامتحا  ای  دنادب  هچنانچ  دناوخب ، زامن  ممیت  اب  تسا  راچان  دناوخب ، زامن  تقو  لوا  رد  دـهاوخب  رگا  هک  دراد  يرذـع  ناسنا 
لامتحا دشاب و  هتشاد  يرگید  رذع  ای  دشاب  سجن  شسابل  اًلثم  رگا  یلو  دناوخب . زامن  تقو ، لّوا  رد  دناوتیم  تسا ، یقاب  تقو  رخآ  ات  وا 

رخآ رد  دشن ، فرطرب  وا  رذـع  هچنانچ  دوش و  فرطرب  شرذـع  ات  دـنک  ربص  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دوریم  نیب  زا  وا  رذـع  هک  دـهد 
زامن تابحتـسم  يارب  رگا  هکلب  دهد ، ماجنا  ار  زامن  بجاو  ياهراک  دناوتب  طقف  هک  دـنک  ربص  يردـقب  تسین  مزال  و  دـناوخب ، زامن  تقو 
زامن لئاسم  هک  یسک  هلأسم 753 - دروآ . اج  هب  تابحتـسم  نآ  اب  ار  زامن  دنک و  ممیت  دناوتیم  دراد  تقو  مه  تونق  هماقا و  ناذا و  دننام 
تقو لوا  زا  ار  زامن  اهنیا  نتفرگ  دای  يارب  دیاب  دیآ ، شیپ  زامن  رد  اهنیا  زا  یکی  هک  دهدیم  لامتحا  دنادیمن و  ار  تایوهس  تایکش و  و 
زامن رد  رگا  سپ  دوش ، زامن  لوغشم  تقو  لوا  رد  دناوتیم  دنکیم ، مامت  حیحص  روطب  ار  زامن  هک  دراد  نانیمطا  رگا  یلو  دزادنیب . ریخأت 

هب دـناوتیم  دـیآ ، شیپ  دـنادیمن  ار  نآ  مکح  هک  ياهلأسم  رگا  تسا و  حیحـص  وا  زامن  دـیاین  شیپ  دـنادیمن  ار  نآ  مکح  هک  ياهلأسم 
لطاب شزامن  رگا  هک  دـسرپب  ار  هلأسم  دـیاب  زامن  زا  دـعب  یلو  دـنک . مامت  ار  زامن  دـیامن و  لمع  دـهدیم ، لاـمتحا  هک  یفرط  ود  زا  یکی 
تسا نکمم  هک  یتروص  رد  دنکیم  هبلاطم  ار  دوخ  بلط  مه  راکبلط  و  دراد ، تعـسو  زامن  تقو  رگا  هلأسم 754 - دناوخب . هرابود  هدوب ،

دمآ شیپ  دروآ  اج  هب  ار  نآ  ًاروف  دـیاب  هک  يرگید  بجاو  راک  رگا  تسا  نینچمه  و  دـناوخب ، زامن  دـعب  دـهدب ، ار  دوخ  ضرق  لّوا  دـیاب 
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یلو هدرک  تیصعم  دناوخب ، زامن  لوا  هچنانچ  و  دناوخب . زامن  دعب  دنک ، ریهطت  ار  دجسم  لوا  دیاب  هک  تسا  سجن  دجـسم  دنیبب  اًلثم  دنک ،
. تسا حیحص  وا  زامن 

دوش هدناوخ  بیترت  هب  دیاب  هک  ییاهزامن 

زامن زا  شیپ  ار  رـصع  زامن  ًادمع  رگا  دناوخب و  برغم  زامن  زا  دعب  ار  اشع  زامن  رهظ و  زامن  زا  دعب  ار  رـصع  زامن  دیاب  ناسنا  هلأسم 755 -
شدای زامن  نیب  رد  دوش و  زامن  لوغـشم  رهظ  زامن  تین  هب  رگا  هلأسم 756 - تسا . لطاب  دـناوخب  برغم  زامن  زا  شیپ  ار  اشع  زامن  رهظ و 

نیمه دناوخب و  ار  رصع  زامن  دنکـشب و  ار  زامن  دیاب  هکلب  دنادرگرب  رـصع  زامن  هب  ار  تین  دناوتیمن  تسا ، هدناوخ  ار  رهظ  زامن  هک  دیایب 
رهظ زامن  هب  ار  تین  تسا و  هدـناوخن  ار  رهظ  زامن  هک  دـنک  نیقی  رـصع  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 757 - اشع . برغم و  زاـمن  رد  تسا  روط 
رگا یلو  دناوخب ، ار  رصع  زامن  دیاب  تسا و  لطاب  شزامن  هدوب ، هدناوخ  ار  رهظ  زامن  هک  دیایب  شدای  دعب  دوش و  نکر  لخاد  دنادرگرب و 

دناوخب و رصع  تین  هب  هرابود  هدناوخ  رهظ  تین  هب  هچنآ  دنادرگرب و  رصع  زامن  هب  ار  تین  دیاب  دیایب  شدای  نکر  رد  ندش  لخاد  زا  شیپ 
. دنادرگرب رهظ  زامن  هب  ار  تین  دیاب  هن ، ای  هدناوخ  ار  رهظ  زامن  هک  دنک  کش  رـصع  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 758 - تسا . حیحص  شزامن 

شرهظ زامن  دنک و  مامت  ار  زامن  رـصع ، زامن  تین  هب  دـیاب  دوشیم  برغم  زامن ، ندـش  مامت  زا  دـعب  هک  تسا  مک  يردـقب  تقو  رگا  یلو 
تقو هچنانچ  هن ، ای  هدـناوخ  ار  برغم  زاـمن  هک  دـنک  کـش  مراـهچ  تعکر  عوکر  زا  شیپ  اـشع ، زاـمن  رد  رگا  هلأسم 759 - درادـن . اضق 
تین دیاب  دراد ، تقو  رتشیب  رگا  و  دنک ، مامت  ار  زامن  اشع  تین  هب  دیاب  دوشیم ، بش  فصن  زامن ، ندش  مامت  زا  دعب  هک  تسا  مک  يردقب 

هب ندیـسر  زا  دعب  اشع  زامن  رد  رگا  هلأسم 760 - دناوخب . ار  اشع  زامن  دـعب  دـنک ، مامت  یتعکر  هس  ار  زامن  دـنادرگرب و  برغم  زامن  هب  ار 
کـش نیا  رگا  یلو  دناوخب ، ار  برغم  زامن  دعب  دنک ، مامت  ار  زامن  دیاب  هن ، ای  هدناوخ  ار  برغم  زامن  هک  دنک  کش  مراهچ  تعکر  عوکر 
هرابود ًاطایتحا  هدـناوخ  هک  ار  يزامن  ناـسنا  رگا  هلأسم 761 - تسین . مزال  برغم  زامن  ندـناوخ  دـشاب  اـشع  زاـمن  هب  صوصخم  تقو  رد 

اًلثم دنادرگرب ، زامن  نآ  هب  ار  تین  دناوتیمن  تسا ، هدناوخن  دـناوخب  نآ  زا  شیپ  دـیاب  هک  ار  يزامن  دـیایب ، شدای  زامن  نیب  رد  دـناوخب و 
هلأسم دنادرگرب . رهظ  زامن  هب  ار  تین  دناوتیمن  تسا ، هدناوخن  ار  رهظ  زامن  دیایب  شدای  رگا  دناوخیم ، ًاطایتحا  ار  رـصع  زامن  هک  یعقوم 

تعـسو ادا  زامن  تقو  رگا  هلأسم 763 - تسین . زیاج  بجاو  زامن  هب  بحتـسم  زامن  زا  ادا و  زامن  هب  اـضق  زاـمن  زا  تین  ندـنادرگرب  - 762
رگا اًلثم  دشاب ، نکمم  اضق  زامن  هب  تین ، ندنادرگرب  دیاب  یلو  دنادرگرب ، اضق  زامن  هب  ار  تین  زامن  نیب  رد  دـناوتیم  ناسنا  دـشاب ، هتـشاد 

. دشاب هدشن  موس  تعکر  لخاد  هک  دنادرگرب  حبص  ياضق  هب  ار  تین  دناوتیم  یتروص  رد  تسا ، رهظ  زامن  لوغشم 

بحتسم ياهزامن 

شرافس رتشیب  زور  هنابش  ياههلفان  ندناوخ  هب  یبحتسم  ياهزامن  نیب  و  دنیوگ ، هلفان  ار  اهنآ  تسا و  دایز  یبحتسم  ياهزامن  هلأسم 764 -
هلفان تعکر  راهچ  و  رـصع ، هلفان  تعکر  تشه  رهظ و  هلفان  نآ  تعکر  تشه  هک  دـنتعکر  راهچ  یـس و  هعمج  زور  ریغ  رد  اـهنآ  هدـش و 

طایتحا رب  انب  ار  اشع  هلفان  تعکر  ود  نوچ  دشابیم و  حبص  هلفان  تعکر  ود  و  بش ، هلفان  تعکر  هدزای  و  اشع ، هلفان  تعکر  ود  و  برغم ،
هفاضا تعکر  راهچ  رـصع ، رهظ و  هلفان  تعکر  هدزناش  رب  هعمج  زور  رد  یلو  دوشیم . باسح  تعکر  کی  دـناوخ ، هتـسشن  دـیاب  بجاو 

کی عفـش و  زامن  تین  هب  نآ  تعکر  ود  بش و  هلفاـن  تین  هب  دـیاب  نآ  تعکر  تشه  بش ، هلفاـن  تعکر  هدزاـی  زا  هلأسم 765 - دوشیم .
ار هلفان  ياهزامن  هلأسم 766 - تسا . هدـش  هتفگ  اعد  ياهباتک  رد  بش  هلفان  لماک  روتـسد  و  دوش . هدـناوخ  رتو  زاـمن  تین  هب  نآ ، تعکر 
ار رهظ  هلفان  دهاوخیم  هک  یـسک  اًلثم  دنک ، باسح  تعکر  کی  ار  هتـسشن  هلفان  زامن  تعکر  ود  تسا  رتهب  یلو  دـناوخ ، هتـسشن  دوشیم 

کی زامن  ود  دـناوخب ، هتـسشن  ار  رتو  زامن  دـهاوخیم  رگا  دـناوخب و  تعکر  هدزناـش  تسا  رتهب  دـناوخب ، هتـسشن  تسا  تعکر  تشه  هک 
دـشاب بولطم  دـیاش  هک  نیا  تین  هب  ار  اشع  هلفان  یلو  دـناوخ  دـیابن  رفـس  رد  ار  رـصع  رهظ و  هلفاـن  هلأسم 767 - دناوخب . هتـسشن  یتعکر 
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. دروآ اج  هب  دناوتیم 

هیموی ياههلفان  تقو 

دعب هک  صخاش  هیاس  زا  رادـقم  نآ  هک  یعقوم  ات  رهظ  لوا  زا  نآ  تقو  دوشیم و  هدـناوخ  رهظ  زامن  زا  شیپ  رهظ  زامن  هلفان  هلأسم 768 -
رهظ زا  دعب  هک  ياهیاس  رادـقم  تقو  ره  دـشاب ، بجو  تفه  صخاش  يزارد  رگا  اًلثم  دوش ، نآ  متفه  ود  هزادـنا  هب  دوشیم ، ادـیپ  رهظ  زا 

ات نآ  تقو  دوشیم و  هدناوخ  رـصع  زامن  زا  شیپ  رـصع  هلفان  هلأسم 769 - تسا . رهظ  هلفان  تقو  رخآ  دیـسر ، بجو  ود  هب  دوشیم  ادـیپ 
هلفان ای  رهظ  هلفان  دهاوخب  هچنانچ  دسرب و  نآ  متفه  راهچ  هب  دوشیم ، ادـیپ  رهظ  زا  دـعب  هک  صخاش  هیاس  زا  رادـقم  نآ  هک  تسا  یعقوم 

طایتحا رب  انب  دناوخب و  رـصع  زامن  زا  دـعب  ار  رـصع  هلفان  رهظ و  زامن  زا  دـعب  ار  رهظ  هلفان  تسا  رتهب  دـناوخب ، اهنآ  تقو  زا  دـعب  ار  رـصع 
هک برغم  فرط  یخرـس  هک  یتقو  ات  تسا  برغم  زامن  ندـش  مامت  زا  دـعب  برغم  هلفان  تقو  هلأسم 770 - دـنکن . اضق  ادا و  تین  بجاو ،

بش فصن  ات  اشع  زامن  ندش  مامت  زا  دعب  اشع  هلفان  تقو  هلأسم 771 - دورب . نیب  زا  دوشیم  ادیپ  نامسآ  رد  باتفآ  ندرک  بورغ  زا  دعب 
زا دعب  نآ  تقو  دوشیم و  هدناوخ  حبص  زامن  زا  شیپ  حبص  هلفان  هلأسم 772 - دوش . هدناوخ  هلصافالب  اشع  زامن  زا  دعب  تسا  رتهب  تسا و 
هک نآ  رگم  دنناوخن  لوا  رجف  زا  لبق  هک  تسا  نآ  طایتحا  یلو  تسا ، بش  زامن  تعکر  هدزای  ندناوخ  رادقم  هب  بش  فصن  زا  نتـشذگ 

حبـص و ناذا  ات  تسا  بش  فصن  زا  بش  هلفاـن  تقو  هلأسم 773 - درادن . یعنام  تروص  نیا  رد  هک  دنناوخب  هلـصافالب  بش  هلفان  زا  دـعب 
بـش فـصن  زا  دـعب  ار  بش  هلفاـن  تسا  تخـس  وا  يارب  هک  یـسک  رفاـسم و  هلأـسم 774 - دوش . هدـناوخ  حبـص  ناذا  کـیدزن  تسا  رتهب 

. دروآ اج  هب  بش  لوا  رد  ار  نآ  دناوتیم  دناوخب ،

هلیفغ زامن 

برغم زامن  زا  دـعب  نآ  تقو  و  دوشیم . هدـناوخ  اـشع  برغم و  زاـمن  نیب  هک  تسا  هلیفغ  زاـمن  یبحتـسم  ياـهزامن  زا  یکی  هلأسم 775 -
اَذ َو  دـنناوخب : ار  هیآ  نیا  هروس ، ياـج  هب  دـیاب  دـمح  زا  دـعب  نآ ، لّوا  تعکر  رد  دورب و  نیب  زا  برغم  فرط  یخرـس  هک  یتقو  اـت  تسا 

ُهاْنیََّجن َو  َُهل  اْنبَجَتْساَف  َنیِِملاَّظلا  َنِم  ُْتنُک  ّینِإ  َکَناْحبُس  َْتنَأ  اَّلِإ  َهلا  ْنا ال  ِتاُملُّظلا  ِیف  يَداَنَف  ِْهیَلَع  َرِدْقَن  َْنل  ْنا  َّنَظَف  ًابِـضاغُم  َبَهَذ  ْذا  ِنوُّنلا 
ّالِإ اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُِحتافم  ُهَْدنِع  َو  دنناوخب : ار  هیآ  نیا  هروس ، ياج  هب  دمح  زا  دعب  مود  تعکر  رد  و  َنینِمْؤُْملا . یِْجُنن  َِکلذَـک  َو  ِّمَْغلا  َنِم 
رد و  ٍنیبُم . ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ٍِسبای  َال  َو  ٍبْطَر  َال  َو  ِضْرْالا  ِتاُملُظ  یف  ٍۀَّبَح  َال  َو  اهُمَْلعَی  ّالِإ  ٍۀَـقَرَو  ْنِم  ُطُقْـسَت  اَم  َو  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  اَم  ُمَْلعَی  َو  َوُه 

، اذَک َو  اذَک  ِیب  ْلَعْفَت  ْنا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنا  َْتنَأ  اَّلِإ  اهُمَْلعَی  ِیتَّلا ال  ِْبیَْغلا  ِِحتافَِمب  َُکلَأْسَأ  ّینِإ  َّمُهَّللا  دنیوگب : نآ  تونق 
َُکلَأْسأَف ِیتَجاح  ُمَْلعَت  یتَِبلَط  یَلَع  ُرِداْقلا  َو  ِیتَمِْعن  ُِّیلَو  َْتنَأ  َّمُهَّللا  دنیوگب : دعب  و  دنیوگب . ار  دوخ  ياهتجاح  اذک  اذـک و  هملک  ياج  هب  و 

. ِیل اَهَْتیَضَق  اََّمل  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  َو  ِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدّمَُحم  ِّقَِحب 

هلبق ماکحا 

يروط رگا  تسا  رود  هک  یـسک  یلو  دـناوخ ، زامن  نآ  يوربور  دـیاب  و  تسا ، هلبق  دـشابیم  همظعم  هکم  رد  هک  هبعک  هناخ  هلأسم 776 -
هلبق هب  ور  دیاب  تاناویح ، ندیرب  رس  دننام  هک  يرگید  ياهراک  تسا  نینچمه  تسا و  یفاک  دناوخیم  زامن  هلبق  هب  ور  دنیوگب  هک  دتسیاب 

تسین مزال  هداتـسیا و  هلبق  هب  ور  دنیوگب  هک  دتـسیاب  يروط  دیاب  دناوخیم ، هداتـسیا  ار  بجاو  زامن  هک  یـسک  هلأسم 777 - دریگ . ماجنا 
دنیشنب و لومعم  روطب  دناوتیمن  رگا  دناوخب ، زامن  هتـسشن  دیاب  هک  یـسک  هلأسم 778 - دـشاب . هلبق  هب  ور  مه  وا  ياپ  كون  وا و  ياـهوناز 

ياپ قاس  تسین  مزال  دشاب و  هلبق  هب  ور  وا  مکش  هنیس و  تروص و  زامن  عقوم  رد  دیاب  دراذگیم ، نیمز  هب  ار  اهاپ  فک  نتـسشن ، عقوم  رد 
يولج هک  دباوخب  يروط  تسار  يولهپ  هب  زامن  لاح  رد  دیاب  دناوخب ، زامن  هتـسشن  دناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 779 - دـشاب . هلبق  هب  ور  وا 
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مه ار  نیا  رگا  و  دـشاب ، هلبق  هب  ور  وا  ندـب  يولج  هک  دـباوخب  يروط  پچ  يولهپ  هب  دـیاب  تسین  نکمم  رگا  و  دـشاب ، هلبق  هب  ور  وا  ندـب 
دیاب ار  هدش  شومارف  دهشت  هدجـس و  طایتحا و  زامن  هلأسم 780 - دشاب . هلبق  هب  ور  وا  ياپ  فک  هک  يروطب  دباوخب  تشپ  هب  دـیاب  دـناوتن 

نتفر و هار  لاح  رد  دوشیم  ار  یبحتـسم  زاـمن  هلأسم 781 - تسا . نیمه  بحتـسم  طایتحا  مه  وهـس  هدجـس  رد  دروآ و  اـج  هب  هلبق  هب  ور 
زامن دهاوخیم  هک  یسک  هلأسم 782 - دشاب . هلبق  هب  ور  تسین  مزال  دناوخب  یبحتـسم  زامن  لاح ، ود  نیا  رد  ناسنا  رگا  دـناوخ و  يراوس 

زا هک  لداع  دهاش  ود  هتفگ  هب  دناوتیم  و  تسا ، فرط  مادک  هلبق  هک  دنک  نیقی  ات  دـیامن ، شـشوک  هلبق  ندرک  ادـیپ  يارب  دـیاب  دـناوخب ،
و دنک ، لمع  تسا  نانیمطا  لحم  دسانشیم و  ار  هلبق  یملع  هدعاق  يور  زا  هک  یسک  لوق  هب  ای  دنهدیم  تداهـش  یـسح  ياههناشن  يور 

یتح دیامن  لمع  دوشیم  ادیپ  رگید  ياههار  زا  ای  نانآ  ياهربق  ای  ناناملـسم  دجـسم  بارحم  زا  هک  ینامگ  هب  دیاب  دـشن  نکمم  اهنیا  رگا 
هک یسک  هلأسم 783 - تسا . یفاک  دـنک  ادـیپ  هلبق  هب  نامگ  دسانـشیم  ار  هلبق  یملع  دـعاوق  هطـساو  هب  هک  يرفاک  ای  قساف  هتفگ  زا  رگا 

هناخ بحاص  هتفگ  زا  نامهیم  رگا  اًلثم  دـیامن ، لمع  دوخ  نامگ  هب  دـناوتیمن  دـنک  ادـیپ  يرتیوق  ناـمگ  دـناوتب  رگا  دراد ، هلبق  هب  ناـمگ 
ندرک ادیپ  يارب  رگا  هلأسم 784 - دیامن . لمع  وا  فرح  هب  دیابن  دنک  ادیپ  يرتیوق  نامگ  رگید  هار  زا  دناوتب  یلو  دنک  ادـیپ  هلبق  هب  نامگ 

راهچ هب  زامن  راهچ  دیاب  دراد  تعـسو  زامن  تقو  هچنانچ  دوریمن ، یفرط  هب  شنامگ  هدرک ، شـشوک  هک  نیا  اب  ای  درادـن ، ياهلیـسو  هلبق 
زامن کی  هزادنا  هب  طقف  رگا  اًلثم  دناوخب ، زامن  دراد ، تقو  هک  ياهزادنا  هب  دـیاب  درادـن ، تقو  زامن  راهچ  هزادـنا  هب  رگا  دـناوخب و  فرط 

هلبق هب  ور  اهنآ  زا  یکی  دـنک  نیقی  هک  دـناوخب  يروط  ار  اهزامن  دـیاب  و  دـناوخب . دـهاوخیم  هک  یفرط  ره  هب  زامن  کی  دـیاب  دراد ، تقو 
رد هلبق  هک  دـنک  نامگ  ای  نیقی  رگا  هلأسم 785 - تسا . هدیـسرن  هلبق  پچ  تسد  تسار و  تسد  فرط  هب  هدوب ، جـک  هلبق  زا  رگا  اـی  هدوب 

زامن فرط  راهچ  هب  نامگ ، تروص  رد  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دـناوخب  زاـمن  فرط  ود  ره  هب  دـیاب  تسا ، فرط  ود  زا  یکی 
تسا نآ  رتهب  دناوخب  ار  اشع  برغم و  ای  رصع  رهظ و  زامن  دهاوخب  رگا  دناوخب ، زامن  فرط  دنچ  هب  دیاب  هک  یـسک  هلأسم 786 - دناوخب .

رگا درادن ، هلبق  هب  نیقی  هک  یسک  هلأسم 787 - دنک . عورـش  ار  مود  زامن  دعب  دناوخب ، تسا  بجاو  هک  فرط  دنچ  ره  هب  ار  لوا  زامن  هک 
نامگ رگا  دیامن و  لمع  نامگ  هب  دیاب  دربب ، ار  یناویح  رـس  دهاوخب  اًلثم  داد ، ماجنا  هلبق  هب  ور  دـیاب  هک  دـنک  يراک  زامن  زا  ریغ  دـهاوخب 

. تسا حیحص  دهد  ماجنا  هک  فرط  ره  هب  تسین  نکمم 

زامن رد  ندب  ندیناشوپ 

. دناشوپب مه  ار  وناز  ات  فان  زا  تسا  رتهب  و  دناشوپب . ار  دوخ  نیتروع  دنیبیمن  ار  وا  یـسک  هچ  رگا  زامن ، لاح  رد  دـیاب  درم  هلأسم 788 -
هتـسش وضو  رد  هک  يرادقم  هب  تروص  ندناشوپ  یلو  دناشوپب  ار  دوخ  يوم  رـس و  یتح  ندـب  مامت  زامن ، عقوم  رد  دـیاب  نز  هلأسم 789 -

زا يرادـقم  دـیاب  تسا ، هدـناشوپ  ار  بجاو  رادـقم  هک  دـنک  نیقی  هک  نآ  يارب  اما  تسین . مزال  اپ  چـم  ات  اهاپ  چـم و  ات  اهتـسد  دوشیم و 
شومارف دهـشت  ای  هدـش  شومارف  هدجـس  ياضق  ناسنا  هک  یعقوم  هلأسم 790 - دـناشوپب . مه  ار  چـم  زا  رتنییاپ  يردـق  تروص و  فارطا 

رگا هلأسم 791 - دـناشوپب . زامن  عقوم  لثم  ار  دوخ  دـیاب  مه ، وهـس  هدجـس  عقوم  رد  بجاو  طایتحا  رب  اـنب  هکلب  دروآیم ، اـج  هب  ار  هدـش 
دیاب بجاو  طایتحا  رب  انب  دـشاب  مه  هلأسم  نتـسنادن  يور  زا  رگا  هکلب  تسا ، لطاب  شزاـمن  دـناشوپن ، ار  شتروع  زاـمن  رد  ًادـمع ، ناـسنا 

تروع ندناشوپ  هچنانچ  دناشوپب و  ار  نآ  دیاب  تسا ، ادـیپ  شتروع  هک  دـمهفب  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 792 - دناوخب . هرابود  ار  شزامن 
وا تروع  زامن ، رد  هک  دمهفب  زامن  زا  دـعب  رگا  یلو  دـناوخب ، هرابود  دـنک و  مامت  ار  زامن  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـشکب  لوط  دایز 
اًلثم رگید ، لاح  رد  تسا  نکمم  یلو  دناشوپیم  ار  وا  تروع  شسابل  هداتسیا  لاح  رد  رگا  هلأسم 793 - تسا . حیحص  شزامن  هدوب ، ادیپ 
یلو تسا . حیحـص  وا  زاـمن  دـناشوپب ، ار  نآ  ياهلیـسوب  دوشیم ، ادـیپ  وا  تروع  هک  یعقوم  هچناـنچ  دـناشوپن ، دوجـس  عوکر و  لاـح  رد 

دناشوپب ناتخرد  گرب  فلع و  هب  ار  دوخ  زامن ، رد  دناوتیم  ناسنا  هلأسم 794 - دناوخن . زامن  سابل  نآ  اب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا 
زیچ چـیه  لِگ  زا  ریغ  رگا  هلأسم 795 - دـشاب . هتـشادن  يرگید  زیچ  هک  دـناشوپب  اهنیا  اب  ار  دوخ  یعقوم  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  یلو 
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اب ار  دوخ  زامن  رد  هک  درادن  يزیچ  رگا  هلأسم 796 - دناوخب . زامن  هنهرب  دناوتیم  تسین و  رتاس  لِگ  دناشوپب ، ار  دوخ  زامن  رد  هک  درادن 
رخآ رد  درکن ، ادیپ  يزیچ  رگا  و  دزادـنیب ، ریخأت  ار  زامن  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـنکیم ، ادـیپ  هک  دـهد  لامتحا  هچنانچ  دـناشوپب  نآ 
فلع تخرد و  گرب  یتح  دوخ  ندناشوپ  يارب  رگا  دناوخب ، زامن  دهاوخیم  هک  یسک  هلأسم 797 - دناوخب . زامن  شاهفیظو  قباطم  تقو 
دیاب دنیبیم  ار  وا  مرحمان  هک  یتروص  رد  دـناشوپب ، نآ  اب  ار  دوخ  هک  دـنک  ادـیپ  يزیچ  تقو  رخآ  ات  هک  دـهدن ، لامتحا  دـشاب و  هتـشادن 

تـسد اب  ار  دوخ  يولج  دناوخب و  زامن  هداتـسیا  دنیبیمن ، ار  وا  یـسک  رگا  و  دناشوپب . دوخ  نار  اب  ار  دوخ  تروع  دـناوخب و  زامن  هتـسشن 
. دروآیم رتنییاپ  يردق  ار  رس  دوجس  يارب  دهدیم و  ماجنا  هراشا  اب  ار  دوجس  عوکر و  تروص  ره  رد  دناشوپب و 

رازگزامن سابل 

رازگزامن سابل 

. دـشابن رادرم  ءازجا  زا  هک  نآ  موس : دـشاب . حابم  هک  نآ  مود : دـشاب . كاپ  هک  نآ  لّوا : دراد : طرـش  شـش  رازگزامن  سابل  هلأسم 798 -
دشابن فابالط  صلاخ و  مشیربا  وا  سابل  تسا ، درم  رازگزامن  رگا  هک  نآ  مشـش : مجنپ و  دشابن . تشوگ  مارح  ناویح  زا  هک  نآ  مراهچ :

. دوشیم هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  اهنیا  لیصفت  و 

لوا طرش 

هلأسم 800- تسا . لطاب  شزامن  دناوخب ، زامن  سجن  سابل  ای  ندب  اب  ًادـمع  یـسک  رگا  دـشاب و  كاپ  دـیاب  رازگزامن  سابل  هلأسم 799 -
زامن سجن  سابل  ای  ندـب  اب  رگا  دـشاب  هلأسم  مکح  نتـسنادن  رد  رّـصقم  تسا و  لـطاب  زاـمن  سجن  ساـبل  ندـب و  اـب  دـنادیمن  هک  یـسک 
قرع دنادن  اًلثم  تسا ، سجن  دنادن  ار  یسجن  زیچ  هلأسم ، نتسنادن  رد  ریصقت  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 801 - دشابیم . لطاب  شزامن  دناوخب ،

زا دعب  تسا و  سجن  شـسابل  ای  ندب  هک  دنادن  رگا  هلأسم 802 - تسا . لطاب  شزامن  دـناوخب  زامن  نآ  اب  تسا و  سجن  راوختـساجن  رتش 
هلأسم دـناوخب . ار  زامن  نآ  هرابود  دراد ، تقو  رگا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  یلو  تسا ، حیحـص  وا  زاـمن  هدوب  سجن  دـمهفب  زاـمن 

تقو رگا  دناوخب و  هرابود  ار  زامن  دیاب  دیایب ، شدای  نآ  زا  دعب  ای  زامن  نیب  رد  تسا و  سجن  شسابل  ای  ندب  هک  دنک  شومارف  رگا  - 803
زا شیپ  دوش و  سجن  وا  سابل  ای  ندب  زامن ، نیب  رد  رگا  تسا ، زامن  لوغشم  تقو  تعسو  رد  هک  یـسک  هلأسم 804 - دیامن . اضق  هتشذگ 

نامه هک  دنک  کش  تسا و  سجن  وا  سابل  ای  ندـب  دـمهفب  ای  هدـش ، سجن  هک  دوش  تفتلم  دـناوخب ، تساجن  اب  ار  زامن  زا  يزیچ  هک  نآ 
ار زامن  نآ ، ندروآ  نوریب  ای  سابل  ندرک  ضوع  ای  سابل  ای  ندـب  ندیـشک  بآ  هک  یتروص  رد  هدوب ، سجن  شیپ  زا  ای  هدـش  سجن  تقو 
ار سابل  هدناشوپ ، ار  وا  تروع  يرگید  زیچ  رگا  ای  دیامن  ضوع  ار  سابل  ای  دشکب  بآ  ار  سابل  ای  ندب  زامن  نیب  رد  دیاب  دنزیمن ، مه  هب 

دروخیم مه  هب  زامن  دروآ ، نوریب  ای  دنک  ضوع  ار  سابل  ای  دشکب  بآ  ار  سابل  ای  ندـب  رگا  هک  دـشاب  يروط  هچنانچ  یلو  دروآ ، نوریب 
یگنت رد  هک  یسک  هلأسم 805 - دـناوخب . زامن  كاپ  سابل  ندـب و  اب  دنکـشب و  ار  زامن  دـیاب  دـنامیم ، هنهرب  دروآ  نوریب  ار  سابل  رگا  و 
سجن هک  دـمهفب  دـناوخب  تساجن  اب  ار  زامن  زا  يزیچ  هک  نآ  زا  شیپ  دوش و  سجن  وا  سابل  زامن  نیب  رد  رگا  تسا ، زامن  لوغـشم  تقو 

ای ندیـشک  بآ  هک  یتروص  رد  هدوب ، سجن  شیپ  زا  ای  هدش  سجن  تقو  نامه  هک  دنک  کش  تسا و  سجن  وا  سابل  هک  دمهفب  ای  هدش ،
ای دنک ، ضوع  ای  دشکب  بآ  ار  سابل  دیاب  دروآ ، نوریب  ار  سابل  دناوتیم  دنزیمن و  مه  هب  ار  زامن  سابل ، ندروآ  نوریب  ای  ندرک  ضوع 
ار سابل  هدناشوپن و  ار  وا  تروع  يرگید  زیچ  رگا  اما  دنک ، مامت  ار  زامن  دروآ و  نوریب  ار  سابل  هدـناشوپ ، ار  وا  تروع  يرگید  زیچ  رگا 

یلو دنک . مامت  ار  زامن  دـش  هتفگ  ناگنهرب  يارب  هک  يروتـسد  هب  دروآ و  نوریب  ار  سابل  دـیاب  دـنک  ضوع  ای  دـشکب  بآ  دـناوتیمن  مه 
ار سابل  دناوتیمن  نآ  دننام  امرـس و  هطـساو  هب  دروخیم و  مه  هب  زامن  دنک ، ضوع  ای  دـشکب  بآ  ار  سابل  رگا  هک  تسا  يروط  هچنانچ 
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رگا تسا ، زامن  لوغشم  تقو  یگنت  رد  هک  یسک  هلأسم 806 - تسا . حیحص  شزامن  دنک و  مامت  ار  زامن  لاح  نامه  اب  دیاب  دروآ ، نوریب 
وا ندـب  دـمهفب  ای  هدـش ، سجن  هک  دوش  تفتلم  دـناوخب  تساجن  اب  ار  زاـمن  زا  يزیچ  هک  نآ  زا  شیپ  دوش و  سجن  وا  ندـب  زاـمن  نیب  رد 

، دنزیمن مه  هب  ار  زامن  ندب  ندیـشک  بآ  هک  یتروص  رد  هدوب ، سجن  شیپ  زا  ای  هدـش  سجن  تقو  نامه  هک  دـنک  کش  تسا و  سجن 
رد هک  یسک  هلأسم 807 - تسا . حیحـص  وا  زامن  دنک و  مامت  ار  زامن  لاح  نامه  اب  دـیاب  دـنزیم ، مه  هب  ار  زامن  رگا  دـشکب و  بآ  دـیاب 

حیحـص وا  زامن  هدوب ، سجن  شـسابل  ای  ندب  هک  دـمهفب  زامن  زا  دـعب  دـناوخب و  زامن  هچنانچ  دراد ، کش  دوخ  سابل  ای  ندـب  ندوب  كاپ 
، هدشن كاپ  دـمهفب  زامن  زا  دـعب  دـناوخب و  زامن  نآ  اب  تسا و  هدـش  كاپ  هک  دـنک  نیقی  دـشکب و  بآ  ار  سابل  رگا  هلأسم 808 - تسا .
هک دنک  نیقی  اًلثم  تسین ، سجن  ياهنوخ  زا  هک  دنک  نیقی  دـنیبب و  دوخ  سابل  ای  ندـب  رد  ینوخ  رگا  هلأسم 809 - تسا . حیحص  شزامن 

هاگره هلأسم 810 - تسا . حیحص  وا  زامن  دناوخ ، زامن  نآ  اب  دوشیمن  هک  هدوب  ییاهنوخ  زا  دمهفب  زامن  زا  دعب  هچنانچ  تسا ، هشپ  نوخ 
، تسا لمد  مخز و  نوخ  دـنک  نیقی  اًلثم  تسا ، حیحـص  نآ  اب  زامن  هک  تسا  یـسجن  نوخ  تسوا  سابل  ای  ندـب  رد  هک  ینوخ  دـنک  نیقی 
ار يزیچ  ندوـب  سجن  رگا  هلأسم 811 - تسا . حیحـص  شزامن  تسا  لطاب  نآ  اب  زامن  هک  هدوب  ینوخ  دـمهفب  زاـمن  زا  دـعب  هچناـنچ  رگا 
. تسا حیحص  وا  زامن  دیایب ، شدای  زامن  زا  دعب  دناوخب و  زامن  یشومارف  لاح  رد  دسرب و  نآ  هب  تبوطر  اب  شسابل  ای  ندب  دنک و  شومارف 

زامن دنک و  لسغ  دشکب ، بآ  ار  دوخ  هک  نیا  نودب  دـسرب و  هدرک  شومارف  ار  نآ  ندوب  سجن  هک  يزیچ  هب  تبوطر  اب  شندـب  رگا  یلو 
دسرب و هدرک  شومارف  ار  نآ  ندوب  سجن  هک  يزیچ  هب  تبوطر  اب  وضو  ياضعا  زا  ییاج  رگا  زین  و  تسا . لطاب  شزامن  لسغ و  دـناوخب ،
، دراد سابل  کی  هک  یسک  هلأسم 812 - دشابیم . لطاب  شزامن  وضو و  دناوخب ، زامن  دریگب و  وضو  دشکب ، بآ  ار  اجنآ  هک  نآ  زا  شیپ 

ندب دیاب  دروآ ، نوریب  ار  شسابل  دناوتب  هچنانچ  دشاب ، هتشاد  بآ  اهنآ  زا  یکی  ندیـشک  بآ  هزادنا  هب  دوش و  سجن  شـسابل  ندب و  رگا 
نوریب ار  سابل  دناوتن  رگید  رذع  ای  امرـس  هطـساو  هب  رگا  دروآ و  اج  هب  دش  هتفگ  ناگنهرب  يارب  هک  يروتـسد  هب  ار  زامن  دشکب و  بآ  ار 

دشاب لوب  شتـساجن  اًلثم  دشاب  رتدیدش  ندب  تساجن  ای  دشاب  نوخ  ای  لوب  ود  ره  اًلثم  دشاب  يواسم  ود  ره  تساجن  هک  یتروص  رد  دروآ ،
ره دـشاب  رتدـیدش  ای  رتشیب  سابل  تساجن  رگا  و  دـشکب ، بآ  ار  ندـب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دیـشک ، بآ  ار  نآ  هبترم  ود  دـیاب  هک 

گنت تقو  درادـن و  يرگید  سابل  سجن ، ساـبل  زا  ریغ  هک  یـسک  هلأسم 813 - دشکب . بآ  دناوتیم  دـهاوخب  ار  سابل  ای  ندـب  زا  مادـک 
نامه رد  دیاب  دروایب  نوریب  ار  سابل  دناوتیمن  رگید  رذـع  ای  امرـس  هطـساو  هب  رگا  دـنک ، ادـیپ  كاپ  سابل  هک  دـهدیمن  لامتحا  ای  تسا 

هتفگ ناگنهرب  يارب  هک  يروتـسد  هب  ار  زامن  دیاب  دروایب ، نوریب  ار  سابل  دـناوتب  هچنانچ  یلو  تسا  حیحـص  شزامن  دـناوخب و  زامن  سابل 
مادک دنادن  دشکب و  بآ  ار  اهنآ  دـناوتن  تسا و  سجن  اهنآ  زا  یکی  دـنادب  رگا  دراد ، سابل  ود  هک  یـسک  هلأسم 814 - دروآ . اج  هب  دش 
کی مادک  ره  اب  دیاب  دناوخب  رـصع  رهظ و  زامن  دهاوخیم  رگا  اًلثم  دـناوخب . زامن  سابل  ود  ره  اب  دـیاب  دراد  تقو  هچنانچ  تساهنآ ، کی 

هب و  دروآ ، اج  هب  دش  هتفگ  ناگنهرب  يارب  هک  يروتـسد  هب  ار  زامن  دیاب  تسا ، گنت  تقو  رگا  یلو  دـناوخب  رـصع  زامن  کی  رهظ و  زامن 
. دیامن اضق  كاپ  سابل  اب  ار  زامن  نآ  بجاو  طایتحا 

مود طرش 

رد ای  یبصغ  سابل  رد  ًادمع  رگا  تسا ، مارح  یبصغ  سابل  ندیـشوپ  دنادیم  هک  یـسک  دـشاب و  حابم  دـیاب  رازگزامن  سابل  هلأسم 815 -
یسک هلأسم 816 - دیامن . هداعا  یبصغ  ریغ  سابل  اب  ار  زامن  نآ  دیاب  دناوخب ، زامن  تسا  یبصغ  نآ  رگید  زیچ  ای  همگد  ای  خـن  هک  یـسابل 
زامن نآ  دیاب  دناوخب  زامن  یبصغ  سابل  اب  ًادمع  رگا  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  دنادیمن  یلو  تسا ، مارح  یبصغ  سابل  ندیـشوپ  دنادیم  هک 

حیحـص شزامن  دناوخب  زامن  نآ  اب  تسا و  یبصغ  وا  سابل  هک  دـنک  شومارف  ای  دـنادن  رگا  هلأسم 817 - دـناوخب . یبصغ  ریغ  سابل  اب  ار 
ار زامن  نآ  دـیاب  بجاو  طایتحا  هب  هدـناوخ  زامن  نآ  اب  هدرک و  شومارف  ًادـعب  دـشاب و  هدرک  بصغ  ار  ساـبل  نآ  شدوخ  رگا  یلو  تسا ،
ار وا  تروع  يرگید  زیچ  هچنانچ  دـمهفب ، زامن  نیب  رد  تسا و  یبصغ  وا  سابل  هک  دـنک  شومارف  اـی  دـنادن  رگا  هلأسم 818 - دنک . هداعا 
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ار نآ  دیاب  دروآ ، نوریب  ار  یبصغ  سابل  دروخب ، مه  هب  زامن  ندوب  یپ  رد  یپ  ینعی  تالاوم  هکنیا  نودب  ای  ًاروف  دناوتیم  تسا و  هدناشوپ 
رگا ای  دروآ ، نوریب  ًاروف  ار  یبصغ  ساـبل  دـناوتیمن  اـی  هدـناشوپن  ار  وا  تروع  يرگید  زیچ  رگا  تسا و  حیحـص  شزاـمن  دروآ و  نوریب 

اب دنکـشب و  ار  زامن  دیاب  دشاب  هتـشاد  تقو  مه  تعکر  کی  رادقم  هب  هک  یتروص  رد  دروخیم  مه  هب  زامن  ندوب  یپ  رد  یپ  دروآ  نوریب 
ار زامن  ناگنهرب  زامن  روتسد  هب  دروآ و  نوریب  ار  سابل  زامن  لاح  رد  دیاب  درادن ، تقو  رادقم  نیا  هب  رگا  دناوخب و  زامن  یبصغ  ریغ  سابل 
نآ اب  دربن  ار  یبصغ  سابل  دزد  هک  نیا  يارب  اًلثم  ای  دناوخب ، زامن  یبصغ  سابل  اب  شناج  ظفح  يارب  یـسک  رگا  هلأسم 819 - دیامن . مامت 
نآ رد  ندـناوخ  زامن  درخب ، سابل  هدادـن  ار  نآ  تاکز  ای  سمخ  هک  یلوپ  نیع  اـب  رگا  هلأسم 820 - تسا . حیحـص  شزامن  دناوخب ، زامن 

هدادـن ار  شتاکز  اـی  سمخ  هک  یلوپ  زا  هک  دـشاب  نیا  شدـصق  هلماـعم  عقوم  رد  درخب و  همذ  هب  رگا  تسا  نینچمه  تسا و  لـطاب  ساـبل 
. دهدب

موس طرش 

نآ زا  نوخ  دـنربب  ار  شگر  رگا  هک  یناویح  ینعی  دراد ، هدـنهج  نوـخ  هک  ياهدرم  ناوـیح  ءازجا  زا  دـیاب  رازگزاـمن  ساـبل  هلأسم 821 -
اب هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنک ، هیهت  سابل  درادن  هدنهج  نوخ  یهام ، دننام  هک  ياهدرم  ناویح  زا  رگا  هکلب  دـشابن . دـنکیم ، نتـسج 

رازگزامن هارمه  بجاو  طایتحا  رب  اـنب  هتـشاد ، حور  هک  نآ  تسوپ  تشوگ و  دـننام  رادرم  زا  يزیچ  دـیاب  هلأسم 822 - دـناوخن . زامن  نآ 
رازگزاـمن هارمه  درادـن  حور  هک  مشپ  وم و  دـننام  تشوـگ  لـالح  رادرم  زا  يزیچ  رگا  هلأسم 823 - دـشابن . مه  وا  سابل  هچرگ  دـشابن ،

. تسا حیحص  شزامن  دناوخب  زامن  دناهدرک ، هیهت  اهنآ  زا  هک  یسابل  اب  ای  دشاب ،

مراهچ طرش 

هلأسم تسا . لطاب  وا  زامن  دشاب ، رازگزامن  هارمه  مه  نآ  زا  ییوم  رگا  دشابن و  تشوگ  مارح  ناویح  زا  دیاب  رازگزامن  سابل  هلأسم 824 -
دـشاب رت  هچنانچ  دـشاب ، رازگزامن  سابل  ای  ندـب  رب  هبرگ  دـننام  تشوگ  مارح  ناویح  زا  يرگید  تبوطر  ای  ینیب  ای  ناـهد  بآ  رگا  - 825

ندب رب  یسک  ناهد  بآ  قرع و  وم و  رگا  هلأسم 826 - تسا . حیحص  زامن  دشاب ، هدش  فرطرب  نآ  نیع  هدش و  کشخ  رگا  لطاب و  زامن 
دشاب هتشاد  کش  رگا  هلأسم 827 - دشاب . وا  هارمه  لسع  موم و  دیراورم و  رگا  تسا  نینچمه  و  درادن . لاکـشا  دـشاب  رازگزامن  سابل  ای 
یعنام نآ  اب  ندـناوخ  زاـمن  هجراـخ ، رد  هچ  دـشاب  هدـش  هیهت  هلخاد  رد  هچ  تشوگ ، مارح  اـی  تسا  تشوگ  لـالح  ناویح  زا  یـسابل  هک 
دنادـب رگا  درادـن و  یعنام  نآ  اب  ندـناوخ  زامن  تسا  ناویح  زا  نآ  دـننام  یفدـص و  همکت  دـهد  لامتحا  ناـسنا  رگا  هلأسم 828 - درادن .

زامن زخ  باجنـس و  تسوپ  اب  هلأسم 829 - درادن . عنام  نآ  اب  ندناوخ  زامن  دشاب  هتـشادن  تشوگ  فدص  دـهدب  لامتحا  تسا و  فدـص 
یلو تسا ، حیحص  شزامن  دناوخب  زامن  تسا  تشوگ  مارح  ناویح  زا  هک  دنادیمن  هک  یسابل  اب  رگا  هلأسم 830 - درادن . لاکشا  ندناوخ 

. دناوخب هرابود  ار  زامن  نآ  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشاب ، هدرک  شومارف  رگا 

مجنپ طرش 

هلأسم درادـن . لاکـشا  زامن  ریغ  زامن و  رد  نز  يارب  یلو  تسا ، لطاب  نآ  اب  زامن  مارح و  درم  يارب  فابالط  ساـبل  ندیـشوپ  هلأسم 831 -
درم يارب  تسد  هب  الط  یچم  تعاس  نتـسب  ندرک و  تسد  هب  الط  رتشگنا  هنیـس و  هب  الط  ریجنز  نتخیوآ  لثم  ـالط  هب  ندرک  تنیز  - 832

هب ندرک  تنیز  یلو  دنک ، يراددوخ  مه  الط  کنیع  لامعتسا  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  تسا . لطاب  اهنآ  اب  ندناوخ  زامن  مارح و 
اب تسا و  الط  زا  شسابل  ای  يرتشگنا  هک  دنک  شومارف  ای  دنادن  يدرم  رگا  هلأسم 833 - درادن . لاکشا  زامن  ریغ  زامن و  رد  نز  يارب  الط ،

يارب نآ  ندیـشوپ  مه  زامن  ریغ  رد  دشابن و  صلاخ  مشیربا  دیاب  رازگزامن  درم  سابل  هلأسم 834 - تسا . حیحص  شزامن  دناوخب  زامن  نآ 
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. دشاب صلاخ  ریرح  زا  دیابن  بجاو  طایتحا  هب  زین  نیچقرع  راولش و  دنب  دننام  دوشیمن  مامت  نآ  رد  زامن  هک  يزیچ  رد  و  تسا ، مارح  درم 

. تسا لطاب  نآ  رد  زامن  مارح و  درم  يارب  نآ  ندیـشوپ  دشاب ، صلاخ  مشیربا  نآ  زا  يرادـقم  رتسآ  ای  سابل  مامت  رتسآ  رگا  هلأسم 835 -
هلأسم تسا . حیحص  نآ  اب  زامن  و  درادن ، لاکشا  نآ  ندیـشوپ  رگید ، زیچ  ای  تسا  صلاخ  مشیربا  زا  دنادیمن  هک  ار  یـسابل  هلأسم 836 -
سابل ندیـشوپ  هلأـسم 838 - دـنکیمن . لـطاب  ار  زاـمن  درادـن و  لاکـشا  دـشاب  درم  بـیج  رد  رگا  نآ  دـننام  یمـشیربا و  لامتـسد  - 837

زا هک  یسابل  فابالط و  صلاخ و  یمشیربا  یبصغ و  سابل  ندیـشوپ  هلأسم 839 - درادن . لاکـشا  زامن  ریغ  زامن و  رد  نز  يارب  یمـشیربا 
رخآ ات  درادـن و  اهنیا  زا  ریغ  يرگید  سابل  دـشوپب و  سابل  تسا  راچان  هک  یـسک  زین  و  درادـن . یعنام  يراچان  لاـح  رد  هدـش  هیهت  رادرم 

رادرم زا  هک  یـسابل  یبصغ و  ساـبل  زا  ریغ  رگا  هلأسم 840 - دـناوخب . زامن  اهـسابل  نیا  اب  دـناوتیم  دوریمن ، نیب  زا  وا  يراچان  مه  تقو 
رگا هلأسم 841 - دناوخب . زامن  دش  هتفگ  ناگنهرب  يارب  هک  يروتـسد  هب  دیاب  دشوپب ، سابل  تسین  راچان  درادن و  يرگید  سابل  هدش  هیهت 

سابل نامه  اب  دناوتیم  دشاب ، راچان  سابل  ندیشوپ  رد  هچنانچ  درادن ، يرگید  سابل  هدش  هیهت  تشوگ  مارح  ناویح  زا  هک  یـسابل  زا  ریغ 
زامن کی  بجاو  طایتحا  رب  انب  دروآ و  اج  هب  ار  زامن  دـش  هتفگ  ناگنهرب  يارب  هک  يروتـسد  هب  دـیاب  دـشابن ، راچان  رگا  و  دـناوخب . زاـمن 

رد هچنانچ  دشاب ، هتشادن  يرگید  سابل  فابالط ، ای  صلاخ  یمشیربا  سابل  زا  ریغ  درم  رگا  هلأسم 842 - دناوخب . سابل  نامه  اب  مه  رگید 
زاـمن رد  هک  درادـن  يزیچ  رگا  هلأسم 843 - دـناوخب . زامن  دـش  هتفگ  ناگنهرب  يارب  هک  يروتـسد  هب  دـیاب  دـشابن ، راچان  سابل  ندیـشوپ 

دراد مزال  لوپ  يردقب  نآ  هیهت  رگا  یلو  دـیامن . هیهت  دـشاب ، يرادـیرخ  ای  هیارک  هب  هچ  رگا  تسا  بجاو  دـناشوپب ، نآ  اب  ار  دوخ  تروع 
هک يروتسد  هب  دیاب  دراد ، ررـض  وا  لاح  هب  دناسرب ، سابل  فرـصم  هب  ار  لوپ  رگا  هک  تسا  يروط  ای  تسا ، دایز  وا  ییاراد  هب  تبـسن  هک 

لوبق هچنانچ  دهد ، هیراع  ای  دـشخبب  وا  هب  سابل  يرگید  رگا  درادـن  سابل  هک  یـسک  هلأسم 844 - دناوخب . زامن  دـش  هتفگ  ناگنهرب  يارب 
هک یسک  زا  دیاب  تسین ، تخس  وا  يارب  ششخب  بلط  ای  ندرک  هیراع  رگا  هکلب  دنک  لوبق  دیاب  دشاب ، هتـشادن  تقـشم  وا  يارب  نآ  ندرک 
ای گنر  ای  هچراپ  هک  ترهـش  سابل  ندیـشوپ  زا  ناسنا  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هلأسم 845 - دیامن . هیراع  ای  شـشخب  بلط  دراد ، سابل 

. درادن لاکـشا  دناوخب  زامن  سابل  نآ  اب  رگا  یلو  دـنک ، يراددوخ  تسین ، لومعم  دـشوپب  ار  نآ  دـهاوخیم  هک  یـسک  يارب  نآ  تخود 

. درادـن لاکـشا  دـناوخب  زامن  سابل  نآ  اب  رگا  یلو  دـشوپن  هنادرم  سابل  نز  هنانز و  ساـبل  درم  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هلأسم 846 -
مارح ناویح  ءازجا  زا  ای  صلاخ  مشیربا  ای  سجن  وا  کشت  ای  فاحل  دشاب و  هنهرب  رگا  دناوخب ، زامن  هدیباوخ  دیاب  هک  یسک  هلأسم 847 -

. دناشوپن اهنآ  اب  ار  دوخ  زامن  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب ، تشوگ 

دشاب كاپ  رازگزامن  سابل  ندب و  تسین  مزال  هک  يدراوم 

: لوا تسا : حیحـص  وا  زامن  دشاب ، سجن  رازگزامن  سابل  ای  ندـب  رگا  دوشیم ، هتفگ  ًادـعب  اهنآ  لیـصفت  هک  تروص  هس  رد  هلأسم 848 -
هب وا  سابل  ای  ندب  هک  نآ  مود : دشاب . هدش  هدولآنوخ  هب  شندب  ای  سابل  تسا  وا  ندب  رد  هک  یلمد  ای  تحارج  ای  مخز  هطساو  هب  هک  نآ 

سجن سابل  ای  ندـب  اب  دـشاب  راچان  هک  نآ  موس : دـشاب . هدولآنوخ  هب  دوشیم ) یفرـشا  کی  هزادـنا  هب  ًابیرقت  هک   ) مهرد زا  رتمک  رادـقم 
دننام وا  کچوک  ياهـسابل  هک  نآ  لوا : تسا . حیحـص  وا  زامن  دـشاب ، سجن  رازگزامن  ساـبل  طـقف  رگا  تروص  ود  رد  و  دـناوخب ، زاـمن 

رد اًلـصفم  تروص  جـنپ  نیا  ماکحا  دـشاب و  هدـش  سجن  تسا  هچب  راتـسرپ  هک  ینز  سابل  هک  نآ  مود : دـشاب . سجن  نیچقرع  باروج و 
هک تسا  يروط  هچنانچ  دـشاب ، لمد  ای  تحارج  ای  مخز  نوخ  رازگزامن ، سابل  اـی  ندـب  رد  رگا  هلأسم 849 - دوشیم . هتفگ  دـعب  لئاسم 

لمد ای  تحارج  ای  مخز  هک  یتقو  ات  تسا ، تخس  وا  صوصخ  يارب  ای  مدرم  رتشیب  يارب  سابل  ندرک  ضوع  ای  سابل  ای  ندب  ندیشک  بآ 
مخز يور  هک  ییاود  اـی  هدـمآ  نوریب  نوخ  اـب  هک  یکرچ  رگا  تسا  نینچمه  دـناوخب و  زاـمن  نوخ  نآ  اـب  دـناوتیم  تسا ، هدـشن  بوخ 

نآ نتسش  دوشیم و  بوخ  يدوز  هب  هک  یمخز  یگدیرب و  نوخ  رگا  هلأسم 850 - دشاب . وا  سابل  ای  ندب  رد  هدش ، سجن  دناهتـشاذگ و 
هب دراد ، هلـصاف  مخز  اب  هک  سابل  ای  ندـب  زا  ییاج  رگا  هلأسم 851 - تسا . لطاب  وا  زامن  دـشاب ، رازگزامن  سابل  ای  ندـب  رد  تسا ، ناسآ 

يوسوملا هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هرس سدق   ) ینیمخلا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 320 

http://www.ghaemiyeh.com


، دوشیم هدولآ  مخز  تبوطر  هب  ًالومعم  هک  سابل  ای  ندب  زا  يرادقم  رگا  یلو  دناوخب . زامن  نآ  اب  تسین  زیاج  دوش ، سجن  مخز  تبوطر 
ینوخ تساهنیا  دـننام  ینیب و  ناهد و  يوت  هک  یمخز  زا  رگا  هلأسم 852 - درادن . یعنام  نآ  اب  ندـناوخ  زامن  دوش ، سجن  نآ  تبوطر  هب 

رد شیاههناد  هچ  رگا  دناوخ  زامن  دوشیم  ریـساوب  نوخ  اب  یلو  دناوخن ، زامن  نآ  اب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـسرب ، سابل  ای  ندـب  هب 
اب رگید ، نوخ  ای  تسا  مخز  زا  دنادن  دنیبب و  ینوخ  دوخ  سابل  ای  ندـب  رد  رگا  تسا ، مخز  شندـب  هک  یـسک  هلأسم 853 - دشاب . لخاد 
ات دوش ، باسح  مخز  کی  هک  دنـشاب  مه  کیدزن  يروطب  دشاب و  ندـب  رد  مخز  دـنچ  رگا  هلأسم 854 - درادن . یعنام  ندـناوخ  زامن  نآ 

باسح مخز  کی  مادک  ره  هک  دنـشاب  رود  مه  زا  يردقب  رگا  یلو  درادن . لاکـشا  اهنآ  نوخ  اب  ندناوخ  زامن  دناهدشن ، بوخ  همه  یتقو 
ای ضیح  نوخ  ینزوس  رـس  رگا  هلأسم 855 - دـشکب . بآ  نآ  نوخ  زا  ار  سابل  ندـب و  زامن ، يارب  دـیاب  دـش ، بوخ  هک  مادـک  ره  دوش ،

رازگزامن سابل  ای  ندـب  رد  هضاحتـسا ، نوخ  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  تسا و  لطاب  وا  زامن  دـشاب  رازگزاـمن  ساـبل  اـی  ندـب  رد  ساـفن ،
مارح ناویح  رادرم و  رفاک و  كوخ و  گس و  نوخ  تشوگ و  لالح  ناویح  نوخ  ای  ناسنا  ندـب  نوخ  لـثم  رگید  ياـهنوخ  یلو  دـشابن ،

یفرـشا کـی  هزادـنا  هب  ًاـبیرقت  هک  ، ) دـشاب مهرد  زا  رتمک  مه  يور  هک  یتروص  رد  دـشاب  ساـبل  ندـب و  ياـج  دـنچ  رد  هچ  رگا  تشوگ 
تـشوگ مارح  ناویح  رادرم و  رفاک و  گس و  نوخ  زا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  درادـن . لاکـشا  نآ  اب  ندـناوخ  زامن  دوشیم )

ادـج نآ ، تشپ  رگا  یلو  دوشیم  باسح  نوخ  کی  دـسرب ، نآ  تشپ  هب  دزیرب و  رتسآیب  سابل  هب  هک  ینوخ  هلأسم 856 - دنک . بانتجا 
زا رتمک  مه  يور  تسا  سابل  يور  تشپ و  رد  هک  ینوخ  رگا  سپ  دومن ، باسح  ادج  ار  مادک  ره  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دوش ، ینوخ 
هب دزیرب و  دراد  رتسآ  هک  یسابل  يور  نوخ ، رگا  هلأسم 857 - تسا . لطاب  نآ  اب  زامن  دشاب  رتشیب  رگا  حیحـص و  نآ  اب  زامن  دشاب ، مهرد 

، رتسآ سابل و  يور  نوخ  رگا  سپ  دومن ، باسح  ادـج  ار  مادـک  ره  دـیاب  دوش ، ینوخ  سابل  يور  دزیرب و  رتسآ  هب  اـی  دـسرب و  نآ  رتسآ 
مهرد زا  رتمک  سابل  ای  ندـب  نوخ  رگا  هلأسم 858 - تسا . لطاب  نآ  اب  زامن  دـشاب  رتشیب  رگا  حیحـص و  نآ  اب  زامن  دـشاب  مهرد  زا  رتمک 

، دـنک هدولآ  ار  فارطا  دوش و  رتشیب  ای  مهرد  هزادـنا  هب  هدیـسر  نآ  هب  هک  یتبوطر  نوخ و  هک  یتروص  رد  دـسرب  نآ  هب  یتبوطر  دـشاب و 
، دراد لاکـشا  نآ  اب  ندناوخ  زامن  دـنکن ، هدولآ  مه  ار  فارطا  دوشن و  مهرد  هزادـنا  هب  نوخ  تبوطر و  رگا  هکلب  تسا ، لطاب  نآ  اب  زامن 

هطـساو هب  یلو  دوشن  ینوخ  سابل  ای  ندـب  رگا  هلأـسم 859 - تسا . حیحـص  زاـمن  دورب  نیب  زا  دوش و  نوخ  هب  طولخم  تبوـطر  رگا  یلو 
ینوخ رگا  هلأسم 860 - دناوخ . زامن  نآ  اب  دوشیمن  دشاب ، مهرد  زا  رتمک  هدش  سجن  هک  يرادـقم  هچ  رگا  دوش  سجن  نوخ  هب  ندیـسر 

نآ اب  ندناوخ  زامن  دزیرب ، نآ  يور  لوب  هرطق  کی  اًلثم  دسرب ، نآ  هب  يرگید  تساجن  دـشاب و  مهرد  زا  رتمک  تسا  سابل  ای  ندـب  رد  هک 
، دشاب سجن  دیناشوپ  ار  تروع  اهنآ  اب  دوشیمن  هک  باروج  نیچقرع و  لثم  رازگزامن  کچوک  ياهـسابل  رگا  هلأسم 861 - تسین . زیاج 

لاکشا دناوخب  زامن  سجن  يرتشگنا  اب  رگا  زین  تسا و  حیحـص  اهنآ  اب  زامن  دشاب ، هدشن  تسرد  تشوگ  مارح  ناویح  رادرم و  زا  هچنانچ 
نیا هک  یـسک  یلو  دـشابن ، رازگزامن  هارمه  دـناشوپ  ار  تروع  دوشیم  نآ  اب  هک  یـسجن  زیچ  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هلأسم 862 - درادن .

تسا و هچب  راتسرپ  هک  ینز  هلأسم 863 - دنک . اضق  ار  اهزامن  نآ  تسین  مزال  هدناوخ ، زامن  روط  نیا  اب  یتدم  اًلثم  هتسنادیمن و  ار  هلأسم 
سجن هچب  لوب  هب  شـسابل  رگید  زور  ات  هچ  رگا  دـشکب ، بآ  ار  دوخ  سابل  هبترم  کی  يزورهنابـش  هاگره  درادـن ، ساـبل  کـی  زا  رتشیب 

هک يزامن  نیلوا  يارب  هبترم  کی  زور  هنابـش  رد  ار  دوخ  سابل  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یلو  دناوخب . زامن  سابل  نآ  اب  دناوتیم  دوش ،
هچناـنچ دـشوپب ، ار  اـهنآ  همه  هک  تـسا  راـچان  یلو  دراد  ساـبل  کـی  زا  رتـشیب  رگا  زین  و  دـشکب ، بآ  هدـش  سجن  نآ  زا  شیپ  شـسابل 

. تسا یفاک  دشکب  بآ  ار  اهنآ  همه  هدش  هتفگ  هک  يروتسد  هب  هبترم  کی  يزورهنابش 

تسا بحتسم  رازگزامن  سابل  رد  هک  ییاهزیچ 

دیفـس و سابل  ابع و  ندیـشوپ  کنحلا ، تحت  اب  همامع  تسا : هلمج  نآ  زا  هک  تسا  بحتـسم  رازگزامن  سابل  رد  زیچ  دـنچ  هلأسم 864 -
هلأسم 865- تسا  هورکم  رازگزامن  ساـبل  رد  هک  ییاـهزیچ  قیقع . يرتشگنا  ندرک  تسد  شوخ و  يوب  لامعتـسا  اهـسابل و  نیرتهزیکاـپ 
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یـسک سابل  راوخبارـش و  سابل  گنت و  كرچ و  هایـس و  سابل  ندیـشوپ  تسا : هلمج  نآ  زا  تسا و  هورکم  رازگزامن  سابل  رد  زیچ  دنچ 
شقن هک  يرتـشگنا  ندرک  تسد  ساـبل و  ياـههمکت  ندوـب  زاـب  زین  دراد و  تروـص  شقن  هک  یـسابل  دـنکیمن و  زیهرپ  تساـجن  زا  هـک 

. دشابیم هورکم  دراد  تروص 

رازگزامن ناکم 

رازگزامن ناکم 

دراد طرش  دنچ  رازگزامن  ناکم 

لوا طرش 

لطاب شزامن  دشاب ، اهنیا  دننام  تخت و  شرف و  يور  هچ  رگا  دـناوخیم  زامن  یبصغ  کلم  رد  هک  یـسک  هلأسم 866 - دشاب . حابم  هکنآ 
لام نآ  تعفنم  هک  یکلم  رد  ندـناوخ  زاـمن  هلأسم 867 - درادـن . یعنام  یبصغ  همیخ  یبصغ و  فقـس  ریز  رد  ندـناوخ  زاـمن  یلو  تسا 

يرگید ای  هناخ  بحاص  رگا  ياهراجا  هناخ  رد  اًلثم  تسا ، لـطاب  دـشابیم  وا  لاـم  کـلم ، تعفنم  هک  یـسک  هزاـجا  نودـب  تسا  يرگید 
نآ رد  يرگید  هک  یکلم  رد  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ، لطاب  شزامن  دـناوخب ، زامن  هدرک  هراـجا  ار  هناـخ  نآ  هک  یـسک  هزاـجا  نودـب 

دوشیمن دننکن  ادج  ار  ثلث  یتقو  ات  دنناسرب ، یفرـصم  هب  ار  وا  لام  ثلث  هک  دشاب  هدرک  تیـصو  تیم  رگا  اًلثم  دـناوخب ، زامن  دراد  یقح 
رب انب  دـناوخب  زامن  اجنآ  رد  دـنک و  بصغ  ار  وا  ياج  يرگید  رگا  هتـسشن ، دجـسم  رد  هک  یـسک  هلأسم 868 - دـناوخ . زامن  وا  کلم  رد 

دعب دناوخب و  زامن  تسا  یبصغ  دنادیمن  هک  ییاج  رد  رگا  هلأسم 869 - دناوخب . يرگید  لحم  رد  ار  شزامن  هرابود  دیاب  بجاو  طایتحا 
نآ رگم  تسا  حیحص  وا  زامن  دیایب ، شدای  زامن  زا  دعب  دناوخب و  زامن  هدرک  شومارف  ار  نآ  ندوب  یبصغ  هک  ییاج  رد  ای  دمهفب ، زامن  زا 
یلو تسا  یبصغ  ییاج  دنادب  رگا  هلأسم 870 - تسا . لطاب  شزامن  بجاو  طایتحا  هب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدرک  بصغ  شدوخ  هک 
زامن تسا  راچان  هک  یـسک  هلأسم 871 - دـشابیم . لطاب  وا  زامن  دـناوخب ، زامن  اجنآ  رد  تسا و  لـطاب  زاـمن  یبصغ  ياـج  رد  هک  دـنادن 
زامن هراوس  دـهاوخب  رگا  تسا  نینچمه  تسا و  لطاب  وا  زامن  دـشاب  یبصغ  نآ  نیز  ای  يراوس  ناویح  هچناـنچ  دـناوخب ، هراوس  ار  بجاو 

رد دناوتیمن  شکیرش  هزاجا  نودب  دشابن ، ادج  وا  مهس  رگا  تسا  کیرش  يرگید  اب  یکلم  رد  هک  یسک  هلأسم 872 - دناوخب . یبحتسم 
نآ رد  وا  فرـصت  درخب ، یکلم  هدادـن  ار  نآ  تاکز  سمخ و  هک  یلوپ  نیع  اب  رگا  هلأسم 873 - دناوخب . زامن  دنک و  فرـصت  کلم  نآ 
هک یلام  زا  هک  دـشاب  نیا  شدـصق  ندـیرخ  عقوم  رد  درخب و  هّمذ  هب  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ، لطاب  نآ  رد  مه  شزامن  مارح و  کـلم 

یـضار ًابلق  هک  دـنادب  ناسنا  دـهدب و  ندـناوخ  زامن  هزاجا  نابز ، هب  کلم  بحاـص  رگا  هلأسم 874 - دـهدب . هدادـن  ار  شتاکز  ای  سمخ 
هلأسم 875- تسا . حیحص  زامن  تسا  یضار  ًابلق  هک  دنک  نیقی  ناسنا  دهدن و  هزاجا  رگا  و  تسا . لطاب  وا  کلم  رد  ندناوخ  زامن  تسین ،

انب ای  دـنهدب ، ار  وا  يراکهدـب  هک  نآ  رگم  تسا  لطاب  نآ  رد  زامن  مارح و  تسا  راکهدـب  تاکز  اـی  سمخ  هک  یتیم  کـلم  رد  فرـصت 
تـسا لطاب  نآ  رد  زامن  مارح و  تسا ، راکهدـب  مدرم  هب  هک  یتیم  کلم  رد  فرـصت  هلأسم 876 - دنزادرپب . هحماسم  نودب  دنشاب  هتـشاد 
میمصت مه  هثرو  دشاب و  شلام  زا  رتمک  وا  يراکهدب  رگا  زین  درادن و  لاکشا  تسا  لومعم  تیم  نتشادرب  يارب  هک  یئزج  تافرـصت  یلو 

هثرو زا  یضعب  یلو  دشاب  هتشادن  ضرق  تیم  رگا  هلأسم 877 - درادن . لاکشا  فرصت  دنهدب  ار  وا  یهدب  هحماسم  نودب  هک  دنشاب  هتـشاد 
تیم نتـشادرب  يارب  هک  ییزج  تافرـصت  یلو  تسا  لطاب  نآ  رد  زامن  مارح و  وا  کلم  رد  فرـصت  دنـشاب ، بیاغ  اـی  هناوید  اـی  ریغـص  وا 

درادن و لاکشا  تسا  هدامآ  نیدراو  يارب  هک  اهنیا  دننام  مامح و  هناخرفاسم و  رد  ندناوخ  زامن  هلأسم 878 - درادن . لاکشا  تسا  لومعم 
کلام هک  دـناوخ  زامن  دوشیم  یتروص  رد  اهاج ، لیبق  نیا  ریغ  رد  یلو  تسا ، لکـشم  تسا  یـضار  شبحاص  هک  دوشن  ادـیپ  قوثو  رگا 
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دنیشنب وا  کلم  رد  دهد  هزاجا  یـسک  هب  هک  نیا  لثم  تسا ، هداد  نذا  ندناوخ  زامن  يارب  دوش ، مولعم  هک  دنزب  یفرح  ای  دهدب ، هزاجا  نآ 
رود و ِهد  زا  هک  یعیـسو  رایـسب  نـیمز  رد  هلأسم 879 - تسا . هداد  نذا  مه  ندـناوخ  زاـمن  يارب  دوشیم  هدـیمهف  اـهنیا  زا  هک  دـباوخب ، و 

یتعارز ياهنیمز  رد  درادن و  لاکشا  نآ  رد  ندیباوخ  نتسشن و  ندناوخ و  زامن  دنشابن  یضار  شنابحاص  هچ  رگا  تسا  تاناویح  هاگارچ 
یلو درادن ، لاکشا  یئزج  تافرصت  روبع و  زامن و  دشاب  هناوید  ریغـص و  اهنآ  نیکلام  رد  هچ  رگا  درادن  راوید  تسا و  ِهد  کیدزن  هک  مه 

. تسا لطاب  زامن  مارح و  نآ  رد  فرصت  دنشاب  یضاران  شنابحاص  زا  یکی  رگا 

هلأسم مود  طرش 

دننام دراد ، تکرح  هک  ییاج  رد  دـشاب  راچان  رگید  تهج  ای  تقو  یگنت  هطـساو  هب  رگا  دـشاب و  تکرحیب  دـیاب  رازگزامن  ناکم  - 880
رگید فرط  هب  هلبق  زا  اهنآ  رگا  دـناوخن و  يزیچ  تکرح  لاح  رد  دـیاب  تسا  نکمم  هک  يردـقب  دـناوخب ، زاـمن  نرت  یتشک و  لـیبموتا و 

. درادن یعنام  دناهداتـسیا  یتقو  اهنیا ، دننام  نرت و  یتشک و  لیبموتا و  رد  ندناوخ  زامن  هلأسم 881 - ددرگرب . هلبق  فرط  هب  دننک  تکرح 
هطساو هب  هک  ییاج  رد  هلأسم 883 - تسا . لطاب  زامن  دنام  تکرحیب  دوشیمن  هک  اهنیا  دـننام  وج و  مدـنگ و  نمرخ  يور  هلأسم 882 -

دنک عورـش  ندرک  مامت  دـیما  هب  رگا  دـنک ، مامت  ار  زامن  دـناوتب  هک  درادـن  نانیمطا  اهنیا  دـننام  تیعمج و  يدایز  ناراـب و  داـب و  لاـمتحا 
تسا کیدزن  هک  یفقس  ریز  اًلثم  تسا ، مارح  نآ  رد  ندنام  هک  ییاج  رد  تسا و  حیحص  شزامن  دروخنرب  یعنام  هب  رگا  درادن و  لاکـشا 

لثم تسا ، مارح  نآ  يور  نتـسشن  نداتـسیا و  هک  يزیچ  يور  نینچمه  و  تسین ، لطاب  دـناوخ  رگا  یلو  دـناوخن ، زامن  دـیاب  دوش  بارخ 
. تسا حیحص  دناوخ  رگا  یلو  دناوخن  زامن  دیاب  هدش  هتشون  نآ  رب  ادخ  مسا  هک  یشرف 

موس 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  يردـقب  دـیاب  دـناوخب  زامن  ییاج  نینچ  رد  هک  دوش  راـچان  رگا  دـناوخن و  زاـمن  درادـن ،

ندـناوخ زامن  هچناـنچ  دـناوخن  زاـمن  مالـسلا  هیلع  ماـما  ربمغیپ و  ربق  زا  رتولج  دـنکب و  ار  بدا  تیاـعر  دـیاب  ناـسنا  هلأـسم 884 - دروآ .
یمارتحایب هک  دشاب  رهطم  ربق  وا و  نیب  راوید  دننام  يزیچ  زامن  رد  رگا  هلأسم 885 - تسین . لطاب  زامن  یلو  تسا  مارح  دشاب  یمارتحایب 

. تسین یفاک  هداتفا  نآ  يور  هک  ياهچراپ  حیرض و  فیرش و  قودنص  ندش  هلصاف  یلو  درادن ، لاکشا  دوشن 

مراهچ طرش 

نآ رب  ار  یناشیپ  هک  ییاج  یلو  دـسرب  وا  سابل  ای  ندـب  هب  نآ  تبوطر  هک  دـشابن  رت  يروط  هب  تسا  سجن  رگا  رازگزاـمن  ناـکم  هک  نآ 
اًلـصا رازگزامن  ناکم  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  تسا ، لطاب  زامن  دـشاب  مه  کـشخ  هک  یتروص  رد  دـشاب  سجن  رگا  دراذـگیم 

رتبقع یمک  درم  نداتسیا  ياج  زا  وا  هدجـس  ياج  دتـسیاب و  درم  زا  رتبقع  نز  دیاب  بحتـسم  طایتحا  رب  انب  هلأسم 886 - دشابن . سجن 
هلأسم 888- دنناوخب . هرابود  ار  زامن  هک  تسا  نآ  رتهب  دـنوش ، زامن  دراو  مه  اب  دتـسیاب و  رتولج  ای  درم  ربارب  نز  رگا  هلأسم 887 - دشاب .

طرـش تسین . ندناوخ  هرابود  رد  مه  بحتـسم  طایتحا  و  تسا ، حیحـص  ناشزامن  دشاب  يرگید  زیچ  ای  هدرپ  ای  راوید  نز ، درم و  نیب  رگا 
تسا نآ  بجاو  طایتحا  و  دشابن ، رتدنلب  ای  رتتسپ  هتسب ، تشگنا  راهچ  زا  شیب  وا ، ياهوناز  ياج  زا  رازگزامن  یناشیپ  ياج  هکنآ  مجنپ 

طایتحا و  تسین ، زیاج  تولخ  ياج  رد  مرحمان  نز  درم و  ندوب  هلأسم 889 - دشابن . رتدنلب  تسپ و  نیا  زا  رتشیب  مه  اپ  ناتشگنا  رس  زا  هک 
نآ دـننام  رات و  هک  ییاـج  رد  ندـناوخ  زاـمن  هلأسم 890 - تسین . لـطاب  شزاـمن  دـناوخ  رگا  نکیل  تسا  اـج  نآ  رد  ندـناوخن  زاـمن  رد 

هورکم ندناوخ  بجاو  زامن  نآ  ماب  رب  هبعک و  هناخ  رد  هلأسم 891 - تسا . مارح  اهنآ  هب  نداد  شوگ  یلو  تسین  لطاب  دننکیم  لامعتسا 
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بحتـسم هکلب  درادن ، لاکـشا  نآ  ماب  رب  هبعک و  هناخ  رد  بحتـسم  زامن  ندـناوخ  هلأسم 892 - درادـن . عنام  يراچان  لاـح  رد  یلو  تسا 
. دنناوخب زامن  تعکر  ود  ینکر  ره  لباقم  هناخ  لخاد  رد  تسا 

تسا بحتسم  اهنآ  رد  ندناوخ  زامن  هک  ییاهاج 

مارحلا دجسم  اهدجـسم  همه  زا  رتهب  دنناوخب و  دجـسم  رد  ار  زامن  هک  تسا ، هدش  شرافـس  رایـسب  مالـسا  سدقم  عرـش  رد  هلأسم 893 -
تیب دجسم  زا  دعب  سدقملا و  تیب  دجسم  نآ  زا  دعب  هفوک و  دجسم  دعب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  نآ  زا  دعب  تسا و 
زامن اـهنز  يارب  هلأسم 894 - تسا . رازاب  دجـسم  هلحم ، دجـسم  زا  دـعب  هلحم و  دجـسم  نآ  زا  دـعب  رهـش و  ره  عماـج  دجـسم  سدـقملا ،

رد تسا  رتهب  دـننک  ظفح  مرحمان  زا  ار  دوخ  اًـلماک  دـنناوتب  رگا  یلو  تسا ، رتهب  بقع  قاـطا  هناخقودنـص و  رد  هکلب  هناـخ ، رد  ندـناوخ 
ترضح رهطم  مرح  رد  زامن  تسا و  دجسم  زا  رتهب  هکلب  بحتسم ، مالـسلا  مهیلع  ناماما  مرح  رد  زامن  هلأسم 895 - دنناوخب . زامن  دجسم 
درادـن رازگزامن  هک  يدجـسم  رد  نتفر  دجـسم و  هب  نتفر  دایز  هلأـسم 896 - تسا . زاـمن  رازه  تسیود  ربارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

اب ناسنا  تسا  بحتسم  هلأسم 897 - دناوخب . زامن  دجسم  ریغ  رد  تسا  هورکم  دشاب ، هتشادن  يرذع  رگا  دجسم  هیاسمه  تسا و  بحتسم 
نز وا  هب  دریگن و  نز  وا  زا  و  دوشن ، وا  هیاسمه  و  دـنکن ، تروشم  وا  اب  اـهراک  رد  و  دروخن ، اذـغ  دوشیمن  رـضاح  دجـسم  رد  هک  یـسک 

. دهدن

تسا هورکم  اهنآ  رد  ندناوخ  زامن  هک  ییاهاج 

، تسا زاب  هک  يرد  لباقم  ناسنا ، لباقم  رازکمن ، نیمز  مامح ، تسا : هلمج  نآ  زا  تسا و  هورکم  اج  دـنچ  رد  ندـناوخ  زامن  هلأسم 898 -
. تسین لطاب  زامن  یلو  مارح  دـشاب  تمحز  هچنانچ  و  دـشابن ، تمحز  دـننکیم  روبع  هک  یناـسک  يارب  رگا  هچوک  ناـبایخ و  هداـج و  رد 

همـسجم سکع و  يوربور  دشاب ، لوب  لحم  هک  ياهلاچ  هاچ و  لباقم  دشاب ، شتآ  هروک  هک  اج  ره  هناخزپشآ و  رد  غارچ ، شتآ و  لباقم 
يوربور هچ  رگا  دشاب  سکع  هک  ییاج  رد  دـشاب ، نآ  رد  بنج  هک  یقاطا  رد  دنـشکب ، هدرپ  نآ  يور  هک  نآ  رگم  دراد ، حور  هک  يزیچ 

یـسک ای  دـناوخیم ، زامن  مدرم  روبع  لحم  رد  هک  یـسک  هلأسم 899 - ناتـسربق . رد  ربق ، ود  نیب  ربق ، يور  ربق ، لباقم  دـشابن ، رازگزاـمن 
. تسا یفاک  دشاب  مه  ینامسیر  ای  بوچ  رگا  دراذگب و  يزیچ  دوخ  يولج  تسا  بحتسم  تسوا ، يوربور 

دجسم ماکحا 

ًاروف دیاب  تسا  هدش  سجن  هک  دمهفب  سک  ره  تسا و  مارح  دجسم  راوید  لخاد  فرط  ماب و  فقس و  نیمز و  ندرک  سجن  هلأسم 900 -
شتـساجن دوش  سجن  رگا  و  دننکن ، سجن  مه  ار  دجـسم  راوید  نوریب  فرط  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دنک . فرطرب  ار  نآ  تساجن 

مزال کمک  ای  دیامن ، ریهطت  ار  دجسم  دناوتن  رگا  هلأسم 901 - دشاب . هدادن  رارق  دجـسم  ءزج  ار  نآ  فقاو  هکنآ  رگم  دنیامن ، فرطرب  ار 
هک یسک  هب  دیاب  بجاو ، طایتحا  رب  انب  دشاب  دجسم  هب  یمارتحایب  رگا  یلو  تسین ، بجاو  وا  رب  دجـسم  ریهطت  دنکن ، ادیپ  دشاب و  هتـشاد 

تسین نکمم  ندرک  بارخ  ای  ندنک  نودب  نآ  ریهطت  هک  دوش  سجن  دجسم  زا  ییاج  رگا  هلأسم 902 - دهد . عالطا  دنک  ریهطت  دناوتیم 
ار دجسم  هک  تسا  یـسک  رب  یبارخ  ریمعت  هلاچ و  ندرک  رپ  هنیزه  و  دنیامن ، بارخ  دیآیمن  مزال  دایز  یبارخ  رگا  ای  دننکب ، ار  اجنآ  دیاب 
هک ییاج  ندرک  رپ  دندومن ، بارخ  ار  نآ  زا  یتمسق  ای  دندنک ، ار  نآ  زا  ییاج  دجـسم  ریهطت  يارب  هک  یـصاخشا  رب  تسا و  هدرک  سجن 

ناکما تروص  رد  دنک  بارخ  ای  دنکب  هدرک  سجن  هک  سک  نآ  رگا  یلو  تسین . بجاو  دـناهدرک  بارخ  هک  ییاج  نتخاس  و  دـناهدنک ،
دجـسم نآ  هب  رگید  هک  دنزاسب ، نآ  دننام  هناخ و  نآ  ياج  هب  دـننک و  بصغ  ار  يدجـسم  رگا  هلأسم 903 - دیامن . ریمعت  دنک و  رپ  دـیاب 

مهیلع ناــماما  مرح  ندرک  سجن  هلأـسم 904 - تـسا . بـجاو  نآ  ریهطت  مارح و  نآ  ندرک  سجن  بـجاو  נ رب  انب  مه  زاـب  دـنیوگن 
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طایتحا هکلب  تسا ، بجاو  نآ  ریهطت  دـشاب ، یمارتحایب  نآ  ندـنام  سجن  هچنانچ  دوش ، سجن  اـهنآ  زا  یکی  رگا  و  تسا . مارح  مالـسلا 
دیاب بجاو  طایتحا  رب  انب  دوش ، سجن  دجسم  ریصح  رگا  هلأسم 905 - دننک . ریهطت  ار  نآ  دشابن  مه  یمارتحایب  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو 
یسک رگا  دنربب و  ار  نآ  دیاب  تسا ، رتهب  سجن  ياج  ندیرب  دوشیم و  بارخ  ندیـشک ، بآ  هطـساو  هب  هچنانچ  یلو  دنـشکب  بآ  ار  نآ 
دـشاب دجـسم  هب  یمارتحایب  رگا  دجـسم  رد  نوخ  دننام  سجن  نیع  ندرب  هلأسم 906 - دنک . حالـصا  شدوخ  دـیاب  دربب  هدرک  سجن  هک 

ار دجسم  رگا  هلأسم 907 - تسا . مارح  دشاب  دجـسم  هب  یمارتحایب  هک  یتروص  رد  هدش ، سجن  هک  يزیچ  ندرب  نینچمه  و  تسا ، مارح 
ررـض دجـسم  هب  اهراک  نیا  هک  یتروص  رد  دنربب ، نآ  رد  ياچ  بابـسا  دنبوکب و  یهایـس  دننک و  شرف  دننزب و  رداچ  یناوخهضور  يارب 
دیابن نینچمه  دنیامن و  تنیز  دیابن  الط  هب  ار  دجـسم  بجاو  طایتحا  رب  انب  هلأسم 908 - درادن . لاکـشا  دوشن  ندناوخ  زامن  عنام  دناسرن و 

هورکم هتوب  لگ و  لثم  درادن ، حور  هک  ییاهزیچ  یـشاقن  و  دننک . شقن  دجـسم  رد  دراد  حور  ناویح  ناسنا و  لثم  هک  ییاهزیچ  تروص 
رد و نتخورف  هلأسم 910 - دـنیامن . هداج  کلم و  لخاد  ای  دنـشورفب  ار  نآ  دـنناوتیمن  دوش  مه  بارخ  دجـسم  رگا  هلأسم 909 - تسا .

نآ درد  هب  هچنانچ  و  دننک . دجسم  نامه  ریمعت  فرص  ار  اهنیا  دیاب  دوش ، بارخ  دجسم  رگا  تسا و  مارح  دجسم  رگید  ياهزیچ  هرجنپ و 
نآ لوپ  دنشورفب و  ار  نآ  دنناوتیم  دروخن ، مه  رگید  ياهدجسم  درد  هب  رگا  یلو  دوش ، فرصم  رگید  دجـسم  رد  دیاب  دروخن ، دجـسم 

يدجسم ریمعت  دجسم و  نتخاس  هلأسم 911 - دنیامن . رگید  دجسم  ریمعت  فرص  هن  رگ  دجسم و  نامه  ریمعت  فرص  تسا  نکمم  رگا  ار 
دننک بارخ  ار  نآ  دنناوتیم  دشابن ، نکمم  نآ  ریمعت  هک  دوش  بارخ  يروط  دجسم  رگا  تسا و  بحتسم  دشابیم  یبارخ  هب  کیدزن  هک 
زیمت هلأسم 912 - دـنزاسب . رتگرزب  دـننک و  بارخ  مدرم  جاـیتحا  يارب  هدـشن ، بارخ  هک  ار  يدجـسم  دـنناوتیم  هکلب  دـنزاسب  هراـبود  و 
سابل دنک و  وبشوخ  ار  دوخ  تسا  بحتسم  دورب ، دجسم  دهاوخیم  هک  یسک  و  تسا ، بحتسم  نآ  غارچ  ندرک  نشور  دجـسم و  ندرک 

تسار و ياپ  لوا  دجـسم ، هب  ندـش  لخاد  عقوم  و  دـشابن ، نآ  هب  یتساجن  هک  دـنک  یـسراو  ار  دوخ  شفک  هت  و  دـشوپب ، یتمیق  هزیکاپ و 
نوریب دجـسم  زا  رترید  همه  زا  دیآ و  دجـسم  هب  رتدوز  همه  زا  تسا  بحتـسم  نینچمه  و  دراذـگب ، ار  پچ  ياپ  لوا  ندـمآ ، نوریب  عقوم 

زامن رگا  و  دناوخب ، دجسم  مارتحا  تیحت و  دصق  هب  زامن  تعکر  ود  تسا  بحتسم  دوشیم ، دجـسم  دراو  ناسنا  یتقو  هلأسم 913 - دور .
هب عجار  ندرک  تبحـص  دشابن و  راچان  ناسنا  رگا  دجـسم  رد  ندیباوخ  هلأسم 914 - تسا . یفاک  دناوخب  مه  يرگید  بحتـسم  ای  بجاو 

ینیب ناهد و  بآ  تسا  هورکم  زین  و  تسا . هورکم  دشابن  نآ  دننام  تحیصن و  هک  يرعش  ندناوخ  ندش و  تعنص  لوغشم  ایند و  ياهراک 
. درادن یعنام  ناذا  يارب  ادص  ندرک  دنلب  یلو  دنک  دنلب  ار  دوخ  يادص  دنک و  بلط  ار  ياهدشمگ  دزادنیب و  دجسم  رد  ار  هنیـس  طالخا  و 

تیذا ار  مدرم  شناهد  يوب  هک  هدروخ  اهنیا  دننام  ریس و  زایپ و  هک  یـسک  تسا و  هورکم  دجـسم  هب  هناوید  هچب و  نداد  هار  هلأسم 915 -
. دورب دجسم  هب  تسا  هورکم  دنکیم 

زامن تابجاو 

زامن تابجاو 

: مراهچ زامن ، لوا  رد  ربکا  هَّللا  نتفگ  ینعی  ِمارْحْالا  ُةَرِیبْکَت  مّوس : نداتـسیا ،)  ) ینعی مایق  مّود : تین ، لوا : تسا : زیچ  هدزاـی  زاـمن  تاـبجاو 
ءازجا ندوب  یپ  رد  یپ  ینعی  تالاوم  مهدزای : بیترت ، مهد : مالس ، مهن : دهشت ، متشه : رکذ ، متفه : تءارق ، مشش : دوجـس ، مجنپ : عوکر ،

ای دـشاب  ًادـمع  دـنک  هفاضا  زامن  رد  ای  درواین ، اـج  هب  ار  اـهنآ  ناـسنا  رگا  ینعی  تسا ، نکر  زاـمن  تاـبجاو  زا  یـضعب  هلأسم 942 - زاـمن .
ای مک  ًاهابتـشا  هچنانچ  دوشیم و  لطاب  زامن  دوش ، دایز  ای  مک  ًادمع  رگا  ینعی  تسین ، نکر  رگید  یـضعب  و  دوشیم . لطاب  زامن  ًاهابتـشا ،

مارحالا ةریبکت  نتفگ  عقوم  رد  مایق  موس : مارحالا . ةریبکت  مود : تین . لوا : تسا : زیچ  جـنپ  زامن  نکر  و  دوشیمن ، لطاب  زامن  ددرگ  داـیز 
. هدجس ود  مجنپ : عوکر . مراهچ : عوکر . زا  شیپ  نداتسیا  ینعی  عوکر ، هب  لصتم  مایق  و 
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تین

دوخ بلق  زا  ار  تین  تسین  مزال  و  دروآ ، اج  هب  ملاع  دـنوادخ  ناـمرف  ماـجنا  يارب  ینعی  تبرق ، تین  هب  ار  زاـمن  دـیاب  ناـسنا  هلأسم 943 -
تین رـصع  زامن  رد  ای  رهظ  زامن  رد  رگا  هلأسم 944 - هَّللا . یلا  ًۀبرق  مناوخیم  رهظ  زامن  تعکر  راهچ  هک  دیوگب  نابز  هب  اًلثم  ای  دـنارذگب 

وا رب  رهظ  زامن  ياضق  اًلثم  هک  یـسک  زین  و  تسا . لطاب  وا  زامن  رـصع ، ای  تسا  رهظ  دـنکن ، نیعم  مناوخیم و  زامن  تعکر  راهچ  هک  دـنک 
. دـنک نیعم  تین  رد  دـناوخیم ، هک  ار  يزامن  دـیاب  دـناوخب ، ار  رهظ  زامن  ای  اضق  زامن  نآ  دـهاوخب  رهظ  زاـمن  تقو  رد  رگا  تسا ، بجاو 
هچ دنـسرپب  رگا  هک  دوش  لـفاغ  يروطب  زاـمن  نیب  رد  رگا  سپ  دـشاب ، یقاـب  دوـخ  تین  هب  زاـمن  رخآ  اـت  لوا  زا  دـیاب  ناـسنا  هلأسم 945 -
هک یـسک  سپ  دناوخب ، زامن  ملاع  دنوادخ  رما  ماجنا  يارب  طقف  دیاب  ناسنا  هلأسم 946 - تسا . لطاب  شزامن  دیوگب ، هچ  دـنادن  ینکیم ،

رظن رد  ار  ود  ره  مدرم  ادـخ و  ای  دـشاب ، مدرم  يارب  طقف  هاوخ  تسا  لطاب  شزامن  دـناوخب ، زامن  مدرم  هب  نداد  ناشن  يارب  ینعی  دـنک  ایر 
دمح و لثم  دـشاب  بجاو  تمـسق ، نآ  هچ  تسا ، لطاب  زامن  دروآ ، اج  هب  ادـخ  ریغ  يارب  مه  ار  زامن  زا  یتمـسق  رگا  هلأسم 947 - دریگب .

یـصوصخم ياج  رد  مدرم  هب  نداد  ناشن  يارب  یلو  دروآ  اج  هب  ادخ  يارب  ار  زامن  مامت  رگا  هکلب  تونق ، دننام  دشاب  بحتـسم  هچ  هروس ،
. تسا لطاب  شزامن  دناوخب ، زامن  تعامج  اب  اًلثم  یصوصخم ، زرط  هب  ای  تقو ، لوا  لثم  یصوصخم  تقو  رد  ای  دجسم ، لثم 

مارحالا ةریبکت 

ار ربـکا ) هَّللا و   ) هملک ود  و  ربـکا )  ) فورح و  هَّللا )  ) فورح دـیاب  تسا و  نکر  بجاو و  زاـمن  ره  لوا  رد  ربـکا  هَّللا  نـتفگ  هلأسم 948 -
یـسراف هب  ار  نآ  همجرت  اًلثم  ای  دـیوگب ، طلغ  یبرع  هب  رگا  دوش و  هتفگ  حیحـص  یبرع  هب  هملک  ود  نیا  دـیاب  زین  دـیوگب و  مه  رـس  تشپ 

هماقا هب  اًلثم  دـناوخیم ، نآ  زا  شیپ  هک  يزیچ  هب  ار  زامن  مارحالا  ةریبکت  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 949 - تسین . حیحص  دیوگب 
اًلثم دناوخیم  نآ  زا  دعب  هک  يزیچ  هب  ار  ربکا ) هَّللا   ) دـهاوخب ناسنا  رگا  هلأسم 950 - دنابـسچن . دناوخیم  ریبکت  زا  شیپ  هک  ییاعد  هب  ای 
رگا دشاب و  مارآ  ندب  دیاب  مارحالا ، ةریبکت  نتفگ  عقوم  هلأسم 951 - دهدب . شیپ  ار  ربکا  ر )  ) دیاب دنابسچب  میحرلا ) نمحرلا  هَّللا  مسب   ) هب
دیاب بجاو  طایتحا  رب  انب  دنک  تکرح  ًاوهـس  هچنانچ  و  تسا ، لطاب  دـیوگب  ار  مارحالا  ةریبکت  دراد ، تکرح  شندـب  هک  یلاح  رد  ًادـمع 

يروط دیاب  ار  اعد  رکذ و  هروس و  دمح و  ریبکت و  هلأسم 952 - دیوگب . ریبکت  هرابود  دهد و  ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  یلمع  لوا ،
یعنام رگا  هک  دیوگب  يروط  دیاب  دونـشیمن ، دایز  يادص  رـس و  ای  شوگ  يرک  ای  ینیگنـس  هطـساو  هب  رگا  دونـشب و  شدوخ  هک  دناوخب 

هک روط  ره  هب  دیاب  دیوگب ، تسرد  ار  ربکا ) هَّللا   ) دـناوتیمن هک  دراد  یـضرم  وا  نابز  ای  تسا  لال  هک  یـسک  هلأسم 953 - دونشب . دشابن 
تکرح دناوتیم  رگا  مه  ار  شنابز  دنک و  هراشا  ریبکت  يارب  دنارذگب و  دوخ  بلق  رد  دیاب  دیوگب  دناوتیمن  چیه  رگا  دیوگب و  دناوتیم 

ِنَع َزَواَجَتَی  ْنا  َنِسْحُْملا  َتْرَمَأ  ْدَـق  َو  ُءیـسُْملا  َكاـَتا  ْدَـق  ُنِسُْحم  اـی  : » دـیوگب مارحـالا  ةریبکت  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  هلأسم 954 - دـهد .
يا ینعی  یّنِم » ُمَْلعَت  اَم  ِحـیبَق  ْنَع  ْزَواـَجت  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  ُءیـسُْملا  اـَنَأ  َو  ُنِسْحُْملا  َْتنَأ  ِئیِـسُْملا 

وت درذـگب ، راـکهنگ  زا  راـکوکین  هک  ياهدرک  رما  وـت  هدـمآ و  وـت  هناـخ  رد  هب  راـکهنگ  هدـنب  ینکیم  ناـسحا  ناگدـنب  هـب  هـک  ییادـخ 
زا تسرفب و  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  ار  دوخ  تمحر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  قح  هب  راکهانگ  نم  يراکوکین و 
ات ار  اهتـسد  زامن ، نیب  ياهریبکت  و  زامن ، لوا  ریبکت  نتفگ  عقوم  تسا  بحتـسم  هلأسم 955 - رذگب . هدز  رـس  نم  زا  ینادیم  هک  ییاهیدب 

کـش هب  هدش ، يزیچ  ندـناوخ  لوغـشم  هچنانچ  هن ، ای  هتفگ  ار  مارحالا  ةریبکت  هک  دـنک  کش  رگا  هلأسم 956 - دربب . الاب  اهـشوگ  لباقم 
حیحص ار  نآ  هک  دنک  کش  مارحالا  ةریبکت  نتفگ  زا  دعب  رگا  هلأسم 957 - دیوگب . ار  ریبکت  دیاب  هدناوخن ، يزیچ  رگا  دنکن و  انتعا  دوخ 

. دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هن ، ای  هتفگ 

( نداتسیا  ) مایق
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مایق یلو  تسا ، نکر  دـنیوگیم  عوکر  هب  لصتم  مایق  ار  نآ  هک  عوکر  زا  شیپ  ماـیق  مارحـالا و  ةریبکت  نتفگ  عقوم  رد  ماـیق  هلأسم 958 -
. تسا حیحص  شزامن  دنک ، كرت  یشومارف  يور  زا  ار  نآ  یسک  رگا  تسین و  نکر  عوکر  زا  دعب  مایق  هروس و  دمح و  ندناوخ  عقوم  رد 

هلأسم تسا . هتفگ  ریبکت  نداتـسیا  لاح  رد  هک  دنک  نیقی  ات  دتـسیاب  يرادقم  نآ  زا  دعب  ریبکت و  نتفگ  زا  شیپ  تسا  بجاو  هلأسم 959 -
رگا دور و  عوکر  هب  دتـسیاب و  دیاب  هدرکن ، عوکر  هک  دـیایب  شدای  دنیـشنب و  هروس  دـمح و  زا  دـعب  دـنک و  شومارف  ار  عوکر  رگا  - 960

هلأسم 961- تسا . لطاب  وا  زامن  هدرواین ، اج  هب  ار  عوکر  هب  لصتم  مایق  نوچ  ددرگرب ، عوکر  هب  یگدیمخ  لاح  هب  دتسیاب ، هک  نیا  نودب 
رد ای  دشاب ، يراچان  يور  زا  رگا  یلو  دنکن  هیکت  ییاج  هب  دوشن و  مخ  یفرط  هب  دهدن و  تکرح  ار  ندب  دـیاب  تسا ، هداتـسیا  هک  یعقوم 

تکرح ار  ندب  یشومارف  يور  زا  هداتـسیا ، هک  یعقوم  رگا  هلأسم 962 - درادن . لاکـشا  دهد  تکرح  ار  اهاپ  عوکر  يارب  ندش  مخ  لاح 
زا رگا  عوکر  هب  لصتم  مایق  مارحالا و  ةریبکت  نتفگ  عقوم  مایق  رد  یلو  درادن  لاکـشا  دنک ، هیکت  ییاج  هب  ای  دوش ، مخ  یفرط  هب  ای  دـهد ،
اپ ود  ره  نداتـسیا ، عقوم  رد  دیاب  هلأسم 963 - دناوخب . هرابود  دنک و  مامت  ار  زامن  دـیاب  بجاو ، طایتحا  رب  انب  دـشاب ، مه  یـشومارف  يور 
هک یسک  هلأسم 964 - درادن . لاکشا  دشاب  مه  اپ  کی  يور  رگا  دشاب و  اپ  ود  ره  يور  ندب  ینیگنـس  تسین  مزال  یلو  دشاب ، نیمز  يور 

یعقوم هلأسم 965 - تسا . لطاب  شزامن  دشابن  یلومعم  نداتـسیا  لاح  هب  هک  دراذگب  داشگ  یلیخ  ار  اهاپ  رگا  دتـسیاب ، تسرد  دـناوتیم 
یلو دـیوگن  يزیچ  دـیاب  دـهد ، تکرح  پچ  ای  تسار  فرط  هب  ار  ندـب  یمک  ای  دور ، بقع  ای  ولج  یمک  دـهاوخیم  زامن  رد  ناسنا  هک 
هکلب دشاب  تکرحیب  دیاب  ندب  مه  بجاو  ياهرکذ  نتفگ  عقوم  رد  دـیوگب و  نتـساخرب  لاح  رد  دـیاب  ار  ُدـُْعقَأ  َو  ُمُوقَأ  ِِهتَُّوق  َو  ِهَّللا  ِلْوَِحب 

رکذ ندب  تکرح  لاح  رد  رگا  هلأسم 966 - دشاب . مارآ  شندب  دیاب  زامن ، یبحتسم  ياهرکذ  نتفگ  عقوم  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 
دیاب دیوگب ، دناهداد  روتسد  زامن  رد  هک  يرکذ  دصق  هب  ار  نآ  هچنانچ  دیوگب ، ریبکت  هدجـس  هب  نتفر  ای  عوکر  هب  نتفر  عقوم  اًلثم  دیوگب ،
تسد نداد  تکرح  هلأسم 967 - تسا . حیحـص  زامن  دشاب  هتفگ  يرکذ  دهاوخب  هکلب  دیوگن ، دصق  نیا  هب  رگا  دناوخب و  هرابود  ار  زامن 

رگا هلأسم 968 - دهدن . تکرح  مه  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچ  رگا  درادن ، لاکـشا  دمح ، ندـناوخ  عقوم  رد  ناتـشگنا  و 
بجاو طایتحا  دوش ، جراخ  ندوب  مارآ  لاح  زا  هک  دنک  تکرح  يردـق  هب  رایتخایب  تاحیبست  ندـناوخ  ای  هروس ، دـمح و  ندـناوخ  عقوم 

زجاع نداتسیا  زا  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 969 - دناوخب . هرابود  هدناوخ  تکرح  لاح  رد  ار  هچنآ  ندب ، نتفرگ  مارآ  زا  دـعب  هک  تسا  نآ 
ناسنا ات  هلأسم 970 - دـناوخن . يزیچ  دـیاب  هتفرگن  مارآ  شندـب  ات  یلو  دـباوخب  دـیاب  دوش  زجاع  مه  نتـسشن  زا  رگا  دنیـشنب و  دـیاب  دوش 

، دهد هیکت  يزیچ  هب  تسا  روبجم  ای  دنکیم  تکرح  شندب  نداتسیا ، عقوم  رد  هک  یسک  اًلثم  دنیشنب  دیابن  دناوخب ، زامن  هداتـسیا  دناوتیم 
رگا یلو  دناوخب  زامن  هداتـسیا  دناوتیم  هک  روط  ره  هب  دیاب  دراذگب ، داشگ  لومعم  زا  رتشیب  ار  اهاپ  ای  دوش  مخ  ای  دنک ، جک  ار  شندـب  ای 

دنیشنب دناوتیم  ناسنا  ات  هلأسم 971 - دناوخب . زامن  هتـسشن  دنیـشنب و  تسار  دیاب  دتـسیاب ، دناوتن  مه  عوکر  لاح  لثم  یتح  مسق  چـیه  هب 
دیاب دنیـشنب ، دناوتیمن  مسق  چیه  هب  رگا  دنیـشنب و  دناوتیم  هک  روط  ره  دـیاب  دنیـشنب ، تسار  دـناوتن  رگا  دـناوخب و  زامن  هدـیباوخ  دـیابن 

تـشپ هب  تسین  نکمم  مه  نآ  رگا  پچ و  يولهپ  هب  دـناوتیمن ، رگا  دـباوخب و  تسار  يولهپ  هب  دـش ، هتفگ  هلبق  ماـکحا  رد  هک  يروـطب 
هروس دمح و  ندناوخ  زا  دعب  رگا  دناوخیم ، زامن  هتـسشن  هک  یـسک  هلأسم 972 - دـشاب . هلبق  هب  ور  وا  ياهاپ  فک  هک  يروطب  دـباوخب ،

اج هب  هتسشن  مه  ار  عوکر  دیاب  دناوتن ، رگا  دور و  عوکر  هب  هداتسیا  لاح  زا  دتسیاب و  دیاب  دروآ ، اج  هب  هداتسیا  ار  عوکر  و  دتسیاب ، دناوتب 
و دناوخب . هتـسشن  دناوتیم ، هک  ار  يرادقم  دیاب  دنیـشنب ، دناوتب  زامن  نیب  رد  رگا  دناوخیم ، زامن  هدیباوخ  هک  یـسک  هلأسم 973 - دروآ .
هلأسم 974- دناوخن . يزیچ  دیاب  هتفرگن  مارآ  شندب  ات  یلو  دناوخب ، هداتـسیا  دـناوتیم ، هک  ار  يرادـقم  دـیاب  دتـسیاب ، دـناوتیم  رگا  زین 
، هتفرگن مارآ  شندب  ات  یلو  دناوخب  هداتسیا  دناوتیم ، هک  ار  يرادقم  دیاب  دتسیاب  دناوتب  زامن  نیب  رد  رگا  دناوخیم  زامن  هتسشن  هک  یسک 
، دـسرب وا  هب  يررـض  اـی  دوش  ضیرم  نداتـسیا  هطـساو  هب  هک  دـسرتب  رگا  دتـسیاب  دـناوتیم  هک  یـسک  هلأسم 975 - دـناوخن . يزیچ  دـیاب 
ات هک  دـهدب  لامتحا  ناسنا  رگا  هلأسم 976 - دناوخب . زامن  هدیباوخ  دناوتیم  دسرتب ، مه  نتـسشن  زا  رگا  دناوخب و  زامن  هتـسشن  دـناوتیم 

هلأسم 977- دزادنیب . ریخأت  ار  زامن  هک  تسا  نآ  طایتحا  هچ  رگا  دناوخب  زامن  تقو  لوا  دناوتیم  دناوخب  زامن  هداتـسیا  دـناوتب  تقو  رخآ 
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مه هب  ار  اهتـشگنا  دراذـگب ، اهنار  يور  ار  اهتـسد  دزادـنیب ، نییاپ  ار  اههناش  درادـهگن ، تسار  ار  ندـب  نداتـسیا ، لاح  رد  تسا  بحتـسم 
شیپ سپ و  ار  اهاپ  دشاب ، عوشخ  عوضخ و  اب  دزادنیب ، اپ  ود  يور  يواسم  روطب  ار  ندـب  ینیگنـس  دـنک ، هاگن  ار  هدجـس  ياج  دنابـسچب ،

. دنابسچب مه  هب  ار  اهاپ  تسا  نز  رگا  و  دهد ، هلصاف  بجو  کی  ات  زاب ، ِتشگنا  هس  زا  ار  اهاپ  تسا  درم  رگا  دراذگن ،

تءارق

رگا هلأسم 979 - دناوخب . مامت  هروس  کی  نآ  زا  دعب  دمح و  لوا  دـیاب  ناسنا  هیموی ، بجاو  ياهزامن  مود  لوا و  تعکر  رد  هلأسم 978 -
وا هب  يرگید  زیچ  ای  هدنرد ، ای  دزد  دناوخب ، ار  هروس  رگا  هک  دسرتب  اًلثم  دناوخن ، ار  هروس  هک  دوش  راچان  ناسنا  ای  دشاب ، گنت  زامن  تقو 

شیپ ار  هروس  ًادمع  رگا  هلأسم 980 - دناوخن . ار  هروس  دناوتیم  دشاب  هتـشاد  هلجع  يراک  رد  رگا  دناوخب و  ار  هروس  دیابن  دنزب ، همدـص 
دعب دنک و  اهر  ار  هروس  دیاب  دیایب ، شدای  نآ  نیب  رد  دناوخب و  دمح  زا  شیپ  ار  هروس  ًاهابتشا  رگا  تسا و  لطاب  شزامن  دناوخب  دمح  زا 

عوکر هب  ندیـسر  زا  دـعب  دـنک و  شومارف  ار  اهنآ  زا  یکی  ای  هروس  دـمح و  رگا  هلأسم 981 - دناوخب . لوا  زا  ار  هروس  دـمح  ندـناوخ  زا 
. دناوخب دیاب  هدناوخن  ار  هروس  دمح و  هک  دـمهفب  دوش ، مخ  عوکر  يارب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 982 - تسا . حیحص  شزامن  دمهفب 

هرابود نآ  زا  دعب  دمح و  لوا  دیاب  هدناوخن ، ار  اهنت  دمح  دـمهفب  رگا  یلو  دـناوخب  ار  هروس  طقف  دـیاب  هدـناوخن ، ار  هروس  دـمهفب  رگا  و 
، هدـناوخن ار  اهنت  دـمح  ای  اهنت ، هروس  ای  هروس ، دـمح و  دـمهفب  دـسرب ، عوکر  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دوش و  مخ  رگا  زین  و  دـناوخب ، ار  هروس 
هلأسم 355 رد  دراد و  هدجـس  هیآ  هک  ار  ياهروس  راـهچ  زا  یکی  زاـمن  رد  رگا  هلأسم 983 - دیامن . لمع  روتـسد  نیمه  هب  دتـسیاب و  دیاب 

هچنانچ دراد ، بجاو  هدجس  هک  دوش  ياهروس  ندناوخ  لوغـشم  ًاهابتـشا  رگا  هلأسم 984 - تسا . لطاب  شزامن  دناوخب  ًادـمع  دـش ، هتفگ 
رد دیاب  دمهفب  هدجس  هیآ  ندناوخ  زا  دعب  رگا  دناوخب و  رگید  هروس  دنک و  اهر  ار  هروس  نآ  دیاب  دمهفب ، هدجس  هیآ  هب  ندیـسر  زا  شیپ 

دونشب و ار  هدجس  هیآ  زامن  رد  رگا  هلأسم 985 - دیامن . افتکا  هدـناوخ  هک  هروس  نامه  هب  دروآ و  اج  هب  ار  نآ  هدجـس  هراشا ، اب  زامن  نیب 
رذن هطـساو  هب  زامن  نآ  هچ  رگا  تسین ، مزال  هروس  ندـناوخ  یبحتـسم  زامن  رد  هلأسم 986 - تسا . حیحص  شزامن  دنک  هدجـس  هراشا  هب 

نآ روتسد  هب  دهاوخب  رگا  دراد ، یصوصخم  هروس  هک  تشحو  زامن  لثم  یبحتسم  ياهزامن  زا  یـضعب  رد  یلو  دشاب ، هدش  بجاو  ندرک 
لوا تعکر  رد  تسا  بحتسم  هعمج  زور  رهظ  زامن  رد  هعمج و  زامن  رد  هلأسم 987 - دناوخب . ار  هروس  نامه  دیاب  دشاب ، هدرک  راتفر  زامن 

بجاو طایتحا  رب  انب  دوش ، اهنیا  زا  یکی  لوغـشم  رگا  دناوخب و  نیقفانم  هروس  دمح ، زا  دعب  مود  تعکر  رد  هعمج و  هروس  دمح ، زا  دـعب 
ای لق  هروس  ای  دحا  هَّللا  وه  لق  هروس  ندناوخ  لوغـشم  دـمح  زا  دـعب  رگا  هلأسم 988 - دناوخب . رگید  هروس  دـنک و  اهر  ار  نآ  دـناوتیمن 

یـشومارف يور  زا  رگا  هعمج  زور  رهظ  زامن  هعمج و  زامن  رد  یلو  دناوخب  رگید  هروس  دـنک و  اهر  ار  نآ  دـناوتیمن  دوش ، نورفاکلا  اهیأ 
نیقفانم هعمج و  هروس  دنک و  اهر  ار  نآ  دناوتیم  هدیسرن ، فصن  هب  ات  دناوخب ، ار  هروس  ود  نیا  زا  یکی  نیقفانم ، هعمج و  هروس  ياج  هب 

، دـناوخب نورفاکلا  اهیأ  ای  لق  هروس  ای  دـحا  هَّللا  وه  لق  هروس  ًادـمع  هعمج  زور  رهظ  زامن  ای  هعمج  زاـمن  رد  رگا  هلأسم 989 - دناوخب . ار 
، زامن رد  رگا  هلأسم 990 - دناوخب . ار  نیقفانم  هعمج و  هروس  دنک و  اهر  دناوتیمن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـشاب  هدیـسرن  فصن  هب  هچ  رگا 
. دناوخب رگید  هروس  دـنک و  اهر  دـناوتیم  هدیـسرن  فصن  هب  ات  دـناوخب ، يرگید  هروس  نورفاکلا  اهیأ  ای  لق  دـحا و  هَّللا  وه  لق  هروس  ریغ 

دیامن مامت  ار  نآ  دوشن  رگید  تهج  ای  تقو  یگنت  هطساو  هب  اًلثم  يراچان ، يور  زا  ای  دنک  شومارف  ار  هروس  زا  يرادقم  رگا  هلأسم 991 -
لق ای  دحا ، هَّللا  وه  لق  هدناوخیم  هک  ياهروس  ای  دشاب  هتـشذگ  فصن  زا  هچ  رگا  دناوخب ، رگید  هروس  دنک و  اهر  ار  هروس  نآ  دـناوتیم 

بجاو نز  درم و  رب  دناوخب و  دنلب  ار  اشع  برغم و  حبـص و  زامن  هروس  دـمح و  تسا  بجاو  درم  رب  هلأسم 992 - دشاب . نورفاکلا  اهیأ  ای 
مامت هک  دـشاب  بظاوم  اشع  برغم و  حبـص و  زامن  رد  دـیاب  درم  هلأسم 993 - دنناوخب . هتـسهآ  ار  رـصع  رهظ و  زامن  هروس  دـمح و  تسا 
دنلب ار  اشع  برغم و  حبـص و  زامن  هروس  دمح و  دناوتیم  نز  هلأسم 994 - دناوخب . دنلب  ار  اهنآ  رخآ  فرح  یتح  هروس  دـمح و  تاملک 
زامن دیاب  هک  ییاج  رد  رگا  هلأسم 995 - دناوخب . هتسهآ  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دونشب  ار  شیادص  مرحمان  رگا  یلو  دناوخب ، هتسهآ  ای 
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يور زا  رگا  یلو  تسا  لطاب  شزامن  دـناوخب ، دـنلب  ًادـمع  دـناوخ  هتـسهآ  دـیاب  هک  ییاـج  رد  اـی  دـناوخب ، هتـسهآ  ًادـمع  دـناوخ  دـنلب  ار 
هک ار  يرادقم  تسین  مزال  هدرک ، هابتشا  دمهفب  مه  هروس  دمح و  ندناوخ  نیب  رد  رگا  تسا و  حیحص  دشاب  هلأسم  نتـسنادن  ای  یـشومارف 
اب ار  اهنآ  هک  نآ  لثم  دنک ، دنلب  ار  شیادص  لومعم  زا  رتشیب  هروس  دمح و  ندـناوخ  رد  یـسک  رگا  هلأسم 996 - دناوخب . هرابود  هدناوخ 

حیحص دناوتیمن  مسق  چیه  هب  هک  یسک  دناوخن و  طلغ  هک  دریگب  دای  ار  زامن  دیاب  ناسنا  هلأسم 997 - تسا . لطاب  شزامن  دناوخب ، دایرف 
یسک هلأسم 998 - دروآ . اج  هب  تعامج  هب  ار  زامن  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دناوخب و  دناوتیم  هک  روط  ره  دیاب  دریگب ، دای  ار  نآ 

رگا دریگب و  دای  دیاب  دراد ، تعسو  زامن  تقو  هچنانچ  دریگب ، دای  دناوتیم  دنادیمن و  یبوخب  ار  زامن  رگید  ياهزیچ  هروس و  دمح و  هک 
نآ بجاو  طایتحا  هلأسم 999 - دناوخب . تعامج  هب  ار  شزامن  دیاب  دشاب ، نکمم  هک  یتروص  رد  بجاو  طایتحا  رب  انب  تسا ، گنت  تقو 

ای دـمح  تاملک  زا  یکی  رگا  هلأسم 1000 - درادن . لاکـشا  نآ  تابحتـسم  يارب  یلو  دـنریگن  دزم  زامن  تابجاو  نداد  دای  يارب  هک  تسا 
ریز نودب  دیاب  هک  ییاج  ای  دیوگب  ظ ) ( ) ض  ) ياج هب  اًلثم  دیوگب ، رگید  فرح  یفرح  ياج  هب  ای  دیوگن  ار  نآ  ًادـمع  ای  دـنادن ، ار  هروس 

رد دنادب و  حیحـص  ار  ياهملک  ناسنا  رگا  هلأسم 1001 - تسا . لطاب  وا  زامن  دیوگن  ار  دـیدشت  ای  دـهدب ، ربز  ریز و  دوش ، هدـناوخ  ربز  و 
هلأسم 1002- دیامن . اضق  هتـشذگ  تقو  رگا  ای  دناوخب و  ار  زامن  هرابود  تسین  مزال  هدناوخ  طلغ  دمهفب  دـعب  دـناوخب و  روط  نامه  زامن 

نتفرگ دای  دـنک  فقو  هشیمه  تسا  زیاج  نآ  رخآ  ندرک  فقو  هک  ار  ياهملک  رگا  یلو  دریگب  دای  دـیاب  دـنادن  ار  ياهملک  ربز  ریز و  رگا 
لثم دناوخب ، رتشیب  ای  روج  ود  هچنانچ  دریگب و  دای  دیاب  ص )  ) هب ای  تسا  س )  ) هب ياهملک  اًلثم  دـنادن  رگا  زین  تسین و  مزال  نآ  ربز  ریز و 
روج ود  ره  هکنآ  رگم  تسا  لطاب  شزامن  دناوخب  داص  اب  هبترم  کی  نیس و  اب  هبترم  کی  ار  میقتسم  میقتسملا ، طارصلا  اندها  رد  هک  نآ 
شیپ هـملک  نآ  رد  واو  زا  لـبق  فرح  دـشاب و  واو  ياهـملک  رد  رگا  هلأسم 1003 - دناوخب . عقاو  هب  ندیـسر  دیما  هب  دـشاب و  هدـش  تئارق 

دـشکب و ار  نآ  ینعی  دـهدب  ّدـم  ار ، واو  نآ  تسا  رتـهب  ءوـس  هملک  لـثم  دـشاب  ء )  ) هزمه هملک  نآ  رد  واو  زا  دـعب  فرح  دـشاب و  هتـشاد 
دـشاب هزمه  هملک  نآ  رد  فلا  زا  دـعب  فرح  دـشاب و  هتـشاد  ربز  هملک  نآ  رد  فلا  زا  لبق  فرح  دـشاب و  فلا  ياهملک  رد  رگا  نینچمه 

دعب فرح  دشاب و  هتـشاد  ریز  هملک  نآ  رد  ي )  ) زا شیپ  فرح  دشاب و  ي )  ) ياهملک رد  رگا  زین  دشکب و  ار  نآ  فلا  تسا  رتهب  ءاج  لثم 
ء)  ) هزمه ياج  هب  ي )  ) فلا و واو و  نیا  زا  دعب  رگا  دناوخب و  ّدـم  اب  ار  ي )  ) تسا نآ  رتهب  ءیج )  ) لثم دـشاب  هزمه  هملک  نآ  رد  ي )  ) زا
هک نیلاضلا  رد و ال  اًلثم  دناوخب ، ّدم  اب  ار  فرح  هس  نیا  تسا  نآ  رتهب  مه  زاب  درادن  شیپ  ربز و  ریز و  ینعی  تسا  نکاس  هک  دشاب  یفرح 

، زامن رد  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  هلأسم 1004 - دـناوخب . ّدـم  اب  ار  نآ  فلا  تسا  نآ  رتهب  تسا ، نکاـس  مـال  فرح  فلا  زا  دـعب 
نآ نیب  دـیوگب و  ار  ياهملک  رخآ  شیپ  ای  ربز  ای  ریز  هک  تسا  نآ  تکرح  هب  فقو  ینعم  دـیامنن و  نوکـس  هب  لـصو  تکرح و  هب  فقو 
موی کلام  دیوگب  دهد و  هلـصاف  يردق  دعب  دهدب و  ریز  ار  میحرلا  میم  میحرلا و  نمحرلا  دیوگب  اًلثم  دهد . هلـصاف  شدـعب  هملک  هملک و 

هک نآ  لثم  دنابـسچب  دـعب  هملک  هب  ار  هملک  نآ  دـیوگن و  ار  ياهملک  شیپ  ای  ربز  اـی  ریز  هک  تسا  نآ  نوکـس  هب  لـصو  ینعم  و  نیدـلا .
زامن مراـهچ  موس و  تعکر  رد  هلأسم 1005 - دـیوگب . ار  نیدـلا  موی  کـلام  ًاروف  دـهدن و  ریز  ار  میحرلا  میم  میحرلا و  نمحرلا  دـیوگب 

ُهَّللا َو  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلا  َو ال  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناْحبُـس  دیوگب  هبترم  هس  ینعی  دیوگب  هعبرا  تاحیبست  هبترم  هس  ای  دناوخب  دمح  کی  طقف  دناوتیم 
دیوگب و تاحیبست  رگید  تعکر  رد  دـمح و  تعکر  کی  رد  دـناوتیم  تسا و  یفاک  دـیوگب  هعبرا  تاحیبست  مه  هبترم  کی  رگا  ُرَبْکَأ و 
رب هلأسم 1007 - دیوگب . هبترم  کی  ار  هعبرا  تاحیبست  دیاب  تقو  یگنت  رد  هلأسم 1006 - دناوخب . تاحیبست  تعکر  ود  ره  رد  تسا  رتهب 

موس و تعکر  رد  رگا  هلأسم 1008 - دـنناوخب . هتـسهآ  ار  تاحیبست  ای  دـمح  زامن ، مراهچ  موس و  تعکر  رد  هک  تسا  بجاو  نز  درم و 
دای ار  تاحیبست  دناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 1009 - دیوگب . هتـسهآ  مه  ار  نآ  هَّللا  مسب  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـناوخب ، دـمح  مراهچ 

ود هک  نیا  لاـیخ  هب  زاـمن  لوا  تعکر  ود  رد  رگا  هلأسم 1010 - دناوخب . دمح  مراهچ  موس و  تعکر  رد  دـیاب  دـناوخب ، تسرد  ای  دریگب 
عوکر زا  دـعب  ای  عوکر  رد  رگا  دـناوخب و  ار  هروس  دـمح و  دـیاب  دـمهفب ، عوکر  زا  شیپ  هچناـنچ  دـیوگب ، تاـحیبست  تسا  رخآ  تعکر 

رد ای  دناوخب ، دـمح  تسا  لوا  تعکر  ود  رد  هک  نیا  لایخ  هب  زامن  رخآ  تعکر  ود  رد  رگا  هلأسم 1011 - تسا . حیحص  شزامن  دمهفب ،
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شزامن نآ  زا  دعب  هچ  دمهفب  عوکر  زا  شیپ  هچ  دـناوخب ، دـمح  تسا  رخآ  تعکر  ود  رد  هدرکیم  نامگ  هک  نیا  اب  زامن  لوا  تعکر  ود 
تاحیبست تساوخیم  ای  دمآ ، شنابز  هب  تاحیبست  دناوخب  دمح  تساوخیم  مراهچ  ای  موس  تعکر  رد  رگا  هلأسم 1012 - تسا . حیحص 

هب هک  هدوب  يزیچ  ندناوخ  شتداع  رگا  یلو  دناوخب . ار  تاحیبست  ای  دمح  هرابود  دـنک و  اهر  ار  نآ  دـیاب  دـمآ  شنابز  هب  دـمح  دـناوخب 
تداع هک  یسک  هلأسم 1013 - تسا . حیحص  شزامن  دنک و  مامت  ار  نامه  دناوتیم  هتـشاد  دصق  ار  نآ  شبلق  هنازخ  رد  و  هدمآ ، شنابز 

ای دمح  هرابود  دنک و  اهر  ار  نآ  دـیاب  دوش  دـمح  ندـناوخ  لوغـشم  دـصق  نودـب  رگا  دـناوخب  تاحیبست  مراهچ  موس و  تعکر  رد  دراد 
یِّبَر َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأ  دیوگب : اًلثم  دنک ، رافغتسا  تاحیبست  زا  دعب  تسا  بحتسم  مراهچ  موس و  تعکر  رد  هلأسم 1014 - دناوخب . ار  تاحیبست 
دمح هک  دنک  کش  دوش و  رافغتسا  نتفگ  لوغشم  هتفگ  ار  تاحیبست  ای  دمح  هکنآ  نامگ  هب  رگا  و  ِیل ، ْرِفْغا  َّمُهَّللا  دیوگب  ای  ِْهَیلا  ُبُوتا  َو 

لوغـشم هک  یلاح  رد  عوکر  يارب  ندـش  مخ  زا  شیپ  رازگزامن  رگا  یلو  دـیامنن  انتعا  دوخ  کش  هب  دـیاب  هن ، ای  هدـناوخ  ار  تاـحیبست  اـی 
عوکر رد  رگا  هلأسم 1015 - دناوخب . ار  تاحیبست  ای  دمح  دیاب  هن ، ای  هدناوخ  ار  تاحیبست  ای  دمح  هک  دنک  کش  تسین ، رافغتـسا  نتفگ 
هلأسم دنکن . انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هن ، ای  هدناوخ  ار  تاحیبست  ای  دـمح  هک  دـنک  کش  عوکر  هب  نتفر  لاح  رد  ای  مراهچ  ای  موس  تعکر 

هملک ای  هیآ  نآ  دیاب  هدشن ، لوغشم  تسا  نآ  زا  دعب  هک  يزیچ  هب  رگا  هن  ای  هتفگ  تسرد  ار  ياهملک  ای  هیآ  هک  دنک  کش  هاگره  - 1016
دنک کش  عوکر  رد  هک  نآ  لثم  دشاب  نکر  زیچ  نآ  هچنانچ  هدش ، لوغـشم  تسا  نآ  زا  دعب  هک  يزیچ  هب  رگا  دیوگب و  حیحـص  روطب  ار 

کـش دمـصلا ) هَّللا   ) نتفگ عقوم  اًلثم  دـشابن ، نکر  رگا  و  دـنکن ، انتعا  دوخ  کش  هب  دـیاب  هن ، ای  هتفگ  تسرد  ار  هروس  زا  هملک  نـالف  هک 
روطب ار  هملک  ای  هیآ  نآ  ًاطایتحا  رگا  یلو  دـنکن ، انتعا  دوخ  کش  هب  دـناوتیم  مه  زاب  هن ، ای  هتفگ  تسرد  ار  دـحا ) ُهَّللا  وه  لق   ) هک دـنک 

رب انب  دیوگب ، مه  زاب  دسرب و  ساوسو  هب  رگا  اما  دیوگب  راب  دنچ  دناوتیم  دنک ، کش  مه  هبترم  دنچ  رگا  و  درادن ، لاکشا  دیوگب  حیحص 
َنِم ِهَّللِاب  ُذوُعأ  دیوگب  دمح  ندناوخ  زا  شیپ  لوا ، تعکر  رد  تسا  بحتسم  هلأسم 1017 - دناوخب . هرابود  ار  شزامن  دیاب  بجاو  طایتحا 
هیآ ره  رخآ  رد  دناوخب و  هدرمش  ار  هروس  دمح و  دیوگب و  دنلب  ار  هَّللا ) مسب   ) رصع رهظ و  زامن  مود  لوا و  تعکر  رد  ِمیجَّرلا و  ِناْطیَّشلا 

تعامج هب  ار  زامن  رگا  دشاب . هتـشاد  هجوت  هیآ  يانعم  هب  هروس  دمح و  ندناوخ  لاح  رد  و  دنابـسچن ، دعب  هیآ  هب  ار  نآ  ینعی  دـنک  فقو 
. نیملاعلا بر  هَّلل  دمحلا  دیوگب  دش  مامت  شدوخ  دمح  هک  نآ  زا  دعب  دناوخیم ، يدارف  رگا  و  ماما ، دمح  ندش  مامت  زا  دـعب  دـناوخیم ،

ندناوخ زا  دعب  دیوگب ، انُّبَر  ُهَّللا  َِکلَذَک  هبترم  هس  ای  ّیبر  ُهَّللا  َِکلَذَـک  هبترم  هس  ای  ود ، ای  کی ، دـحا ، ُهَّللا  وه  لق  هروس  ندـناوخ  زا  دـعب 
تعکر رد  اهزامن  مامت  رد  تسا  بحتـسم  هلأسم 1018 - دناوخب . ار  تونق  ای  دیوگب  ار  عوکر  زا  شیپ  ریبکت  دـعب  دـنک  ربص  یمک  هروس 

کی ياهزامن  ماـمت  رد  ناـسنا  تسا  هورکم  هلأـسم 1019 - دـناوخب . ار  دـحا  هَّللا  وه  لـق  هروس  مود ، تعکر  رد  هاـنلزنا و  اـنا  هروس  لوا ،
هلأسم 1021- تسا . هورکم  سفن  کـی  هب  دـحا  هَّللا  وه  لـق  هروس  ندـناوخ  هلأسم 1020 - دـناوخن . ار  دـحا  هَّللا  وه  لق  هروس  زورهناـبش 

دناوخب تعکر  ود  ره  رد  ار  دحا  هَّللا  وه  لق  هروس  رگا  یلو  دناوخب  مود  تعکر  رد  تسا  هورکم  هدـناوخ  لوا  تعکر  رد  هک  ار  ياهروس 
. تسین هورکم 

عوکر

عوـکر ار  لـمع  نیا  دراذـگب و  وـناز  هب  ار  تسد  دـناوتب  هـک  دوـش  مـخ  ياهزادـنا  هـب  دـیاب  تءارق  زا  دـعب  تـعکر  ره  رد  هلأسم 1022 -
. درادن لاکشا  دراذگن  وناز  هب  ار  اهتسد  یلو  دوش ، مخ  عوکر  هزادنا  هب  رگا  هلأسم 1023 -  160 ص : لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دنیوگیم .

حیحص دسرب ، وناز  هب  وا  ياهتـسد  هچ  رگا  دوش ، مخ  تسار  ای  پچ  هب  اًلثم  دروآ ، اج  هب  لومعم  ریغ  روطب  ار  عوکر  هاگره  هلأسم 1024 -
نآ دناوتیمن  دوش ، مخ  روناج  نتـشک  يارب  اًلثم  رگید  راک  دصق  هب  رگا  سپ  دشاب ، عوکر  دصق  هب  دیاب  ندـش  مخ  هلأسم 1025 - تسین .

. دوشیمن لطاب  زامن  هدـشن و  دایز  نکر  لمع ، نیا  هطـساو  هب  دوش و  مخ  عوکر  يارب  هراـبود  دتـسیاب  دـیاب  هکلب  دـنک  باـسح  عوکر  ار 
هب دوش  مخ  یمک  رگا  هک  تسا  دنلب  یلیخ  شتسد  اًلثم  دراد ، قرف  نارگید  يوناز  تسد و  اب  وا  يوناز  ای  تسد  هک  یـسک  هلأسم 1026 -
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. دوش مخ  لومعم  هزادنا  هب  دیاب  دسرب ، وناز  هب  شتـسد  ات  دوش  مخ  یلیخ  دـیاب  هک  تسا  رگید  مدرم  زا  رتنییاپ  وا  يوناز  ای  دـسریم  وناز 
دوش مخ  يردق  هب  تسا  رتهب  دسرب و  اهوناز  لباقم  شتروص  هک  دوش  مخ  يردقب  دیاب  دـنکیم ، عوکر  هتـسشن  هک  یـسک  هلأسم 1027 -

هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یلو  تسا  یفاک  دـیوگب  عوکر  رد  يرکذ  ره  ناـسنا  هلأسم 1028 - دسرب . هدجـس  ياج  کیدزن  تروص  هک 
یبرع هب  مه و  لابند  دیاب  عوکر  رکذ  هلأسم 1029 - دشابن . رتمک  ِهِدْمَِحب  َو  ِمیِظَْعلا  َیِّبَر  َناْحبُس  هبترم  کی  ای  ِهَّللا  َناْحبُس  هبترم  هس  ردق  هب 

رکذ رادقم  هب  دـیاب  عوکر  رد  هلأسم 1030 - دـنیوگب . رتشیب  هکلب  هبترم  تفه  اـی  جـنپ  اـی  هس  ار  نآ  تسا  بحتـسم  دوش و  هتفگ  حـیحص 
، بجاو طایتحا  رب  انب  دیوگب  دناهداد  روتـسد  عوکر  يارب  هک  يرکذ  دصق  هب  ار  نآ  رگا  مه  بحتـسم  رکذ  رد  دشاب و  مارآ  ندـب  بجاو ،

لاح زا  هک  دـنک  تکرح  يردـقب  راـیتخایب  دـیوگیم ، ار  عوکر  بجاو  رکذ  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1031 - تسا . مزال  ندـب  ندوب  مارآ 
هک دنک  تکرح  یمک  رگا  یلو  دیوگب ، ار  رکذ  هرابود  بجاو  طایتحا  رب  انب  ندب ، نتفرگ  مارآ  زا  دـعب  دـیاب  دوش  جراخ  ندـب  ندوب  مارآ 
مخ عوکر  رادـقم  هب  هکنآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1032 - درادن . لاکـشا  دهد  تکرح  ار  ناتـشگنا  ای  دوشن ، جراخ  ندـب  ندوب  مارآ  لاح  زا 
زا رس  ًادمع  بجاو ، رکذ  ندش  مامت  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1033 - تسا . لطاب  شزامن  دیوگب ، ار  عوکر  رکذ  ًادمع  دریگ  مارآ  ندب  دوش و 

رکذ هک  دـیایب  شداـی  دوش ، جراـخ  عوکر  لاـح  زا  هک  نآ  زا  شیپ  هچناـنچ  درادرب ، رـس  ًاوهـس  رگا  تسا و  لـطاب  شزاـمن  درادرب  عوکر 
وا زامن  دیایب  شدای  دش ، جراخ  عوکر  لاح  زا  هک  نآ  زا  دعب  رگا  دیوگب و  ار  رکذ  هرابود  ندب  یمارآ  لاح  رد  دیاب  هدرکن  مامت  ار  عوکر 
دور نوریب  عوکر  دح  زا  هک  نآ  زا  شیپ  دناوتب  هک  یتروص  رد  دنامب ، عوکر  رد  رکذ  رادـقم  هب  دـناوتن  رگا  هلأسم 1034 - تسا . حیحص 

هطساو هب  رگا  هلأسم 1035 - دیوگب . ءاجر  دصق  هب  ار  رکذ  نتـساخرب  لاح  رد  دناوتن  رگا  دـنک و  مامت  لاح  نآ  رد  دـیاب  دـیوگب ، ار  رکذ 
ناحبس ینعی  بجاو  رکذ  دوش ، جراخ  عوکر  لاح  زا  هکنآ  زا  شیپ  دیاب  یلو  تسا  حیحص  زامن  دریگن  مارآ  عوکر  رد  نآ  دننام  ضرم و 

دهد هیکت  يزیچ  هب  دیاب  دوش ، مخ  عوکر  هزادنا  هب  دناوتن  هاگره  هلأسم 1036 - دیوگب . ار  هَّللا  ناحبس  هبترم  هس  ای  هدمحب  میظعلا و  یبر 
دناوتن چیه  رگا  دوش و  مخ  دناوتیم ، هزادـنا  ره  هب  دـیاب  دـنک  عوکر  لومعم  روطب  دـناوتن  هداد  هیکت  هک  مه  یعقوم  رگا  دـنک و  عوکر  و 

رس اب  نآ  عوکر  يارب  دناوخب و  مه  يرگید  زامن  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دنک و  عوکر  هتسشن  دنیـشنب و  عوکر  عقوم  دیاب  دوش  مخ 
زامن هداتسیا  دیاب  دنک ، عوکر  دناوتن  هتسشن  ای  هداتسیا  لاح  رد  رگا  دناوخب  زامن  هداتـسیا  دناوتیم  هک  یـسک  هلأسم 1037 - دیامن . هراشا 

هب دیوگب و  ار  نآ  رکذ  دراذگب و  مه  ار  اهمشچ  عوکر  تین  هب  دـیاب  دـنک ، هراشا  دـناوتن  رگا  دـنک و  هراشا  رـس  اب  عوکر  يارب  دـناوخب و 
هلأسم دـیوگب . ار  نآ  رکذ  دـنک و  عوکر  تین  بلق ، رد  دـیاب  تسا  زجاع  مه  نیا  زا  رگا  دـنک و  زاب  ار  اهمـشچ  عوکر ، زا  نتـساخرب  تین 

رد ای  دوش  مخ  یمک  تسا  هتـسشن  هک  یلاح  رد  دناوتیم  طقف  عوکر  يارب  دنک و  عوکر  هتـسشن  ای  هداتـسیا  دناوتیمن  هک  یـسک  - 1038
هک تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دیامن و  هراشا  رـس  اب  عوکر  يارب  دناوخب و  زامن  هداتـسیا  دیاب  دـنک ، هراشا  رـس  اب  تسا  هداتـسیا  هک  یلاح 
دح هب  ندیـسر  زا  دعب  رگا  هلأسم 1039 - دوش . مخ  عوکر  يارب  دناوتیم  ردـق  ره  دنیـشنب و  نآ  عوکر  عقوم  دـناوخب و  مه  يرگید  زامن 
هب هکنآ  زا  دعب  رگا  زین  و  تسا ، لطاب  شزامن  دوش ، مخ  عوکر  هزادنا  هب  عوکر  دصق  هب  هبترم  ود  درادرب و  رس  ندب  نتفرگ  مارآ  عوکر و 
انب ددرگرب ، عوکر  هب  هرابود  درذگب و  عوکر  هزادنا  زا  هک  دوش  مخ  يردقب  عوکر  دصق  هب  تفرگ ، مارآ  شندب  دش و  مخ  عوکر  هزادـنا 
رکذ ندش  مامت  زا  دـعب  هلأسم 1040 - دـناوخب . رـس  زا  دـنک و  مامت  ار  زاـمن  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا و  لـطاب  شزاـمن  بجاو  طاـیتحا  رب 

هب ندب  نتفرگ  مارآ  زا  شیپ  ای  نداتسیا ، زا  شیپ  ًادمع  رگا  دور و  هدجس  هب  تفرگ  مارآ  ندب  هک  نآ  زا  دعب  دتسیاب و  تسار  دیاب  عوکر ،
دعب دتسیاب  دیاب  دیایب ، شدای  دسرب ، هدجس  هب  هکنآ  زا  شیپ  دنک و  شومارف  ار  عوکر  رگا  هلأسم 1041 - تسا . لطاب  شزامن  دور  هدجس 
نیمز هب  یناشیپ  هک  نآ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1042 - تسا . لطاب  شزامن  ددرگرب ، عوکر  هب  یگدـیمخ  تلاـح  هب  هچناـنچ  دور و  عوکر  هب 

. دـناوخب هرابود  دـنک و  مامت  ار  زامن  دروآ و  اج  هب  ار  عوکر  دتـسیاب و  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  اـنب  هدرکن  عوکر  هک  دـیایب  شداـی  دـسرب ،
دـهد و بقع  هب  ار  اهوناز  عوکر  رد  دـیوگب و  ریبکت  هداتـسیا  تسار  هک  یلاـح  رد  عوکر  هب  نتفر  زا  شیپ  تسا  بحتـسم  هلأسم 1043 -

تاولـص نآ  زا  دعب  ای  رکذ  زا  شیپ  دنک و  هاگن  ار  مدق  ود  نیب  درادـهگن و  تشپ  يواسم  دـشکب و  ار  ندرگ  درادـهگن و  فاص  ار  تشپ 
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بحتسم هلأسم 1044 - ُهَدِمَح . ْنَِمل  ُهَّللا  َعِمَـس  دیوگب  ندب  یمارآ  لاح  رد  داتـسیا ، تسار  تساخرب و  عوکر  زا  هک  نآ  زا  دعب  دتـسرفب و 
. دنهدن بقع  هب  ار  اهوناز  دنراذگب و  رتالاب  وناز  زا  ار  تسد  اهنز  عوکر  رد  تسا 

دوجس

حیضوت

یناشیپ و هک  تسا  نآ  هدجس  دنک و  هدجس  ود  عوکر  زا  دعب  بحتسم ، بجاو و  ياهزامن  زا  تعکر  ره  رد  دیاب  رازگزامن  هلأسم 1045 -
هک تسا  نکر  کی  مه  يور  هدجس  ود  هلأسم 1046 - دراذگب . نیمز  رب  ار  اهاپ  گرزب  تشگنا  ود  رـس  وناز و  ود  رـس  تسد و  ود  فک 

. تسا لطاب  شزامن  دیامن ، هفاضا  اهنآ  هب  رگید  هدجس  ود  ای  دنک ، كرت  ار  ود  ره  یـشومارف  يور  زا  ای  ًادمع  بجاو  زامن  رد  یـسک  رگا 
دهاوخ هتفگ  ًادعب  نآ  مکح  دنک  مک  هدجس  کی  ًاوهس  رگا  دوشیم و  لطاب  زامن  دنک ، دایز  ای  مک  هدجـس  کی  ًادمع  رگا  هلأسم 1047 -

رگا یلو  دسرب  نیمز  هب  رگید  ياهاج  هچ  رگا  تسا ، هدرکن  هدجـس  دراذـگن ، نیمز  هب  ًاوهـس  ای  ًادـمع  ار  یناشیپ  رگا  هلأسم 1048 - دش .
هدجس رد  هلأسم 1049 - تسا . حیحص  هدجس  دیوگن  رکذ  ًاوهس  ای  دناسرن ، نیمز  هب  ار  رگید  ياهاج  ًاوهـس  دراذگب و  نیمز  هب  ار  یناشیپ 

َو یلْعْالا  َیِّبَر  َناْحبُـس  هبترم  کی  ای  هَّللا  ناحبـس  هبترم  هس  زا  رکذ  رادقم  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یلو  تسا  یفاک  دـیوگب  يرکذ  ره 
هب دیاب  دوجس  رد  هلأسم 1050 - دیوگب . هبترم  تفه  ای  جنپ  ای  هس  ار  ِهِدمِحب  َو  یلْعْالا  َیِّبَر  َناْحبُـس  تسا  بحتـسم  دشابن و  رتمک  ِهِدْـمَِحب 

، دیوگب دناهداد  روتسد  هدجـس  يارب  هک  يرکذ  دصق  هب  ار  نآ  رگا  مه ، بحتـسم  رکذ  نتفگ  عقوم  دشاب و  مارآ  ندب  بجاو ، رکذ  رادقم 
ای دیوگب ، ار  هدجـس  رکذ  ًادمع  دریگب  مارآ  ندـب  دـسرب و  نیمز  هب  یناشیپ  هکنآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1051 - تسا . مزال  ندـب  ندوب  مارآ 

ندـب دـسرب و  نیمز  هب  یناشیپ  هکنآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1052 - تسا . لطاب  زامن  درادرب ، هدجـس  زا  رـس  ًادـمع  رکذ  ندـش  مامت  زا  شیپ 
رکذ ندوب ، مارآ  لاح  رد  هرابود  دیاب  هدرک  هابتشا  دمهفب  درادرب ، هدجس  زا  رس  هکنآ  زا  شیپ  دیوگب و  ار  هدجـس  رکذ  ًاوهـس  دریگ ، مارآ 
هکنآ زا  شیپ  ای  هتفگ  ار  رکذ  ندب ، نتفرگ  مارآ  زا  شیپ  هک  دمهفب  تشادرب ، هدجـس  زا  رـس  هکنآ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1053 - دیوگب . ار 

ار وضع  تفه  زا  یکی  دیوگیم ، ار  هدجس  رکذ  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1054 - تسا . حیحص  شزامن  هتشادرب  رس  دوش  مامت  هدجـس  رکذ 
درادرب و نیمز  زا  ار  رگید  ياهاج  یناشیپ  ریغ  رگا  تسین ، رکذ  نتفگ  لوغـشم  هک  یعقوم  یلو  دوشیم  لطاب  زامن  درادرب ، نیمز  زا  ًادمع 
هب هرابود  دناوتیمن  درادرب  نیمز  زا  ار  یناشیپ  ًاوهـس  هدجـس  رکذ  ندـش  مامت  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1055 - درادن . لاکـشا  دراذگب  هرابود 

دراذگب و نیمز  هب  هبترم  ود  دیاب  درادرب ، نیمز  زا  ًاوهـس  ار  رگید  ياهاج  رگا  یلو  دنک ، باسح  هدجـس  کی  ار  نآ  دیاب  دراذگب و  نیمز 
هلأسم 1057- دور . هدجس  هب  هرابود  دریگ و  مارآ  ندب  ات  دنیـشنب  دیاب  لوا  هدجـس  رکذ  ندش  مامت  زا  دعب  هلأسم 1056 - دیوگب . ار  رکذ 

ياج هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  دشابن ، هتـسب  تشگنا  راهچ  زا  رتدنلب  رتتسپ و  شیاهوناز  ياهاج  زا  دیاب  رازگزامن  یناشیپ  ياج 
تسرد نآ  یبیشارس  هک  بیشارس  نیمز  رد  هلأسم 1058 - دشابن . هتـسب  تشگنا  راهچ  زا  رتدنلب  رتتسپ و  شناتـشگنا  ياج  زا  وا  یناشیپ 

هتـسب تشگنا  راهچ  زا  شیب  وا  ياهوناز  رـس  اپ و  ياهتـشگنا  ياج  زا  رازگزامن  یناـشیپ  ياـج  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  تسین  مولعم 
تـشگنا راهچ  زا  رتدنلب  وا  ياهوناز  رـس  اپ و  ياهتـشگنا  ياج  زا  هک  دراذگب  يزیچ  هب  ًاوهـس  ار  یناشیپ  رگا  هلأسم 1059 - دشابن . رتدنلب 

هب نآ  يدنلب  هک  يزیچ  هب  درادرب و  ار  رـس  دناوتیم  تسا ، هدجـس  لاح  رد  دنیوگیمن  هک  تسا  يردقب  نآ  يدـنلب  هچنانچ  تسا ، هتـسب 
رگا و  دشکب ، تسا  رتمک  ای  تشگنا  راهچ  هزادنا  هب  هک  نآ ، يور  هب  ار  رـس  دناوتیم  دراذگب و  تسا  رتمک  ای  هتـسب  تشگنا  راهچ  هزادنا 

هک يزیچ  يور  هب  نآ  يور  زا  ار  یناـشیپ  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  تسا  هدجـس  لاـح  رد  دـنیوگیم  هک  تسا  يردـق  هب  نآ  يدـنلب 
ار یناشیپ  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  تسین ، نکمم  یناشیپ  ندیـشک  رگا  و  دشکب ، تسا  رتمک  ای  هتـسب  تشگنا  راهچ  هزادنا  هب  نآ  يدنلب 
رب هچنآ  یناشیپ و  نیب  دیاب  هلأسم 1060 - دناوخب . هرابود  دنک و  مامت  ار  زامن  دراذگب و  درادن  يدیاز  يدنلب  هک  یعـضوم  رب  دنک و  دنلب 
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اًلثم رگا  یلو  تسا  لطاب  هدجـس  دـسرن ، رهم  دوخ  هب  یناشیپ  هک  دـشاب  كرچ  يردـق  هب  رهم  رگا  سپ  دـشابن  يزیچ  دـنکیم  هدجـس  نآ 
تـشپ يراچان  لاح  رد  یلو  دراذگب  نیمز  رب  ار  تسد  فک  دـیاب  هدجـس  رد  هلأسم 1061 - درادن . لاکـشا  دـشاب  هدرک  رییغت  رهم  گنر 

هک اج  ره  جنرآ  ات  دیاب  دناوتن ، مه  ار  نآ  هچنانچ  و  دراذگب ، ار  تسد  چم  دیاب  دشابن ، نکمم  تسد  تشپ  رگا  و  درادن ، یعنام  مه  تسد 
رس دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هدجس  رد  هلأسم 1062 - تسا . یفاک  وزاب  نتشاذگ  تسین ، نکمم  مه  نآ  رگا  دراذگب و  نیمز  رب  دناوتیم 
رس نخان ، ندوب  دنلب  هطساو  هب  ای  دراذگب ، نیمز  هب  ار  اپ  يور  ای  اپ ، رگید  ياهتـشگنا  رگا  و  دراذگب ، نیمز  هب  ار  اهاپ  گرزب  تشگنا  ود 

و دراذگب ، نیمز  هب  ار  نآ  هیقب  دیاب  هدیرب ، شیاپ  تسـش  زا  يرادقم  هک  یـسک  هلأسم 1063 - تسا . لطاب  شزامن  دـسرن  نیمز  هب  تسش 
اپ زا  يرادقم  ره  دیاب  درادن ، تشگنا  چیه  رگا  دراذگب و  ار  ناتـشگنا  هیقب  دیاب  تسا  هاتوک  یلیخ  هدنام  رگا  ای  هدنامن ، نآ  زا  يزیچ  رگا 

طایتحا رب  انب  دنابـسچب ، نیمز  هب  ار  مکـش  هنیـس و  اًـلثم  دـنک ، هدجـس  لومعم  ریغ  روطب  رگا  هلأسم 1064 - دراذـگب . نیمز  هب  هدـنام  یقاب 
طایتحا رب  انب  دـسرب ، نیمز  هب  دـش  هتفگ  هک  يوضع  تفه  هچ  رگا  دـنک ، زارد  ار  اهاپ  رگا  یلو  دـناوخب ، هراـبود  ار  زاـمن  دـیاب  بحتـسم 

ار رهم  اًلثم  رگا  یلو  دشاب ، كاپ  دیاب  دـنکیم ، هدجـس  نآ  رب  هک  يرگید  زیچ  ای  رهم  هلأسم 1065 - دناوخب . هرابود  ار  زامن  دـیاب  بجاو ،
رد رگا  هلأسم 1066 - درادن . لاکـشا  دراذگب  نآ  كاپ  فرط  هب  ار  یناشیپ  دشاب و  سجن  رهم  فرط  کی  ای  دراذـگب ، سجن  شرف  يور 
دنک دوگ  ار  نیمز  دیاب  تسین  نکمم  رگا  و  دنک ، هدجـس  یناشیپ  ملاس  ياج  اب  دیاب  تسا  نکمم  هچنانچ  دشاب ، نآ  دـننام  لمد و  یناشیپ 
مامت مخز  ای  لـمد  رگا  هلأسم 1067 - دراذـگب . نیمز  رب  دـشاب  یفاک  هدجـس  يارب  هک  يرادـقم  هب  ار  ملاس  ياج  لادوگ و  رد  ار  لـمد  و 

هب دیاب  تسین  نکمم  مه  هناچ  هب  رگا  هناچ و  هب  تسین  نکمم  رگا  دنک و  هدجس  یناشیپ  فرط  ود  زا  یکی  هب  دیاب  دشاب  هتفرگ  ار  یناشیپ 
هلأسم دـیامن . هدجـس  رـس  ولج  اب  دـیاب  تسین  نکمم  تروص  زا  ياـج  چـیه  هب  رگا  دـنک و  هدجـس  تسا  نکمم  هک  تروص  زا  ياـج  ره 

نآ رب  هدجـس  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  رهم  دوش و  مخ  دناوتیم  هک  يردـقب  دـیاب  دـناسرب  نیمز  هب  ار  یناشیپ  دـناوتیمن  هک  یـسک  - 1068
اهوناز اهتسد و  فک  دیاب  یلو  تسا ، هدرک  هدجس  دنیوگب  هک  دراذگب  نآ  رب  ار  یناشیپ  يروط  هتشاذگ و  يدنلب  زیچ  يور  تسا  حیحص 
هراشا رس  اب  دنیشنب و  هدجس  يارب  دیاب  دوش  مخ  دناوتیمن  چیه  هک  یـسک  هلأسم 1069 - دراذگب . نیمز  هب  لومعم  روطب  ار  اپ  ناتـشگنا  و 

هک دنک  دنلب  ار  رهم  يردقب  دناوتیم  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تروص  ود  ره  رد  دیامن و  هراشا  اهمشچ  اب  دیاب  دناوتن  رگا  دنک و 
اهمـشچ ای  رـس  اب  رگا  و  دراذگب ، یناشیپ  هب  دنک و  دنلب  ار  رهم  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دناوتیمن  رگا  دراذـگب و  نآ  رب  ار  یناشیپ 

هلأسم دیامن . هراشا  هدجـس  يارب  نآ  دننام  تسد و  اب  بجاو  طایتحا  رب  انب  و  دنک ، هدجـس  تین  بلق  رد  دـیاب  دـنک ، هراشا  دـناوتیمن  مه 
اب دناوتیمن ، رگا  دنک و  هراشا  رس  اب  هدجس  يارب  دناوتیم ، هچنانچ  دنک و  هدجس  تین  هداتسیا  دیاب  دنیشنب ، دناوتیمن  هک  یـسک  - 1070

هدجـس يارب  نآ  دـننام  تسد و  اب  بجاو  طایتحا  رب  انب  و  دـنک ، هدجـس  تین  بلق  رد  دـناوتیمن ، مه  ار  نیا  رگا  دـیامن و  هراـشا  اهمـشچ 
هدجـس ياج  هب  هرابود  دراذگن  دـیاب  دـشاب  نکمم  هچنانچ  دوش ، دـنلب  هدجـس  ياج  زا  رایتخایب  یناشیپ  رگا  هلأسم 1071 - دـیامن . هراشا 

ياج هب  هرابود  رایتخایب  درادهگن و  ار  رـس  دناوتن  رگا  هن و  ای  دشاب  هتفگ  ار  هدجـس  رکذ  هچ  دوشیم ، باسح  هدجـس  کی  نیا  و  دسرب ،
دنک هیقت  دـیاب  ناسنا  هک  ییاج  هلأسم 1072 - دیوگب . دیاب  دشاب  هتفگن  رکذ  رگا  دوشیم و  باسح  هدجـس  کی  مه  يور  دسرب ، هدـجس 
يور ندـب  هک  يزیچ  يور  رگا  هلأسم 1073 - دورب . رگید  ياج  هب  زامن  يارب  تسین  مزال  دیامن و  هدجـس  نآ  دـننام  شرف و  رب  دـناوتیم 
مارآ نتفر  نییاپ  يرادـقم  نتـشاذگ و  رـس  زا  دـعب  هک  يرگید  زیچ  ای  َرپ ، کشت  يور  یلو  تسا  لـطاب  دـنک  هدجـس  دریگیمن  مارآ  نآ 

رد دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـناوخب  زامن  لگ  نیمز  رد  هک  دوش  راـچان  ناـسنا  رگا  هلأسم 1074 - درادن . لاکشا  دنک  هدجـس  دریگیم 
هک یموـس  تعکر  لوا و  تعکر  رد  هلأسم 1075 - دناوخب . هداتسیا  ار  دهـشت  دنک و  هراشا  رـس  اب  هدجـس  يارب  تسا ، هداتـسیا  هک  یلاح 

دزیخرب دعب  تعکر  يارب  دنیشنب  يرادقم  هک  نآ  نودب  مود  هدجـس  زا  دعب  رگا  اشع  رـصع و  رهظ و  زامن  موس  تعکر  لثم  درادن ، دهـشت 
. دزیخرب دعب  دنیشنب و  تکرحیب  يردق  مود  هدجس  زا  دعب  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  یلو  تسا ، حیحص  شزامن 
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تسا حیحص  اهنآ  رب  هدجس  هک  ییاهزیچ 

رب هدجـس  درک و  هدجـس  تخرد  گرب  بوـچ و  دـننام  دـیوریم ، نـیمز  زا  هـک  یکاروـخ  ریغ  ياـهزیچ  نـیمز و  رب  دـیاب  هلأسم 1076 -
اما تسا  لطاب  هزوریف  قیقع و  هرقن و  الط و  دـننام  یندـعم  ياهزیچ  رب  ندرک  هدجـس  زین  تسین و  حیحـص  یکاشوپ  یکاروخ و  ياـهزیچ 

گرب رب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 1077 - درادن . لاکشا  هایس  ياهگنس  رمرم و  گنس  دننام  یندعم  ياهگنـس  رب  ندرک  هدجس 
فلع و لثم  تسا  ناویح  كاروخ  دـیوریم و  نیمز  زا  هک  ییاهزیچ  رب  هدجـس  هلأسم 1078 - دننکن . هدجـس  دشاب  هزات  رگا  وم ، تخرد 

نیمز زا  هک  یکاروخ  ياهاود  رب  هدجـس  یلو  تسا  حیحـص  دنتـسین ، یکاروخ  هک  ییاـهلُگ  رب  هدجـس  هلأسم 1079 - تسا . حیحـص  هاک 
لومعم اهرهش  زا  یضعب  رد  نآ  ندروخ  هک  یهایگ  رب  هدجـس  هلأسم 1080 - تسین . حیحـص  نابزواگ  لگ  هشفنب و  لگ  دننام  دیوریم ،

چگ گنس  کهآ و  گنس  رب  هدجس  هلأسم 1081 - تسین . حیحص  سران  هویم  رب  هدجس  زین  تسین و  لومعم  رگید  ياهرهـش  رد  تسا و 
يزیچ زا  ار  ذغاک  رگا  هلأسم 1082 - درک . هدجس  دوشیم  مه  نآ  دننام  یلگ و  هزوک  رجآ و  هتخپ و  کهآ  چگ و  هب  هکلب  تسا  حیحص 
هتخاس نآ  دننام  هبنپ و  زا  هک  يذغاک  رب  هدجس  درک و  هدجـس  نآ  رب  دوشیم  دنـشاب ، هتخاس  هاک  زا  اًلثم  تسا  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک 

دعب كاخ ، نآ  زا  دعب  دشابیم ، مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  تبرت  زیچ  ره  زا  رتهب  هدجـس  يارب  هلأسم 1083 - درادن . لاکشا  هدش 
امرس هطساو  هب  دراد  رگا  ای  درادن ، تسا  حیحص  نآ  رب  هدجس  هک  يزیچ  رگا  هلأسم 1084 - تسا . هایگ  گنس  زا  دعب  گنس و  كاخ  زا 
رگید زیچ  زا  رگا  دنک و  هدجـس  تسا ، هبنپ  ای  ناتک  زا  رگا  شـسابل  هب  دـیاب  دـنک ، هدجـس  نآ  رب  دـناوتیمن  اهنیا  دـننام  دایز و  يامرگ  ای 

رتشگنا دـننام  یندـعم  زیچ  هب  دـشابن  نکمم  مه  نآ  هچنانچ  تسد و  تشپ  رب  دـیاب  تسین  مه  نآ  رگا  دـنک و  هدجـس  زیچ  نامه  رب  تسا 
ورف يرادقم  هک  نآ  زا  دـعب  رگا  دریگیمن  مارآ  نآ  يور  یناشیپ  هک  یتسـس  كاخ  لگ و  رب  هدجـس  هلأسم 1085 - دیامن . هدجس  قیقع 

هب هراـبود  درادرب  ار  رهم  هک  نیا  نودـب  دبـسچب و  یناـشیپ  هـب  رهم  لوا ، هدجـس  رد  رگا  هلأسم 1086 - درادـن . لاکـشا  دریگب  مارآ  تفر 
مگ دنکیم  هدجـس  نآ  رب  هک  يزیچ  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1087 - دنک . هداعا  دیاب  تسا و  لطاب  زامن  هکلب  دراد . لاکـشا  دور  هدـجس 

دیاب تسا  گنت  تقو  رگا  دنکشب و  ار  زامن  دیاب  دراد ، تعسو  تقو  هچنانچ  دشاب  هتـشادن  تسا  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ  دوش و 
و تسد ، تشپ  رب  تسین  نکمم  مه  نآ  رگا  زیچ و  نامه  رب  تسا  يرگید  زیچ  زا  رگا  دنک و  هدجس  تسا  ناتک  ای  هبنپ  زا  رگا  شـسابل  هب 

يزیچ رب  ار  یناشیپ  دمهفب  هدجـس  لاح  رد  هاگره  هلأسم 1088 - دیامن . هدجـس  قیقع  رتشگنا  دننام  یندـعم  زیچ  هب  دوشیمن  مه  نآ  رگا 
دشکب تسا  حیحص  نآ  رب  هدجس  هک  يزیچ  يور  هب  نآ  يور  زا  ار  یناشیپ  دیاب  دشاب ، نکمم  رگا  تسا ، لطاب  نآ  رب  هدجس  هک  هتشاذگ 

يور ار  یناشیپ  دمهفب  هدجـس  زا  دعب  رگا  هلأسم 1089 - دـنک . لمع  دـش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  يروتـسد  هب  تسا ، گنت  تقو  رگا  و 
یضعب دشابیم و  مارح  لاعتم  دنوادخ  ریغ  يارب  ندرک  هدجس  هلأسم 1090 - درادن . لاکشا  تسا ، لطاب  نآ  رب  هدجس  هک  هتشاذگ  يزیچ 

درادن و لاکـشا  دشاب ، لاعتم  دنوادخ  رکـش  يارب  رگا  دـنراذگیم ، نیمز  هب  ار  یناشیپ  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ربق  لباقم  هک  ماوع  مدرم  زا 
. تسا مارح  هن  رگ 

هدجس تاهورکم  تابحتسم و 

اًلماک تشادرب و  عوکر  زا  رـس  هک  نآ  زا  دعب  دـناوخیم  زامن  هداتـسیا  هک  یـسک  - 1 تسا : بحتـسم  زیچ  دنچ  هدجـس  رد  هلأسم 1091 -
دهاوخیم درم  هک  یعقوم  - 2 دیوگب . ریبکت  هدجس  هب  نتفر  يارب  تسشن ، اًلماک  هک  نآ  زا  دعب  دناوخیم ، زامن  هتسشن  هک  یسک  داتسیا و 

. دراذگب تسا  حیحص  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ  ای  رهُم  هب  ار  ینیب  - 3 دراذگب . نیمز  هب  ار  اهوناز  لوا  نز  ار و  اهتسد  لوا  دورب ، هدجـس  هب 
اعد هدجس  رد  - 5 دشاب . هلبق  هب  ور  اهنآ  رـس  هک  يروطب  دراذـگب ، شوگ  ربارب  دنابـسچب و  مه  هب  ار  تسد  ناتـشگنا  هدجـس  لاح  رد  - 4

ُوذ َکَّناَف  َِکلْـضَف  ْنِم  یلایَع  ْقُزْرا  َو  ِیْنقُزْرا  َنیِطْعُْملا  َْریَخ  ای  َو  َنیلُوئْـسَْملا  َْریَخ  ای  دناوخب : ار  اعد  نیا  دـهاوخب و  تجاح  ادـخ  زا  دـنک و 
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لـضف زا  نم  لاـیع  نم و  هب  هدـب  يزور  ناگدـننک ، اـطع  نیرتـهب  يا  دـننکیم و  لاؤس  وا  زا  هک  یـسک  نیرتـهب  يا  ینعی  ِمیِظَْعلا . ِلْـضَْفلا 
پچ ياـپ  فـک  رب  ار  تسار  ياـپ  يور  دنیـشنب و  پـچ  نار  رب  هدجـس  زا  دـعب  - 6 یگرزب . لـضف  ياراد  وت  هک  یتسردـب  سپ  تدوـخ ،

ُرِفْغَتْسَأ تفرگ  مارآ  هک  شندب  لوا  هدجـس  زا  دعب  - 8 دیوگب . ریبکت  تفرگ  مارآ  شندب  تسـشن و  یتقو  هدجـس  ره  زا  دعب  - 7 دراذگب .
، مود هدجس  هب  نتفر  يارب  - 10 دراذگب . اهنار  يور  ار  اهتسد  نتسشن  عقوم  رد  دهدب و  لوط  ار  هدجـس  - 9 دیوگب . ِْهَیلا  ُبُوتا  َو  یِّبَر  هَّللا 

دناهداد روتسد  اههدجس  رد  هک  يرکذ  دصق  هب  ار  نآ  رگا  دتسرفب و  تاولـص  اههدجـس  رد  - 11 دیوگب . ربکا ) هَّللا   ) ندـب یمارآ  لاح  رد 
دننابسچن نیمز  هب  ار  مکش  اهجنرآ و  اهدرم  - 13 درادرب . نیمز  زا  اهوناز  زا  دعب  ار  اهتسد  ندش ، دنلب  عقوم  رد  - 12 درادن . لاکشا  دیوگب 
تابحتـسم و  دننابـسچب . رگیدکی  هب  ار  ندب  ياضعا  دـنراذگب و  نیمز  رب  ار  مکـش  اهجنرآ و  اهنزو  دـنراد  هاگن  ادـج  ولهپ  زا  ار  اهوزاب  و 

فرطرب يارب  تسا  هورکم  زین  و  تسا . هورکم  هدجس  رد  ندناوخ  نآرق  هلأسم 1092 - تسا . هدش  هتفگ  لصفم  ياهباتک  رد  هدجس  رگید 
اهنیا ریغ  تسا و  لطاب  زامن  دـیآ ، نوریب  ناـهد  زا  فرح  ود  ندرک ، توف  رثا  رد  رگا  و  دـنک . توف  ار  هدجـس  ياـج  راـبغ ، درگ و  ندرک 

. تسا هدش  هتفگ  لصفم  ياهباتک  رد  مه  يرگید  تاهورکم 

نآرق بجاو  هدجس 

شوگ ای  دناوخب  ناسنا  رگا  هک  تسا ، هدجـس  هیآ  کی  هدجـس ، مح  لیزنت و  ملا  أرقا ، مجنلا ، هروس و  راهچ  زا  کی  ره  رد  هلأسم 1093 -
هلأسم 1094- دیامن . هدجس  دیاب  دمآ  شدای  تقو  ره  درک ، شومارف  رگا  دنک و  هدجس  ًاروف  دیاب  هیآ ، نآ  ندش  مامت  زا  دعب  دهد ، نآ  هب 

کی هدروخ  ششوگ  هب  رگا  دیامن و  هدجس  ود  هداد  شوگ  هچنانچ  دونشب  مه  يرگید  زا  دناوخیم ، ار  هدجس  هیآ  هک  یعقوم  ناسنا  رگا 
درادرب هدجس  زا  رس  دیاب  دهدب  شوگ  نآ  هب  ای  دناوخب  ار  هدجس  هیآ  هدجس  لاح  رد  رگا  زامن  ریغ  رد  هلأسم 1095 - تسا . یفاک  هدجس 

ار هدجس  هیآ  نوفامارگ  لثم  زا  ای  دونشب ، درادن ، نآرق  ندناوخ  دصق  هک  یسک  زا  ار  هدجس  هیآ  رگا  هلأسم 1096 - دنک . هدجس  هرابود  و 
رد هلأسم 1097 - دنک . هدجس  تسا  بجاو  دونشب  دناسریم  ار  ناسنا  دوخ  يادص  هک  یتلآ  زا  رگا  یلو  دیامن ، هدجس  تسین  مزال  دونشب 

تـسین مزال  تسا  زامن  رد  هک  ار  هدجـس  طیارـش  ریاس  یلو  درک ، هدجـس  یکاشوپ  یکاروخ و  ياهزیچ  رب  دوشیمن  نآرق  بجاو  هدـجس 
هدجس رد  هاگره  هلأسم 1099 - درک . هدجـس  دنیوگب  هک  دـنک  لمع  يروط  دـیاب  نآرق  بجاو  هدجـس  رد  هلأسم 1098 - دـننک . تاعارم 
تـسا رتهب  تسا و  بحتـسم  رکذ ، نتفگ  تسا و  یفاک  دـیوگن  رکذ  هچ  رگا  دراذـگب ، نیمز  هب  هدجـس  دـصق  هب  ار  یناـشیپ  نآرق  بجاو 

َال َو  ًافِْکنَتْـسُم  َال  ًاّقِر  َو  ًادُّبَعَت  ِّبَر  ای  ََکل  ُتْدَجَـس  ًاّقِر  َو  ًۀَّیِدُوبُع  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلا  َال  ًاقیِدْـصَت  َو  ًانامیا  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلا  اّقَح ال  ًاّقَح  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلا  ال  دـیوگب :
. ٌریِجَتْسُم ٌِفئاَخ  ٌفیِعَض  ٌلِیلَذ  ٌْدبَع  اَنَأ  َْلب  ًاِربْکَتْسُم 

دّهشت

دعب ناسنا  دیاب  اشع  رصع و  رهظ و  زامن  مراهچ  تعکر  برغم و  زامن  موس  تعکر  بجاو و  ياهزامن  مامت  مود  تعکر  رد  هلأسم 1100 -
َّنَأ ُدَهْـشَأ  َو  َُهل  َکیرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلا  ْنا ال  ُدَهْـشَأ  دیوگب : ینعی  دـناوخب  دهـشت  ندـب  ندوب  مارآ  لاح  رد  دنیـشنب و  مود  هدجـس  زا 

تسا لومعم  هک  يروطب  حیحص و  یبرع  هب  دیاب  دهشت  تاملک  هلأسم 1101 - ٍدَّمَُحم . ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ُُهلوُسَر  َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم 
دیاب هدناوخن ، ار  دهـشت  هک  دیایب  شدای  عوکر  زا  شیپ  دتـسیاب و  دنک و  شومارف  ار  دهـشت  رگا  هلأسم 1102 - دوش . هتفگ  مه  رـس  تشپ 
دعب ای  عوکر  رد  رگا  دنک و  مامت  ار  زامن  دناوخب و  دوش  هدناوخ  تعکر  نآ  رد  دیاب  هچنآ  دتـسیاب و  هرابود  دناوخب و  ار  دهـشت  دنیـشنب و 

ود هدش  شومارف  دهشت  يارب  بجاو  طایتحا  رب  انب  و  دنک ، اضق  ار  دهـشت  زامن ، مالـس  زا  دعب  دنک و  مامت  ار  زامن  دیاب  دیایب ، شدای  نآ  زا 
پچ ياـپ  فـک  هب  ار  تسار  ياـپ  يور  دنیـشنب و  پچ  نار  رب  دهـشت  لاـح  رد  تسا  بحتـسم  هلأسم 1103 - دروآ . اج  هب  وهـس  هدـجس 

رب ار  اهتـسد  تسا  بحتـسم  زین  ِهَِّلل و  ءامْـسْالا  ُْریَخ  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللِاب  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  دیوگب : ای  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  دیوگب : دهـشت  زا  شیپ  دراذـگب و 
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ْعَفْرا َو  ُهَتَعافَـش  ْلَّبَقَت  دیوگب و  دهـشت  ندش  مامت  زا  دـعب  دـنک و  هاگن  دوخ  ناماد  هب  دنابـسچب و  رگیدـکی  هب  ار  اهتـشگنا  دراذـگب و  اهنار 
. دننابسچب مه  هب  ار  اهنار  دهشت ، ندناوخ  تقو  رد  اهنز  تسا  بحتسم  هلأسم 1104 - ُهَتَجَرَد .

زامن مالس 

َو ُِّیبَّنلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  دیوگب : تسا  مارآ  ندب  هتـسشن و  هک  یلاح  رد  تسا  بحتـسم  زامن  رخآ  تعکر  دهـشت  زا  دـعب  هلأسم 1105 -
ای دیامن ، هفاضا  ار  ُُهتاکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  هک  تسا  نآ  یبابحتـسا  طوحا  ْمُْکیَلَع و  ُمالَّسلا  دیوگب : دـیاب  نآ  زا  دـعب  ُُهتاکََرب و  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر 
هب زامن  تروص  هک  دیایب  شدای  یعقوم  دنک و  شومارف  ار  زامن  مالس  رگا  هلأسم 1106 - َنیِِحلاَّصلا . ِهَّللا  ِدابِع  یَلَع  َو  اْنیَلَع  ُمالَّسلا  دیوگب :

دـیوگب و ار  مالـس  دـیاب  هدادـن ، ماجنا  ندرک  هلبق  هب  تشپ  لثم  دـنکیم  لطاب  ار  زامن  نآ  يوهـس  يدـمع و  هک  مه  يراک  هدروخن و  مه 
هچنانچ تسا ، هدروخ  مه  هب  زامن  تروص  هک  دیایب  شدای  یعقوم  دنک و  شومارف  ار  زامن  مالس  رگا  هلأسم 1107 - تسا . حیحص  شزامن 
هدادـن ماجنا  ندرک  هلبق  هب  تشپ  لثم  دـنکیم ، لطاب  ار  زامن  نآ  يوهـس  يدـمع و  هک  يراک  دروخب  مه  هب  زامن  تروص  هک  نآ  زا  شیپ 
دنکیم لطاب  ار  زامن  نآ  يوهـس  يدـمع و  هک  يراک  دروخب ، مه  هب  زاـمن  تروص  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  و  تسا ، حیحـص  شزاـمن  دـشاب 

. تسین تّوق  زا  یلاخ  نآ  ندوب  حیحص  هچرگ  تسا ، لطاب  شزامن  طایتحا  رب  انب  دشاب  هداد  ماجنا 

بیترت

زامن دروآ ، اج  هب  عوکر  زا  شیپ  ار  دوجـس  ای  دناوخب ، دـمح  زا  شیپ  ار  هروس  اًلثم  دـنزب ، مه  هب  ار  زامن  بیترت  ًادـمع  رگا  هلأسم 1108 -
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 1109 - دوشیم . لطاب 

، دروآ اـج  هب  تسین  نکر  تسا و  نآ  زا  دـعب  هک  ار  يزیچ  دـنک و  شومارف  ار  ینکر  رگا  هلأسم 1110 - تسا . لطاب  زامن  دیامن ، هدـجس 
هلأسم دناوخب . هرابود  هدناوخ  نآ  زا  شیپ  ًاهابتشا  ار  هچنآ  دروآ و  اج  هب  ار  نکر  دیاب  دناوخب ، دهشت  دنک  هدجس  ود  هک  نآ  زا  شیپ  اًلثم 

، دوش عوکر  لوغـشم  دنک و  شومارف  ار  دمح  اًلثم  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  زا  دعب  نکر  دنک و  شومارف  تسین  نکر  هک  ار  يزیچ  رگا  - 1111
تـسین نکر  مه  نآ  تسا و  نآ  زا  دعب  هک  ار  يزیچ  دـنک و  شومارف  تسین  نکر  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 1112 - تسا . حیحص  شزامن 

ار دمح  هک  دیایب  شدای  عوکر  رد  اًلثم  دشاب ، هدش  دعب  نکر  لوغـشم  هچنانچ  دناوخب  ار  هروس  دـنک و  شومارف  ار  دـمح  اًلثم  دروآ ، اج  هب 
، نآ زا  دعب  دروآاجب و  هدرکشومارف  ار  هچنآ  دیاب  دشاب ، هدشن  دعب  نکر  لوغـشم  رگا  و  تسا ، حیحـص  وا  زامن  درذگب و  دیاب  هدـناوخن ،
ار مود  هدجس  ای  تسا ، مود  هدجس  هک  نیا  لایخ  هب  ار  لوا  هدجس  رگا  هلأسم 1113 - دناوخب . هرابود  هدناوخ  رتولج  ًاهابتشا  هک  ار  يزیچ 

باسح مود  هدجـس  وا  مود  هدجـس  لوا و  هدجـس  وا  لوا  هدجـس  تسا و  حیحـص  زاـمن  دروآ ، اـج  هب  تسا  لوا  هدجـس  هک  نیا  لاـیخ  هب 
. دوشیم

تالاوُم

دروآ و اج  هب  مه  رـس  تشپ  ار  دهـشت  دوجـس و  عوکر و  دننام  زامن  ياهراک  ینعی  دناوخب ، تالاوم  اب  ار  زامن  دـیاب  ناسنا  هلأسم 1114 -
دنیوگن هک  دزادـنیب  هلـصاف  اهنآ  نیب  يردـق  هب  رگا  دـناوخب و  مهرـس  تشپ  تسا  لومعم  هک  يروطب  دـناوخیم  زامن  رد  هک  ار  ییاهزیچ 

هک دشابن  يردـقب  هلـصاف  دزادـنیب و  هلـصاف  تاملک  ای  اهفرح  نیب  ًاوهـس  زامن  رد  رگا  هلأسم 1115 - تسا . لطاب  شزامن  دـناوخیم  زاـمن 
نکر لوغـشم  رگا  دناوخب و  لومعم  روطب  ار  تاملک  ای  اهفرح  نآ  دیاب  دشاب ، هدشن  دـعب  نکر  لوغـشم  هچنانچ  دورب  نیب  زا  زامن  تروص 

مه هـب  ار  تـالاوم  گرزب ، ياـههروس  ندـناوخ  دوجــس و  عوـکر و  نداد  لوـط  هلأسم 1116 - تسا . حیحـص  شزامن  دـشاب ، هدـش  دـعب 
. دنزیمن
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تونُق

هک نآ  اب  رتو  زامن  رد  و  دـناوخب ، تونق  تسا  بحتـسم  مود ، تعکر  عوکر  زا  شیپ  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  ماـمت  رد  هلأسم 1117 -
جنپ تایآ  زاـمن  دراد و  تونق  کـی  تعکر  ره  رد  هعمج  زاـمن  و  تسا ، بحتـسم  عوکر  زا  شیپ  تونق  ندـناوخ  دـشابیم ، تعکر  کـی 

دناوخب تونق  دهاوخب  رگا  هلأسم 1118 - دراد . تونق  راهچ  مّود  تعکر  رد  تونق و  جـنپ  لوا  تعکر  رد  نابرق  رطف و  دـیع  زامن  تونق و 
رارق نامـسآ  هب  ور  ار  اهتـسد  فک  دیامن و  دنلب  تروص  لباقم  ات  ار  اهتـسد  تسا  بحتـسم  دنک و  دـنلب  ار  اهتـسد  دـیاب  بجاو  طایتحا  هب 

دـهد و رارق  مه  هب  لصتم  مه  يولهپ  ار  اهتـسد  فک  ود  ره  دنابـسچب و  مه  هب  ماـهبا  زج  هب  ار  اهتـسد  ناتـشگنا  ءاـجر ، دـصق  هب  و  دـهد ،
تسا و یفاک  دشاب ، ِهَّللا  َناَْحبُس  کی  هچ  رگا  دیوگب ، يرکذ  ره  تونق  رد  هلأسم 1119 - دشاب . شیاهتسد  فک  هب  تونق  ماگنه  شهاگن 
ام َو  ِعبَّسلا  َنیِـضَرَْألا  ِّبَر  َو  ِْعبَّسلا  ِتاواـمَّسلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُـس  ُْمیِظَْعلا  ُِّیلَْعلا  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلا  اـَل  ُمیِرَْکلا  ُمِیلَْحلا  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلا  اـَل  دـیوگب : تسا  رتهب 

يارب یلو  دناوخب ، دنلب  ار  تونق  ناسنا  تسا  بحتـسم  هلأسم 1120 - َنیَِملاْعلا . ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ِمیظَْعلا  ِشْرَْعلا  ِّبَر  َو  َّنُهَْنَیب  اـم  َو  َّنِهِیف 
رگا هلأسم 1121 - تسین . بحتـسم  تونق  ندناوخ  دنلب  دونـشب ، ار  وا  يادص  تعامج  ماما  رگا  دناوخیم ، تعامج  هب  ار  زامن  هک  یـسک 

دتـسیاب و تسا  بحتـسم  دیایب ، شدای  دوش  مخ  عوکر  هزادنا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دـنک و  شومارف  رگا  درادـن و  اضق  دـناوخن  تونق  ًادـمع 
مالس زا  دعب  تسا  بحتـسم  دیایب ، شدای  هدجـس  رد  رگا  دنک و  اضق  عوکر  زا  دعب  تسا  بحتـسم  دیایب ، شدای  عوکر  رد  رگا  و  دناوخب ،

. دیامن اضق  زامن ،

زامن همجرت 

دمح هروس  همجرت  - 1

محر نمؤم  رب  ترخآ  رد  دـنکیم و  محر  رفاـک  نمؤـم و  رب  اـیند  رد  هک  يدـنوادخ  ماـن  هب  منکیم  ادـتبا  ینعی  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب 
« میحرلا نمحرلا  . » تسا تادوجوم  همه  هدـنهد  شرورپ  هک  تسا  يدـنوادخ  صوصخم  اـنث  ینعی  نیملاـعلا » بر  هَّلل  دـمحلا  . » دـیامنیم
. تسا تمایق  زور  رایتخا  بحاص  هاشداپ و  ینعی  نیدـلا » موی  کلام  . » دـنکیم محر  نمؤم  رب  ترخآ  رد  رفاک و  نمؤم و  رب  ایند  رد  ینعی 

تیاده ینعی  میقتسملا » طارـصلا  اندها  . » میهاوخیم کمک  وت  زا  طقف  مینکیم و  تدابع  ار  وت  طقف  ینعی  نیعتـسن » كایإ  دبعن و  كایإ  »
نانآ هک  يداد  تمعن  ناـنآ  هب  هک  یناـسک  هار  هب  ینعی  مهیلع » تمعنا  نیذـلا  طارـص  . » تسا مالـسا  نید  نآ  هک  تسار  هار  هب  ار  اـم  نک 

نآ هن  ناشیارب و  ياهدرک  بضغ  هک  یناسک  هار  هب  هن  ینعی  نیلاضلا » ـال  مهیلع و  بوضغملا  ریغ   » دنتـسه ناربمغیپ  نانیـشناج  ناربمغیپ و 
. دنهارمگ هک  یناسک 

دحا هَّللا  وه  لق  هروس  همجرت  - 2

« دمـصلا هَّللا  . » هناگی تسا  ییادـخ  دـنوادخ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يا  وگب  ینعی  دـحا ،» هَّللا  وه  لق  : » میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 
ینعی دحا » ًاوفک  هل  نکی  مل  و  . » تسین یسک  دنزرف  درادن و  دنزرف  دلوی ،» مل  دلی و  مل  . » تسا زاینیب  تادوجوم  مامت  زا  هک  ییادخ  ینعی 

. تسین وا  لثم  تاقولخم ، زا  سک  چیه 

تسا بحتسم  اهنآ  زا  دعب  هک  ییاهرکذ  دوجس و  عوکر و  رکذ  همجرت  - 3

، متـسه وا  شیاتـس  لوغـشم  نم  تسا و  هزنم  كاـپ و  یـصقن  بیع و  ره  زا  نم  گرزب  راـگدرورپ  ینعی  هدـمحب ، مـیظعلا و  یبر  ناـحبس 
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لوغـشم نم  تسا و  هزنم  كاپ و  یـصقن  بیع و  ره  زا  دشابیم  رتالاب  سک  همه  زا  هک  نم  راگدرورپ  ینعی  هدمحب  یلعالا و  یبر  ناحبس 
هیلإ بوتا  یبر و  هَّللا  رفغتسا  دنکیم ، شیاتـس  ار  وا  هک  یـسک  يانث  دریذپب  دونـشب و  ادخ  ینعی  هدمح  نمل  هَّللا  عمـس  متـسه ، وا  شیاتس 
هتوق هَّللا و  لوحب  میامنیم ، تشگزاب  وا  فرط  هب  نم  تسا و  نم  هدنهد  شرورپ  هک  يدنوادخ  زا  منکیم  ترفغم  شزرمآ و  بلط  ینعی 

. منیشنیم مزیخیمرب و  وا  هوق  لاعتم و  يادخ  يرای  هب  ینعی  دعقا  موقا و 

تونق همجرت  - 4

هلا ال  ، » تسا مرک  ملح و  بحاص  هک  ییاتمهیب  ياتکی  يادخ  رگم  شتـسرپ  راوازـس  ییادـخ  تسین  ینعی  میرکلا ،» میلحلا  هَّللا  ّالا  هلا  «ال 
ّبر هَّللا  ناحبس  . » تسا گرزب  هبترمدنلب و  هک  ییاتمهیب  ياتکی  يادخ  رگم  شتـسرپ  راوازـس  ییادخ  تسین  ینعی  میظعلا » یلعلا  هَّللا  ّالا 

. تسا نیمز  تفه  راگدرورپ  نامسآ و  تفه  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  تسا  هزنم  كاپ و  ینعی  عبسلا ،» نیضرالا  ّبر  عبسلا و  تاوامـسلا 
راگدرورپ تساهنآ و  نیب  ام  اهنیمز و  اهنامـسآ و  رد  هک  تسا  يزیچ  ره  راگدرورپ  ینعی  میظعلا ،» شرعلا  بر  نهنیب و  اـم  نهیف و  اـم  «و 

. تسا تادوجوم  مامت  هدنهد  شرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  انث  دمح و  ینعی  نیملاعلا ،» بر  هَّلل  دمحلا  و  . » تسا گرزب  شرع 

هعبرا تاحیبست  همجرت  - 5

ییادـخ تسین  تسوا و  صوصخم  انث  یلاعت و  دـنوادخ  تسا  هزنم  كاپ و  ینعی  ربکا ،» هَّللا  هَّللا و  اـّلا  هلا  ـال  هَّلل و  دـمحلا  هَّللا و  ناحبـس  »
. دننک فصو  ار  وا  هک  نیا  زا  تسا  رتگرزب  و  اتمهیب ، يادخ  رگم  شتسرپ  راوازس 

مالس دهشت و  همجرت  - 6

راوازس ییادخ  هک  مهدیم  تداهش  تسا و  راگدرورپ  صوصخم  شیاتـس  ینعی  هل » کیرـش  هدحو ال  هَّللا  ّالا  هلا  نَأ ال  دهـشأ  هَّلل  دمحلا  »
یلص دمحم  هک  مهدیم  تداهش  ینعی  هلوسر ،» هدبع و  ًادمحم  نا  دهشأ  و   » درادن کیرش  تسا و  هناگی  هک  ییادخ  رگم  تسین  شتسرپ 

و  » دمحم لآ  دمحم و  رب  تسرفب  تمحر  ایادخ  ینعی  دمحم » لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا   » تسوا هداتـسرف  ادـخ و  هدـنب  هلآ  هیلع و  هللا 
یبنلا و اهیأ  کیلع  مالـسلا   » نک دـنلب  دوخ  دزن  ار  ترـضح  نآ  هجرد  ار و  ربمغیپ  تعافـش  نک  لوبق  ینعی  هتجرد » عفرا  هتعافـش و  لّبقت 

ینعی نیحلاصلا » هَّللا  دابع  یلع  انیلع و  مالـسلا  . » داـب وت  رب  ادـخ  تاـکرب  تمحر و  ربمغیپ و  يا  وت  رب  مالـس  ینعی  هتاـکرب ،» هَّللا و  ۀـمحر 
تاکرب تمحر و  مالـس و  ینعی  هتاکرب » هَّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلا  ، » وا بوخ  ناگدـنب  مامت  نارازگزامن و  رب  ملاع  دـنوادخ  زا  مالس 

. داب نینمؤم  امش  رب  دنوادخ 

زامن بیقعت 

نآ زا  شیپ  تسا  رتهب  و  دوش . نآرق  اعد و  رکذ و  ندناوخ  ینعی  بیقعت  لوغشم  يرادقم  زامن  زا  دعب  ناسنا  تسا  بحتسم  هلأسم 1122 -
، دـشاب یبرع  هب  بیقعت  تسین  مزال  دـناوخب و  ار  بیقعت  هلبق  هب  ور  دوش ، لطاب  وا  ممیت  لسغ و  وضو و  دـنک و  تکرح  دوخ  ياـج  زا  هک 

ترضح حیبست  تسا ، هدش  شرافـس  یلیخ  هک  ییاهبیقعت  زا  و  دناوخب ، دناهداد  روتـسد  اعد  ياهباتک  رد  هک  ار  ياهزیچ  تسا  رتهب  یلو 
ناحبس هبترم  نآ 33  زا  دعب  هَّلل  دـمحلا  هبترم  دـعب 33  ربکا ، هَّللا  هبترم   34 دوش : هتفگ  بیترت  نیا  هب  دـیاب  هک  تسا  اهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز 

زا دعب  تسا  بحتسم  هلأسم 1123 - دوش . هتفگ  هَّلل  دمحلا  زا  دعب  تسا  رتهب  یلو  تفگ  هَّلل  دـمحلا  زا  شیپ  ار  هَّللا  ناحبـس  دوشیم  هَّللا و 
ای هبترم  هس  ای  هبترم  دص  تسا  رتهب  یلو  تسا ، یفاک  دراذگب  نیمز  رب  رکش  دصق  هب  ار  یناشیپ  هک  ردق  نیمه  دیامن و  رکش  هدجس  زامن ،

هدجس دوشیم  رود  وا  زا  ییالب  ای  دسریم  ناسنا  هب  یتمعن  تقو  ره  تسا ، بحتسم  زین  دیوگب و  ًاْوفَع  ای  ًارْکُـش  ای  ِهَِّلل  ًارْکُـش  هبترم ، کی 
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. دروآ اج  هب  رکش 

ربمغیپ رب  تاولص 

ار بانج  نآ  هینک  بقل و  ای  دمحا ، دمحم و  دننام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  كرابم  مسا  ناسنا  تقو  ره  هلأسم 1124 -
مسا نتـشون  عقوم  هلأسم 1125 - دتـسرفب . تاولـص  تسا  بحتـسم  دشاب ، زامن  رد  هچ  رگا  دونـشب ، ای  دـیوگب  مساقلا  وبا  یفطـصم و  لثم 

دای ار  ترضح  نآ  تقو  ره  تسا  رتهب  زین  دسیونب و  مه  ار  تاولـص  تسا  بحتـسم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  كرابم 
. دتسرفب تاولص  دنکیم 

زامن تالِطْبُم 

زامن تالِطْبُم 

: دنیوگیم تالطبم  ار  اهنآ  دنکیم و  لطاب  ار  زامن  زیچ  هدزاود  هلأسم 1126 -

لوا

، تسا یبصغ  شناکم  دمهفب  زامن  نیب  رد  اًلثم  دورب ، نیب  زا  نآ  ياهطرش  زا  یکی  زامن  نیب  رد  هکنآ 

مود

یلو دیآ ، نوریب  وا  زا  لوب  اًلثم  دیآ ، شیپ  دنکیم  لطاب  ار  لسغ  ای  وضو  هک  يزیچ  يراچان ، يور  زا  ای  ًاوهـس  ای  ًادمع  زامن  نیب  رد  هکنآ 
هک يروتسد  هب  هچنانچ  دوش  جراخ  وا  زا  طیاغ  ای  لوب  زامن  نیب  رد  رگا  دنک ، يراددوخ  طیاغ  لوب و  ندمآ  نوریب  زا  دناوتیمن  هک  یسک 
هک یتروص  رد  دوش ، جراخ  نوخ  هضاحتسم  نز  زا  زامن  نیب  رد  رگا  زین  و  دوشیمن ، لطاب  شزامن  دیامن  راتفر  دش  هتفگ  وضو  ماکحا  رد 

زامن نیب  رد  هک  دنادن  رگا  هدرب ، شباوخ  رایتخایب  هک  یسک  هلأسم 1127 - تسا . حیحص  شزامن  دشاب ، هدرک  راتفر  هضاحتسا  روتسد  هب 
هک دـنک  کش  دـنادب و  ار  زامن  ندـش  مامت  رگا  یلو  دـناوخب ، هرابود  ار  شزامن  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  اـنب  نآ ، زا  دـعب  اـی  هدرب  شباوخ 

زامن زا  دعب  هک  دنک  کش  هدیباوخ و  شدوخ  رایتخا  هب  دـنادب  رگا  هلأسم 1128 - تسا . حیحـص  شزامن  دعب ، ای  هدوب  زامن  نیب  رد  باوخ 
باوخ زا  هدجـس  لاح  رد  رگا  هلأسم 1129 - تسا . حیحـص  شزامن  هدـیباوخ  تسا و  زامن  لوغـشم  هک  هتفر  شدای  زامن  نیب  رد  اـی  هدوب ،

. دناوخب هرابود  ار  زامن  نآ  دیاب  رکش ، هدجس  رد  ای  تسا ، زامن  رخآ  هدجس  رد  هک  دنک  کش  دوش و  رادیب 

موس

ار اهتسد  بدا  يارب  هاگره  هلأسم 1130 - دراذگب . مه  يور  ار  اهتسد  دنتـسین  هعیـش  هک  یناسک  ضعب  لثم  هک  تسا  نآ  زامن  تالطبم  زا 
ای يراچان  ای  یـشومارف  يور  زا  رگا  یلو  دناوخب ، هرابود  ار  زامن  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـشابن ، اهنآ  لثم  هچ  رگا  دراذـگب ، مه  يور 

. درادن لاکشا  دراذگب  مه  يور  ار  اهتسد  نآ ، دننام  تسد و  ندناراخ  لثم  رگید  راک  يارب 

مراهچ

. دوشیمن لطاب  شزامن  دیوگب ، هیقت  يور  زا  ای  ًاهابتشا  رگا  یلو  دیوگب  نیمآ  دمح ، ندناوخ  زا  دعب  هک  تسا  نآ  زامن  تالطبم  زا 
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مجنپ

ًادـمع رگا  هکلب  ددرگرب ، هلبق  پچ  ای  تسار  فرط  هب  ای  دـنک ، هلبق  هب  تشپ  یـشومارف  يور  زا  اـی  ًادـمع  هک  تسا  نآ  زاـمن  تـالطبم  زا 
همه ًادمع  رگا  هلأسم 1131 - تسا . لطاب  شزامن  دسرن ، پچ  ای  تسار  فرط  هب  هچ  رگا  تسا ، هلبق  هب  ور  دـنیوگن  هک  ددرگرب  يردـقب 

طاـیتحا دـنادرگب  رادـقم  نیا  هب  ار  تروص  مه  ًاوهـس  رگا  هکلب  تسا  لـطاب  شزاـمن  دـنادرگرب  هلبق  پچ  اـی  تسار  فرط  هب  ار  تروـص 
ای دـشاب  ًادـمع  دـنادرگب  یمک  ار  رـس  رگا  یلو  دـیامن ، مامت  ار  لوا  زامن  هک  تسین  مزـال  دـناوخب و  هراـبود  ار  زاـمن  هک  تسا  نآ  بجاو 

. دوشیمن لطاب  شزامن  ًاهابتشا 

مشش

مه فرح  کی  دشاب و  هتـشادن  مه  ینعم  هچ  رگا  دنک  ینعم  دـصق  هملک  نآ  زا  هک  دـیوگب  ياهملک  ًادـمع  هک  تسا  نآ  زامن  تالطبم  زا 
ًاوهـس رگا  یلو  دشاب ، رتشیب  ای  فرح  ود  هک  یتروص  رد  دناوخب  هرابود  ار  زامن  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنکن  مه  دصق  رگا  هکلب  دـشاب 

هک ق )  ) لثم دشاب  هتـشاد  ینعم  هملک  نآ  هچنانچ  دراد ، فرح  کی  هک  دـیوگب  ياهملک  رگا  هلأسم 1132 - دوشیمن . لطاب  زامن  دـیوگب 
رگا هکلب  دوشیم ، لطاب  شزامن  دیامن ، ار  نآ  دـصق  دـنادب و  ار  نآ  ینعم  هچنانچ  نک ، يرادـهگن  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  برع  نابز  رد 

ندرک و هفرس  هلأسم 1133 - دناوخب . هرابود  ار  زامن  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـشاب  نآ  يانعم  تفتلم  یلو  دـنکن  ار  نآ  يانعم  دـصق 
لطاب ار  زامن  دشاب  يدمع  رگا  تسا ، فرح  ود  هک  اهنیا  دـننام  هآ و  خآ و  نتفگ  یلو  درادـن ، لاکـشا  زامن  رد  ندیـشک  هآ  ندز و  غورآ 

دنک دنلب  ار  ادص  نآ ، نتفگ  عقوم  رد  و  ربکا » هَّللا  : » دیوگب رکذ  دصق  هب  اًلثم  دیوگب  رکذ  دصق  هب  ار  ياهملک  رگا  هلأسم 1134 - دنکیم .
مه رکذ  دصق  هچ  رگا  دـیوگب ، دـنامهفب  یـسک  هب  يزیچ  هک  نیا  دـصق  هب  هچنانچ  یلو  درادـن  لاکـشا  دـنامهفب  يرگید  هب  ار  يزیچ  هک 

ماـکحا رد  دراد و  بجاو  هدجـس  هـک  ياهروـس  راـهچ  زا  ریغ  زاـمن ، رد  نآرق  ندـناوخ  هلأسم 1135 - دوشیم . لطاب  زامن  دـشاب ، هتـشاد 
دـمح و زا  يزیچ  رگا  هلأسم 1136 - دـشاب . رگید  نابز  ای  یـسراف  هب  هچ  رگا  درادـن  لاکـشا  زامن  رد  ندرک  اعد  زین  دـش و  هتفگ  تبانج 

مالـس يرگید  هب  دـیابن  ناسنا  زامن ، لاح  رد  هلأسم 1137 - درادن . لاکـشا  دـیوگب  هبترم  دـنچ  ًاطایتحا  ای  ًادـمع  ار  زامن  ياهرکذ  هروس و 
دیابن و  مُْکیَلَع » ٌمالَس   » ای ْمُْکیَلَع » ُمالَّسلا  : » دیوگب اًلثم  دشاب  مدقم  مالس  هک  دهد  باوج  يروط  دیاب  دنک ، مالـس  وا  هب  يرگید  رگا  دنک و 
يور زا  ای  ًادـمع  رگا  و  دـیوگب ، ًاروف  زاـمن  ریغ  رد  اـی  زاـمن  رد  هچ  ار  مالـس  باوج  دـیاب  ناـسنا  هلأسم 1138 - دـیوگب . ُمالَّسلا » ُمُْکیَلَع  »
باوج دیابن  دشاب  زامن  رد  هچنانچ  دوشن ، باسح  مالـس  نآ  باوج  دیوگب  باوج  رگا  هک  دهد ، لوط  يردقب  ار  مالـس  باوج  یـشومارف 

یلو دونشب ، هدننکمالس  هک  دیوگب  يروط  ار  مالـس  باوج  دیاب  هلأسم 1139 - تسین . بجاو  نداد  باوج  دـشابن ، زامن  رد  رگا  دـهدب و 
دصق هب  ار  مالس  باوج  رازگزامن  هلأسم 1140 - تسا . یفاک  دهدب  ار  وا  باوج  لومعم  روطب  ناسنا  هچنانچ  دـشاب ، رک  هدننکمالـس  رگا 

رازگزامن هب  دـمهفیم  ار  دـب  بوخ و  هک  ياهچب  ینعی  زیمم ، هچب  ای  مرحمان  درم  ای  نز  رگا  هلأسم 1141 - اعد . دصق  هب  هن  دـیوگب  باوج 
حیحص شزامن  یلو  هدرک  تیـصعم  دهدن  ار  مالـس  باوج  رازگزامن  رگا  هلأسم 1142 - دهدب . ار  وا  باوج  دـیاب  رازگزامن  دـنک ، مالس 

هلأسم 1144- تسین . بجاو  وا  باوج  دوشن ، باسح  مالـس  هک  يروطب  دـنک ، مالـس  طلغ  رازگزامن  هب  یـسک  رگا  هلأسم 1143 - تسا .
نز درم و  مالس  باوج  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  تسین ، بجاو  دنکیم  مالس  یخوش  ای  هرخسم  يور  زا  هک  یسک  مالـس  باوج 
یلو تسا ، بجاو  نانآ  همه  رب  وا  مالس  باوج  دنک ، مالس  ياهدع  هب  یسک  رگا  هلأسم 1145 - کیلع . طقف  ای  مالس  دیوگب  ناملسم  ریغ 

وا هب  نداد  مالس  دصق  هدننکمالس  هک  یسک  دنک و  مالس  ياهدع  هب  یسک  رگا  هلأسم 1146 - تسا . یفاک  دهد  باوج  نانآ  زا  یکی  رگا 
اهنآ نیب  هک  یسک  دنک و  مالـس  ياهدع  هب  رگا  هلأسم 1147 - تسا . بجاو  هدع  نآ  رب  وا  مالـس  باوج  مه  زاب  دهد ، باوج  هتـشادن ، ار 

دنادب رگا  تسا  نینچمه  و  دهدب ، باوج  دیابن  هن ، ای  هتشاد  مه  ار  وا  هب  ندرک  مالس  دصق  هدننکمالـس  هک  دنک  کش  تسا  زامن  لوغـشم 
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وا باوج  دیاب  دهدن ، باوج  يرگید  هتشاد و  مه  ار  وا  دصق  هک  دنادب  رگا  اما  دهدب . ار  مالـس  باوج  يرگید  یلو  هتـشاد  مه  ار  وا  دصق 
هب رتکچوک  هتسشن و  هب  هداتـسیا  هدایپ و  هب  هراوس  هک  تسا  هدش  شرافـس  یلیخ  تسا و  بحتـسم  ندرک  مالـس  هلأسم 1148 - دیوگب . ار 

. دـهدب ار  يرگید  مالـس  باوج  تسا  بجاو  کی  ره  رب  دـننک ، مالـس  رگیدـکی  هب  مه  اب  رفن  ود  رگا  هلأسم 1149 - دنک . مالـس  رتگرزب 
دیوگب باوج  رد  مکیلع  مالـس  تفگ  یـسک  رگا  اًلثم  دـیوگب  مالـس  زا  رتهب  ار  مالـس  باوج  تسا  بحتـسم  زامن ، ریغ  رد  هلأسم 1150 -

. هَّللا ۀمحر  مکیلع و  مالس 

متفه

هلأسم 1151- دوشیمن . لطاب  شزامن  دنزب  دنخبل  ای  ددنخب  ادـص  اب  مه  ًاوهـس  هچنانچ  تسا و  يدـمع  ادـص و  اب  هدـنخ  زامن  تالطبم  زا 
ار شزامن  دیاب  دور ، نوریب  رازگزامن  تروص  زا  هچنانچ  دوش ، خرس  شگنر  اًلثم  دنک ، رییغت  شلاح  هدنخ  يادص  زا  يریگولج  يارب  رگا 

. دناوخب هرابود 

متشه

رگا یلو  درادن  لاکـشا  دنک  هیرگ  ادصیب  ایند  راک  يارب  رگا  یلو  دنک ، هیرگ  ادص  اب  ًادمع  ایند  راک  يارب  هک  تسا  نآ  زامن  تالطبم  زا 
. تسا لامعا  نیرتهب  زا  هکلب  درادن ، لاکشا  دنلب ، ای  دشاب  هتسهآ  دنک ، هیرگ  ترخآ  يارب  ای  ادخ  سرت  زا 

مهن

دشاب ًادمع  دایز ، ای  دشاب  مک  اهنیا ، دننام  ندیرپ و  اوه  هب  ندز و  تسد  لثم  دنزب  مه  هب  ار  زامن  تروص  هک  تسا  يراک  زامن  تالطبم  زا 
نیب رد  رگا  هلأسم 1152 - درادـن . لاکـشا  تسد  هب  ندرک  هراشا  لثم  دـنزن  مه  هب  ار  زامن  تروص  هک  يراک  یلو  یـشومارف . يور  زا  اـی 

یتدم ای  دهد  ماجنا  يراک  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1153 - دوشیم . لطاب  شزامن  دناوخیم  زامن  دنیوگن  هک  دنامب  تکاس  يردق  هب  زامن 
. تسا حیحص  شزامن  هن ، ای  هدروخ  مه  هب  زامن  هک  دنک  کش  دوش و  تکاس 

مهد

طایتحا هلأسم 1154 - دـناوخیم . زامن  دـنیوگن  هک  دـماشایب  ای  دروخب  يروط  زامن  رد  رگا  تسا ، ندـیماشآ  ندروخ و  زامن ، تالطبم  زا 
ای دـناوخیم  زاـمن  دـنیوگب  هچ  دروخن و  اـی  دروخب  مه  هب  زاـمن  تـالاوم  هچ  دـماشاین  دروـخن و  زیچ  چـیه  زاـمن  رد  هک  تسا  نآ  بجاو 

دننام رکـش و  ای  دنق  رگا  و  دوشیمن . لطاب  شزامن  دربب ، ورف  هدنام  اهنادـند  يال  هک  ار  ییاذـغ  زامن ، نیب  رد  رگا  هلأسم 1155 - دنیوگن .
. دنکیم ادیپ  لاکشا  شزامن  دور  ورف  دوش و  بآ  مک  مک  زامن  لاح  رد  دشاب و  هدنام  ناهد  رد  اهنیا 

مهدزای

. تسا یتعکر  راهچ  ياهزامن  لوا  تعکر  ود  رد  ای  یتعکر  هس  ای  یتعکر  ود  زامن  ياهتعکر  رد  کش  زامن  تالطبم  زا 

مهدزاود

هلأسم دیامن . دایز  ای  مک  ًادـمع  تسین  نکر  هک  ار  يزیچ  ای  دـنک ، دایز  ای  مک  ًاوهـس  ای  ًادـمع  ار  زامن  نکر  هک  تسا  نآ  زامن  تالطبم  زا 
. تسا حیحص  شزامن  هن ، ای  هداد  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  زامن  نیب  رد  هک  دنک  کش  زامن  زا  دعب  رگا  - 1156
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تسا هورکم  زامن  رد  هک  ییاهزیچ 

تسار و فرط  هب  ای  دراذـگب ، مه  ار ، اهمـشچ  دـنادرگب و  پچ  ای  تسار  فرط  هب  یمک  ار  تروص  زاـمن  رد  تسا  هورکم  هلأسم 1157 -
طخ ای  باتک  ای  نآرق  طخ  هب  دزادـنیب و  ناهد  بآ  دـیامن و  مه  لخاد  ار  اهتـشگنا  دـنک و  يزاب  دوخ  تسد  شیر و  اـب  دـنادرگب و  پچ 

ره هکلب  دوش ، تکاـس  یـسک  فرح  ندینـش  يارب  رکذ ، نتفگ  هروس و  دـمح و  ندـناوخ  عقوم  تسا  هورکم  زین  دـنک و  هاـگن  يرتـشگنا 
ندرک يراددوخ  عقوم  زین  دیآیم و  شباوخ  ناسنا  هک  یعقوم  هلأسم 1158 - دشابیم . هورکم  دربب  نیب  زا  ار  عوشخ  عوضخ و  هک  يراک 

اهنیا زا  ریغ  و  دشابیم ، هورکم  زامن  رد  دهد  راشف  ار  اپ  هک  گنت  باروج  ندیشوپ  نینچمه  و  دناوخب . زامن  تسا  هورکم  طیاغ ، لوب و  زا 
. تسا هدش  هتفگ  لصفم  ياهباتک  رد  مه  يرگید  تاهورکم 

تسکش ار  بجاو  زامن  دوشیم  هک  يدراوم 

. درادـن یعنام  یندـب  ای  یلام  ررـض  زا  يریگولج  لام و  ظفح  يارب  یلو  تسا ، مارح  رایتخا  يور  زا  بجاو  زامن  نتـسکش  هلأسم 1159 -
نودب دشابیم ، بجاو  نآ  يرادهگن  هک  یلام  ظفح  ای  تسا  بجاو  وا  ناج  ظفح  هک  یسک  ای  ناسنا  دوخ  ناج  ظفح  رگا  هلأسم 1160 -

رد رگا  هلأسم 1161 - تسا . هورکم  درادـن  تیمها  هک  یلام  يارب  زامن  نتـسکش  یلو  دنکـشب  ار  زامن  دـیاب  دـشابن  نکمم  زامن  نتـسکش 
نامه رد  دیاب  دهدب ، ار  وا  بلط  زامن  نیب  رد  دناوتب  هچنانچ  دـنک ، هبلاطم  وا  زا  ار  دوخ  بلط  راکبلط  دـشاب و  زامن  لوغـشم  تقو  تعـسو 
هلأسم دناوخب . ار  زامن  دعب  دهدب ، ار  وا  بلط  دنکشب و  ار  زامن  دیاب  تسین  نکمم  وا  بلط  نداد  زامن ، نتـسکش  نودب  رگا  دزادرپب و  لاح 

دراد و تعـسو  تقو  رگا  و  دنک ، مامت  ار  زامن  دیاب  دـشاب ، گنت  تقو  هچنانچ  تسا ، سجن  دجـسم  هک  دـمهفب  زامن  نیب  رد  رگا  - 1162
ار زامن  دیاب  دنزیم ، مه  هب  ار  زامن  رگا  دناوخب و  ار  زامن  هیقب  دـعب  دـنک ، ریهطت  زامن  نیب  رد  دـیاب  دـنزیمن  مه  هب  ار  زامن  دجـسم  ریهطت 
، هدرک تیصعم  دنک  مامت  ار  زامن  رگا  دنکشب ، ار  زامن  دیاب  هک  یسک  هلأسم 1163 - دناوخب . ار  زامن  دعب  دیامن  ریهطت  ار  دجسم  دنکشب و 

مخ عوکر  هزادنا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1164 - دناوخب . هرابود  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچ  رگا  تسا  حیحـص  وا  زامن  یلو 
. دنکشب ار  زامن  اهنآ  نتفگ  يارب  تسا  بحتسم  دراد ، تعسو  زامن  تقو  هچنانچ  هدرک ، شومارف  ار  هماقا  ای  ناذا  هک  دیایب  شدای  دوش ،

تاّیکش

تاّیکش

رگید مسق  ُهن  درک و  انتعا  دیابن  نآ  مسق  شش  هب  دنکیم و  لطاب  ار  زامن  هک  تسا  ییاهکـش  نآ  مسق  تشه  تسا : مسق  زامن 23  تایکش 
. تسا حیحص  نآ 

لطاب ياهکش 

زامن حبص و  زامن  لثم  یتعکر  ود  زامن  ياهتعکر  هرامش  رد  کش  لوا : تسا : رارق  نیا  زا  دنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  ییاهش  هلأسم 1165 -
رد کش  مود : دـنکیمن . لطاب  ار  زامن  طایتحا  ياهزامن  زا  یـضعب  یتعکر و  ود  بحتـسم  زامن  ياهتعکر  هرامـش  رد  کـش  یلو  رفاـسم ،
رد هک  نآ  مراهچ : رتشیب . ای  هدـناوخ  تعکر  کی  هک  دـنک  کش  یتعکر  راهچ  زامن  رد  هک  نآ  موس : یتعکر . هس  زامن  ياهتعکر  هراـمش 

مراهچ تروص  رد  هلأسم  نیا  لیـصفت   ) رتشیب ای  هدـناوخ  تعکر  ود  هک  دـنک  کش  مود ، هدجـس  ندـش  مامت  زا  شیپ  یتعکر  راهچ  زاـمن 
: متفه شش . زا  رتشیب  هس و  ای  شـش  هس و  نیب  کش  مشـش : جنپ . زا  رتشیب  ود و  ای  جنپ  ود و  نیب  کش  مجنپ : دوش .) هعجارم  هلأسم 1199 
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مامت زا  شیپ  هچ  شش ، زا  رتشیب  راهچ و  ای  شش  راهچ و  نیب  کش  متـشه : تسا . هدناوخ  تعکر  دنچ  دنادن  هک  زامن  ياهتعکر  رد  کش 
دیآ شیپ  وا  يارب  شـش  زا  رتشیب  راهچ و  ای  شـش  راهچ و  نیب  کش  مود  هدجـس  زا  دعب  رگا  یلو  نآ . زا  دعب  ای  دشاب  مود  هدجـس  ندـش 

هرابود مه  ار  زامن  دروآ و  اج  هب  وهـس  هدجـس  ود  زامن  زا  دعب  دـنک و  مامت  ار  زامن  دراذـگب و  راهچ  رب  انب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا 
دنک رکف  يردقب  رگا  یلو  دنزب ، مه  هب  ار  زامن  دناوتیمن  دیآ ، شیپ  ناسنا  يارب  هدننکلطاب  ياهکش  زا  یکی  رگا  هلأسم 1166 - دناوخب .

. درادن یعنام  زامن  ندز  مه  هب  دوش  اجرباپ  کش  هک 

درک انتعا  اهنآ  هب  دیابن  هک  ییاهکش 

هراشا

، تسا هتـشذگ  نآ ، ندروآ  اج  هب  لحم  هک  يزیچ  رد  کش  لوا : تسا : رارق  نیا  زا  درک  انتعا  اـهنآ  هب  دـیابن  هک  ییاهکـش  هلأسم 1167 -
: مراهچ زامن . تقو  نتشذگ  زا  دعب  کش  موس : زامن . مالس  زا  دعب  کش  مود : هن . ای  هدناوخ  ار  دمح  هک  دنک  کش  عوکر  رد  هک  نآ  لثم 
ار اهنآ  هرامـش  مومأم  هک  یتروص  رد  زامن  ياهتعکر  هرامـش  رد  ماما  کش  مجنپ : دنکیم . کش  دایز  هک  یـسک  ینعی  کشلا  ریثک  کش 

. یبحتسم زامن  رد  کش  مشش : دنادب . ار  زامن  ياهتعکر  هرامش  ماما  هک  یتروص  رد  مومأم  کش  نینچمه  دنادب و 

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  زاـمن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1168 -
لوغـشم رگا  و  دروآ ، اج  هب  هدرک  کش  نآ  ماجنا  رد  هک  ار  هچنآ  دـیاب  هدـشن ، دـهد  ماجنا  نآ  زا  دـعب  دـیاب  هک  يراک  لوغـشم  هچناـنچ 

شیپ هیآ  هک  دنک  کش  ياهیآ  ندـناوخ  نیب  رد  رگا  هلأسم 1169 - دنکن . انتعا  دوخ  کش  هب  هدش  دهد  ماجنا  نآ  زا  دعب  دـیاب  هک  يراک 
رگا هلأسم 1170 - دنکن . انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هن ، ای  هدناوخ  ار  نآ  لوا  هک  دنک  کش  دـناوخیم  ار  هیآ  رخآ  یتقو  ای  هن  ای  هدـناوخ  ار 
انتعا دوخ  کش  هب  دـیاب  هن ، ای  هداد  ماجنا  ار  ندـب  ندوب  مارآ  رکذ و  دـننام  نآ  بجاو  ياهراک  هک  دـنک  کـش  دوجـس  اـی  عوکر  زا  دـعب 

، هن ای  هداتـسیا  عوکر  زا  دعب  هک  دنک  کش  ای  هن ، ای  هدرک  عوکر  هک  دنک  کش  دوریم  هدجـس  هب  هک  یلاح  رد  رگا  هلأسم 1171 - دنکن .
کش رگا  یلو  دنکن  انتعا  دیاب  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  دهشت  هک  دنک  کش  نتساخرب  لاح  رد  رگا  هلأسم 1172 - دنکن . انتعا  دوخ  کش  هب 

یعقوم رگا  دناوخیم ، زامن  هدیباوخ  ای  هتسشن  هک  یسک  هلأسم 1173 - دروآ . اج  هب  ددرگرب و  دیاب  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  هدجس  هک  دنک 
نآ زا  شیپ  رگا  دنکن و  انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  دهـشت  ای  هدجـس  هک  دنک  کش  دـناوخیم ، تاحیبست  ای  دـمح  هک 
دنک کش  رگا  هلأسم 1174 - دروآ . اج  هب  دیاب  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  دهشت  ای  هدجس  هک  دنک  کش  دوش ، تاحیبست  ای  دمح  لوغـشم  هک 

زا شیپ  رگا  اًلثم  دروآاجب ، ار  نآ  دیاب  هدشن ، تسا  نآ  زا  دعب  هک  يراک  لوغشم  هچنانچ  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  زامن  ياهنکر  زا  یکی  هک 
، هدوب هدروآ  اج  هب  ار  نکر  نآ  هک  دیایب  شدای  دعب  هچنانچ  دروآاجب و  دیاب  هن ، ای  هدروآاجب  ار  هدجس  ود  هک  دنک  کش  دهـشت  ندناوخ 

لوغـشم هچنانچ  هن  ای  هدروآ  اـج  هب  تسین  نکر  هک  ار  یلمع  دـنک  کـش  رگا  هلأسم 1175 - تسا . لطاب  شزامن  هدـش  داـیز  نکر  نوچ 
دمح دیاب  هن ، ای  هدناوخ  ار  دمح  هک  دنک  کش  هروس  ندناوخ  زا  شیپ  رگا  اًلثم  دروآاجب ، ار  نآ  دیاب  هدـشن ، تسا  نآ  زا  دـعب  هک  يراک 
رگا هلأسم 1176 - تسا . حیحـص  زامن  هدشن  دایز  نکر  نوچ  هدوب  هدروآ  اج  هب  ار  نآ  هک  دیایب  شدای  نآ  ماجنا  زا  دعب  رگا  دناوخب و  ار 
کش هب  دیاب  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  هدجس  ود  هک  دنک  کش  رگا  تسا  دهشت  لوغشم  هچنانچ  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  ینکر  هک  دنک  کش 
رگا دروآ و  اج  هب  ار  نآ  دیاب  هدشن ، دعب  نکر  لوغشم  هک  یتروص  رد  هدرواین ، اج  هب  ار  نکر  نآ  هک  دیایب  شدای  رگا  دنکن و  انتعا  دوخ 

اج هب  دیاب  هدرواین ، اج  هب  ار  هدجـس  ود  هک  دیایب  شدای  دعب  تعکر  عوکر  زا  شیپ  رگا  اًلثم  تسا ، لطاب  شزامن  هدش  دـعب  نکر  لوغـشم 
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اج هب  تسین  نکر  هـک  ار  یلمع  دـنک  کـش  رگا  هلأسم 1177 - تسا . لطاب  شزاـمن  دـیایب  شداـی  نآ  زا  دـعب  اـی  عوکر  رد  رگا  دروآ و 
، تسا هروس  ندناوخ  لوغشم  هک  یعقوم  اًلثم  دنکن ، انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هدش ، تسا  نآ  زا  دعب  هک  يراک  لوغشم  هچنانچ  هن  ای  هدروآ 
هک یتروص  رد  هدرواین  اج  هب  ار  نآ  هک  دیایب  شدای  دعب  رگا  و  دنکن ، انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هن ، ای  هدناوخ  ار  دـمح  هک  دـنک  کش  رگا 

دیایب شدای  تونق  رد  اًلثم  رگا  نیا  رب  انب  تسا . حیحـص  شزامن  هدش  دعب  نکر  لوغـشم  رگا  دروآ و  اج  هب  دیاب  هدشن ، دعب  نکر  لوغـشم 
ار زامن  مالـس  هک  دنک  کش  رگا  هلأسم 1178 - تسا . حیحـص  وا  زامن  دیایب  شدای  عوکر  رد  رگا  دناوخب و  دـیاب  هدـناوخن ، ار  دـمح  هک 

زامن هک  يراک  ماجنا  هطـساو  هب  ای  هدش ، رگید  زامن  لوغـشم  ای  زامن  بیقعت  لوغـشم  هچنانچ  هن ، ای  هتفگ  تسرد  دنک  کش  ای  هن ، ای  هتفگ 
اما دیوگب . ار  مالـس  دیاب  دنک ، کش  اهنیا  زا  شیپ  رگا  دنکن و  انتعا  دوخ  کش  هب  دـیاب  هتفر ، نوریب  رازگزامن  لاح  زا  دـنزیم ، مه  هب  ار 

. هن ای  دشاب  هدش  رگید  راک  لوغشم  هچ  دیامنن  انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  تروص  ره  رد  دنک  کش  مالس  نتفگ  حیحص  رد  رگا 

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 1179 -
، دشاب لطاب  وا  کش  فرط  ود  ره  رگا  یلو  دنکن ، انتعا  دوخ  کش  هب  تعکر  جـنپ  ای  هدـناوخ  تعکر  راهچ  هک  دـنک  کش  یتعکر  راهچ 

. تسا لطاب  شزامن  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  نتـشذگ  زا  دعب  رگا  هلأسم 1180 -
دنک نامگ  رگا  هکلب  دناوخب  ار  زامن  نآ  دیاب  هدناوخن ، هک  دنک  نامگ  ای  هن ، ای  هدـناوخ  زامن  هک  دـنک  کش  تقو ، نتـشذگ  زا  شیپ  رگا 
دوخ کش  هب  هن  ای  هدناوخ  تسرد  ار  زامن  هک  دنک  کش  تقو  نتـشذگ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1181 - دروآ . اج  هب  ار  نآ  دیاب  هدـناوخ ، هک 

ای هدناوخ  رهظ  تین  هب  دنادن  یلو  هدناوخ  زامن  تعکر  راهچ  دنادب  رصع  رهظ و  زامن  تقو  نتشذگ  زا  دعب  رگا  هلأسم 1182 - دنکن . انتعا 
زامن تقو  نتـشذگ  زا  دعب  رگا  هلأسم 1183 - دـناوخب . تسا  بجاو  وا  رب  هک  يزامن  تین  هب  اضق  زامن  تعکر  راهچ  دـیاب  رـصع ، تین  هب 

. دناوخب ار  اشع  برغم و  زامن  ياضق  دیاب  یتعکر ، راهچ  ای  هدناوخ  یتعکر  هس  دنادن  یلو  هدناوخ  زامن  کی  دنادب  اشع ، برغم و 

( دنکیم کش  دایز  هک  یسک   ) کَّشلا ُریِثَک  - 4

، دنک کش  رصع  رهظ و  حبـص و  زامن  رد  اًلثم  مه  رـس  تشپ  زامن  هس  رد  ای  دنک ، کش  هبترم  هس  زامن  کی  رد  یـسک  رگا  هلأسم 1184 -
هلأسم 1185- دـنکن . انتعا  دوخ  کش  هب  دـشابن ، ساوح  یناشیرپ  ای  سرت  ای  بضغ  زا  وا  ندرک  کش  دایز  هچناـنچ  تسا و  کـشلا  ریثک 
اج هب  ار  نآ  هک  دراذگب  انب  دیاب  دـنکیمن ، لطاب  ار  زامن  نآ  ندروآ  اج  هب  هچنانچ  دـنک ، کش  يزیچ  ندروآ  اج  هب  رد  رگا  کشلا  ریثک 

دنکیم لطاب  ار  زامن  نآ  ندروآ  اج  هب  رگا  و  تسا ، هدرک  عوکر  هک  دراذگب  انب  دـیاب  هن ، ای  هدرک  عوکر  هک  دـنک  کش  رگا  اًلثم  هدروآ ،
دنکیم لطاب  ار  زامن  عوکر  ندش  دایز  نوچ  رتشیب  ای  هدرک  عوکر  کی  هک  دـنک  کش  رگا  اًلثم  هدادـن  ماجنا  ار  نآ  هک  دراذـگب  انب  دـیاب 

رد هچنانچ  دـنکیم ، کش  داـیز  زاـمن  زیچ  کـی  رد  هک  یـسک  هلأـسم 1186 - تسا . هدرکن  عوکر  کـی  زا  رتشیب  هک  دراذـگب  اـنب  دـیاب 
ندروآ اج  هب  رد  رگا  هن  ای  هدرک  هدجس  دنکیم  کش  دایز  هک  یسک  اًلثم  دیامن ، لمع  نآ  روتـسد  هب  دیاب  دنک  کش  زامن  رگید  ياهزیچ 

هلأسم 1187- دنکن . انتعا  هتفر ، هدجس  هب  رگا  دروآ و  اج  هب  ار  عوکر  هداتسیا  رگا  ینعی  دیامن  راتفر  نآ  روتـسد  هب  دیاب  دنک  کش  عوکر 
روتـسد هب  دـیاب  دـنک ، کش  رـصع  زامن  رد  اًلثم  رگید  زامن  رد  رگا  دـنکیم  کش  دایز  رهظ  زامن  رد  اًلثم  یـصوصخم  زامن  رد  هک  یـسک 
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دناوخب زامن  اجنآ  ریغ  رد  رگا  دنکیم ، کش  دایز  دناوخیم  زامن  یصوصخم  ياج  رد  یتقو  هک  یسک  هلأسم 1188 - دیامن . راتفر  کش 
روتـسد هب  دیاب  هن ، ای  هدش  کشلا  ریثک  هک  دنک  کش  ناسنا  رگا  هلأسم 1189 - دیامن . لمع  کش  روتـسد  هب  دیآ  شیپ  وا  يارب  یکـش  و 

هلأسم 1190- دـنکن . انتعا  دوخ  کش  هب  دـیاب  هتـشگرب  مدرم  یلومعم  لاح  هب  هک  دـنکن  نیقی  یتقو  ات  کشلا  ریثک  و  دـیامن . لمع  کـش 
هچنانچ هدرواین ، اج  هب  ار  نآ  هک  دیایب  شدای  دعب  دنکن  انتعا  و  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  ینکر  دنک  کش  رگا  دنکیم ، کش  دایز  هک  یسک 

ای هدرک  عوکر  دنک  کش  رگا  اًلثم  تسا ، لطاب  شزامن  هدش  دعب  نکر  لوغـشم  رگا  و  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  دیاب  هدشن ، دـعب  نکر  لوغـشم 
لطاب شزامن  دـیایب ، شدای  هدجـس  رد  رگا  دـنک و  عوکر  دـیاب  هدرکن ، عوکر  هک  دـیایب  شدای  هدجـس  زا  شیپ  هچنانچ  دـنکن ، اـنتعا  هن و 
شدای دعب  دنکن و  انتعا  هن و  ای  هدروآ  اج  هب  تسین  نکر  هک  ار  يزیچ  دنک  کش  رگا  دنکیم ، کش  دایز  هک  یسک  هلأسم 1191 - تسا .

شزامن هتـشذگ  نآ  لحم  زا  رگا  و  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  دـیاب  هتـشذگن  نآ  ندروآ  اج  هب  لحم  زا  هچنانچ  هدرواین ، اـج  هب  ار  نآ  هک  دـیایب 
دناوخب و دیاب  هدناوخن ، دمح  هک  دیایب  شدای  تونق  رد  هچنانچ  دنکن ، انتعا  هن و  ای  هدناوخ  دـمح  هک  دـنک  کش  رگا  اًلثم  تسا ، حـیحص 

. تسا حیحص  وا  زامن  دیایب  شدای  عوکر  رد  رگا 

مومأم ماما و  کش  - 5

هچنانچ تعکر ، راهچ  ای  هدـناوخ  تعکر  هس  هک  دـنک  کش  اًلثم  دـنک  کش  زامن  ياهتعکر  هرامـش  رد  تعامج  ماـما  رگا  هلأسم 1192 -
دنک مامت  ار  زامن  دیاب  ماما  تسا ، هدناوخ  تعکر  راهچ  هک  دنامهفب  ماما  هب  هدناوخ و  تعکر  راهچ  هک  دشاب  هتـشاد  نامگ  ای  نیقی  مومأم 

ياهتعکر هرامش  رد  مومأم  تسا و  هدناوخ  تعکر  دنچ  هک  دشاب  هتـشاد  نامگ  ای  نیقی  ماما  رگا  زین  تسین و  مزال  طایتحا  زامن  ندناوخ  و 
. دیامنن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  دنک ، کش  زامن 

یبحتسم زامن  رد  کش  - 6

رتمک رب  ار  انب  دیاب  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  کش ، رتشیب  فرط  هچنانچ  دنک ، کش  یبحتـسم  زامن  ياهتعکر  هرامـش  رد  رگا  هلأسم 1193 -
رگا تسا و  هدـناوخ  تعکر  ود  هک  دراذـگب  انب  دـیاب  تعکر ، هس  ای  هدـناوخ  تعکر  ود  هک  دـنک  کش  حبـص  هلفان  رد  رگا  اًـلثم  دراذـگب 

شزامن دنک ، لمع  کش  فرط  ره  هب  تعکر  کی  ای  هدـناوخ  تعکر  ود  هک  دـنک  کش  اًلثم  دـنکیمن . لطاب  ار  زامن  کش ، رتشیب  فرط 
، دنکیمن لطاب  ار  نآ  نکر ، ندـش  دایز  یلو  بجاو ، طایتحا  رب  انب  دـنکیم  لطاب  ار  هلفان  نکر ، ندـش  مک  هلأسم 1194 - تسا . حیحص 
دهد و ماجنا  ار  راک  نآ  دیاب  هدـش  نآ  زا  دـعب  نکر  لوغـشم  هک  دـیایب  شدای  یعقوم  دـنک و  شومارف  ار  هلفان  ياهراک  زا  یکی  رگا  سپ 
هب هرابود  دـناوخب و  ار  هروس  ددرگرب و  دـیاب  هدـناوخن ، ار  هروس  هک  دـیایب  شدای  عوکر  نیب  رد  رگا  اًلثم  دروآ  اج  هب  ار  نکر  نآ  هراـبود 
هب دیاب  هتـشذگن ، نآ  لحم  هچنانچ  نکر ، ریغ  ای  دـشاب  نکر  هاوخ  دـنک ، کش  هلفان  ياهراک  زا  یکی  رد  رگا  هلأسم 1195 - دور . عوکر 
ای تعکر  هس  هب  شنامگ  یتعکر ، ود  یبحتـسم  زامن  رد  رگا  هلأسم 1196 - دـنکن . انتعا  دوخ  کش  هب  هتـشذگ ، نآ  لحم  رگا  دروآ و  اج 

تروص نیا  رد  هک  دـشاب  نالطب  بجوم  هک  نآ  رگم  دـنک ، لمع  نامگ  نامه  هب  دـیاب  دورب  رتمک  ای  تعکر  ود  هب  شنامگ  ای  دورب  رتشیب 
رد رگا  هلأسم 1197 - دـناوخب . رگید  تعکر  کی  دـیاب  ًاطایتحا  دوریم  تعکر  کی  هب  شنامگ  رگا  اًـلثم  دراد ، ار  کـش  مکح  ناـمگ ،

، زامن زا  دـعب  تسین  مزال  دـیامن ، شومارف  ار  دهـشت  ای  هدجـس  کی  ای  دوشیم ، بجاو  وهـس  هدجـس  نآ  يارب  هک  دـنک  يراک  هلفان  زاـمن 
زامن نآ  هچنانچ  هن ، ای  هدناوخ  ار  یبحتـسم  زامن  هک  دنک  کش  رگا  هلأسم 1198 - دروآ . اج  هب  ار  دهشت  هدجس و  ياضق  ای  وهـس  هدجس 
هتـشاد نیعم  تقو  هیموی  هلفان  لثم  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا . هدـناوخن  هک  دراذـگب  انب  دـشاب ، هتـشادن  نیعم  تقو  راّیط  رفعج  زاـمن  لـثم 

، هن ای  تسا  هدناوخ  هک  دنک  کش  تقو  تشذگ  زا  دعب  رگا  یلو  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  نآ  هک  دنک  کش  تقو  نتـشذگ  زا  شیپ  دشاب و 
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. دنکن انتعا  دوخ  کش  هب 

حیحص ياهکش 

کی هب  نامگ  ای  نیقی  رگا  سپ  دـیامن ، رکف  دـیاب  دـنک ، کش  یتعکر  راهچ  زامن  ياهتعکر  هرامـش  رد  رگا  تروص  ُهن  رد  هلأسم 1199 -
تروص ُهن  نآ  دیامن و  لمع  دوشیم  هتفگ  هک  ییاهروتـسد  هب  هن  رگ  دنک و  مامت  ار  زامن  دریگب و  ار  فرط  نامه  درک  ادـیپ  کش  فرط 

هـس دراذگب  انب  دیاب  هک  تعکر ، هس  ای  هدناوخ  تعکر  ود  دنک  کش  مود  هدجـس  زا  نتـشادرب  رـس  زا  دعب  هک  نآ  لوا : تسا : رارق  نیا  زا 
هب هتـسشن  تعکر  ود  ای  هداتـسیا  طایتحا  زامن  تعکر  کی  زامن  زا  دعب  دنک و  مامت  ار  زامن  دناوخب و  رگید  تعکر  کی  هدناوخ و  تعکر 

راهچ دراذگب  انب  دیاب  هک  مود ، هدجـس  زا  نتـشادرب  رـس  زا  دعب  راهچ  ود و  نیب  کش  مود : دروآ . اج  هب  دوشیم  هتفگ  ًادعب  هک  يروتـسد 
رـس زا  دعب  راهچ  هس و  ود و  نیب  کش  موس : دناوخب . هداتـسیا  طایتحا  زامن  تعکر  ود  زامن  زا  دعب  دنک و  مامت  ار  زامن  هدـناوخ و  تعکر 

، دروآ اج  هب  هتسشن  تعکر  ود  دعب  هداتسیا و  طایتحا  زامن  تعکر  ود  زامن  زا  دعب  دراذگب و  راهچ  رب  انب  دیاب  هک  مود ، هدجس  زا  نتشادرب 
دنک و اهر  ار  زامن  دناوتیم  دیآ  شیپ  شیارب  کش  هس  نیا  زا  یکی  مود  هدجـس  زا  نتـشادرب  رـس  زا  شیپ  ای  لوا  هدجـس  زا  دعب  رگا  یلو 

دعب دنک و  مامت  ار  زامن  دراذگب و  راهچ  رب  انب  دیاب  هک  مود ، هدجس  زا  نتشادرب  رس  زا  دعب  جنپ  راهچ و  نیب  کش  مراهچ : دناوخب . هرابود 
انب دیآ ، شیپ  وا  يارب  کش ، نیا  مود ، هدجس  زا  نتشادرب  رس  زا  شیپ  ای  لوا ، هدجس  زا  دعب  رگا  یلو  دروآ  اج  هب  وهس  هدجس  ود  زامن  زا 

هس و نیب  کش  مجنپ : دـناوخب . هرابود  دـیاب  تسا و  لطاب  شزاـمن  هچ  رگا  دـنک  لـمع  دـش  هتفگ  هک  يروتـسد  هب  یبابحتـسا  طاـیتحا  رب 
ود ای  هداتـسیا  طایتحا  زامن  تعکر  کی  زامن  زا  دعب  دـنک و  مامت  ار  زامن  دراذـگب و  راهچ  رب  انب  دـیاب  دـشاب ، زامن  ياج  ره  رد  هک  راهچ ،

کی دهد و  مالس  ار  زامن  دناوخب و  دهشت  دنیـشنب و  دیاب  هک  هداتـسیا  لاح  رد  جنپ  راهچ و  نیب  کش  مشـش : دروآ . اج  هب  هتـسشن  تعکر 
دهـشت دنیـشنب و  دـیاب  هک  هداتـسیا  لاح  رد  جـنپ  هس و  نیب  کش  متفه : دروآ . اج  هب  هتـسشن  تعکر  ود  اـی  هداتـسیا  طاـیتحا  زاـمن  تعکر 

هک هداتـسیا ، لاح  رد  جنپ  راهچ و  هس و  نیب  کش  متـشه : دروآ . اج  هب  هداتـسیا  طایتحا  زامن  تعکر  ود  دـهد و  مالـس  ار  زامن  دـناوخب و 
نیب کش  مهن : دروآ . اج  هب  هتـسشن  تعکر  ود  دعب  هداتـسیا و  طایتحا  زامن  تعکر  ود  زامن  مالـس  زا  دعب  دناوخب و  دهـشت  دنیـشنب و  دیاب 
یکی رگا  هلأسم 1200 - دروآ . اج  هب  وهس  هدجس  ود  دهد و  مالس  ار  زامن  دناوخب و  دهشت  دنیشنب و  دیاب  هک  هداتسیا  لاح  رد  شش  جنپ و 
ماجنا زا  شیپ  رگا  سپ  تسا ، هدرک  تیـصعم  دنکـشب  ار  زامن  هچنانچ  دنکـشب و  ار  زامن  دیابن  دیآ  شیپ  ناسنا  يارب  حیحـص  ياهکـش  زا 
يراک ماجنا  زا  دـعب  رگا  و  تسا . لطاب  مه  شمود  زامن  دریگ  رـس  زا  ار  زامن  هلبق ، زا  ندـنادرگ  ور  لثم  دـنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک 

اهنآ يارب  طایتحا  زامن  هک  ییاهکش  زا  یکی  رگا  هلأسم 1201 - تسا . حیحص  شمود  زامن  دوش  زامن  لوغـشم  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  هک 
هدرک تیـصعم  دریگب  رـس  زا  ار  زامن  طایتحا  زامن  ندـناوخ  نودـب  دـنک و  مامت  ار  زامن  ناسنا  هچناـنچ  دـیآ ، شیپ  زاـمن  رد  تسا  بجاو 
ماجنا زا  دـعب  رگا  تسا و  لطاب  مه  شمود  زامن  هتفرگ ، رـس  زا  ار  زامن  دـنکیم  لطاب  ار  زاـمن  هک  يراـک  ماـجنا  زا  شیپ  رگا  سپ  تسا .
ناسنا يارب  حیحص  ياهکش  زا  یکی  یتقو  هلأسم 1202 - تسا . حیحص  شمود  زامن  هدش  زامن  لوغـشم  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  هک  يراک 

ادیپ کش  فرط  کی  هب  نامگ  ای  نیقی  تسا  نکمم  اهنآ  هطـساو  هب  هک  ییاهزیچ  رگا  یلو  دنک  رکف  دیاب  دش ، هتفگ  هک  نانچ  دـیآ  شیپ 
ار ندرک  رکف  هدجس ، زا  دعب  ات  دناوتیم  دنک  کش  هدجس  رد  رگا  اًلثم  درادن ، لاکشا  دنک  رکف  دعب  یمک  هچنانچ  دوریمن ، نیب  زا  دوش ،

کـش روتـسد  هب  دیاب  دوش ، يواسم  وا  رظن  رد  فرط  ود  دـعب  دـشاب ، رتشیب  فرط  کی  هب  شنامگ  لوا  رگا  هلأسم 1203 - دزادنیب . ریخأت 
، دورب رگید  فرط  هب  شنامگ  دـعب  دراذـگب ، انب  تسوا  هفیظو  هک  یفرط  هب  دـشاب و  يواسم  وا  رظن  رد  فرط  ود  لوا  رگا  و  دـیامن . لمع 
رد فرط  ود  ره  ای  تسا  رتشیب  فرط  کی  هب  شنامگ  دنادیمن  هک  یـسک  هلأسم 1204 - دنک . مامت  ار  زامن  دریگب و  ار  فرط  نامه  دیاب 

هلأسم تسا . هدـش  هتفگ  لصفم  ياهباتک  رد  هک  تسا  یـصوصخم  روطب  طایتحا ، دروم  ره  رد  دـنک و  طایتحا  دـیاب  تسا  يواـسم  وا  رظن 
یلو هتشاذگ  هس  رب  ار  انب  تعکر و  هس  ای  هدناوخ  تعکر  ود  اًلثم  هک  هتـشاد  يدیدرت  لاح  زامن  نیب  رد  هک  دنادب  زامن  زا  دعب  رگا  - 1205
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. دـناوخب ار  طایتحا  زامن  دـیاب  بجاو  طایتحا  هب  هدوب  يواسم  وا  رظن  رد  فرط  ود  ره  ای  هدوب  تعکر  هس  ندـناوخ  هب  شناـمگ  هک  دـنادن 
یکی عقوم  نامه  رد  هن و  ای  هدروآ  اج  هب  ار  هدجس  ود  هک  دنک  کش  نداتـسیا  زا  دعب  ای  دناوخیم ، دهـشت  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1206 -
هدناوخ تعکر  ود  هک  دنک  کش  اًلثم  دیآ  شیپ  وا  يارب  دشابیم ، حیحص  دتفیب  قافتا  هدجـس  ود  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  هک  ییاهکـش  زا 

هک نآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1207 - دناوخب . هرابود  مه  ار  شزامن  دنک و  لمع  کش  نآ  روتـسد  هب  دـیاب  بجاو  طایتحا  هب  تعکر ، هس  ای 
عقوم نامه  رد  و  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  هدجس  ود  هک  دنک  کش  نداتسیا ، زا  شیپ  درادن  دهشت  هک  ییاهتعکر  رد  ای  دوش ، دهشت  لوغـشم 

هک یعقوم  رگا  هلأسم 1208 - تسا . لطاب  شزامن  دیآ  شیپ  شیارب  تسا ، حیحـص  هدجـس  ود  ندـش  مامت  زا  دـعب  هک  ییاهکـش  زا  یکی 
هدرواین اج  هب  شیپ  تعکر  زا  هدجـس  کی  ای  هدجـس ، ود  هک  دیایب  شدای  دنک و  کش  جـنپ  راهچ و  هس و  نیب  ای  راهچ  هس و  نیب  هداتـسیا 

تعکر ود  هـک  دـنک  کـش  لوا  اًـلثم  دـیآ ، شیپ  شیارب  يرگید  کـش  دورب و  نـیب  زا  وا  کـش  رگا  هلأسم 1209 - تسا . لطاب  شزاـمن 
رگا هلأسم 1210 - دیامن . لمع  مود  کش  روتـسد  هب  دیاب  تعکر ، راهچ  ای  هدناوخ  تعکر  هس  هک  دنک  کش  دعب  تعکر ، هس  ای  هدـناوخ 

ود ره  روتـسد  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  راهچ ، هس و  نیب  ای  هدرک ، کش  راهچ  ود و  نیب  اًلثم  زامن  رد  هک  دـنک  کـش  زاـمن  زا  دـعب 
زا دـنادن  یلو  هدـمآ  شیپ  وا  يارب  یکـش  زامن  رد  هک  دـمهفب  زامن  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1211 - دـناوخب . هرابود  مه  ار  زامن  دـنک و  لـمع 

روتسد هب  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  تسا  هدوب  نآ  مسق  مادک  هدوب  حیحـص  ياهکـش  زا  رگا  حیحـص و  ياهکـش  زا  ای  هدوب  لطاب  ياهکش 
رگا دناوخیم  زامن  هتسشن  هک  یسک  هلأسم 1212 - دناوخب . هرابود  مه  ار  زامن  دنک و  لمع  هدادیم  لامتحا  هدوب و  حیحـص  هک  ییاهکش 
هکلب دروآ . اج  هب  هتـسشن  تعکر  ود  دیاب  دناوخب ، هتـسشن  تعکر  ود  ای  هداتـسیا  طایتحا  زامن  تعکر  کی  نآ  يارب  دـیاب  هک  دـنک  یکش 

هک یسک  هلأسم 1213 - دروآ . اج  هب  هتـسشن  تعکر  ود  دیاب  دناوخب ، هداتـسیا  طایتحا  زامن  تعکر  ود  نآ  يارب  دیاب  هک  دنک  یکـش  رگا 
نآ مکح  دناوخیم و  هتسشن  ار  زامن  هک  یسک  لثم  دیاب  دوش ، زجاع  نداتسیا  زا  طایتحا  زامن  ندناوخ  عقوم  رگا  دناوخیم ، زامن  هداتـسیا 

طایتحا زامن  ندناوخ  عقوم  رگا  دناوخیم ، زامن  هتسشن  هک  یـسک  هلأسم 1214 - دروآ . اج  هب  ار  طایتحا  زامن  دـش ، هتفگ  شیپ  هلأـسم  رد 
. دنک لمع  دناوخیم  هداتسیا  ار  زامن  هک  یسک  هفیظو  هب  دیاب  دتسیاب  دناوتب 

طایتحا زامن 

ار دمح  دیوگب و  ریبکت  دـنک و  طایتحا  زامن  تین  ًاروف  دـیاب  زامن  مالـس  زا  دـعب  تسا  بجاو  وا  رب  طایتحا  زامن  هک  یـسک  هلأسم 1215 -
مالس دناوخب و  دهشت  هدجس  ود  زا  دعب  تسا ، بجاو  وا  رب  طایتحا  زامن  تعکر  کی  رگا  سپ  دیامن  هدجس  ود  دور و  عوکر  هب  دناوخب و 
دهشت زا  دعب  دروآ و  اج  هب  لوا  تعکر  لثم  رگید  تعکر  کی  هدجـس ، ود  زا  دعب  تسا  بجاو  وا  رب  طایتحا  زامن  تعکر  ود  رگا  دهد و 

هروس هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـنرواین و  نابز  هب  ار  نآ  تین  دـیاب  و  درادـن ، تونق  هروس و  طاـیتحا  زاـمن  هلأسم 1216 - دهد . مالس 
، هدوب تسرد  هدـناوخ  هک  يزامن  دـمهفب ، طایتحا  زامن  ندـناوخ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1217 - دنیوگب . هتـسهآ  مه  ار  نآ  هللا  مسب  دـمح و 
زا شیپ  رگا  هلأسم 1218 - دـیامن . مامت  ار  نآ  تسین  مزـال  دـمهفب ، طاـیتحا  زاـمن  نیب  رد  رگا  و  دـناوخب . ار  طاـیتحا  زاـمن  تسین  مزـال 

زامن زا  هچنآ  دـیاب  هدادـن ، ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  هچنانچ  هدوب ، مک  شزامن  ياهتعکر  هک  دـمهفب  طایتحا  زاـمن  ندـناوخ 
، هدرک هلبق  هب  تشپ  اًلثم  هداد ، ماجنا  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  هک  يراک  رگا  و  دیامنب . وهس  هدجـس  ود  اجیب  مالـس  يارب  دناوخب و  هدناوخن 

کش رد  اًلثم  هدوب ، طایتحا  زامن  رادقم  هب  شزامن  يرسک  دمهفب  طایتحا  زامن  زا  دعب  رگا  هلأسم 1219 - دروآ . اج  هب  هرابود  ار  زامن  دیاب 
دعب رگا  هلأسم 1220 - تسا . حیحـص  شزامن  هدناوخ ، تعکر  هس  ار  زامن  دمهفب  دعب  دناوخب  طایتحا  زامن  تعکر  کی  راهچ ، هس و  نیب 

دناوخب طایتحا  زامن  تعکر  ود  راهچ ، ود و  نیب  کش  رد  اًلثم  هدوب ، طایتحا  زامن  زا  رتمک  زامن  يرـسک  دـمهفب  طایتحا  زاـمن  ندـناوخ  زا 
زا دعب  رگا  هلأسم 1221 - دناوخب . هرابود  مه  ار  زامن  هدومن و  لصتم  زامن  هب  ار  زامن  يرسک  دیاب  هدناوخ ، تعکر  هس  ار  زامن  دمهفب  دعب 

دعب دناوخب ، طایتحا  زامن  تعکر  کی  راهچ  هس و  نیب  کش  رد  اًلثم  هدوب  طایتحا  زامن  زا  رتشیب  زامن  يرسک  دمهفب  طایتحا  زامن  ندناوخ 
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دیاب هدرک ، هلبق  هب  تشپ  اًلثم  هداد ، ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  طایتحا  زامن  زا  دعب  هچنانچ  هدناوخ ، љØ� ود  ار  زامن  دمهفب 
مه ار  زامن  دروآ و  اج  هب  ار  شزامن  يرـسک  تعکر  ود  دیاب  هدادـن  ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  رگا  دـناوخب و  هرابود  ار  زامن 
هک دیایب  شدای  هداتـسیا ، طایتحا  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  زا  دـعب  دـنک و  کش  راهچ  هس و  ود و  نیب  رگا  هلأسم 1222 - دناوخب . هرابود 

یعقوم دنک و  کش  راهچ  هس و  نیب  رگا  هلأسم 1223 - دناوخب . ار  هتسشن  طایتحا  زامن  تعکر  ود  تسین  مزال  هدناوخ  تعکر  ود  ار  زامن 
ار طایتحا  زامن  دیاب  هدناوخ  تعکر  هس  ار  زامن  هک  دیایب  شدای  دناوخیم ، ار  هداتـسیا  تعکر  کی  ای  هتـسشن  طایتحا  زامن  تعکر  ود  هک 
ار هداتـسیا  طایتحا  زامن  تعکر  ود  هک  یعقوم  دـنک و  کش  راـهچ  هس و  ود و  نیب  رگا  هلأسم 1224 - تسا . حیحـص  شزامن  دنک و  مامت 
دنک و مامت  یتعکر  کی  ار  طایتحا  زامن  دنیشنب و  دیاب  هدناوخ ، تعکر  هس  ار  زامن  هک  دیایب  شدای  مود  تعکر  عوکر  زا  شیپ  دناوخیم 

زامن زا  رتمک  ای  رتشیب  شزاـمن  يرـسک  دـمهفب  طاـیتحا  زاـمن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1225 - دـناوخب . هرابود  ار  زامن  بحتـسم  طایتحا  رب  اـنب 
رب انب  دروآ و  اج  هب  ار  زامن  يرـسک  دنک و  اهر  ار  نآ  دیاب  دنک ، مامت  شزامن  يرـسک  قباطم  ار  طایتحا  زامن  دناوتن  هچنانچ  هدوب ، طایتحا 

شدای دناوخیم ، ار  هتسشن  طایتحا  زامن  تعکر  ود  هک  یعقوم  رگا  راهچ  هس و  نیب  کش  رد  اًلثم  دناوخب ، هرابود  ار  زامن  بجاو ، طایتحا 
بجاو طایتحا  هب  دـنک ، باسح  هداتـسیا  تعکر  ود  ياج  هب  ار  هتـسشن  تعکر  ود  دـناوتیمن  نوچ  هدـناوخ ، تعکر  ود  ار  زامن  هک  دـیایب 

کش رگا  هلأسم 1226 - دروآ . اج  هب  هرابود  مه  ار  زامن  دناوخب و  ار  شزامن  يرـسک  تعکر  ود  دنک و  اهر  ار  هتـسشن  طایتحا  زامن  دیاب 
رد دراد ، تقو  رگا  و  دنکن ، انتعا  دوخ  کش  هب  هتشذگ  زامن  تقو  هچنانچ  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  هدوب  بجاو  وا  رب  هک  ار  یطایتحا  زامن  دنک 

ماجنا دـنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  هلبق  زا  ندـنادرگور  لثم  مه  يراک  هتـساخنرب و  زامن  ياج  زا  هدـشن و  يرگید  راک  لوغـشم  هک  یتروص 
کـش زامن و  نیب  ای  هدروآ ، اج  هب  دنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  ای  هدش  يرگید  راک  لوغـشم  رگا  دناوخب و  ار  طایتحا  زامن  دیاب  هدادن 

رب انب  دـناوتیم  هچ  رگا  دـناوخب ، هرابود  مه  ار  زامن  دروآ و  اج  هب  ار  طایتحا  زامن  هک  تسا  نآ  یبابحتـسا  طایتحا  هدیـشک ، لوط  دایز  وا 
تعکر کی  ياج  هب  اًلثم  ای  دـنک ، دایز  ار  ینکر  طایتحا ، زامن  رد  رگا  هلأسم 1227 - دیامن . افتکا  نامه  رب  دراذـگ و  طایتحا  زامن  ماجنا 

هلأسم 1228- دـناوخب . ار  زامن  لصا  طایتحا و  زامن  هرابود  دـیاب  و  بجاو ، طایتحا  رب  انب  دوشیم  لطاب  طایتحا  زاـمن  دـناوخب ، تعکر  ود 
رگا دروآ و  اج  هب  دـیاب  هتـشذگن ، نآ  لـحم  هچناـنچ  دـنک ، کـش  نآ  ياـهراک  زا  یکی  رد  رگا  تسا  طاـیتحا  زاـمن  لوغـشم  هک  یعقوم 

هب رگا  و  دناوخب ، دیاب  هتفرن  عوکر  هب  هچنانچ  هن ، ای  هدناوخ  دمح  هک  دنک  کش  رگا  اًلثم  دنکن ، انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هتـشذگ ، شلحم 
دراذگب رتشیب  رب  ار  انب  دیاب  دـنک ، کش  طایتحا  زامن  ياهتعکر  هرامـش  رد  رگا  هلأسم 1229 - دنکن . انتعا  دوخ  کش  هب  دـیاب  هتفر  عوکر 
دناوخب هرابود  ار  طایتحا  زامن  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دراذگ و  رتمک  رب  انب  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  کش  رتشیب  فرط  هچنانچ  یلو 

وهـس هدجـس  دوش ، دایز  ای  مک  ًاوهـس  تسین  نکر  هک  يزیچ  طایتحا  زامن  رد  رگا  هلأسم 1230 - دـیامن . هداعا  ار  زامن  لصا  نآ  زا  دـعب  و 
انتعا دوخ  کش  هب  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  نآ  طیارش  ای  ءازجا  زا  یکی  هک  دنک  کش  طایتحا  زامن  مالـس  زا  دعب  رگا  هلأسم 1231 - درادن .

، دیامن اضق  ار  نآ  مالـس  زا  دعب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـنک ، شومارف  ار  هدجـس  کی  ای  دهـشت  طایتحا ، زامن  رد  رگا  هلأسم 1232 - دنکن .
، دوش بجاو  وا  رب  وهس  هدجـس  ود  ای  دهـشت  کی  ياضق  ای  هدجـس  کی  ياضق  طایتحا و  زامن  رگا  هلأـسم 1233 - تسین . بجاو  هچ  رگا 

یتعکر راهچ  زامن  رد  رگا  اًلثم  تسا ، نیقی  مکح  زاـمن  ياـهتعکر  رد  ناـمگ  مکح  هلأسم 1234 - دروآ . اج  هب  ار  طایتحا  زاـمن  لوا  دـیاب 
طایتحا هب  دیاب  دنک  ادیپ  نامگ  اهتعکر  ریغ  رد  رگا  یلو  دناوخب ، طایتحا  زامن  دـیابن  هدـناوخ  تعکر  راهچ  ار  زامن  هک  دراد  نامگ  ناسنا 

وهس و کش و  مکح  هلأسم 1235 - تسا . هدش  هتفگ  لصفم  ياهباتک  رد  هک  تسا  یصوصخم  روط  يدروم  ره  رد  روتسد  دیامن و  لمع 
ود ای  هدناوخ  تعکر  کی  هک  دـنک  کش  تایآ  زامن  رد  رگا  اًلثم  درادـن ، قرف  رگید  بجاو  ياهزامن  هیموی و  بجاو  ياهزامن  رد  نامگ 

. دوشیم لطاب  شزامن  تسا ، یتعکر  ود  زامن  رد  وا  کش  نوچ  تعکر ،

وهس هدجس 
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وهس هدجس 

هک نآ  لوا : دروآ : اج  هب  دوشیم  هتفگ  ًادعب  هک  يروتسد  هب  وهس  هدجـس  ود  دیاب  ناسنا  زامن ، مالـس  زا  دعب  زیچ  هس  يارب  هلأسم 1236 -
کش مود  هدجس  زا  دعب  یتعکر  راهچ  زامن  رد  هک  نآ  موس : دنک . شومارف  ار  هدجـس  کی  هک  نآ  مود : دنزب . فرح  ًاوهـس  زامن ، نیب  رد 
دیابن هک  ییاج  رد  لوا  دیامنب  وهـس  هدجـس  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  مه  دروم  ود  رد  تعکر و  جنپ  ای  هدناوخ  تعکر  راهچ  هک  دنک 

لایخ هب  ای  ًاهابتشا  ناسنا  رگا  هلأسم 1237 - دنک . شومارف  ار  دهشت  هکنآ  مود  دهدب  مالس  ًاوهـس  لوا  تعکر  رد  اًلثم  دهد  مالـس  ار  زامن 
ادـیپ هفرـس  ندیـشک و  هآ  زا  هـک  یفرح  يارب  هلأسم 1238 - دروآ . اج  هب  وهـس  هدجـس  ود  دـیاب  دـنزب  فرح  هدـش  ماـمت  شزاـمن  هک  نیا 

طلغ هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 1239 - دیامن . وهس  هدجس  دیاب  دیوگب ، هآ  ای  خآ  ًاوهس  اًلثم  رگا  یلو  تسین ، بجاو  وهـس  هدجـس  دوشیم ،
فرح یتدم  ًاوهس  زامن  رد  رگا  هلأسم 1240 - تسین . بجاو  وهس  هدجس  نآ  ندناوخ  هرابود  يارب  دناوخب  حیحـص  روطب  هرابود  هدناوخ 

ار هعبرا  تاحیبست  ًاوهـس  رگا  هلأسم 1241 - تسا . یفاک  زامن  مالـس  زا  دـعب  وهـس  هدجـس  ود  دوش ، باسح  هبترم  کی  اهنآ  مامت  دـنزب و 
رگا هلأسم 1242 - دروآ . اج  هب  وهـس  هدجـس  ود  زامن  زا  دعب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دیوگب ، هبترم  هس  زا  رتمک  ای  رتشیب  ای  دیوگن 

هَّللا و ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  : » دیوگب ای  نیحلاصلا » هَّللا  دابع  یلع  انیلع و  مالسلا  : » دیوگب ًاوهـس  دیوگب  ار  زامن  مالـس  دیابن  هک  ییاج  رد 
ۀمحر یبنلا و  اهیأ  کیلع  مالسلا   » دیوگب ای  دیوگب ، ار  مالـس  ود  نیا  زا  يرادقم  ًاهابتـشا  رگا  یلو  دیامنب ، وهـس  هدجـس  ود  دیاب  هتاکرب »

هس ره  ًاهابتشا  دهد  مالس  دیابن  هک  ییاج  رد  رگا  هلأسم 1243 - دروآ . اج  هب  وهس  هدجس  ود  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هتاکرب » هَّللا و 
شدای دعب  تعکر  عوکر  زا  شیپ  دنک و  شومارف  ار  دهشت  ای  هدجس  کی  رگا  هلأسم 1244 - تسا . یفاک  وهس  هدجس  ود  دیوگب  ار  مالس 

شیپ تعکر  زا  ار  دهـشت  ای  هدجـس  کی  هک  دـیایب  شدای  نآ  زا  دـعب  ای  عوکر  رد  رگا  هلأسم 1245 - دروآ . اج  هب  ددرگرب و  دیاب  دـیایب ،
هدجس رگا  هلأسم 1246 - دروآ . اج  هب  وهس  هدجس  ود  نآ  زا  دعب  دیامن و  اضق  ار  دهشت  ای  هدجس  زامن  مالـس  زا  دعب  دیاب  هدرک ، شومارف 

اج هب  ًاوهـس  هچنانچ  دـهد و  ماجنا  ار  نآ  رتدوز  هچ  ره  تسا  بجاو  هدرک و  تیـصعم  درواـین ، اـج  هب  ًادـمع  زاـمن  مالـس  زا  دـعب  ار  وهس 
رب وهس  هدجس  هک  دراد  کش  رگا  هلأسم 1247 - دناوخب . هرابود  ار  زامن  تسین  مزال  دهد و  ماجنا  ًاروف  دیاب  دـمآ  شدای  تقو  ره  درواین ،

رگا ات ، راهچ  ای  هدش  بجاو  وا  رب  وهس  هدجس  ود  اًلثم  دراد  کش  هک  یـسک  هلأسم 1248 - دروآ . اج  هب  تسین  مزال  هن  ای  هدـش  بجاو  وا 
رگا دروآ و  اج  هب  وهس  هدجس  ود  دیاب  هدرواین  اج  هب  ار  وهس  هدجـس  ود  زا  یکی  دنادب  رگا  هلأسم 1249 - تسا . یفاک  دیامنب  هدجس  ود 

. دیامنب وهس  هدجس  ود  هرابود  دیاب  هدرک ، هدجس  هس  ًاوهس  دنادب 

وهس هدجس  روتسد 

نآ رب  هدجس  هک  يزیچ  هب  ار  یناشیپ  دنک و  وهـس  هدجـس  تین  ًاروف  زامن  مالـس  زا  دعب  هک  تسا  نیا  وهـس  هدجـس  روتـسد  هلأسم 1250 -
یلو ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِهَّللِاب  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  ای  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ِهَّللِاب  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  دیوگب : دراذگب و  تسا  حیحص 

زا یکی  دور و  هدجـس  هب  هرابود  دنیـشنب و  دـیاب  دـعب  ُهتاکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ُِّیبَّنلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمـالَّسلا  ِهَّللاـِب  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  دـیوگب  تسا  رتهب 
. دهد مالس  دهشت  ندناوخ  زا  دعب  دنیشنب و  دیوگب و  دش  هتفگ  هک  ار  ییاهرکذ 

هدش شومارف  دهشت  هدجس و  ياضق 

دننام زامن : طیارـش  مامت  دـیاب  دروآیم ، اج  هب  ار  نآ  ياضق  زامن  زا  دـعب  هدرک و  شومارف  ناسنا  هک  ار  يدهـشت  هدجـس و  هلأسم 1251 -
شومارف هعفد  دنچ  ار  دهشت  ای  هدجـس  رگا  هلأسم 1252 - دشاب . هتـشاد  ار  رگید  ياهطرـش  ندوب و  هلبق  هب  ور  سابل و  ندـب و  ندوب  كاپ 

ياههدجـس اب  ار  ود  ره  ياضق  زامن ، زا  دـعب  دـیاب  دـیامن ، شومارف  مود  تعکر  زا  هدجـس  کی  لوا و  تعکر  زا  هدجـس  کی  اًـلثم  دـنک ،
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هدجس و کی  رگا  هلأسم 1253 - تسا . اهنآ  ِکی  مادک  ياضق  هک  دنک  نیعم  تسین  مزال  و  دروآ ، اج  هب  تسا  مزال  اهنآ  يارب  هک  يوهس 
شومارف لوا  مادک  دـنادن  رگا  و  دـیامن . اضق  لوا  هدرک ، شومارف  لوا  ار  مادـک  ره  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـنک ، شومارف  ار  دهـشت 

اج هب  رگید  دهشت  کی  دعب  هدجس و  کی  دهشت و  کی  ای  دروآ ، اج  هب  رگید  هدجس  کی  دعب  دهشت و  هدجـس و  کی  ًاطایتحا  دیاب  هدش ،
ار هدجـس  لوا  هک  نیا  لایخ  هب  رگا  هلأسم 1254 - تسا . هدومن  اضق  هدرک  شومارف  هک  یبیترت  هب  ار  دهـشت  هدجـس و  دـنک  نیقی  ات  دروآ 
نآ بجاو  طایتحا  هدرک  شومارف  ار  دهـشت  لوا  هک  دیایب  شدای  دهـشت  ندـناوخ  زا  دـعب  دروآ و  اج  هب  ار  نآ  ياضق  لوا  هدرک ، شومارف 
زا دـعب  و  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  ياضق  لوا  هدرک  شومارف  ار  دهـشت  لوا  هک  نیا  لایخ  هب  رگا  زین  و  دـیامن . اضق  ار  هدجـس  هراـبود  هک  تسا 

مالس نیب  رگا  هلأسم 1255 - دناوخب . ار  دهـشت  هرابود  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هدرک ، شومارف  ار  هدجـس  لوا  هک  دـیایب  شدای  هدـجس 
دیاب دیامن ، هلبق  هب  تشپ  اًلثم  دوشیم ، لطاب  زامن  دتفیب  قاّفتا  زامن  رد  ًاوهـس  ای  ًادمع  رگا  هک  دـنک  يراک  دهـشت  ای  هدجـس  ياضق  زامن و 

زا هدجـس  کی  هک  دـیایب  شدای  زامن  مالـس  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1256 - تسا . حیحـص  شزامن  دروآ و  اـج  هب  ار  دهـشت  هدجـس و  ياـضق 
هچ دروآ  اج  هب  وهـس  هدجـس  ود  نآ  زا  دـعب  دروآ و  اـج  هب  هدرک  شومارف  هک  ار  ياهدجـس  ياـضق  دـیاب  هدرک ، شومارف  ار  رخآ  تعکر 

دروآ و اج  هب  ار  دهـشت  ياضق  دیاب  دشاب ، هدرک  شومارف  ار  رخآ  تعکر  دهـشت  رگا  و  هن . ای  دشاب  هدرک  دـنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک 
وهس هدجس  نآ  يارب  هک  دنک  يراک  دهشت  ای  هدجس  ياضق  زامن و  مالـس  نیب  رگا  هلأسم 1257 - دروآ . اج  هب  وهس  هدجس  ود  نآ  زا  دعب 

ای هدرک  شومارف  ار  هدجس  هک  دنادن  رگا  هلأسم 1258 - دنک . اضق  ار  دهشت  ای  هدجس  دیاب  دنزب ، فرح  ًاوهـس  هکنآ  لثم  دوشیم ، بجاو 
اج هب  زین  وهس  هدجس  راب  کی  دیاب  و  درادن ، لاکشا  دروآ  اج  هب  لوا  ار  مادک  ره  دیامن و  اضق  ار  ود  ره  دیاب  بجاو  طایتحا  هب  ار ، دهـشت 

دنادب رگا  هلأسم 1260 - دـیامن . اضق  تسین  بجاو  هن ، اـی  هدرک  شومارف  ار  دهـشت  اـی  هدجـس  هک  دراد  کـش  رگا  هلأسم 1259 - دروآ .
اضق ار  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  دعب  تعکر  عوکر  زا  شیپ  هک  دنک  کش  هدرک و  شومارف  ار  دهشت  ای  هدجس 

زا دعب  دیاب  دوش ، بجاو  وا  رب  وهس  هدجس  مه  يرگید  راک  يارب  رگا  دیامن ، اضق  ار  دهشت  ای  هدجس  دیاب  هک  یسک  هلأسم 1261 - دیامن .
ای هدجـس  ياضق  زامن ، زا  دـعب  هک  دراد  کـش  رگا  هلأسم 1262 - دروآ . اج  هب  ار  وهـس  هدجـس  دعب  دیامن ، اضق  ار  دهـشت  ای  هدجـس  زامن 

، هتشذگ مه  زامن  تقو  رگا  و  دیامن ، اضق  ار  دهشت  ای  هدجس  دیاب  هتشذگن ، زامن  تقو  هچنانچ  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  هدش  شومارف  دهـشت 
. دیامن اضق  ار  دهشت  ای  هدجس  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب 

زامن طیارش  ءازجا و  ندرک  دایز  مک و 

هلأسم 1264- تسا . لطاب  زامن  دـشاب ، نآ  فرح  کی  هچ  رگا  دـنک ، دایز  ای  مک  ًادـمع  ار  زامن  تابجاو  زا  يزیچ  هاـگره  هلأسم 1263 -
رصاق لهاج  رگا  تسا  حیحص  شزامن  دشابن  نکر  ءزج  نآ  رگا  دنک  دایز  ای  مک  ار  زامن  ءازجا  زا  يزیچ  هلأسم ، نتـسنادن  هطـساو  هب  رگا 
لسغ ای  وضو  نودب  ای  هدوب  لطاب  شلسغ  ای  وضو  دمهفب  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1265 - تسا . لطاب  زامن  بجاو ، طایتحا  هب  ّالا  و  دشاب ،

ای وضو  اب  ار  زامن  هرابود  دیاب  دمهفب  زامن  زا  دعب  رگا  و  دـناوخب ، لسغ  ای  وضو  اب  هرابود  دـنزب و  مه  هب  ار  زامن  دـیاب  هدـش ، زامن  لوغـشم 
شیپ تعکر  زا  هدجس  ود  هک  دیایب  شدای  عوکر  هب  ندیسر  زا  دعب  رگا  هلأسم 1266 - دیامن . اضق  هتشذگ  تقو  رگا  دروآ و  اج  هب  لسغ 

دزیخرب و دروآ و  اج  هب  ار  هدجـس  ود  ددرگرب و  دیاب  دـیایب ، شدای  عوکر  هب  ندیـسر  زا  شیپ  رگا  و  تسا . لطاب  شزامن  هدرک ، شومارف 
دیایب شدای  مکیلع » مالسلا   » و انیلع » مالسلا   » نتفگ زا  شیپ  رگا  هلأسم 1267 - دنک . مامت  ار  زامن  دناوخب و  ار  تاحیبست  ای  هروس  دمح و 

هلأسم 1268- دهد . مالس  ار  زامن  دناوخب و  دهـشت  هرابود  دروآ و  اج  هب  ار  هدجـس  ود  دیاب  هدرواین ، اج  هب  ار  رخآ  تعکر  هدجـس  ود  هک 
. دروآ اج  هب  هدرک  شومارف  هک  ار  يرادـقم  دـیاب  هدـناوخن ، زامن  رخآ  زا  رتشیب ، ای  تعکر  کی  هک  دـیایب  شدای  زاـمن  مالـس  زا  شیپ  رگا 
رد رگا  هک  هداد  ماجنا  يراک  هچنانچ  هدناوخن ، ار  زامن  رخآ  زا  رتشیب  ای  تعکر  کی  هک  دیایب  شدای  زامن  مالس  زا  دعب  رگا  هلأسم 1269 -
نآ يوهـس  يدمع و  هک  يراک  رگا  و  تسا ، لطاب  شزامن  هدرک  هلبق  هب  تشپ  اًلثم  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  دتفیب  قافتا  ًاوهـس  ای  ًادمع  زامن 
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ماجنا یلمع  زامن  مالس  زا  دعب  هاگره  هلأسم 1270 - دروآ . اج  هب  هدرک  شومارف  هک  يرادقم  ًاروف  دیاب  هدادن  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  زامن 
ار رخآ  هدجـس  ود  هک  دیایب  شدای  دعب  دیامن و  هلبق  هب  تشپ  اًلثم  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  دتفیب  قافتا  ًاوهـس  ای  ًادمع  زامن  رد  رگا  هک  دـهد 
ار ياهدجـس  ود  ددرگرب و  دیاب  دیایب  شدای  دـنکیم ، لطاب  ار  زامن  هک  يراک  ماجنا  زا  شیپ  رگا  یلو  تسا ، لطاب  شزامن  هدرواین  اج  هب 
دروآ و اج  هب  هتفگ  لوا  هک  یمالس  يارب  وهس  هدجـس  ود  دیوگب و  نآ  زا  دعب  هرابود  ار  مالـس  دهـشت و  دروآ و  اج  هب  هدرک  شومارف  هک 
زا شیپ  ار  زامن  دـمهفب  رگا  هلأسم 1271 - دیامن . هداعا  نآ  زا  دـعب  ار  زامن  لصا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  تسا و  حیحـص  شزامن 
. دیامن اضق  هتشذگ  تقو  رگا  دناوخب و  هرابود  دیاب  هدروآ ، اج  هب  هلبق  پچ  فرط  هب  ای  تسار  فرط  هب  ای  هلبق  هب  تشپ  ای  هدناوخ ، تقو 

رفاسم زامن 

رفاسم زامن 

: دناوخب تعکر  ود  ینعی  دروآ  اج  هب  هتسکش  طرش ، تشه  اب  ار  اشع  رصع و  رهظ و  زامن  دیاب  رفاسم 

لوا طرش 

زا رتمک  وا  نتفر  رگا  تسا ، خسرف  تشه  وا  نتشگرب  نتفر و  هک  یسک  هلأسم 1272 - دشابن . یعرش  خسرف  تشه  زا  رتمک  وا  رفس  هک  نآ 
. دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دشاب ، خسرف  جنپ  نتـشگرب  خسرف و  هس  نتفر  رگا  نیا  رب  انب  دناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دشابن ، خـسرف  راهچ 

نآ ریغ  ای  ددرگرب  دهاوخب  بش  زور و  نامه  هچ  دناوخب  هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  دـشاب  خـسرف  تشه  نتـشگرب  نتفر و  رگا  هلأسم 1273 -
دیابن هن ، ای  تسا  خسرف  تشه  وا  رفـس  هک  دنادن  ناسنا  ای  دـشاب ، رتمک  خـسرف  تشه  زا  يرـصتخم  رفـس  رگا  هلأـسم 1274 - بش . زور و 

دیاب دراد ، تقشم  شیارب  ندرک  قیقحت  هک  یتروص  رد  هن ، ای  تسا  خسرف  تشه  وا  رفس  هک  دنک  کش  هچنانچ  دناوخب و  هتسکش  ار  زامن 
دـشاب فورعم  مدرم  نیب  ای  دنیوگب ، لداع  ود  رگا  هک  دنک  قیقحت  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  درادن  تقـشم  رگا  دناوخب و  مامت  ار  شزامن 

رب انب  تسا  خسرف  تشه  ناسنا  رفـس  هک  دهد  ربخ  لداع  کی  رگا  هلأسم 1275 - دناوخب . هتسکش  ار  زامن  تسا  خسرف  تشه  وا  رفـس  هک 
نیقی هک  یسک  هلأسم 1276 - دروآ . اج  هب  مه  ار  نآ  ياضق  دریگب و  هزور  دناوخب و  مامت  مه  هتـسکش و  مه  ار  زامن  دیاب  بجاو  طایتحا 
دروآ اج  هب  یتعکر  راهچ  ار  نآ  دیاب  هدوبن ، خسرف  تشه  هک  دمهفب  دعب  دناوخب و  هتسکش  ار  زامن  رگا  تسا ، خسرف  تشه  وا  رفـس  دراد 

ای تسه  خسرف  تشه  هک  دراد  کش  ای  تسین ، خسرف  تشه  شرفس  دراد  نیقی  هک  یسک  هلأسم 1277 - دیامن . اضق  هتشذگ  تقو  رگا  و 
زا دعب  رگا  دناوخب و  هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ، یقاب  هار  زا  یمک  هچ  رگا  هدوب ، خسرف  تشه  وا  رفـس  هک  دمهفب  هار  نیب  رد  هچنانچ  هن ،

تقو هک  یتروص  رد  و  دـیامن ، هداعا  هتـسکش  هرابود  ار  زامن  دـیاب  يوقا  رب  انب  هدوب ، خـسرف  تشه  شرفـس  دـیمهف  زاـمن ، ندـناوخ  ماـمت 
راـهچ زا  رتمک  اـهنآ  هلـصاف  هک  یلحم  ود  نیب  رگا  هلأسم 1278 - دـیامن . اضق  هرابود  ار  زامن  بجاو ، طایتحا  رب  انب  دـیاب  دـشاب ، هتـشذگ 
یلحم رگا  هلأسم 1279 - دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  دوش ، خسرف  تشه  هتفر  مه  يور  هچ  رگا  دنک ، دمآ  تفر و  هبترم  دنچ  تسا ، خسرف 
تـشه هک  یهار  زا  ناسنا  هچنانچ  دـشاب ، رتشیب  ای  خـسرف  تشه  نآ  رگید  هار  خـسرف و  تشه  زا  رتمک  نآ  هار  کی  دـشاب ، هتـشاد  هار  ود 

هلأسم 1280- دناوخب . مامت  دیاب  دورب ، تسین  خسرف  تشه  هک  یهار  زا  رگا  دـناوخب و  هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  دورب ، اجنآ  هب  تسا  خـسرف 
باسح رهـش  رخآ  ياههناخ  زا  دیاب  درادن  راوید  رگا  و  دنک ، باسح  رهـش  راوید  زا  ار  خـسرف  تشه  يادـتبا  دـیاب  دراد ، راوید  رهـش  رگا 

. دیامن

مود طرش 
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زا دـعب  دـنک و  ترفاسم  تسا  خـسرف  تشه  زا  رتمک  هک  ییاج  هب  رگا  سپ  دـشاب ، هتـشاد  ار  خـسرف  تشه  دـصق  ترفاسم  لوا  زا  هک  نآ 
زامن دیاب  هتشادن ، ار  خسرف  تشه  دصق  لوا  زا  نوچ  دوش ، خسرف  تشه  هدمآ  هک  يرادقم  اب  هک  دورب  ییاج  دنک  دصق  اج  نآ  هب  ندیسر 
دنامب زور  هد  دهاوخیم  هک  ییاج  هب  ای  شنطو  هب  دورب و  خـسرف  راهچ  ای  دورب  خـسرف  تشه  اجنآ  زا  دـهاوخب  رگا  یلو  دـناوخب . مامت  ار 

ياهدشمگ ندرک  ادیپ  يارب  اًلثم  تسا ، خـسرف  دـنچ  شرفـس  دـنادیمن  هک  یـسک  هلأسم 1281 - دـناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  ددرگرب 
شنطو ات  هچنانچ  نتـشگرب ، رد  یلو  دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  دنک ، ادیپ  ار  نآ  ات  دورب  دیاب  رادقم  هچ  هک  دنادیمن  دـنکیم و  ترفاسم 

دـصق نتفر  نیب  رد  رگا  زین  و  دناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ، رتشیب  ای  خـسرف  تشه  دـنامب ، اجنآ  رد  زور  هد  دـهاوخیم  هک  ییاج  ای 
رد رفاسم  هلأسم 1282 - دناوخب . هتسکش  ار  زامن  دیاب  دوش ، خسرف  تشه  نتـشگرب  نتفر و  هچنانچ  ددرگرب ، دورب و  خسرف  راهچ  هک  دنک 

نیا شدصق  اًلثم  دوریم و  نوریب  رهش  زا  هک  یسک  سپ  دورب ، خسرف  تشه  دشاب  هتشاد  میمصت  هک  دناوخب  هتسکش  ار  زامن  دیاب  یتروص 
رگا دناوخب و  هتسکش  ار  زامن  دیاب  دنکیم ، ادیپ  قیفر  هک  دراد  نانیمطا  هچنانچ  دورب  یخـسرف  تشه  رفـس  دنک ، ادیپ  قیفر  رگا  هک  تسا 

هب یتقو  دورب  هار  یمک  رادقم  زور  ره  رد  هچ  رگا  دراد ، خسرف  تشه  دـصق  هک  یـسک  هلأسم 1283 - دناوخب . مامت  دیاب  درادـن ، نانیمطا 
دورب هار  یمک  یلیخ  رادقم  زور  ره  رد  رگا  یلو  دناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دونـشن  ار  نآ  ناذا  دنیبن و  ار  رهـش  راوید  هک  دـسرب  ییاج 

هلأسم 1284- دـناوخب . مامت  مه  هتـسکش و  مه  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دـناوخب و  مامت  ار  شزامن  دـیاب  تسا ، رفاـسم  دـنیوگن  هک 
، تسا خسرف  تشه  وا  رفـس  دنادب  هچنانچ  دـنکیم  ترفاسم  دوخ  ياقآ  اب  هک  يرکون  دـننام  تسا ، يرگید  رایتخا  هب  رفـس  رد  هک  یـسک 
زا شیپ  هک  دـشاب  هتـشاد  نامگ  ای  دـنادب  رگا  تسا ، يرگید  راـیتخا  هب  رفـس  رد  هک  یـسک  هلأسم 1285 - دناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دـیاب 

رگا تسا ، يرگید  راـیتخا  هب  رفـس  رد  هک  یـسک  هلأسم 1286 - دـناوخب . مامت  ار  زامن  دـیاب  دوشیم ، ادـج  وا  زا  خـسرف  راهچ  هب  ندیـسر 
تهج نیا  زا  وا  کش  رگا  زین  و  دناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  هن ، ای  دوشیم  ادـج  وا  زا  خـسرف  راهچ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  هک  دراد  کش 

. دناوخب هتسکش  ار  شزامن  دیاب  دشابن  اج  هب  مدرم  رظن  رد  وا  لامتحا  هچنانچ  دیآ ، شیپ  وا  رفس  يارب  یعنام  دهدیم  لامتحا  هک  تسا 

موس طرش 

ار زامن  دـیاب  دوش ، ددرم  ای  ددرگرب  دوخ  دـصق  زا  خـسرف  راهچ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  رگا  سپ  ددرگن ، رب  دوخ  دـصق  زا  هار  نیب  رد  هک  نآ 
اج نامه  هک  دشاب  هتـشاد  میمـصت  هچنانچ  دوش ، فرـصنم  ترفاسم  زا  خـسرف  راهچ  هب  ندیـسر  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1287 - دـناوخب . مامت 
هب ندیـسر  زا  دعب  رگا  هلأسم 1288 - دناوخب . مامت  ار  زامن  دـیاب  دـشاب ، ددرم  ندـنام  نتـشگرب و  رد  ای  ددرگرب ، زور  هد  زا  دـعب  ای  دـنامب 
هب نتفر  يارب  رگا  هلأسم 1289 - دناوخب . هتسکش  ار  زامن  دیاب  ددرگرب  هک  دشاب  هتشاد  میمـصت  دوش و  فرـصنم  ترفاسم  زا  خسرف  راهچ 
هک ییاج  اـت  هدرک  تکرح  هک  یلوا  لـحم  زا  هچناـنچ  دورب ، يرگید  ياـج  دـهاوخب  هار  زا  يرادـقم  نتفر  زا  دـعب  دـنک و  تکرح  یلحم 

دوش ددرم  دسرب ، خـسرف  تشه  هب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1290 - دناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ، خسرف  تشه  دورب ، دهاوخیم 
ار زامن  ترفاسم  رخآ  ات  دـیاب  دورب ، ار  هار  هیقب  هک  دریگب  میمـصت  دـعب  دورن و  هار  تسا  ددرم  هک  یعقوم  رد  و  هن ، ای  دورب  ار  هار  هیقب  هک 

ددرم هک  یعقوم  رد  هن و  اـی  دورب  ار  هار  هیقب  هک  دوـش  ددرم  دـسرب ، خـسرف  تشه  هب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1291 - دناوخب . هتسکش 
ار زامن  دیاب  ترفاسم  رخآ  ات  ددرگرب  دورب و  خسرف  راهچ  ای  دورب ، رگید  خسرف  تشه  هک  دریگب  میمـصت  دـعب  دورب و  هار  يرادـقم  تسا 

ددرم هک  یعقوم  رد  و  هن ، اـی  دورب  ار  هار  هیقب  هک  دوش  ددرم  دـسرب ، خـسرف  تشه  هب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1292 - دناوخب . هتسکش 
یلو دشاب  خسرف  راهچ  ای  دشاب  خسرف  تشه  وا  رفـس  هدنامیقاب  هچنانچ  دورب ، ار  هار  هیقب  هک  دریگب  میمـصت  دعب  دورب و  هار  يرادقم  تسا 

مه يور  دوریم  نآ  زا  دعب  هک  یهار  ندش و  ددرم  زا  شیپ  هک  یهار  رگا  یلو  دـناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  ددرگرب ، دورب و  دـهاوخب 
. تسا هتسکش  زامن  تسین و  بجاو  عمج  هچ  رگا  دناوخب ، مامت  مه  هتسکش و  مه  ار  زامن  طایتحا  رب  انب  دشاب ، خسرف  تشه 

مراهچ طرش 
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مراهچ طرش 

شیپ دهاوخیم  هک  یـسک  سپ  دنامب  ییاج  رد  رتشیب  ای  زور  هد  ای  درذگب ، دوخ  نطو  زا  خسرف  تشه  هب  ندیـسر  زا  شیپ  دهاوخن  هکنآ 
دنادیمن هک  یسک  هلأسم 1293 - دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  دـنامب ، یلحم  رد  زور  هد  ای  درذـگب ، شنطو  زا  خـسرف  تشه  هب  ندیـسر  زا 

هلأسم 1294- دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  هن ، ای  دنامیم  یلحم  رد  زور  هد  ای  هن ، ای  درذـگیم  شنطو  زا  خـسرف  تشه  هب  ندیـسر  زا  شیپ 
زا هک  تسا  ددرم  هک  یـسک  زین  و  دنامب ، یلحم  رد  زور  هد  ای  درذگب ، شنطو  زا  خـسرف  تشه  هب  ندیـسر  زا  شیپ  دـهاوخیم  هک  یـسک 

. دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  مه  زاب  دوش ، فرـصنم  نطو  زا  نتـشذگ  ای  زور  هد  ندنام  زا  رگا  دـنامب ، یلحم  رد  زور  هد  ای  درذـگب ، شنطو 
. دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  ددرگرب ، دورب و  دهاوخب  دشاب و  خسرف  راهچ  ای  دشاب ، خسرف  تشه  هار  هدنامیقاب  رگا  یلو 

مجنپ طرش 

دوخ رگا  تسا  نینچمه  و  دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  دنک ، رفـس  يدزد  دننام  یمارح  راک  يارب  رگا  دـنکن و  رفـس  مارح  راک  يارب  هک  نآ 
رفس لثم  رگا  یلو  دشابن  بجاو  وا  رب  هک  دورب  يرفس  رهوش  هزاجا  نودب  نز  ای  دشاب ، هتـشاد  ررـض  وا  يارب  هک  نآ  لثم  دشاب ، مارح  رفس 

نآ رد  دیاب  ناسنا  تسا و  مارح  دشاب  ردام  ردپ و  تیذا  بابسا  هک  يرفس  هلأسم 1295 - دنناوخب . هتسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ، بجاو  جح 
هچ رگا  دنکیمن ، رفس  مه  مارح  راک  يارب  تسین و  مارح  وا  رفـس  هک  یـسک  هلأسم 1296 - دریگب . مه  هزور  دـناوخب و  مامت  ار  زامن  رفس 
هک نآ  يارب  ًاصوصخم  رگا  هلأسم 1297 - دناوخب . هتسکش  ار  زامن  دیاب  دروخب ، بارش  ای  دنک  تبیغ  اًلثم  دهد ، ماجنا  یتیصعم  رفـس ، رد 

راکبلط دهدب و  ار  دوخ  یهدب  دـناوتب  رگا  تسا ، راکهدـب  هک  یـسک  سپ  تسا ، مامت  شزامن  دـیامن  ترفاسم  دـنک  كرت  ار  یبجاو  راک 
مامت ار  زامن  دـیاب  دـیامن  ترفاسم  ضرق  نداد  زا  رارف  يارب  ًاصوصخم  دـهدب و  ار  دوخ  یهدـب  دـناوتن  رفـس  رد  هچنانچ  دـنک ، هبلاطم  مه 

هتسکش مه  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دناوخب و  هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دنکن ، ترفاسم  بجاو  كرت  يارب  ًاصوصخم  رگا  یلو  دناوخب 
، دـشاب یبـصغ  تسا  راوس  هک  يرگید  بکرم  اـی  يراوس  ناویح  یلو  دـشابن  مارح  رفـس  وا  رفـس  رگا  هلأسم 1298 - دـناوخب . ماـمت  مه  و 

هلأسم دناوخب . مامت  مه  هتـسکش و  مه  ار  زامن  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـنک ، ترفاسم  یبصغ  نیمز  رد  رگا  یلو  تسا  هتـسکش  شزامن 
راچان رگا  و  دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  دشاب ، ملاظ  هب  کمک  وا  ترفاسم  دشابن و  راچان  رگا  دـنکیم  ترفاسم  ملاظ  اب  هک  یـسک  - 1299

ترفاسم شدرگ  حیرفت و  دصق  هب  رگا  هلأسم 1300 - تسا . هتـسکش  شزامن  دنک ، ترفاسم  وا  اب  یمولظم  نداد  تاجن  يارب  اًلثم  ای  دشاب 
تسا و ماـمت  شزاـمن  دور ، راکـش  هب  ینارذـگشوخ  وهل و  يارب  رگا  هلأسم 1301 - دـناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  تسین و  مارح  دـنک 
هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دورب ، لام  ندرک  دایز  بسک و  يارب  رگا  تسا و  هتـسکش  شزامن  دور ، راکـش  هب  شاعم  هیهت  يارب  هچناـنچ 
رفس زا  هک  یعقوم  هدرک ، رفس  تیـصعم  يارب  هک  یـسک  هلأسم 1302 - دریگن . هزور  دـیاب  یلو  دـناوخب ، مامت  مه  هتـسکش و  مه  ار  زاـمن 

جراخ تیصعم  رفس  تیئزج  زا  ار  تشگزاب  هک  مه  يزیچ  و  هدرکن ، هبوت  رگا  و  دناوخب . هتسکش  ار  زامن  دیاب  هدرک ، هبوت  رگا  ددرگیمرب 
رفس هک  یسک  هلأسم 1303 - دناوخب . مامت  مه  هتـسکش و  مه  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دناوخب و  مامت  دیاب  دشاب  هدشن  ثداح  دنک 

دـشاب و خـسرف  راهچ  ای  دـشاب ، خـسرف  تشه  هار  هدـنامیقاب  هچناـنچ  ددرگرب ، تیـصعم  دـصق  زا  هار  نیب  رد  رگا  تسا ، تیـصعم  رفـس  وا 
هک دنک  دصق  هار  نیب  رد  رگا  هدرکن ، رفس  تیصعم  يارب  هک  یسک  هلأسم 1304 - دناوخب . هتسکش  ار  زامن  دیاب  ددرگرب ، دورب و  دهاوخب 

. تسا حیحص  هدناوخ  هتسکش  هک  ار  ییاهزامن  یلو  دناوخب  مامت  ار  زامن  دیاب  دورب ، تیصعم  يارب  ار  هار  هیقب 

مشش طرش 

دننامیم و دننک  ادیپ  ناشمـشح  دوخ و  يارب  كاروخ  بآ و  اج  ره  دـننکیم و  شدرگ  اهنابایب  رد  هک  دـشابن  ییاهنیـشنارحص  زا  هک  نآ 
زا یکی  رگا  هلأـسم 1305 - دـنناوخب . ماـمت  ار  زاـمن  دـیاب  اـهترفاسم  نـیا  رد  اهنیــشنارحص  و  دـنوریم ، رگید  ياـج  هـب  يدـنچ  زا  دـعب 
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مه هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب ، خسرف  تشه  وا  رفس  هچنانچ  دنک ، رفس  ناشتاناویح  هاگارچ  لزنم و  ندرک  ادیپ  يارب  اهنیـشنارحص 
ار زامن  دـیاب  دـنک ، ترفاسم  اهنیا  دـننام  تراجت و  ای  جـح  ای  تراـیز  يارب  نیـشنارحص  رگا  هلأسم 1306 - دـناوخب . مامت  مه  هتـسکش و 

. دناوخب هتسکش 

متفه طرش 

دوخ لزنم  هیثاثا  ندرب  يارب  هچ  رگا  اهنیا ، دـننام  ناـبیتشک و  رادـبوچ و  هدـننار و  رادرتش و  نیا  رب  اـنب  دـشابن ، ترفاـسم  وا  لغـش  هک  نآ 
هلأسم تسا . هتـسکش  ناشزامن  دـشکب ، لوط  هچ  رگا  لوا  رفـس  رد  یلو  دـنناوخب . ماـمت  ار  زاـمن  دـیاب  لوا  رفـس  ریغ  رد  دـننک ، ترفاـسم 

. دناوخب هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  دـنک ، ترفاسم  جـح  ای  ترایز  يارب  اًلثم  يرگید  راک  يارب  رگا  تسا  ترفاسم  شلغـش  هک  یـسک  - 1307
هلأسم دـناوخب . مامت  ار  زامن  دـیاب  دـنک ، ترایز  مه  شدوخ  نمـض  رد  دـهدب و  هیارک  ترایز  يارب  ار  دوخ  لیبموتا  رفوش ، اًـلثم  رگا  یلو 

مامت ار  زامن  دـیاب  دـشاب ، ترفاسم  شلغـش  هچنانچ  دـنکیم . ترفاـسم  هّکم  هب  اـهیجاح  ندـناسر  يارب  هک  یـسک  ینعی  رادهلمح  - 1308
هب رود  هار  زا  ار  اهیجاح  تسا و  يرادهلمح  وا  لغش  هک  یسک  هلأسم 1309 - دناوخب . هتسکش  دیاب  دشابن ، ترفاسم  شلغش  رگا  دناوخب و 
لاس زا  يرادقم  رد  هک  یـسک  هلأسم 1310 - دـناوخب . مامت  ار  زامن  دـیاب  دـشاب ، هار  رد  ار  لاس  رتشیب  ای  لاس  ماـمت  هچناـنچ  دربیم ، هکم 

شراک هب  لوغشم  هک  يرفس  رد  دیاب  دهدیم ، هیارک  ار  دوخ  لیبموتا  ناتسمز  ای  ناتسبات  رد  طقف  هک  يرفوش  لثم  تسا ، ترفاسم  شلغش 
رد هک  يدرگهرود  هدننار و  هلأسم 1311 - دناوخب . مامت  مه  هتـسکش و  مه  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دـناوخب و  مامت  ار  زامن  تسه 
هک یسک  هلأسم 1312 - دناوخب . هتسکش  ار  زامن  دیاب  دورب ، یخسرف  تشه  رفس  ًاقافتا  هچنانچ  دنکیم ، دمآ  تفر و  رهش  یخسرف  هس  ود 

، دنامب دصق  نودب  هچ  دشاب ، هتـشاد  ار  زور  هد  ندنام  دـصق  لوا  زا  هچ  دـنامب ، دوخ  نطو  رد  رتشیب  ای  زور  هد  رگا  تسا  ترفاسم  شلغش 
نطو ریغ  رد  رگا  تسا ، ترفاسم  شلغش  هک  یسک  هلأسم 1313 - دناوخب . هتسکش  ار  زامن  دوریم ، زور  هد  زا  دعب  هک  یلوا  رفس  رد  دیاب 
دشاب هتشاد  ار  زور  هد  ندنام  دصق  لوا  زا  هچ  دناوخب . هتسکش  ار  زامن  دیاب  دوریم ، زور  هد  زا  دعب  هک  یلوا  رفـس  رد  دنامب  زور  هد  دوخ 

دیاب هن ، ای  هدنام  زور  هد  رگید  ياج  ای  دوخ  نطو  رد  هک  دنک  کش  رگا  تسا ، ترفاسم  شلغش  هک  یسک  هلأسم 1314 - دشاب . هتشادن  ای 
. دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  هدرکن ، رایتخا  ینطو  دوخ  يارب  دنکیم و  تحایـس  اهرهـش  رد  هک  یـسک  هلأسم 1315 - دـناوخب . مامت  ار  زامن 

یپ رد  یپ  ياهترفاسم  نآ  لمح  يارب  هک  دراد  یسنج  یهد  رد  ای  يرهـش  رد  اًلثم  رگا  تسین ، ترفاسم  شلغـش  هک  یـسک  هلأسم 1316 -
رایتخا دوخ  يارب  يرگید  نطو  دهاوخیم  هدرک و  رظن  فرص  شنطو  زا  هک  یـسک  هلأسم 1317 - دناوخب . هتسکش  ار  زامن  دیاب  دنکیم ،

. دناوخب هتسکش  ار  زامن  ترفاسم  رد  دیاب  دشابن  ترفاسم  شلغش  رگا  دنک ،

متشه طرش 

دنیبن ار  رهـش  راوید  هک  دوش  رود  يردقب  دنامب ، اج  نآ  رد  زور  هد  هدرک  دصق  هک  ییاج  ای  شنطو  زا  ینعی  دسرب  صخرت  دـح  هب  هک  نآ 
تسین مزال  دنک و  يریگولج  ناذا  ندینـش  راوید و  ندید  زا  هک  دشابن  يرگید  زیچ  ای  رابغ  اوه  رد  دیاب  یلو  دونـشن  ار  نآ  ناذا  يادص  و 

. تسا یفاک  دشابن  مولعم  اًلماک  اهراوید  هک  ردق  نیمه  هکلب  دشابن ، ادیپ  چیه  اهراوید  ای  دنیبن ، ار  اهدبنگ  اههرانم و  هک  دوش  رود  يردقب 
ناذا يادص  دنیبن و  ار  اهراوید  ای  دنیبب ، ار  رهش  راوید  یلو  دونشن  ار  ناذا  هک  دسرب  ییاج  هب  رگا  دوریم  رفس  هب  هک  یسک  هلأسم 1318 -

هب هک  يرفاسم  هلأسم 1319 - دناوخب . مامت  مه  هتـسکش و  مه  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دناوخب ، زامن  اجنآ  رد  دهاوخب  هچنانچ  دونـشب  ار 
دهاوخیم هک  يرفاسم  یلو  دناوخب  مامت  ار  زامن  دیاب  دونـشب ، ار  نآ  ناذا  يادـص  دـنیبب و  ار  دوخ  نطو  راوید  یتقو  ددرگیم ، رب  شنطو 

لزنم هب  ات  دزادنیب  ریخأت  ار  زامن  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دونـشب ، ار  شناذا  يادص  دنیبب و  ار  اجنآ  راوید  یتقو  دنامب ، یلحم  رد  زور  هد 
دشاب دوگ  يردقب  ای  دوش ، هدید  رود  زا  هک  دشاب  يدنلب  رد  رهـش  هاگره  هلأسم 1320 - دناوخب . مامت  مه  هتـسکش و  مه  ار  زامن  ای  دسرب ،
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رهـش نآ  رگا  هک  دوش  رود  ياهزادنا  هب  یتقو  دنکیم ، ترفاسم  رهـش  نآ  زا  هک  یـسک  دنیبن ، ار  نآ  راوید  دوش  رود  یمک  ناسنا  رگا  هک 
زا رتشیب  اـههناخ  يدـنلب  یتـسپ و  رگا  زین  و  دـناوخب . هتـسکش  ار  دوخ  زاـمن  دـیاب  دـشیمن ، هدـید  اـجنآ  زا  شراوید  دوب ، راومه  نیمز  رد 
هک دسرب  ییاج  هب  یتقو  درادن  راوید  هناخ و  هک  دنک  ترفاسم  یلحم  زا  رگا  هلأسم 1321 - دیامنب . ار  لومعم  هظحالم  دیاب  دشاب ، لومعم 

ییادص دنادن  هک  دوش  رود  يردـقب  رگا  هلأسم 1322 - دناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دشیمن ، هدـید  اجنآ  زا  تشاد  راوید  لحم  نآ  رگا 
ار نآ  تاملک  دـنیوگیم و  ناذا  دـمهفب  رگا  یلو  دـناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  يرگید ، يادـص  ای  تسا  ناذا  يادـص  دونـشیم  هک  ار 

ياج رد  ًالومعم  هک  ار  رهش  ناذا  یلو  دونـشن  ار  اههناخ  ناذا  هک  دوش  رود  يردقب  رگا  هلأسم 1323 - دناوخب . مامت  دیاب  دهدن ، صیخشت 
دنلب ياـج  رد  اـًلومعم  هک  ار  رهـش  ناذا  هـک  دـسرب  ییاـج  هـب  رگا  هلأسم 1324 - دناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دـیابن  دونـشب ، دـنیوگیم  دـنلب 
شوگ ای  مشچ  رگا  هلأسم 1325 - دناوخب . هتسکش  ار  زامن  دیاب  دونشب ، دنیوگیم  دنلب  یلیخ  ياج  رد  هک  ار  یناذا  یلو  دونـشن  دنیوگیم 

طـسوتم شوگ  دـنیبن و  ار  اههناخ  راوید  طسوتم  مشچ  هک  دـناوخب  هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  یلحم  رد  دـشاب  یلومعم  ریغ  ناذا  يادـص  ای  وا 
ار ناذا  هک  ییاج  ینعی  ْصُّخََرت  دح  هب  دراد  کش  هک  دناوخب  زامن  یلحم  رد  دـهاوخب  رگا  هلأسم 1326 - دونشن . ار  یلومعم  ناذا  يادص 

دیاب هن ، ای  هدیسر  صخرت  دح  هب  هک  دنک  کش  رگا  نتشگرب  عقوم  رد  و  دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  هن ، ای  هدیسر  دنیبن ، ار  راوید  دونـشن و 
هلأسم دـناوخب . مامت  مه  هتـسکش و  مه  ای  دـناوخن  زامن  اج  نآ  ای  دـیاب  دـنکیم  ادـیپ  لاکـشا  دراوم  یـضعب  رد  نوچ  و  دـناوخب . هتـسکش 

دونـشب ار  نآ  ناذا  يادص  دنیبب و  ار  دوخ  نطو  راوید  هک  دسرب  ییاج  هب  یتقو  دنکیم ، روبع  دوخ  نطو  زا  رفـس  رد  هک  يرفاسم  - 1327
مامت ار  زاـمن  دـیاب  تسه  اـجنآ  رد  یتقو  اـت  هدیـسر ، شنطو  هب  ترفاـسم  نیب  رد  هک  يرفاـسم  هلأسم 1328 - دـناوخب . مامت  ار  زامن  دـیاب 

دنیبن و ار  نطو  راوید  هک  دسرب  ییاج  هب  یتقو  ددرگرب ، دورب و  خسرف  راهچ  ای  دورب ، خـسرف  تشه  اج  نآ  زا  دـهاوخب  رگا  یلو  دـناوخب .
نطو هدرک  رایتخا  دوخ  یگدنز  تماقا و  يارب  ناسنا  هک  ار  یلحم  هلأسم 1329 - دناوخب . هتسکش  ار  زامن  دیاب  دونشن ، ار  نآ  ناذا  يادص 
رگا هلأسم 1330 - دشاب . هدرک  رایتخا  یگدنز  يارب  ار  اجنآ  شدوخ  ای  دشاب ، شردام  ردپ و  نطو  هدـمآ و  ایند  هب  اج  نآ  رد  هچ  تسوا ،

ات هلأسم 1331 - دوشیمن . باسح  وا  نطو  اجنآ  دور ، رگید  ياج  هب  دعب  دـنامب و  یتدـم  تسین  شیلـصا  نطو  هک  یلحم  رد  دراد  دـصق 
دصق نودب  هک  نآ  رگم  دوشیمن  باسح  وا  نطو  دشاب  هتشادن  تسا  شدوخ  یلصا  نطو  ریغ  هک  ییاج  رد  یگـشیمه  ندنام  دصق  ناسنا 

رد هام  شـش  اًلثم  دـنکیم ، یگدـنز  لحم  ود  رد  هک  یـسک  هلأسم 1332 - تسوا . نطو  اجنیا  دـنیوگب  مدرم  هک  دـنامب  ردـق  نآ  ندـنام ،
، دـشاب هدرک  راـیتخا  دوخ  یگدـنز  يارب  ار  لـحم  ود  زا  رتـشیب  رگا  و  تسا . وا  نطو  ود  ره  دـنامیم ، رگید  رهـش  رد  هاـم  شـش  يرهش و 

دصق رگا  رگید  ياهاج  رد  دش  رکذ  هک  یلصا  ریغ  نطو  یلصا و  نطو  ریغ  رد  هلأسم 1333 - دوش . تاعارم  طایتحا  دیاب  و  دراد ، لاکشا 
هلأسم 1334- هن . ای  دشاب  هدنام  هام  شش  اجنآ  رد  هچ  دشاب و  هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  اجنآ  رد  یکلم  هچ  تسا  هتسکش  شزامن  دنکن  هماقا 

رایتخا دوخ  يارب  مه  يرگید  نطو  هچ  رگا  دناوخب ، مامت  ار  زامن  دیابن  هدرک  رظن  فرـص  اجنآ  زا  هدوب و  وا  نطو  هک  دـسرب  ییاج  هب  رگا 
یلحم رد  زور  هد  رایتخا  نودب  هک  دنادیم  ای  دنامب ، یلحم  رد  مه  رس  تشپ  زور  هد  دراد ، دصق  هک  يرفاسم  هلأسم 1335 - دشاب . هدرکن 
ندنام دصق  تسین  مزال  دنامب ، یلحم  رد  زور  هد  دهاوخیم  هک  يرفاسم  هلأسم 1336 - دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  لحم  نآ  رد  دـنامیم ،

مامت ار  زامن  دـیاب  دـنامب ، مهد  زور  بورغ  ات  لوا  زور  حبـص  ناذا  زا  دـنک  دـصق  هک  نیمه  و  دـشاب ، هتـشاد  ار  مهدزای  بش  اـی  لوا  بش 
هلأسم 1337- دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  دنامب ، مهدزای  زور  رهظ  ات  لوا  زور  رهظ  زا  هک  دـشاب  نیا  شدـصق  اًلثم  رگا  نینچمه  دـناوخب و 

سپ دنامب  اج  کی  رد  ار  زور  هد  مامت  دهاوخب  هک  دناوخب  مامت  ار  زامن  دیاب  یتروص  رد  دنامب ، یلحم  رد  زور  هد  دهاوخیم  هک  يرفاسم 
هک يرفاـسم  هلأـسم 1338 - دـناوخب . هتـسکش  ار  زاـمن  دـیاب  دـنامب  ناریمـش  نارهت و  رد  اـی  هفوک  فـجن و  رد  زور  هد  اًـلثم  دـهاوخب  رگا 

دهاوخیم هک  ییاج  هچنانچ  دورب ، اجنآ  فارطا  هب  زور  هد  نیب  رد  هک  دشاب  هتـشاد  دصق  لوا  زا  رگا  دنامب ، یلحم  رد  زور  هد  دـهاوخیم 
دلب رد  تماقا  قدص  اب  یفانم  اجنآ  هب  نتفر  هک  يرادقم  هب  دـشاب  نآ  فارطا  تاغاب  عرازم و  نیتاسب و  زا  ای  تماقا  دـلب  روس  يهطخ  دورب 

رد هک  دشاب ، وا  ّتین  رد  هچنانچ  دورب ، خـسرف  راهچ  زا  رتمک  ات  دـهاوخب  هچنانچ  یلو  دـناوخب . مامت  ار  زامن  زور  هد  مامت  رد  دـیاب  دـشابن 
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. دـناوخب مامت  ار  شزامن  دـیاب  زور  هد  همه  رد  دـهدن ، لوط  ار  نتـشگرب  نتفر و  تعاس  ود  زا  شیب  دورب و  هبترم  کـی  طـقف  زور  هد  نیب 
، دنک ادیپ  یبوخ  لزنم  ای  دیایب ، شقیفر  رگا  هک  تسا  نیا  شدصق  اًلثم  دنامب  ییاج  رد  زور  هد  درادن  میمـصت  هک  يرفاسم  هلأسم 1339 -
هک دهدب  لامتحا  هچ  رگا  دنامب ، یلحم  رد  زور  هد  دراد ، میمـصت  هک  یـسک  هلأسم 1340 - دناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دنامب ، زور  هد 

دنادب رفاسم  رگا  هلأسم 1341 - دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  دننکن ، ییانتعا  وا  لامتحا  هب  مدرم  هک  یتروص  رد  دسرب ، یعنام  وا  ندنام  يارب 
رخآ ات  دنادن  رگا  یلو  دناوخب  مامت  ار  زامن  دیاب  دنامب ، ییاج  رد  هام  رخآ  ات  هک  دـنک  دـصق  هدـنام و  هام  رخآ  هب  رتشیب  ای  زور  هد  اًلثم  هک 

ای زور  هد  هام  رخآ  ات  هدرک  دصق  هک  یعقوم  زا  هچ  رگا  دناوخب  هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دنامب  هام  رخآ  ات  هک  دنک  دـصق  هدـنام و  ردـقچ  هام 
ندـنام زا  یتعکر  راهچ  زامن  کی  ندـناوخ  زا  شیپ  هچنانچ  دـنامب ، یلحم  رد  زور  هد  دـنک  دـصق  رفاسم  رگا  هلأسم 1342 - دـشاب . رتشیب 

زامن کی  ندـناوخ  زا  دـعب  رگا  دـناوخب و  هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  دورب ، رگید  ياج  هب  ای  دـنامب  اجنآ  رد  هک  دوش  ددرم  ای  دوش ، فرـصنم 
دصق هک  يرفاسم  هلأسم 1343 - دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  تسه ، اجنآ  رد  یتقو  ات  دوش  ددرم  ای  دوش ، فرـصنم  ندنام  زا  یتعکر  راهچ 
هدناوخ یتعکر  راهچ  زامن  کی  هچنانچ  دوش ، فرـصنم  اجنآ  رد  ندنام  زا  رهظ  زا  دعب  دریگب و  هزور  رگا  دنامب ، یلحم  رد  زور  هد  هدرک 

دشاب هدناوخن  یتعکر  راهچ  زامن  کی  رگا  دناوخب و  مامت  ار  دوخ  ياهزامن  دیاب  تسه  اجنآ  رد  یتقو  ات  تسا و  حیحـص  شاهزور  دشاب ،
هلأسم 1344- دریگب . هزور  دـناوتیمن  مه  دـعب  ياهزور  دـناوخب و  هتـسکش  دـیاب  ار  دوخ  ياـهزامن  اـما  تسا ، حیحـص  شزور  نآ  هزور 

کی ددرگرب ، ندنام  دصق  زا  هکنآ  زا  شیپ  دنک  کش  دوش و  فرـصنم  ندنام  زا  رگا  دـنامب ، یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دـصق  هک  يرفاسم 
هتـسکش ار  زاـمن  هک  نیا  تین  هـب  رفاـسم  رگا  هلأسم 1345 - دـناوخب . هتـسکش  ار  دوخ  ياهزامن  دـیاب  هن ، ای  هدـناوخ  یتعکر  راـهچ  زاـمن 

هلأسم 1346- دیامن . مامت  یتعکر  راهچ  ار  زامن  دیاب  دنامب ، رتشیب  ای  زور  هد  هک  دریگب  میمصت  زامن  نیب  رد  دوش و  زامن  لوغـشم  دناوخب ،
موس تعکر  لوغـشم  هچنانچ  ددرگرب ، دوخ  دـصق  زا  یتعکر  راهچ  زاـمن  نیب  رد  رگا  دـنامب ، ییاـج  رد  زور  هد  هدرک  دـصق  هک  يرفاـسم 

، تسا لطاب  شزامن  هدش  موس  تعکر  لوغشم  رگا  و  دناوخب . هتـسکش  ار  دوخ  ياهزامن  هیقب  دیامن و  مامت  یتعکر  ود  ار  زامن  دیاب  هدشن ،
دصق هک  يرفاسم  هلأسم 1347 - دشاب . هدش  موس  تعکر  عوکر  رد  لخاد  هچ  رگا  دناوخب  هتسکش  ار  زامن  دیاب  تسه  اجنآ  رد  یتقو  ات  و 

تـسین مزال  دناوخب و  مامت  ار  شزامن  دیاب  هدرکن ، ترفاسم  یتقو  ات  دنامب ، اجنآ  رد  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  دـنامب ، یلحم  رد  زور  هد  هدرک 
دناوتیم دریگب و  ار  بجاو  هزور  دیاب  دنامب ، یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دـصق  هک  يرفاسم  هلأسم 1348 - دنک . زور  هد  ندنام  دصق  هرابود 

زور هد  هدرک  دصق  هک  يرفاسم  هلأسم 1349 - دناوخب . مه  ار  اشع  رصع و  رهظ و  هلفان  هعمج و  زامن  دروآ و  اج  هب  مه  ار  یبحتـسم  هزور 
لحم هب  ددرگرب  دورب و  تسا  خـسرف  راهچ  زا  رتمک  هک  ییاج  هب  دـهاوخب  یتعکر  راهچ  زامن  کی  ندـناوخ  زا  دـعب  رگا  دـنامب  ییاج  رد 
راهچ زامن  کی  ندناوخ  زا  دعب  رگا  دنامب ، ییاج  رد  زور  هد  هدرک  دصق  هک  يرفاسم  هلأسم 1350 - دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  دوخ  هماقا 
دـصق هک  ییاـج  رد  نتفر و  رد  دـیاب  دـنامب ، اـجنآ  رد  زور  هد  دورب و  تسا  خـسرف  تشه  زا  رتمک  هک  يرگید  ياـج  هب  دـهاوخب  یتعکر 

نتفر عقوم  دـیاب  دـشاب  رتشیب  ای  خـسرف  تشه  دورب  دـهاوخیم  هک  ییاج  رگا  یلو  دـناوخب . مامت  ار  دوخ  ياهزامن  هدرک ، زور  هد  ندـنام 
دصق هک  يرفاسم  هلأسم 1351 - دناوخب . مامت  ار  شزامن  درک  زور  هد  ندنام  دصق  اجنآ  رد  هچنانچ  دـناوخب و  هتـسکش  ار  دوخ  ياهزامن 

، دورب تسا  خـسرف  راـهچ  زا  رتمک  هک  ییاـج  هب  دـهاوخب  یتعکر  راـهچ  زاـمن  کـی  ندـناوخ  زا  دـعب  رگا  دـنامب  یلحم  رد  زور  هد  هدرک 
هک دشاب  ددرم  یلو  ددرگرب  دهاوخب  ای  دـشاب ، لفاغ  اجنآ  هب  نتـشگرب  زا  یلک  هب  ای  هن ، ای  ددرگرب  شلوا  لحم  هب  هک  دـشاب  ددرم  هچنانچ 

ددرگیمرب ات  دوریم  هک  یتقو  زا  دیاب  دشاب ، لفاغ  اجنآ  زا  ترفاسم  اجنآ و  رد  ندنام  زور  هد  زا  هک  نآ  ای  هن ، ای  دـنامب  اجنآ  رد  زور  هد 
، دـننامب یلحم  رد  زور  هد  دـنهاوخیم  شیاقفر  هک  نیا  لاـیخ  هب  رگا  هلأسم 1352 - دـناوخب . مامت  ار  دوخ  ياهزامن  نتـشگرب ، زا  دـعب  و 
زا مه  شدوخ  هچ  رگا  دناهدرکن ، دصق  اهنآ  هک  دمهفب  یتعکر  راهچ  زامن  کی  ندناوخ  زا  دعب  دـنامب و  اجنآ  رد  زور  هد  هک  دـنک  دـصق 

خسرف تشه  هب  ندیـسر  زا  دعب  رفاسم  رگا  هلأسم 1353 - دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  تسه ، اجنآ  رد  هک  یتدم  ات  دوش ، فرـصنم  ندـنام 
اجنآ رد  یمک  رادـقم  هچ  رگا  زور  یـس  نتـشذگ  زا  دـعب  دـشاب ، ددرم  ندـنام  نتفر و  رد  زور  یـس  مامت  رد  دـنامب و  یلحم  رد  زور  یس 
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دیاب دوشیم ، ددرم  هک  یتقو  زا  دوش ، ددرم  هار  هیقب  نتفر  رد  خسرف  تشه  هب  ندیـسر  زا  شیپ  رگا  یلو  دناوخب  مامت  ار  زامن  دیاب  دـنامب ،
اجنآ رد  رتمک  ای  زور  هن  هک  نآ  زا  دعب  رگا  دـنامب  یلحم  رد  رتمک  ای  زور  هن  دـهاوخیم  هک  يرفاسم  هلأسم 1354 - دناوخب . مامت  ار  زامن 

هلأسم 1355- دـناوخب . مامت  ار  زامن  دـیاب  مکی  یـس و  زور  زور ، یـس  ات  روط  نیمه  دـنامب  رتمک  ای  رگید  زور  هن  هراـبود  دـهاوخب  دـنام ،
رد ار  نآ  زا  يرادقم  رگا  سپ  دنامب ، اج  کی  رد  ار  زور  یس  هک  دناوخب  مامت  ار  زامن  دیاب  یتروص  رد  هدوب ، ددرم  زور  یس  هک  يرفاسم 

. دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  مه  زور  یس  زا  دعب  دنامب ، رگید  ياج  رد  ار  يرادقم  ییاج و 

هقرفتم لئاسم 

یلو دناوخب . مامت  ار  شزامن  هفوک  دجسم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دجسم  مارحلا و  دجسم  رد  دناوتیم  رفاسم  هلأسم 1356 -
هک تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دـناوخب ، زامن  هدـش  هفاضا  دـجاسم  نیا  هب  دـعب  هدوبن و  دـجاسم  نیا  ءزج  لوا  هک  ییاـج  رد  دـهاوخب  رگا 
رد هکلب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  قاور  مرح و  رد  دـناوتیم  رفاسم  زین  تسا و  مامت  تحـص  يوقا ، هچ  رگا  دـناوخب  هتـسکش 
ریغ رد  رگا  دناوخب ، هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  تسا و  رفاسم  دـنادیم  هک  یـسک  هلأسم 1357 - دـناوخب . مامت  ار  زامن  مرح  هب  لصتم  دجـسم 

تسا و هتسکش  رفاسم  زامن  هک  دنک  شومارف  رگا  زین  تسا و  لطاب  شزامن  دناوخب ، مامت  ًادمع  دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  یناکم  راهچ 
هک یسک  هلأسم 1358 - دیامن . اضق  دیاب  بجاو ، طایتحا  رب  انب  دیایب ، شدای  تقو  زا  دعب  رگا  و  دناوخب ، هرابود  ار  زامن  دیاب  دـناوخب  مامت 

و تسا ، لطاب  شزامن  دناوخب  مامت  تداع  روطب  هجوت و  نودب  دنک و  شومارف  رگا  دناوخب ، هتـسکش  ار  زامن  دیاب  تسا و  رفاسم  دـنادیم 
مه تقو  رگا  هکلب  دناوخب  هرابود  ار  شزامن  دشاب  هتـشاد  تقو  هک  یتروص  رد  دـشاب  هدرک  شومارف  ار  دوخ  رفـس  رفاسم و  مکح  رگا  زین 

دناوخب مامت  رگا  دناوخب  هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دـنادیمن  هک  يرفاسم  هلأسم 1359 - دیامن . اضق  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـشاب  هتـشذگ 
دنادن اًلثم  دنادن ، ار  نآ  تایصوصخ  زا  یضعب  رگا  دناوخب  هتسکش  ار  زامن  دیاب  دنادیم  هک  يرفاسم  هلأسم 1360 - تسا . حیحص  شزامن 

رگا دناوخب و  هتسکش  ار  زامن  دیاب  تسا  یقاب  تقو  هک  یتروص  رد  دناوخب  مامت  هچنانچ  دناوخب  هتسکش  دیاب  یخسرف  تشه  رفـس  رد  هک 
وا رفـس  هک  نیا  نامگ  هب  رگا  دناوخب ، هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  دـنادیم  هک  يرفاسم  هلأسم 1361 - دیامن . اضق  هتـسکش  دیاب  هتـشذگ  تقو 

هتـسکش هرابود  دیاب  هدناوخ  مامت  هک  ار  يزامن  هدوب ، خـسرف  تشه  شرفـس  هک  دـمهفب  یتقو  دـناوخب ، مامت  تسا  خـسرف  تشه  زا  رتمک 
هچنانچ دناوخب ، مامت  ار  زامن  تسا و  رفاسم  هک  دنک  شومارف  رگا  هلأسم 1362 - دیامن . اضق  هتسکش  دیاب  هتشذگ  مه  تقو  رگا  دناوخب و 

یسک هلأسم 1363 - تسین . بجاو  وا  رب  زامن  نآ  ياضق  دیایب ، شدای  تقو  زا  دعب  رگا  دروآ و  اج  هب  هتـسکش  دیاب  دیایب ، شدای  تقو  رد 
یتعکر راهچ  زامن  لوغشم  رگا  هلأسم 1364 - تسا . لطاب  شزامن  تروص  ره  رد  دروآ  اج  هب  هتسکش  رگا  دناوخب ، مامت  ار  زامن  دیاب  هک 

دیاب هتفرن ، موس  تعکر  عوکر  هب  هچنانچ  تسا  خسرف  تشه  وا  رفـس  هک  دوش  تفتلم  ای  تسا ، رفاسم  هک  دیایب  شدای  زامن  نیب  رد  دوش و 
مه تعکر  کی  ندناوخ  رادقم  هب  هک  یتروص  رد  و  تسا . لطاب  شزامن  هتفر  موس  تعکر  عوکر  هب  رگا  دـنک و  مامت  یتعکر  ود  ار  زامن 
رگا هک  دنادن  اًلثم  دنادن  ار  رفاسم  زامن  تایصوصخ  زا  یـضعب  رفاسم  رگا  هلأسم 1365 - دناوخب . هتسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ، هتـشاد  تقو 

زا شیپ  و  دوش ، زامن  لوغشم  یتعکر  راهچ  زامن  تین  هب  هچنانچ  دناوخب  هتـسکش  دیاب  ددرگرب  نآ  بش  ای  زور  نامه  دورب و  خسرف  راهچ 
هک یتروص  رد  تسا و  لطاب  شزامن  دوش  تفتلم  عوکر  رد  رگا  دنک و  مامت  یتعکر  ود  ار  زامن  دیاب  دمهفب  ار  هلأسم  موس  تعکر  عوکر 
هب رگا  دناوخب  مامت  ار  زامن  دـیاب  هک  يرفاسم  هلأسم 1366 - دناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب  هدنام  مه  تقو  زا  تعکر  کی  رادـقم  هب 

و دنک ، مامت  یتعکر  راهچ  ار  زامن  دیاب  دمهفب ، ار  هلأسم  زامن  نیب  رد  دوش و  زامن  لوغشم  یتعکر  ود  زامن  تین  هب  هلأسم  نتسنادن  هطـساو 
، هدناوخن زامن  هک  يرفاسم  هلأسم 1367 - دناوخب . یتعکر  راهچ  ار  زامن  نآ  هرابود  زامن  ندش  مامت  زا  دعب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا 
دناوخب و مامت  ار  زامن  دـیاب  دـنامب ، اج  نآ  رد  زور  هد  دـهاوخیم  هک  دـسرب  ییاج  هب  ای  دـسرب ، شنطو  هب  تقو  ندـش  مامت  زا  شیپ  رگا 
زا رگا  هلأسم 1368 - دـناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  رفـس  رد  دـنک ، ترفاسم  دـناوخن و  زامن  تقو  لوا  رد  رگا  تسین ، رفاسم  هک  یـسک 
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رفـس ریغ  رد  هچ  رگا  دـیامن  اضق  یتعکر  ود  ار  نآ  دـیاب  دوش ، اضق  اشع  ای  رـصع  ای  رهظ  زامن  دـناوخب  هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  هک  يرفاسم 
رگا دـیامن  اضق  یتعکر  راهچ  دـیاب  دوش ، اضق  زامن  هس  نیا  زا  یکی  تسین  رفاسم  هک  یـسک  زا  رگا  و  دروآ . اج  هب  ار  نآ  ياضق  دـهاوخب 

دیوگب هبترم  یـس  دناوخیم  هتـسکش  هک  يزامن  ره  زا  دعب  رفاسم  تسا  بحتـسم  هلأسم 1369 - دیامن . اضق  ار  نآ  دـهاوخب  رفـس  رد  هچ 
رد تسا  رتهب  هکلب  تسا . هدش  شرافـس  رتشیب  اشع  رـصع و  رهظ و  زامن  بیقعت  رد  و  ربکا . هَّللا  هَّللا و  ّالا  هلا  هَّلل و ال  دـمحلا  هَّللا و  ناحبس 

. دیوگب هبترم  تصش  زامن  هس  نیا  بیقعت 

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 1370 -
هلأسم درادـن . اضق  دـناوخن ، سافن  ای  ضیح  لاح  رد  نز  هک  ار  ياهیموی  ياـهزامن  یلو  دـشاب ، هدـناوخن  زاـمن  یتسم  هطـساو  هب  اـی  هدـنام 

اضق زامن  هک  یـسک  هلأسم 1372 - دـناوخب . ار  نآ  ياضق  دـیاب  هدوب ، لطاب  هدـناوخ  هک  ار  يزامن  دـمهفب  زامن  تقو  زا  دـعب  رگا  - 1371
دناوتیم دراد  اضق  زامن  هک  یـسک  هلأسم 1373 - دروآ . اج  هب  ار  نآ  ًاروف  تسین  بجاو  یلو  دـنکن  یهاتوک  نآ  ندـناوخ  رد  دـیاب  دراد ،
بحتـسم هدوبن ، حیحـص  هدناوخ  هک  ار  ییاهزامن  ای  دراد  ییاضق  زامن  هک  دـهد  لامتحا  ناسنا  رگا  هلأسم 1374 - دناوخب . یبحتـسم  زامن 

زور کی  هک  یسک  اًلثم  دوش  هدناوخ  بیترت  هب  تسین  مزال  هیموی  ياهزامن  ياضق  هلأسم 1375 - دروآ . اج  هب  ار  نآ  ياضق  ًاطایتحا  تسا 
دهاوخب رگا  هلأسم 1376 - دیامن . اضق  ار  رهظ  زامن  نآ  زا  دعب  رصع و  زامن  لوا  تسین  مزال  هدناوخن ، ار  رهظ  زامن  دعب  زور  رـصع و  زامن 

مزال دـناوخب ، ار  هیموی  ریغ  زامن  دـنچ  هیموی و  زامن  کی  ياضق  دـهاوخب  اًلثم  ای  دـناوخب  ار  تایآ  زامن  دـننام  هیموی  ریغ  زامن  دـنچ  ياضق 
تسین مزال  هدوب  رتولج  کی  مادک  هدش  اضق  وا  زا  هک  ییاهزامن  هک  دنادن  یسک  رگا  هلأسم 1377 - دروآ . اج  هب  بیترت  هب  ار  اهنآ  تسین 

هدـش اضق  وا  زا  ییاـهزامن  هک  یـسک  رگا  هلأسم 1378 - درادـب . مدـقم  دـناوتیم  ار  کـی  ره  دوش و  لـصاح  بیترت  هک  دـناوخب  يروطب 
ار یمود  دناوخب و  لوا  هدش  اضق  لوا  هچنآ  و  دـنک . اضق  بیترت  هب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هدـش  اضق  رتولج  کی  مادـک  دـنادیم 

مزال زاب  هتسنادیم  ار  ندش  اضق  بیترت  تیم  نآ  دننادیم  دنهدب و  اضق  زامن  دنهاوخیم  یتیم  يارب  رگا  هلأسم 1379 - روط . نیمه  دعب و 
دنچ دـنهاوخب  دـش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  یتیم  يارب  رگا  هلأسم 1380 - دوش . لصاح  بیترت  هک  دـنروایب  اج  هب  ار  اـضق  يروط  تسین 
رگا هلأسم 1381 - لمع . رد  دـننکن  عورـش  مه  اب  هک  دـننک  نیعم  بترم  تقو  اهنآ  يارب  تسین  مزال  دـنناوخب  زاـمن  هک  دـننک  ریجا  ار  رفن 

هلأسم 1382- دنروایب . اج  هب  اضق  وا  يارب  بیترت  هب  تسین  مزال  هتـسنادیم  هک  دننادن  ای  هتـسنادیمن  ار  ندش  اضق  بیترت  تیم  هک  دننادب 
مه اب  همه  دـنناوتیم  دـننک و  نیعم  تقو  تسین  مزال  دـننک  ریجا  تیم  زامن  ندروآ  اج  هب  يارب  ار  رفن  دـنچ  دـنهاوخب  رگا  شیپ  هلأسم  رد 

، ات جنپ  ای  هدوب  ات  راهچ  دنادیمن  اًلثم  دنادیمن  ار  اهنآ  هرامـش  هدش و  اضق  وا  زا  زامن  دـنچ  هک  یـسک  هلأسم 1383 - دـننک . اضق  هب  عورش 
تیافک دناوخب  ار  رتمک  رادقم  رگا  هدرک  شومارف  هتسنادیم و  ار  اهنآ  هرامـش  رگا  نینچمه  تسا و  یفاک  دناوخب  ار  رتمک  رادقم  هچنانچ 

ییادا زامن  هدش  اضق  هک  يزامن  ندناوخ  زا  لبق  دناوتیم  دراد  شیپ  ياهزور  ای  زور  نیمه  زا  اضق  زامن  هک  یسک  هلأسم 1384 - دنکیم .
زامن دنادیمن  هدـناوخن و  یتعکر  راهچ  زامن  کی  دـنادیم  هک  یـسک  هلأسم 1385 - دزادـنیب . ولج  ار  اضق  زامن  تسین  مزـال  دـناوخب و  ار 
رگا هلأسم 1386 - تسا . یفاک  هدناوخن  هک  يزامن  ياضق  تین  هب  دـناوخب  یتعکر  راهچ  زامن  کی  رگا  ءاشع  ای  تسا  رـصع  ای  تسا  رهظ 

، ار اضق  ياهزامن  تسین  مزال  هچ  رگا  هدـش ، اضق  وا  زا  زور  نامه  زا  مه  رتشیب  ای  زاـمن  کـی  دراد و  اـضق  ياـهزامن  هتـشذگ  ياـهزور  زا 
هک تسا  نآ  یبابحتـسا  طایتحا  یلو  دـنادب ، مه  ار  اضق  ياهزامن  نیب  بیترت  دـشاب و  هتـشاد  تقو  هچ  رگا  یتح  دـناوخب  ادا  زامن  زا  شیپ 

زامن ندناوخ  زا  هچ  رگا  تسا  هدنز  ناسنا  ات  هلأسم 1387 - دـناوخب . ادا  زامن  زا  شیپ  ار  زور  نامه  ياضق  زامن  ًاصوصخم  اضق ، ياهزامن 
زامن هچ  دناوخ ، دوشیم  تعامج  اب  ار  اضق  زامن  هلأسم 1388 - دیامن . اضق  ار  وا  ياهزامن  دناوتیمن  يرگید  دـشاب ، زجاع  دوخ  ياهاضق 

دناوخب ماما  رـصع  ای  رهظ  زامن  اب  ار  حبـص  ياضق  زامن  رگا  اًلثم  دـنناوخب  ار  زامن  کی  ود  ره  تسین  مزال  اضق و  ای  دـشاب  ادا  تعامج  ماما 

يوسوملا هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هرس سدق   ) ینیمخلا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 358 

http://www.ghaemiyeh.com


تداع رگید  ياهتدابع  ندناوخ و  زامن  هب  دمهفیم  ار  دـب  بوخ  هک  ياهچب  ینعی  زیمم  هچب  تسا  بحتـسم  هلأسم 1389 - درادن . لاکشا 
. دنیامن راداو  مه  اهزامن  ياضق  هب  ار  وا  تسا  بحتسم  هکلب  دنهد ،

تسا بجاو  رتگرزب  رسپ  رب  هک  ردپ  ياضق  زامن 

رـسپ رب  دنک ، اضق  هتـسناوتیم  هدرکن و  كرت  ینامرفان  يور  زا  هچنانچ  دشاب ، هدرواین  اج  هب  ار  دوخ  هزور  زامن و  ردپ  رگا  هلأسم 1390 -
بجاو دـشاب  هدرک  كرت  مه  یناـمرفان  يور  زا  رگا  هکلب  دریگب . ریجا  وا  يارب  اـی  دروآ ، اـج  هب  شگرم  زا  دـعب  هک  تسا  بجاو  رتـگرزب 

اـضق رتگرزب  رـسپ  هک  تسا  بجاو  دنک ، اضق  هتـسناوتیمن  هچ  رگا  هتفرگن ، رفـس  رد  هک  ار  ياهزور  زین  دـنک و  لمع  روط  نیمه  هب  تسا 
بجاو وا  رب  يزیچ  هن ، ای  هتـشاد  اضق  هزور  زاـمن و  ردـپ  هک  دراد  کـش  رتگرزب  رـسپ  رگا  هلأسم 1391 - دریگب . ریجا  وا  يارب  اـی  دـیامن ،

دیاب بجاو  طایتحا  رب  انب  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  هک  دنک  کش  هتـشاد و  اضق  زامن  شردپ  هک  دـنادب  رتگرزب  رـسپ  رگا  هلأسم 1392 - تسین .
. تسین بجاو  اهرـسپ  زا  مادک  چیه  رب  ردپ  هزور  زامن و  ياضق  تسا ، مادک  رتگرزب  رـسپ  هک  دشابن  مولعم  رگا  هلأسم 1393 - دیامن . اضق 

تیم رگا  هلأسم 1394 - دننزب . هعرق  نآ  ماجنا  يارب  ای  دننک ، تمـسق  ناشدوخ  نیب  ار  وا  هزور  زامن و  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو 
رـسپ رب  دروآ  اـج  هب  حیحـص  روـطب  ار  وا  هزور  زاـمن و  ریجا ، هک  نآ  زا  دـعب  دـنریگب  ریجا  وا  هزور  زاـمن و  يارب  هک  دـشاب  هدرک  تیـصو 

ياضق اًلثم  دنک ، لمع  دوخ  فیلکت  هب  دیاب  دناوخب ، ار  ردـپ  زامن  دـهاوخب  رتگرزب  رـسپ  رگا  هلأـسم 1395 - تسین . بجاو  يزیچ  رتگرزب 
وا رب  مه  ردپ  هزور  زامن و  رگا  دراد ، اضق  هزور  زامن و  شدوخ  هک  یـسک  هلأسم 1396 - دناوخب . دنلب  دیاب  ار  اشع  برغم و  حبـص و  زامن 
هک یتقو  دشاب  هناوید  ای  غلابان  ردپ ، گرم  عقوم  رتگرزب  رسپ  رگا  هلأسم 1397 - تسا . حیحص  دروآ  اج  هب  لوا  ار  مادک  ره  دوش ، بجاو 

يزیچ مود  رـسپ  رب  دریمب ، ندـش  لقاع  ای  ندـش  غلاب  زا  شیپ  هچنانچ  دـیامن و  اضق  ار  ردـپ  هزور  زامن و  دـیاب  دـیدرگ ، لقاع  ای  دـش  غلاـب 
. تسین بجاو  يزیچ  مود  رسپ  رب  دریمب ، دنک  اضق  ار  ردپ  هزور  زامن و  هک  نآ  زا  شیپ  رتگرزب  رسپ  رگا  هلأسم 1398 - تسین . بجاو 

تعامج زامن 

تعامج زامن 

ًاصوصخ اشع ، برغم و  حبص و  زامن  رد  دنناوخب و  تعامج  هب  ار  هیموی  ياهزامن  ًاصوصخ  بجاو  ياهزامن  تسا  بحتسم  هلأسم 1399 -
تـسا هدش  دراو  یتیاور  رد  هلأسم 1400 - تسا . هدش  شرافس  رتشیب  دونشیم  ار  دجـسم  ناذا  يادص  هک  یـسک  دجـسم و  هیاسمه  يارب 
یتعکر ره  دننک  ادتقا  رفن  ود  رگا  دراد و  زامن  هاجنپ  دـص و  باوث  نانآ  زامن  زا  تعکر  ره  دـنک ، ادـتقا  تعامج  ماما  هب  رفن  کی  رگا  هک 

رگا تشذـگ ، هد  زا  هک  نانآ  هدـع  دنـسرب و  رفن  هد  هب  ات  دوشیم  رتشیب  ناشزامن  باوث  دـنوش ، رتشیب  هچ  ره  دراد و  زاـمن  دصـشش  باوث 
ار نآ  تعکر  کـی  باوـث  دـنناوتیمن  دـنوش ، هدنـسیون  هکئـالم  سنا و  نج و  ملق و  اـهتخرد  بکرم و  اـهایرد  ذـغاک و  اهنامـسآ  ماـمت 

زامن رذـع  نودـب  ناـسنا  هک  تسین  راوازـس  تسین و  زیاـج  ییاـنتعایب  يور  زا  تعاـمج  زاـمن  هب  ندـشن  رـضاح  هلأسم 1401 - دنـسیونب .
تقو لوا  زامن  زا  تعامج  زامن  دناوخب و  تعامج  هب  ار  زامن  هک  دـنک  ربص  ناسنا  تسا  بحتـسم  هلأسم 1402 - دـنک . كرت  ار  تعامج 
رتهب دـنهدب  لوط  ار  نآ  هک  يدارف  زاـمن  زا  دـنناوخب  رـصتخم  هک  ار  یتعاـمج  زاـمن  زین  و  تسا . رتـهب  دوش  هدـناوخ  اـهنت  ینعی  يدارف  هک 

و دناوخب . تعامج  اب  هرابود  هدناوخ  يدارف  ار  شزامن  هک  یسک  تسا  بحتـسم  دوشیم ، اپرب  تعامج  هک  یتقو  هلأسم 1403 - دشابیم .
تعامج هب  هک  ار  يزامن  دـهاوخب  مومأم  ای  ماما  رگا  هلأسم 1404 - تسا . یفاک  وا  مود  زامن  هدوب ، لطاب  شلوا  زامن  هک  دمهفب  دـعب  رگا 

هک یسک  هلأسم 1405 - درادن . لاکـشا  دشاب  لوا  زا  ریغ  نآ  صاخـشا  مود و  تعامج  هک  یتروص  رد  دناوخب  تعامج  اب  هرابود  هدناوخ 
. دـناوخب تعامج  اب  ار  زامن  دـیاب  دوشیم ، تحار  ساوسو  زا  دـناوخب  تعامج  اب  ار  زاـمن  هک  یتروص  رد  طـقف  دراد و  ساوسو  زاـمن  رد 
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رب انب  تسا  بجاو  ردام  ردـپ و  تعاطا  نوچ  دـناوخب ، تعامج  هب  ار  زاـمن  هک  دـنک  رما  دوخ  دـنزرف  هب  رداـم  اـی  ردـپ  رگا  هلأسم 1406 -
نابرق رطف و  دیع  زامن  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 1407 - دیامن . بابحتسا  دصق  دناوخب و  تعامج  هب  ار  زامن  دیاب  بجاو  طایتحا 

تعامج هب  دوشیمن  مه  ار  یبحتـسم  ياهزامن  و  درادن ، عنام  ءاجر  دصق  هب  یلو  دـنناوخن  تعامج  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  ار 
زا مادـک  ره  دـناوخیم ، هیموی  زامن  تعامج  ماما  هک  یعقوم  هلأسم 1408 - دنناوخیم . ناراب  ندمآ  يارب  هک  ءاقـستسا  زامن  رگم  دـناوخ ،
اب شطایتحا  مومأم  هک  یتروص  رد  طقف  دـناوخیم  هرابود  ًاطایتحا  ار  شاهیموی  زامن  رگا  یلو  درک  ادـتقا  وا  هب  دوشیم  ار  هیموی  ياـهزامن 

، درک ادتقا  وا  هب  دوشیم  دـناوخیم  ار  دوخ  هیموی  زامن  ياضق  تعامج  ماما  رگا  هلأسم 1409 - دنک . ادتقا  وا  هب  دناوتیم  دـشاب  یکی  ماما 
يادتقا دـشاب ، هتفرگن  لوپ  نآ  يارب  هچ  رگا  دـناوخیم ، ار  رگید  سک  زامن  یطایتحا  ياضق  ای  دـنکیم ، اضق  ًاطایتحا  ار  شزامن  رگا  یلو 

وا هب  يادـتقا  تروص  نیا  رد  هک  هدـش  توف  زامن  دـناوخیم  اـضق  وا  يارب  هک  سک  نآ  زا  هک  دـنادب  ناـسنا  رگا  یلو  دراد  لاکـشا  وا  هب 
ادتقا وا  هب  دناوتیمن  بحتـسم  زامن  ای  تسا  هیموی  بجاو  زامن  دناوخیم  ماما  هک  ار  يزامن  دنادن  ناسنا  رگا  هلأسم 1410 - درادن . لاکشا 

هب دناهداتـسیا و  بارحم  فرط  ود  هک  یناسک  دـشاب  هدرکن  ادـتقا  وا  رـس  تشپ  یـسک  دـشاب و  بارحم  رد  ماـما  رگا  هلأسم 1411 - دنک .
یناسک ندرک  ادتقا  دشاب ، هدرک  ادتقا  ماما  رـس  تشپ  مه  یـسک  رگا  هکلب  دننک ، ادتقا  دنناوتیمن  دـننیبیمن  ار  ماما  بارحم  راوید  هطـساو 
هطـساو هب  رگا  هلأـسم 1412 - تسا . لـطاب  هکلب  دراد ، لاکـشا  دـننیبیمن  ار  ماـما  بارحم  راوید  هطـساو  هب  دناهداتـسیا و  وا  فرط  ود  هک 
ياهفص زا  یکی  يزارد  هطساو  هب  رگا  زین  و  دننک . ادتقا  دنناوتیم  دننیبن  ار  ماما  دناهداتسیا  فص  فرط  ود  هک  یناسک  لوا ، فص  يزارد 

ات تعامج  ياهفـص  رگا  هلأسم 1413 - دـنیامن . ادـتقا  دـنناوتیم  دـننیبن  ار  دوخ  يولج  فص  دناهداتـسیا ، نآ  فرط  ود  هک  یناسک  رگید 
دننکیم ادتقا  وا  رس  تشپ  هک  یناسک  زامن  زین  تسا و  حیحـص  شزامن  هداتـسیا  فص  تشپ  برد  لباقم  هک  یـسک  دسرب ، دجـسم  برد 

هلأسم 1414- تسا . لطاب  هکلب  دراد ، لاکـشا  دننیبیمن  ار  ولج  فص  دناهداتـسیا و  وا  فرط  ود  هک  یناسک  زامن  یلو  دـشابیم ، حـیحص 
زا رگا  هکلب  دنک  ادتقا  دناوتیمن  دشابن ، لصتم  ماما  هب  رگید  مومأم  هطساو  هب  پچ  ای  تسار  فرط  زا  رگا  هداتسیا ، نوتس  تشپ  هک  یسک 

دیاب ماما  نداتسیا  ياج  هلأسم 1415 - تسین . حیحص  وا  تعامج  دنیبن  مه  ار  رفن  کی  یتح  ولج  فص  زا  یلو  دشاب  لصتم  مه  فرط  ود 
رد ماما  دشاب و  بیـشارس  نیمز  رگا  زین  و  درادن ، لاکـشا  دشاب  رتدنلب  یمک  یلیخ  رادقم  ماما  ناکم  رگا  یلو  دشابن  رتدنلب  مومأم  ياج  زا 

. درادن یعنام  دنیوگب  حطـسم  نیمز  نآ ، هب  هک  دـشاب  يروط  دـشابن و  دایز  نآ  یبیـشارس  هک  یتروص  رد  دتـسیاب  تسا  رتدـنلب  هک  یفرط 
رد ماما  هک  نآ  لثم  دشاب  میدق  نامز  فراعتم  رادقم  هب  يدنلب  هک  یتروص  رد  دـشاب  ماما  ياج  زا  رتدـنلب  مومأم  ياج  رگا  هلأسم 1416 -

. دراد لاکـشا  تعامج  دشاب ، نامز  نیا  هقبط  دنچ  ياهنامتخاس  لثم  رگا  یلو  درادن  لاکـشا  دتـسیاب  ماب  تشپ  رد  مومأم  دجـسم و  نحص 
هچنانچ دوش ، هلـصاف  دـمهفیم  ار  دـب  بوخ و  هک  ياهچب  ینعی  زیمم  هچب  دناهداتـسیا  فص  کـی  رد  هک  یناـسک  نیب  رگا  هلأسم 1417 -

کیدزن نانآ  نتفگ  ریبکت  زامن و  هدامآ  ولج  فص  رگا  ماما  ریبکت  زا  دـعب  هلأسم 1418 - دننک . ادتقا  دنناوتیم  تسا  لطاب  وا  زامن  دننادن 
. دوش مامت  ولج  فص  ریبکت  ات  دنک  ربص  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  دیوگب  ریبکت  دناوتیم  هداتسیا ، دعب  فص  رد  هک  یسک  دشاب 

نانآ زامن  دنادن  رگا  یلو  دنک ، ادتقا  دناوتیمن  دـعب  ياهفـص  رد  تسا ، لطاب  ولج  ياهفـص  زا  فص  کی  زامن  دـنادب  رگا  هلأسم 1419 -
ماما دوخ  هچ  رگا  درادن ، وضو  ماما  دنادب  اًلثم  تسا  لطاب  ماما  زامن  دنادب  هاگره  هلأسم 1420 - دیامن . ادتقا  دناوتیم  هن ، ای  تسا  حیحص 
یتهج هب  ای  هدوب ، رفاک  ای  هدوبن  لداع  ماما  هک  دـمهفب  زاـمن  زا  دـعب  مومأـم  رگا  هلأسم 1421 - دنک . ادتقا  وا  هب  دـناوتیمن  دـشابن ، تفتلم 

، هن ای  هدرک  ادـتقا  هک  دـنک  کش  زاـمن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1422 - تسا . حیحـص  شزامن  هدـناوخ ، زامن  وضویب  اًلثم  هدوب ، لطاب  شزاـمن 
لوغـشم رگا  دنک و  مامت  تعامج  هب  ار  زامن  دیاب  دهدیم  شوگ  ماما  هروس  دمح و  هب  اًلثم  تسا  مومأم  هفیظو  هک  دشاب  یلاح  رد  هچنانچ 

هلأسم دـیامن . مامت  يدارف  تین  هب  ار  زامن  دـیاب  دـشاب ، هدجـس  ای  عوکر  رد  اًلثم  تسا  مومأم  هفیظو  مه  ماما و  هفیظو  مه  هک  دـشاب  يراـک 
تین ماما  هروس  دمح و  زا  دعب  يرذع  هطساو  هب  مومأم  رگا  هلأسم 1424 - دنک . يدارف  تین  دناوتیم  تعامج  زامن  نیب  رد  ناسنا  - 1423
ماما هک  ار  يرادقم  دیاب  دیامن ، يدارف  تین  هروس  دمح و  ندش  مامت  زا  شیپ  رگا  یلو  دناوخب ، ار  هروس  دمح و  تسین  مزال  دـنک  يدارف 
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یلو دنک . تعامج  تین  هرابود  دـیابن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـیامن ، يدارف  تین  تعامج  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1425 - دناوخب . هدناوخن 
رگا هلأسم 1426 - تسا . حیحـص  شزامن  دنک ، مامت  تعامج  اب  ار  زامن  دریگب  میمـصت  دـعب  هن و  ای  دـنک  يدارف  تین  هک  دوش  ددرم  رگا 
تسا عوکر  رد  ماما  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1427 - تسا . هدرکن  يدارف  تین  هک  دراذگب  انب  دـیاب  هن ، ای  هدرک  يدارف  تین  هک  دـنک  کش 

. دوشیم باسح  تعکر  کی  تسا و  حیحص  تعامج  روطب  شزامن  دشاب ، هدش  مامت  ماما  رکذ  هچ  رگا  دسرب ، ماما  عوکر  هب  دنک و  ادتقا 
هلأسم 1428- دیامن . مامت  ار  نآ  دـیاب  دـشابیم و  حیحـص  يدارف  روطب  شزامن  دـسرن  ماما  عوکر  هب  دوش و  مخ  عوکر  رادـقم  هب  رگا  اما 

حیحـص شزامن  هن ، ای  هدیـسر  ماما  عوکر  هب  هک  دنک  کش  دوش و  مخ  عوکر  رادقم  هب  دـنک و  ادـتقا  تسا  عوکر  رد  ماما  هک  یعقوم  رگا 
ماما دوش ، مخ  عوکر  هزادـنا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دـنک و  ادـتقا  تسا  عوکر  رد  ماما  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1429 - دوشیم . يدارف  تسا و 

. دنک باسح  دوخ  زامن  لوا  تعکر  ار  نآ  دزیخرب و  دعب  تعکر  يارب  ماما  ات  دنک  ربص  ای  دنک  يدارف  تین  دناوتیم  درادرب ، عوکر  زا  رس 
هلأسم 1430- دیامن . يدارف  تین  دیاب  دناوخیم ، تعامج  زامن  صخـش  نیا  دـنیوگن  هک  دـشکب  لوط  يردـق  هب  ماما  نتـساخرب  رگا  یلو 

حیحـص تعامج  روطب  وا  زامن  درادرب  عوکر  زا  رـس  ماما  دور ، عوکر  هب  هکنآ  زا  شیپ  دـنک و  ادـتقا  هروس  دـمح و  نیب  اـی  زاـمن  لوا  رگا 
تـسا زامن  رخآ  دهـشت  ندناوخ  لوغـشم  ماما  هک  دـسرب  یعقوم  رگا  هلأـسم 1431 - دـناسرب . ماـما  هب  ار  دوخ  دـنک و  عوکر  دـیاب  تسا و 
دیوگن ار  مالس  یلو  دناوخب  ماما  اب  ار  دهشت  دنیـشنب و  مارحالا  ةریبکت  نتفگ  تین و  زا  دعب  دیاب  دسرب ، تعامج  باوث  هب  دهاوخب  هچنانچ 

ار نآ  دناوخب و  ار  هروس  دمح و  دیوگب ، ریبکت  دنک و  تین  هرابود  هکنآ  نودـب  دتـسیاب و  دـعب  دـهدب ، ار  زامن  مالـس  ماما  ات  دـنک  ربص  و 
هب دراد و  لاکـشا  دتـسیاب  مه  وا  يواسم  رگا  دتـسیاب و  ماـما  زا  رتولج  دـیابن  مومأـم  هلأسم 1432 - دـنک . باـسح  دوخ  زاـمن  لوا  تعکر 

. دشاب ماما  زا  رتولج  شرـس  دوجـس  عوکر و  رد  هک  دشاب  ماما  زا  رتدنلب  وا  دق  هچ  رگا  دتـسیاب ، ماما  زا  رتبقع  یمک  دـیاب  بجاو  طایتحا 
نیب تسا  نینچمه  دشابن و  هلـصاف  دوشیمن  هدید  نآ  تشپ  هک  نآ  دـننام  هدرپ و  ماما  مومأم و  نیب  دـیاب  تعامج  زامن  رد  هلأسم 1433 -
ماما نز و  نآ  نیب  هچنانچ  دشاب  نز  مومأم  درم و  ماما  رگا  یلو  تسا ، هدـش  لصتم  ماما  هب  وا  هطـساو  هب  ناسنا  هک  يرگید  مومأم  ناسنا و 
هلأسم درادـن . لاکـشا  دـشاب  نآ  دـننام  هدرپ و  تسا  هدـش  لصتم  ماما  هب  وا  هطـساو  هب  نز  تسا و  درم  هک  يرگید  مومأم  نز و  نآ  نیب  ای 

زیچ ای  هدرپ  تسا ، ماما  هب  لصتم  وا  هطـساو  هب  مومأم  هک  یـسک  مومأـم و  نیب  اـی  ماـما ، مومأـم و  نیب  زاـمن  هب  عورـش  زا  دـعب  رگا  - 1434
مومأم و هدجس  ياج  نیب  رگا  هلأسم 1435 - تسا . حیحص  دوشیم و  يدارف  شزامن  دوش ، هلـصاف  دید  ناوتیمن  ار  نآ  تشپ  هک  يرگید 
هداتسیا و وا  يولج  هک  یمومأم  هطساو  هب  ناسنا  نیب  رگا  زین  و  درادن ، لاکـشا  دشاب  هلـصاف  مدق  ود  نیب  يداشگ  ردقب  ماما  نداتـسیا  ياج 

هدجس ياج  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و  درادن ، لاکـشا  شزامن  دشاب  هلـصاف  رادقم  نیمه  هب  تسا  لصتم  ماما  هب  وا  هلیـسو  هب  ناسنا 
پچ ای  تسار  فرط  هک  یسک  هطساو  هب  مومأم  رگا  هلأسم 1436 - دشاب . هتشادن  هلصاف  چیه  هداتسیا ، وا  يولج  هک  یـسک  ياج  اب  مومأم 

شزامن دنـشاب  هتـشاد  هلـصاف  مه  مدق  ود  نیب  يداشگ  هزادنا  هب  هچنانچ  دشابن ، لصتم  ماما  هب  ولج  زا  دشاب و  لصتم  ماما  هب  هدرک  ادتقا  وا 
زا رتشیب  تسا  لصتم  ماما  هب  وا  هطـساو  هب  مومأم  هک  یـسک  مومأم و  نیب  ای  ماما  مومأـم و  نیب  زاـمن ، رد  رگا  هلأسم 1437 - تسا . حیحص 

دنتسه ولج  فص  رد  هک  یناسک  همه  زامن  رگا  هلأسم 1438 - تسا . حیحص  دوشیم و  يدارف  شزامن  دوش  ادیپ  هلـصاف  گرزب  مدق  کی 
زا رتشیب  رگا  حیحـص و  تعامج  روطب  دعب  فص  زامن  دشابن  گرزب  مدق  کی  هزادنا  هب  هلـصاف  رگا  دنیامن ، يدارف  تین  همه  ای  دوش  مامت 

دـناوخیم و ماما  اب  ار  دهـشت  تونق و  دـنک ، ادـتقا  مود  تعکر  رد  رگا  هلأسم 1439 - تسا . حیحـص  دوشیم و  يدارف  دـشاب  رادـقم  نیا 
ماما اب  دهشت  زا  دعب  دیاب  و  دنک ، دنلب  ار  اهوناز  دراذگب و  نیمز  هب  ار  اپ  هنیس  تسد و  ناتشگنا  دهـشت  ندناوخ  عقوم  هک  تسا  نآ  طایتحا 

ای دناسرب ، ماما  هب  ار  دوخ  هدجـس  ای  عوکر  رد  دنک و  مامت  ار  دـمح  درادـن ، تقو  هروس  يارب  رگا  و  دـناوخب ، ار  هروس  دـمح و  دزیخرب و 
هلأسم 1440- دناوخب . هرابود  ار  زامن  ًاطایتحا  هک  تسا  رتهب  دسرب ، ماما  هب  هدجس  رد  رگا  یلو  تسا ، حیحـص  شزامن  دنک و  يدارف  تین 
زا دعب  تسا  ماما  موس  تعکر  هک  شزامن  مود  تعکر  رد  دـیاب  دـنک ، ادـتقا  تسا  یتعکر  راهچ  زامن  مود  تعکر  رد  ماما  هک  یعقوم  رگا 

هبترم کـی  درادـن ، تقو  تاـحیبست  هبترم  هس  نتفگ  يارب  هچناـنچ  و  دزیخرب ، دـناوخب و  بجاو  رادـقم  هب  ار  دهـشت  دنیـشنب و  هدجـس  ود 
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ادتقا رگا  هک  دنادب  مومأم  دشاب و  مراهچ  ای  موس  تعکر  رد  ماما  رگا  هلأسم 1441 - دناسرب . ماما  هب  ار  دوخ  هدجس ، ای  عوکر  رد  دیوگب و 
هلأسم 1442- دیامن . ادتقا  دعب  دور ، عوکر  هب  ماما  ات  دنک  ربص  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دسریمن ، ماما  عوکر  هب  دناوخب  ار  دمح  دنک و 
رد دنک و  مامت  ار  دمح  دیاب  درادن ، تقو  هروس  يارب  رگا  دناوخب و  ار  هروس  دمح و  دیاب  دـنک ، ادـتقا  ماما  مراهچ  ای  موس  تعکر  رد  رگا 

هلأسم 1443- دناوخب . هرابود  ار  زامن  ًاطایتحا  هک  تسا  رتهب  دسرب ، ماما  هب  هدجـس  رد  رگا  یلو  دـناسرب ، ماما  هب  ار  دوخ  هدجـس  ای  عوکر 
هلأسم تسا . حیحـص  شزامن  دناوخ  رگا  یلو  دناوخن  ار  هروس  دیاب  دسریمن ، ماما  هب  عوکر  رد  دناوخب  ار  هروس  رگا  دـنادیم  هک  یـسک 

ار هروس  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دسریم ، ماما  عوکر  هب  دیامن  مامت  ای  دنک  عورش  ار  هروس  رگا  هک  دراد  نانیمطا  هک  یـسک  - 1444
هچنانچ دـسریم ، ماما  عوکر  هب  دـناوخب  ار  هروس  رگا  دراد ، نیقی  هک  یـسک  هلأسم 1145 - دیامن . مامت  هدرک  عورـش  رگا  ای  دـنک  عورش 

تسا تعکر  مادک  رد  هک  دنادن  مومأم  دشاب و  هداتـسیا  ماما  رگا  هلأسم 1446 - تسا . حیحـص  شزامن  دسرن  عوکر  هب  دناوخب و  ار  هروس 
شزامن هدوب ، مود  ای  لوا  تعکر  رد  ماما  هک  دمهفب  دعب  هچ  رگا  دناوخب و  تبرق  دصق  هب  ار  هروس  دمح و  دیاب  یلو  دنک ، ادتقا  دـناوتیم 

رد هک  دمهفب  عوکر  زا  دعب  دـناوخن و  هروس  دـمح و  تسا  مود  ای  لّوا  تعکر  رد  ماما  هک  نیا  لایخ  هب  رگا  هلأسم 1447 - تسا . حیحص 
طقف درادن ، تقو  رگا  دناوخب و  ار  هروس  دمح و  دیاب  دمهفب ، عوکر  زا  شیپ  رگا  یلو  تسا . حیحص  شزامن  هدوب  مراهچ  ای  موس  تعکر 

تـسا مراهچ  ای  موس  تعکر  رد  ماما  هک  نیا  لاـیخ  هب  رگا  هلأسم 1148 - دناسرب . ماما  هب  ار  دوخ  هدجـس  ای  عوکر  رد  دناوخب و  ار  دـمح 
رگا هلأسم 1449 - تسا . حیحـص  شزامن  هدوب ، مود  ای  لوا  تعکر  رد  هک  دمهفب  نآ  زا  دـعب  ای  عوکر  زا  شیپ  دـناوخب و  هروس  دـمح و 

بحتسم دسرب ، تعامج  هب  دنک  مامت  ار  زامن  رگا  هک  درادن  نانیمطا  هچنانچ  دوش ، اپرب  تعامج  تسا  یبحتـسم  زامن  لوغـشم  هک  یعقوم 
نیمه هب  تسا  بحتـسم  دسرب  لوا  تعکر  هب  هک  دـشاب  هتـشادن  نانیمطا  رگا  هکلب  دوش . تعامج  زامن  لوغـشم  دـنک و  اهر  ار  زامن  تسا 
عوکر هب  هچنانچ  دوش ، اپرب  تعامج  تسا  یتعکر  راهچ  اـی  یتعکر  هس  زاـمن  لوغـشم  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1450 - دیامن . راتفر  روتسد 
یتعکر ود  ار  زامن  یبحتسم  زامن  تین  هب  تسا  بحتـسم  دسرب ، تعامج  هب  دنک  مامت  ار  زامن  رگا  هک  درادن  نانیمطا  هتفرن و  موس  تعکر 
تسین مزال  دشاب ، لوا  مالـس  ای  دهـشت  لوغـشم  مومأم  دوش و  مامت  ماما  زامن  رگا  هلأسم 1451 - دناسرب . تعامج  هب  ار  دوخ  دـنک و  مامت 
دزیخرب دناوتیم  دناوخیم ، ار  رخآ  تعکر  دهـشت  ماما  یتقو  هدنام  بقع  ماما  زا  تعکر  کی  هک  یـسک  هلأسم 1452 - دنک . يدارف  تین 
دیوگب ار  زامن  مالس  ماما  ات  دنک  ربص  درادهگن و  دنلب  ار  اهوناز  دراذگب و  نیمز  هب  ار  اپ  هنیس  و  تسد ، ناتـشگنا  ای  دنک و  مامت  ار  زامن  و 

. دزیخرب دعب  و 

تعامج ماما  طیارش 

رگا زین  دناوخب و  حیحـص  روطب  ار  زامن  دشاب و  هدازلالح  لداع و  یماما و  هدزاود  هعیـش  لقاع و  غلاب و  دیاب  تعامج  ماما  هلأسم 1453 -
طایتحا تسین و  زیاج  رگید  زیمم  هچب  هب  دمهفیم  ار  دب  بوخ و  هک  زیمم  هچب  ندرک  ادتقا  دـشاب و  درم  دـیاب  مه  وا  ماما  تسا  درم  مومأم 

، هن ای  تسا  یقاب  دوخ  تلادع  هب  دنک  کش  رگا  هتسنادیم ، لداع  هک  ار  یماما  هلأسم 1454 - دشاب . درم  زین  نز  ماما  هک  تسا  نآ  بجاو 
ادتقا دناوخیم  زامن  هدیباوخ  ای  هتسشن  هک  یسک  هب  دناوتیمن  دناوخیم ، زامن  هداتسیا  هک  یسک  هلأسم 1455 - دیامن . ادتقا  وا  هب  دناوتیم 
زامن هتسشن  هک  یسک  هلأسم 1456 - دیامن . ادتقا  دناوخیم  زامن  هدیباوخ  هک  یسک  هب  دناوتیمن  دناوخیم  زامن  هتسشن  هک  یـسک  و  دنک .
زامن هتسشن  هک  یسک  هب  دناوتیم  تسا  هدیباوخ  هک  یسک  نینچمه  دنک و  ادتقا  دناوخیم  زامن  هتـسشن  هک  یـسک  هب  دناوتیم  دناوخیم ،
رگا هلأسم 1457 - دیامن . ادتقا  دناوخیم ، زامن  هدیباوخ  هک  یسک  هب  دناوتیمن  دناوخیم  زامن  هتسشن  هک  یسک  یلو  دنک  ادتقا  دناوخیم 

سابل اب  يرذع  هطـساو  هب  رگا  یلو  درک  ادـتقا  وا  هب  دوشیم  دـناوخب ، زامن  ياهریبج  يوضو  اب  ای  ممیت  اب  يرذـع  هطـساو  هب  تعامج  ماما 
لوب ندمآ  نوریب  زا  دناوتیمن  هک  دراد  یضرم  ماما  رگا  هلأسم 1458 - درک . ادتقا  وا  هب  دیابن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـناوخیم  زامن  سجن 

ای هروخ  ضرم  هک  یـسک  بجاو  طایتحا  رب  اـنب  هلأسم 1459 - درک . ادـتقا  وا  هب  دوشیمن  بجاو ، طایتحا  رب  اـنب  دـنک  يراددوخ  طـئاغ  و 
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. دوش تعامج  ماما  دیابن  دراد ، یسیپ 

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 1460 -
تعکر رگا  یلو  دناوخب ، شدوخ  ار  زامن  زیچ  همه  هروس  دمح و  زا  ریغ  دـیاب  مومأم  هلأسم 1461 - تسا . حیحص  شزامن  رضاح ، ماما  هب 

زامن مود  لوا و  تعکر  رد  مومأـم  رگا  هلأسم 1462 - دناوخب . ار  هروس  دـمح و  دـیاب  دـشاب ، ماما  مراهچ  ای  موس  تعکر  وا و  مود  ای  لوا 
رگا دـناوخن و  ار  هروس  دـمح و  دـیاب  دـهدن ، صیخـشت  ار  تاملک  هچ  رگا  دونـشب ، ار  ماما  هروس  دـمح و  يادـص  اشع  برغم و  حـبص و 

هلأسم درادن . لاکـشا  دناوخب  دنلب  ًاوهـس  هچنانچ  دناوخب و  هتـسهآ  دیاب  یلو  دناوخب  هروس  دمح و  تسا  بحتـسم  دونـشن ، ار  ماما  يادص 
هلأسم 1464- دناوخن . ار  هروس  دمح و  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دونـشب ، ار  ماما  هروس  دـمح و  تاملک  زا  یـضعب  مومأم  رگا  - 1463

دمهفب دعب  دناوخب و  هروس  دمح و  تسین و  ماما  يادص  دونـشیم  هک  ار  ییادص  دـنک  لایخ  ای  دـناوخب ، هروس  دـمح و  ًاوهـس  مومأم  رگا 
دنادـن دونـشب و  ییادـص  ای  هن ، ای  دونـشیم  ار  ماما  يادـص  هک  دـنک  کش  رگا  هلأسم 1465 - تسا . حیحـص  شزامن  هدوب ، ماـما  يادـص 

رهظ و زامن  مود  لوا و  تعکر  رد  دـیاب  مومأـم  هلأسم 1466 - دناوخب . هروس  دمح و  دـناوتیم  رگید ، سک  يادـص  ای  تسا  ماما  يادـص 
دیوگب ماما  زا  شیپ  ار  مارحالا  ةریبکت  دـیابن  مومأم  هلأسم 1467 - دیوگب . رکذ  نآ  ياج  هب  تسا  بحتـسم  دناوخن و  هروس  دمح و  رـصع 

دهد مالـس  مه  ًادـمع  ماما  زا  شیپ  مومأم  رگا  هلأسم 1468 - دـیوگن . ریبکت  هدـشن  مامت  ماما  ریبکت  اـت  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هکلب 
. درادن لاکشا  دیوگب  ماما  زا  شیپ  ار  زامن  رگید  ياهزیچ  مالـس  مارحالا و  ةریبکت  زا  ریغ  مومأم  رگا  هلأسم 1469 - تسا . حیحص  شزامن 

دیاب مومأم  هلأسم 1470 - دیوگن . ماما  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دیوگیم ، تقو  هچ  ماما  دنادب  ای  دونـشب ، ار  اهنآ  رگا  یلو 
ًادمع رگا  و  دروآ . اج  هب  ماما  زا  دعب  یمک  ای  ماما  اب  ار  دوجـس  عوکر و  دننام  نآ ، رگید  ياهراک  دوشیم ، هدـناوخ  زامن  رد  هچنآ  زا  ریغ 

ای ولج  ماما  زا  مهرـس  تشپ  نکر  ود  رد  رگا  اّما  تسا  حیحـص  شزامن  یلو  هدرک  تیـصعم  دهد ، ماجنا  ماما  زا  دعب  یتدم  ای  ماما  زا  شیپ 
هلأسم دوش . يدارف  دشاب و  حیحـص  شزامن  تسین  دیعب  هچ  رگا  دناوخب  هرابود  دنک و  مامت  ار  زامن  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـتفیب  بقع 

نیا رد  درادرب و  رـس  ماما  اب  ددرگرب و  عوکر  هب  دیاب  دشاب ، عوکر  رد  ماما  هچنانچ  درادرب ، عوکر  زا  رـس  ماما  زا  شیپ  ًاوهـس  رگا  - 1471
رـس ماما  دـسرب ، عوکر  هب  هکنآ  زا  شیپ  ددرگرب و  عوکر  هب  رگا  یلو  دـنکیمن  لطاب  ار  زامن  تسا  نکر  هک  عوکر  ندـش  داـیز  تروص 

ود ره  رد  هچنانچ  ددرگرب و  هدجس  هب  دیاب  تسا  هدجس  رد  ماما  دنیبب  درادرب و  رس  ًاهابتشا  رگا  هلأسم 1472 - تسا . لطاب  شزامن  درادرب 
رس ماما  زا  شیپ  ًاهابتشا  هک  یسک  هلأسم 1473 - دوشیمن . لطاب  زامن  تسا  نکر  هک  هدجـس  ود  ندش  دایز  يارب  دتفیب  قافتا  نیا  هدجس 

هدجس ود  ره  رد  رگا  یلو  تسا  حیحص  شزامن  درادرب ، رس  ماما  هدیسرن  هدجس  هب  زونه  و  ددرگرب ، هدجـس  هب  هاگره  هتـشادرب  هدجـس  زا 
، دسریمن ماما  هب  هک  نیا  لایخ  هب  ای  ًاوهس  درادرب و  هدجس  ای  عوکر  زا  رس  ًاهابتـشا  رگا  هلأسم 1474 - تسا . لطاب  زامن  دتفیب ، قافتا  نیا 

لایخ هب  هچنانچ  تسا  هدجـس  رد  ماما  دنیبب  درادرب و  هدجـس  زا  رـس  رگا  هلأسم 1475 - تسا . حیحـص  شزامن  دورن ، هدجـس  ای  عوکر  هب 
ار زامن  طایتحا  رب  انب  دیاب  هدوب ، ماما  مود  هدجس  دمهفب  دور و  هدجس  هب  دنک  هدجس  ماما  اب  هک  نیا  دصق  هب  تسا ، ماما  لوا  هدجـس  هکنیا 

تسا نآ  طایتحا  هدوب ، ماما  لوا  هدجـس  دمهفب  دور و  هدجـس  هب  تسا  ماما  مود  هدجـس  هکنیا  لایخ  هب  رگا  و  دناوخب . رـس  زا  دنک و  مامت 
شیپ ًاوهس  رگا  هلأسم 1476 - دنک . مامت  ار  زامن  دور و  هدجـس  هب  دنکب و  ار  ماما  تعباتم  دناوتیم  هچ  رگا  دیامن  مامت  يدارف  ار  زامن  هک 

دور عوکر  هب  ماما  اب  درادرب و  رـس  هچنانچ  دسریم ، ماما  تءارق  زا  يرادـقم  هب  درادرب  رـس  رگا  هک  دـشاب  يروط  دور و  عوکر  هب  ماما  زا 
ماـما تءارق  زا  يزیچ  هب  ددرگرب  رگا  هک  دـشاب  يروـط  دور و  عوـکر  هـب  ماـما  زا  شیپ  ًاوهـس  رگا  هلأسم 1477 - تسا . حیحـص  شزامن 
هداعا تروص  نیا  رد  یبابحتـسا  طوحا  هچ  رگا  تسا  حیحـص  شزامن  دـنک و  مامت  ار  زامن  ماما  اـب  درادرب و  رـس  تسا  بجاو  دـسریمن ،

رـس هک  تسا  بجاو  دور ، هدجـس  هب  ماما  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1478 - تسا . حیحـص  شزامن  دسرب  ماما  ات  درادنرب  رـس  رگا  و  تسا ، زامن 

يوسوملا هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هرس سدق   ) ینیمخلا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 363 

http://www.ghaemiyeh.com


تـشادنرب رگا  و  تسا . زامن  هداعا  تروص  نیا  رد  یبابحتـسا  طاـیتحا  هچ  رگا  تسا  حیحـص  شزاـمن  دور و  هدجـس  هب  ماـما  اـب  درادرب و 
ًاهابتـشا درادن  دهـشت  هک  یتعکر  رد  ای  دناوخب ، تونق  ًاهابتـشا  درادن  تونق  هک  یتعکر  رد  ماما  رگا  هلأسم 1479 - تسا . حیحص  شزامن 

ماما نداتـسیا  زا  شیپ  ای  دور ، عوکر  هب  ماما  زا  شیپ  دناوتیمن  یلو  دناوخب  ار  دهـشت  تونق و  دیابن  مومأم  دوش  دهـشت  ندـناوخ  لوغـشم 
. دناوخب وا  اب  ار  زامن  هیقب  دوش و  مامت  ماما  دهشت  تونق و  ات  دنک  ربص  دیاب  هکلب  دتسیاب 

تسا بحتسم  تعامج  زامن  رد  هک  ییاهزیچ 

تسار فرط  رد  تسا  بحتسم  دشاب ، نز  کی  رگا  دتسیاب و  ماما  تسار  فرط  تسا  بحتـسم  دشاب ، درم  کی  مومأم  رگا  هلأسم 1480 -
بحتسم دنشاب  نز  دنچ  درم و  کی  ای  نز  کی  درم و  کی  رگا  دشاب و  ماما  مدق  ای  وناز  يواسم  شاهدجـس  ياج  هک  دتـسیاب  يروط  ماما 

رگا دنتسیاب و  ماما  رس  تشپ  تسا  بحتسم  دنشاب  نز  دنچ  ای  درم  دنچ  رگا  دنتسیاب و  ماما  رـس  تشپ  یقاب  ماما و  تسار  فرط  درم  تسا 
دنشاب نز  ود  ره  مومأم  ماما و  رگا  هلأسم 1481 - دنتسیاب . اهدرم  تشپ  اهنز  ماما و  بقع  اهدرم  تسا  بحتسم  دنشاب  نز  دنچ  درم و  دنچ 

رد يوقت  لامک و  ملع و  لها  دتسیاب و  فص  طسو  رد  ماما  تسا  بحتـسم  هلأسم 1482 - دتسیاب . رتولج  یمک  ماما  هک  تسا  نآ  طایتحا 
دشابن و هلصاف  دناهداتسیا  فص  کی  رد  هک  یناسک  نیب  دشاب و  مظنم  تعامج  ياهفص  تسا  بحتسم  هلأسم 1483 - دنتسیاب . لوا  فص 

بحتسم هلأسم 1485 - دنزیخرب . نیمومأم  ُةالَّصلا  ِتَماَق  ْدَق  نتفگ  زا  دعب  تسا  بحتـسم  هلأسم 1484 - دشاب . رگیدکی  فیدر  نانآ  هناش 
بحتسم زین  دنسرب و  وا  هب  فیعض  دارفا  ات  دنکن  هلجع  دنک و  تیاعر  تسا  رتفیعـض  نارگید  زا  هک  ار  یمومأم  لاح  تعامج  ماما  تسا 

ماما تسا  بحتسم  هلأسم 1486 - دنلیام . دناهدرک  ادتقا  وا  هب  هک  یناسک  همه  دـنادب  رگم  دـهدن ، لوط  ار  دوجـس  عوکر و  تونق و  تسا 
زا شیب  دیاب  یلو  دنونـشب ، نارگید  هک  دـنک  دـنلب  يردـق  هب  ار  دوخ  يادـص  دـناوخیم  دـنلب  هک  ییاهرکذ  هروس و  دـمح و  رد  تعامج 
ود ار  عوکر  تسا  بحتسم  دنک  ادتقا  دهاوخیم  هدیسر و  هزات  یسک  دمهفب  عوکر  رد  ماما  رگا  هلأسم 1487 - دنکن . دنلب  ار  ادص  هزادنا 

. تسا هدش  دراو  ادتقا  يارب  مه  يرگید  سک  دمهفب  هچ  رگا  دزیخرب ، دعب  دهدب و  لوط  هشیمه  ربارب 

تسا هورکم  تعامج  زامن  رد  هک  ییاهزیچ 

ار زامن  ياهرکذ  مومأـم  تسا  هورکم  هلأسم 1489 - دتـسیاب . اهنت  ناسنا  تسا  هورکم  دـشاب ، اج  تعامج  ياهفـص  رد  رگا  هلأسم 1488 -
هب اهزامن  نیا  رد  تسا  هورکم  دناوخیم  تعکر  ود  ار  اشع  رصع و  رهظ و  زامن  هک  يرفاسم  هلأسم 1490 - دونشب . ماما  هک  دیوگب  يروط 

. دیامن ادتقا  رفاسم  هب  اهزامن  نیا  رد  تسا  هورکم  تسین  رفاسم  هک  یسک  دنک و  ادتقا  تسین  رفاسم  هک  یسک 

تایآ زامن 

تایآ زامن 

نتفرگ مود : دیشروخ ، نتفرگ  لوا : دوشیم : بجاو  زیچ  راهچ  هطساو  هب  دش  دهاوخ  هتفگ  ًادعب  نآ  روتسد  هک  تایآ  زامن  هلأسم 1491 -
قرب و دـعر و  مراهچ : دـسرتن . مه  یـسک  هچ  رگا  هلزلز  موس : دـسرتن . نآ  زا  مه  یـسک  دوش و  هتفرگ  اهنآ  زا  یمک  رادـقم  هچ  رگا  هاـم ،
. دنناوخب تایآ  زامن  مه  اهنیا  يارب  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هک  دنـسرتب  مدرم  رتشیب  هک  یتروص  رد  اهنیا  دـننام  خرـس و  هایـس و  ياهداب 

کی اهنآ  زا  کی  ره  يارب  دـیاب  ناسنا  دـتفیب ، قافتا  یکی  زا  رتشیب  تسا  بجاو  اهنآ  يارب  تایآ  زامن  هک  ییاهزیچ  زا  رگا  هلأسم 1492 -
رب تایآ  زامن  دنچ  هک  یسک  هلأسم 1493 - دناوخب . تایآ  زامن  ود  دیاب  دوشب ، مه  هلزلز  دریگب و  دیـشروخ  رگا  اًلثم  دناوخب ، تایآ  زامن 

تـسا هدـناوخن  ار  اهنآ  زاـمن  هتفرگ و  دیـشروخ  هبترم  هس  اًـلثم  دـشاب ، هدـش  بجاو  وا  رب  زیچ  کـی  يارب  اـهنآ  همه  رگا  تسا ، بجاو  وا 
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دعر و يارب  زامن  دنچ  رگا  تسا  نینچمه  دشاب و  اهنآ  هعفد  مادـک  يارب  هک  دـنک  نیعم  تسین  مزال  دـناوخیم ، ار  اهنآ  ياضق  هک  یعقوم 
اهنیا يات  ود  يارب  ای  هلزلز ، نتفرگ و  هام  نتفرگ و  باتفآ  يارب  رگا  یلو  دشاب  هدش  بجاو  وا  رب  اهنیا  دننام  خرس و  هایس و  ياهداب  قرب و 

اهنآ کی  مادـک  يارب  دـناوخیم  هک  ار  یتایآ  زامن  دـنک  نیعم  تین ، عقوم  دـیاب  بجاو ، طایتحا  رب  انب  دـشاب  هدـش  بجاو  وا  رب  ییاهزامن 
تایآ زامن  دیاب  رهش  نامه  مدرم  طقف  دتفیب ، قافتا  يرهـش  ره  رد  تسا ، بجاو  اهنآ  يارب  تایآ  زامن  هک  ییاهزیچ  هلأسم 1494 - تسا .
تایآ زامن  دوش ، باسح  یکی  رهـش  نآ  اب  هک  دشاب  کیدزن  يردقب  اهنآ  ناکم  رگا  یلو  تسین ، بجاو  رگید  ياهاج  مدرم  رب  دنناوخب و 

رب انب  دناوخب و  ار  تایآ  زامن  دیاب  ناسنا  دـنکیم  نتفرگ  هب  عورـش  هام  ای  دیـشروخ  هک  یتقو  زا  هلأسم 1495 - تسا . بجاو  مه  اـهنآ  رب 
دزادنیب ریخأت  يردقب  ار  تایآ  زامن  ندـناوخ  رگا  هلأسم 1496 - دنک . ندشزاب  هب  عورـش  هک  دزادنین  ریخأت  يردقب  دـیاب  بجاو ، طایتحا 

. دیامن اضق  تین  دیاب  دناوخب  زامن  نآ ، مامت  ندشزاب  زا  دعب  رگا  یلو  دنکن  اضق  ادا و  تین  دیاب  دنک ، ندش  زاب  هب  عورـش  هام  ای  باتفآ  هک 
ندناوخ هزادـنا  هب  ات  دـناوخن ، ار  زامن  ناسنا  یلو  دـشاب  تعکر  کی  ندـناوخ  زا  رتشیب  هام  ای  دیـشروخ  نتفرگ  تدـم  رگا  هلأسم 1497 -

رب انب  دشاب  مه  تعکر  کی  ندناوخ  هزادنا  هب  اهنآ  نتفرگ  تدم  رگا  هکلب  دنک  ادا  تین  دـیاب  دـشاب  هدـنام  نآ  تقو  رخآ  هب  تعکر  کی 
ناسنا دتفایم ، قافتا  اهنیا  دـننام  قرب و  دـعر و  هلزلز و  هک  یعقوم  هلأسم 1498 - تسا . ادا  دـناوخب و  ار  تایآ  زامن  دـیاب  بجاو  طایتحا 

هلأسم 1499- تسا . ادا  دناوخب  تقو  ره  تسا و  بجاو  وا  رب  رمع  رخآ  ات  هدرک و  تیصعم  دناوخن  رگا  دناوخب و  ار  تایآ  زامن  ًاروف  دیاب 
نآ زا  يرادقم  دـمهفب  رگا  یلو  دـناوخب . ار  تایآ  زامن  ياضق  دـیاب  هدوب ، هتفرگ  نآ  مامت  هک  دـمهفب  هام  ای  باتفآ  ندـشزاب  زا  دـعب  رگا 

نیقی نانآ  هتفگ  زا  ناسنا  هچنانچ  تسا  هتفرگ  هام  ای  دیشروخ  هک  دنیوگب  ياهدع  رگا  هلأسم 1500 - تسین . بجاو  وا  رب  اضق  هدوب  هتفرگ 
ار تایآ  زامن  دیاب  دشاب  هتفرگ  هام  ای  دیـشروخ  مامت  هک  یتروص  رد  دناهتفگ ، تسار  دوش  مولعم  دعب  دناوخن و  تایآ  زامن  دـنکن و  ادـیپ 

زامن دـیاب  دـناهدوب  لداع  هک  دوش  مولعم  دـعب  هتفرگ ، هام  ای  دیـشروخ  دـنیوگب  تسین  مولعم  نانآ  ندوب  لداـع  هک  رفن  ود  رگا  و  دـناوخب .
رگا هلأسم 1501 - دـناوخب . ار  تایآ  زامن  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هتفرگ  نآ  زا  يرادـقم  هک  دوش  مولعم  رگا  هکلب  دـناوخب  ار  تایآ 

انب هتفرگ ، هام  ای  دیشروخ  هک  دنک  ادیپ  نانیمطا  دننادیم ، ار  هام  دیشروخ و  نتفرگ  تقو  یملع  هدعاق  يور  زا  هک  یناسک  هتفگ  هب  ناسنا 
ناسنا دشکیم و  لوط  رادقم  نالف  دریگیم و  هام  ای  دیـشروخ  تقو  نالف  دنیوگب  رگا  زین  دناوخب و  ار  تایآ  زامن  دیاب  بجاو  طایتحا  رب 

زاب هب  عورـش  تعاس  نالف  باتفآ  دنیوگب  رگا  اًلثم  دیامن ، لمع  نانآ  فرح  هب  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنک ، ادـیپ  نانیمطا  نانآ  هتفگ  هب 
هرابود دیاب  هدوب ، لطاب  هدناوخ  هک  یتایآ  زامن  دـمهفب  رگا  هلأسم 1502 - دزادنین . ریخأت  تقو  نآ  ات  ار  زامن  دیاب  ًاطایتحا  دنکیم  ندـش 

ود ره  يارب  هچنانچ  دوش ، بجاو  ناسنا  رب  مه  تایآ  زامن  هیموی  زامن  تقو  رد  رگا  هلأسم 1503 - دیامن . اضق  هتشذگ  تقو  رگا  دناوخب و 
ره تقو  رگا  دناوخب و  ار  نآ  لوا  دیاب  دشاب ، گنت  ود  نآ  زا  یکی  تقو  رگا  و  درادن . لاکـشا  دناوخب  لوا  ار  مادـک  ره  دراد ، تقو  زامن 

هچنانچ تسا ، گنت  تایآ  زامن  تقو  هک  دـمهفب  هیموی  زاـمن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1504 - دناوخب . ار  هیموی  زامن  لوا  دـیاب  دـشاب ، گنت  ود 
دنکشب ار  نآ  دیاب  دشابن ، گنت  هیموی  زامن  تقو  رگا  و  دناوخب . ار  تایآ  زامن  دعب  دنک  مامت  ار  نآ  دیاب  دشاب ، گنت  مه  هیموی  زامن  تقو 

دیاب تسا ، گنت  هیموی  زامن  تقو  هک  دـمهفب  تایآ  زاـمن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1505 - دروآ . اج  هب  ار  هیموی  زامن  دـعب  تایآ ، زاـمن  لوا  و 
زامن هیقب  دنزب ، مهب  ار  زامن  هک  يراک  ماجنا  زا  شیپ  درک  مامت  ار  زامن  هک  نآ  زا  دعب  دوش و  هیموی  زامن  لوغشم  دنک و  اهر  ار  تایآ  زامن 

هک یتدـم  رخآ  ات  دریگب و  هام  ای  باتفآ  نز ، ساـفن  اـی  ضیح  لاـح  رد  رگا  هلأسم 1506 - دـناوخب . هدرک  اهر  هک  اج  نامه  زا  ار  تاـیآ 
. درادن مه  اضق  تسین و  بجاو  وا  رب  تایآ  زامن  دشاب  سافن  ای  ضیح  لاح  رد  دنوشیم  زاب  هام  ای  دیشروخ 

تایآ زامن  روتسد 

دیوگب ریبکت  تین ، زا  دعب  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  روتـسد  دراد و  عوکر  جنپ  تعکر  ره  رد  تسا و  تعکر  ود  تایآ  زامن  هلأسم 1507 -
عوکر هب  زاب  دـناوخب ، هروس  کی  دـمح و  کی  هرابود  درادرب ، عوکر  زا  رـس  دور و  عوکر  هب  دـناوخب و  مامت  هروس  کی  دـمح و  کی  و 
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دروآ و اج  هب  لوا  تعکر  لثم  مه  ار  مود  تعکر  دزیخرب و  دـیامن و  هدجـس  ود  مجنپ  عوکر  زا  ندـش  دـنلب  زا  دـعب  هبترم و  جـنپ  اـت  دور 
هروس کی  ياههیآ  دمح ، ندـناوخ  ریبکت و  تین و  زا  دـعب  ناسنا  تسا  نکمم  تایآ  زامن  رد  هلأسم 1508 - دهد . مالس  دناوخب و  دهـشت 

زا مود  تمـسق  دناوخب ، دمح  هک  نیا  نودـب  درادرب و  رـس  دور و  عوکر  هب  دـناوخب و  ار  نآ  زا  رتشیب  ای  هیآ  کی  دـنک و  تمـسق  جـنپ  ار 
، دـحا هَّللا  وه  ُلق  هروس  دـصق  هب  اًلثم  دـیامن ، مامت  ار  هروس  مجنپ  عوکر  زا  شیپ  ات  روط  نیمه  دور و  عوکر  هب  دـناوخب و  ار  هروس  ناـمه 
دتـسیاب و عوکر  زا  دعب  دور و  عوکر  هب  هرابود  ٌدَحا  ُهَّللا  َوُه  ُلق  دیوگب : دتـسیاب و  دـعب  دور ، عوکر  هب  دـیوگب و  میحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َُهل ْنُکَی  َْمل  َو  دیوگب : درادرب و  رـس  مه  زاب  عوکر  هب  دورب  َْدلُوی و  َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  دـیوگب : دتـسیاب و  دور و  عوکر  هب  زاب  ُدَـمَّصلا  ُهّللا  دـیوگب :

دروآ و اج  هب  لوا  تعکر  لثم  مه  ار  مود  تعکر  دنک و  هدجـس  ود  نتـشادرب ، رـس  زا  دعب  دور و  مجنپ  عوکر  هب  نآ  زا  دعب  ٌدَـحا و  ًاوُفُک 
هروس دـمح و  هبترم  جـنپ  تاـیآ ، زاـمن  زا  تعکر  کـی  رد  رگا  هلأسم 1509 - دهد . مالـس  ار  زامن  دـناوخب و  دهـشت  مود  هدجـس  زا  دـعب 
هیموی زاـمن  رد  هک  ییاـهزیچ  هلأسم 1510 - درادـن . یعنام  دـنک  تمـسق  جـنپ  ار  هروس  دـناوخب و  دـمح  کی  رگید  تعکر  رد  دـناوخب و 
هبترم هس  هماقا  ناذا و  ياج  هب  تسا  بحتسم  تایآ  زامن  رد  یلو  دشابیم  بحتـسم  بجاو و  مه  تایآ  زامن  رد  تسا  بحتـسم  بجاو و 

زا شیپ  زین  هَدِمَح و  ْنَِمل  ُهَّللا  َعِمَس  دیوگب : مهد  مجنپ و  عوکر  زا  دعب  تسا  بحتسم  هلأسم 1511 - ةالصلا . دنیوگب  باوث ، دیما  دصق  هب 
زا شیپ  تسا  بحتسم  هلأسم 1512 - تسین . بحتـسم  ریبکت  نتفگ  مهد  مجنپ و  عوکر  زا  دعب  یلو  دیوگب  ریبکت  نآ  زا  دعب  عوکر و  ره 

هلأـسم تسا . یفاـک  دـناوخب  مهد  عوکر  زا  شیپ  تونق  کـی  طـقف  رگا  دـناوخب و  تونق  مهد  متـشه و  مشـش و  مراـهچ و  مود و  عوـکر 
دنک کش  رگا  هلأسم 1514 - تسا . لطاب  زامن  دسرن  ییاج  هب  شرکف  هدناوخ و  تعکر  دـنچ  هک  دـنک  کش  تایآ  زامن  رد  رگا  - 1513
دنک کش  اًلثم  رگا  یلو  تسا . لطاب  زامن  دـسرن ، ییاج  هب  شرکف  و  مود ، تعکر  لوا  عوکر  رد  اـی  تسا  لوا  تعکر  رخآ  عوکر  رد  هک 

اج هب  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  دراد  کش  هک  ار  یعوکر  دـیاب  هدـشن ، مخ  هدجـس  هب  نتفر  يارب  هچنانچ  عوکر ، جـنپ  ای  هدرک  عوکر  راهچ  هک 
تسا نکر  تایآ  زامن  ياهعوکر  زا  کی  ره  هلأسم 1515 - دنکن . انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هدش ، مخ  هدجـس  هب  نتفر  يارب  رگا  و  دروآ .

. تسا لطاب  زامن  دوش  دایز  ای  مک  ًاهابتشا  ای  ًادمع  رگا  هک 

نابرق رطف و  دیع  زامن 

هک ام  نامز  رد  دوش و  هدـناوخ  تعامج  هب  دـیاب  تسا و  بجاو  مالـسلا  هیلع  ماما  روضح  نامز  رد  نابرق  رطف و  دـیع  زاـمن  هلأسم 1516 -
عنام ءاجر  دـصق  هب  یلو  دـنناوخن ، تعاـمج  هب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـشابیم و  بحتـسم  تسا ، بیاـغ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
لوا زا  نابرق  رطف و  دـیع  زامن  تقو  هلأسم 1517 - درادن . لاکـشا  دـیامن  تعامج  هماقا  وا  فرط  زا  نوذأم  ای  هیقف  ّیلو  هچنانچ  و  درادـن ،

بحتـسم رطف  دیع  رد  دنناوخب و  باتفآ  ندش  دنلب  زا  دعب  ار  نابرق  دیع  زامن  تسا  بحتـسم  هلأسم 1518 - رهظ . ات  تسا  دـیع  زور  باتفآ 
نابرق رطف و  دیع  زامن  هلأسم 1519 - دنناوخب . ار  دیع  زامن  دعب  دنهدب ، مه  ار  هرطف  تاکز  دننک و  راطفا  باتفآ  ندش  دـنلب  زا  دـعب  تسا ،

دعب دناوخب و  تونق  کی  ریبکت  ره  زا  دعب  و  دیوگب ، ریبکت  جنپ  دیاب  هروس ، دمح و  ندـناوخ  زا  دـعب  لوا  تعکر  رد  هک  تسا  تعکر  ود 
زا دعب  دـیوگب و  ریبکت  راهچ  مود  تعکر  رد  دزیخرب و  دروآ و  اج  هب  هدجـس  ود  دور و  عوکر  هب  دـیوگب و  يرگید  ریبکت  مجنپ  تونق  زا 

. دهد مالـس  ار  زامن  دناوخب و  دهـشت  دنک و  هدجـس  ود  عوکر  زا  دعب  دور و  عوکر  هب  دیوگب و  ار  مجنپ  ریبکت  دـناوخب و  تونق  ریبکت  ره 
باوث دـیما  دـصق  هب  ار  اعد  نیا  تسا  رتهب  یلو  تسا  یفاـک  دـنناوخب  يرکذ  اـعد و  ره  ناـبرق  رطف و  دـیع  زاـمن  تونق  رد  هلأسم 1520 -
ِمْوَْیلا اَذه  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  ِةَرِفْغَْملا  َو  يْوقَّتلا  َلْهَأ  َو  ِۀَمْحَّرلا  َو  ِْوفَْعلا  َلْهَأ  َو  ِتورَبَْجلا  َو  ِدوُْجلا  َلْهَأ  َو  ِۀَمَظَْعلا  َو  ِءایِْربِْکلا  َلْهَأ  َّمُهَّللا  دـنناوخب :

ْنا َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َیِّلَُـصت  ْنا  ًادـیزَم  َو  ًۀَـمارَک  َو  ًافَرَـش  َو  ًارْخُذ  ِهـِلآ  َو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمل  َو  ًادـیع  َنیِملْـسُْمِلل  ُهَْـتلَعَج  يِذَّلا 
َو ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ٍدَّمَُحم  َلآ  َو  ًادَّمَُحم  ُْهنِم  َتْجَرْخا  ٍءوُـس  ِّلُـک  ْنِم  ِینَجِرُْخت  ْنا  َو  ٍدَّمَُحم  َلآ  َو  ًادَّمَُحم  ِهیف  َتـْلَخْدا  ٍْریَخ  ِّلُـک  یف  ینَلِخْدـُت 

بحتسم هلأسم 1521 - َنوُصَلْخُْملا . َكُدابِع  ُْهنِم  َذاعَتْـسا  اَّمِم  َِکب  ذوُعا  َو  َنوُِحلاَّصلا  َكُدابِع  ِِهب  ََکلَأَس  اَـم  َْریَخ  َکـُلَأْسَأ  ّینِإ  َّمُهَّللا  ْمِْهیَلَع 
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تعکر رد  هک  تسا  رتهب  یلو  درادن  یـصوصخم  هروس  دیع  زامن  هلأسم 1522 - دنناوخب . دـنلب  ار  تءارق  نابرق  رطف و  دـیع  زامن  رد  تسا 
و هروس 87 )  ) مسا حبس  هروس  لوا  تعکر  رد  ای  دنناوخب  ار  هروس 88 )  ) هیشاغ هروس  مود  تعکر  رد  و  هروس 91 )  ) سمش هروس  نآ  لوا 

دیع رد  دـنک و  راطفا  امرخ  هب  دـیع ، زامن  زا  لـبق  رطف  دـیع  زور  تسا  بحتـسم  هلأسم 1523 - دـنناوخب . ار  سمـش  هروس  مود  تعکر  رد 
زا شیپ  هک  ییاهاعد  دنک و  لسغ  دـیع  زامن  زا  شیپ  تسا  بحتـسم  هلأسم 1524 - دروخب . يردـق  زامن  زا  دـعب  ینابرق  تشوگ  زا  نابرق 
رد دننک و  هدجس  نیمز  رب  دیع  زامن  رد  تسا  بحتسم  هلأسم 1525 - دناوخب . باوث  دیما  هب  هدش  رکذ  اعد  ياهباتک  رد  نآ  زا  دعب  زامن و 

زامن زا  دعب  رطف و  دیع  بش  ياشع  برغم و  زامن  زا  دـعب  هلأسم 1526 - دنناوخب . دنلب  ار  زامن  دننک و  دنلب  ار  اهتـسد  اهریبکت  نتفگ  لاح 
ُهَّللا َو  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلا  ُرَبْکَأ ال  ُهّللا  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  دیوگب : ار  اهریبکت  نیا  تسا  بحتـسم  رطف  دـیع  زامن  زا  دـعب  زین  دـیع و  زور  رـصع  رهظ و  حـبص و 
زامن اهنآ  لوا  هک  زامن  هد  زا  دعب  نابرق  دـیع  رد  ناسنا  تسا  بحتـسم  هلأسم 1527 - انادَه . ام  یلَع  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ُدْـمَْحلا  ِهَِّلل  َو  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ُرَبْکَأ 

ُهَّللا دیوگب : نآ  زا  دـعب  دـیوگب و  دـش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  ار  ییاهریبکت  تسا  مهدزاود  زور  حبـص  زامن  اهنآ  رخآ  دـیع و  زور  رهظ 
هک زامن  هدزناپ  زا  دعب  تسا  بحتسم  دشاب ، ینم  رد  ار  نابرق  دیع  رگا  یلو  انْالبا  ام  یلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِماْعنَْألا  ِۀَمیَِهب  ْنِم  انَقَزَر  ام  یلَع  ُرَبْکَأ 

دراد تهارک  هلأسم 1528 - دـیوگب . ار  اهریبکت  نیا  تسا ، هجح  يذ  مهدزیـس  زور  حبـص  زامن  اهنآ  رخآ  دـیع و  زور  رهظ  زامن  اهنآ  لوا 
تـسا هدرکن  زواجت  نآ  لحم  زا  رگا  نآ ، ياهتونق  زامن و  ياهریبکت  رد  دنک  کش  رگا  هلأسم 1529 - دناوخب . فقس  ریز  ار  دیع  زامن 

دنک شومارف  ار  اهتونق  ای  تاریبکت  ای  تءارق  رگا  هلأسم 1530 - درادن . لاکـشا  هدوب  هتفگ  هک  دوش  مولعم  دعب  رگا  دراذگب و  لقا  رب  انب 
. دوشیم لطاب  شزامن  دـنک  شومارف  ار  مارحالا  ةریبکت  ای  هدجـس  ود  ای  عوکر  رگا  هلأسم 1531 - تسا . حیحـص  شزامن  درواین  اج  هب  و 
اج هب  ًءاجر  ار  نآ  زامن  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دـنک  شومارف  ار  دهـشت  ای  هدجـس  کـی  دـیع  زاـمن  رد  رگا  هلأسم 1532 -
ود ًءاجر  زامن  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  تسا  مزال  هیموی  ياهزامن  رد  وهـس  هدجـس  نآ  يارب  هک  دـنک  يراـک  رگا  و  دروآ .

. دیامنب نآ  يارب  وهس  هدجس 

زامن يارب  نتفرگ  ریجا 

هب ینعی  دننک  ریجا  ار  يرگید  هدرواین ، اج  هب  یگدنز  رد  هک  وا  رگید  ياهتدابع  زامن و  يارب  دوشیم  ناسنا ، گرم  زا  دعب  هلأسم 1533 -
يارب دناوتیم  ناسنا  هلأسم 1534 - تسا . حیحـص  دهد  ماجنا  ار  اهنآ  مه  دزم  نودـب  یـسک  رگا  و  دروآ . اج  هب  ار  اهنآ  هک  دـنهد  دزم  وا 

ار یبحتسم  راک  دناوتیم  زین  و  دوش ، ریجا  ناگدنز  فرط  زا  مالسلا ، مهیلع  ناماما  ربمغیپ و  ربق  ترایز  لثم  یبحتـسم  ياهراک  زا  یـضعب 
ای دـیاب  هدـش ، ریجا  تیم  ياضق  زامن  يارب  هک  یـسک  هلأسم 1535 - دـیامن . هیدـه  ناگدـنز  ای  ناگدرم  يارب  ار  نآ  باوث  دـهد و  ماـجنا 

مـسا تسین  مزال  و  دیامن . نیعم  ار  تیم  تین ، عقوم  دیاب  ریجا  هلأسم 1536 - دنادب . حیحـص  دیلقت  يور  زا  ار  زامن  لئاسم  ای  دشاب  دهتجم 
هب ار  دوخ  دیاب  ریجا  هلأسم 1537 - تسا . یفاک  ماهدش  ریجا  وا  يارب  هک  مناوخیم  زامن  یـسک  فرط  زا  دـنک  تین  رگا  سپ  دـنادب . ار  وا 

هلأسم تسین . یفاک  دـنک  هیدـه  وا  يارب  ار  نآ  باوث  دـهد و  ماجنا  ار  یلمع  رگا  دـیامن و  اضق  ار  وا  ياـهتدابع  دـنک و  ضرف  تیم  ياـج 
ار يرگید  هک  یسک  هلأسم 1539 - دناوخیم . حیحص  تروص  هب  ار  زامن  هک  دنشاب  هتـشاد  نانیمطا  هک  دننک  ریجا  ار  یـسک  دیاب  - 1538

هاگره هلأسم 1540 - دریگب . ریجا  هرابود  دیاب  هداد ، ماجنا  لطاب  ای  هدرواین ، اج  هب  ار  لمع  هک  دمهفب  رگا  هدرک  ریجا  تیم  ياهزامن  يارب 
وا لمع  هک  دـنک  کش  رگا  یلو  دریگب . ریجا  هرابود  دـیاب  ماهداد ، ماجنا  دـیوگب  هچ  رگا  هن  اـی  هداد  ماـجنا  ار  لـمع  ریجا  هک  دـنک  کـش 

يارب دوـشیمن  دـناوخیم  زاـمن  هتـسشن  اًـلثم  دراد و  يرذـع  هک  ار  یـسک  هلأـسم 1541 - تسین . مزـال  ریجا  نتفرگ  هن ، اـی  هدوـب  حـیحص 
درم هلأسم 1542 - دننکن . ریجا  دناوخیم  زامن  هریبج  ای  ممیت  اب  هک  مه  ار  یسک  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هکلب  درک ، ریجا  تیم  ياهزامن 

هلأسم 1543- دیامن . لمع  دوخ  فیلکت  هب  دیاب  زامن  ندناوخ  هتـسهآ  ندناوخ و  دنلب  رد  دوش و  ریجا  دـناوتیم  درم  يارب  نز  نز و  يارب 
رگا هلأسم 1544 - هتسنادیم . ار  دوخ  ياهزامن  بیترت  تیم  هک  دننادب  هچ  رگا  دوش ، هدناوخ  بیترت  هب  تیم  ياهزامن  ياضق  تسین  مزال 
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لمع نآ  رد  دیاب  دننکن ، طرـش  وا  اب  رگا  و  دروآ . اج  هب  روط  نامه  دیاب  دهد ، ماجنا  یـصوصخم  روط  هب  ار  لمع  هک  دننک  طرـش  ریجا  اب 
نآ هب  تسا  رتـکیدزن  طاـیتحا  هب  هک  مادـک  ره  تیم  شدوخ و  هفیظو  زا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  و  دـیامن ، راـتفر  دوخ  فیلکت  هب 
رگا هلأسم 1545 - دیوگب . هبترم  هس  تسا ، هبترم  کی  وا  فیلکت  هدوب و  هعبرا  تاحیبست  هبترم  هس  نتفگ  تیم  هفیظو  رگا  اًلثم  دـنک  لمع 

. دروآ اج  هب  تسا  لومعم  هک  ار  زامن  تابحتـسم  زا  يرادقم  دیاب  دناوخب ، نآ  تابحتـسم  زا  رادقم  هچ  اب  ار  زامن  هک  دننکن  طرـش  ریجا  اب 
ره يارب  تسین  مزال  دریگب  ریجا  اهزامن  نآ  يارب  دـهاوخب  ناسنا  هتـسنادیم و  هدـش  اضق  هک  ار  ییاهزامن  بیترت  تیم  رگا  هلأسم 1546 -

مامت زا  شیپ  دناوخب و  ار  تیم  ياهزامن  لاس  کی  تدم  رد  اًلثم  هک  دوش  ریجا  یسک  رگا  هلأسم 1547 - دیامن . نیعم  ار  یتقو  اهنآ  مادک 
دنهدیم لامتحا  هک  مه  ییاهزامن  يارب  هکلب  دنیامن  ریجا  ار  يرگید  هدرواین  اج  هب  دـننادیم  هک  ییاهزامن  يارب  دـیاب  دریمب ، لاس  ندـش 

مامت زا  شیپ  رگا  دـناهدرک ، ریجا  تیم  ياهزامن  يارب  هک  ار  یـسک  هلأسم 1548 - دـنریگب . ریجا  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـیاب  هدرواین  اج  هب 
ترجا دـیاب  دـناوخب ، شدوخ  ار  اـهزامن  ماـمت  هک  دنـشاب  هدرک  طرـش  هچناـنچ  دـشاب ، هتفرگ  ار  اـهنآ  همه  ترجا  دریمب و  اـهزامن  ندرک 

ّیلو هب  وا  لام  زا  هتفرگ  هک  ار  یلوپ  فصن  دیاب  هدناوخن ، ار  اهنآ  فصن  رگا  اًلثم  دنهدب ، تیم  ّیلو  هب  وا  لام  زا  هدـناوخن  هک  ار  يرادـقم 
. تسین بجاو  يزیچ  وا  هثرو  رب  دشاب  هتشادن  لام  رگا  اّما  دنریگب ، ریجا  وا  لام  زا  شاهثرو  دیاب  دنـشاب ، هدرکن  طرـش  رگا  و  دنهدب ، تیم 
هک ییاهزامن  يارب  وا  لام  زا  دیاب  دشاب ، هتشاد  اضق  زامن  مه  شدوخ  دریمب و  تیم  ياهزامن  ندرک  مامت  زا  شیپ  ریجا  رگا  هلأسم 1549 -
وا ياهزامن  مامت  يارب  دنهدب  هزاجا  هثرو  دشاب و  هدرک  تیصو  هک  یتروص  رد  دمآ ، دایز  يزیچ  رگا  دنیامن و  ریجا  ار  يرگید  هدوب  ریجا 

. دنناسرب شدوخ  زامن  فرصم  هب  ار  نآ  ثلث  دنهدن  هزاجا  رگا  و  دنریگب ، ریجا 

هزور ماکحا 

هزور ماکحا 

ًادعب اهنآ  حرش  دنکیم و  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ  زا  برغم  ات  حبص  ناذا  زا  ملاع  دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ناسنا  هک  تسا  نآ  هزور 
. دیامن يراددوخ  دوشیم  هتفگ 

تّین

يارب هک  ردـق  نیمه  هکلب  مریگیم ، هزور  ار  ادرف  دـیوگب  اًـلثم  اـی  دـنارذگب  دوخ  بلق  زا  ار  هزور  تین  ناـسنا  تسین  مزـال  هلأسم 1550 -
مامت دنک  نیقی  هکنآ  يارب  و  تسا ، یفاک  دهدن  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  برغم  ات  حبص  ناذا  زا  ملاع  دنوادخ  نامرف  ماجنا 

دنکیم لـطاب  ار  هزور  هک  يراـک  ماـجنا  زا  برغم  زا  دـعب  مه  يرادـقم  حبـص و  ناذا  زا  شیپ  يرادـقم  دـیاب  هدوـب ، هزور  ار  تدـم  نـیا 
هام لوا  بش  هک  تسا  رتهب  و  دنک ، تین  نآ  يادرف  هزور  يارب  ناضمر  هام  زا  بش  ره  رد  دناوتیم  ناسنا  هلأسم 1551 - دیامن . يراددوخ 

هلأسم درادن . لاکشا  دنکب  ادرف  هزور  تین  تقو  ره  حبص  ناذا  ات  ناضمر  هام  بش  لوا  زا  هلأسم 1552 - دیامنب . ار  هام  همه  هزور  تین  مه 
تقو نیا  ات  رگا  هک  دـشاب  هدـنام  تقو  برغم  هب  ندرک  تین  هزادـنا  هب  هک  یعقوم  ات  تسا  بش  لوا  زا  یبحتـسم  هزور  تین  تقو  - 1553

زا شیپ  هک  یسک  هلأسم 1554 - تسا . حیحـص  وا  هزور  دنک  یبحتـسم  هزور  تین  دشاب و  هدادـن  ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک 
هچ دشاب  بجاو  وا  هزور  هچ  تسا  حیحص  وا  هزور  دنک ، تین  دوش و  رادیب  رهظ  زا  شیپ  رگا  تسا ، هدیباوخ  هزور  تین  نودب  حبـص  ناذا 

يرگید هزور  ناضمر  هزور  ریغ  دهاوخب  رگا  هلأسم 1555 - دیامن . بجاو  هزور  تین  دناوتیمن  دوش ، رادیب  رهظ  زا  دـعب  رگا  و  بحتـسم .
هام هزور  هک  دنک  تین  تسین  مزال  ناضمر  هام  رد  یلو  مریگیم . رذن  هزور  ای  اضق  هزور  هک  دنک  تین  اًلثم  دیامن ، نیعم  ار  نآ  دیاب  دریگب 

. دوشیم باسح  ناضمر  هام  هزور  دـنک  تین  ار  يرگید  هزور  و  دـیامن ، شومارف  ای  تسا  ناضمر  هام  دـنادن  رگا  هکلب  مریگیم ، ناـضمر 
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دـصق هک  ياهزور  هن  دوشیم و  باسح  ناضمر  هزور  هن  دنک ، ناضمر  ریغ  هزور  تین  ًادمع  تسا و  ناضمر  هام  دـنادب  رگا  هلأسم 1556 -
هلأسم 1558- تسا . حیحص  وا  هزور  هدوب ، موس  ای  مود  دمهفب  دعب  دریگب ، هزور  هام  لوا  زور  تین  هب  اًلثم  رگا  هلأسم 1557 - تسا . هدرک 
دیامن و مامت  ار  زور  نآ  هزور  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـیآ ، شوه  هب  زور  نیب  رد  دوش و  شوهیب  دـنک و  تین  حبـص  ناذا  زا  شیپ  رگا 

دیآ شوـه  هب  زور  نیب  رد  دوـش و  تسم  دـنک و  تین  حبـص  ناذا  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1559 - دروآ . اج  هب  ار  نآ  ياـضق  درکن  ماـمت  رگا 
دنک تین  حبص  ناذا  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1560 - دروآ . اج  هب  مه  ار  نآ  ياضق  دـنک و  مامت  ار  زور  نآ  هزور  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 

زا شیپ  تسا و  ناضمر  هام  هک  دنک  شومارف  ای  دـنادن  رگا  هلأسم 1561 - تسا . حیحـص  شاهزور  دوش ، رادیب  برغم  زا  دعب  دباوخب و  و 
هک يراک  رگا  تسا و  حیحـص  وا  هزور  دنک و  تین  دیاب  دـشاب ، هدادـن  ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هچنانچ  دوش ، تفتلم  رهظ 

برغم ات  دـیاب  یلو  دـشابیم ، لطاب  وا  هزور  تسا  ناضمر  هام  هک  دوش  تفتلم  رهظ  زا  دـعب  ای  دـشاب ، هداد  ماـجنا  دـنکیم  لـطاب  ار  هزور 
هام حبص  ناذا  زا  شیپ  هچب  رگا  هلأسم 1562 - دیامن . اضق  ار  هزور  نآ  مه  ناضمر  زا  دعب  دهدن و  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک 

اج هب  يارب  هک  یسک  هلأسم 1563 - تسین . بجاو  وا  رب  زور  نآ  هزور  دوش ، غلاب  ناذا  زا  دـعب  رگا  دریگب و  هزور  دـیاب  دوش  غلاب  ناضمر 
دناوتیمن دراد ، يرگید  بجاو  هزور  ای  اضق  هزور  هک  یسک  یلو  درادن . لاکشا  دریگب  یبحتسم  هزور  رگا  هدش ، ریجا  یتیم  هزور  ندروآ 

وا یبحتسم  љȘ دـیایب ، شدای  رهظ  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  دریگب ، بحتـسم  هزور  دـنک و  شومارف  هچناـنچ  و  دریگب ، یبحتـسم  هزور 
زا دـعب  رگا  تسا و  لـطاب  وا  هزور  دوـش ، تفتلم  رهظ  زا  دـعب  رگا  و  دـنادرگرب ، بجاو  هزور  هب  ار  دوـخ  تین  دـناوتیم  دروـخیم و  مهب 
رب يرگید  نیعم  هزور  ناـضمر  هاـم  هزور  زا  ریغ  رگا  هلأسم 1564 - تسین . لاکـشایب  هچرگ  تسا  حیحـص  شاهزور  دیایب ، شدای  برغم 

و تسا ، لطاب  شاهزور  دنکن ، تین  حبـص  ناذا  ات  ًادمع  هچنانچ  دریگب ، هزور  ار  ینیعم  زور  هک  دـشاب  هدرک  رذـن  اًلثم  دـشاب  بجاو  ناسنا 
، دـنکیم لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هچنانچ  دـیایب  شداـی  رهظ  زا  شیپ  دـنک و  شومارف  اـی  تسا  بجاو  وا  رب  زور  نآ  هزور  هک  دـنادن  رگا 

هرافک هزور  لـثم  ینیعم  ریغ  بجاو  هزور  يارب  رگا  هلأسم 1565 - دشابیم . لطاب  هنرگ  حیحـص و  وا  هزور  دنک  تین  دشاب و  هدادن  ماجنا 
هک دشاب  هتـشاد  دیدرت  ای  دریگن ، هزور  هک  دشاب  هتـشاد  میمـصت  تین  زا  شیپ  رگا  هکلب  درادن ، لاکـشا  دـنکن  تین  رهظ  کیدزن  ات  ًادـمع 

هلأسم 1566- تسا . حیحـص  وا  هزور  دنک ، تین  رهظ  زا  شیپ  دشاب و  هدادـن  ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هچنانچ  هن ، ای  دریگب 
دـشاب هدادـن  ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  تقو  نآ  ات  حبـص  ناذا  زا  دوش و  ناملـسم  رفاک  رهظ  زا  شیپ  ناـضمر ، هاـم  رد  رگا 

تقو نآ  اـت  حبـص  ناذا  زا  دوش و  بوخ  ناـضمر  هاـم  رهظ  زا  شیپ  ضیرم  رگا  هلأسم 1567 - درادـن . مه  اضق  دریگب و  هزور  دـناوتیمن 
، دوش بوخ  رهظ  زا  دعب  هچنانچ  دریگب و  هزور  ار  زور  نآ  و  دنک ، هزور  تین  دـیاب  دـشاب ، هدادـن  ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک 

هزور تسین  بجاو  ناضمر ، لوا  ای  تسا  نابعـش  رخآ  دراد  کش  ناـسنا  هک  ار  يزور  هلأـسم 1568 - تسین . بجاو  وا  رب  زور  نآ  هزور 
مولعم دعب  هچنانچ  دیامنب و  نآ  دـننام  اضق و  هزور  تین  رگا  یلو  دـنک  ناضمر  هزور  تین  دـناوتیمن  دریگب  هزور  دـهاوخب  رگا  و  دریگب ،

تین هب  ناـضمر  لوا  اـی  تسا  نابعـش  رخآ  دراد  کـش  هک  ار  يزور  رگا  هلأسم 1569 - دوشیم . باسح  ناـضمر  زا  هدوب ، ناـضمر  دوش 
هلأسم دـنک . ناضمر  هزور  تین  دـیاب  تسا ، ناضمر  هام  هک  دـمهفب  زور  نیب  رد  دریگب و  هزور  نآ  دـننام  یبحتـسم و  هزور  اـی  اـضق  هزور 

هک دـنک  تین  هچناـنچ  یلو  تسا ، لـطاب  شاهزور  ددرگرب  نتفرگ  هزور  تـین  زا  ناـضمر  هزور  لـثم  ینیعم  بـجاو  هزور  رد  رگا  - 1570
هزور رد  هلأسم 1571 - دوشیمن . لـطاب  شاهزور  دـهدن  ماـجنا  ار  نآ  هک  یتروص  رد  دروآ  اـج  هب  دـنکیم  لـطاب  ار  هزور  هک  ار  يزیچ 
دّدرم ای  دهد ، ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  دنک  دصق  رگا  هرافک ، هزور  لثم  تسین  نیعم  نآ  تقو  هک  یبجاو  هزور  بحتسم و 

. تسا حیحص  وا  هزور  دنک ، هزور  تین  هرابود  رهظ  زا  شیپ  درواین و  اج  هب  هچنانچ  هن ، ای  دروآ  اج  هب  هک  دوش 

دنکیم لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ 

دنکیم لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ 
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دوخ اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  ءانمتسا  و  ءانمتـسا ، موس : عامج ، مود : ندیماشآ ، ندروخ و  لوا  دنکیم . لطاب  ار  هزور  زیچ  ُهن  هلأسم 1572 -
ظیلغ رابغ  ندناسر  مجنپ : مالـسلا . مهیلع  ربمغیپ  نانیـشناج  ربمغیپ و  ادخ و  هب  نتـسب  غورد  مراهچ : دیآ . نوریب  وا  زا  ینم  هک  دنک  يراک 

ياهزیچ اب  ندرک  هلاما  متـشه : حبـص . ناذا  ات  سافن  ضیح و  تبانج و  رب  ندـنامیقاب  متفه : بآ . رد  رـس  ماـمت  ندرب  ورف  مشـش : قلح . هب 
. دوشیم هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  اهنیا  ماکحا  و  ندرک ، یق  مهن : ناور .

ندیماشآ ندروخ و  - 1

لثم دشاب  لومعم  زیچ  نآ  ندـیماشآ  ندروخ و  هچ  دوشیم ، لطاب  وا  هزور  دـماشایب ، ای  دروخب  يزیچ  ًادـمع  رادهزور  رگا  هلأسم 1573 -
هب هرابود  دروآ و  نوریب  ناهد  زا  ار  كاوسم  رگا  یتح  دایز ، ای  دشاب  مک  هچ  و  تخرد ، هریش  كاخ و  لثم  دشابن  لومعم  هچ  بآ ، نان و 
هک دورب  نیب  زا  يروـط  هب  ناـهد  بآ  رد  كاوـسم  تبوـطر  هـک  نآ  رگم  دوـشیم  لـطاب  وا  هزور  درب  ورف  ار  نآ  تبوـطر  دربـب و  ناـهد 

ناهد زا  ار  همقل  دیاب  هدش ، حبـص  دـمهفب  تسا  ندروخ  اذـغ  لوغـشم  هک  یعقوم  رگا  هلأـسم 1574 - دوشن . هتفگ  نآ  هب  جراـخ  تبوطر 
. دوشیم بجاو  وا  رب  مه  هراـفک  دـش  دـهاوخ  هتفگ  ًادـعب  هک  يروتـسد  هب  تسا و  لـطاب  شاهزور  درب  ورف  ًادـمع  هچناـنچ  دروآ و  نوریب 
هک تـسا  نآ  بـجاو  طاـیتحا  هلأـسم 1576 - دوـشیمن . لـطاب  شاهزور  دـماشایب ، اـی  دروـخب  يزیچ  ًاوهــس  رادهزور  رگا  هلأسم 1575 -
هب اـی  دـنکیم  سحیب  ار  وضع  هک  یلوپمآ  قیرزت  یلو  دـنک ، يراددوخ  دوریم  راـک  هب  اذـغ  ياـج  هب  هک  یلوپمآ  لامعتـسا  زا  رادهزور 

شاهزور دربب ، ورف  ًادـمع  تسا  هدـنام  نادـند  يـال  هک  ار  يزیچ  رادهزور  رگا  هلأسم 1577 - درادن . لاکـشا  دوشیم  لامعتـسا  اود  ياج 
دنادـب رگا  یلو  دـنک ، لالخ  ار  شیاهنادـند  ناذا  زا  شیپ  تسین  مزـال  دریگب ، هزور  دـهاوخیم  هک  یـسک  هلأسم 1578 - دوشیم . لـطاب 

مه ورف  رگا  هکلب  دوشیم  لطاب  شاهزور  دور ، ورف  نآ  زا  يزیچ  دنکن و  لالخ  هچنانچ  دوریم  ورف  زور  رد  هدنام  نادند  يال  هک  ییاذـغ 
یـشرت و ندرک  لایخ  هطـساو  هب  هچ  رگا  ناـهد ، بآ  ندرب  ورف  هلأسم 1579 - دریگب . ار  زور  نآ  ياضق  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  دورن 

هدیـسرن ناهد  ياضف  هب  ات  هنیـس ، رـس و  طـالخا  ندرب  ورف  هلأسم 1580 - دـنکیمن . لطاب  ار  هزور  دـشاب ، هدـش  عمج  ناهد  رد  نآ  دـننام 
هنشت يردقب  رادهزور  رگا  هلأسم 1581 - دربن . ورف  ار  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوش ، ناهد  ياضف  لخاد  رگا  یلو  درادن ، لاکـشا 

هام رگا  و  دوشیم ، لطاب  وا  هزور  یلو  دماشایب  بآ  دنک  ادیپ  تاجن  ندرم  زا  هک  ياهزادنا  هب  دناوتیم  دریمب  یگنـشت  زا  دـسرتب  هک  دوش 
هچب يارب  اذغ  ندیوج  هلأسم 1582 - دیامن . يراددوخ  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  ندروآ  اج  هب  زا  زور  هیقب  رد  دیاب  دشاب ، ناضمر 

ناسنا رگا  یلو  دنکیمن ، لطاب  ار  هزور  دسرب ، قلح  هب  ًاقافتا  هچ  رگا  دسریمن ، قلح  هب  ًالومعم  هک  اهنیا  دننام  اذغ و  ندیـشچ  هدـنرپ و  ای 
. تسا بجاو  وا  رب  مه  هرافک  دریگب و  ار  نآ  ياضق  دـیاب  دوشیم و  لطاب  شاهزور  دور ، ورف  هچناـنچ  دـسریم  قلح  هب  هک  دـنادب  لوا  زا 
، درک لمحت  ار  نآ  دوشیمن  ًالومعم  هک  تسا  يردقب  وا  فعـض  رگا  یلو  دروخب ، ار  هزور  فعـض ، يارب  دناوتیمن  ناسنا  هلأسم 1583 -

. درادن لاکشا  هزور  ندروخ 

عامِج - 2

رتمک رگا  هلأسم 1585 - دیاین . نوریب  مه  ینم  دوش و  لخاد  هاگهنتخ  رادقم  هب  طقف  هچ  رگا  دنکیم ، لطاب  ار  هزور  عامج  هلأسم 1584 -
ار هاگهنتخ  زا  رتمک  رگا  دـناهدیرب  ار  شتلآ  هک  یـسک  یلو  دوشیمن  لطاب  هزور  دـیاین ، نوریب  مه  ینم  دوش و  لخاد  هاـگهنتخ  رادـقم  زا 
تسا و حیحـص  وا  هزور  هن ، ای  هدش  لخاد  هاگهنتخ  هزادـنا  هب  هک  دـنک  کش  رگا  هلأسم 1586 - دوشیم . لطاب  شاهزور  دـنک  لخاد  مه 

هزور هک  دنک  شومارف  رگا  هلأسم 1587 - تسا . حیحـص  وا  هزور  هن ، ای  هدش  لوخد  هک  دنک  کش  رگا  دناهدیرب  ار  شتلآ  هک  مه  یـسک 
رد هچنانچ  یلو  دوشیمن ، لطاب  وا  هزور  دـشاب ، جراخ  وا  رایتخا  زا  هک  يروط  هب  دـنیامن ، روبجم  عامج  هب  ار  وا  ای  دـیامن ، عاـمج  تسا و 

. تسا لطاب  وا  هزور  دوشن ، جراخ  رگا  و  دوش ، جراخ  عامج  لاح  زا  ًاروف  دیاب  دشابن ، روبجم  رگید  ای  دیایب ، شدای  عامج  نیب 
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ءانمتسا - 3

رگا هلأسم 1589 - دوشیم . لطاب  شاهزور  دیآ ، نوریب  وا  زا  ینم  هک  دنک  يراک  دوخ  اب  ینعی  دـنک  ءانمتـسا  رادهزور  رگا  هلأسم 1588 -
. دوشیم لطاب  شاهزور  دیآ ، نوریب  وا  زا  ینم  رایتخایب  هک  دـنک  يراک  رگا  یلو  تسین . لطاب  شاهزور  دـیآ ، نوریب  وا  زا  ینم  رایتخایب 

زور رد  دناوتیم  دیآیم ، نوریب  وا  زا  ینم  باوخ  رد  ینعی  دوشیم  ملتحم  دـباوخب  زور  رد  رگا  هک  دـنادب  رادهزور  هاگره  هلأسم 1590 -
باوخ زا  ینم  ندـمآ  نوریب  لاـح  رد  رادهزور  رگا  هلأسم 1591 - تسا . حیحـص  شاهزور  دوشب  مه  ملتحم  دـباوخب و  هچنانچ  دـباوخب و 

هب دـنک و  لوـب  دـناوتیم  هدـش ، ملتحم  هـک  يرادهزور  هلأـسم 1592 - دـنک . يریگوـلج  نآ  ندـمآ  نوریب  زا  تسین  بجاو  دوـش ، رادـیب 
نوریب يرجم  زا  ینم  هدـنامیقاب  ندرک  ءاربتـسا  اـی  لوب  هطـساو  هب  دـنادب  رگا  یلو  دـیامن ، ءاربتـسا  دـش ، هتفگ  هلأسم 72  رد  هک  يروتـسد 
يرجم رد  ینم  دـنادب  رگا  هدـش  ملتحم  هک  يرادهزور  هلأسم 1593 - دنک . ءاربتـسا  دناوتیمن  دـشاب  هدرک  لسغ  هک  یتروص  رد  دـیآیم 

. دنک لوب  لسغ  زا  شیپ  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دیآیم ، نوریب  وا  زا  ینم  لسغ  زا  دعب  دنکن  لوب  لسغ  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  هدنام و 
هلأسم 1595- دوشیمن . لطاب  شاهزور  دیاین  نوریب  وا  زا  ینم  هک  یتروص  رد  دنکب  يراک  ینم  ندمآ  نوریب  دـصق  هب  رگا  هلأسم 1594 -

یخوش يزاب و  زا  دعب  هک  دشاب  هتـشادن  تداع  هک  یتروص  رد  دنک  یخوش  يزاب و  یـسک  اب  ینم  ندمآ  نوریب  دصق  نودب  رادهزور  رگا 
ینم تسا  کیدزن  هک  اجنآ  ات  دهد  همادا  ار  یخوش  رگا  یلو  تسا . حیحـص  وا  هزور  دیآ  نوریب  ینم  ًاقافتا  هچ  رگا  دوش  جراخ  وا  زا  ینم 

. تسا لطاب  شاهزور  ددرگ  جراخ  ات  دنکن  يراددوخ  دوش و  جراخ 

ربمغیپ ادخ و  هب  نتسب  غورد  - 4

غورد تبسن  ًادمع  ترـضح  نآ  نانیـشناج  ربمغیپ و  ادخ و  هب  اهنیا  دننام  هراشا و  هب  ای  نتـشون  هب  ای  نتفگ  هب  رادهزور  رگا  هلأسم 1596 -
اهیلع و هَّللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسا و  لطاب  وا  هزور  دنک ، هبوت  ای  متفگ  غورد  دیوگب  ًاروف  هچ  رگا  دهدب 

غورد ای  تسا  تسار  دنادیمن  هک  ار  يربخ  دـهاوخب  رگا  هلأسم 1597 - دنرادن . یقرف  مکح  نیا  رد  مه  نانآ  نانیـشناج  ناربمغیپ و  ریاس 
رگا نکل  دـیامن  لقن  هدـش  هتـشون  نآ  رد  ربخ  نآ  هک  یباتک  زا  ای  هتفگ ، ار  ربخ  نآ  هک  یـسک  زا  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  دـنک ، لـقن 
لقن ربمغیپ  اـی  ادـخ  لوق  زا  تسا  تسار  هک  نیا  داـقتعا  هب  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 1598 - دوشیمن . لطاب  شاهزور  دـهدب  ربخ  مه  شدوخ 

دنکیم و لطاب  ار  هزور  ربمغیپ  ادخ و  هب  نتـسب  غورد  دنادب  رگا  هلأسم 1599 - دوشیمن . لطاب  شاهزور  هدوب ، غورد  دمهفب  دعب  دـنک و 
هلأـسم تسا . حیحـص  شاهزور  هدوـب ، تسار  هتفگ  هک  ار  هچنآ  دـمهفب  ًادـعب  دـهد و  تبـسن  ناـنآ  هب  تسا  غورد  دـنادیم  هـک  ار  يزیچ 

لوق زا  رگا  یلو  دوشیم  لطاب  شاهزور  دهد  تبسن  ربمغیپ  نانیشناج  ربمغیپ و  ادخ و  هب  ًادمع  هتخاس  يرگید  هک  ار  یغورد  رگا  - 1600
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ایآ  هک  دنـسرپب  رادهزور  زا  رگا  هلأسم 1601 - درادن . لاکشا  دنک  لقن  هتخاس  ار  غورد  نآ  هک  یـسک 

، هن دـیوگب  ًادـمع  یلب  دـیوگب  دـیاب  هک  ییاج  ای  یلب ، دـیوگب  ًادـمع  هن ، دـیوگب  دـیاب  باوج  رد  هک  ییاـج  وا  دـناهدومرف و  یبلطم  نینچ 
ار یغورد  بش  رد  ای  متفگ  غورد  دیوگب  دعب  دیوگب  ار  یتسار  فرح  ربمغیپ  ای  ادـخ  لوق  زا  رگا  هلأسم 1602 - دوشیم . لطاب  شاهزور 

. دوشیم لطاب  شاهزور  تسا ، تسار  متفگ  بشید  هچنآ  دیوگب  دشابیم  هزور  هک  زور  نآ  يادرف  دهد و  تبسن  نانآ  هب 

قلح هب  ظیلغ  رابغ  ندناسر  - 5

رابغ ای  درآ ، لثم  تسا  لالح  نآ  ندروخ  هک  دـشاب  يزیچ  رابغ  هچ  دـنکیم ، لطاب  ار  هزور  قلح  هب  ظـیلغ  راـبغ  ندـناسر  هلأسم 1603 -
تبظاوم تسا ، هجوتم  هک  نیا  اب  ناسنا  دوش و  ادیپ  یظیلغ  رابغ  داب  هطساو  هب  رگا  هلأسم 1604 - تسا . مارح  نآ  ندروخ  هک  دشاب  يزیچ 

ار اهنیا  دننام  وکابنت و  راگیس و  دود  رادهزور  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 1605 - دوشیم . لطاب  شاهزور  دسرب ، قلح  هب  دنکن و 
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هلأسم 1606- دـهد . ورف  دـیآرد و  بآ  تروص  هب  ناهد  رد  هک  نیا  رگم  دـنکیمن ، لطاب  ار  هزور  ظیلغ ، راخب  یلو  دـناسرن . قلح  هب  مه 
. تسا حیحص  شاهزور  دسریمن  قلح  هب  هک  هتشاد  نیقی  هچنانچ  دوش ، قلح  لخاد  اهنیا  دننام  دود و  ای  راخب  ای  رابغ  دنکن و  تبظاوم  رگا 

دوشیمن لطاب  شاهزور  دسرب  وا  قلح  هب  نآ  دننام  رابغ و  رایتخایب  ای  دنکن ، تبظاوم  تسا و  هزور  هک  دـنک  شومارف  رگا  هلأسم 1607 -
. دروآ نوریب  ار  نآ  دیاب  تسا  نکمم  هچنانچ  و 

بآ رد  رس  ندرب  ورف  - 6

ياضق دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشاب ، نوریب  بآ  زا  وا  ندب  یقاب  هچ  رگا  درب ، ورف  بآ  رد  ار  رس  مامت  ًادمع  رادهزور  رگا  هلأسم 1608 -
رس فصن  رگا  هلأسم 1609 - دوشیمن . لطاب  هزور  دشاب ، نوریب  رـس  زا  يرادقم  دریگب و  بآ  ار  ندـب  مامت  رگا  یلو  دریگب . ار  هزور  نآ 
ریز رس  مامت  هک  دنک  کش  رگا  هلأسم 1610 - دوشیمن . لطاب  شاهزور  درب ، ورف  بآ  رد  رگید  هعفد  ار  نآ  رگید  فصن  هعفد و  کـی  ار 

. دوشیم لطاب  هزور  دنامب  نوریب  اهوم  زا  يرادقم  یلو  دورب  بآ  ریز  رس  مامت  رگا  هلأسم 1611 - تسا . حیحص  شاهزور  هن ، ای  هتفر  بآ 
تـسا ناور  هک  رگید  ياهزیچ  رد  رگید و  فاضم  ياهبآ  رد  یلو  دربن  ورف  بالگ  رد  ار  رـس  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هلأسم 1612 -

رد رس  تسا و  هزور  هک  دنک  شومارف  ای  دریگب ، بآ  ار  وا  رـس  مامت  دتفیب و  بآ  رد  رایتخایب  رادهزور  رگا  هلأسم 1613 - درادن . لاکشا 
بلطم نیا  هب  هجوت  اب  هچنانچ  دوریم ، بآ  ریز  شرـس  بآ  رد  نداتفا  اب  ًاتداع  رگا  هلأسم 1614 - دوشیمن . لـطاب  وا  هزور  درب ، ورف  بآ 

بآ رد  ار  رس  تسا و  هزور  هک  دنک  شومارف  رگا  هلأسم 1615 - دوشیم . لطاب  شاهزور  دورب  بآ  ریز  شرس  دزادنیب و  بآ  رد  ار  دوخ 
، درادرب ار  دوخ  تسد  سک  نآ  ای  تسا ، هزور  هک  دیایب  شدای  بآ  ریز  رد  هچنانچ  درب ، ورف  بآ  رد  ار  وا  رس  روز  هب  يرگید  ای  درب ، ورف 

تین هب  تسا و  هزور  هک  دنک  شومارف  رگا  هلأسم 1616 - دوشیم . لطاب  شاهزور  درواین ، نوریب  هچنانچ  و  دروآ ، نوریب  ار  رس  ًاروف  دیاب 
بآ رد  ار  رـس  لسغ  يارب  ًادمع  تسا و  هزور  هک  دنادب  رگا  هلأسم 1617 - تسا . حیحص  وا  لسغ  هزور و  درب ، ورف  بآ  رد  ار  رـس  لسغ 
رگا یلو  دـشابیم ، لطاب  هزور  حیحـص و  لسغ  درادـن ، ینیعم  تقو  هرافک  هزور  لـثم  هک  دـشاب  یبجاو  هزور  وا ، هزور  هچناـنچ  درب ، ورف 

تـسا لطاب  مه  وا  لسغ  بجاو ، طایتحا  رب  انب  و  تسا ، لطاب  وا  هزور  دنک ، لسغ  دصق  بآ ، رد  رـس  ندرب  ورف  هب  رگا  دشاب ، نیعم  بجاو 
هام هزور  رگا  اما  تسا و  حیحـص  وا  لسغ  تروص  نیا  رد  هک  دـنک  لسغ  تین  بآ  زا  ندـش  جراخ  لاح  رد  اـی  بآ ، ریز  رد  هک  نآ  رگم 
دنک لسغ  تین  بآ  زا  ندش  جراخ  لاح  رد  دـیامن و  هبوت  بآ  ریز  نامه  رد  هکنآ  رگم  تسا  لطاب  هزور  مه  لسغ و  مه  دـشاب ، ناضمر 

، درب ورف  بآ  رد  ار  رـس  دهد  تاجن  ندـش  قرغ  زا  ار  یـسک  هک  نآ  يارب  رگا  هلأسم 1618 - تسا . حیحـص  وا  لسغ  تروص  نیا  رد  هک 
. دوشیم لطاب  شاهزور  دشاب ، بجاو  وا  نداد  تاجن  هچ  رگا 

حبص ناذا  ات  سافن  ضیح و  تبانج و  رب  ندنام  یقاب  - 7

هلأسم تسا . لطاب  شاهزور  دـیامنن ، ممیت  ًادـمع  تسا  ممیت  وا  هفیظو  رگا  ای  دـنکن ، لسغ  حبـص  ناذا  اـت  ًادـمع  بنج  رگا  هلأسم 1619 -
شاهزور دـیامنن ، مه  ممیت  دـنکن و  لـسغ  حبـص  ناذا  اـت  تسا  نیعم  نآ  تقو  ناـضمر  هاـم  هزور  لـثم  هک  یبـجاو  هزور  رد  رگا  - 1620

هچنانچ تسا ، نیعم  نآ  تقو  ناضمر  هزور  لثم  هک  دریگب  یبجاو  هزور  دهاوخیم  تسا و  بنج  هک  یـسک  هلأسم 1621 - تسا . حیحص 
ار لسغ  ناضمر  هاـم  رد  بنج  رگا  هلأسم 1622 - تسا . حیحـص  دریگب و  هزور  ممیت  اب  دـناوتیم  دوش ، گنت  تقو  ات  دـنکن  لسغ  ًادـمع 

دنچ ره  هزور  دیاب  دیایب ، شدای  زور  دنچ  زا  دعب  رگا  دیامن و  اضق  ار  زور  نآ  هزور  دـیاب  دـیایب ، شدای  زور  کی  زا  دـعب  دـنک و  شومارف 
هلأسم دنک . اضق  ار  زور  هس  هزور  دیاب  زور ، راهچ  ای  هدوب  بنج  زور  هس  دنادیمن  رگا  اًلثم  دیامن  اضق  هدوب  بنج  دراد  نیقی  هک  ار  يزور 

اضق تسا و  لطاب  شاهزور  دنک ، بنج  ار  دوخ  رگا  درادن ، تقو  ممیت  لسغ و  زا  مادک  چیه  يارب  ناضمر  هام  بش  رد  هک  یسک  - 1623
راکهانگ یلو  تسا  حیحـص  وا  هزور  ممیت  اب  دـنک ، بنج  ار  دوخ  هچنانچ  دراد ، تقو  ممیت  يارب  رگا  یلو  دوشیم ، بجاو  وا  رب  هرافک  و 
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دنک ممیت  هچنانچ  هدوب  گنت  تقو  دمهفب  دعب  دنک و  بنج  ار  دوخ  دراد و  تقو  لسغ  هزادنا  هب  هک  دنک  نامگ  رگا  هلأسم 1624 - تسا .
دیابن دوشیمن ، رادیب  حبص  ات  دباوخب  رگا  هک  دنادیم  تسا و  بنج  ناضمر  هام  بش  رد  هک  یسک  هلأسم 1625 - تسا . حیحص  شاهزور 
بنج هاگره  هلأسم 1626 - دوشیم . بجاو  وا  رب  هرافک  اضق و  تسا و  لطاب  شاهزور  دوشن ، رادیب  حبـص  ات  دباوخب و  هچنانچ  دـباوخب و 
هلأسم دباوخب . دناوتیم  لسغ ، يارب  دوشیم  رادیب  دـباوخب  هرابود  رگا  هک  دـهدب  لامتحا  رگا  دوش  رادـیب  دـباوخب و  ناضمر  هام  بش  رد 

، دوشیم رادـیب  حبـص  ناذا  زا  شیپ  دـباوخب  رگا  هک  دـهدیم  لامتحا  اـی  دـنادیم  تسا و  بنج  ناـضمر  هاـم  بش  رد  هک  یـسک  - 1627
. تسا حیحـص  شاهزور  دنامب  باوخ  ناذا  ات  دباوخب و  میمـصت  نیا  اب  دنک و  لسغ  ندش  رادـیب  زا  دـعب  هک  دـشاب  هتـشاد  میمـصت  هچنانچ 
، دوشیم رادیب  حبص  ناذا  زا  شیپ  دباوخب  رگا  هک  دهدیم  لامتحا  ای  دنادیم  تسا و  بنج  ناضمر  هام  بش  رد  هک  یسک  هلأسم 1628 -

حیحص شاهزور  دنامب  باوخ  حبـص  ناذا  ات  دباوخب و  هک  یتروص  رد  دنک ، لسغ  دیاب  ندش  رادیب  زا  دعب  هک  دشاب  هتـشاد  تلفغ  هچنانچ 
رادیب حبـص  ناذا  زا  شیپ  دباوخب  رگا  هک  دـهدیم  لامتحا  ای  دـنادیم  تسا و  بنج  ناضمر  هام  بش  رد  هک  یـسک  هلأسم 1629 - تسا .

، دوشن رادیب  دباوخب و  هک  یتروص  رد  هن ، ای  دنک  لسغ  هک  دشاب  هتـشاد  دیدرت  ای  دنک ، لسغ  ندش  رادیب  زا  دعب  دهاوخن  هچنانچ  دوشیم ،
دباوخب هرابود  رگا  هک  دهد  لامتحا  ای  دنادب  دوش و  رادـیب  دـباوخب و  ناضمر  هام  بش  رد  بنج  رگا  هلأسم 1630 - تسا . لطاب  شاهزور 

رادیب ناذا  ات  دباوخب و  هرابود  هچنانچ  دنک ، لسغ  ندش  رادـیب  زا  دـعب  هک  دـشاب  هتـشاد  مه  میمـصت  دوشیم و  رادـیب  حبـص  ناذا  زا  شیپ 
بجاو وا  رب  هرافک  و  دباوخب ، موس  هبترم  يارب  دوش و  رادـیب  مود  باوخ  زا  رگا  تسا  نینچمه  دـنک و  اضق  ار  زور  نآ  هزور  دـیاب  دوشن ،
هراـبود دوش و  رادـیب  باوخ  نآ  زا  رگا  هکلب  درک  باـسح  لوا  باوخ  دـیابن  هدـش  ملتحم  نآ  رد  هک  ار  یباوـخ  هلأسم 1631 - دوشیمن .

هلأـسم 1633- دـنک . لـسغ  ًاروـف  تسین  بجاو  دوـش ، ملتحم  زور  رد  رادهزور  رگا  هلأسم 1632 - دوشیم . باـسح  لوا  باوخ  دـباوخب 
. تسا حیحـص  وا  هزور  هدش ، ملتحم  ناذا  زا  شیپ  دنادب  هچ  رگا  هدش ، ملتحم  دنیبب  دوش و  رادیب  حبـص  ناذا  زا  دعب  ناضمر  هام  رد  هاگره 

هزور دشابن  دمع  يور  زا  هچ  رگا  دنامب ، بنج  حبـص  ناذا  ات  هاگره  دریگب ، ار  ناضمر  هزور  ياضق  دـهاوخیم  هک  یـسک  هلأسم 1634 -
هدش و ملتحم  دنیبب  دوش و  رادیب  حبص  ناذا  زا  دعب  رگا  دریگب  ار  ناضمر  هزور  ياضق  دهاوخیم  هک  یـسک  هلأسم 1635 - تسا . لطاب  وا 
هب مه  زور  جـنپ  دراد و  ناضمر  ياضق  هزور  زور  جـنپ  اًلثم  تسا  گنت  هزور  ياضق  تقو  هچنانچ  تسا ، هدـش  ملتحم  ناذا  زا  شیپ  دـنادب 
رد و  دریگب ، هزور  رگید  زور  دـیاب  تسین  گنت  هزور  ياضق  تقو  رگا  دروآ و  اج  هب  ار  نآ  ضوع  ناضمر  زا  دـعب  تسا ، هدـنام  ناـضمر 

بنج حبـص  ناذا  ات  نآ  ياضق  ناضمر و  هزور  ریغ  یبجاو  هزور  رد  رگا  هلأسم 1636 - دریگب . هزور  تسین  مزـال  ار  زور  نیا  تروص  ره 
كاپ سافن  ای  ضیح  زا  حبـص  ناذا  زا  شیپ  نز  رگا  هلأسم 1637 - دشابن . هچ  دشاب و  نیعم  نآ  تقو  هچ  تسا  حیحـص  شاهزور  دـنامب ،

حبص ناذا  زا  شیپ  نز  رگا  هلأسم 1638 - تسا . لطاب  شاهزور  دنکن  ممیت  ًادمع  تسا  ممیت  وا  هفیظو  رگا  ای  دـنکن ، لسغ  ًادـمع  دوش و 
دیامن ممیت  دیاب  دریگب  ار  نآ  ياضق  ای  ناضمر  هام  هزور  دهاوخب  هچنانچ  دشاب ، هتـشادن  تقو  لسغ  يارب  دوش و  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا 

مه ممیت  نودب  هچ  رگا  دریگب  يرذـن  هزور  هرافک و  هزور  لثم  بجاو  هزور  ای  بحتـسم  هزور  دـهاوخب  رگا  و  تسا ، حیحـص  شاهزور  و 
كاپ سافن  ای  ضیح  زا  حبص  ناذا  کیدزن  نز  رگا  هلأسم 1639 - دنک . ممیت  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  تسا  حیحـص  شاهزور 

، تسا حیحـص  وا  هزور  هدش ، كاپ  ناذا  زا  شیپ  هک  دمهفب  ناذا  زا  دعب  ای  دـشاب ، هتـشادن  تقو  ممیت  لسغ و  زا  مادـک  چـیه  يارب  دوش و 
نوخ زا  حبص  ناذا  زا  دعب  نز  رگا  هلأسم 1640 - دراد . لاکشا  نآ  ندوب  حیحص  دشاب  هتفرگ  ار  ناضمر  ياضق  تقو  تعسو  رد  رگا  یلو 

هلأسم 1641- تسا . لطاب  وا  هزور  دـشاب ، برغم  کیدزن  هچ  رگا  دـنیب  سافن  ای  ضیح  نوخ  زور  نیب  رد  ای  دوش ، كاپ  ساـفن  اـی  ضیح 
هلأسم تسا . حیحـص  هتفرگ  هک  ییاههزور  دـیایب ، شدای  زور  دـنچ  ای  زور  کی  زا  دـعب  دـنک و  شومارف  ار  سافن  ای  ضیح  لسغ  نز  رگا 

دنکن و لسغ  ناذا  ات  دنک و  یهاتوک  ندرک  لسغ  رد  دوش و  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  ناضمر  هام  رد  حبـص  ناذا  زا  شیپ  نز  رگا  - 1642
هبترم هس  هچ  رگا  دوش ، هنانز  مامح  هک  دشاب  رظتنم  اًلثم  دنکن  یهاتوک  هچنانچ  یلو  تسا . لطاب  شاهزور  دنکن ، مه  ممیت  تقو  یگنت  رد 

، تسا هضاحتـسا  لاـح  رد  هک  ینز  رگا  هلأسم 1643 - تسا . حیحـص  وا  هزور  دـنک  ممیت  هک  یتروص  رد  دـنکن ، لسغ  ناذا  ات  دـباوخب و 
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هلأسم تسا . حیحـص  وا  هزور  دروآ ، اـج  هب  دـش ) هتفگ  دـعب  هب  هلأسم 417  رد   ) هضاحتـسا ماـکحا  رد  هک  یلیـصفت  هب  ار  دوخ  ياـهلسغ 
رگا و  دریگب ، هزور  تیم  سم  لسغ  نودب  دناوتیم  هدناسر ، تیم  ندب  هب  ار  دوخ  ندب  زا  ییاج  ینعی  هدرک  تیم  سم  هک  یـسک  - 1644

. دوشیمن لطاب  وا  هزور  دیامن ، سم  ار  تیم  مه  هزور  لاح  رد 

ندرک هلاما  - 8

ییاهفایـش لامعتـسا  یلو  دنکیم ، لطاب  ار  هزور  دـشاب  هجلاعم  يارب  يراچان و  يور  زا  هچ  رگا  ناور  زیچ  اب  ندرک  هلاما  هلأسم 1645 -
فایـش لثم  تسا  ندرک  فیک  يارب  هک  ییاهفایـش  لامعتـسا  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  و  درادـن ، لاکـشا  تسا  هجلاـعم  يارب  هک 

. دنیامن يراددوخ  تسا  يرجم  نیا  زا  هیذغت  يارب  ای  كایرت 

ندرک ْیِق  - 9

ًاوهس رگا  یلو  دوشیم  لطاب  شاهزور  دشاب - راچان  نآ  دننام  ضرم و  هطـساو  هب  هچ  رگا  دنک - یق  ًادمع  رادهزور  هاگره  هلأسم 1646 -
یق رایتخایب  زور  رد  نآ ، ندروخ  هطـساو  هب  دـنادیم  هک  دروخب  يزیچ  بش  رد  رگا  هلأسم 1647 - درادن . لاکـشا  دنک  یق  رایتخایب  ای 
دنک يراددوـخ  ندرک  یق  زا  دــناوتب  رادهزور  رگا  هلأـسم 1648 - دـیامن . اـضق  ار  زور  نآ  هزور  هک  تسا  نآ  بـجاو  طاـیتحا  دـنکیم ،

يردقب هچنانچ  دورب ، رادهزور  يولگ  رد  سگم  رگا  هلأسم 1649 - دیامن . يراددوخ  دیاب  دشاب ، هتشادن  تقشم  ررـض و  وا  يارب  هچنانچ 
نییاپ رادـقم  نیا  هب  رگا  و  تسا ، حیحـص  وا  هزور  دروآ و  نوریب  ار  نآ  تسین  مزـال  دـنیوگیمن  ندروخ  نآ  ندرب  ورف  هب  هک  دور  نییاـپ 

رب انب  و  دوشیم ، لطاب  شاهزور  درب  ورف  هچنانچ  و  دوش ، لطاب  شاهزور  دنک و  یق  هک  دوش  بجوم  هچ  رگا  دروآ  نوریب  ار  نآ  دیاب  دورن 
هزور هک  دـیایب  شداـی  مکـش  هب  ندیـسر  زا  شیپ  دربب و  ورف  ار  يزیچ  ًاوهـس  رگا  هلأسم 1650 - دـهدب . عمج  هرافک  دـیاب  بجاو  طایتحا 
حیحص وا  هزور  دروآ و  نوریب  ار  نآ  تسین  مزال  دنیوگیمن  ندروخ  دنک  مکـش  لخاد  ار  نآ  هک  دشاب  هتفر  نییاپ  يردقب  هچنانچ  تسا ،

نیقی رگا  یلو  دنزب  غورآ  ًادمع  دیابن  دیآیم  نوریب  ولگ  زا  يزیچ  ندز ، غورآ  هطساو  هب  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  هلأسم 1651 - تسا .
رگا دزیرب و  نوریب  ار  نآ  دیاب  دیایب ، شناهد  ای  ولگ  رد  يزیچ  رایتخا  نودب  دـنزب و  غورآ  رگا  هلأسم 1652 - درادن . لاکشا  دشاب  هتشادن 

. تسا حیحص  شاهزور  دور ، ورف  رایتخایب 

دنکیم لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ  ماکحا 

يور زا  هچنانچ  و  دوشیم ، لطاب  وا  هزور  دهد  ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  رایتخا  يور  زا  ًادـمع و  ناسنا  رگا  هلأسم 1653 -
لطاب وا  هزور  دنکن  لسغ  حبـص  ناذا  ات  دـش  هتفگ  هلأسم 1630  رد  هک  یلیـصفت  هب  دباوخب و  رگا  بنج  یلو  درادن ، لاکـشا  دشابن  دـمع 

، هدش لطاب  شاهزور  هک  نیا  لایخ  هب  دهد و  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهراک  زا  یکی  ًاوهـس  رادهزور  رگا  هلأسم 1654 - تسا .
وا رـس  ای  دنزیرب ، رادهزور  يولگ  رد  روز  هب  يزیچ  رگا  هلأسم 1655 - دوشیم . لطاب  وا  هزور  دروآ ، اج  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  هرابود  ًادـمع 

اذـغ رگا  دـنیوگب  وا  هب  اًلثم  دـنک  لطاب  ار  دوخ  هزور  هک  دـننک  شروبجم  رگا  یلو  دوشیمن . لطاب  وا  هزور  دـنرب ، ورف  بآ  رد  روز  هب  ار 
هلأـسم 1656- دوشیم . لـطاب  وا  هزور  دروخب ، يزیچ  ررـض  زا  يریگولج  يارب  شدوخ  مینزیم و  وـت  هب  یناـج  اـی  یلاـم  ررـض  يروـخن 

رگا اّما  دنک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  شدوخ  هک  دـننکیم  شروبجم  ای  دـنزیریم  شیولگ  رد  يزیچ  دـنادیم  هک  دورب  ییاج  دـیابن  رادهزور 
ار هزور  هک  يراک  يراچان  يور  زا  هچنانچ  و  تسا ، حیحـص  وا  هزور  دنهدن  شدروخ  هب  يزیچ  نتفر  زا  دـعب  ای  دورن  دـنک و  نتفر  دـصق 

. تسا لاکشا  لحم  وا  هزور  ندش  لطاب  دنزیرب  شیولگ  رد  يزیچ  رگا  یلو  دوشیم ، لطاب  وا  هزور  دهد  ماجنا  دنکیم  لطاب 
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تسا هورکم  رادهزور  يارب  هچنآ 

ای هزم  هک  یتروـص  رد  ندیـشک  همرـس  مشچ و  هب  نتخیر  اود  تسا : هلمج  نآ  زا  تـسا و  هورکم  رادهزور  يارب  زیچ  دـنچ  هلأسم 1657 -
هب هک  دنادن  رگا  ندیشک  هیفنا  دوشیم ، فعـض  ثعاب  نتفر  مامح  نتفرگ و  نوخ  دننام  هک  يراک  ره  نداد  ماجنا  دسرب ، قلح  هب  نآ  يوب 

یسابل ندرک  رت  فایش ، لامعتسا  بآ ، رد  نز  نتسشن  رطعم ، ياههایگ  ندرک  وب  تسین ، زیاج  دسریم  قلح  هب  دنادب  رگا  دسریم و  قلح 
تـسا هورکم  زین  و  رت ، بوچ  هب  ندرک  كاوسم  دـیایب ، نوخ  ناهد  زا  نآ  هطـساو  هب  هک  يراک  ره  نادـند و  ندیـشک  تسا ، ندـب  رد  هک 
ندمآ نوریب  دصق  هب  رگا  و  دروآ ، تکرح  هب  ار  دوخ  توهـش  هک  دنک  يراک  ای  دسوبب ، ار  دوخ  نز  ینم  ندمآ  نوریب  دصق  نودب  ناسنا 

هزور رد  رگا  هلأسم 1658 - تسا  بجاو  هراّفَک  اـضق و  هک  ییاـهاج  دوشیم . لـطاب  وا  هزور  دـیآ  نوریب  ینم  هک  یتروص  رد  دـشاب  ینم 
حبـص ناذا  ات  دباوخب و  دوش و  رادیب  هبترم  هس  دش  هتفگ  هلأسم 1630  رد  هک  یلیـصفت  هب  دوش و  بنج  بش  رد  ای  دنک  یق  ًادـمع  ناضمر 
دهدب مه  هرافک  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دربب  بآ  ریز  رـس  ای  دنک  هلاما  ًادمع  هچنانچ  دریگب و  ار  زور  نآ  ياضق  دـیاب  طقف  دوشن  رادـیب 
هرافک اضق و  دنکیم  لطاب  ار  هزور  راک  نآ  هتسنادیم  هک  یتروص  رد  دهد  ماجنا  ًادمع  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راک  رگا  یلو 
هلأسم هتسناوتیم  هچنانچ  دنکیم ، لطاب  ار  هزور  هک  دهد  ماجنا  يراک  هلأسم  نتسنادن  هطساو  هب  رگا  هلأسم 1659 - دوشیم . بجاو  وا  رب 
نیقی ای  هدوبن  هلأسم  تفتلم  اًلـصا  ای  دریگب  دای  ار  هلأسم  هتـسناوتیمن  رگا  دوشیم و  تباث  وا  رب  هرافک  بجاو  طایتحا  رب  انب  دریگب ، داـی  ار 

. تسین بجاو  وا  رب  هرافک  دنکیمن ، لطاب  ار  هزور  زیچ  نالف  هک  هتشاد 

هزور هراّفَک 

دوشیم هتفگ  دعب  هلأسم  رد  هک  يروتسد  هب  ای  دنک  دازآ  هدنب  کی  دیاب  تسا ، بجاو  وا  رب  ناضمر  هزور  هرافک  هک  یسک  هلأسم 1660 -
اهنیا دـننام  وج و  ای  مدـنگ  ینعی  ماعط  تسا  ریـس  هد  ًابیرقت  هک  دـُم  کی  مادـک  ره  هب  ای  دـنک  ریـس  ار  ریقف  تصـش  ای  دریگب ، هزور  هام  ود 
رگا دنک ، رافغتسا  دیاب  دهدب  ماعط  دناوتن  رگا  دهدب و  ماعط  ارقف  هب  دناوتیم  هک  دم  دنچ  ره  دشابن ، نکمم  شیارب  اهنیا  هچنانچ  و  دهدب ،

هلأسم 1661- دـهدب . ار  هراـفک  دـناوتب ، تقو  ره  هک  تسا  نآ  ریخا  ضرف  رد  بجاو  طاـیتحا  هَّللا و  رفغتـسا  دـیوگب  هبترم  کـی  اًـلثم  هچ 
دشابن یپ  رد  یپ  نآ  هیقب  رگا  دریگب و  یپ  رد  یپ  ار  نآ  زور  کی  یس و  دیاب  دریگب ، ار  ناضمر  هزور  هرافک  هام  ود  دهاوخیم  هک  یسک 

کی یس و  نیب  رد  هک  دنک  عورش  یعقوم  دیابن  دریگب ، ار  ناضمر  هزور  هرافک  هام  ود  دهاوخیم  هک  یـسک  هلأسم 1662 - درادن . لاکشا 
نودب نآ  نیب  رد  رگا  دریگب ، هزور  یپ  رد  یپ  دیاب  هک  یسک  هلأسم 1663 - تسا . مارح  نآ  هزور  نابرق ، دیع  دننام  هک  دشاب  يزور  زور ،

رذن هک  دسرب  يزور  هب  اًلثم  تسا ، بجاو  نآ  هزور  هک  دسرب  يزور  هب  نآ  نیب  رد  هک  دـنک  عورـش  یتقو  ای  دریگن ، هزور  زور  کی  رذـع 
يرذع دریگب  هزور  یپ  رد  یپ  دیاب  هک  ییاهزور  نیب  رد  رگا  هلأسم 1664 - دریگب . رـس  زا  ار  اههزور  دیاب  دریگب ، هزور  ار  زور  نآ  هدرک 

زا ار  اههزور  تسین  بجاو  رذع  ندش  فرطرب  زا  دـعب  دـیآ ، شیپ  وا  يارب  تسا ، روبجم  نآ  نتفر  رد  هک  يرفـس  ای  سافن ، ای  ضیح  لثم 
نآ هچ  دـنک ، لـطاب  ار  دوخ  هزور  یمارح  زیچ  هب  رگا  هلأسم 1665 - دروآیم . اج  هب  رذـع  ندـش  فرطرب  زا  دـعب  ار  هیقب  هکلب  دریگب  رس 

طایتحا رب  انب  ضیح ، لاح  رد  دوخ  لایع  اب  ندرک  یکیدزن  لثم  دـشاب ، هدـش  مارح  یتهج  هب  ای  انز ، بارـش و  لـثم  دـشاب  مارح  اًلـصا  زیچ 
اهنآ مادک  ره  هب  ای  دنک ، ریـس  ار  ریقف  تصـش  دریگب و  هزور  هام  ود  دـنک و  دازآ  هدـنب  کی  دـیاب  ینعی  دوشیم  بجاو  وا  رب  عمج  هرافک 

نکمم هک  اهنآ  مادک  ره  دشابن ، نکمم  شیارب  هس  ره  هچنانچ  و  دهدب . اهنیا  دننام  نان و  ای  وج  ای  مدنگ  تسا  ریـس  هد  ًابیرقت  هک  دم  کی 
هک عمج  هرافک  دهد ، تبسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ادخ و  هب  ار  یغورد  رادهزور  رگا  هلأسم 1666 - دهد . ماجنا  دیاب  تسا 

هبترم دنچ  ناضمر  هام  زور  کی  رد  رادهزور  رگا  هلأسم 1667 - دوشیم . بجاو  وا  رب  طایتحا  رب  انب  دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  نآ  لیصفت 
رادهزور رگا  هلأسم 1668 - دوشیم . بجاو  عمج  هرافک  کی  دشاب  مارح  وا  عامج  رگا  یلو  تسا . بجاو  وا  رب  هرافک  کی  دـنک ، عامج 
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یفاک هرافک  کی  اهنآ  همه  يارب  دـهد ، ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راک  عاـمج  ریغ  هبترم  دـنچ  ناـضمر  هاـم  زور  کـی  رد 
رگا هلأسم 1670 - تسا . یفاک  عمج  هرافک  کی  دـیامن  عامج  دوخ  لالح  اب  دـعب  دـنک و  مارح  عامج  رادهزور  رگا  هلأسم 1669 - تسا .

ار هزور  تسا و  مارح  هک  يرگید  راک  دـعب  دـماشایب و  بآ  اًلثم  دـهد ، ماجنا  دـنکیم ، لـطاب  ار  هزور  تسا و  لـالح  هک  يراـک  رادهزور 
رد يزیچ  دـــنزب و  غورآ  رادهزور  رگا  هلأسم 1671 - تسا . یفاک  هرافک  کی  دروخب ، یمارح  ياذـغ  اًـلثم  دـهد ، ماـجنا  دـنکیم  لـطاب 

رگا و  دوشیم ، بجاو  وا  رب  مه  هرافک  دریگب و  ار  نآ  ياضق  دیاب  و  تسا . لطاب  شاهزور  دربب ، ورف  ار  نآ  ًادـمع  هچنانچ  دـیایب ، شناهد 
ار نآ  ًادمع  دیایب و  وا  ناهد  هب  هدش ، جراخ  ندوب  اذغ  تروص  زا  هک  ییاذغ  ای  نوخ  ندز ، غورآ  عقوم  اًلثم  دشاب ، مارح  زیچ  نآ  ندروخ 

زور هک  دنک  رذـن  رگا  هلأـسم 1672 - دوشیم . بجاو  وا  رب  مه  عمج  هراـفک  طاـیتحا ، رب  اـنب  دریگب و  ار  هزور  نآ  ياـضق  دـیاب  درب ، ورف 
ای دریگب  هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  ای  دیامن  دازآ  هدنب  کی  دیاب  دنک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  ًادـمع  زور  نآ  رد  هچنانچ  دریگب ، هزور  ار  ینیعم 

اضق و تسا ، هدوبن  برغم  دمهفب  دعب  دنک و  راطفا  هدش  برغم  دیوگیم  هک  یسک  هتفگ  هب  رگا  هلأسم 1673 - دهد . ماعط  ریقف  تصش  هب 
دوخ هزور  ًادمع  هک  یسک  هلأسم 1674 - تسا . بجاو  زور  نآ  ياضق  طقف  هدوب  لداع  هدنهد  ربخ  رگا  یلو  دوشیم . بجاو  وا  رب  هرافک 
لبق رگا  هکلب  دوشیمن  طقاس  وا  زا  هرافک  دیامن ، رفـس  هرافک  زا  رارف  يارب  رهظ  زا  شیپ  ای  دنک ، ترفاسم  رهظ  زا  دعب  رگا  هدرک ، لطاب  ار 

و دنک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  ًادـمع  رگا  هلأسم 1675 - تسا . بجاو  وا  رب  هرافک  طایتحا  رب  انب  دـنک ، دـمآ  شیپ  وا  يارب  یترفاـسم  رهظ  زا 
هام لوا  زور  هک  دـنک  نیقی  رگا  هلأسم 1676 - تسین . بجاو  وا  رب  هرافک  دوش ، ادیپ  وا  يارب  ضرم  ای  سافن  ای  ضیح  دـننام  يرذـع  دـعب 

ناسنا رگا  هلأسم 1677 - تسین . بجاو  وا  رب  هرافک  هدوب  نابعـش  رخآ  هک  دوش  مولعم  دعب  دنک  لطاب  ار  دوخ  هزور  ًادمع  تسا و  ناضمر 
بجاو وا  رب  هرافک  هدوب  لاوش  لوا  دوش  مولعم  دـعب  دـنک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  ًادـمع  لاوش و  لوا  اـی  تسا  ناـضمر  رخآ  هک  دـنک  کـش 

هرافک دـشاب ، هدرک  روبجم  ار  نز  هچنانچ  دـنک ، عامج  تسا  رادهزور  هک  دوخ  نز  اب  ناضمر  هاـم  رد  رادهزور  رگا  هلأسم 1678 - تسین .
رگا هلأسم 1679 - دوشیم . بجاو  هرافک  کی  مادـک  ره  رب  هدوب ، یـضار  عاـمج  هب  نز  رگا  و  دـهدب ، دـیاب  ار  نز  هزور  شدوخ و  هزور 
هرافک تسین  بجاو  دـهد ، ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راک  اـی  دـیامن ، عاـمج  هک  دـنک  روبجم  ار  دوخ  رادهزور  رهوش  ینز 

ار نز  يروطب  هچناـنچ  دـنک ، عاـمج  تسا  رادهزور  هک  دوخ  نز  اـب  ناـضمر ، هاـم  رد  رادهزور  رگا  هلأـسم 1680 - دـهدب . ار  رهوش  هزور 
و دهدب ، هرافک  کی  نز  هرافک و  ود  درم  دـیاب  دوش ، یـضار  نز  عامج  نیب  رد  دـشاب و  هتـشادن  يرایتخا  دوخ  زا  هک  دـشاب  هدرک  روبجم 

رگا هلأسم 1681 - دـهدب . ار  نز  شدوخ و  هراـفک  دـیاب  درم  دـشاب  هدرک  شروبجم  هچ  رگا  دـهد  ماـجنا  ار  لـمع  راـیتخا  هدارا و  اـب  رگا 
تسا و حیحـص  نز  هزور  دوشیم و  بجاو  وا  رب  هرافک  کی  دیامن ، عامج  تسا  باوخ  هک  دوخ  رادهزور  نز  اب  ناضمر  هام  رد  رادهزور 
هب دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راک  عامج  ریغ  هک  دـنک  روبجم  ار  دوخ  نز  درم  رگا  هلأسم 1682 - تسین . بجاو  وا  رب  مه  هراـفک 

هزور ضرم  ای  ترفاسم  هطساو  هب  هک  یـسک  هلأسم 1683 - تسین . بجاو  هرافک  مه  نز  دوخ  رب  دـهدب و  دـیابن  ار  نز  هرافک  دروآ ، اـج 
. دـهدب ار  شاهرافک  دـیاب  طاـیتحا  رب  اـنب  دـیامن  روبجم  ار  وا  رگا  یلو  دـنک ، عاـمج  هب  روبجم  ار  دوخ  رادهزور  نز  دـناوتیمن  دریگیمن ،
رب هرافک  رگا  هلأسم 1685 - دـهد . ماجنا  ار  نآ  ًاروف  تسین  مزال  یلو  دـنک ، یهاتوک  هرافک  ندروآ  اج  هب  رد  دـیابن  ناسنا  هلأسم 1684 -
زور کی  هرافک  يارب  دیاب  هک  یـسک  هلأسم 1686 - دوشیمن . هفاضا  نآ  رب  يزیچ  درواین ، اج  هب  ار  نآ  لاـس  دـنچ  دوش و  بجاو  ناـسنا 
ماعط تسا  ریـس  هد  ًابیرقت  هک  دم  کی  زا  رتشیب  اهنآ  زا  مادک  ره  هب  دیابن  دراد ، یـسرتسد  ریقف  تصـش  هب  رگا  دهدب ، ماعط  ار  ریقف  تصش 

ای دهدیم  دوخ  تالایع  هب  ار  ماعط  ریقف  هک  دشاب  هتشاد  نانیمطا  ناسنا  هچنانچ  یلو  دیامن ، ریس  هبترم  کی  زا  رتشیب  ار  ریقف  کی  ای  دهدب ،
هک یسک  هلأسم 1687 - دـهدب . ریقف  نآ  هب  دـم  کی  دنـشاب  ریغـص  هچ  رگا  ریقف  تالایع  زا  کـی  ره  يارب  دـناوتیم  دـناروخیم  اـهنآ  هب 
هک دم  کی  مادک  ره  ریقف  هد  هب  دیاب  دهد ، ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  ًادمع  رهظ  زا  دـعب  رگا  هتفرگ ، ار  ناضمر  هزور  ياضق 

. دریگب هزور  یپ  رد  یپ  زور  هس  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دناوتیمن  رگا  دهدب و  ماعط  تسا  ریس  هد  ًابیرقت 

تسا بجاو  هزور  ياضق  طقف  هک  ییاهاج 
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ناضمر هام  زور  رد  رادهزور  هک  نآ  لوا : تسین : بجاو  هرافک  تسا و  بجاو  ناسنا  رب  هزور  ياضق  طقف  تروص  دنچ  رد  هلأسم 1688 -
موس باوخ  زا  حبـص  ناذا  ات  دش  هتفگ  هلأسم 1630  رد  هک  یلیـصفت  هب  دـشاب و  بنج  ناضمر  هام  بش  رد  هک  نآ  مود : دـنک . یق  ًادـمع 

: مراهچ دشابن . هزور  هک  دنک  دصق  ای  دنک ، ایر  ای  دنکن ، هزور  تین  یلو  درواین  اج  هب  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  یلمع  موس : دوشن . رادـیب 
ناضمر هام  رد  هک  نآ  مجنپ : دریگب . هزور  زور  دـنچ  ای  زور  کی  تبانج  لاح  اب  دـنک و  شومارف  ار  تبانج  لسغ  ناضمر  هاـم  رد  هک  نآ 

زا دعب  رگا  زین  و  هدوب ، حبـص  دوش  مولعم  دعب  دهد ، ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هن ، ای  هدش  حبـص  دـنک  قیقحت  هک  نیا  نودـب 
وا رب  هزور  نآ  ياضق  هدوب  حبـص  دوش  مولعم  دعب  دهد  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هدـش ، حبـص  دراد  نامگ  هک  نیا  اب  قیقحت 

تسین بجاو  اضق  هدوب  حبص  دوش  مولعم  دعب  دروخب و  يزیچ  هدشن و  حبص  هک  دنک  نیقی  ای  نامگ  قیقحت  زا  دعب  رگا  یلو  تسا ، بجاو 
اضق هدوب ، حبـص  دوش  مولعم  دعب  دهد ، ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هن و  ای  هدش  حبـص  هک  دنک  کش  قیقحت  زا  دعب  رگا  هکلب 
دوش مولعم  دعب  دهد ، ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  وا  هتفگ  هب  ناسنا  هدشن و  حبص  دیوگب  یـسک  هک  نآ  مشـش : تسین . بجاو 
هزور هک  يراک  دنکیم و  یخوش  دنک  لایخ  ای  دنکن ، نیقی  وا  هتفگ  هب  ناسنا  هدش و  حبص  دیوگب  یـسک  هک  نآ  متفه : تسا . هدوب  حبص 
مولعم دعب  دننک ، راطفا  دشاب  لداع  هک  رگید  سک  هتفگ  هب  هک  نآ  متشه : تسا . هدوب  حبـص  دوش  مولعم  دعب  دهد ، ماجنا  دنکیم  لطاب  ار 
برغم دوش  مولعم  دعب  دنک  راطفا  هدـش و  برغم  هک  دـنک  نیقی  یکیرات  هطـساو  هب  فاص  ياوه  رد  هک  نآ  مهن : تسا . هدوبن  برغم  دوش 

هک نآ  مهد : تسین . مزال  اضق  هدوبن ، برغم  دوش  مولعم  دعب  دنک ، راطفا  هدش  برغم  هک  نیا  نامگ  هب  ربا  ياوه  رد  رگا  یلو  تسا ، هدوبن 
تسا و هزور  هک  دنک  شومارف  رگا  یلو  دور ، ورف  رایتخایب  دنادرگب و  ناهد  رد  بآ  ینعی  دنک  هضمـضم  تهجیب  ای  ندش ، کنخ  يارب 
ار يرگید  زیچ  بآ  ریغ  رگا  هلأسم 1689 - تسین . بجاو  وا  رب  اضق  دور ، ورف  رایتخایب  دنک و  هضمـضم  وضو  يارب  ای  دهد ، ورف  ار  بآ 

دایز هضمضم  هلأسم 1690 - تسین . بجاو  وا  رب  اضق  دور ، ورف  رایتخایب  دـنک و  ینیب  لخاد  بآ  اـی  دور  ورف  راـیتخایب  دربب و  ناـهد  رد 
هلأسم دزیرب . نوریب  ار  ناهد  بآ  هبترم  هس  تسا  رتهب  درب ، ورف  ار  ناهد  بآ  دهاوخب  هضمـضم  زا  دـعب  رگا  تسا و  هورکم  رادهزور  يارب 
هلأسم دنک . هضمضم  دیابن  دوشیم ، شیولگ  دراو  بآ  یـشومارف  يور  زا  ای  رایتخایب ، هضمـضم  هطـساو  هب  هک  دنادب  ناسنا  رگا  - 1691

دوش مولعم  دعب  دـهد ، ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هدـشن و  حبـص  هک  دـنک  نیقی  قیقحت  زا  دـعب  ناضمر ، هام  رد  رگا  - 1692
هک دنک  کش  رگا  یلو  دـنک ، راطفا  دـناوتیمن  هن ، ای  هدـش  برغم  هک  دـنک  کش  ناسنا  رگا  هلأسم 1693 - تسین . مزال  اضق  هدوب  حـبص 

. دهد ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  دناوتیم  مه  قیقحت  زا  شیپ  هن ، ای  هدش  حبص 

اضق هزور  ماکحا 

، دوش ناملسم  رفاک  رگا  هلأسم 1695 - دیامن . اضق  هدوب  هناوید  هک  ار  یتقو  ياههزور  تسین  بجاو  دوش ، لقاع  هناوید  رگا  هلأسم 1694 -
هک ار  یتقو  ياههزور  ددرگ  ناملـسم  هرابود  دوش و  رفاک  یناملـسم  رگا  یلو  دـیامن . اضق  هدوب  رفاک  هک  ار  یتقو  ياههزور  تسین  بجاو 
هب هک  ار  يزیچ  هچ  رگا  دـیامن ، اضق  دـیاب  هدـش ، توف  یتسم  هطـساو  هب  ناـسنا  زا  هک  ياهزور  هلأسم 1696 - دیامن . اضق  دـیاب  هدوب  رفاک 
زا ات  هداد  همادا  ار  هزور  یتسم  لاح  رد  هدـش و  تسم  هدرک و  هزور  تین  رگا  هکلب  دـشاب ، هدروخ  هجلاـعم  يارب  هدـش ، تسم  نآ  هطـساو 
دنچ يرذـع  يارب  رگا  هلأسم 1697 - دیامن . اضق  ًادـعب  دـنک و  مامت  ار  زور  نآ  هزور  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـشاب  هدـش  جراخ  یتسم 

اـضق هتفرگن  هزور  دهدیم  لامتحا  هک  ار  رتمک  رادقم  دـناوتیم  هدـش  فرطرب  وا  رذـع  تقو  هچ  هک  دـنک  کش  دـعب  دریگن و  هزور  زور 
هزور زور  جنپ  دـناوتیم  مشـش ، ای  هتـشگرب  رفـس  زا  ناضمر  مجنپ  دـنادیمن  هدرک و  ترفاسم  ناضمر  هام  زا  شیپ  هک  یـسک  اًلثم  دـیامن ،

هام ياهرخآ  رد  رگا  اًلثم  دـیامن ، اـضق  ار  رتمک  رادـقم  دـناوتیم  هدـش ، ادـیپ  شیارب  رذـع  تقو  هچ  دـنادیمن  هک  مه  یـسک  زین  دریگب و 
رادقم دـناوتیم  مشـش ، تسیب و  ای  هدرک ، ترفاسم  ناضمر  مجنپ  تسیب و  هک  دـنادن  ددرگرب و  ناضمر  زا  دـعب  دـنک و  ترفاسم  ناضمر 
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یعنام دریگب  لوا  هک  ار  مادک  ره  ياضق  دشاب ، هتشاد  اضق  هزور  ناضمر  هام  دنچ  زا  رگا  هلأسم 1698 - دنک . اضق  ار  زور  جنپ  ینعی  رتمک 
هدنام ناضمر  هب  مه  زور  جنپ  دـشاب و  هتـشاد  اضق  رخآ  ناضمر  زا  زور  جـنپ  اًلثم  دـشاب ، گنت  رخآ  ناضمر  ياضق  تقو  رگا  یلو  درادـن .
دنکن نیعم  تین  رد  دـشاب و  بجاو  وا  رب  ناـضمر  دـنچ  هزور  ياـضق  رگا  هلأسم 1699 - دریگب . ار  رخآ  ناضمر  ياـضق  لوا ، دـیاب  دـشاب 

ار ناضمر  هزور  ياضق  هک  یـسک  هلأسم 1700 - دوشیم . باسح  لوا  لاس  ياضق  تسا ، ناـضمر  مادـک  ياـضق  دریگیم  هک  ار  ياهزور 
هام هزور  ياـضق  رگا  هلأـسم 1701 - دـیامن . لـطاب  ار  دوـخ  هزور  رهظ  زا  شیپ  دـناوتیم  دـشابن  گـنت  وا  هزور  ياـضق  تقو  رگا  هتفرگ ،

هطـساو هب  رگا  هلأسم 1702 - دـنکن . لـطاب  ار  هزور  رهظ  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـشاب ، هتفرگ  ار  يرگید  صخـش  ناـضمر 
وا يارب  هتفرگن  هک  ار  ییاههزور  تسین  مزال  دریمب ، ناضمر  ندـش  ماـمت  زا  شیپ  دریگن و  ار  ناـضمر  هزور  ساـفن ، اـی  ضیح ، اـی  ضرم ،

لوط دـعب  لاس  ناضمر  ات  وا  ضرم  دریگن و  ار  ناـضمر  هزور  یـضرم  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 1703 - تسا . بحتـسم  هچ  رگا  دـننک ، اضق 
وج ای  مدنگ  ینعی  ماعط  تسا  ریـس  هد  ًابیرقت  هک  دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب  و  تسین ، بجاو  وا  رب  هتفرگن  هک  ار  ییاههزور  ياضق  دـشکب 

، دنامب یقاب  دعب  ناضمر  ات  وا  رذع  دشاب و  هتفرگن  هزور  ترفاسم  يارب  اًلثم  يرگید  رذع  هطـساو  هب  رگا  یلو  دهدب ، ریقف  هب  اهنیا  دـننام  و 
رگا هلأسم 1704 - دهدب . ریقف  هب  مه  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دنک و  اضق  دیاب  هتفرگن  هک  ار  ییاههزور 
دعب ناضمر  ات  دناوتن  هک  دنک  ادیپ  يرگید  رذـع  یلو  دوش  فرطرب  وا  ضرم  ناضمر  زا  دـعب  دریگن و  ار  ناضمر  هزور  یـضرم  هطـساو  هب 

زا دعب  دشاب و  هتـشاد  يرگید  رذع  ضرم  ریغ  ناضمر ، هام  رد  رگا  زین  دـیامن و  اضق  هتفرگن  هک  ار  ییاههزور  دـیاب  دریگب  ار  هزور  ياضق 
هلأسم دنک . اضق  دیاب  هتفرگن  هک  ار  ییاههزور  دریگب  هزور  دناوتن  ضرم  هطـساو  هب  دـعب  لاس  ناضمر  ات  دوش و  فرطرب  رذـع  نآ  ناضمر 

ار هزور  ياضق  ًادمع  هدنیآ  ناضمر  ات  دوش و  فرطرب  وا  رذع  ناضمر  زا  دعب  دریگن و  هزور  يرذع  هطساو  هب  ناضمر  هام  رد  رگا  - 1705
هزور ياضق  رد  رگا  هلأسم 1706 - دهدب . ریقف  هب  مه  اهنیا  دننام  وج و  ای  مدـنگ  دـم  کی  زور  ره  يارب  دـنک و  اضق  ار  هزور  دـیاب  دریگن 
دننام وج و  ای  مدنگ  دـم  کی  زور  ره  يارب  دریگب و  ار  اضق  دـیاب  دـنک ، ادـیپ  يرذـع  تقو  یگنت  رد  دوش و  گنت  تقو  ات  دـنک  یهاتوک 
شیپ دنک و  اضق  ار  دوخ  ياههزور  رذع  ندش  فرطرب  زا  دعب  هک  دشاب  هتشاد  میمـصت  دراد  رذع  هک  یعقوم  رگا  هکلب  دهدب  ریقف  هب  اهنیا 

دم کی  مه  زور  ره  يارب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دریگب ، ار  نآ  ياضق  دیاب  دـنک  ادـیپ  رذـع  تقو  یگنت  رد  دـیامن  اضق  هک  نآ  زا 
اـضق رادقم  هب  هدنیآ  ناضمر  ات  رگا  دش  بوخ  هک  نآ  زا  دعب  دشکب ، لوط  لاس  دـنچ  ناسنا  ضرم  رگا  هلأسم 1707 - دهدب . ریقف  هب  اذغ 
مدنگ ینعی  ماعط  تسا ، ریـس  هد  ًابیرقت  هک  دم  کی  شیپ  ياهلاس  زا  زور  ره  يارب  دریگب و  ار  رخآ  ناضمر  ياضق  دیاب  دشاب  هتـشاد  تقو 

هب ار  زور  دنچ  هرافک  دناوتیم  دهدب  ریقف  هب  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب  هک  یسک  هلأسم 1708 - دهدب . ریقف  هب  اهنیا  دننام  وج و  ای 
هب ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  دریگب و  ار  اضق  دیاب  دزادنیب  ریخأت  لاس  دـنچ  ار  ناضمر  هزور  ياضق  رگا  هلأسم 1709 - دهدب . ریقف  کی 
هب ای  دریگب  هزور  هاـم  ود  زور  ره  يارب  دروآ و  اـج  هب  ار  نآ  ياـضق  دـیاب  دریگن ، ًادـمع  ار  ناـضمر  هزور  رگا  هلأسم 1710 - دـهدب . ریقف 

کی نداد  زین  زور  ره  يارب  درواین  اج  هب  ار  هزور  نآ  ياضق  هدنیآ  ناضمر  ات  هچنانچ  و  دنک ، دازآ  هدنب  کی  ای  دـهدب ، ماعط  ریقف  تصش 
دنچ اًلثم  دـهد ، ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  زور  رد  دریگن و  ًادـمع  ار  ناضمر  هزور  رگا  هلأسم 1711 - تسا . مزال  ماعط  دـم 

رد هک  یلیصفت  هب  ار  وا  هزور  زامن و  ياضق  دیاب  رتگرزب  رسپ  ردپ  گرم  زا  دعب  هلأسم 1712 - تسا . یفاک  هرافک  کی  دنک  عامج  هبترم 
هزور ناـضمر ، هزور  زا  ریغ  ردـپ  رگا  هلأسم 1713 - تسین . بجاو  رـسپ  رب  ردام ، هزور  ياـضق  یلو  دروآ  اـج  هب  دـش  هتفگ  هلأسم 1390 

. دیامن اضق  رتگرزب  رسپ  دیاب  دشاب  هتفرگن  رذن  هزور  دننام  ار  يرگید  بجاو 

رفاسم هزور  ماکحا 

مامت ار  شزامن  هک  يرفاسم  دریگب و  هزور  دیابن  دـناوخب ، تعکر  ود  رفـس  رد  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  دـیاب  هک  يرفاسم  هلأسم 1714 -
هام رد  ترفاـسم  هلأسم 1715 - دریگب . هزور  رفـس  رد  دـیاب  تسا ، تیـصعم  رفـس  وا  رفـس  ای  ترفاسم  شلغـش  هک  یـسک  لثم  دـناوخیم 
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رب يرگید  نـیعم  هزور  ناـضمر  هزور  زا  ریغ  رگا  هلأسم 1716 - تسا . هورکم  دـشاب  هزور  زا  رارف  يارب  رگا  یلو  درادـن . لاکـشا  ناضمر 
دنامب ییاج  رد  زور  هد  هک  دنک  دصق  دیاب  دشاب  رفـس  رد  رگا  و  دنک . ترفاسم  زور  نآ  رد  دیابن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشاب  بجاو  ناسنا 

رگا هلأسم 1717 - دیامن . ترفاسم  زور  نآ  رد  دـناوتیم  دریگب  هزور  ار  ینیعم  زور  دـشاب  هدرک  رذـن  رگا  یلو  دریگب  هزور  ار  زور  نآ  و 
رفـس رد  ار  ینیعم  زور  هک  دنک  رذن  هچنانچ  یلو  دروآ . اج  هب  رفـس  رد  ار  نآ  دناوتیمن  دنکن ، نیعم  ار  نآ  زور  دریگب و  هزور  دـنک  رذـن 
رگا ار  زور  نآ  دیاب  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 

هلأسم دریگب . یبحتـسم  هزور  هبیط  هنیدم  رد  زور  هس  تجاح  نتـساوخ  يارب  دناوتیم  رفاسم  هلأسم 1718 - دریگب . هزور  دـشاب  رفاسم  هچ 
و دوشیم . لطاب  شاهزور  دـمهفب  ار  هلأسم  زور  نیب  رد  دریگب و  هزور  رفـس  رد  رگا  تسا  لطاب  رفاسم  هزور  دـنادیمن  هک  یـسک  - 1719

لطاب رفاسم  هزور  هک  دـنک  شومارف  ای  تسا ، رفاـسم  هک  دـنک  شومارف  رگا  هلأسم 1720 - تسا . حیحـص  شاهزور  دـمهفن  برغم  ات  رگا 
مامت ار  دوخ  هزور  دـیاب  دـیامن ، ترفاسم  رهظ  زا  دـعب  رادهزور  رگا  هلأسم 1721 - تسا . لـطاب  وا  هزور  دریگب  هزور  رفـس  رد  دـشابیم و 

ار نآ  ناذا  يادص  دـنیبن و  ار  رهـش  راوید  هک  دـسرب  ییاج  هب  ینعی  دـسرب  صخرت  دـح  هب  یتقو  دـنک ، ترفاسم  رهظ  زا  شیپ  رگا  دـنک و 
هلأسم 1722- تسا . بجاو  وا  رب  زین  هرافک  طایتحا ، رب  انب  دـنک  لطاب  ار  هزور  نآ  زا  شیپ  رگا  دـنک و  لـطاب  ار  دوخ  هزور  دـیاب  دونـشن ،

لطاب ار  هزور  هک  يراک  هچنانچ  دـنامب ، اج  نآ  رد  زور  هد  دـهاوخیم  هک  دـسرب  ییاج  هب  اـی  دـسرب ، شنطو  هب  رهظ  زا  شیپ  رفاـسم  رگا 
زا دعب  رفاسم  رگا  هلأسم 1723 - تسین . بجاو  وا  رب  زور  نآ  هزور  هداد ، ماجنا  رگا  دریگب و  هزور  ار  زور  نآ  دیاب  هدادـن ، ماجنا  دـنکیم 

رفاسم و هلأسم 1724 - دریگب . هزور  ار  زور  نآ  دیابن  دـنامب ، اج  نآ  رد  زور  هد  دـهاوخیم  هک  دـسرب  ییاج  هب  ای  دـسرب ، شنطو  هب  رهظ 
. دنک ریس  ار  دوخ  اًلماک  ندیماشآ  ندروخ و  رد  دیامن و  عامج  ناضمر  هام  زور  رد  تسا  هورکم  دراد ، رذع  نتفرگ  هزور  زا  هک  یسک 

تسین بجاو  اهنآ  رب  هزور  هک  یناسک 

مود تروص  رد  یلو  تسین . بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، تقشم  وا  يارب  ای  دریگب ، هزور  دناوتیمن  يریپ  هطساو  هب  هک  یـسک  هلأسم 1725 -
هزور يریپ  هطساو  هب  هک  یسک  هلأسم 1726 - دهدب . ریقف  هب  اهنیا  دننام  وج و  ای  مدنگ  تسا  ریس  هد  ًابیرقت  هک  دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب 

هلأسم 1727- دروآ . اج  هب  هتفرگن  هک  ار  ییاههزور  ياضق  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دریگب ، هزور  دناوتب  ناضمر  هام  زا  دـعب  رگا  هتفرگن ،
. تسین بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، تقـشم  وا  يارب  ای  دـنک ، لمحت  ار  یگنـشت  دـناوتیمن  دوشیم و  هنـشت  دایز  هک  دراد  یـضرم  ناسنا  رگا 

يرادقم زا  رتشیب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دهدب . ریقف  هب  اهنیا  دننام  وج و  ای  مدنگ  دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب  مود  تروص  رد  یلو 
هلأسم دـیامن . اضق  هتفرگن  هک  ار  ییاههزور  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دریگب ، هزور  دـناوتب  دـعب  هچناـنچ  دـماشاین و  بآ  تسا  راـچان  هک 

ماعط دم  کی  زور  ره  يارب  دـیاب  و  تسین . بجاو  وا  رب  هزور  دراد  ررـض  شلمح  يارب  هزور  تسا و  کیدزن  وا  ندـییاز  هک  ینز  - 1728
بجاو طایتحا  رب  انب  تسین و  بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، ررـض  شدوخ  يارب  هزور  رگا  زین  و  دهدب ، ریقف  هب  اهنیا  دننام  وج و  ای  مدـنگ  ینعی 

هچب هک  ینز  هلأسم 1729 - دیامن . اضق  دیاب  هتفرگن  هک  ار  ییاههزور  تروص  ود  ره  رد  و  دهدب . ریقف  هب  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب 
دراد ررض  دهدیم  ریش  هک  ياهچب  يارب  هزور  رگا  دهد ، ریش  ترجایب  ای  دشاب ، وا  هیاد  ای  هچب ، ردام  هچ  تسا  مک  وا  ریش  دهدیم و  ریش 
ررـض شدوخ  يارب  رگا  زین  و  دهدب ، ریقف  هب  اهنیا  دننام  وج و  ای  مدنگ  ینعی  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب  و  تسین . بجاو  وا  رب  هزور 

ار ییاههزور  تروص  ود  ره  رد  و  دهدب . ریقف  هب  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  و  تسین ، بجاو  وا  رب  هزور  دراد ،
زا ای  هچب  ردام  ای  ردپ  زا  هچب  نداد  ریـش  يارب  ای  دهد ، ریـش  ار  هچب  ترجایب  هک  دوش  ادـیپ  یـسک  رگا  یلو  دـیامن ، اضق  دـیاب  هتفرگن  هک 

. دریگب هزور  دهدب و  وا  هب  ار  هچب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دریگب ، ترجا  دهدب  ار  وا  ترجا  هک  رگید  سک 

هام ّلوا  ندش  تباث  هار 
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، دوشیم ادیپ  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  هک  ياهدع  مود : دنیبب . ار  هام  ناسنا  دوخ  هک  نآ  لوا : دوشیم : تباث  زیچ  جنپ  هب  هام  لوا  هلأسم 1730 -
ار هاـم  بش  رد  هک  دـنیوگب  لداـع  درم  ود  موس : دوش . ادـیپ  نیقی  نآ  هطـساو  هب  هک  يزیچ  ره  تسا  نینچمه  میاهدـید و  ار  هاـم  دـنیوگب 

فرط هام  هریاد  لخاد  دنیوگب  هک  نیا  لثم  دشاب  عقاو  فالخ  ناشتداهـش  ای  دنیوگب ، رگیدکی  فالخ  رب  ار  هام  تفـص  رگا  یلو  میاهدید 
دوب و دنلب  هام  دیوگب  یکی  هک  نآ  لثم  دنشاب  هتـشاد  فالتخا  تایـصوصخ  ضعب  صیخـشت  رد  رگا  اما  دوشیمن . تباث  هام  ِلّوا  دوب ، قفا 

ناضمر هام  لوا  نآ ، هطساو  هب  هک  درذگب  نابعش  هام  لوا  زا  زور  یـس  مراهچ : دوشیم . تباث  هام  لوا  نانآ  هتفگ  هب  دوبن ، دیوگب  يرگید 
لوا هک  دنک  مکح  عرـش  مکاح  مجنپ : دوشیم . تباث  لاوش  هام  لوا  نآ ، هطـساو  هب  هک  درذگب  ناضمر  لوا  زا  زور  یـس  دوشیم و  تباث 

. دیامن لمع  وا  مکح  هب  دیاب  دنکیمن ، ار  وا  دیلقت  هک  مه  یسک  تسا ، هام  لوا  هک  دنک  مکح  عرـش  مکاح  رگا  هلأسم 1731 - تسا . هام 
تباث نیمجنم  ییوگـشیپ  اب  هام  لوا  هلأسم 1732 - دیامن . لمع  وا  مکح  هب  دناوتیمن  هدرک ، هابتـشا  عرـش  مکاح  دنادیم  هک  یـسک  یلو 

، نآ ندرک  بورغ  رید  ای  هام  ندوب  دـنلب  هلأسم 1733 - دیامن . لمع  نآ  هب  دیاب  دـنک ، ادـیپ  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  ناسنا  رگا  یلو  دوشیمن .
، دریگن هزور  دوشن و  تباـث  یـسک  يارب  ناـضمر  هاـم  لوا  رگا  هلأـسم 1734 - تسا . هدوب  هاـم  لوا  بش  شیپ ، بش  هک  دوـشیمن  لـیلد 

هام لوا  يرهـش  رد  رگا  هلأسم 1735 - دـیامن . اضق  ار  زور  نآ  هزور  دـیاب  میاهدـید ، ار  هام  شیپ  بش  هک  دـنیوگب  لداع  درم  ود  هچناـنچ 
هلأسم تسا . یکی  اهنآ  قفا  هک  دنادب  ناسنا  ای  دنـشاب ، کیدزن  مه  اب  رهـش  ود  نآ  رگم  درادـن ، هدـیاف  رگید  رهـش  مدرم  يارب  دوش ، تباث 
ناسنا دنـشاب و  قفا  مه  ای  کیدزن  دـناهدرک ، فارگلت  يرگید  هب  یکی  زا  هک  يرهـش  ود  رگم  دوشیمن  تباث  فارگلت  هب  هام  لوا  - 1736
ناضمر رخآ  دنادیمن  ناسنا  هک  ار  يزور  هلأسم 1737 - تسا . هدوب  لداع  درم  ود  تداهش  ای  عرـش  مکاح  مکح  يور  زا  فارگلت  دنادب 
ینادنز رگا  هلأسم 1738 - دـنک . راطفا  دـیاب  تسا  لاوش  لوا  هک  دـمهفب  برغم  زا  شیپ  رگا  یلو  دریگب . هزور  دـیاب  لاوش ، لوا  اـی  تسا 

انب و  تسا ، حیحـص  دریگب  هزور  هک  ار  یهام  ره  دشابن ، نکمم  مه  نآ  رگا  و  دیامن . لمع  نامگ  هب  دیاب  دنک ، نیقی  ناضمر  هام  هب  دناوتن 
درک ادـیپ  نامگ  دـعب  رگا  یلو  دریگب  هزور  هام  کی  هرابود  هتفرگ ، هزور  هک  یهام  زا  هام  هدزای  نتـشذگ  زا  دـعب  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب 

. دیامن لمع  نآ  هب  دیاب 

هورکم مارح و  ياههزور 

لوا تین  هب  رگا  ناضمر ، لوا  ای  تسا ، نابعـش  رخآ  دنادیمن  ناسنا  هک  ار  يزور  زین  و  تسا ، مارح  نابرق  رطف و  دیع  هزور  هلأسم 1739 -
رگا نینچمه  و  دورب ، نیب  زا  شرهوش  قـح  یبحتـسم  هزور  نتفرگ  هطـساو  هب  نز  رگا  هلأسم 1740 - دـشابیم . مارح  دریگب  هزور  ناضمر 
رگا دالوا  یبحتسم  هزور  هلأسم 1741 - دنک . يراددوخ  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنک ، يریگولج  یبحتـسم  هزور  نتفرگ  زا  ار  وا  رهوش 
دننک يریگولج  یبحتسم  هزور  نتفرگ  زا  ار  وا  یلو  دوشن  نانآ  تیذا  بابسا  رگا  هکلب  تسین  زیاج  دوش  دج  ای  ردام  ردپ و  تیذا  بابـسا 
یهن ار  وا  ردپ  زور  نیب  رد  و  دریگب ، یبحتـسم  هزور  ردپ  هزاجا  نودب  رـسپ  رگا  هلأسم 1742 - دریگن . هزور  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا 

دریگب و هزور  دیاب  دراد ، ررض  دیوگب  رتکد  هچ  رگا  درادن ، ررض  وا  يارب  هزور  دنادیم  هک  یـسک  هلأسم 1743 - دیامن . راطفا  دیاب  دنک ،
دریگب هزور  رگا  و  دریگن ، هزور  دـیاب  درادـن ، ررـض  دـیوگب  رتـکد  هچ  رگا  دراد  ررـض  شیارب  هزور  هک  دراد  ناـمگ  اـی  نیقی  هـک  یـسک 
شیارب هزور  هک  دهدب  لامتحا  ناسنا  رگا  هلأسم 1744 - هتشادن . ررض  دوش  مولعم  دعب  دریگب و  تبرق  دصق  هب  هک  نآ  رگم  تسین  حیحص 

دریگب هزور  رگا  و  دریگب ، هزور  دیابن  دـشاب ، اج  هب  مدرم  رظن  رد  وا  لامتحا  هچنانچ  دوش  ادـیپ  وا  يارب  سرت  لامتحا ، نآ  زا  دراد و  ررض 
هک تسا  نیا  شاهدیقع  هک  یـسک  هلأسم 1745 - هتـشادن . ررـض  دوش  مولعم  دعب  دشاب و  هتفرگ  تبرق  دـصق  هب  هکنآ  رگم  تسین  حـیحص 

هلأسم دروآ . اج  هب  ار  نآ  ياضق  دـیاب  هتـشاد ، ررـض  وا  يارب  هزور  دـمهفب  برغم  زا  دـعب  دریگب و  هزور  رگا  درادـن ، ررـض  وا  يارب  هزور 
هزور هلأسم 1747 - تسا . هدش  هتفگ  لصفم  ياهباتک  رد  هک  تسه  مه  يرگید  مارح  ياههزور  دش ، هتفگ  هک  ییاههزور  زا  ریغ  - 1746

. تسا هورکم  نابرق ، دیع  ای  تسا  هفرع  زور  دراد  کش  ناسنا  هک  يزور  و  اروشاع ، زور 
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بحتسم ياههزور 

رتشیب اهزور  زا  یـضعب  يارب  و  تسا . بحتـسم  دـش  هتفگ  هک  هورکم  مارح و  ياههزور  زا  ریغ  لاس ، ياـهزور  ماـمت  هزور  هلأسم 1748 -
و تسا . هام  مهد  زور  زا  دعب  هک  یلوا  هبنـشراهچ  هام و  ره  رخآ  هبنـشجنپ  لوا و  هبنـشجنپ  - 1 تسا : هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدـش  شرافس 

ماعط دُم  کی  زور  ره  يارب  تسا  بحتسم  دریگب ، هزور  دناوتن  اًلصا  هچنانچ  دیامن و  اضق  تسا  بحتسم  درواین ، اج  هب  ار  اهنیا  یسک  رگا 
رگا هام  ود  نیا  زا  یضعب  نابعـش و  بجر و  هام  مامت  - 3 هام . ره  مهدزناپ  مهدراهچ و  مهدزیـس و  - 2 دهدب . ریقف  هب  هرقن  دوخن   12 ای 6 /
یلو هفرع ،) زور   ) هجح يذ  مهن  زور  ات  لوا  زور  هدعق ، يذ  مهن  تسیب و  مجنپ و  تسیب و  زور  زورون ، دـیع  زور  - 4 دشاب . زور  کی  هچ 

لوا و زور  هجحیذ ،)  18  ) ریدغ دیعس  دیع  تسا ، هورکم  زور  نآ  هزور  دناوخب ، ار  هفرع  زور  ياهاعد  دناوتن  هزور  فعض  هطـساو  هب  رگا 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  ثعبم  زور  لوالا ،) عیبر   17  ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوعـسم  دالیم  مرحم ، موس 

توعد اذـغ  هب  ار  وا  شنمؤـم  ردارب  رگا  هکلب  دـناسر ، رخآ  هب  ار  نآ  تسین  بجاو  دریگب  یبحتـسم  هزور  یـسک  رگا  و  بجر ،)  27  ) هلآ
. دیامن راطفا  زور  نیب  رد  و  دنک ، لوبق  ار  وا  توعد  تسا  بحتسم  دنک ،

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  بحتـسم  رفن  شـش  يارب  هلأسم 1749 -
زور هد  دهاوخیم  هک  ییاج  هب  ای  شنطو  هب  رهظ  زا  شیپ  دشاب و  هداد  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  رفس ، رد  هک  يرفاسم  لوا -

زا شیپ  هک  یضیرم  موس - دسرب . دنامب  اجنآ  رد  زور  هد  دهاوخیم  هک  ییاج  هب  ای  شنطو  هب  رهظ  زا  دعب  هک  يرفاسم  مود - دسرب . دنامب 
رد هک  ینز  مجنپ - دوش . بوخ  رهظ  زا  دعب  هک  یـضیرم  مراهچ - دشاب . هداد  ماجنا  دـنکیم ، لطاب  ار  هزور  هک  يراک  دوش و  بوخ  رهظ 

رادهزور تسا  بحتسم  هلأسم 1750 - دوش . ناملسم  ناضمر  هام  زور  رد  هک  يرفاک  مشش - دوش . كاپ  سافن  ای  ضیح  نوخ  زا  زور  نیب 
روضح اب  دـناوتیمن  هک  دراد  اذـغ  هب  يدایز  لیم  ای  تسا  وا  رظتنم  یـسک  رگا  یلو  دـناوخب . ندرک  راطفا  زا  شیپ  ار  اـشع  برغم و  زاـمن 

. دروآ اج  هب  نآ  تلیضف  تقو  رد  ار  زامن  تسا  نکمم  هک  يردقب  یلو  دنک  راطفا  لوا  تسا  رتهب  دناوخب ، زامن  بلق 

سمُخ ماکحا 

سمخ ماکحا 

. مارح هب  طولخم  لالح  لام  مراهچ : جـنگ . موس : ندـعم . مود : بسک . تعفنم  لوا : دوشیم : بجاو  سمخ  زیچ  تفه  رد  هلأسم 1751 -
زا یمذ  رفاک  هک  ینیمز  متفه : گنج . تمینغ  مشـش : دـیآیم . تسد  هب  اـیرد  رد  نتفر  ورف  ینعی  یـصاوغ  هطـساو  هب  هک  يرهاوج  مجنپ :

. دش دهاوخ  هتفگ  اًلصفم  اهنیا  ماکحا  و  درخب . ناملسم 

بسک تعفنم  - 1

دروآ اج  هب  ار  یتیم  هزور  زامن و  اًلثم  هچ  رگا  دروآ ، تسد  هب  یلام  رگید  ياهبـسک  ای  تعنـص ، ای  تراجت  زا  ناسنا  هاگره  هلأسم 1752 -
يروتـسد هب  ار  نآ  کی  جنپ  ینعی  سمخ  دـیاب  دـیایب ، دایز  شتالایع  وا و  دوخ  لاس  جراخم  زا  هچنانچ  دـنک ، هیهت  یلام  نآ ، ترجا  زا  و 

ار نآ  سمخ  تسین  بجاو  دنشخبب  وا  هب  يزیچ  اًلثم  دروآ ، تسد  هب  یلام  بسک  ریغ  زا  رگا  هلأسم 1753 - دهدب . دوشیم  هتفگ  ًادعب  هک 
نز هک  ار  يرهَم  هلأسم 1754 - دهدب . مه  ار  نآ  سمخ  دیایب ، دایز  شلاس  جراخم  زا  رگا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچ  رگا  دهدب ،
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دنادـن دـشاب و  هتـشاد  يرود  يدـنواشیوخ  یـسک  اب  اًلثم  رگا  یلو  دـسریم . ناسنا  هب  هک  یثرا  تسا  نینچمه  و  درادـن . سمخ  دریگیم 
هلأسم 1755- دهدب . دیایب  دایز  شلاس  جراخم  زا  رگا  دربیم ، وا  زا  هک  ار  یثرا  سمخ  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دراد ، یـشیوخ  نینچ 
رد رگا  زین  و  دهدب ، ار  نآ  سمخ  دیاب  هدادن ، ار  نآ  سمخ  هدیسر  ثرا  هب  وا  زا  لام  نیا  هک  یسک  دنادب  دسرب و  وا  هب  ثرا  هب  یلام  رگا 
وا لام  زا  ار  سمخ  دـیاب  تسا ، راکهدـب  سمخ  هدیـسر ، ثرا  هب  وا  زا  لام  نآ  هک  یـسک  دـنادب  ناسنا  یلو  دـشابن  سمخ  لام  نآ  دوخ 

هلأسم 1757- دـهدب . ار  نآ  سمخ  دـیاب  دـیایب ، دایز  ناسنا  لاس  جراـخم  زا  يزیچ  ندرک ، تعاـنق  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 1756 - دهدب .
ترایز جرخ  ار  نآ  زا  يرادقم  رگا  یلو  دهدب . دروآیم  تسد  هب  هک  ار  یلام  مامت  سمخ  دیاب  دهدیم ، ار  وا  جراخم  يرگید  هک  یسک 

، دیامن فقو  دوخ  دالوا  رب  اًلثم  ینیعم  دارفا  رب  ار  یکلم  رگا  هلأسم 1758 - دهدب . ار  هدنام  یقاب  سمخ  دیاب  طقف  دشاب  هدرک  نآ  دـننام  و 
ار نآ  سمخ  دیاب  دـیایب ، دایز  نانآ  لاس  جراخم  زا  دـنروآ و  تسد  هب  يزیچ  نآ  زا  دـننک و  يراکتخرد  تعارز و  کلم  نآ  رد  هچنانچ 

تـسین بجاو  دیایب ، دایز  شلاس  جراخم  زا  هتفرگ  یبحتـسم  هقدـص  تاکز و  سمخ و  تباب  ریقف  هک  ار  یلام  رگا  هلأسم 1759 - دنهدب .
دروآ تسد  هب  ياهویم  دناهداد  وا  هب  سمخ  تباب  هک  یتخرد  زا  اًلثم  دربب  یتعفنم  دناهداد  وا  هب  هک  یلام  زا  رگا  یلو  دهدب . ار  نآ  سمخ 
هلأسم دهدب . دـیآیم  دایز  شلاس  جراخم  زا  هک  يرادـقم  سمخ  دـیاب  دـشاب ، هتـشادهگن  بسک  ندرب و  تعفنم  يارب  ار  تخرد  هچنانچ 

ندـیرخ تقو  رد  ای  مرخیم  لوپ  نیا  هب  ار  سنج  نیا  دـیوگب  هدنـشورف  هب  ینعی  درخب  ار  یـسنج  هدادـن  سمخ  لوپ  نیع  اـب  رگا  - 1760
نآ هلماعم  دـهدب ، هزاجا  ار  نآ  کی  جـنپ  هلماعم  عرـش  مکاح  هچنانچ  دـهدب ، ار  نآ  ضوع  هدادـن  سمخ  لوپ  زا  هک  دـشاب  نیا  شدـصق 

. تسا لطاب  رادقم  نآ  هلماعم  دهدن ، هزاجا  رگا  دهدب و  عرش  مکاح  هب  هدیرخ  هک  ار  یسنج  کی  جنپ  دیاب  ناسنا  و  تسا . حیحـص  رادقم 
زا ار  سمخ  ضوـع  هتفر  نیب  زا  رگا  دریگیم و  ار  لوـپ  ناـمه  سمخ  عرـش  مکاـح  هتفرن  نیب  زا  هتفرگ  هدنـشورف  هـک  ار  یلوـپ  رگا  سپ 
رد و  دهدب ، هدادـن  سمخ  لوپ  زا  ار  نآ  تمیق  هلماعم  زا  دـعب  درخب و  ار  یـسنج  رگا  هلأسم 1761 - دنکیم . هبلاطم  رادیرخ  ای  هدنـشورف 
هک یلوپ  زا  نوچ  یلو  تسا . حیحـص  هدرک  هک  ياهلماعم  دهدب ، ار  ضوع  هدادن  سمخ  لوپ  زا  هک  دشابن  نیا  شدصق  مه  ندـیرخ  تقو 

هتفرن نیب  زا  رگا  هداد  هدنشورف  هب  هک  ار  یلوپ  و  دشابیم . نویدم  وا  هب  لوپ  نآ  کی  جنپ  رادقم  هب  هداد  هدنـشورف  هب  تسا  نآ  رد  سمخ 
یلام رگا  هلأسم 1762 - دنکیم . هبلاطم  هدنشورف  ای  رادیرخ  زا  ار  نآ  ضوع  هتفر  نیب  زا  رگا  و  دریگیم ، ار  نامه  کی  جنپ  عرـش  مکاح 
عرـش مکاح  تسا و  لطاب  رادقم  نآ  هلماعم  دهدن  هزاجا  ار  نآ  کی  جـنپ  هلماعم  عرـش  مکاح  هچنانچ  درخب  هدـشن  هداد  نآ  سمخ  هک  ار 
عرـش مکاح  هب  ار  نآ  لوپ  کی  جنپ  رادقم  دیاب  رادیرخ  تسا و  حیحـص  هلماعم  دهدب  هزاجا  رگا  و  دریگب . ار  لام  نآ  کی  جنپ  دـناوتیم 

جنپ دنـشخبب  یـسک  هب  هدشن  هداد  نآ  سمخ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 1763 - دریگب . سپ  وا  زا  دناوتیم  هداد  هدنـشورف  هب  رگا  و  دـهدب ،
بجاو دیآ ، ناسنا  تسد  هب  یلام  درادن ، هدـیقع  سمخ  نداد  هب  هک  یـسک  ای  رفاک  زا  رگا  هلأسم 1764 - دوشیمن . وا  لام  زیچ  نآ  کـی 

هک لاس  کی  دننکیم  یبساک  هب  عورـش  هک  یتقو  زا  اهنیا  دـننام  رگتعنـص و  بساک و  رجات و  هلأسم 1765 - دـهدب . ار  نآ  سمخ  تسین 
دنک و ياهلماعم  ًاقافتا  رگا  تسین ، یبساک  شلغـش  هک  یـسک  و  دنهدب ، دـیآیم  دایز  ناشلاس  جرخ  زا  هک  ار  هچنآ  سمخ  دـیاب  درذـگب ،
. دهدب هدمآ  دایز  شلاس  جرخ  زا  هک  ار  يرادـقم  سمخ  دـیاب  درذـگب ، هدرب  هدـیاف  هک  یعقوم  زا  لاس  کی  هک  نآ  زا  دـعب  دربب ، یتعفنم 

رخآ ات  ار  سمخ  نداد  تسا  زیاج  و  دـهدب ، ار  نآ  سمخ  دـیآ  شتـسد  هب  یتعفنم  تقو  ره  لاس  نیب  رد  دـناوتیم  ناـسنا  هلأسم 1766 -
دیاب بساک  رجات و  دننام  هک  یـسک  هلأسم 1767 - درادن . یعنام  دـهد ، رارق  یـسمش  لاس  سمخ ، نداد  يارب  رگا  دزادـنیب و  ریخأت  لاس 
رسک تعفنم  نآ  زا  ار  شگرم  عقوم  ات  جراخم  دیاب  دریمب ، لاس  نیب  رد  دروآ و  تسد  هب  یتعفنم  رگا  دهد ، رارق  لاس  سمخ ، نداد  يارب 
لاس نیب  رد  دشورفن و  ار  نآ  دور و  الاب  هدیرخ  تراجت  يارب  هک  یـسنج  تمیق  رگا  هلأسم 1768 - دنهدب . ار  هدنام  یقاب  سمخ  دننک و 
الاب هدـیرخ  تراجت  يارب  هک  ار  یـسنج  تمیق  رگا  هلأسم 1769 - تسین . بجاو  وا  رب  هتفر  الاب  هک  يرادـقم  سمخ  دـیآ ، نییاـپ  شتمیق 
الاب هک  ار  يرادـقم  سمخ  دـیآ  نییاپ  شتمیق  دـشورفن و  ار  نآ  لاس  ندـش  مامت  زا  دـعب  ات  دور ، رتالاب  نآ  تمیق  هک  نیا  دـیما  هب  دور و 

، دنرادیم هگن  ار  نآ  سنج  ندش  نارگ  يارب  ًالومعم  راجت  هک  هتـشاد  هگن  مه  ياهزادنا  هب  رگا  هکلب  دهدب  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هتفر 
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اًلثم درادن  سمخ  ای  هداد  ار  شـسمخ  هک  دشاب  هتـشاد  یلام  هراجتلا  لام  ریغ  رگا  هلأسم 1770 - دهدب . دیاب  هتفر  الاب  هک  يرادـقم  سمخ 
یتخرد رگا  یلو  درادن . سمخ  هدش ، هفاضا  شتمیق  رب  هک  يرادـقم  دـشورفب  ار  نآ  هچ  رگا  دور ، الاب  شتمیق  هچنانچ  دناهدیـشخب ، وا  هب 

زا هک  هدوب  نیا  اهنآ  يرادهگن  زا  وا  دوصقم  هک  یتروص  رد  دوش ، قاچ  هدیرخ  هک  يدنفـسوگ  ای  دوش و  گرزب  دـنک و  ّومن  هدـیرخ  هک 
نتفر الاب  زا  دـعب  هک  نآ  يارب  دـنک  ثادـحا  یغاـب  رگا  هلأسم 1771 - دـهدب . هدـش  دایز  هچنآ  سمخ  دـیاب  دربب ، دوس  نآ  نیع  یتداـیز 

، دنک هدافتـسا  نآ  هویم  زا  هک  دشاب  نیا  شدصق  رگا  یلو  دهدب  ار  غاب  تمیق  يدایز  اهتخرد و  ومن  هویم و  سمخ  دـیاب  دـشورفب ، شتمیق 
هچ رگا  تسا  اهنآ  شورف  عقوم  هک  یلاس  دراکب ، ار  اهنیا  دننام  رانچ و  دـیب و  تخرد  رگا  هلأسم 1772 - دهدب . ار  هویم  سمخ  دیاب  طقف 
اب ای  ییاهنتب  دربب و  ياهدافتـسا  دـنُربیم ، لاس  ره  ًالومعم  هک  نآ  ياههخاش  زا  اًلثم  رگا  یلو  دـهدب  ار  اهنآ  سمخ  دـیاب  دـشورفن ، ار  اهنآ 

هتشر دنچ  هک  یـسک  هلأسم 1773 - دـهدب . ار  نآ  سمخ  دـیاب  لاس  ره  رخآ  رد  دـیایب ، دایز  وا  لاس  جراخم  زا  شبـسک  رگید  ياـهتعفنم 
لخد و هیامرـس و  دراد  هک  یبسک  هتـشر  ره  رد  هچنانچ  دـنکیم ، مه  تعارز  شورف و  دـیرخ و  دریگیم و  کلم  هراجا  اًلثم  دراد  بسک 
زا دنک  ررض  هتـشر  نآ  رد  رگا  و  دهدب ، ار  نآ  سمخ  دنک و  باسح  ار  هتـشر  نامه  عفانم  دیاب  دراد ، هناگادج  قودنـص  باسح  جرخ و 
اج کی  لاس  رخآ  ار  همه  دیاب  دنشاب  یکی  قودنص ، باسح  جرخ و  لخد و  رد  فلتخم ، ياههتشر  رگا  و  دوشیمن ، ناربج  رگید  هتـشر 

هدیاف زا  دنکیم ، هدیاف  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناسنا  هک  ار  ییاهجرخ  هلأسم 1774 - دهدب . ار  نآ  سمخ  تشاد  عفن  رگا  دنک و  باسح 
لزنم و دـیرخ  هیثاثا و  كاشوپ و  كاروخ و  فرـصم  هب  لاس  نیب  رد  بسک  عفانم  زا  هچنآ  هلأسم 1775 - درادن . سمخ  دوشیم و  رسک 

سمخ دشاب ، هدرکن  مه  يورهدایز  دـشابن و  دایز  وا  نأش  زا  هک  یتروص  رد  دـناسریم ، اهنیا  دـننام  ترایز و  رتخد و  هیزیهج  یـسورع و 
هنایلاس جراخم  ءزج  دـناسریم ، هرافک  رذـن و  فرـصم  هب  ناـسنا  هک  ار  یلاـم  هلأسم 1776 -  271 ص : لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  درادـن .

. دوشیم باسح  هنایلاس  جراخم  زا  دشابن ، دایز  وا  نأش  زا  هک  یتروص  رد  دـهدیم  هزیاج  ای  دـشخبیم  یـسک  هب  هک  ار  یلام  زین  و  تسا ،
يرهش رد  ای  دیامن  هیهت  ار  نآ  زا  يرادقم  لاس  ره  هک  دشاب  روبجم  دنک و  هیهت  ار  رتخد  هیزیهج  اج  کی  دناوتن  ناسنا  رگا  هلأسم 1777 -

عفانم زا  لاس  نیب  رد  هچنانچ  تسا  بیع  نآ  ندرکن  هیهت  هک  يروطب  دننکیم ، هیهت  ار  رتخد  هیزیهج  زا  يرادقم  لاس  ره  ًالومعم  هک  دشاب 
يراوس بکرم  دننام  رگا  دـنکیم  رگید  ياهترایز  جـح و  رفـس  جرخ  هک  ار  یلام  هلأسم 1778 - درادـن . سمخ  درخب ، هیزیهج  لاـس  نآ 

، هدرک ترفاسم  هب  عورـش  لاس  نآ  رد  هک  دوشیم  باسح  یلاس  جراخم  زا  هدـش  هدافتـسا  نآ  تعفنم  زا  تسا و  یقاب  نآ  نیع  هک  دـشاب 
دعب لاس  رد  هک  ار  يرادقم  سمخ  دیاب  دشاب  هتفر  نیب  زا  اهیکاروخ  لثم  رگا  یلو  دشکب . لوط  دـعب  لاس  زا  يرادـقم  ات  وا  رفـس  هچ  رگا 

، تسین بجاو  نآ  سمخ  هک  دراد  مه  يرگید  لاـم  رگا  هدرب ، ياهدـیاف  تراـجت  بسک و  زا  هک  یـسک  هلأسم 1779 - دهدب . هدـش  عقاو 
شلاس فرصم  يارب  هک  ياهقوذآ  بسک  تعفنم  زا  رگا  هلأسم 1780 - دنک . باسح  بسک  هدیاف  زا  طقف  ار  دوخ  لاس  جراخم  دـناوتیم 

هک یتقو  زا  شتمیق  هک  یتروص  رد  دهدب  ار  نآ  تمیق  دـهاوخب  هچنانچ  و  دـهدب . ار  نآ  سمخ  دـیاب  دـیایب ، دایز  لاس  رخآ  رد  هدـیرخ ،
يارب ياهیثاـثا  سمخ ، نداد  زا  شیپ  بسک  تعفنم  زا  رگا  هلأسم 1781 - دنک . باسح  ار  لاس  رخآ  تمیق  دیاب  دشاب  هدـش  دایز  هدـیرخ 
تـالآ روـیز  تسا  نینچمه  و  دـهدب . ار  نآ  سمخ  هک  تسا  بجاو  دوـش ، فرطرب  نآ  زا  شجاـیتحا  لاـس  نیب  رد  هچناـنچ  درخب ، لزنم 

لاس نآ  جراخم  دناوتیمن  دربن ، یتعفنم  لاس  کی  رد  رگا  هلأسم 1782 - درذگب . اهنآ  هب  اهنز  ندرک  تنیز  تقو  لاس  نیب  رد  رگا  هنانز ،
مامت زا  شیپ  و  دـنک ، جرخ  هیامرـس  زا  دربن و  یتعفنم  لاس  لوا  رد  رگا  هلأسم 1783 - دیامن . رـسک  دربیم  دـعب  لاس  رد  هک  یتعفنم  زا  ار 

هیامرس زا  يرادقم  رگا  هلأسم 1784 - دنک . رسک  عفانم  زا  هتشادرب  هیامرس  زا  هک  ار  يرادقم  دناوتیم  دیآ ، شتـسد  هب  یتعفنم  لاس  ندش 
هلأسم درادرب . هدش ، مک  هیامرـس  زا  هک  ار  يرادقم  دناوتیم  دیایب ، دایز  شلاس  جرخ  زا  هک  دربب  یعفانم  نآ  هدـنام  یقاب  زا  دورب و  نیب  زا 

یلو دنک  هیهت  ار  زیچ  نآ  دیآیم  شتـسد  هب  هک  یتعفنم  زا  دناوتیمن  دورب ، نیب  زا  وا  ياهلام  زا  يرگید  زیچ  هیامرـس  زا  ریغ  رگا  - 1785
لوا رد  رگا  هلأسم 1786 - دـیامن . هیهت  ار  نآ  بسک  عفانم  زا  لاس  نیب  رد  دـناوتیم  دـشاب ، هتـشاد  جایتحا  زیچ  نآ  هب  لاس  نامه  رد  رگا 

. دـیامن رـسک  تعفنم  نآ  زا  ار  دوخ  ضرق  رادـقم  دـناوتیم  دربب ، یتعفنم  لاس  ندـش  مامت  زا  شیپ  دـنک و  ضرق  دوخ  جراخم  يارب  لاس 
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. دـیامن ادا  ار  دوخ  ضرق  دـعب  ياهلاس  عفانم  زا  دـناوتیم  دـنک  ضرق  دوخ  جراخم  يارب  دربن و  یتعفنم  لاس  ماـمت  رد  رگا  هلأسم 1787 -
ار ضرق  نآ  بسک ، عفانم  زا  دـناوتیمن  دـنک  ضرق  درادـن  جایتحا  نآ  هب  هک  یکلم  ندـیرخ  ای  لام  ندرک  داـیز  يارب  رگا  هلأسم 1788 -
زا دناوتیم  دـهدب ، ار  دوخ  ضرق  هک  دوش  راچان  دورب و  نیب  زا  هدـیرخ  ضرق  زا  هک  ار  يزیچ  هدرک و  ضرق  هک  ار  یلام  رگا  یلو  دـهدب 

. دهدب لام  نامه  نیع  زا  ار  مارح  هب  طولخم  لالح  لام  سمخ  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هلأسم 1789 - دیامن . ادا  ار  ضرق  بسک ، عفانم 
سمخ ات  هلأسم 1790 - دهدب . لوپ  تسا  راکهدب  هک  سمخ  تمیق  رادـقم  هب  ای  دـهدب  زیچ  نامه  زا  دـناوتیم  ار  رگید  ياهسمخ  یلو 

راکهدب سمخ  هک  یـسک  هلأسم 1791 - دشاب . هتـشاد  ار  سمخ  نداد  دـصق  هچ  رگا  دـنک  فرـصت  لام  نآ  رد  دـناوتیمن  دـهدن  ار  لام 
نآ دنک و  فرـصت  هچنانچ  دنک و  فرـصت  لام  مامت  رد  دنادب و  سمخ  لها  راکهدب  ار  دوخ  ینعی  دریگب  همذ  هب  ار  نآ  دـناوتیمن  تسا 
رد دناوتیم  دنک ، هحلاصم  عرش  مکاح  اب  رگا  تسا ، راکهدب  سمخ  هک  یـسک  هلأسم 1792 - دهدب . ار  نآ  سمخ  دـیاب  دوش ، فلت  لام 

يرگید اب  هک  یـسک  هلأسم 1793 - تسا . وا  دوخ  لام  دـیآیم  تسد  هب  نآ  زا  هک  یعفانم  هحلاصم  زا  دـعب  دـیامن و  فرـصت  لاـم  ماـمت 
تکرـش هیامرـس  يارب  هدادن  ار  شـسمخ  هک  یلام  زا  دعب  لاس  رد  دـهدن و  وا  کیرـش  دـهدب و  ار  دوخ  عفانم  سمخ  رگا  تسا ، کیرش 

دیآ تسد  هب  یعفانم  نآ  زا  دشاب و  هتشاد  ياهیامرس  ریغـص  هچب  رگا  هلأسم 1794 - دننک . فرـصت  نآ  رد  دنناوتیمن  مادک  چیه  دراذگب 
ار شسمخ  دراد  نیقی  هک  یلام  رد  دناوتیمن  ناسنا  هلأسم 1795 - دهدب . ار  نآ  سمخ  دیاب  دش ، غلاب  هک  نآ  زا  دعب  بجاو  طایتحا  رب  انب 

لوا زا  هک  یسک  هلأسم 1796 - دیامن . فرـصت  دناوتیم  هن  ای  دناهداد  ار  نآ  سمخ  دراد  کش  هک  یلام  رد  یلو  دنک ، فرـصت  دناهدادن 
اًلثم دشورفب  دور و  الاب  شتمیق  هک  هدـیرخن  نآ  يارب  ار  کلم  نآ  هچنانچ  دور ، الاب  نآ  تمیق  درخب و  یکلم  رگا  هدادـن ، سمخ  فیلکت 

رد مرخیم ، لوـپ  نیا  هب  ار  کـلم  نیا  هتفگ  وا  هـب  هداد و  هدنـشورف  هـب  ار  هدادـن  سمخ  لوـپ  رگا  تـسا  هدـیرخ  تـعارز  يارب  ار  ینیمز 
نینچمه و  دهدب ، دراد  شزرا  کلم  نآ  هک  يرادقم  سمخ  دیاب  رادیرخ  دهدب ، هزاجا  ار  نآ  کی  جـنپ  هلماعم  عرـش  مکاح  هک  یتروص 

یسک هلأسم 1797 - دهدب . نآ  ضوع  ار  هدادن  سمخ  لوپ  هک  هتـشاد  دـصق  لوا  زا  هدـیرخ  هک  ار  يزیچ  رگا  بجاو  طایتحا  رب  انب  تسا 
دیاب هتـشذگ  نآ  دـیرخ  زا  لاـس  کـی  هدـیرخ و  درادـن  جاـیتحا  نآ  هب  هک  يزیچ  بسک  عفاـنم  زا  رگا  هدادـن  سمخ  فیلکت ، لوا  زا  هک 
یلاس نیب  رد  دنادب  رگا  سپ  هدـیرخ  دوخ  نأش  قباطم  دراد  جایتحا  اهنآ  هب  هک  يرگید  ياهزیچ  هناخ و  ثاثا  رگا  دـهدب و  ار  نآ  سمخ 
ندش مامت  زا  دعب  ای  هدـیرخ  لاس  نیب  رد  هک  دـنادن  رگا  و  دـهدب ، ار  اهنآ  سمخ  تسین  مزال  هدـیرخ  ار  اهنآ  هدرب  هدـیاف  لاس  نآ  رد  هک 

. دنک هحلاصم  عرش  مکاح  اب  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  لاس ،

ندعم - 2

هب يزیچ  رگید ، ياهندعم  کمن و  جاز ، قیقع ، هزوریف ، گنـس ، لاغذ  تفن ، نهآ ، سم ، برـس ، هرقن ، الط ، ندـعم  زا  رگا  هلأسم 1798 -
لاقثم طایتحا 105  رب  انب  ندـعم  باـصن  هلأـسم 1799 - دـهدب . ار  نآ  سمخ  دـیاب  دـشاب ، باـصن  رادـقم  هب  هک  یتروص  رد  دروآ  تسد 
يارب هک  یجراخم  ندرک  مک  زا  دعب  هدروآ ، نوریب  ندـعم  زا  هک  ار  يزیچ  تمیق  رگا  ینعی  تسالط ، یلومعم  لاقثم  ای 15  هرقن  یلومعم 

زا هک  ياهدافتسا  هلأسم 1800 - دـهدب . ار  نآ  سمخ  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـسرب ، الط  لاـقثم  ای 15  هرقن  لاـقثم  هـب 105  هدرک  نآ 
ياهتعفنم اب  ای  ییاهنت  هب  هک  تسا  مزال  یتروص  رد  نآ  سمخ  دـسرن ، الط  لاقثم  ای 15  هرقن  لاقثم  هب 105  نآ  تمیق  رگا  هدرب ، ندعم 

ندـعم زا  بجاو  طایتحا  رب  انب  خرـس ، لِگ  روشرـس و  لگ  کهآ و  چـگ و  هلأسم 1801 - دـیایب . دایز  شلاس  جراـخم  زا  وا  بسک  رگید 
يور ندعم  هچ  دـهدب  ار  نآ  سمخ  دـیاب  دروآیم ، تسد  هب  يزیچ  ندـعم  زا  هک  یـسک  هلأـسم 1802 - دراد . سمخ  تسا و  بوسحم 

زا هک  ار  يزیچ  دـنادن  رگا  هلأسم 1803 - درادـن . کلام  هک  دـشاب  ییاج  رد  ای  تسا ، کلم  هک  دـشاب  ینیمز  رد  نآ ، ریز  ای  دـشاب ، نیمز 
تمیق رگید ، هار  زا  ای  ندرک  نزو  هب  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هن ، ای  دـسریم  الط  لاـقثم  ای 15  هرقن  لاقثم  هب 105  هدروآ  نوریب  ندعم 

، دناهدرک نآ  يارب  هک  یجراخم  ندرک  مک  زا  دعب  هچنانچ  دنروآ ، نوریب  ندعم  زا  يزیچ  رفن  دنچ  رگا  هلأسم 1804 - دنک . مولعم  ار  نآ 
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کلم رد  هک  ار  یندعم  رگا  هلأسم 1805 - دنهدب . ار  نآ  سمخ  دیاب  دسرب ، الط  لاقثم  ای 15  هرقن  لاقثم  هب 105  اهنآ  مادک  ره  مهس  رگا 
نآ ندروآ  نوریب  يارب  کـلم  بحاـص  نوـچ  تسا و  کـلم  بحاـص  لاـم  دـیآیم ، تسد  هـب  نآ  زا  هـچنآ  دروآ ، نوریب  تـسا  يرگید 

. دهدب هدمآ  نوریب  ندعم  زا  هک  ار  هچنآ  مامت  سمخ  دیاب  هدرکن ، یجرخ 

جنگ - 3

، نآ هب  هک  دشاب  يروط  دـنک و  ادـیپ  ار  نآ  یـسک  دـشاب و  ناهنپ  راوید  ای  هوک  ای  تخرد  ای  نیمز  رد  هک  تسا  یلام  جـنگ  هلأسم 1806 -
. دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  تسا و  وا  دوخ  لام  دنک ، ادیپ  یجنگ  تسین  یسک  کلم  هک  ینیمز  رد  ناسنا  رگا  هلأسم 1807 - دنیوگب . جنگ 

مک زا  دعب  دروآیم ، تسد  هب  جنگ  زا  هک  ار  يزیچ  تمیق  رگا  ینعی  تسا ، الط  لاقثم  ای 15  هرقن  لاقثم  جنگ 105  باصن  هلأسم 1808 -
ینیمز رد  رگا  هلأسم 1809 - دهدب . ار  نآ  سمخ  دیاب  دـسرب ، الط  لاقثم  ای 15  هرقن  لاقثم  هب 105  هدرک  نآ  يارب  هک  یجراـخم  ندرک 
سمخ دیاب  دوشیم و  وا  دوخ  لام  تسین ، دناهدوب  نیمز  نآ  کلام  اًلبق  هک  یناسک  لام  دنادب  دـنک و  ادـیپ  یجنگ  هدـیرخ  يرگید  زا  هک 
یـسک هب  دیاب  تسین ، وا  لام  دوش  مولعم  هچنانچ  دهد و  عالطا  وا  هب  دیاب  تسا ، نانآ  زا  یکی  لام  هک  دهد  لامتحا  رگا  یلو  دهدب  ار  نآ 

رگا و  دـهد ، ربخ  دـناهدوب  نیمز  کلام  وا  زا  شیپ  هک  یناـسک  ماـمت  هب  بیترت  نیمه  هب  دـهد و  عـالطا  هدوب  نیمز  کـلام  وا  زا  شیپ  هک 
رد هک  يددعتم  ياهفرظ  رد  رگا  هلأسم 1810 - دهدب . ار  نآ  سمخ  دـیاب  دوشیم و  وا  دوخ  لام  تسین  نانآ  کی  چـیه  لام  دوش  مولعم 

هچنانچ یلو  دهدب  ار  نآ  سمخ  دیاب  دشاب ، الط  لاقثم  ای 15  هرقن  لاقثم  مه 105  يور  اهنآ  تمیق  هک  دنک  ادیپ  یلام  هدش  نفد  اج  کی 
رادقم نیا  هب  نآ  تمیق  هک  یجنگ  تسا و  بجاو  نآ  سمخ  دسرب ، رادقم  نیا  هب  شتمیق  هک  اهنآ  مادک  ره  دنک ، ادیپ  جنگ  اج  دـنچ  رد 

الط لاقثم  ای 15  هرقن  لاـقثم  هب 105  نانآ  کـی  ره  مهـس  تمیق  هک  دـننک  ادـیپ  یجنگ  رفن  ود  رگا  هلأسم 1811 - درادن . سمخ  هدیـسرن 
لام هک  دهد  لامتحا  هچنانچ  دنک  ادیپ  یلام  نآ  مکش  رد  درخب و  ار  یناویح  یـسک  رگا  هلأسم 1812 - دنهدب . ار  نآ  سمخ  دیاب  دسرب ،
ربخ ار  نآ  یلبق  نابحاص  بیترت ، هب  دـیاب  تسین ، وا  لاـم  دوش  مولعم  رگا  و  دـهد ، ربخ  وا  هب  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  تسا ، هدنـشورف 

طایتحا رب  انب  دـشابن ، الط  لاقثم  ای 15  هرقن  لاـقثم  نآ 105  تمیق  هچ  رگا  تسین ، نانآ  کی  چـیه  لاـم  هک  دوش  مولعم  هچناـنچ  و  دـنک ،
. دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  بجاو 

مارح هب  طولخم  لالح  لام  - 4

مارح لام  بحاص  دهد و  صیخـشت  رگیدکی  زا  ار  اهنآ  دناوتن  ناسنا  هک  دوش  طولخم  يروطب  مارح  لام  اب  لالح  لام  رگا  هلأسم 1813 -
رگا هلأسم 1814 - دوشیم . لالح  لام  هیقب  سمخ ، نداد  زا  دعب  دهدب و  ار  لام  مامت  سمخ  دیاب  دشابن ، مولعم  مادک  چیه  نآ ، رادـقم  و 
هقدص شبحاص  تین  هب  ار  رادـقم  نآ  دـیاب  دسانـشن ، ار  نآ  بحاص  یلو  دـنادب  ار  مارح  رادـقم  ناسنا  دوش و  طولخم  مارح  اب  لالح  لام 

رادـقم ناسنا  دوش و  طولخم  مارح  اب  لالح  لام  رگا  هلأسم 1815 - دریگب . نذا  مه  عرـش  مکاح  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـهدب و 
دنادب ناسنا  هک  یتروص  رد  دوشن ، یضار  لام  بحاص  هچنانچ  دنیامن و  یضار  ار  رگیدکی  دیاب  دسانشب ، ار  شبحاص  یلو  دنادن  ار  مارح 

و دـهدب ، وا  هب  تسا  وا  لام  دراد  نیقی  هک  ار  يزیچ  دـیاب  هن ، ای  تسه  وا  لام  مه  نآ  زا  رتشیب  هک  دـنک  کـش  تسا و  وا  لاـم  ینیعم  زیچ 
طولخم لالح  لام  سمخ  رگا  هلأسم 1816 - دهدب . وا  هب  تسا  وا  لام  دهدیم  لامتحا  هک  ار  يرتشیب  رادـقم  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا 

ار يرادقم  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشاب ، مولعم  يدایز  رادقم  هچنانچ  هدوب ، سمخ  زا  رتشیب  مارح  رادقم  هک  دمهفب  دعب  دهدب و  ار  مارح  هب 
ای دهدب ، ار  مارح  هب  طولخم  لالح  لام  سمخ  رگا  هلأسم 1817 - دهدب . هقدص  نآ  بحاص  فرط  زا  هدوب ، رتشیب  سمخ  زا  دـنادیم  هک 
وا هب  شلام  رادقم  هب  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دش ، ادیپ  شبحاص  هکنآ  زا  دعب  دهدب ، هقدص  وا  تین  هب  دسانشیمن  ار  شبحاص  هک  یلام 

نیعم رفن  دنچ  زا  نآ  بحاص  هک  دـنادب  ناسنا  دـشاب و  مولعم  مارح  رادـقم  دوش و  طولخم  مارح  اب  یلالح  لام  رگا  هلأسم 1818 - دهدب .
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هعرق دیاب  دیدرگن  نکمم  رگا  و  دـیامن ، تیاضر  لیـصحت  نانآ  مامت  زا  دـیاب  بجاو  طایتحا  هب  تسیک ، دـمهفب  دـناوتن  یلو  تسین  نوریب 
. دنهدب وا  هب  ار  لام  داتفا  سک  ره  مان  هب  دنزادنیب و 

دیآیم تسد  هب  ایرد  رد  نتفر  ورف  هطساو  هب  هک  يرهاوج  - 5

دیآیم نوریب  ایرد  رد  نتفر  ورف  اب  هک  يرگید  رهاوج  اـی  ناـجرم  ؤلؤل و  اـیرد  رد  نتفر  ورف  ینعی  یـصاوغ  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 1819 -
هب 18 نآ  تمیق  دـناهدرک ، نآ  ندروآ  نوریب  يارب  هک  یجراخم  ندرک  مک  زا  دـعب  هچنانچ  یندـعم ، اـی  دـشاب ، یندـییور  دـنروآ ، نوریب 
زا هدمآ  نوریب  هچنآ  هعفد ، دنچ  رد  ای  دنـشاب  هدروآ  نوریب  ایرد  زا  ار  نآ  هعفد  کی  رد  هچ  دنهدب ، ار  نآ  سمخ  دـیاب  دـسرب ، الط  دوخن 

دسرب الط  دوخن  هب 18  شمهس  تمیق  هک  نانآ  مادک  ره  دنشاب  هدروآ  نوریب  ار  نآ  رفن  دنچ  رگا  یلو  سنج ، دنچ  زا  ای  دشاب  سنج  کی 
یجراخم ندرک  مک  زا  دعب  دروآ و  نوریب  رهاوج  یبابسا  هلیسو  هب  ایرد  رد  نتفر  ورف  نودب  رگا  هلأسم 1820 - دهدب . سمخ  دیاب  وا  طقف 

ایرد رانک  زا  ای  ایرد  بآ  يور  زا  رگا  یلو  تسا . بجاو  نآ  سمخ  طایتحا  رب  انب  دـسرب  ـالط  دوخن  هب 18  نآ  تمیق  هدرک  نآ  يارب  هـک 
دایز رگید  ياهتعفنم  اب  ای  ییاهنت  هب  شلاس  جراخم  زا  دشاب و  شلغـش  راک  نیا  هک  دهدب  ار  نآ  سمخ  دیاب  یتروص  رد  دریگب ، رهاوج 
يارب هک  تسا  بجاو  یتروص  رد  دریگیم  اـیرد  رد  نتفر  ورف  نودـب  ناـسنا  هک  يرگید  تاـناویح  یهاـم و  سمخ  هلأسم 1821 - دیایب .

هک نیا  دصق  نودـب  ناسنا  رگا  هلأسم 1822 - دـشاب . رتدایز  شلاس  جراخم  زا  وا  بسک  رگید  ياهتعفنم  اـب  اـی  ییاـهنت  هب  دریگب و  بسک 
دیاب دشاب  شکلم  زیچ  نآ  هک  دـنک  دـصق  هک  یتروص  رد  دـیآ  شتـسد  هب  يرهاوج  ًاقافتا  دور و  ورف  ایرد  رد  دروآ  نوریب  ایرد  زا  يزیچ 

شتمیق هک  دنک  ادیپ  يرهاوج  نآ  مکـش  رد  دروآ و  نوریب  ار  یناویح  دور و  ورف  ایرد  رد  ناسنا  رگا  هلأسم 1823 - دهدب . ار  نآ  سمخ 
و دهدب ، ار  نآ  سمخ  دیاب  تسا ، رهاوج  شمکـش  رد  ًاعون  هک  دشاب  فدص  دـننام  ناویح  نآ  هچنانچ  دـشاب  رتشیب  ای  الط  دوخن  هدـجیه 

دننام گرزب  ياههناخدور  رد  رگا  هلأسم 1824 - دننک . يراج  نآ  رد  ار  جنگ  مکح  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشاب  هدـیعلب  رهاوج  ًاقافتا  رگا 
هلأسم 1825- دـهدب . ار  نآ  سمخ  دـیاب  دـیآیم ، لمع  رهاوج  هناخدور  نآ  رد  هچنانچ  دروآ ، نوریب  يرهاوج  دور و  ورف  تارف  هلجد و 
زا هچنانچ  و  دـهدب . ار  نآ  سمخ  دـیاب  دـشاب ، رتشیب  ای  الط  دوخن  نآ 18  تمیق  هـک  دروآ  نوریب  ربـنع  يرادـقم  دور و  ورف  بآ  رد  رگا 
هب دشاب و  شبـسک  راک  نیا  هک  یتروص  رد  دـسرن  مه  الط  دوخن  رادـقم 18  هب  نآ  تمیق  رگا  دروآ ، تسد  هب  ایرد  رانک  زا  اـی  بآ  يور 

نوریب ای  یصاوغ  شبسک  هک  یسک  هلأسم 1826 - دهدب . ار  نآ  سمخ  دیاب  دـیایب  دایز  شلاس  جراخم  زا  وا  رگید  ياهتعفنم  اب  ای  ییاهنت 
هلأسم دـهدب . ار  نآ  سمخ  هرابود  تسین  مزال  دـیایب ، داـیز  شلاـس  جراـخم  زا  يزیچ  دـهدب و  ار  اـهنآ  سمخ  رگا  تسا  ندـعم  ندروآ 

رد نتفر  ورف  هطـساو  هب  ای  دـنک ، ادـیپ  یجنگ  ای  دـشاب ، هتـشاد  مارح  هب  طولخم  لالح  لام  ای  دروآ ، نوریب  ار  یندـعم  ياهچب  رگا  - 1827
. دهدب ار  اهنآ  سمخ  دیاب  وا  ّیلو  دروآ ، نوریب  يرهاوج  ایرد 

تمینغ - 6

هتفگ تمینغ  اهنآ  هب  دـنروآ ، تسد  هب  گنج  رد  ییاهزیچ  دـننک و  گنج  راّفک  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  رما  هب  ناناملـسم  رگا  هلأسم 1828 -
مالـسلا هیلع  ماما  هک  ار  يرادـقم  زین  نآ و  لقن  لـمح و  يرادـهگن و  جراـخم  دـننام  دـناهدرک ، تمینغ  يارب  هک  ار  یجراـخم  دوشیم و 

. دنهدب ار  نآ  هیقب  سمخ  و  دنراذگب ، رانک  تمینغ  زا  دیاب  تسا  ماما  هب  صوصخم  هک  ییاهزیچ  دناسرب و  یفرصم  هب  دنادیم  حالص 

درخب ناملسم  زا  یّمِذ  رفاک  هک  ینیمز  - 7

لاکـشا دهدب  مه  ار  نآ  لوپ  رگا  و  دـهدب . نیمز  نامه  زا  ار  نآ  سمخ  دـیاب  درخب ، ناملـسم  زا  ار  ینیمز  یمذ  رفاک  رگا  هلأسم 1829 -
، درخب ناملـسم  زا  ار  اهنیا  دننام  ناکد و  هناخ و  رگا  زین  و  دشاب ، عرـش  مکاح  نذا  هب  دـیاب  دـهدب  رگید  زیچ  لوپ  زا  ریغ  رگا  یلو  درادـن ،
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نیمز دنـشورفب و  مه  يور  ار  ناکد  هناخ و  رگا  و  دهدب . ار  نآ  نیمز  سمخ  دیاب  دنـشورفب  دننک و  تمیق  هناگادج  ار  نآ  نیمز  هچنانچ 
زا ار  سمخ  هک  مه  عرـش  مکاح  هکلب  تسین ، مزال  تبرق  دـصق  سمخ  نیا  نداد  رد  و  تسین . بجاو  نیمز  سمخ  دوش  لقتنم  نآ  عبت  هب 

، دشورفب مه  يرگید  ناملسم  هب  هدیرخ  ناملسم  زا  هک  ار  ینیمز  یمذ  رفاک  رگا  هلأسم 1830 - دیامن . تبرق  دصق  تسین  مزال  دریگیم  وا 
شرگید لام  زا  ای  نیمز ، نامه  زا  ار  نآ  سمخ  دیاب  دربب ، ثرا  وا  زا  ار  نیمز  نآ  یناملـسم  دریمب و  رگا  زین  و  دهدب ، ار  نآ  سمخ  دـیاب 

، دهدب ار  نآ  سمخ  هدنـشورف  هک  دنک  طرـش  ای  دـهدن ، سمخ  هک  دـنک  طرـش  نیمز  دـیرخ  عقوم  یمذ  رفاک  رگا  هلأسم 1831 - دنهدب .
دهدب سمخ  نابحاص  هب  وا  فرط  زا  ار  سمخ  رادقم  هدنـشورف  هک  دنک  طرـش  رگا  یلو  دهدب ، ار  سمخ  دیاب  تسین و  حیحـص  وا  طرش 

حلـص وا  هب  اًـلثم  دریگب ، ار  نآ  ضوـع  دـنک و  رفاـک  کـلم  شورف ، دـیرخ و  ریغ  هب  ار  ینیمز  ناملـسم  رگا  هلأسم 1832 - درادن . لاکـشا 
دشاب و ریغص  یمذ  رفاک  رگا  هلأسم 1833 - دهدب . ار  نآ  سمخ  هک  دنک  طرـش  یّمذ  رفاک  اب  دقع  نمـض  رد  بجاو  طایتحا  رب  انب  دیامن ،

. دنریگن وا  زا  ار  نیمز  سمخ  دوشن  غلاب  ات  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درخب  ینیمز  شیارب  وا  ّیلو 

سمخ فرصم 

دهتجم هب  ار  نآ  دیاب  و  تسا ، مکاح  اب  نآ  رما  هک  تسا ، تاداس  مهـس  نآ  تمـسق  کی  دننک : تمـسق  ود  دیاب  ار  سمخ  هلأسم 1834 -
مهس نآ  رگید  فصن  و  دنهدب . هدش  هدنامرد  رفس  رد  هک  يدّیس  هب  ای  میتی  دّیس  ای  ریقف ، دّیس  هب  وا  نذا  اب  ای  دننک و  میلست  طیارشلا  عماج 

ناسنا رگا  یلو  دنناسرب . دهدیم  هزاجا  وا  هک  یفرصم  هب  ای  دنهدب  طیارشلا  عماج  دهتجم  هب  دیاب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما 
يدهتجم دهتجم و  نآ  دنادب  هک  دوشیم  هداد  نذا  وا  هب  یتروص  رد  دهدب ، دنکیمن  دـیلقت  وا  زا  هک  يدـهتجم  هب  ار  ماما  مهـس  دـهاوخب 

دشاب ریقف  دیاب  دنهدیم ، سمخ  وا  هب  هک  یمیتی  دّیس  هلأسم 1835 - دننکیم . فرصم  روط  کی  هب  ار  ماما  مهـس  دنکیم ، دیلقت  وا  زا  هک 
رفـس رد  هک  يدّیـس  هب  هلأـسم 1836 - داد . سمخ  دوـشیم  دـشابن  مه  ریقف  شنطو  رد  رگا  هدـش ، هدـنامرد  رفـس  رد  هک  يدّیـس  هـب  یلو 

هب یلو  داد  سمخ  دوشیم  تسین  لداع  هک  يدّیس  هب  هلأسم 1837 - دنهدب . سمخ  دیابن  دشاب ، تیصعم  رفس  وا  رفس  رگا  هدش ، هدنامرد 
هب کـمک  نداد  سمخ  رگا  تسا ، راـک  تیـصعم  هک  يدّیـس  هـب  هلأسم 1838 - دـنهدب . سمخ  دـیابن  تسین ، یماـما  هدزاود  هک  يدـّیس 

، دشابن وا  تیصعم  هب  کمک  سمخ  نداد  هچ  رگا  دنکیم ، تیصعم  اراکشآ  هک  مه  يدّیـس  هب  داد و  سمخ  دوشیمن  دشاب ، وا  تیـصعم 
، لداع رفن  ود  هک  نآ  رگم  داد  سمخ  وا  هب  دوشیمن  مدّیـس  دـیوگب  یـسک  رگا  هلأسم 1839 - دنهدب . سمخ  دـیابن  بجاو  طایتحا  رب  انب 
هب هلأسم 1840 - تسا . دّیس  هک  دنک  ادیپ  نانیمطا  ای  نیقی  ناسنا  هک  دشاب  فورعم  يروطب  مدرم  نیب  رد  ای  دننک  قیدصت  ار  وا  ندوب  دّیس 

هلأسم 1841- داد . سمخ  دوشیم  دشاب  هتشادن  نیقی  وا  ندوب  دّیس  هب  ناسنا  هچ  رگا  تسا ، دیس  دشاب  روهشم  شدوخ  رهش  رد  هک  یسک 
جراخم رگا  یلو  دـناسرب ، شدوخ  جراـخم  فرـصم  هب  هک  دـهدب  سمخ  وا  هب  دـیابن  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  تسا  هدّیـس  شنز  هک  یـسک 

نآ فرـصم  هب  هک  دـهدب  نز  هب  سمخ  تباـب  زا  رهوـش  تسا  زیاـج  تسین ، بجاو  شرهوـش  رب  تسا و  جاـتحم  نآ  هب  هک  دراد  يرگید 
زا دـناوتیمن  بجاو ، طایتحا  رب  اـنب  دـشاب  بجاو  ناـسنا  رب  تسین  ناـسنا  هجوز  هک  يدّیـس  جراـخم  رگا  هلأسم 1842 - دـناسرب . جراخم 
رب هک  شدوخ  جراـخم  ریغ  يرگید - فرـصم  هب  هک  دـنک  وا  کـلم  سمخ  يرادـقم  رگا  یلو  دـهدب ، ار  وا  كاـشوپ  كاروخ و  سمخ 

دناوـتیمن وا  تسا و  بجاو  يرگید  رب  شجراـخم  هک  يریقف  دّیـس  هب  هلأسم 1843 - درادن . یعنام  دـناسرب  تسا - بجاو  هدـنهد  سمخ 
ریقف دّیـس  کی  هب  لاس  کی  جراخم  زا  رتشیب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 1844 - داد . سمخ  دوشیم  دهدب ، ار  دّیـس  نآ  جراخم 
ادیپ ات  سمخ  يرادهگن  ای  دوش ، ادـیپ  هک  دـهدن  مه  لامتحا  دـشابن و  یّقحتـسم  دّیـس  ناسنا  رهـش  رد  رگا  هلأسم 1845 - دـنهدن . سمخ 

زا ار  نآ  ندرب  جراخم  هک  تسا  نآ  طایتحا  دناسرب و  قحتـسم  هب  و  دربب ، يرگید  رهـش  هب  ار  سمخ  دیاب  دـشابن ، نکمم  قحتـسم ، ندـش 
، هدرکن یهاتوک  رگا  دـهدب و  ار  نآ  ضوع  دـیاب  هدرک ، یهاتوک  نآ  يرادـهگن  رد  هچناـنچ  دورب ، نیب  زا  سمخ  رگا  درادـنرب و  سمخ 

يرادهگن هچ  رگا  دوش  ادـیپ  هک  دـهد  لامتحا  یلو  دـشابن  یقحتـسم  شدوخ  رهـش  رد  هاگره  هلأـسم 1846 - تسین . بـجاو  وا  رب  يزیچ 
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فلت دنکن و  یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هچنانچ  و  دربب ، يرگید  رهـش  هب  ار  سمخ  دناوتیم  دـشاب  نکمم  قحتـسم  ندـش  ادـیپ  ات  سمخ 
، دوش ادیپ  قحتسم  شدوخ  رهـش  رد  رگا  هلأسم 1847 - درادرب . سمخ  زا  ار  نآ  ندرب  جراخم  دـناوتیمن  یلو  دـهدب . يزیچ  دـیابن  دوش ،
هک یتروص  رد  دـهدب و  شدوخ  زا  دـیاب  ار  نآ  ندرب  جراخم  یلو  دـناسرب ، قحتـسم  هب  دربب و  رگید  رهـش  هب  ار  سمخ  دـناوتیم  مه  زاـب 
هب ار  سمخ  عرـش  مکاح  نذا  اـب  رگا  هلأسم 1848 - تسا . نماـض  دـشاب  هدرکن  یهاـتوک  نآ  يرادـهگن  رد  هچ  رگا  دورب ، نیب  زا  سمخ 

هدوب لیکو  عرش  مکاح  فرط  زا  هک  دهدب  یسک  هب  رگا  تسا  نینچمه  دهدب و  سمخ  هرابود  تسین  مزال  دورب  نیب  زا  دربب و  رگید  رهش 
طایتحا هب  دهدب ، رگید  سنج  زا  دهدن و  لام  دوخ  زا  ار  سمخ  رگا  هلأسم 1849 - دربب . رگید  رهش  هب  رهش  نآ  زا  دریگب و  ار  سمخ  هک 

هچ رگا  دنک ، باسح  تمیق  زا  رتنارگ  هچنانچ  و  دنک ، باسح  سنج  نآ  یعقاو  تمیق  هب  دیاب  دریگب و  هزاجا  عرـش  مکاح  زا  دـیاب  بجاو 
تسا راکبلط  قحتسم  زا  هک  یسک  هلأسم 1850 - دهدب . هدرک  باسح  دایز  هک  ار  يرادقم  دیاب  دشاب ، هدش  یضار  تمیق  نآ  هب  قحتـسم ،

هب دوخ  یهدب  تباب  قحتـسم  دعب  دهدب و  وا  هب  ار  سمخ  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنک ، باسح  سمخ  تباب  ار  دوخ  بلط  دهاوخیم  و 
کلام هب  دریگب و  ار  سمخ  دناوتیمن  قحتـسم  هلأسم 1851 - تسین . مزال  طایتحا  نیا  دـشاب  عرـش  مکاح  نذا  اب  رگا  یلو  دـنادرگرب . وا 

لها نویدم  دهاوخیم  دوریمن و  مه  شندش  رادزیچ  دـیما  هدـش و  ریقف  تسا و  راکهدـب  سمخ  يدایز  رادـقم  هک  یـسک  یلو  دـشخبب ،
مکاح اـب  ار  سمخ  رگا  هلأسم 1852 - درادن . لاکـشا  دشخبب  وا  هب  دریگب و  وا  زا  ار  سمخ  هک  دوش  یـضار  قحتـسم  رگا  دـشابن ، سمخ 

رازه اًلثم  رگا  سپ  دیامن ، رسک  لاس  نآ  عفانم  زا  دناوتیمن  دزادرپب  دعب  لاس  رد  دهاوخب  دنک و  نادرگ  تسد  دّیس ، اب  ای  وا  لیکو  ای  عرش 
و دهدب ، ار  ناموت  رازه  ود  سمخ  دیاب  دـشاب ، هتـشاد  شجراخم  زا  رتشیب  ناموت  رازه  ود  دـعب  لاس  عفانم  زا  هدرک و  نادرگ  تسد  ناموت 

. دزادرپب هیقب  زا  تسا  راکهدب  سمخ  تباب  هک  ار  یناموت  رازه 

تاکز ماکحا 

تاکز ماکحا 

. رتش متفه : هرقن . مشـش : الط . مجنپ : شمـشک . مراـهچ : اـمرخ . موس : وج . مود : مدـنگ . لوا : تسا : بجاو  زیچ  ُهن  تاـکز  هلأسم 1853 -
هدش نیعم  هک  يرادقم  دیاب  دوشیم  هتفگ  ًادعب  هک  یطیارش  اب  دشاب ، زیچ  ُهن  نیا  زا  یکی  کلام  یسک  رگا  و  دنفسوگ . مهن : واگ . متشه :

تاـکز دراد  وـج  تیـصاخ  مدـنگ و  یمرن  هب  تسا  ياهناد  هک  ْتلُـس  هلأسم 1854 - دـناسرب . دـناهداد  روتـسد  هک  ییاهفرـصم  زا  یکی  هب 
. دوش هداد  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  شتاکز  دشابیم ، اعنص  نامدرم  كاروخ  تسا و  مدنگ  لثم  هک  ْسلَع  یلو  درادن ،

تاکز ندش  بجاو  طیارش 

دازآ لقاع و  غلاب و  نآ ، کلام  دسرب و  دوشیم  هتفگ  ًادعب  هک  باِصن  رادقم  هب  لام  هک  دوشیم  بجاو  یتروص  رد  تاکز  هلأسم 1855 -
دوب هرقن  الط و  رتش و  دنفـسوگ و  واگ و  کلام  هام  هدزاود  ناسنا  هک  نآ  زا  دـعب  هلأسم 1856 - دنک . فرـصت  لام  نآ  رد  دناوتب  دشاب و 
نماض دنک  فرصت  رگا  دورب و  نیب  زا  لام  هک  دنک  فرصت  لام  رد  يروط  دناوتیمن  مهدزاود  هام  لوا  زا  یلو  دهدب . ار  نآ  تاکز  دیاب 

رگا هلأسم 1857 - تسین . بجاو  وا  رب  تاکز  دورب  نیب  زا  تاکز  ياهطرـش  زا  یـضعب  وا  رایتخا  نودـب  مهدزاود  هام  رد  هچناـنچ  تسا و 
یتقو وج  مدنگ و  تاکز  هلأسم 1858 - تسین . بجاو  وا  رب  تاکز  دوش ، غلاب  لاس  نیب  رد  هرقن  الط و  رتش و  دنفـسوگ و  واـگ و  کـلام 

مه یعقوم  و  تسا ، هروغ  هک  دوشیم  بجاو  یتقو  طایتحا  رب  انب  شمـشک  تاکز  و  دوش ، هتفگ  وج  مدـنگ و  اـهنآ  هب  هک  دوشیم  بجاو 
نمرخ عقوم  وج  مدـنگ و  رد  تاکز  نداد  تقو  یلو  دوشیم . بجاو  نآ  تاکز  دـنیوگیم  رمَت  وا  هب  هک  دـش  کـشخ  يردـق  اـمرخ  هک 
تاکز ندش  بجاو  عقوم  رگا  هلأسم 1859 - دنـشاب . هدش  کشخ  هک  تسا  یعقوم  شمـشک  امرخ و  رد  اهنآ و  هاک  ندرک  ادج  ندـش و 
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رگا هلأسم 1860 - دـهدب . ار  اهنآ  تاکز  دـیاب  دـشاب ، غلاب  اهنآ  بحاص  دـش ، هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  اـمرخ  شمـشک و  وج و  مدـنگ و 
هناوید لاس  زا  يرادقم  رد  رگا  یلو  تسین . بجاو  وا  رب  تاکز  دـشاب ، هناوید  لاس  مامت  رد  هرقن  الط و  رتش و  دنفـسوگ و  واگ و  بحاص 
تاکز طایتحا  رب  انب  هدوب  لقاع  لاس  مامت  رد  دنیوگب  مدرم  هک  دـشاب  مک  يردـقب  وا  یگناوید  هچنانچ  ددرگ  لقاع  لاس  رخآ  رد  دـشاب و 

زا تاکز  دوش ، شوهیب  ای  تسم  لاس  زا  يرادقم  رد  هرقن  الط و  رتش و  دنفـسوگ و  واگ و  بحاص  رگا  هلأسم 1861 - تسا . بجاو  وا  رب 
هلأسم 1862- دشاب . شوهیب  ای  تسم  شمـشک  امرخ و  وج و  مدنگ و  تاکز  ندش  بجاو  عقوم  رگا  تسا  نینچمه  و  دوشیمن . طقاس  وا 
هک یعقوم  دننک و  بصغ  وا  زا  ار  یتعارز  رگا  زین  و  درادن . تاکز  دنک  فرصت  نآ  رد  دناوتیمن  دناهدرک و  بصغ  ناسنا  زا  هک  ار  یلام 

الط و رگا  هلأسم 1863 - درادـن . تاکز  ددرگیم  رب  شبحاص  هب  هک  یعقوم  دـشاب ، هدـننکبصغ  تسد  رد  دوشیم ، بجاو  نآ  تاـکز 
ضرق هک  یـسک  رب  دهدب و  ار  نآ  تاکز  دـیاب  دـنامب ، وا  دزن  لاس  کی  دـنک و  ضرق  تسا  بجاو  نآ  تاکز  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  هرقن 

. تسین بجاو  يزیچ  هداد 

شمشک امرخ و  وج و  مدنگ و  تاکز 

زیربت و 45 نم  اهنآ 288  باصن  دنسرب و  باصن  رادقم  هب  هک  دوشیم  بجاو  یتقو  شمشک  امرخ و  وج و  مدنگ و  تاکز  هلأسم 1864 -
دعب امرخ  و  ندش ، شمـشک  زا  دعب  روگنا  زا  تاکز  نداد  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1865 - دوشیم . مرگولیک   847 هک 207 / تسا  مک  لاقثم 
دیاب دـهدب ، ریقف  هب  اًلثم  ای  دـنروخب ، شتالایع  دوخ و  هدـش - بجاو  اهنآ  تاـکز  هک  مسا - قدـص  زا  دـعب  مدـنگ  وج و  و  ندـش ، رمت  زا 

نآ کلام  دش  بجاو  روگنا  امرخ و  وج و  مدنگ و  تاکز  هک  نآ  زا  دعب  رگا  هلأسم 1866 - دهدب . هدرک  فرصم  هک  ار  يرادقم  تاکز 
باصن هزادنا  هب  وا  مهس  هک  هثرو  زا  کی  ره  دریمب ، تاکز  ندش  بجاو  زا  شیپ  رگا  یلو  دنهدب . وا  لام  زا  ار  تاکز  رادقم  دیاب  دریمب ،

هک نمرخ  عقوم  تسا ، تاکز  يروآعمج  رومأم  عرـش  مکاح  فرط  زا  هک  یـسک  هلأسم 1867 - دهدب . ار  دوخ  مهـس  تاکز  دیاب  تسا ،
يزیچ دهدن و  کلام  رگا  و  دنک . هبلاطم  ار  تاکز  دناوتیم  روگنا ، امرخ و  ندش  کشخ  زا  دعب  دـننکیم و  ادـج  هاک  زا  ار  وج  مدـنگ و 

ای روگنا  اـمرخ و  تخرد  ندـش  کـلام  زا  دـعب  رگا  هلأـسم 1868 - دـهدب . ار  نآ  ضوـع  دـیاب  دورب  نیب  زا  هدـش ، بجاو  نآ  تاـکز  هک 
امرخ و وج و  مدنگ و  تاکز  هک  نآ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1869 - دهدب . ار  نآ  تاکز  دیاب  دوش ، بجاو  اهنآ  تاکز  وج  مدـنگ و  تعارز 
ار روگنا  ای  امرخ  ای  وج  ای  مدـنگ  ناسنا  رگا  هلأسم 1870 - دهدب . ار  اهنآ  تاکز  دیاب  دـشورفب ، ار  تخرد  تعارز و  دـش ، بجاو  روگنا 
ار نآ  تاکز  هک  دـنادب  رگا  و  تسین . بجاو  وا  رب  يزیچ  هن ، ای  هداد  هک  دـنک  کش  اـی  هداد ، ار  نآ  تاـکز  هدنـشورف  هک  دـنادب  درخب و 

مکاح و  تسا . لطاب  رادـقم  نآ  هلماعم  دـهدن  هزاجا  دوش ، هداد  تاکز  تباب  زا  دـیاب  هک  ار  يرادـقم  هلماعم  عرـش  مکاح  هچنانچ  هدادـن ،
تمیق دیاب  رادیرخ  و  تسا . حیحـص  هلماعم  دهد ، هزاجا  ار  تاکز  رادقم  هلماعم  رگا  و  دریگب ، رادیرخ  زا  ار  تاکز  رادقم  دـناوتیم  عرش 
هلأـسم دریگب . سپ  وا  زا  دـناوتیم  دـشاب ، هداد  هدنـشورف  هب  ار  رادـقم  نآ  تمیق  هک  یتروص  رد  و  دـهدب ، عرـش  مکاـح  هب  ار  رادـقم  نآ 

زا رتمک  ندش  کشخ  زا  دعب  دـسرب و  مک  لاقثم  نم و 45  هب 288  تسا  رت  هک  یعقوم  شمـشک  امرخ و  وج و  مدنگ و  نزو  رگا  - 1871
کشخ هچ  رگا  دنک  فرصم  ندش  کشخ  زا  شیپ  ار  امرخ  وج و  مدنگ و  رگا  هلأسم 1872 - تسین . بجاو  نآ  تاکز  دوش ، رادقم  نیا 

هلأسم 1873- تسا . هدیدنـسپ  یلیخ  دـهدب  ار  اهنآ  تاـکز  ًاـطایتحا  رگا  یلو  تسین  بجاو  اـهنآ  تاـکز  دـشاب ، باـصن  هزادـنا  هب  اـهنآ 
مک لاقثم  نم و 45  هب 288  نآ  کشخ  هک  دـشاب  يرادـقم  هچنانچ  دوشیم  مک  یلیخ  دـنامب  رگا  دـنروخیم و  ار  نآ  هزات  هک  ییاـمرخ 

دنامب وا  دزن  مه  لاس  دـنچ  رگا  هداد  ار  اهنآ  تاکز  هک  یـشمشک  امرخ و  وج و  مدـنگ و  هلأسم 1874 - تسا . بجاو  نآ  تاکز  دـسرب ،
هدافتـسا نآ  دـننام  ولد و  بآ  زا  مه  و  دوش ، بورـشم  ناراب  بآ  زا  مه  روگنا ، امرخ و  وج و  مدـنگ و  رگا  هلأسم 1875 - درادن . تاکز 

يرایبآ ناراب  بآ  اب  دـنیوگب  رگا  و  تسا ، کی  تسیب  نآ  تاکز  ناراب ، هن  هدـش  يرایبآ  ولد  اب  دـنیوگب  هک  دـشاب  يروط  هچناـنچ  دـنک ،
ولد و بآ  زا  مه  دوش و  بورـشم  ناراـب  بآ  زا  مه  روگنا ، اـمرخ و  وـج و  مدـنگ و  رگا  هلأسم 1876 - تسا . کی  هد  نآ  تاکز  هدـش ،
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رگا و  تسا ؛ کی  تسیب  نآ  تاکز  هتـشاد ، هبلغ  نآ  دـننام  ولد و  اب  يرایبآ  دـنیوگب  هک  دـشاب  يروط  هچناـنچ  دـنک ، هدافتـسا  نآ  دـننام 
بآ اب  يرایبآ  یلو  هتشاد  هبلغ  رهن  ناراب و  بآ  دنیوگن  رگا  هکلب  تسا  کی  هد  نآ  تاکز  هتشاد  هبلغ  ناراب  رهن و  بآ  اب  يرایبآ  دنیوگب 

اب يرایبآ  هک  دنک  کش  رگا  هلأسم 1877 - دشابیم . کی  هد  نآ  تاکز  طایتحا ، رب  انب  دـشاب ، نآ  دـننام  ولد و  بآ  زا  رتشیب  رهن  ناراب و 
رهن ناراب و  بآ  اب  روگنا  امرخ و  وج و  مدـنگ و  رگا  هلأسم 1878 - دوشیم . بجاو  وا  رب  کی  تسیب  ولد ، هب  يرایبآ  ای  هدـش  ناراب  بآ 

دنکن کمک  لوصحم  ندش  دایز  هب  ولد  بآ  و  دوش ، يرایبآ  مه  ولد  بآ  اب  یلو  دـشابن  جاتحم  نآ  دـننام  ولد و  بآ  هب  دوش و  بورـشم 
بورـشم مه  ناراب  رهن و  بآ  اب  یلو  دشابن  جاتحم  ناراب  رهن و  بآ  هب  دوش و  يرایبآ  نآ  دننام  ولد و  اب  رگا  و  تسا ، کی  هد  نآ  تاکز 

يرایبآ نآ  دننام  ولد و  اب  ار  یتعارز  رگا  هلأسم 1879 - تسا . کی  تسیب  نآ  تاکز  دننکن ، کمک  لوصحم  ندـش  دایز  هب  اهنآ  دوش و 
هک یتعارز  تاکز  دوشن  يرایبآ  هب  جاتحم  دیامن و  هدافتسا  نیمز  نآ  تبوطر  زا  هک  دننک  یتعارز  تسا  نآ  يولهپ  هک  ینیمز  رد  دننک و 

مدنگ و يارب  هک  ار  یجراخم  هلأسم 1880 - دـشابیم . کی  هد  تسا ، نآ  يولهپ  هک  یتعارز  تاکز  کی و  تسیب  هدـش ، يرایبآ  ولد  اـب 
. دنک رسک  لصاح  زا  دناوتیم  هدش ، مک  تعارز  هطساو  هب  هک  ار  سابل  بابسا و  تمیق  زا  يرادقم  یتح  تسا  هدرک  روگنا  امرخ و  وج و 
هک یتقو  تمیق  هلأسم 1881 - دهدب . ار  نآ  هدنام  یقاب  تاکز  دیاب  دسرب ، مک  لاقثم  نم و 45  هب 288  اهنیا  ندرک  مک  زا  شیپ  هچنانچ  و 

کلم ود ، نیا  زا  یکی  اـی  تعارز  بابـسا  نیمز و  رگا  هلأسم 1882 - دیامن . باسح  جراخم  ءزج  دـناوتیم  هدیـشاپ  تعارز  يارب  ار  مخت 
، هداد ماجنا  ترجایب  يرگید  ای  هدرک  شدوخ  هک  ییاهراک  يارب  زین  و  دـنک ، باـسح  جراـخم  ءزج  ار  اـهنآ  هیارک  دـیابن  دـشاب ، وا  دوخ 
ای اـمرخ  رگا  یلو  تسین  جراـخم  ءزج  نآ  تمیق  درخب ، ار  اـمرخ  اـی  روگنا  تخرد  رگا  هلأسم 1883 - دوشیمن . رـسک  لـصاح  زا  يزیچ 
نآ رد  درخب و  ار  ینیمز  رگا  هلأـسم 1884 - دوشیم . باـسح  جراـخم  ءزج  هداد  نآ  يارب  هک  ار  یلوپ  درخب ، ندـیچ  زا  شیپ  ار  روـگنا 
هک ار  یلوپ  درخب ، ار  تعارز  رگا  یلو  دوشیمن ، باـسح  جراـخم  ءزج  هداد  نیمز  دـیرخ  يارب  هک  ار  یلوپ  دراـکب ، وج  اـی  مدـنگ  نیمز 
زا دیآیم ، تسد  هب  نآ  زا  هک  ار  یهاک  تمیق  دیاب  اّما  دنک ، مک  لصاح  زا  دـیامن و  باسح  جراخم  ءزج  دـناوتیم  هداد  نآ  دـیرخ  يارب 
دص راهچ  طقف  دشاب ، ناموت  دص  نآ  هاک  تمیق  درخب و  ناموت  دصناپ  ار  یتعارز  رگا  اًلثم  دیامن  رـسک  هداد  تعارز  دیرخ  يارب  هک  یلوپ 

تـسا مزال  تعارز  يارب  هک  رگید  ياهزیچ  واـگ و  نودـب  هک  یـسک  هلأسم 1885 - دـیامن . باسح  جراخم  ءزج  دـناوتیم  ار  نآ  ناـموت 
هک یسک  هلأسم 1886 - دیامن . باسح  جراخم  ءزج  هداد  اهنیا  دیرخ  يارب  هک  ار  یلوپ  دـیابن  درخب ، ار  اهنیا  رگا  دـنک ، تعارز  دـناوتیم 

نیب زا  یلک  هب  تعارز  هطـساوب  درخب و  ار  اهنآ  رگا  دـنک ، تعارز  دـناوتیمن  تسا  مزال  تعارز  يارب  هک  يرگید  ياهزیچ  واگ و  نودـب 
ءزج ار  رادـقم  نآ  دـناوتیم  دوش  مک  اهنآ  تمیق  زا  يرادـقم  رگا  دـیامن و  باـسح  جراـخم  ءزج  ار  اـهنآ  تمیق  ماـمت  دـناوتیم  دـنورب ،

. دـیامن باسح  جراخم  ءزج  ار  اهنآ  تمیق  زا  يزیچ  دـیابن  دوشن ، مک  ناـشتمیق  زا  يزیچ  تعارز  زا  دـعب  رگا  یلو  دـنک  باـسح  جراـخم 
ره يارب  هک  ییاهجرخ  دراکب ، تسین  بجاو  نآ  تاـکز  هک  اـیبول  جـنرب و  لـثم  يزیچ  مدـنگ و  وج و  نیمز  کـی  رد  رگا  هلأسم 1887 -
هب ود  ره  رگا  اًلثم  دیامن ، تمـسق  ود ، ره  هب  دیاب  هدرک  یجراخم  ود  ره  يارب  رگا  یلو  دوشیم ، باسح  نامه  ياپ  طقف  هدرک  اهنآ  مادک 

مخش دننام  یلمع  لوا  لاس  يارب  رگا  هلأسم 1888 - دیامن . رسک  دراد  تاکز  هک  یـسنج  زا  ار  جراخم  فصن  دناوتیم  هدوب ، هزادنا  کی 
لاس دنچ  يارب  رگا  یلو  دنک ، رـسک  لوا  لاس  زا  ار  نآ  جراخم  دیاب  دـشاب  هتـشاد  هدـیاف  مه  دـعب  ياهلاس  يارب  هچ  رگا  دـهد  ماجنا  ندز 
هویم تعارز و  دراد و  فالتخا  رگیدکی  اب  اهنآ  لصف  هک  رهـش  دنچ  رد  ناسنا  رگا  هلأسم 1889 - دیامن . میـسقت  اهنآ  نیب  دیاب  دنک  لمع 

هچنانچ دوش ، باسح  لاس  کی  لوصحم  اهنآ  همه  دـشاب و  هتـشاد  روگنا  ای  امرخ  ای  وج  ای  مدـنگ  دـیآیمن  تسد  هب  تقو  کی  رد  اـهنآ 
تاکز و  دهدب ، دـسریم  هک  یعقوم  ار  نآ  تاکز  دـیاب  دـشاب ، مک  لاقثم  نم و 45  ینعی 288  باصن  هزادـنا  هب  دـسریم  لوا  هک  يزیچ 

رگا سپ  دسرب . نآ  هیقب  ات  دنکیم  ربص  دـشابن  باصن  هزادـنا  هب  دـسریم  لوا  هچنآ  رگا  و  دـیامن ، ادا  دـیآیم  تسد  هب  تقو  ره  ار  هیقب 
رگا هلأسم 1890 - تسین . بجاو  نآ  تاـکز  دوشن ، باـصن  رادـقم  هب  رگا  و  تسا ، بجاو  نآ  تاـکز  دوش ، باـصن  رادـقم  هب  مه  يور 

. تسا بجاو  نآ  تاکز  طایتحا  رب  انب  دشاب ، باصن  رادقم  هب  مه  يور  هچنانچ  دـهد ، هویم  هبترم  ود  لاس  کی  رد  روگنا  ای  امرخ  تخرد 
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نآ هزات  زا  تاکز  دـصق  هب  هچناـنچ  دوشیم ، باـصن  هزادـنا  هب  نآ  کـشخ  هک  دراد  هزاـت  روگنا  اـی  اـمرخ  يرادـقم  رگا  هلأسم 1891 -
تاکز رگا  هلأسم 1892 - درادن . لاکـشا  تسا  بجاو  وا  رب  هک  دـشاب  یتاکز  هزادـنا  هب  دوش  کشخ  رگا  هک  دـهدب  قحتـسم  هب  يردـقب 
روگنا ای  هزات  يامرخ  تاکز  رگا  زین  دهدب و  روگنا  ای  هزات  يامرخ  ار  نآ  تاکز  دناوتیمن  دشاب  بجاو  وا  رب  شمشک  ای  کشخ  يامرخ 
تمیق دـصق  هب  ار  يرگید  زیچ  ای  اهنیا  زا  یکی  رگا  اّما  دـهدب . شمـشک  ای  کشخ  ياـمرخ  ار  نآ  تاـکز  دـناوتیمن  دـشاب ، بجاو  وا  رب 

مامت لوا  دیاب  دریمب ، رگا  هدش  بجاو  نآ  تاکز  هک  دراد  مه  یلام  تسا و  راکهدب  هک  یسک  هلأسم 1893 - درادن . یعنام  دهدب  تاکز 
ای وج  ای  مدنگ  تسا و  راکهدب  هک  یسک  هلأسم 1894 - دنیامن . ادا  ار  وا  ضرق  دعب  دنهدب ، هدش  بجاو  نآ  تاکز  هک  یلام  زا  ار  تاکز 
هک مادـک  ره  دـنهدب ، رگید  لاـم  زا  ار  وا  ضرق  هثرو  دوش ، بجاو  اـهنیا  تاـکز  هک  نآ  زا  شیپ  دریمب و  رگا  دراد ، مه  روـگنا  اـی  اـمرخ 

هچنانچ دنهدن  ار  وا  ضرق  دوش ، بجاو  اهنیا  تاکز  هکنآ  زا  شیپ  رگا  و  دهدب ، تاکز  دیاب  دسرب ، مک  لاقثم  نم و 45  هب 288  ناشمهس 
هک یتروص  رد  دشاب ، وا  یهدـب  زا  رتشیب  تیم  لام  رگا  و  دـنهدب ، ار  اهنیا  تاکز  تسین  بجاو  دـشاب  وا  یهدـب  هزادـنا  هب  طقف  تیم  لام 
هب ار  هچنآ  دنهدب ، راکبلط  هب  مه  ار  روگنا  امرخ و  وج و  مدنگ و  زا  يرادـقم  دـیاب  دـنیامن  ادا  دـنهاوخب  رگا  هک  تسا  يردـقب  وا  یهدـب 

هلأسم دهدب . ار  نآ  تاکز  دیاب  دوش ، باصن  هزادنا  هب  شمهس  هک  نانآ  مادک  ره  تسا و  هثرو  لام  هیقب  درادن و  تاکز  دنهدیم  راکبلط 
دوخ زا  ار  دب  بوخ و  زا  مادک  ره  تاکز  دیاب  دراد  دب  بوخ و  هدش  بجاو  اهنآ  تاکز  هک  یشمشک  امرخ و  وج و  مدنگ و  رگا  - 1895

. دهدب دناوتیمن  دب  زا  ار  همه  تاکز  بجاو  طایتحا  هب  Șو  دب  بوخ و  زا  ار  همه  تاکز  ای  دهدب و  اهنآ 

الط باصِن 

تسیب هب  الط  یتقو  سپ  تسا ، دوخن  نآ 18  لاقثم  ره  هک  تسا  یعرـش  لاقثم  تسیب  نآ  لوا  باصن  دراد : باِصن  ود  الط  هلأسم 1896 -
هک ار  نآ  کی  لهچ  دیاب  ناسنا  دشاب  هتـشاد  دش  هتفگ  هک  مه  ار  رگید  طیارـش  رگا  دسرب ، تسا  یلومعم  لاقثم  هدزناپ  هک  یعرـش  لاقثم 

تـسا یعرـش  لاقثم  راهچ  نآ  مود  باصن  تسین و  بجاو  نآ  تاکز  دسرن  رادـقم  نیا  هب  رگا  دـهدب و  تاکز  تباب  زا  دوشیم  دوخن  ُهن 
دهدب و کی  لهچ  رارق  زا  ار  لاقثم  مامت 18  تاکز  دـیاب  دوش ، هفاضا  لاقثم  هدزناپ  هب  لاقثم  هس  رگا  ینعی  دوشیم  لومعم  لاقثم  هس  هک 

الاب هچ  ره  تسا  نینچمه  و  درادـن ، تاکز  نآ  يدایز  و  دـهدب ، ار  نآ  لاـقثم  تاکز 15  دـیاب  طقف  دوش ، هفاضا  لاـقثم  هس  زا  رتمک  رگا 
. درادن تاکز  هدش  هفاضا  هک  يرادقم  دوش ، هفاضا  رتمک  رگا  دهدب و  ار  اهنآ  مامت  تاکز  دیاب  دوش ، هفاضا  لاقثم  هس  رگا  ینعی  دور ،

هرقن باصِن 

مه ار  رگید  طیارـش  دسرب و  لاقثم  هب 105  هرقن  رگا  هک  تسا  یلومعم  لاـقثم  نآ 105  لوا  باصن  دراد : باـصن  ود  هرقن  هلأسم 1897 -
دـسرن رادقم  نیا  هب  رگا  دـهدب و  تاکز  تباب  زا  تسا  دوخن  لاقثم و 15  هک 2  ار  نآ  کی  لهچ  دیاب  ناسنا  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 
درادن تاکز  نآ  يدایز  دهدب و  ار  نآ  لاقثم  تاکز 105  دیاب  طقف  دوش ، هفاضا  لاقثم  زا 21  رتمک  رگا  دهدب و  دش  هتفگ  هک  يروطب  ار 

هک يرادقم  دوش  هفاضا  رتمک  رگا  و  دهدب ، ار  اهنآ  مامت  تاکز  دـیاب  دوش ، هفاضا  لاقثم  رگا 21  ینعی  دور ، الاب  هچ  ره  تسا  نینچمه  و 
وا رب  هک  ار  یتاکز  دـهدب ، دراد  هرقن  الط و  هچ  ره  کی  لهچ  ناسنا  رگا  نیا  رب  انب  درادـن . تاکز  تسا  لاقثم  زا 21  رتمک  هدش و  هفاضا 

، دـهدب ار  نآ  کی  لـهچ  رگا  دراد ، هرقن  لاـقثم  هک 110  یـسک  اًـلثم  تسا  هداد  بجاو  رادـقم  زا  رتـشیب  مه  یهاـگ  هداد و  هدوـب  بجاو 
الط هک  یسک  هلأسم 1898 - تسا . هدوبن  بجاو  هک  هداد  نآ  لاقثم  يارب 5  مه  يرادقم  هداد و  هدوب  بجاو  هک  ار  نآ  لاقثم  تاکز 105 

. دهدب ار  نآ  تاکز  دیاب  هلاس  همه  هدشن ، مک  لوا  باصن  زا  یتقو  ات  دشاب ، هداد  ار  نآ  تاکز  هچ  رگا  تسا ، باصن  هزادـنا  هب  وا  هرقن  ای 
زا نآ  هکـس  رگا  دـشاب و  جاور  نآ  اب  هلماعم  دنـشاب و  هدز  هکـس  ار  نآ  هک  دوشیم  بجاو  یتروص  رد  هرقن  الط و  تاکز  هلأسم 1899 -
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درادن تاکز  دـنربیم ، راک  هب  تنیز  يارب  اهنز  هک  يراد  هکـس  هرقن  الط و  هلأسم 1900 - دنهدب . ار  نآ  تاکز  دـیاب  دـشاب  هتفر  مه  نیب 
هرقن و لاقثم  اًلثم 104  دشابن  لوا  باصن  هزادنا  هب  اهنآ  مادـک  چـیه  رگا  دراد ، هرقن  الط و  هک  یـسک  هلأسم 1901 - دـشاب . جاور  هچ  رگا 

بجاو یتروص  رد  هرقن  الط و  تاکز  دـش  هتفگ  ًاقباس  هک  ناـنچ  هلأسم 1902 - تسین . بجاو  وا  رب  تاکز  دـشاب ، هتـشاد  الط  لاقثم   14
وا رب  تاکز  دوش ، رتمک  لوا  باصن  زا  وا  هرقن  الط و  هام ، هدزای  نیب  رد  رگا  دـشاب و  باصن  رادـقم  کلام  هاـم  هدزاـی  ناـسنا  هک  دوشیم 
بآ ار  اهنآ  ای  دـیامن  ضوع  رگید  زیچ  ای  هرقن  ای  الط  اـب  دراد  هک  ار  ياهرقن  ـالط و  هاـم  هدزاـی  نیب  رد  رگا  هلأسم 1903 - تسین . بجاو 

. دهدب ار  تاکز  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دنکب ، ار  اهراک  نیا  تاکز  نداد  زا  رارف  يارب  رگا  یلو  تسین . بجاو  وا  رب  تاکز  دنک ،
ای نزو  ندرک ، بآ  هطـساو  هب  هچنانچ  و  دـهدب ، ار  اهنآ  تاکز  دـیاب  دـنک ، بآ  ار  هرقن  ـالط و  لوپ  مهدزاود  هاـم  رد  رگا  هلأسم 1904 -

بوخ و دراد  هک  ياهرقن  الط و  رگا  هلأسم 1905 - دهدب . هدوب  بجاو  وا  رب  ندرک  بآ  زا  شیپ  هک  ار  یتاکز  دـیاب  دوش ، مک  اهنآ  تمیق 
بوخ هرقن  الط و  زا  ار  اهنآ  همه  تاکز  تسا  رتهب  یلو  دهدب  نآ  دوخ  زا  ار  دب  بوخ و  زا  مادـک  ره  تاکز  دـناوتیم  دـشاب ، هتـشاد  دـب 

دش هتفگ  نآ  رادقم  هک  باصن  هزادنا  هب  نآ  صلاخ  رگا  دراد ، رگید  زلف  یلومعم  هزادنا  زا  رتشیب  هک  ياهرقن  الط و  هلأسم 1906 - دهدب .
. تسین بجاو  نآ  تاکز  هن ، ای  تسه  باصن  هزادـنا  هب  نآ  صلاخ  هک  دراد  کـش  هچناـنچ  و  دـهدب ، ار  نآ  تاـکز  دـیاب  ناـسنا  دـسرب ،

ياهرقن ـالط و  زا  ار  نآ  تاـکز  دـناوتیمن  دـشاب ، طولخم  نآ  اـب  رگید  زلف  لومعم  رادـقم  هب  دراد  هک  ياهرقن  ـالط و  رگا  هلأسم 1907 -
یتاکز هزادنا  هب  تسه  نآ  رد  هک  یـصلاخ  هرقن  الط و  دنک  نیقی  هک  دهدب  يردـقب  رگا  یلو  دراد  رگید  زلف  لومعم ، زا  رتشیب  هک  دـهدب 

. درادن لاکشا  تسا  بجاو  وا  رب  هک  دشابیم 

دنفسوگ واگ و  رتش و  تاکز 

راکیب لاس  مامت  رد  ناویح  هک  نآ  لوا : دراد : رگید  طرش  ود  دش  هتفگ  هک  ییاهطرش  زا  ریغ  دنفسوگ  واگ و  رتش و  تاکز  هلأسم 1908 -
سپ درچب ، نابایب  فلع  زا  لاس  مامت  رد  هکنآ  مود : تسا . بجاو  نآ  تاکز  دـشاب ، هدرک  راک  زور  ود  یکی  لاـس  ماـمت  رد  رگا  دـشاب و 

. درادـن تاکز  درچب  تسا  رگید  سک  کلم  ای  کلام  کلم  هک  یتعارز  زا  ای  هدـش ، هدـیچ  فلع  زا  ار  نآ  زا  يرادـقم  ای  لاس  ماـمت  رگا 
ناسنا رگا  هلأسم 1909 - دـشابیم . بجاو  نآ  تاکز  طایتحا  رب  انب  دروخب  کلام  فلع  زا  زور  ود  ای  زور  کـی  لاـس  ماـمت  رد  رگا  یلو 

ار تاکز  دیاب  دهدب ، جاب  نآ  رد  ندنارچ  يارب  ای  دنک ، هراجا  ای  درخب ، هتشاکن  یسک  هک  ار  یهاگارچ  دوخ  دنفـسوگ  واگ و  رتش و  يارب 
. دهدب

رتش باصِن 

تاکز دـسرن  رادـقم  نیا  هب  رتش  هرامـش  ات  تسا و  دنفـسوگ  کـی  نآ  تاـکز  رتش و  جـنپ  لوا : دراد : باـصن  هدزاود  رتش  هلأسم 1910 -
نآ تاکز  رتش و  تسیب  مراهچ : تسا . دنفـسوگ  هس  نآ  تاکز  رتش و  هدزناپ  موس : تسا . دنفـسوگ  ود  نآ  تاکز  رتش و  هد  مود : درادن .

تسا رتش  کی  نآ  تاکز  رتش و  شش  تسیب و  مشـش : تسا . دنفـسوگ  جنپ  نآ  تاکز  رتش و  جنپ  تسیب و  مجنپ : تسا . دنفـسوگ  راهچ 
شش لهچ و  متشه : دشاب . هدش  موس  لاس  لخاد  هک  تسا  رتش  کی  نآ  تاکز  رتش و  شش  یس و  متفه : دشاب . هدش  مود  لاس  لخاد  هک 

لاس لخاد  هک  تسا  رتش  کی  نآ  تاکز  رتش و  کی  تصـش و  مهن : دشاب . هدش  مراهچ  لاس  لخاد  هک  تسا  رتش  کی  نآ  تاکز  رتش و 
تاکز رتش و  کی  دون و  مهدزای : دشاب . هدش  موس  لاس  لخاد  هک  تسا  رتش  ود  نآ  تاکز  رتش و  شـش  داتفه و  مهد : دشاب . هدـش  مجنپ 

ات لهچ  ات  لهچ  ای  دیاب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  رتش و  کی  تسیب و  دص و  مهدزاود : دـشاب . هدـش  مراهچ  لاس  لخاد  هک  تسا  رتش  ود  نآ 
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  دـشاب و  هدـش  مراهچ  لاس  لخاد  هک  دـهدب  يرتش  کی 
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لاس لخاد  هک  يرتش  ود  ات ، دص  يارب  دیاب  دراد ، رتش  رگا 140  اًلثم  دشابن ، رتشیب  ات  هن  زا  دنامیم ، یقاب  يزیچ  رگا  ای  دنامن ، یقاب  يزیچ 
بجاو باصن  ود  نیب  ام  تاکز  هلأسم 1911 - « 1 . » دهدب دشاب  هدـش  موس  لاس  لخاد  هک  ياهدام  رتش  کی  ات  لهچ  يارب  هدـش و  مراهچ 

دیاب طقف  هدیـسرن ، تسا  ات  هد  هک  مود  باصن  هب  اـت  درذـگب ، تساـت  جـنپ  هک  لوا  باـصن  زا  دراد  هک  ییاـهرتش  هرامـش  رگا  سپ  تسین 
. دعب ياهباصن  رد  تسا  نینچمه  و  دهدب . ار  نآ  يات  جنپ  تاکز 

واگ باصِن 

هتشاد دش  هتفگ  هک  ار  یطیارش  رگا  دیسر ، یس  هب  واگ  هرامش  یتقو  هک  تسا  ات  یس  نآ  لوا  باصن  دراد : باصن  ود  واگ  هلأسم 1912 -
کی نآ  تاکز  تسا و  لهچ  نآ  مود  باصن  و  دـهدب . تاکز  تباب  زا  هدـش  مود  لاـس  لـخاد  هک  ياهلاـسوگ  کـی  دـیاب  ناـسنا  دـشاب ،
طقف دراد ، واگ  هن  یس و  هک  یسک  اًلثم  تسین  بجاو  لهچ  یـس و  نیب  ام  تاکز  دشاب و  هدش  موس  لاس  لخاد  هک  تسا  ياهدام  هلاسوگ 

ار نآ  يات  لهچ  تاکز  دیاب  طقف  هدیـسرن ، تصـش  هب  ات  دشاب  هتـشاد  رتدایز  واگ  لهچ  زا  رگا  زین  و  دهدب ، ار  اهنآ  يات  یـس  تاکز  دیاب 
دـهدب و هدـش  مود  لاـس  لـخاد  هک  ياهلاـسوگ  ود  دـیاب  دراد ، ار  لوا  باـصن  ربارب  ود  نوچ  دیـسر ، تصـش  هب  هک  نآ  زا  دـعب  دـهدب و 

يروتسد هب  ار  نآ  تاکز  دیامن و  باسح  لهچ  یس و  اب  ای  ات  لهچ  ات  لهچ  ای  دنک  باسح  ات  یس  ات  یـس  دیاب  دور ، الاب  هچ  ره  نینچمه 
رگا اًلثم  دـشابن ، رتشیب  ات  ُهن  زا  دـنامیم  یقاب  يزیچ  رگا  ای  دـنامن ، یقاب  يزیچ  هک  دـنک  باـسح  يروط  دـیاب  یلو  دـهدب ، هدـش  هتفگ  هک 

ار ات  لهچ  ِتاکز  نآ  يات  لهچ  يارب  ات و  یـس  تاکز  نآ  يات  یـس  يارب  دـنک و  باسح  لهچ  یـس و  باسح  هب  دـیاب  دراد ، واگ  داتفه 
. دنامیم هدادن  تاکز  ات  هد  دنک ، باسح  ات  یس  باسح  هب  رگا  نوچ  دهدب ،

دنفسوگ باصِن 

: مود درادن . تاکز  دسرن  لهچ  هب  دنفسوگ  ات  تسا و  دنفسوگ  کی  نآ  تاکز  و  لهچ ، لوا : دراد : باصن  جنپ  دنفـسوگ  هلأسم 1913 -
و کی ، دصیس و  مراهچ : تسا . دنفـسوگ  هس  نآ  تاکز  و  کی ، تسیود و  موس : تسا . دنفـسوگ  ود  نآ  تاکز  و  کی ، تسیب و  دص و 

دنک باسح  ات  دص  ات  دص  ار  اهنآ  دیاب  هک  تسا ، نآ  زا  رتالاب  دص و  راهچ  مجنپ : تسا . دنفسوگ  راهچ  بجاو ، طایتحا  رب  انب  نآ  تاکز 
ای دهدب ، يرگید  دنفـسوگ  رگا  هکلب  دهدب ، اهدنفـسوگ  دوخ  زا  ار  تاکز  تسین  مزال  و  دهدب . دنفـسوگ  کی  اهنآ  يات  دص  ره  يارب  و 

، دشاب رتهب  ارقف  يارب  هک  تسا  لاکشایب  یتروص  رد  دهدب  رگید  سنج  دهاوخب  رگا  یلو  تسا  یفاک  دهدب  لوپ  دنفسوگ ، تمیق  قباطم 
لهچ هک  لوا  باصن  زا  یسک  ياهدنفسوگ  هرامـش  رگا  سپ  تسین ، بجاو  باصن  ود  نیب  ام  تاکز  هلأسم 1914 - تسین . مزال  هچ  رگا 

تاکز نآ  يدایز  دهدب و  ار  نآ  يات  لهچ  تاکز  دیاب  طقف  هدیـسرن ، تسا  کی  تسیب و  دـص و  هک  مود  باصن  هب  ات  دـشاب  رتشیب  تسا 
هچ تسا ، بجاو  دـسرب  باصن  رادـقم  هب  هک  يدنفـسوگ  واگ و  رتش و  تاکز  هلأسم 1915 - دـعب . ياهباصن  رد  تسا  نینچمه  درادـن و 

دوشیم و باسح  سنج  کی  شیمواگ  واگ و  تاـکز ، رد  هلأسم 1916 - هدام . یضعب  دنشاب و  رن  یـضعب  ای  هدام ، ای  دنـشاب  رن  اهنآ  همه 
دنفسوگ رگا  هلأسم 1917 - دـنرادن . قرف  مه  اـب  تاـکز  رد  کشیـش  شیم و  زب و  نینچمه  و  تسا ، سنج  کـی  یبرع  ریغ  یبرع و  رتش 

ار يدنفسوگ  هلأسم 1918 - دشاب . هدش  موس  لاس  لخاد  دیاب  دهدب  زب  رگا  و  دـشاب ، هدـش  مود  لاس  لخاد  اًلقا  دـیاب  دـهدب ، تاکز  يارب 
هک ار  يدنفـسوگ  تسا  رتهب  یلو  درادن . لاکـشا  دشاب  رتمک  وا  رگید  ياهدنفـسوگ  زا  يرـصتخم  شتمیق  رگا  دهدیم ، تاکز  تباب  هک 

دنشاب کیرـش  مه  اب  رفن  دنچ  رگا  هلأسم 1919 - رتش . واگ و  رد  تسا  نینچمه  و  دـهدب ، تسا  رتشیب  شیاهدنفـسوگ  ماـمت  زا  نآ  تمیق 
بجاو تاکز  تسا  لوا  باصن  زا  رتمک  وا  مهـس  هک  یـسک  رب  دـهدب و  تاکز  دـیاب  هدیـسر ، لوا  باصن  هب  شمهـس  هک  نانآ  مادـک  ره 

اهنآ تاکز  دیاب  دنشاب ، باصن  هزادنا  هب  مه  يور  دشاب و  هتـشاد  دنفـسوگ  ای  رتش  ای  واگ  اج  دنچ  رد  رفن  کی  رگا  هلأسم 1920 - تسین .
رگا هلأسم 1922 - دهدب . ار  اهنآ  تاکز  دیاب  دنشاب ، مه  بویعم  ضیرم و  دراد  هک  يرتش  دنفسوگ و  واگ و  رگا  هلأسم 1921 - دهدب . ار 

يوسوملا هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هرس سدق   ) ینیمخلا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 393 

http://www.ghaemiyeh.com


ملاس و همه  رگا  یلو  دـهدب . اهنآ  دوخ  زا  ار  تاـکز  دـناوتیم  دنـشاب ، ریپ  اـی  بویعم  اـی  ضیرم  همه  دراد  هک  يرتش  دنفـسوگ و  واـگ و 
ضیرم و یـضعب  ملاس و  اهنآ  زا  یـضعب  رگا  هکلب  دـهدب . ریپ  اـی  بویعم ، اـی  ضیرم ، ار  اـهنآ  تاـکز  دـناوتیمن  دنـشاب  ناوج  بیعیب و 
ملاس و اهنآ  تاکز  يارب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنـشاب ، ناوج  يرادـقم  ریپ و  يرادـقم  و  بیعیب ، رگید  هتـسد  بویعم و  ياهتـسد 
، دنک ضوع  رگید  زیچ  اب  دراد  هک  ار  يرتش  دنفسوگ و  واگ و  مهدزای  هام  ندش  مامت  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1923 - دهدب . ناوج  بیعیب و 
وا رب  تاکز  دریگب ، رگید  دنفسوگ  لهچ  دهدب و  دنفسوگ  لهچ  اًلثم  دیامن ، ضوع  سنج  نامه  زا  باصن  رادقم  اب  دراد  هک  ار  یباصن  ای 

یتقو ات  دهدب ، شرگید  لام  زا  ار  اهنآ  تاکز  رگا  دهدب ، ار  رتش  دنفـسوگ و  واگ و  تاکز  دیاب  هک  یـسک  هلأسم 1924 - تسین . بجاو 
وا رب  تاکز  دـنوش ، رتمک  لوا  باصن  زا  دـهدب و  اهنآ  دوخ  زا  رگا  دـهدب و  ار  تاکز  دـیاب  هلاس  همه  هدـشن ، مک  باصن  زا  اـهنآ  هراـمش 
مک لهچ  زا  وا  ياهدنفـسوگ  هک  یتقو  ات  دـهدب  ار  اهنآ  تاکز  شرگید  لام  زا  رگا  دراد ، دنفـسوگ  لـهچ  هک  یـسک  اًـلثم  تسین  بجاو 

. تسین بجاو  وا  رب  تاکز  هدیسرن ، لهچ  هب  یتقو  ات  دهدب  اهنآ  دوخ  زا  رگا  دهدب و  دنفسوگ  کی  دیاب  هلاس  همه  هدشن ،

تاکز فرصم 

ار شتالایع  دوخ و  لاس  جراخم  هک  تسا  یسک  نآ  و  ریقف ، لوا : دنک : فرـصم  دروم  تشه  رد  ار  تاکز  دناوتیم  ناسنا  هلأسم 1925 -
یسک نآ  و  نیکسم ، مود : تسین . ریقف  دنارذگب  ار  دوخ  لاس  جراخم  دناوتیم  هک  دراد  ياهیامرس  ای  کلم  ای  تعنص  هک  یـسک  درادن و 

عـمج و ار  تاـکز  هک  تسا  رومأـم  ماـما  بئاـن  اـی  مالـسلا  هیلع  ماـما  فرط  زا  هک  یـسک  موـس : دـنارذگیم . رتتخـس  ریقف  زا  هک  تـسا 
رگا هک  ییاهرفاک  مراهچ : دـناسرب . ارقف  ای  ماما  بئان  ای  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  نآ  دـنک و  یگدیـسر  نآ  باـسح  هب  دـیامن و  يرادـهگن 
ندرک دازآ  اههدنب و  يرادیرخ  مجنپ : دـننکیم . کمک  ناناملـسم  هب  گنج  رد  ای  دـنوشیم ، لیام  مالـسا  نید  هب  دـهدب  نانآ  هب  تاکز 

ینید یمومع  تعفنم  دجـسم  نتخاس  دننام  هک  يراک  ینعی  هَّللا ، لیبس  متفه : دهدب . ار  دوخ  ضرق  دناوتیمن  هک  يراکهدب  مشـش : نانآ .
. دشاب هک  وحن  ره  هب  دشاب  هتـشاد  عفن  مالـسا  يارب  هچنآ  دسریم و  ناناملـسم  مومع  هب  شعفن  هک  هار  حالـصا  لپ و  نتخاس  لثم  ای  دراد ،

طایتحا هلأسم 1926 - دش . دـهاوخ  هتفگ  هدـنیآ  لئاسم  رد  اهنیا  ماکحا  هدـش و  هدـنامرد  رفـس  رد  هک  يرفاسم  ینعی  لیبسلا ، نبا  متـشه :
هب طقف  دراد ، سنج  ای  لوپ  يرادقم  رگا  دریگن و  تاکز  زا  ار  شتالایع  دوخ و  لاس  جراخم  زا  رتشیب  نیکسم  ریقف و  هک  تسا  نآ  بجاو 

دنک و فرصم  ار  نآ  زا  يرادقم  رگا  هتشاد  ار  شلاس  جراخم  هک  یسک  هلأسم 1927 - دریگب . تاکز  شلاس  کی  جراخم  يرسک  هزادنا 
ای کلام  ای  رگتعنص  هلأسم 1928 - دریگب . تاکز  دناوتیمن  هن ، ای  تسه  وا  لاس  جراخم  هزادنا  هب  هدـنام  یقاب  هچنآ  هک  دـنک  کش  دـعب 
ای کلم  ای  راک  رازبا  تسین  مزال  و  دریگب . تاکز  شجراخم  يرـسک  يارب  دناوتیم  تسا ، رتمک  شلاس  جراخم  زا  وا  دـمآرد  هک  يرجات 

کلم هک  دراد  ياهناخ  رگا  درادـن ، ار  شتالایع  دوخ و  لاـس  جرخ  هک  يریقف  هلأسم 1929 - دناسرب . جراخم  فرـصم  هب  ار  دوخ  هیامرس 
دناوتیم دـشاب ، شیوربآ  ظفح  يارب  هچ  رگا  دـنک ، یگدـنز  دـناوتن  اهنیا  نودـب  هچنانچ  دراد ، يراوس  لاـم  اـی  هتـسشن ، نآ  رد  تسوا و 

ار اهنیا  هک  يریقف  و  دراد . جایتحا  اهنآ  هب  هک  ییاهزیچ  یناتسمز و  یناتسبات و  سابل  فرظ و  هناخ و  ثاثا  تسا  نینچمه  دریگب و  تاکز 
لکشم وا  يارب  تعنص  نتفرگ  دای  هک  يریقف  هلأسم 1930 - دیامن . يرادیرخ  تاکز  زا  دناوتیم  دشاب ، هتشاد  جایتحا  اهنیا  هب  رگا  درادن ،
تاکز دـناوتیم  تسا ، نتفرگ  دای  لوغـشم  یتقو  ات  یلو  دـنکن ، یگدـنز  تاکز  نتفرگ  اب  دریگب و  دای  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  تسین ،

. داد تاکز  دوشیم  دـنکن ، ادـیپ  نانیمطا  وا  هتفگ  زا  ناسنا  هچ  رگا  مریقف ، دـیوگیم  هدوب و  ریقف  اًلبق  هک  یـسک  هب  هلأسم 1931 - دریگب .
ریقف هک  دوش  ادیپ  نامگ  شلاح  رهاظ  زا  رگا  هن ، ای  هدوب  ریقف  تسین  مولعم  ای  هدوبن ، ریقف  اًلبق  مریقف و  دـیوگیم  هک  یـسک  هلأسم 1932 -

، دراد وا  زا  هک  ار  یبلط  دناوتیم  دشاب ، راکبلط  يریقف  زا  رگا  دهدب ، تاکز  دیاب  هک  یسک  هلأسم 1933 - داد . تاکز  وا  هب  دوشیم  تسا 
دناوتیم ناسنا  دشاب ، هتـشادن  دـشاب  شیهدـب  هب  یفاو  هک  ياهکرت  و  دریمب ، راکهدـب  ریقف  رگا  هلأسم 1934 - دـنک . باسح  تاکز  تباب 

دیوگب وا  هب  تسین  مزال  دهدیم  ریقف  هب  تاکز  تباب  ناسنا  هک  ار  يزیچ  هلأسم 1935 - دنک . باسح  تاکز  تباب  دراد  وا  زا  هک  ار  یبلط 
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تاکز دـصق  دـیاب  یلو  دـهدب  شکـشیپ  مسا  هب  دوشن  غورد  هک  يروطب  تسا  بحتـسم  دـشکب ، تلاجخ  ریقف  رگا  هکلب  تسا  تاکز  هک 
هب هلأسم  نتـسنادن  يور  زا  ای  هدوبن ، ریقف  دـمهفب  دـعب  دـهدب ، تاـکز  وا  هب  تسا  ریقف  یـسک  هک  نیا  لاـیخ  هب  رگا  هلأسم 1936 - دیامن .
زا رگا  و  دهدب ، قحتـسم  هب  دریگب و  وا  زا  دیاب  دشاب ، یقاب  هداد  وا  هب  هک  ار  يزیچ  هچنانچ  دـهدب ، تاکز  تسین  ریقف  دـنادیم  هک  یـسک 

دریگب وا  زا  ار  نآ  ضوع  دیاب  ناسنا  تسا ، تاکز  هک  هدادیم  لامتحا  ای  هتسنادیم  هتفرگ  ار  زیچ  نآ  هک  یسک  رگا  سپ  دشاب ، هتفر  نیب 
و دهدب ، قحتسم  هب  ار  تاکز  شدوخ  لام  زا  دیاب  دریگب و  وا  زا  يزیچ  دناوتیمن  هداد  تاکز  ناونع  ریغ  هب  رگا  یلو  دهدب ، قحتسم  هب  و 
تسا و راکهدب  هک  یـسک  هلأسم 1937 - دـنکن . هبلاطم  هتفرگ  هک  یـسک  زا  دـهدب و  ار  تاـکز  شدوخ  لاـم  زا  دـناوتیم  روص  همه  رد 

یلام دیاب  یلو  دریگب  تاکز  دوخ  ضرق  نداد  يارب  دناوتیم  دشاب ، هتـشاد  ار  دوخ  لاس  جراخم  هچ  رگا  دهدب  ار  دوخ  یهدـب  دـناوتیمن 
زا تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، هدرک  هبوت  تیصعم  نآ  زا  هدرک  جرخ  تیصعم  رد  رگا  ای  دشاب  هدرکن  جرخ  تیـصعم  رد  هدرک  ضرق  هک  ار 

دمهفب دعب  دهدب ، تاکز  دهدب  ار  دوخ  یهدب  دناوتیمن  تسا و  راکهدـب  هک  یـسک  هب  رگا  هلأـسم 1938 - داد . وا  هب  دوشیم  ارقف  مهس 
رگا یلو  دـنک  باسح  تاکز  تباب  هداد  وا  هب  ار  هچنآ  دـناوتیم  دـشاب ، ریقف  راکهدـب  نآ  هچناـنچ  هدرک ، فرـصم  تیـصعم  رد  ار  ضرق 
دیاب بجاو  طایتحا  رب  انب  هدرکن  هبوت  دوخ  تیصعم  زا  هدرک و  فرص  تیصعم  رد  اراکشآ  روط  هب  ای  يراوخبارش  رد  هتفرگ  هک  ار  يزیچ 
ریقف هچ  رگا  دهدب  ار  دوخ  یهدب  دناوتیمن  تسا و  راکهدب  هک  یسک  هلأسم 1939 - دنکن . باسح  تاکز  تباب  هداد  وا  هب  هک  ار  يزیچ 

زا شبکرم  ای  هدش ، مامت  وا  یجرخ  هک  يرفاسم  هلأسم 1940 - دنک . باسح  تاکز  تباب  دراد ، وا  زا  هک  ار  یبلط  دناوتیم  ناسنا  دـشابن ،
نطو رد  هچ  رگا  دناسرب ، دصقم  هب  ار  دوخ  يزیچ  نتخورف  ای  ندرک  ضرق  اب  دـناوتن  دـشابن و  تیـصعم  رفـس  وا  رفـس  هچنانچ  هداتفا ، راک 

مهارف ار  دوخ  رفـس  جراخم  يزیچ  نتخورف  ای  ندرک  ضرق  اب  رگید  ياج  رد  دـناوتب  رگا  یلو  دریگب . تاـکز  دـناوتیم  دـشابن ، ریقف  دوخ 
دعب هتفرگ  تاکز  هدش و  هدنامرد  رفـس  رد  هک  يرفاسم  هلأسم 1941 - دریگب . تاکز  دناوتیم  دسرب ، اجنآ  هب  هک  يرادقم  هب  طقف  دـنک ،

وا بئان  ای  لام  بحاص  هب  ار  هیقب  دناوتن  تقـشم  نودب  هک  یتروص  رد  دشاب ، هدـمآ  دایز  تاکز  زا  يزیچ  رگا  دیـسر ، شنطو  هب  هکنآ  زا 
. تسا تاکز  زیچ  نآ  دیوگب  دهدب و  عرش  مکاح  هب  ار  نآ  دیاب  دناسرب 

دنتاکز قحتسم  هک  یناسک  طیارش 

تاکز وا  هب  دوش و  تباث  یسک  ندوب  هعیش  یعرش  هار  زا  رگا  و  دشاب ، یماما  هدزاود  هعیش  دیاب  دریگیم  تاکز  هک  یـسک  هلأسم 1942 -
هعیـش زا  ياهناوید  ای  لفط  رگا  هلأسم 1943 - دهدب . تاکز  هرابود  تسین  مزال  هدوبن ، هعیـش  دوش  مولعم  دـعب  دوش  فلت  تاکز  و  دـهدب ،

هب رگا  هلأسم 1944 - دشاب . هناوید  ای  لفط  کلم  دهدیم  ار  هچنآ  هک  نیا  دـصق  هب  دـهدب ، تاکز  وا  ّیلو  هب  دـناوتیم  ناسنا  دـشاب ، ریقف 
دیاب دـناسرب و  هناوید  ای  لفط  فرـصم  هب  ار  تاکز  نیما  رفن  کـی  هلیـسو  هب  اـی  شدوخ  دـناوتیم  درادـن ، یـسرتسد  هناوید  لـفط و  ّیلو 

هب یلو  داد ، تاکز  دوشیم  دنکیم ، ییادـگ  هک  يریقف  هب  هلأسم 1945 - دننک . تاکز  تین  دسریم  نانآ  فرـصم  هب  تاکز  هک  یعقوم 
اج هب  اراکـشآ  ار  هریبک  تیـصعم  هک  یـسک  هب  هلأسم 1946 - داد . تاکز  دوشیمن  دـنکیم  فرـصم  تیـصعم  رد  ار  تاـکز  هک  یـسک 
هچ رگا  دهدب  ار  دوخ  یهدب  دناوتیمن  تسا و  راکهدب  هک  یسک  هب  هلأسم 1947 - دنهدن . تاکز  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دروآیم ،

ار وا  یهدب  دناوتیمن  رهوش  دشاب  هدرک  ضرق  شدوخ  یجرخ  يارب  نز  رگا  یلو  داد . تاکز  دوشیم  دـشاب ، بجاو  ناسنا  رب  وا  جراخم 
تـسا نآ  بجاو  طایتحا  دنک  ضرق  دوخ  یجرخ  يارب  تسا  بجاو  ناسنا  رب  وا  جراخم  هک  مه  يرگید  سک  رگا  هکلب  دـهدب  تاکز  زا 
تاکز زا  تسا  بجاو  وا  رب  ناشجرخ  دالوا ، لثم  هک  ار  یناسک  جراخم  دـناوتیمن  ناسنا  هلأسم 1948 - دهدن . تاکز  زا  ار  وا  یهدب  هک 
تفلک رکون و  نز و  جرخ  هک  دـهدب  شرـسپ  هب  تاکز  ناـسنا  رگا  هلأسم 1949 - دنهدب . تاکز  نانآ  هب  دـنناوتیم  نارگید  یلو  دـهدب ،

وا هب  اهنآ  ندیرخ  يارب  دـناوتیم  ردـپ  دـشاب  هتـشاد  جایتحا  ینید  یملع  ياهباتک  هب  رـسپ  رگا  هلأسم 1950 - درادن . لاکـشا  دـیامن  دوخ 
نز شردپ  هکنآ  يارب  دناوتیم  مه  رـسپ  دریگب  نز  دوخ  يارب  هک  دـهدب  تاکز  شرـسپ  هب  دـناوتیم  ردـپ  هلأسم 1951 - دـهدب . تاکز 
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نداد هب  ار  وا  نز  یلو  دهدیمن ، یجرخ  ای  دـهدیم ، ار  وا  جراخم  شرهوش  هک  ینز  هب  هلأسم 1952 - دهدب . وا  هب  ار  دوخ  تاکز  دریگب 
تاکز وا  هب  دنناوتیم  نارگید  شرهوش و  دشاب ، ریقف  رگا  هدش  هغیـص  هک  ینز  هلأسم 1953 - داد . تاکز  دوشیمن  دنک ، روبجم  یجرخ 

رد دشاب ، بجاو  وا  رب  شجراخم  نداد  يرگید  تهج  هب  ای  دهدب ، ار  وا  جراخم  هک  دنک  طرش  دقع  نمـض  رد  شرهوش  رگا  یلو  دنهدب .
هب دناوتیم  نز  هلأسم 1954 - داد . تاکز  نز  نآ  هب  دوشیمن  دنک ، روبجم  ار  وا  دناوتب  نز  ای  دهدب  ار  نز  نآ  جراخم  دناوتب  هک  یتروص 
دّیس ریغ  زا  دناوتیمن  دّیـس  هلأسم 1955 - دـیامن . نز  نآ  دوخ  جراخم  فرـص  ار  تاکز  رهوش  هچ  رگا  دـهدب ، تاـکز  دوخ  ریقف  رهوش 

تاکز دیس  ریغ  زا  دناوتیم  دشاب ، راچان  تاکز  نتفرگ  زا  دنکن و  ار  وا  جراخم  تیافک  تاهوجو  ریاس  سمخ و  رگا  یلو  دریگب ، تاکز 
هلأسم 1956- دریگب . تسا  راچان  شاهنازور  جراخم  يارب  هک  يرادقم  هب  طقف  دشاب  نکمم  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یلو  دریگب .

. داد تاکز  دوشیم  هن ، ای  تسا  دّیس  تسین  مولعم  هک  یسک  هب 

تاکز تّین 

دهدیم ار  هچنآ  هک  دنک  نیعم  تین  رد  دهدب و  ملاع  دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ینعی  تبرق  دصق  هب  ار  تاکز  دـیاب  ناسنا  هلأسم 1957 -
دهدیم هک  ار  يزیچ  دـنک  نیعم  تسین  مزال  دـشاب ، بجاو  وا  رب  وج  مدـنگ و  تاکز  اًـلثم  رگا  یلو  هرطف . تاـکز  اـی  تسا ، لاـم  تاـکز 

چیه تین  دهدب و  تاکز  يرادقم  رگا  هدـش ، بجاو  وا  رب  لام  دـنچ  تاکز  هک  یـسک  هلأسم 1958 - وج . تاکز  ای  تسا  مدـنگ  تاکز 
چیه سنج  مه  رگا  دوشیم و  باسح  سنج  نامه  تاکز  دشاب ، اهنآ  زا  یکی  سنج  مه  هداد  هک  ار  يزیچ  هچنانچ  دـنکن ، ار  اهنآ  مادـک 
رگا تسا ، بجاو  وا  رب  الط  لاقثم  هدزناپ  تاکز  دنفسوگ و  لهچ  تاکز  هک  یسک  سپ  دوشیم ، تمـسق  اهنآ  همه  هب  دشابن ، اهنآ  مادک 

دهدب هرقن  يرادقم  رگا  یلو  دوشیم ، باسح  دنفسوگ  تاکز  دنکن ، ار  اهنآ  مادک  چیه  ّتین  دهدب و  تاکز  تباب  زا  دنفـسوگ  کی  اًلثم 
دهدب ار  وا  لام  تاکز  هک  دـنک  لیکو  ار  یـسک  رگا  هلأسم 1959 - دوشیم . میـسقت  تسا  راکهدـب  الط  دنفـسوگ و  يارب  هک  یتاکز  هب 

وا لیکو  ای  کلام  رگا  هلأسم 1960 - تسا . یفاک  دـنک  تاکز  تین  کلام  فرط  زا  دـهدیم ، ریقف  هب  ار  تاکز  هک  یتقو  لیکو  هچناـنچ 
. دوشیم باسح  تاکز  دنک ، تاکز  تین  کلام ، دوخ  دورب ، نیب  زا  لام  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  دهدب و  ریقف  هب  ار  تاکز  تبرق  دصق  نودب 

تاکز هقرفتم  لئاسم 

ای دهدب  ریقف  هب  ار  تاکز  دیاب  ناسنا  روگنا ، امرخ و  ندش  کشخ  عقوم  دننکیم و  ادج  هاک  زا  ار  وج  مدـنگ و  هک  یعقوم  هلأسم 1961 -
دوخ لام  زا  ای  دهدب ، ریقف  هب  دیاب  مهدزاود  هام  ندش  مامت  زا  دعب  ار  رتش  دنفسوگ و  واگ و  هرقن و  الط و  تاکز  و  دنک . ادج  دوخ  لام  زا 

ار تاکز  دناوتیم  دراد ، يرترب  یتهج  زا  هک  دهدب  يریقف  هب  دهاوخب  ای  دشاب ، ینیعم  ریقف  رظتنم  رگا  ندرک  ادج  زا  دعب  یلو  دیامن . ادج 
هب رگا  یلو  دـهدب  قحتـسم  هب  ار  نآ  ًاروف  تسین  مزال  تاکز  ندرک  ادـج  زا  دـعب  هلأسم 1962 - درادـهگن . هام  دـنچ  ات  ول  وا و  راـظتنا  هب 
هک یسک  هلأسم 1963 - دزادـنین . ریخأـت  ار  تاـکز  نداد  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  دراد  یـسرتسد  داد  تاـکز  دوشیم  هک  یـسک 
هک یسک  هلأسم 1964 - دهدب . ار  نآ  ضوع  دیاب  دورب  نیب  زا  وا  یهاتوک  هطـساو  هب  دهدن و  رگا  دناسرب  قحتـسم  هب  ار  تاکز  دـناوتیم 

نداد هچنانچ  دورب ، نیب  زا  دنک  یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هکنآ  نودـب  و  دـهدن ، ار  تاکز  رگا  دـناسرب ، قحتـسم  هب  ار  تاکز  دـناوتیم 
هـس ود  اًلثم  هتخادنین  ریخأت  رادقم  نیا  هب  رگا  دهدب و  ار  نآ  ضوع  دیاب  تسا ، هداد  ًاروف  دنیوگیمن  هک  هتخادنا  ریخأت  يردـقب  ار  تاکز 
رگا تسین و  بجاو  وا  رب  يزیچ  هدوبن ، رـضاح  قحتـسم  هک  یتروـص  رد  هدـش  فـلت  تعاـس  هس  ود  ناـمه  رد  هتخادـنا و  ریخأـت  تعاـس 

رد دناوتیم  دراذگب ، رانک  لام  دوخ  زا  ار  تاکز  رگا  هلأسم 1965 - دهدب . ار  نآ  ضوع  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هدوب ، رضاح  قحتسم 
یتاکز دناوتیمن  ناسنا  هلأسم 1966 - دیامن . فرـصت  لام  مامت  رد  دناوتیم  دراذگب ، رانک  شرگید  لام  زا  رگا  دنک و  فرـصت  نآ  هیقب 

دربب یتعفنم  هتـشاذگ  رانک  هک  یتاکز  زا  رگا  هلأسم 1967 - دراذـگب . نآ  ياج  هب  يرگید  زیچ  درادرب و  دوخ  يارب  هتـشاذگ  رانک  هک  ار 
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یقحتـسم دراذگیم  رانک  ار  تاکز  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1968 - تسا . ریقف  لام  دروایب ، هّرب  هتـشاذگ  تاکز  يارب  هک  يدنفـسوگ  اًلثم 
هلأـسم دـشاب . رتهب  یتهج  زا  وا  هب  تاـکز  نداد  هک  دـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  یـسک  رگم  دـهدب ، وا  هب  ار  تاـکز  تسا  رتهب  دـشاب ، رـضاح 

يارب عرـش  مکاح  هزاجا  اب  رگا  و  تسین ، حیحـص  دـنک  تراجت  شدوخ  يارب  هتـشاذگ  راـنک  تاـکز  يارب  هک  یلاـم  نیع  اـب  رگا  - 1969
، دوش بجاو  وا  رب  تاـکز  هکنآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1970 - تسا . تاکز  لام  شعفن  حیحـص و  تراجت  دنک ، تراجت  تاکز  ِتحلـصم 
زا هداد  ریقف  هب  هک  ار  يزیچ  رگا  دـش ، بجاو  وا  رب  تاکز  هک  نآ  زا  دـعب  دوشیمن و  باسح  تاکز  دـهدب ، ریقف  هب  تاـکز  تباـب  يزیچ 

يریقف هلأسم 1971 - دـنک . باسح  تاکز  تباب  هداد  وا  هب  هک  ار  يزیچ  دـناوتیم  دـشاب  یقاب  دوخ  رقف  هب  مه  ریقف  نآ  دـشاب و  هتفرن  نیب 
رب تاکز  هک  یعقوم  سپ  تسا  نماض  دوش  فلت  وا  شیپ  دریگب و  تاکز  تباـب  يزیچ  رگا  هدـشن ، بجاو  ناـسنا  رب  تاـکز  دـنادیم  هک 

هلأسم دـنک . باسح  تاکز  تباـب  هداد  وا  هب  هک  ار  يزیچ  ضوع  دـناوتیم  دـشاب ، یقاـب  دوخ  رقف  هب  ریقف  نآ  رگا  دوشیم ، بجاو  ناـسنا 
ناسنا تسین و  نماض  دوش ، فلت  وا  شیپ  دریگب و  تاکز  تباب  يزیچ  رگا  هدـشن ، بجاو  ناـسنا  رب  تاـکز  دـنادیمن  هک  يریقف  - 1972

دنموربآ ياهریقف  هب  ار  رتش  دنفـسوگ و  واگ و  تاکز  تسا  بحتـسم  هلأسم 1973 - دـنک . باسح  تاکز  تباب  ار  نآ  ضوع  دـناوتیمن 
لها رب  دنتـسین  لاؤس  لها  هک  ار  یناسک  ناـنآ و  ریغ  رب  ار  لاـمک  ملع و  لـها  و  نارگید ، رب  ار  دوخ  ناـشیوخ  تاـکز ، نداد  رد  دـهدب و 
رتهب هلأسم 1974 - دهدب . وا  هب  ار  تاکز  تسا  بحتسم  دشاب ، رتهب  يرگید  تهج  زا  يریقف  هب  تاکز  نداد  رگا  یلو  درادب . مدقم  لاؤس 

یقحتـسم دهدب  تاکز  دهاوخیم  هک  یـسک  رهـش  رد  رگا  هلأسم 1975 - دـنهدب . یفخم  ار  یبحتـسم  هقدـص  راکـشآ و  ار  تاکز  تسا 
دنک ادیپ  قحتـسم  ًادعب  هک  دشاب  هتـشادن  دیما  هچنانچ  دناسرب ، هدش  نیعم  نآ  يارب  هک  مه  يرگید  فرـصم  هب  ار  تاکز  دـناوتن  دـشابن و 

فلت تاکز  رگا  و  تسوا ، دوخ  هدهع  هب  رهـش  نآ  هب  ندرب  جراخم  یلو  دناسرب ، تاکز  فرـصم  هب  دربب و  رگید  رهـش  هب  ار  تاکز  دـیاب 
هب ندرب  جراخم  یلو  دربب . رگید  رهـش  هب  ار  تاکز  دناوتیم  دوش ، ادیپ  قحتـسم  شدوخ  رهـش  رد  رگا  هلأسم 1976 - تسین . نماض  دوش 

ترجا هلأسم 1977 - دشاب . هدرب  عرش  مکاح  هزاجا  اب  هکنآ  رگم  تسا ، نماض  دوش  فلت  تاکز  رگا  دهدب و  شدوخ  زا  دیاب  ار  رهش  نآ 
هک 2 یـسک  هلأسم 1978 - تسوا . دوخ  اب  دـهدیم  تاـکز  يارب  هک  ار  ییاـمرخ  شمـشک و  وج و  مدـنگ و  ندومن  هناـمیپ  ندرک ، نزو 

زین دـهدب و  ریقف  کی  هب  مه  هرقن  دوخن  لاقثم و 15  زا 2  رتمک  دـناوتیم  تسا ، راکهدـب  تاکز  تباب  زا  رتشیب  ای  هرقن  دوخن  لاقثم و 15 
رتمک ریقف  کی  هب  دناوتیم  دسرب  مه  هرقن  دوخن  لاقثم و 15  هب 2  نآ  تمیق  دشاب و  راکهدب  وج  مدـنگ و  لثم  يرگید  زیچ  هرقن  ریغ  رگا 
رگا یلو  دـشورفب ، وا  هب  هتفرگ  وا  زا  هک  ار  یتاـکز  هـک  دـنک  تساوـخرد  قحتـسم  زا  ناـسنا  تـسا  هورکم  هلأـسم 1979 - دـهدب . نآ  زا 

نارگید رب  نآ  ندیرخ  رد  هداد  وا  هب  ار  تاکز  هک  یـسک  دـناسر ، تمیق  هب  هکنآ  زا  دـعب  دـشورفب  هتفرگ  هک  ار  يزیچ  دـهاوخب  قحتـسم 
يارب وا  کش  دـنچ  ره  دـهدب ، ار  تاـکز  دـیاب  هن ، اـی  هداد  هدوب  بجاو  وا  رب  هک  ار  یتاـکز  دـنک  کـش  رگا  هلأسم 1980 - تسا . مدـقم 

نآ تمیق  زا  رتنارگ  ار  يزیچ  ای  دـنک  حلـص  نآ  رادـقم  زا  رتمک  هب  ار  تاـکز  دـناوتیمن  ریقف  هلأسم 1981 - دـشاب . شیپ  ياهلاس  تاکز 
هدـش و ریقف  تسا و  راکهدـب  يداـیز  تاـکز  هک  یـسک  یلو  دـشخبب . وا  هب  دریگب و  کـلام  زا  ار  تاـکز  اـی  دـیامن ، لوبق  تاـکز  تباـب 
. دشخبب وا  هب  دریگب و  وا  زا  ار  تاکز  دناوتیم  ریقف  دنک ، هبوت  دهاوخب  هچنانچ  دوش ، اراد  هک  درادن  مه  دیما  دهدب و  ار  تاکز  دناوتیمن 

یناسک رب  دوخ و  دالوا  رب  هچ  رگا  دـیامن ، فقو  درخب و  اعد  باتک  اـی  ینید  باـتک  اـی  نآرق  تاـکز ، زا  دـناوتیم  ناـسنا  هلأسم 1982 -
ناسنا هلأـسم 1983 - دـهد . رارق  دوخ  دـالوا  اـی  دوخ  يارب  ار  فقو  تیلوت  دـناوتیم  زین  و  تسا . بجاو  وا  رب  ناـنآ  جرخ  هک  دـنک  فقو 

هب ار  نآ  يدـیاع  هک  دـیامن  فقو  تسا  بجاو  وا  رب  ناـنآ  جراـخم  هک  یناـسک  رب  اـی  دوخ  دـالوا  رب  درخب و  کـلم  تاـکز  زا  دـناوتیمن 
رادقم هب  رگا  یلو  دریگب ، تاکز  اهنیا  دننام  ترایز و  جـح و  هب  نتفر  يارب  دـناوتیم  ریقف  هلأسم 1984 - دنناسرب . دوخ  جراخم  فرـصم 

هک دـنک  لیکو  ار  يریقف  کلام  رگا  هلأسم 1985 - دریگب . تاکز  دناوتیمن  نآ  دـننام  ترایز و  يارب  دـشاب ، هتفرگ  تاکز  شلاس  جرخ 
زا يزیچ  دناوتیمن  درادنرب  تاکز  زا  ریقف  نآ  دوخ  هک  هدوب  نیا  کلام  دـصق  هک  دـهد  لامتحا  ریقف  نآ  هچنانچ  دـهدب  ار  وا  لام  تاکز 

رگا هلأسم 1986 - درادرب . دـناوتیم  مه  شدوخ  يارب  هدوبن ، نیا  کلام  دـصق  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  و  درادرب ، شدوخ  يارب  ار  نآ 
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عمج اهنآ  رد  دش  هتفگ  تاکز  ندش  بجاو  يارب  هک  ییاهطرش  هچنانچ  دریگب ، تاکز  تباب  ار  هرقن  الط و  دنفـسوگ و  واگ و  رتش و  ریقف 
نانآ زا  یکی  دنـشاب و  کیرـش  مه  اـب  هدـش  بجاو  نآ  تاـکز  هک  یلاـم  رد  رفن  ود  رگا  هلأسم 1987 - دـهدب . ار  اهنآ  تاکز  دـیاب  دوش 

شدوخ مهس  رد  وا  فرصت  هدادن ، ار  دوخ  مهس  تاکز  شکیرش  دنادب  هچنانچ  دننک ، میسقت  ار  لام  دعب  دهدب و  ار  دوخ  تمـسق  تاکز 
مه ضرق  تسا و  بجاو  وا  رب  مه  اهنیا  دننام  رذن و  هرافک و  تسا و  راکهدب  تاکز  ای  سمخ  هک  یسک  هلأسم 1988 - دراد . لاکشا  مه 

ار تاکز  سمخ و  دـیاب  دـشاب ، هتفرن  نیب  زا  هدـش ، بجاو  نآ  تاکز  ای  سمخ  هک  یلام  رگا  دـهدب ، ار  اـهنآ  همه  دـناوتن  هچناـنچ  دراد ،
هلأسم 1989- دـیامن . ادا  ار  اهنیا  دـننام  ضرق و  رذـن و  هرافک و  ای  دـهدب ، ار  تاکز  ای  سمخ  دـناوتیم  دـشاب ، هتفر  نیب  زا  رگا  دـهدب و 

اهنآ همه  يارب  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 
هب ار  وا  لام  هیقب  دـنهدب و  ار  تاکز  ای  سمخ  دـیاب  دـشاب ، هتفرن  نیب  زا  هدـش  بجاو  نآ  تاکز  سمخ و  هک  یلام  هچنانچ  دـشابن  یفاـک 
هب ار  وا  لام  دیاب  دشاب ، هتفر  نیب  زا  هدش  بجاو  نآ  تاکز  سمخ و  هک  یلام  رگا  دننک و  تمسق  تسا  بجاو  وا  رب  هک  يرگید  ياهزیچ 

یـسک هب  ناموت  تسیب  تسا و  بجاو  وا  رب  سمخ  ناموت  لهچ  رگا  اًلثم  دـنیامن ، تمـسق  اـهنیا  دـننام  رذـن و  ضرق و  تاـکز و  سمخ و 
هک یسک  هلأسم 1990 - دـنهدب . وا  ْنیَد  هب  ناموت  هد  سمخ و  تباب  ناموت  تسیب  دـیاب  تسا ، ناـموت  یـس  وا  لاـم  همه  تسا و  راکهدـب 

بحتـسم ای  بجاو  ملع ، نآ  لیـصحت  هچنانچ  دنک ، بسک  دوخ  شاعم  يارب  دناوتیم  دـنکن  لیـصحت  رگا  تسا و  ملع  لیـصحت  لوغـشم 
. دراد لاکشا  وا  هب  نداد  تاکز  دشابن ، بحتسم  ای  بجاو  ملع  نآ  لیصحت  رگا  داد و  تاکز  وا  هب  دوشیم  دشاب 

هَرْطِف تاکز 

هَرْطِف تاکز 

شدوخ و يارب  دـیاب  تسین ، رگید  سک  هدـنب  ریقف و  تسا و  رایـشه  لقاع و  غلاب و  رطف  دـیع  بش  ِبورغ  عقوم  هک  یـسک  هلأسم 1991 -
دننام ترذ و  ای  جـنرب  ای  شمـشک  ای  امرخ  ای  وج  ای  مدـنگ  تسا  ولیک  هس  ًابیرقت  هک  عاص  کی  يرفن  ره  دنتـسه ، وا  روخ  نان  هک  یناـسک 
درادن ار  شتالایع  دوخ و  لاس  جراخم  هک  یسک  هلأسم 1992 - تسا . یفاک  دهدب  مه  ار  اهنیا  زا  یکی  لوپ  رگا  دهدب و  قحتسم  هب  اهنیا 
هلأـسم تسین . بجاو  وا  رب  هرطف  تاـکز  نداد  تسا و  ریقف  دـنارذگب  ار  شتـالایع  دوـخ و  لاـس  جراـخم  دـناوتب  هک  درادـن  مه  یبـسک  و 

ناملـسم گرزب ، ای  دنـشاب  کچوک  دهدب ؛ دنوشیم  باسح  وا  روخنان  رطف  دیع  بش  بورغ  رد  هک  ار  یناسک  هرطف  دیاب  ناسنا  - 1993
هک ار  یـسک  رگا  هلأسم 1994 - رگید . رهـش  رد  ای  دنـشاب  وا  دوخ  رهـش  رد  هن ، اـی  دـشاب  بجاو  وا  رب  ناـنآ  جرخ  نداد  رفاـک ، اـی  دنـشاب 

، دهدیم ار  هرطف  هک  دشاب  هتـشاد  نانیمطا  هچنانچ  دهدب ، ار  دوخ  هرطف  وا  لام  زا  هک  دـنک  لیکو  تسا  رگید  رهـش  رد  تسا و  وا  روخنان 
هدش و دراو  هناخبحاص  تیاضر  اب  رطف  دـیع  بش  بورغ  زا  شیپ  هک  ینامهم  هرطف  هلأسم 1995 - دـهدب . ار  وا  هرطف  شدوخ  تسین  مزال 

هناخبحاص تیاضر  نودب  رطف  دـیع  بش  بورغ  زا  شیپ  هک  ینامهم  هرطف  هلأسم 1996 - تسا . بجاو  وا  رب  دوشیم  باسح  وا  روخناـن 
. دـهدب ار  وا  یجرخ  هک  دـناهدرک  روبجم  ار  ناسنا  هک  یـسک  هرطف  تسا  نینچمه  و  تسا ، بجاو  دـنامیم  وا  دزن  یتدـم  دوشیم و  دراو 
ار وا  بورغ  زا  شیپ  هچ  رگا  تسین ، بجاو  هناـخبحاص  رب  دوشیم ، دراو  رطف  دـیع  بش  بورغ  زا  دـعب  هک  یناـمهم  هرطف  هلأسم 1997 -

تاکز دـشاب ، شوهیب  ای  هناوید  رطف  دـیع  بش  بورغ  عقوم  یـسک  رگا  هلأسم 1998 - دـنک . راطفا  مه  وا  هناـخ  رد  دـشاب و  هدرک  توعد 
هک یتروص  رد  دوش ، ینغ  ریقف  اـی  ددرگ ، لـقاع  هناوید  اـی  دوـش ، غلاـب  هچب  بورغ  زا  شیپ  رگا  هلأـسم 1999 - تسین . بجاو  وا  رب  هرطف 
رب هرطف  تاکز  رطف ، دیع  بش  بورغ  عقوم  هک  یسک  هلأسم 2000 - دهدب . ار  هرطف  تاکز  دیاب  دشاب ، اراد  ار  هرطف  ندـش  بجاو  طیارش 

هلأسم دهدب . ار  هرطف  تاکز  تسا  بحتسم  دوش ، ادیپ  وا  رد  هرطف  ندش  بجاو  ياهطرـش  دیع  زور  رهظ  زا  شیپ  ات  رگا  تسین ، بجاو  وا 
ندید زا  دعب  رگا  هدوبن ، هعیش  هک  یناملسم  یلو  تسین . بجاو  وا  رب  هرطف  هدش  ناملـسم  رطف  دیع  بش  بورغ  زا  دعب  هک  يرفاک  - 2001
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نآ دننام  مدنگ و  تسا  ولیک  هس  ًابیرقت  هک  عاص  کی  هزادنا  هب  طقف  هک  یـسک  هلأسم 2002 - دهدب . ار  هرطف  تاکز  دیاب  دوش ، هعیش  هام 
نآ هرطف ، دصق  هب  دناوتیم  دهدب  مه  ار  اهنآ  هرطف  دهاوخب  دشاب و  هتشاد  یتالایع  هچنانچ  و  دهدب ، ار  هرطف  تاکز  تسا  بحتـسم  دراد ،
رخآ رفن  تسا  رتهب  و  دسرب ، رخآ  رفن  هب  ات  نینچمه  و  دهدب ، يرگید  هب  دـصق  نیمه  هب  مه  وا  دـهدب و  شتالایع  زا  یکی  هب  ار  عاص  کی 
نداد رود  رد  ار  وا  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشاب ، ریغـص  اهنآ  زا  یکی  رگا  و  دـشابن . ناشدوخ  زا  هک  دـهدب  یـسک  هب  دریگیم  هک  ار  يزیچ 

زا هک  نیا  هن  دناسرب ، ریغـص  فرـصم  هب  ار  هرطف  تاکز  نآ  دیاب  دیامن  لوبق  وا  فرط  زا  ریغـص  ّیلو  هچنانچ  و  دننکن ، لخاد  هرطف  تاکز 
تسین بجاو  دوش ، باسح  وا  روخنان  یسک  ای  دوش ، رادهچب  رطف  دیع  بش  بورغ  زا  دعب  رگا  هلأسم 2003 - دهدب . يرگید  هب  وا  فرط 

. دهدب دنوشیم  باسح  وا  روخنان  دیع  زور  رهظ  زا  شیپ  ات  بورغ  زا  دعب  هک  ار  یناسک  هرطف  تسا  بحتـسم  هچ  رگا  دهدب . ار  وا  هرطف 
بجاو هدش  وا  روخنان  هک  یـسک  رب  وا  هرطف  دوش ، رگید  سک  روخنان  بورغ  زا  شیپ  دشاب و  یـسک  روخنان  ناسنا  رگا  هلأسم 2004 -

ار وا  هرطف  دیاب  يرگید  هک  یسک  هلأسم 2005 - دهدب . ار  وا  هرطف  دیاب  شرهوش  دور ، رهوش  هناخ  هب  بورغ  زا  شیپ  رتخد  رگا  اًلثم  تسا 
بجاو ناسنا  دوخ  رب  دهدن ، ار  هرطف  وا  دشاب و  بجاو  یـسک  رب  ناسنا  هرطف  رگا  هلأسم 2006 - دهدب . ار  دوخ  هرطف  تسین  بجاو  دهدب 

هدـش بجاو  وا  رب  هرطف  هک  یـسک  زا  دـهدب ، ار  هرطف  شدوـخ  تسا  بـجاو  يرگید  رب  وا  هرطف  هـک  یـسک  رگا  هلأسم 2007 - دوشیمن .
بجاو سک  نآ  رب  شاهرطف  دشاب ، رگید  سک  روخنان  هچنانچ  دهدیمن ، ار  وا  جراخم  شرهوش  هک  ینز  هلأسم 2008 - دوشیمن . طقاس 
تسین دّیس  هک  یـسک  هلأـسم 2009 - دـهدب . ار  دوـخ  هرطف  دـیاب  دـشابن ، ریقف  هک  یتروـص  رد  تسین ، رگید  سک  روخناـن  رگا  و  تسا .

هک یلفط  هرطف  هلأسم 2010 - دهدب . رگید  دّیس  هب  ار  وا  هرطف  دناوتیمن  دشاب ، وا  روخنان  يدّیس  رگا  یتح  دهدب  هرطف  دّیـس  هب  دناوتیمن 
لفط لام  زا  ار  دوخ  جراخم  هیاد  ای  ردام  رگا  یلو  دـهدیم . ار  هیاد  ای  رداـم  جراـخم  هک  تسا  یـسک  رب  دروخیم ، ریـش  هیاد  اـی  رداـم  زا 

زا ار  نانآ  هرطف  دیاب  دـهدب ، مارح  لام  زا  ار  شتالایع  جراخم  هچ  رگا  ناسنا  هلأسم 2011 - تسین . بجاو  یسک  رب  لفط  هرطف  درادیمرب 
لمع دوخ  طرش  هب  هک  یتروص  رد  دهدب  ار  وا  جراخم  هک  دنک  طرش  دیامن و  ریجا  ار  یـسک  ناسنا  رگا  هلأسم 2012 - دهدب . لالح  لام 
يارب یلوپ  اًلثم  دـهدب و  ار  وا  جراـخم  رادـقم  هک  دـنک  طرـش  هچناـنچ  یلو  دـهدب  مه  ار  وا  هرطف  دـیاب  دوش  باـسح  وا  روخناـن  دـنک و 

ار شتالایع  وا و  هرطف  دیاب  دریمب ، رطف  دیع  بش  بورغ  زا  دعب  یـسک  رگا  هلأسم 2013 - تسین . بجاو  وا  هرطف  نداد  دهدب ، شجراخم 
. دنهدب وا  لام  زا  ار  شتالایع  وا و  هرطف  تسین  بجاو  دریمب ، بورغ  زا  شیپ  رگا  یلو  دنهدب ، وا  لام  زا 

هرطف تاکز  فرصم 

طایتحا یلو  تسا . یفاک  دـنناسرب  دـش  هتفگ  لاـم  تاـکز  يارب  ًاـقباس  هک  یفرـصم  تشه  زا  یکی  هب  ار  هرطف  تاـکز  رگا  هلأسم 2014 -
وا فرـصم  هب  ار  هرطف  دـناوتیم  ناسنا  دـشاب ، ریقف  ياهعیـش  لفط  رگا  هلأسم 2015 - دـهدب . هعیـش  يارقف  هب  طقف  هک  تسا  نآ  بحتـسم 

یلو دـشاب  لداع  تسین  مزال  دـنهدیم ، وا  هب  هرطف  هک  يریقف  هلأسم 2016 - دیامن . لفط  کلم  لفط ، ّیلو  هب  نداد  هطـساو  هب  ای  دـناسرب ،
ار هرطف  هک  یسک  هب  هلأسم 2017 - دنهدن . هرطف  دنکیم  هریبک  تیصعم  اراکـشآ  هک  یـسک  راوخبارـش و  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 

رتمک شلاس و  جراخم  زا  رتشیب  ریقف  کی  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هلأسم 2018 - دنهدب . هرطف  دیابن  دنکیم  فرصم  تیـصعم  رد 
زا اًـلثم  تسا  نآ  یلوـمعم  تمیق  ربارب  ود  شتمیق  هک  یـسنج  زا  رگا  هلأسم 2019 - دـنهدن . هرطف  تسا  ولیک  هس  ًابیرقت  هک  عاـص  کـی  زا 

و تسین . یفاک  دـهدب  دـش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  نآ  يانعم  هک  عاص  فصن  تسا ، یلومعم  مدـنگ  تمیق  ربارب  ود  نآ  تمیق  هک  یمدـنگ 
مدـنگ و اًلثم  سنج  کی  زا  ار  عاص  فصن  دـناوتیمن  ناسنا  هلأسم 2020 - دـنکیمن . تیافک  دـهدب  مه  هرطف  تمیق  دـصق  هب  ار  نآ  رگا 

هلأسم تسین . یفاک  هکلب  دراد ، لاکـشا  دـهدب  مه  هرطف  تمیق  دـصق  هب  ار  نآ  رگا  و  دـهدب . وج  اًـلثم  رگید  سنج  زا  ار  نآ  رگید  فصن 
ریقف ملع  لها  دعب  ار ، ریقف  ناگیاسمه  دعب  دراد و  مدـقم  نارگید  رب  ار  دوخ  ریقف  ناشیوخ  هرطف ، تاکز  نداد  رد  تسا  بحتـسم  - 2021
یسک هک  نیا  لایخ  هب  ناسنا  رگا  هلأسم 2022 - درادب . مدقم  ار  اهنآ  تسا  بحتسم  دنشاب ، هتـشاد  يرترب  یتهج  زا  نارگید  رگا  یلو  ار ،
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قحتـسم هب  دریگب و  سپ  دناوتیم  دشاب ، هتفرن  نیب  زا  هداد  وا  هب  هک  ار  یلام  هچنانچ  هدوبن  ریقف  دمهفب  دـعب  دـهدب و  هرطف  وا  هب  تسا  ریقف 
لامتحا ای  هتـسنادیم  هرطف  هدنریگ  هک  یتروص  رد  دشاب ، هتفر  نیب  زا  رگا  دهدب و  ار  هرطف  شدوخ  لام  زا  دیاب  دریگب  دناوتن  رگا  دـهدب و 

. دـهدب ار  هرطف  هرابود  دـیاب  ناسنا  تسین و  بجاو  وا  رب  ضوع  نداد  اـّلا  دـهدب و  ار  نآ  ضوع  دـیاب  تسا ، هرطف  هتفرگ  ار  هچنآ  هدادیم 
هک دوش  ادیپ  نامگ  شلاح  رهاظ  زا  ای  دـنک  ادـیپ  نانیمطا  هک  نآ  رگم  داد ، هرطف  وا  هب  دوشیمن  مریقف ، دـیوگب  یـسک  رگا  هلأسم 2023 -

. تسا هدوب  ریقف  اًلبق  هک  دنادب  ناسنا  ای  تسا  ریقف 

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 2024 -
مه ناضمر  هام  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسین و  حیحـص  دهدب  ار  هرطف  ناضمر  هام  زا  شیپ  رگا  هلأسم 2025 - دیامن . هرطف  نداد 

ار دوخ  بلط  دـش ، بجاو  وا  رب  هرطف  هک  نآ  زا  دـعب  دـهدب و  ضرق  ریقف  هب  ناضمر  هام  رد  اـی  ناـضمر  زا  شیپ  رگا  یلو  دـهدن . ار  هرطف 
كاـخ اـی  رگید  سنج  هب  دـیاب  دـهدیم ، هرطف  يارب  هک  ار  يرگید  زیچ  اـی  مدـنگ  هلأسم 2026 - درادـن . یعنام  دـنک  باسح  هرطف  تباـب 

رد دشاب  رادقم  نیا  زا  شیب  رگا  دـشابن و  انتعا  لباق  هک  دـشاب  مک  يردـقب  هدـش  طولخم  هک  يزیچ  تسا  طولخم  رگا  ای  دـشابن ، طولخم 
صلاخ هک  دشاب  طولخم  كاخ  نَم  نیدنچ  هب  مدـنگ  عاص  کی  اًلثم  رگا  یلو  دـسرب  عاص  کی  هب  نآ  صلاخ  هک  تسا  حیحـص  یتروص 

. تسین یفاـک  دـهدب  بویعم  زیچ  زا  ار  هرطف  رگا  هلأسم 2027 - تسین . یفاک  نآ  نداد  دراد ، فراـعتم  زا  رتشیب  راـک  اـی  جرخ  نآ  ندرک 
هرطف مدـنگ و  ار  یـضعب  هرطف  اًلثم  رگا  دـهدب و  سنج  کی  زا  ار  همه  تسین  مزـال  دـهدیم ، ار  رفن  دـنچ  هرطف  هک  یـسک  هلأسم 2028 -
زامن زا  شیپ  ار  هرطف  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دناوخیم ، رطف  دیع  زامن  هک  یـسک  هلأسم 2029 - تسا . یفاک  دـهدب  وج  ار  رگید  ضعب 

لام زا  يرادقم  هرطف  تین  هب  رگا  هلأسم 2030 - دزادنیب . ریخأت  رهظ  ات  ار  هرطف  نداد  دناوتیم  دناوخیمن ، دیع  زامن  رگا  یلو  دهدب ، دیع 
هلأسم دیامن . هرطف  تین  دهدیم  ار  نآ  تقو  ره  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دهدن ، قحتـسم  هب  دـیع  زور  رهظ  ات  دراذـگب و  رانک  ار  دوخ 
هکنیا نودب  ًادعب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دراذگن ، مه  رانک  دهدن و  ار  هرطف  تسا ، بجاو  هرطف  تاکز  نداد  هک  یعقوم  رگا  - 2031
يارب ار  رگید  یلام  درادرب و  شدوخ  يارب  ار  نآ  دناوتیمن  دراذگب ، رانک  ار  هرطف  رگا  هلأسم 2032 - دهدب . ار  هرطف  دنک  اضق  ادا و  تین 

يرادقم هک  دنک  تین  دهدن و  ار  هرطف  هچنانچ  تسا ، رتشیب  هرطف  زا  شتمیق  هک  دشاب  هتشاد  یلام  ناسنا  رگا  هلأسم 2033 - دراذگب . هرطف 
ریقف هب  سرتسد  هچنانچ  دورب ، نیب  زا  هتـشاذگ  رانک  هرطف  يارب  هک  ار  یلاـم  رگا  هلأسم 2034 - دراد . لاکـشا  دشاب  هرطف  يارب  لام  نآ  زا 

يرادهگن رد  هک  نآ  رگم  تسین ، نماض  هتـشادن  ریقف  هب  سرتسد  رگا  دهدب و  ار  نآ  ضوع  دـیاب  هتخادـنا ، ریخأت  ار  هرطف  نداد  هتـشاد و 
ادیپ قحتـسم  شدوخ  لحم  رد  رگا  دشاب ، هدرک  ادج  دوخ  لام  زا  ار  هرطف  تاکز  هک  یتروص  رد  هلأسم 2035 - دشاب . هدرک  یهاتوک  نآ 

. دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش ، فلت  دربب و  رگید  ياج  هب  رگا  و  دربن ، رگید  ياج  هب  ار  هرطف  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوش ،

ّجح ماکحا 

رب رمع  مامت  رد  دوش و  هدروآ  اج  هب  اجنآ  رد  دـناهداد  روتـسد  هک  تسا  یلامعا  ماـجنا  ادـخ و  هناـخ  ندرک  تراـیز  جـح : هلأسم 2036 -
هطساو هب  موس : دشاب . دازآ  لقاع و  هک  نآ  مود : دشاب . غلاب  هک  نآ  لوا : دوشیم : بجاو  هبترم  کی  دشاب ، اراد  ار  طیارـش  نیا  هک  یـسک 
رتمهم جح  زا  هک  ار  یبجاو  لمع  ای  دـهد ، ماجنا  تسا  رتشیب  جـح  زا  عرـش  رد  شتیمها  هک  ار  یمارح  راک  هک  دوشن  روبجم  جـح  هب  نتفر 
بـسح رب  هک  ار  ییاهزیچ  هار و  هشوت  هکنآ  لوا : تسا : زیچ  دنچ  هب  ندوب  عیطتـسم  و  دشاب ، عیطتـسم  هک  نآ  مراهچ : دـیامن . كرت  تسا 

دنک هیهت  ار  اهنآ  دناوتب  هک  یلام  ای  يراوس  بکرم  زین  و  دشاب ، اراد  هدش  هتفگ  لصفم  ياهباتک  رد  تسا و  جاتحم  نآ  هب  رفـس  رد  شلاح 
نتفر زا  یعنام  هار  رد  موس : دروآ . اج  هب  ار  جـح  دور و  هکم  دـناوتب  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  نآ  ییاناوت  جازم و  تمالـس  مود : دـشاب . هتـشاد 
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یلو تسین  بجاو  وا  رب  جح  دـنربب ، ار  وا  لام  ای  دورب ؛ نیب  زا  وا  ضرع  ای  ناج  هار  رد  هک  دـسرتب  ناسنا  ای  دـشاب ، هتـسب  هار  رگا  دـشابن و 
نآ زا  دیاب  دشابن ، فراعتم  ریغ  یلیخ  دشاب و  هتـشادن  دایز  تقـشم  هک  یتروص  رد  دشاب  رترود  هچ  رگا  دورب ، دـناوتب  يرگید  هار  زا  رگا 
لثم تسا  بجاو  وا  رب  نانآ  یجرخ  هک  ار  یناسک  جراخم  مجنپ : دشاب . هتـشاد  تقو  جـح  لامعا  ندروآ  اج  هب  ردـق  هب  مراهچ : دورب . هار 

ای تعارز ، ای  بسک ، نتشگرب ، زا  دعب  مشش : دشاب . هتشاد  دننادیم  مزال  ار  اهنآ  هب  نداد  یجرخ  مدرم  هک  ار  یناسک  جراخم  هچب و  نز و 
هناخ نودب  هک  یسک  هلأسم 2037 - دنک . یگدنز  تمحز  هب  دوشن  روبجم  هک  دشاب  هتشاد  دوخ  شاعم  يارب  يرگید  هار  ای  کلم ، يدیاع 
هکم دـناوتیم  هک  ینز  هلأـسم 2038 - دـشاب . هتـشاد  مه  ار  هناـخ  لوپ  هک  تسا  بجاو  وا  رب  جـح  یتقو  دوشیمن ، شجاـیتحا  عفر  یکلم 

یتخـس هب  هک  دوش  راچان  دهدن و  ار  وا  یجرخ  دشاب و  ریقف  اًلثم  مه  شرهوش  دشاب و  هتـشادن  لام  شدوخ  زا  نتـشگرب  زا  دـعب  رگا  دورب ،
جح دیوگب  وا  هب  يرگید  دـشاب و  هتـشادن  يراوس  بکرم  هار و  هشوت  یـسک  رگا  هلأسم 2039 - تسین . بجاو  وا  رب  جح  دـنک ، یگدـنز 

دهدیم ار  وا  جرخ  هک  دشاب  هتشاد  نانیمطا  هک  یتروص  رد  مهدیم  یتسه  جح  رفـس  رد  هک  یعقوم  رد  ار  وت  تالایع  وت و  جرخ  نم  ورب ،
رب دوریم و  هـکم  هـک  یتدـم  رد  ار  یـسک  تـالایع  یجرخ  نتــشگرب و  نـتفر و  یجرخ  رگا  هلأـسم 2040 - دوـشیم . بجاو  وا  رب  جـح 
نآ اب  دـناوتب  هک  یلام  مه  نتـشگرب  عقوم  رد  دـشاب و  هتـشاد  ضرق  هچ  رگا  دـنک ، جـح  هک  دـننک  طرـش  وا  اـب  دنـشخبب و  وا  هب  ددرگیم 

تالایع جراخم  نتـشگرب و  نتفر و  جراخم  رگا  هلأسم 2041 - دوشیم . بجاو  وا  رب  جح  دیامن و  لوبق  دیاب  دشاب  هتـشادن  دـنک  یگدـنز 
هتـشاد نانیمطا  هک  یتروص  رد  دننکن ، وا  کلم  یلو  ورب  جح  دنیوگب  دـنهدب و  وا  هب  ددرگیم  رب  دوریم و  هکم  هک  یتدـم  رد  ار  یـسک 

اب دنهدب و  یسک  هب  تسا  یفاک  جح  يارب  هک  لام  يرادقم  رگا  هلأسم 2042 - دوشیم . بجاو  وا  رب  جح  دنریگیمن ، سپ  وا  زا  هک  دشاب 
هب لام  يرادـقم  رگا  هلأسم 2043 - دوشیمن . بجاو  وا  رب  جـح  دـیامنب ، هداد  ار  لام  هک  یـسک  تمدـخ  هکم  هار  رد  هک  دـننک  طرـش  وا 

هلأسم تسین . بجاو  وا  رب  جح  رگید  دنک ، ادیپ  دوخ  زا  یلام  ًادعب  دنچ  ره  دـیامن ، جـح  هچنانچ  دوش ، بجاو  وا  رب  جـح  دـنهدب و  یـسک 
دنک و جح  دیاب  دشاب ، عیطتـسم  دور  هکم  هب  اجنآ  زا  دهاوخب  رگا  هک  دروآ  تسد  هب  یلام  دورب و  هدـج  ات  اًلثم  تراجت  يارب  رگا  - 2044

هلأسم تسین . بجاو  وا  رب  جـح  رگید  دور ، هکم  هب  دوخ  نطو  زا  دـناوتب  هک  دـنک  ادـیپ  یلاـم  ًادـعب  هچ  رگا  دـیامن ، جـح  هک  یتروص  رد 
شدوخ فرط  زا  ار  يرگید  دـهاوخب  دورب و  دـناوتن  شدوخ  هچنانچ  دـنک ، جـح  رگید  یـسک  فرط  زا  هک  دوش  ریجا  ناـسنا  رگا  - 2045

هب هچ  رگا  دیاب  دوش ، ریقف  دورن و  هکم  دوش و  عیطتسم  یسک  رگا  هلأسم 2046 - دریگب . هزاجا  هدرک  ریجا  ار  وا  هک  یسک  زا  دیاب  دتسرفب ،
جح دور و  هکم  هب  دیاب  دنک ، ریجا  جح  يارب  ار  وا  یـسک  هچنانچ  دورب ، جـح  دـناوتن  مسق  چـیه  هب  رگا  و  دـنک ، جـح  ًادـعب  دـشاب  تمحز 

دوش و ریجا  هک  دشاب  نکمم  رگا  یلو  دیامن . جح  دوخ  يارب  دنامب و  هکم  رد  دعب  لاس  ات  دروآ و  اج  هب  هدـش  ریجا  وا  يارب  هک  ار  یـسک 
دوخ و يارب  لوا  لاس  دـیاب  دوش ، هدروآ  اج  هب  دـعب  لاس  رد  وا  جـح  هک  دوش  یـضار  هدرک  ریجا  ار  وا  هک  یـسک  دریگب و  دـقن  ار  ترجا 
هک ینیعم  تقو  رد  دور و  هکم  هب  هدـش  عیطتـسم  هـک  یلوا  لاـس  رد  رگا  هلأسم 2047 - دیامن . جح  هدـش  ریجا  هک  یـسک  يارب  دـعب  لاس 

شیپ ياهلاس  زا  رگا  یلو  تسین . بجاو  وا  رب  جح  دشابن  عیطتسم  دعب  ياهلاس  رد  هچنانچ  دسرن  مارحلا  رعشم  تافرع و  هب  دناهداد  روتسد 
هب دعب  دـنکن و  جـح  هدـش  عیطتـسم  هک  یلوا  لاس  رد  رگا  هلأسم 2048 - دنک . جـح  دـیاب  دـشاب  تمحز  هب  هچ  رگا  هتفرن  هدوب و  عیطتـسم 

، دتـسرفب دوخ  فرط  زا  ار  يرگید  دیاب  دنک ، جح  شدوخ  ًادعب  هکنیا  زا  دشاب  دیماان  دیامن و  جح  دناوتن  یناوتان  ضرم و  ای  يریپ  هطـساو 
نآ بحتـسم  طایتحا  دنک ، جح  دناوتن  یناوتان  ای  ضرم  ای  يریپ  هطـساو  هب  هدرک ، ادیپ  لام  جـح  نتفر  ردـق  هب  هک  یلوا  لاس  رد  رگا  هکلب 

ار ءاسن  فاوط  دیاب  هدش ، ریجا  جح  يارب  يرگید  فرط  زا  هک  یسک  هلأسم 2049 - دیامن . جح  هک  دتسرفب  دوخ  فرط  زا  ار  یسک  تسا 
ار ءاـسن  فاوط  رگا  هلأسم 2050 - دوشیم . مارح  ریجا  نآ  رب  نز  درواـین ، اـج  هب  رگا  دروآ و  اـج  هب  ۀـّمّذلا  یف  اـم  ّتین  هب  اـی  وا  فرط  زا 

هرابود ناکما  تروص  رد  دـیاب  دـیایب ، شداـی  نطو ، هب  تعجارم  زا  دـعب  اـی  هار  نیب  رد  هچناـنچ  دـنک ، شومارف  اـی  درواـین  اـج  هب  تسرد 
لالح وا  رب  نز  ات  دریگب  بیان  نآ  ماـجنا  يارب  ار  يرگید  شدوخ ، تشگزاـب  زا  نکمت  مدـع  تروص  رد  دـهد و  ماـجنا  ار  نآ  ددرگرب و 

. دشاب
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شورف دیرخ و  ماکحا 

تسا بحتسم  شورف  دیرخ و  رد  هک  ییاهزیچ 

تمیق رد  اهیرتشم  نیب  هدنشورف  تسا  بحتـسم  و  تسا ، مزال  تسا  جایتحا  دروم  هک  يردق  هب  تالماعم  ماکحا  نتفرگ  دای  هلأسم 2051 -
هلماعم هک  دنک  اضاقت  وا  زا  دوش و  نامیشپ  رگا  هدرک  هلماعم  وا  اب  هک  یسک  و  دنکن ، يریگتخـس  سنج  تمیق  رد  دراذگن و  قرف  سنج 

فرـصت هتفرگ  هک  یلام  رد  دناوتیمن  لطاب ، ای  تسا  حیحـص  هدرک  هک  ياهلماعم  دـنادن  ناسنا  رگا  هلأسم 2052 - دریذپب . دـنزب  مه  هب  ار 
. تسا حیحص  هلماعم  درادن و  لاکشا  وا  فرصت  دنک ، کش  هلماعم  زا  دعب  هتسنادیم و  ار  نآ  ماکحا  هلماعم ، عقوم  رد  هچنانچ  یلو  دیامن 

دننام بحتسم  ياهراک  يارب  دنک و  بسک  دیاب  هچب ، نز و  جرخ  لثم  تسا  بجاو  وا  رب  یجراخم  درادن و  لام  هک  یـسک  هلأسم 2053 -
. تسا بحتسم  ندرک  بسک  ارقف  زا  يریگتسد  تالایع و  هب  نداد  تعسو 

هورکم تالماعم 

نامدرم اب  هلماعم  مراهچ : یـشورف . نفک  موس : یباصق . مود : یـشورف . هدنب  لوا : تسا : رارق  نیا  زا  هورکم  تالماعم  هدمع  هلأسم 2054 -
: متفه دهد . رارق  اهنیا  دننام  وج و  مدنگ و  شورف  دیرخ و  ار  دوخ  راک  هک  نآ  مشـش : باتفآ . لوا  حبـص و  ناذا  نیب  هلماعم  مجنپ : تسپ .

. دوش وا  هلماعم  لخاد  درخب  دهاوخیم  يرگید  هک  یسنج  ندیرخ  يارب  هک  نآ 

لطاب تالماعم 

یـضعب و رد  يوقا  رب  انب  تارکـسم ، طئاغ و  لوب و  لثم  سجن  نیع  شورف  دیرخ و  لوا : تسا : لطاب  هلماعم  دروم  دنچ  رد  هلأسم 2055 -
شورف دـیرخ و  موس : دـنک . هزاجا  ار  هلماعم  شبحاـص  هک  نآ  رگم  یبصغ  لاـم  شورف  دـیرخ و  مود : یـضعب . رد  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب 

رد هک  ياهلماعم  مجنپ : یقیـسوم . رامق و  تالآ  لثم  دـشاب ، مارح  نآ  یلومعم  عفانم  هک  يزیچ  هلماعم  مراهچ : تسین . لاـم  هک  ییاـهزیچ 
دشابن و مولعم  زیچ  نآ  هک  یتروص  رد  تسا ، طولخم  رگید  زیچ  اب  هک  یـسنج  نتخورف  ینعی  هلماعم  رد  شغ  تسا  مارح  و  دشاب . ابر  نآ 

مرکا ربمغیپ  زا  دنیوگیم ، شغ  ار  لمع  نیا  تسا و  هدرک  طولخم  هیپ  اب  ار  نآ  هک  ینغور  نتخورف  لثم  دیوگن ، رادیرخ  هب  مه  هدنشورف 
بلقت ای  دنزب  ررض  نانآ  هب  ای  دنک  شغ  ناناملسم  اب  هلماعم  رد  هک  یسک  تسین  ام  زا  دومرف : هک  تسا  لوقنم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
شدوخ هب  ار  وا  ددنبیم و  ار  وا  شاعم  هار  دربیم و  ار  وا  يزور  تکرب  دنوادخ  دنک ، شغ  دوخ  ناملـسم  ردارب  اب  هک  ره  دیامن و  هلیح  و 
يرتـشم رگا  یلو  درادـن ، لاکـشا  تسا  نکمم  نآ  ندیـشک  بآ  هدـش و  سجن  هک  یکاـپ  زیچ  نتخورف  هلأسم 2056 - دنکیم . راذـگاو 

بآ هک  تفن  نغور و  دـننام  یکاـپ  زیچ  رگا  هلأسم 2057 - دـیوگب . وا  هب  ار  نآ  ندوب  سجن  هدنـشورف  دـیاب  دروخب  ار  زیچ  نآ  دـهاوخب 
تسا و مارح  لمع  لطاب و  هلماعم  دـنهدب  رادـیرخ  هب  ندروخ  يارب  ار  سجن  نغور  اًلثم  هچناـنچ  دوش ، سجن  تسین  نکمم  نآ  ندیـشک 
هلأسم 2058- درادن . لاکشا  نآ  شورف  دننازوسب ، ار  سجن  تفن  دنهاوخب  اًلثم  تسین  ندوب  كاپ  نآ  طرش  هک  دنهاوخب  يراک  يارب  رگا 

هتـشاد جایتحا  نآ  هب  رگا  تسین  سجن  شنیع  هک  ییاود  هلماعم  یلو  دـننکن ، هلماعم  تسا  سجن  نآ  نیع  بارـش ، لثم  هک  ار  ییاود  دـیاب 
سجن رگا  دنروآیم  یمالـسا  ریغ  کلامم  زا  هک  ییاهرطع  ناور و  ياهاود  نغور و  شورف  دیرخ و  هلأسم 2059 - درادن . لاکشا  دنشاب 
تـسد زا  رافک  رهـش  رد  هچنانچ  دـنریگیم ، نآ  نداد  ناج  زا  دـعب  ناویح  زا  هک  ار  ینغور  یلو  درادـن ، لاکـشا  دـشابن  مولعم  اهنآ  ندوب 

رگا هکلب  دشابیم ، لطاب  نآ  هلماعم  تسا و  سجن  دنکیم ، نتسج  نآ  زا  نوخ  دنربب  ار  نآ  گر  رگا  هک  دشاب  یناویح  زا  دنریگب و  رفاک 
هلأسم تسا . هدـیرخ  ناملـسم  زا  رفاک  نآ  هک  دـننادب  هک  نآ  رگم  تسا  لطاب  نآ  هلماـعم  دـنریگب  رفاـک  تسد  زا  مه  ناناملـسم  رهـش  رد 

مارح و نآ  تسوپ  شورف  دیرخ و  دـشاب ، هدرم  شدوخ  ای  دنـشاب ، هتـشک  هدـش  نیعم  عرـش  رد  هک  يروتـسد  ریغ  هب  ار  هابور  رگا  - 2060

يوسوملا هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هرس سدق   ) ینیمخلا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 402 

http://www.ghaemiyeh.com


رفاک تسد  زا  اـی  دـنروآیم ، یمالـسا  ریغ  کـلامم  زا  هک  یمرچ  هیپ و  تشوگ و  شورف  دـیرخ و  هلأسم 2061 - تسا . لطاب  نآ  هلماـعم 
لاکـشا اهنآ  شورف  دیرخ و  هدش  هتـشک  عرـش  روتـسد  هب  هک  تسا  یناویح  زا  اهنآ  هک  دـنادب  ناسنا  رگا  یلو  تسا ، لطاب  دوشیم  هتفرگ 

هک دنادب  ناسنا  رگا  یلو  درادن ، لاکـشا  دوش  هتفرگ  ناملـسم  تسد  زا  هک  یمرچ  هیپ و  تشوگ و  شورف  دـیرخ و  هلأسم 2062 - درادن .
مارح و نآ  ندیرخ  هن ، ای  هدـش  هتـشک  عرـش  روتـسد  هب  هک  تسا  یناویح  زا  هک  هدرکن  قیقحت  هتفرگ و  رفاک  تسد  زا  ار  نآ  ناملـسم  نآ 

لطاب یبصغ  لام  نتخورف  هلأسم 2064 - تسا . لطاب  اهنآ  هلماعم  مارح و  تارکسم  شورف  دیرخ و  هلأسم 2063 - تسا . لطاب  نآ  هلماعم 
ار سنج  لوپ  هک  دشاب  نیا  شدـصق  رادـیرخ  رگا  هلأسم 2065 - دنادرگرب . وا  هب  هتفرگ  رادـیرخ  زا  هک  ار  یلوپ  دـیاب  هدنـشورف  و  تسا ،

هلماعم دشاب  نیا  شدصق  مه  لوا  زا  و  دهدب ، مارح  زا  ًادعب  ار  سنج  لوپ  دهاوخب  رادـیرخ  رگا  هلأسم 2066 - دراد . لاکشا  هلماعم  دهدن 
هلأسم دهدب . لالح  لام  زا  تسا  راکهدب  هک  ار  يرادقم  دیاب  یلو  تسا  حیحـص  هلماعم  دـشابن  نیا  شدـصق  لوا  زا  رگا  و  دراد . لاکـشا 

هدافتسا دوشیم  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2068 - تسا . مارح  کچوک  ياهزاس  یتح  زاس  رات و  لثم  وهل  تـالآ  شورف  دـیرخ و  - 2067
هیهت بارـش  نآ  زا  هک  دـشورفب  دـصق  نیا  هب  ار  روگنا  اًلثم  دـننک  فرـصم  مارح  رد  ار  نآ  هک  دـشورفب  نیا  دـصق  هب  دـنربب  نآ  زا  لـالح 
دراد همـسجم  نآ  يور  هک  يرگید  ياهزیچ  ای  نوباص  همـسجم و  شورف  دیرخ و  هلأسم 2069 - تسا . لطاب  مارح و  نآ  هلماعم  دـنیامن ،

و تسا . مارح  لام  نآ  رد  فرصت  لطاب و  هدش  هیهت  لطاب  هلماعم  زا  ای  يدزد ، ای  رامق ، زا  هک  يزیچ  ندیرخ  هلأسم 2070 - درادن . لاکشا 
ار نآ  هچنانچ  دـشورفب ، تسا  طولخم  هیپ  اب  هک  ار  ینغور  رگا  هلأسم 2071 - دنادرگرب . شیلصا  بحاص  هب  دیاب  درخب  ار  نآ  یـسک  رگا 

کی هکلب  دنکن  نیعم  ار  نآ  رگا  یلو  دـنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  يرتشم  مشورفیم ، ار  نغور  نم  کی  نیا  دـیوگب  اًلثم  دـنک  نیعم 
هلأسم دـیامن . هبلاـطم  صلاـخ  نغور  دـهدب و  سپ  ار  نغور  نآ  دـناوتیم  يرتشم  دـهدب ، دراد  هیپ  هک  ینغور  دـعب  دـشورفب ، نغور  نم 

نم و کی  هب  ار  مدنگ  نم  کی  اًلثم  دشورفب ، سنج  نامه  زا  رتدایز  هب  دنشورفیم  هنامیپ  ای  نزو  اب  هک  ار  یسنج  زا  يرادقم  رگا  - 2072
رگا هکلب  دنک ، انز  دوخ  مرحم  اب  هبترم  داتفه  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ابر  مهرد  کی  هانگ  تسا و  مارح  ابر و  دـشورفب . مدـنگ  مین 

، دنـشاب هتـشاد  تمیق  توافت  رگیدـکی  اب  ای  دـشاب ، دـب  يرگید  سنج  بوخ و  یکی  سنج  ای  بویعم ، يرگید  ملاس و  سنج  ود  زا  یکی 
دریگب هتسکش  سم  نآ  زا  رتشیب  دهدب و  ار  تسرد  سم  رگا  سپ  تسا ، مارح  ابر و  مه  زاب  دریگب ، دهدیم  هک  يرادقم  زا  رتشیب  هچنانچ 

مارح ابر و  دریگب ، هتخاسن  يالط  نآ  زا  رتشیب  دـهدب و  ار  هتخاس  يالط  اـی  دریگب  هدرگ  جـنرب  نآ  زا  رتشیب  دـهدب و  ار  يردـص  جـنرب  اـی 
مدـنگ و نم  کی  هب  مدـنگ  نم  کی  اًلثم  دـشورفیم ، هک  دـشاب  یـسنج  زا  ریغ  دریگیم  هفاضا  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2073 - دشابیم .
، دهد ماجنا  وا  يارب  یلمع  رادـیرخ  هک  دـنک  طرـش  یلو  دریگن  رتدایز  يزیچ  رگا  هکلب  تسا  مارح  ابر و  مه  زاب  دـشورفب  لوپ  نارق  کی 
هب ار  لامتـسد  کی  مدنگ و  نم  کی  اًلثم  دنک  هوالع  يزیچ  دـهدیم  ار  رتمک  رادـقم  هک  یـسک  رگا  هلأسم 2074 - دـشابیم . مارح  ابر و 

، دهدیم ار  رتمک  رادقم  هک  یسک  دشاب و  نآ  سنجمه  رتشیب  رادقم  اب  يواسم  تمیق  رد  رتمک  رادقم  رگا  دشورفب ، مدنگ  مین  نم و  کی 
مدنگ مین  نم و  کی  هب  ار  لامتسد  کی  العا و  مدنگ  نم  کی  اًلثم  دنک  هوالع  يزیچ  سنجمه ، زا  رتدایز  هب  نآ  شورف  زا  یصالخ  يارب 

نم کی  هب  ار  لامتسد  کی  مدنگ و  نم  کی  اًلثم  دننک  دایز  يزیچ  فرط  ود  ره  زا  رگا  تسا  نینچمه  و  درادن ، لاکـشا  دشورفب  طّسوتم 
مدنگ مین  نم و  کی  هب  ار  بوخ  مدنگ  نم  کی  اًلثم  دشاب ، ابر  زا  رارف  يارب  هوالع ، زیچ  رگا  یلو  دشورفب ، لامتـسد  کی  مدـنگ و  مین  و 

ار يزیچ  رگا  هلأسم 2075 - تسین . زیاج  دنک ، هوالع  مدنگ  نم  کی  رب  يزیچ  ابر ، زا  رارف  يارب  دشورفب و  هیسن  دهاوخب  نآ ، لثم  بوخ 
هد اًلثم  دریگب  رتدایز  دشورفب و  دننکیم ، هلماعم  هرامش  اب  غرم  مخت  ودرگ و  لثم  هک  ار  يزیچ  ای  دنشورفیم  عرذ  رتم و  اب  هچراپ  لثم  هک 
رد دنشورفیم و  هنامیپ  ای  نزو ، اب  اهرهش  زا  یـضعب  رد  هک  ار  یـسنج  هلأسم 2076 - درادن . لاکـشا  دریگب  ات  هدزای  دـهدب و  غرم  مخت  ات 
رد تسا و  مارح  ابر و  دریگب  رتدایز  دنـشورفیم  هنامیپ  ای  نزو  اب  ار  نآ  هک  يرهـش  رد  رگا  دـننکیم  هلماعم  هرامـش  اب  اهرهـش  زا  یـضعب 

لاکـشا نتفرگ  يدایز  دشابن  سنج  کی  زا  دریگیم  هک  ار  یـضوع  دـشورفیم و  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2077 - تسین . اـبر  رگید  رهش 
دـشورفیم و هک  ار  یـسنج  رگا  هلأسم 2078 - تسا . حیحـص  هلماـعم  دریگب  مدـنگ  نم  ود  دـشورفب و  جـنرب  نم  کـی  رگا  سپ  درادـن ،
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نآ ضوع  رد  دشورفب و  نغور  نم  کی  رگا  سپ  دریگن ، يدایز  هلماعم  رد  دیاب  دـشاب ، هدـمآ  لمع  زیچ  کی  زا  دریگیم  هک  ار  یـضوع 
. دریگن يدایز  دـنک  هلماعم  سران  هویم  اب  ار  هدیـسر  هویم  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسا و  مارح  ابر و  دریگب ، رینپ  مین  نم و  کـی 
ابر و دریگب ، وج  ریـس  جنپ  نم و  کی  دـهدب و  مدـنگ  نم  کی  رگا  سپ  دوشیم ، باسح  سنج  کی  ابر  رد  مدـنگ  وج و  هلأسم 2079 -
، دهدیم ار  مدنگ  یتدم  زا  دعب  هتفرگ و  دقن  ار  وج  نوچ  دهدب ، مدنگ  نم  هد  نمرخ  رـس  هک  درخب  وج  نم  هد  اًلثم  رگا  زین  و  تسا . مارح 

درادن لاکشا  دریگب  ابر  تسین  مالسا  هانپ  رد  هک  يرفاک  زا  ناملسم  رگا  هلأسم 2080 - دشابیم . مارح  هتفرگ و  يدایز  هک  تسا  نآ  لثم 
. دنریگب ابر  رگیدکی  زا  دنناوتیم  رهوش  نز و  دنزرف و  ردپ و  زین  و 

رادیرخ هدنشورف و  طیارش 

مکاح هک  نآ  موس : دنشاب . لقاع  هک  نآ  مود : دنـشاب . غلاب  هک  نآ  لوا : تسا : طرـش  زیچ  شـش  رادیرخ  هدنـشورف و  يارب  هلأسم 2081 -
یخوش هب  اًلثم  رگا  سپ  دنشاب  هتـشاد  شورف  دیرخ و  دصق  هک  نآ  مراهچ : دشاب . هدرکن  يریگولج  ناشلاوما  رد  فرـصت  زا  ار  نانآ  عرش 

هک ار  یـضوع  سنج و  هک  نآ  مشـش : دشاب . هدرکن  روبجم  ار  اهنآ  یـسک  هک  نآ  مجنپ : تسا . لطاب  هلماعم  متخورف ، ار  دوخ  لام  دیوگب 
هلأسم دش . دهاوخ  هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  اهنیا  ماکحا  و  دشاب ، نانآ  تسد  رد  لام  رایتخا  ریغص ، دج  ردپ و  لثم  ای  دنشاب  کلام  دنهدیم 

دشاب و زیمم  هچب  رگا  یلو  دنک ، هلماعم  هک  دنـشاب  هداد  هزاجا  وا  هب  هچب  نآ  دج  ای  ردـپ  هچ  رگا  تسا ، لطاب  غلابان  هچب  اب  هلماعم  - 2082
هب ار  لوـپ  هک  دـشاب  هلیـسو  لـفط  رگا  زین  و  درادـن ، لاکـشا  دـنک  هلماـعم  تسا  فراـعتم  اـههچب  يارب  نآ  هلماـعم  هک  ار  یتـمیق  مک  زیچ 
اب غلاب  رفن  ود  ًاعقاو  نوچ  دناسرب -، هدنـشورف  هب  ار  لوپ  دهدب و  رادـیرخ  هب  ار  سنج  ای  دـناسرب ، رادـیرخ  هب  ار  سنج  دـهدب و  هدنـشورف 
نآ بحاص  هب  ار  لوپ  سنج و  لفط  هک  دنشاب  هتشاد  نیقی  رادیرخ  هدنشورف و  دیاب  یلو  تسا ، حیحـص  هلماعم  دناهدرک - هلماعم  رگیدکی 
نآ بحاص  هب  هتفرگ  وا  زا  هک  ار  یلوپ  ای  سنج  دـیاب  دـشورفب  وا  هب  يزیچ  اـی  درخب ، يزیچ  غلاـبان  هچب  زا  رگا  هلأسم 2083 - دناسریم .
زا هک  ار  يزیچ  دیاب  درادن ، ياهلیـسو  مه  وا  نتخانـش  يارب  دسانـشیمن و  ار  نآ  بحاص  رگا  و  دـهاوخب . تیاضر  شبحاص  زا  ای  دـهدب ،

ادیپ ار  وا  رگا  و  دناسرب ، شّیلو  هب  دیاب  دشاب  ریغـص  دوخ  لام  هتفرگ  هک  ار  يزیچ  رگا  یلو  دهدب  ملاظم  نآ  بحاص  فرط  زا  هتفرگ  هچب 
زا دناوتیمن  دورب  نیب  زا  هداد  هچب  هب  هک  یلوپ  ای  سنج  دنک و  هلماعم  غلابان  هچب  اب  یـسک  رگا  هلأسم 2084 - دهدب . عرش  مکاح  هب  درکن 

دیوگب دوش و  یضار  هلماعم  زا  دعب  هچنانچ  دننُک  روبجم  هلماعم  هب  ار  هدنـشورف  ای  رادیرخ  رگا  هلأسم 2085 - دنک . هبلاطم  وا  ّیلو  ای  هچب 
لام ناسنا  رگا  هلأسم 2086 - دنناوخب . ار  هلماعم  هغیـص  هرابود  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  تسا  حیحـص  هلماعم  متـسه ، یـضار 

ردپ و هلأسم 2087 - تسا . لطاب  هلماعم  دنکن  هزاجا  دوشن و  یـضار  نآ  شورف  هب  لام  بحاص  هچنانچ  دشورفب  وا  هزاجا  نودب  ار  یـسک 
دشابن تحلصم  ات  هک  تسا  نآ  رتهب  هکلب  دشاب  هتـشادن  هدسفم  وا  يارب  هک  دنـشورفب  ار  لفط  لام  دنناوتیم  یتروص  رد  لفط  يردپ  دج 

نآ رد  لفط  تحلصم  هک  دنـشورفب  ار  لفط  لام  دنناوتیم  یتروص  رد  طقف  عرـش  مکاح  يردپ و  دج  یـصو  ردپ و  یـصو  اّما  دنـشورفن 
هلماعم دهد ، هزاجا  شدوخ  يارب  ار  هلماعم  لام  بحاص  شورف  زا  دعب  دشورفب و  دـنک و  بصغ  ار  یلام  یـسک  رگا  هلأسم 2088 - دشاب .

هحلاصم رگیدـکی  اب  هدوب  نآ  ضوع  سنج و  يارب  هک  یتعفنم  رد  لاـم  بحاـص  يرتشم و  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  تسا و  حـیحص 
هلماعم لام  بحاص  هچنانچ  دشاب ، شدوخ  لام  نآ ، لوپ  هک  نیا  دصق  هب  دشورفب  دنک و  بصغ  ار  یلام  یـسک  رگا  هلأسم 2089 - دننک .

. دراد لاکشا  هلماعم  ندوب  حیحص  دیامن  هزاجا  هدرک  بصغ  ار  لام  هک  مه  یسک  يارب  رگا  و  تسا ، لطاب  هلماعم  دنکن  هزاجا  ار 

نآ ضوع  سنج و  طیارش 

هرامش ای  هنامیپ  ای  نزو  اب  نآ  رادقم  هک  نآ  لوا : دراد : طرش  جنپ  دنریگیم  نآ  ضوع  هک  يزیچ  دنشورفیم و  هک  یسنج  هلأسم 2090 -
رگا یلو  تسین ، حیحـص  هدرک  رارف  هک  یبسا  نتخورف  نیا  رب  اـنب  دـنهد ، لـیوحت  ار  نآ  دـنناوتب  هک  نآ  مود : دـشاب . مولعم  اـهنیا  دـننام  و 
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تسا حیحـص  هلماعم  دوشن ، ادیپ  هدنب  نآ  هچ  رگا  دشورفب ، شرف  کی  اب  اًلثم  دهد  لیوحت  دناوتیم  هک  يزیچ  اب  هدرک  رارف  هک  ار  ياهدنب 
نیعم دنکیم  قرف  هلماعم  هب  مدرم  لیم  اهنآ  هطساو  هب  تسه و  ضوع  سنج و  رد  هک  ار  یتایصوصخ  موس : تسا . لکـشم  هدنب  ریغ  رد  و 

وا هزاجا  نودب  هتشاذگ ، ورگ  یـسک  شیپ  ناسنا  هک  ار  یلام  سپ  دشاب ، هتـشادن  یقح  نآ  ضوع  رد  ای  سنج ، رد  یـسک  مراهچ : دیامن .
سپ تسین ، تّوق  زا  یلاخ  ندوب  زئاج  هچ  رگا  ار  نآ  تعفنم  هن  دـشورفب  ار  سنج  ِدوخ  طایتحا  رب  انب  هک  نآ  مجنپ : دـشورفب . دـناوتیمن 

زا ار  یـشرف  اًلثم  دهدب ، ار  دوخ  کلم  تعفنم  لوپ ، ياج  هب  رادیرخ  هچنانچ  و  تسا ، حیحـص  دشورفب  ار  هناخ  هلاس  کی  تعفنم  اًلثم  رگا 
دهاوخ هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  اهنیا  ماکحا  و  درادن ، لاکـشا  دنک  راذگاو  وا  هب  ار  دوخ  هناخ  هلاس  کی  تعفنم  نآ  ضوع  درخب و  یـسک 

دناوتیم یلو  درخب ، هنامیپ  ای  نزو  اب  دیاب  ناسنا  رهش  نآ  رد  دننکیم  هلماعم  هنامیپ  ای  نزو  اب  يرهش  رد  هک  ار  یسنج  هلأسم 2091 - دش .
شورف دـیرخ و  نزو  اـب  هک  ار  يزیچ  هلأسم 2092 - دیامن . يرادیرخ  ندـید  اب  دـننکیم ، هلماعم  ندـید  اب  هک  يرهـش  رد  ار  سنج  نامه 

مدـنگ نم  کی  هک  ياهنامیپ  اب  دـشورفب  مدـنگ  نم  هد  دـهاوخیم  اًلثم  رگا  هک  روط  نیا  هب  درک ، هلماـعم  دوشیم  مه  هناـمیپ  اـب  دـننکیم 
رادـیرخ و رگا  یلو  تسا  لطاب  هلماعم  دـشابن  هلماعم  رد  دـش  هتفگ  هک  ییاهطرـش  زا  یکی  رگا  هلأسم 2093 - دـهدب . هنامیپ  هد  دریگیم 

لطاب هدش  فقو  هک  ار  يزیچ  هلماعم  هلأسم 2094 - درادن . لاکشا  اهنآ  فرصت  دننک  فرصت  رگیدکی  لام  رد  هک  دنشاب  یضار  هدنشورف 
يروط هب  دجـسم  ریـصح  الثم  دنربب ، نآ  زا  هدـش  فقو  اهنآ  يارب  لام  هک  ار  ياهدافتـسا  دـنناوتن  هک  دوش  بارخ  يروطب  رگا  یلو  تسا ،

هب دجسم  نامه  رد  ار  نآ  لوپ  دیاب  دشاب  نکمم  هک  یتروص  رد  درادن و  لاکـشا  نآ  شورف  دنناوخب ، زامن  نآ  يور  دنناوتن  هک  دوش  هراپ 
يروطب دناهدرک  فقو  نانآ  يارب  ار  لام  هک  یناسک  نیب  هاگره  هلأسم 2095 - دشاب . رتکیدزن  هدننکفقو  دوصقم  هب  هک  دنناسرب  یفرصم 

نیب دنـشورفب و  ار  لام  نآ  دـنناوتیم  دوش ، فلت  یناج  ای  لام  هک  دورب  نآ  ناـمگ  دنـشورفن ، ار  فقو  لاـم  رگا  هک  دوش  ادـیپ  فـالتخا 
لحم هب  هفوقوم ، نآ  تسا  مزال  دوشیم ، فرطرب  رگید  ناکم  هیهت  نتخورف و  اهنت  اب  فالتخا  هچنانچ  یلو  دنیامن ، میسقت  مهیلع  فوقوم 
هلأسم ددرگ . فقو  یلوا ، فقو  تهج  نامه  رد  و  لوا ، ناکم  ياـج  هب  دوش و  هدـیرخ  رگید  لـحم  نآ  شورف  لوپ  اـب  اـی  لیدـبت و  رگید 

رجأتـسم لام  هراجا  تدم  رد  کلم  نآ  هدافتـسا  یلو  درادن ، لاکـشا  دـناهداد  هراجا  يرگید  هب  ار  نآ  هک  یکلم  شورف  دـیرخ و  - 2096
زا سپ  دـشاب ، هدـیرخ  ار  کلم  تسا  مک  هراجا  تدـم  هک  نیا  نامگ  هب  ای  دـناهداد ، هراجا  ار  کـلم  نآ  هک  دـنادن  رادـیرخ  رگا  و  تسا .

. دنزب مهب  ار  شدوخ  هلماعم  دناوتیم  عالطا 

شورف دیرخ و  هغیص 

لوپ نیا  ضوع  رد  ار  لام  نیا  دیوگب  یـسراف  هب  هدنـشورف  رگا  اًلثم  دنناوخب ، یبرع  هغیـص  تسین  مزال  شورف  دـیرخ و  رد  هلأسم 2097 -
ود نیا  نتفگ  هب  ینعی  دنشاب ، هتشاد  ءاشنا  دصق  دیاب  هدنشورف  رادیرخ و  یلو  تسا ، حیحـص  هلماعم  مدرک  لوبق  دیوگب  يرتشم  متخورف و 

رادیرخ زا  هک  یلام  لباقم  رد  هدنشورف  یلو  دنناوخن ، هغیـص  هلماعم  عقوم  رد  رگا  هلأسم 2098 - دشاب . شورف  دیرخ و  ناشدوصقم  هلمج 
. دنوشیم کلام  ود  ره  تسا و  حیحص  هلماعم  دریگب ، وا  دنک و  وا  کلم  ار  دوخ  لام  دریگیم ،

اههویم شورف  دیرخ و 

حیحـص ندـیچ  زا  شیپ  دـشاب ، هتـشذگ  تفآ  زا  رگید  اـًلومعم  هک  يروطب  هتـسب  هناد  هتخیر و  نآ  لـگ  هک  ياهویم  شورف  هلأسم 2099 -
شلگ هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، تخرد  رب  هک  ار  ياهویم  دـنهاوخب  رگا  هلأسم 2100 - درادن . لاکـشا  تخرد  رب  هروغ  نتخورف  زین  و  تسا .

رگا هلأسم 2101 - دنیامن . همیمـض  نآ  اب  دشاب  هدنـشورف  کلم  هناگادـج و  شورف  لباق  تیلام و  ياراد  هک  يزیچ  دـیاب  دنـشورفب ، دزیرب 
رایخ نتخورف  هلأسم 2102 - دنریگب . امرخ  ار  نآ  ضوع  دیابن  یلو  درادن ، لاکشا  دنشورفب  تخرد  رب  هدش ، خرـس  ای  درز  هک  ار  ییامرخ 

يرتشم هک  دننک  نیعم  دشاب و  هدش  نایامن  رهاظ و  هک  یتروص  رد  دوشیم ، هدیچ  هبترم  دنچ  یلاس  هک  اهنیا  دننام  اهیزبس و  ناجمداب و  و 
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ریغ يرگید  زیچ  هب  هتـسب ، هناد  هک  نآ  زا  دـعب  ار  وج  مدـنگ و  هشوخ  رگا  هلأسم 2103 - درادن . لاکـشا  دنیچب  ار  نآ  هعفد  دـنچ  لاس  رد 
. درادن لاکشا  دنشورفب  وج  مدنگ و 

هیسن دقن و 

هدومن و هبلاطم  رگیدکی  زا  ار  لوپ  سنج و  دنناوتیم  هلماعم  زا  دـعب  هدنـشورف ، رادـیرخ و  دنـشورفب ، دـقن  ار  یـسنج  رگا  هلأسم 2104 -
فرـصت نآ  رد  دناوتب  هک  دنراذگب  رادـیرخ  رایتخا  رد  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هب  اهنیا  دـننام  نیمز و  هناخ و  نداد  لیوحت  دـنریگب و  لیوحت 

هب ار  نآ  دـهاوخب  رگا  هک  دـنراذگب  رادـیرخ  رایتخا  رد  يروط  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هب  اهنیا  دـننام  سابل و  شرف و  نداد  لـیوحت  و  دـنک ،
هک دشورفب  ار  یسنج  رگا  سپ  دشاب ، مولعم  اًلماک  تدم  دیاب  هیـسن  هلماعم  رد  هلأسم 2105 - دنکن . يریگولج  هدنـشورف  دربب  رگید  ياج 

مامت زا  شیپ  دشورفب ، هیسن  ار  یسنج  رگا  هلأسم 2106 - تسا . لطاب  هلماعم  هدشن  نیعم  اًلماک  تدـم  نوچ  دریگب ، ار  نآ  لوپ  نمرخ  رس 
، دشاب هتشاد  لام  شدوخ  زا  دریمب و  رادیرخ  رگا  یلو  دیامن ، هبلاطم  رادیرخ  زا  ار  نآ  ضوع  دناوتیمن  دناهتشاذگ ، رارق  هک  یتدم  ندش 

دعب دشورفب ، هیسن  ار  یسنج  رگا  هلأسم 2107 - دیامن . هبلاطم  وا  هثرو  زا  دراد  هک  ار  یبلط  تدم ، ندش  مامت  زا  شیپ  دناوتیم  هدنـشورف 
ار وا  دیاب  دزادرپب ، دناوتن  رادیرخ  رگا  یلو  دـیامن ، هبلاطم  رادـیرخ  زا  ار  نآ  ضوع  دـناوتیم  دناهتـشاذگ ، رارق  هک  یتدـم  ندـش  مامت  زا 

لطاب هلماعم  دـیوگن  وا  هب  ار  نآ  تمیق  دـهدب و  هیـسن  يرادـقم  دـنادیمن ، ار  سنج  تمیق  هک  یـسک  هب  رگا  هلأسم 2108 - دـهد . تلهم 
هیـسن وت  هب  هک  ار  یـسنج  دـیوگب  اًلثم  دـنک ، باـسح  رتنارگ  دـهدب و  هیـسن  دـنادیم  ار  سنج  يدـقن  تمیق  هک  یـسک  هب  رگا  یلو  تسا .

هک یسک  هلأسم 2109 - درادـن . لاکـشا  دـنک  لوبق  وا  منکیم و  باسح  رتنارگ  مشورفیم  دـقن  هک  یتمیق  زا  لایر  کی  یناـموت  مهدیم 
دنک مک  ار  دوخ  بلط  زا  يرادقم  تدم ، فصن  نتشذگ  زا  دعب  اًلثم  رگا  هداد ، رارق  یتدم  نآ  لوپ  نتفرگ  يارب  هتخورف و  هیسن  ار  یسنج 

. درادن لاکشا  دریگب  دقن  ار  هیقب  و 

فَلَس هلماعم 

ار لوـپ  نیا  دـیوگب  رگا  دریگب و  لـیوحت  ار  سنج  یتدـم  زا  دـعب  هک  دـهدب  ار  لوـپ  يرتـشم  هک  تسا  نآ  فلـس  هلماـعم  هلأسم 2110 -
ار سنج  نالف  دیوگب  دریگب و  ار  لوپ  هدنشورف  ای  مدرک ، لوبق  دیوگب  هدنشورف  مریگب و  ار  سنج  نالف  هام  شـش  زا  دعب  اًلثم  هک  مهدیم 
ار نآ  ضوع  دـشورفب و  فلـس  ار  هرقن  ـالط و  لوپ  رگا  هلأسم 2111 - تسا . حیحـص  هلماعم  مهدب  لیوحت  هام  شـش  زا  دـعب  هک  متخورف 

حیحـص هلماعم  دریگب  لوپ  ای  رگید  سنج  ار  نآ  ضوع  دـشورفب و  فلـس  ار  یـسنج  رگا  یلو  تسا . لطاب  هلماعم  دریگب  هرقن  الط و  لوپ 
. دریگن رگید  سنج  دریگب و  لوپ  دشورفیم  هک  یسنج  ضوع  رد  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و  تسا .

فَلَس هلماعم  طیارش 

تقد یلو  دنیامن . نیعم  دنکیم  قرف  اهنآ  هطساو  هب  سنج  تمیق  هک  ار  یتایصوصخ  لوا : دراد : طرش  شش  فلـس  هلماعم  هلأسم 2112 -
تشوگ و نان و  رد  فلـس  هلماـعم  سپ  تسا ، یفاـک  هدـش  مولعم  نآ  تایـصوصخ  دـنیوگب  مدرم  هک  ردـق  نیمه  تسین ، مزـال  مه  داـیز 

يررغ هلماعم  دشابن و  لوهجم  يرتشم  يارب  هک  دـننک  نیعم  يروطب  ار  ناشتایـصوصخ  دوشن  هک  یتروص  رد  اهنیا  دـننام  ناویح و  تسوپ 
لوپ رادقم  هب  ای  دهدب ، هدنشورف  هب  ار  تمیق  مامت  رادیرخ  دنوش ، ادج  مه  زا  هدنـشورف  رادیرخ و  هک  نآ  زا  شیپ  مود : تسا . لطاب  دشاب 

يرتشم نآ  زا  سپ  دهد ، رارق  يرتشم  همذ  هب  ار  سنج  لوپ  هدنشورف  هک  تسا  نآ  رتهب  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  راکبلط  هدنـشورف  زا  نآ 
هلماعم هچ  رگا  دهدب ، ار  نآ  تمیق  زا  يرادقم  هچنانچ  دنک و  باسح  تسا  وا  همذ  هب  هک  یسنج  لوپ  تباب  دراد  هدنشورف  زا  هک  ار  یبلط 
دیوگب اًلثم  رگا  و  دننک ، نیعم  اًلماک  ار  تدم  موس : دنزب . مه  هب  ار  رادقم  نامه  هلماعم  دناوتیم  هدنشورف  یلو  تسا  حیحـص  رادقم  نآ  هب 
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نیعم سنج  لیوحت  يارب  ار  یتقو  مراهچ : تسا . لطاب  هلماعم  هدـشن  مولعم  اًـلماک  تدـم  نوچ  مهدیم  لـیوحت  ار  یـسنج  نمرخ  لوا  اـت 
طایتحا رب  انب  مجنپ : دوب . دـهاوخن  بایان  هک  دنـشاب  هتـشاد  نانیمطا  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  سنج  نآ  زا  يردـقب  تقو ، نآ  رد  هک  دـننک 

نزو مشش : دنربب . ار  اج  نآ  مسا  تسین  مزال  دشاب  مولعم  نآ  ياج  نانآ  ياهفرح  زا  رگا  یلو  دنیامن ، نیعم  ار  سنج  لیوحت  ياج  بجاو 
یضعب لثم  دیاب  یلو  درادن ، لاکشا  دنشورفب  فلس  رگا  دننکیم  هلماعم  ندید ، اب  ًالومعم  هک  مه  ار  یـسنج  دننک و  نیعم  ار  نآ  هنامیپ  ای 

ناسنا هلأسم 2113 - فَلَـس  هلماعم  ماکحا  دنهدن . تیمها  نآ  هب  مدرم  هک  دـشاب  مک  يردـقب  نآ  دارفا  توافت  غرم  مخت  ودرگ و  ماسقا  زا 
، دشاب هتفرگن  لیوحت  ار  نآ  هچ  رگا  تدم ، ندش  مامت  زا  دعب  دشورفب و  تدم  ندش  مامت  زا  شیپ  هدیرخ  فلس  هک  ار  یـسنج  دناوتیمن 
و دنک . لوبق  دیاب  يرتشم  دهدب ، هدرک ، دادرارق  هک  ار  یـسنج  هدنـشورف  رگا  فلـس  هلماعم  رد  هلأسم 2114 - درادن . لاکـشا  نآ  نتخورف 

روط نیا  رگا  دـیامن و  لوبق  دـیاب  يرتشم  دـشاب ، اراد  لامک  یتدایز  اب  ار  فاصوا  ناـمه  ینعی  دـهدب  هتـشاذگ  رارق  هچنآ  زا  رتهب  رگا  زین 
هدنشورف هک  ار  یسنج  رگا  هلأسم 2115 - دهدب . ملاع  دهاوخب  عیاب  دشاب و  هدیرخ  لهاج  هدنب  هک  نآ  لثم  دـنک  لوبق  تسین  مزال  دـشابن 

دادرارق هک  یسنج  ياج  هب  هدنشورف  رگا  هلأسم 2116 - دنکن . لوبق  دناوتیم  يرتشم  هدرک ، دادرارق  هک  دشاب  یسنج  زا  رتتسپ  دهدیم ،
رد هتخورف  فلـس  هـک  ار  یـسنج  رگا  هلأـسم 2117 - درادـن . لاکـشا  دوش  یـضار  يرتـشم  هک  یتروص  رد  دـهدب ، يرگید  سنج  هدرک ،
مه هب  ار  هلماعم  ای  دیامن  هیهت  ات  دنک  ربص  دـناوتیم  يرتشم  دـنک ، هیهت  ار  نآ  دـناوتن  دوش و  بایان  دـهد ، لیوحت  ار  نآ  دـیاب  هک  یعقوم 

ار نآ  لوپ  دهد و  لیوحت  یتدم  زا  دعب  هک  دراذگب  رارق  دـشورفب و  ار  یـسنج  رگا  هلأسم 2118 - دریگب . سپ  هداد  هک  ار  يزیچ  دـنزب و 
. تسا لطاب  هلماعم  دریگب ، یتدم  زا  دعب  مه 

هرقن الط و  هب  هرقن ، الط و  شورف 

زا رتدایز  اهنآ  زا  یکی  نزو  هک  یتروص  رد  هکـسیب ، ای  دنـشاب  رادهکـس  دـشورفب ، هرقن  هب  ار  هرقن  اـی  ـالط  هب  ار  ـالط  رگا  هلأسم 2119 -
تسین مزال  تسا و  حیحص  هلماعم  دشورفب ، الط  هب  ار  هرقن  ای  هرقن ، هب  ار  الط  رگا  هلأسم 2120 - تسا . لطاب  مارح و  هلماعم  دشاب  يرگید 

رگیدکی زا  هک  نآ  زا  شیپ  رادیرخ  هدنشورف و  دیاب  دنـشورفب ، هرقن  ای  الط ، هب  ار  هرقن  ای  الط  رگا  هلأسم 2121 - دشاب . يواسم  اهنآ  نزو 
هلماعم دنهدن  لیوحت  دناهتـشاذگ  رارق  هک  ار  يزیچ  زا  رادقم  چـیه  رگا  دـنهد و  لیوحت  رگیدـکی  هب  ار  نآ  ضوع  سنج و  دـنوش ، ادـج 
لیوحت ار  نآ  زا  يرادـقم  يرگید  دـهد و  لیوحت  هتـشاذگ  رارق  هک  ار  يزیچ  مامت  رادـیرخ  ای  هدنـشورف  رگا  هلأسم 2122 - تسا . لـطاب 

ار هلماعم  دناوتیم  هدیسرن  وا  تسد  هب  لام  مامت  هک  یسک  یلو  تسا  حیحص  رادقم  نآ  هب  هلماعم  هچ  رگا  دنوش ، ادج  رگیدکی  زا  دهد و 
نامه هب  ار  ندعم  يالط  كاخ  يرادقم  ای  صلاخ و  هرقن  رادـقم  نامه  هب  ار  ندـعم  هرقن  كاخ  يرادـقم  رگا  هلأسم 2123 - دنزب . مه  هب 
. درادن لاکشا  تروص  ره  هب  هرقن  هب  الط  كاخ  الط و  هب  هرقن  كاخ  نتخورف  یلو  تسا . لطاب  هلماعم  دنشورفب ، صلاخ  يالط  رادقم 

دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  ناسنا  هک  يدراوم 

: لوا دننزب : مه  هب  ار  هلماعم  دنناوتیم  تروص  هدزای  رد  هدنـشورف  رادـیرخ و  دـنیوگیم و  رایخ  ار  هلماعم  ندز  مه  هب  قح  هلأسم 2124 -
(. ْنبَغ رایخ  . ) دنـشاب هدـش  نوبغم  هک  نآ  مود : دـنیوگیم . سلجم ) رایخ   ) ار راـیخ  نیا  دنـشاب و  هدـشن  قرفتم  هلماـعم  سلجم  زا  هک  نآ 
ای هدنـشورف  مراهچ : طرـش .) رایخ   ) دننزب مه  هب  ار  هلماعم  دنناوتب  نانآ  زا  یکی  ای  ود  ره  ینیعم  تدم  ات  هک  دننک  دادرارق  هلماعم  رد  موس :

: مجنپ سیلدـت .) راـیخ   ) دوش داـیز  مدرم  رظن  رد  لاـم  تمیق  هک  دـنک  يروط  دـهد و  ناـشن  تسه  هچنآ  زا  رتـهب  ار  دوـخ  لاـم  رادـیرخ ،
لمع طرـش  نآ  هب  و  دشاب ، یـصوصخم  روط  دهدیم  هک  ار  یلام  دنک  طرـش  ای  دهد ، ماجنا  يراک  هک  دـنک  طرـش  رادـیرخ  ای  هدنـشورف 
رایخ  ) دشاب یبیع  نآ  ضوع  ای  سنج  رد  مشـش : طرـش .) فلخت  رایخ   ) دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  يرگید  تروص  نیا  رد  هک  دـنکن 

رادیرخ دوشن ، یـضار  هلماعم  هب  نآ  بحاص  رگا  هک  تسا ، يرگید  لام  دناهتخورف ، هک  ار  یـسنج  زا  يرادـقم  دوش  مولعم  متفه : بیع .)
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رارق ضوع  رادیرخ  هک  ار  يزیچ  زا  يرادقم  دوش  مولعم  رگا  زین  و  دریگب ، هدنشورف  زا  ار  رادقم  نآ  لوپ  ای  دنزب  مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم 
دریگب رادیرخ  زا  ار  رادقم  نآ  ضوع  ای  دـنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  هدنـشورف  دوشن ، یـضار  نآ  بحاص  تسا و  يرگید  لام  هداد ،

هدوبن هتفگ  هک  يروط  دوش  مولعم  دـعب  دـیوگب  وا  هب  هدـیدن  يرتشم  هک  ار  ینیعم  سنج  تایـصوصخ  هدنـشورف  متـشه : تکرـش .) رایخ  )
، دـیوگب دـهدیم  هک  ار  ینیعم  ضوع  تایـصوصخ  يرتشم  رگا  زین  و  دـنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  يرتشم  تروص  نیا  رد  هک  تسا .

دقن هک  ار  یسنج  لوپ  يرتشم  مهن : تیؤر .) رایخ   ) دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  هدنـشورف  تسا ، هدوبن  هتفگ  هک  يروط  دوش  مولعم  دعب 
طرش دزادنیب و  ریخأت  ار  لوپ  نداد  هک  دشاب  هدرکن  طرش  يرتشم  رگا  هک  دهدن  لیوحت  ار  سنج  مه  هدنشورف  دهدن و  زور  هس  ات  هدیرخ 
رگا هک  دشاب  اههویم  زا  یـضعب  لثم  هدیرخ  هک  ار  یـسنج  رگا  یلو  دنزب  مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  هدنـشورف  دشاب  هدـشن  مه  سنج  ریخأت 

ریخأت طرـش  دزادـنیب و  ریخأت  ار  لوپ  نداد  هک  دـشاب  هدرکن  طرـش  دـهدن و  ار  نآ  لوپ  بش  ات  هچنانچ  دوشیم ، عیاـض  دـنامب  زور  کـی 
زور هس  ات  رادـیرخ  هک  دـشاب  هدـیرخ  ار  یناویح  مهد : ریخأت .) رایخ   ) دـنزب مه  هب  ار  هلماـعم  دـناوتیم  هدنـشورف  دـشاب ، هدـشن  مه  سنج 
رارف هتخورف  هک  ار  یبسا  اًلثم  دهد ، لیوحت  هتخورف  هک  ار  یـسنج  دناوتن  هدنـشورف  مهدزای : ناویح .) رایخ   ) دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم 

. دش دهاوخ  هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  اهنیا  ماکحا  و  میلـست .) رذعت  رایخ   ) دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  يرتشم  تروص  نیا  رد  هک  دـیامن 
هچنانچ درخب ، نآ  یلومعم  تمیق  زا  رتنارگ  ار  سنج  دنک و  تلفغ  هلماعم  عقوم  رد  ای  دنادن ، ار  سنج  تمیق  رادـیرخ  رگا  هلأسم 2125 -

رگا زین  دنزب و  مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  دنهدیم ، تیمها  نآ  يدایز  یمک و  هب  دـننادیم و  نوبغم  ار  وا  مدرم  هک  هدـیرخ  نارگ  يردـقب 
هک يرادقم  هب  مدرم  هک  یتروص  رد  دشورفب  نآ  تمیق  زا  رتنازرا  ار  سنج  دنک و  تلفغ  هلماعم  عقوم  ای  دنادن ، ار  سنج  تمیق  هدنـشورف 

رازه هناخ  اًلثم  هک  طرش ، عیب  هلماعم  رد  هلأسم 2126 - دنزب . مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  دننادب ، نوبغم  ار  وا  دنهدب و  تیمها  هتخورف  نازرا 
رد دنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دناوتب  دـهدب  ار  لوپ  تدـم  رـس  هدنـشورف  رگا  هک  دـنراذگیم  رارق  دنـشورفیم و  ناموت  تسیود  هب  ار  یناموت 
هچ رگا  طرـش  عیب  هلماـعم  رد  هلأسم 2127 - تسا . حیحـص  هلماعم  دنـشاب  هتـشاد  شورف  دیرخ و  دـصق  هدنـشورف  رادـیرخ و  هک  یتروص 

تدم رس  رگا  یلو  تسا ، حیحص  هلماعم  دهدیم  وا  هب  ار  کلم  رادیرخ  دهدن ، ار  لوپ  تدم  رس  هاگره  هک  دشاب  هتشاد  نانیمطا  هدنشورف 
هلأسم دـیامن . هبلاطم  وا  هثرو  زا  ار  کـلم  دـناوتیمن  دریمب ، رادـیرخ  رگا  دـنک و  هبلاـطم  رادـیرخ  زا  ار  کـلم  درادـن  قح  دـهدن ، ار  لوپ 

هلأسم 2129- دنزب . مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  يرتشم  دشورفب ، العا  ياچ  مسا  هب  دـنک و  طولخم  تسپ  ياچ  اب  ار  العا  ياچ  رگا  - 2128
زا شیپ  بیع  نآ  هچنانچ  تسا ، روک  نآ  مشچ  کی  هک  دمهفب  درخب و  ار  یناویح  اًلثم  دراد  یبیع  هتفرگ  هک  ار  یلام  دمهفب  رادـیرخ  رگا 

توافت تبـسن  هب  دنک و  نیعم  ار  نآ  بویعم  ملاس و  تمیق  قرف  ای  دـنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  هتـسنادیمن ، وا  هدوب و  لام  رد  هلماعم 
رد تسا ، بویعم  دـمهفب  رگا  هدـیرخ ، ناموت  راهچ  هب  هک  ار  یلاـم  اًـلثم  دریگب  سپ  هداد  هدنـشورف  هب  هک  یلوپ  زا  بویعم  ملاـس و  تمیق 

دـشابیم مراهچ  کی  بویعم  ملاس و  تمیق  قرف  نوچ  دشاب ، ناموت  شـش  نآ  بویعم  تمیق  ناموت و  تشه  نآ  ملاس  تمیق  هک  یتروص 
هتفرگ هک  یضوع  رد  دمهفب  هدنـشورف  رگا  هلأسم 2130 - دریگب . هدنـشورف  زا  ناموت  کی  ینعی  هداد  هک  ار  یلوپ  مراهچ  کـی  دـناوتیم 

ملاس و تمیق  توافت  ای  دـنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  هتـسنادیمن  وا  هدوب و  ضوع  رد  هلماـعم  زا  شیپ  بیع  نآ  هچناـنچ  تسه  یبیع 
نآ رد  یبیع  لام  نتفرگ  لیوحت  زا  شیپ  هلماعم و  زا  دـعب  رگا  هلأسم 2131 - دریگب . دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  يروتـسد  هب  ار  بویعم 

، دوش ادـیپ  یبیع  نتفرگ ، لیوحت  زا  شیپ  هلماعم و  زا  دـعب  لام  ضوع  رد  رگا  زین  و  دـنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  رادـیرخ  دوش ، ادـیپ 
بیع هلماعم  زا  دـعب  رگا  هلأسم 2132 - دراد . لاکـشا  دنریگب  تمیق  توافت  دنهاوخب  رگا  یلو  دـنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  هدنـشورف 

ار نآ  بیع  سنج  ندیرخ  زا  دعب  هاگره  هلأسم 2133 - درادن . ار  هلماعم  ندز  مهب  قح  رگید  دنزن ، مه  هب  ار  هلماعم  ًاروف  دـمهفب و  ار  لام 
یبیع لام  دـمهفب  رادـیرخ  رگا  تروص  راهچ  رد  هلأسم 2134 - دنزب . مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  دشابن  رـضاح  هدنـشورف  هچ  رگا  دـمهفب ،

. دوش یـضار  لام  بیع  هب  مود : دنادب . ار  لام  بیع  ندیرخ ، عقوم  هکنآ  لوا : دریگب : تمیق  توافت  ای  دنزب ، مهب  ار  هلماعم  دناوتیمن  دراد 
هلماعم تقو  رد  هدنشورف  مراهچ : مریگیمن . مه  تمیق  توافت  مهدیمن و  سپ  دشاب ، هتشاد  یبیع  لام  رگا  دیوگب : هلماعم  تقو  رد  موس :
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دوش مولعم  مشورفیم و  بیع  نیا  اب  ار  لام  دـیوگب  دـنک و  نیعم  ار  یبیع  رگا  یلو  مشورفیم ، دراد  هک  یبیع  ره  اـب  ار  لاـم  نیا  دـیوگب :
هس رد  هلأسم 2135 - دریگب . توافت  ای  دهد ، سپ  ار  لام  هدرکن  نیعم  هدنـشورف  هک  یبیع  يارب  دناوتیم  رادیرخ  دراد ، مه  يرگید  بیع 
زا دـعب  هکنآ  لوا : دریگب : تمیق  توافت  دـناوتیم  یلو  دـنزب ، مه  هب  ار  هلماـعم  دـناوتیمن  دراد ، یبیع  لاـم  دـمهفب  رادـیرخ  رگا  تروص 

دمهفب هلماعم  زا  دعب  مود : تسا . هدنامن  یقاب  هدـش  هداد  لیوحت  يرادـیرخ و  هک  يروطب  دـنیوگب  مدرم  هک  دـهدب  لام  رد  يرییغت  هلماعم 
رگا یلو  دوش . ادـیپ  نآ  رد  يرگید  بیع  لام ، نتفرگ  لیوحت  زا  دـعب  موس : دـنک . طقاس  ار  نآ  ندـنادرگرب  قح  طـقف  دراد و  بیع  لاـم 

ار نآ  دناوتیم  مه  زاب  دـشاب  هتفرگ  لیوحت  ار  نآ  هچ  رگا  دـنک  ادـیپ  يرگید  بیع  زور ، هس  نتـشذگ  زا  شیپ  درخب و  ار  یبویعم  ناویح 
هچ رگا  دنک ، ادیپ  يرگید  بیع  لام  تدم ، نآ  رد  دشاب و  هتـشاد  ار  هلماعم  ندز  مه  هب  قح  یتدم  ات  رادـیرخ  طقف  رگا  زین  و  دـهد ، سپ 

هدـیدن و ار  نآ  شدوخ  هک  دـشاب  هتـشاد  یلاـم  ناـسنا  رگا  هلأسم 2136 - دـنزب . مه  هب  ار  هلماـعم  دـناوتیم  دـشاب ، هتفرگ  لـیوحت  ار  نآ 
شورف زا  دـعب  دـشورفب و  ار  نآ  دـیوگب و  يرتشم  هب  ار  تایـصوصخ  نامه  وا  هچنانچ  دـشاب ، هتفگ  وا  يارب  ار  نآ  تایـصوصخ  يرگید 

. دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  هدوب  نآ  زا  رتهب  هک  دمهفب 

هقرفتم لئاسم 

دایز ای  مک  لام  تمیق  اهنآ  هطـساو  هب  هک  ار  ییاهزیچ  ماـمت  دـیاب  دـیوگب  يرتشم  هب  ار  سنج  دـیرخ  تمیق  هدنـشورف  رگا  هلأسم 2137 -
رگا هلأسم 2138 - هیـسن . ای  تسا  هدـیرخ  دـقن  هک  دـیوگب  دـیاب  اًلثم  دـشورفب ، نآ  زا  رتمک  هب  ای  تمیق  نامه  هب  هچ  رگا  دـیوگب  دوشیم 
لام یتخورف  رتداـیز  هچ  ره  شورفب و  تمیق  نیا  هب  ار  سنج  نیا  دـیوگب  دـنک و  نیعم  ار  نآ  تمیق  دـهدب و  یـسک  هب  ار  یـسنج  ناـسنا 

وا متخورف و  وـت  هب  تمیق  نیا  هب  ار  سنج  نیا  دـیوگب  رگا  زین  و  تسا . لـالد  لاـم  دـشورفب  تمیق  نآ  زا  رتداـیز  هـچ  ره  دـشاب ، تدوـخ 
لام دشورفب  تمیق  نآ  زا  رتدایز  هچ  ره  دریگب ، ندیرخ  دـصق  هب  مه  وا  دـهدب و  وا  هب  ار  سنج  نتخورف ، دـصق  هب  ای  مدرک  لوبق  دـیوگب 

نآ رگا  سپ  تسا ، هدرک  تیـصعم  دـهدب  هداـم  تشوـگ  نآ ، ياـج  هـب  دـشورفب و  رن  تشوـگ  باـصق  رگا  هلأـسم 2139 - تسوا . دوخ 
رد هدرکن ، نیعم  ار  نآ  رگا  و  دـنزب . مه  هب  ار  هلماـعم  دـناوتیم  يرتـشم  مشورفیم ، ار  رن  تشوـگ  نـیا  هـتفگ  هدرک و  نـیعم  ار  تشوـگ 

دیوگب زازب  هب  يرتـشم  رگا  هلأسم 2140 - دـهدب . وا  هب  رن  تشوگ  دـیاب  باـصق  دوشن ، یـضار  هتفرگ  هک  یتشوگ  هب  يرتشم  هک  یتروص 
هلأسم دنزب . مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  يرتشم  دورب ، نآ  گنر  هک  دـشورفب  وا  هب  ياهچراپ  زازب  دورن و  نآ  گنر  هک  مهاوخیم  ياهچراپ 

. تسا مارح  دشاب  غورد  رگا  تسا و  هورکم  دشاب  تسار  رگا  هلماعم  رد  ندروخ  مسق  - 2141

تکرش ماکحا 

لام زا  يرادقم  مادک  ره  نآ  زا  دعب  ای  تکرـش  دـقع  ندـناوخ  زا  لبق  هچنانچ  دـننک ، تکرـش  مه  اب  دـنهاوخب  رفن  ود  رگا  هلأسم 2142 -
ای دنناوخب ، ار  تکرش  هغیص  رگید  نابز  هب  ای  یبرع  هب  دوشن و  هداد  صیخشت  رگیدکی  زا  هک  دنک  طولخم  يروطب  يرگید  لام  اب  ار  دوخ 
هک يدزم  رد  رفن  دنچ  رگا  هلأسم 2143 - تسا . حیحص  نانآ  تکرش  دنشاب ، کیرش  رگیدکی  اب  دنهاوخیم  دشاب  مولعم  هک  دننک  يراک 

تکرـش دننک  تمـسق  مه  اب  دنتفرگ  دزم  ردق  ره  دنراذگیم  رارق  هک  اهکالد  لثم  دننک ، تکرـش  رگیدکی  اب  دـنریگیم  ناشدوخ  راک  زا 
شدوخ ار  نآ  تمیق  درخب و  یسنج  دوخ  رابتعا  هب  مادک  ره  هک  دننک  تکرش  رگیدکی  اب  رفن  ود  رگا  هلأسم 2144 - تسین . حیحص  نانآ 
يرگید مادک  ره  رگا  اما  تسین  حیحص  دنشاب  کیرش  رگیدکی  اب  نآ  هدافتسا  رد  دناهدیرخ و  مادک  ره  هک  یسنج  رد  یلو  دوش  راکهدب 

دنوـش راکهدـب  ود  ره  هک  درخب  شکیرـش  شدوـخ و  يارب  ار  سنج  یکیرـش  ره  دـعب  درخب  هیـسن  وا  يارب  ار  سنج  هـک  دـنک  لـیکو  ار 
يور زا  دنشاب و  لقاع  فلکم و  دیاب  دنوشیم ، کیرـش  مه  اب  تکرـش  دقع  هطـساو  هب  هک  یناسک  هلأسم 2145 - تسا . حیحـص  تکرش 

هدوهیب ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  یهیفـس  مدآ  سپ  دـنیامن ، فرـصت  دوخ  لاـم  رد  دـنناوتب  دـیاب  زین  و  دـننک ، تکرـش  راـیتخا  دـصق و 
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رگا هلأسم 2146 - تسین . حیحص  دنک  تکرش  رگا  دشاب  هدرک  يریگولج  شلاوما  رد  فرصت  زا  ار  وا  عرش  مکاح  رگا  دنکیم ، فرصم 
هک یسک  دننک  طرـش  ای  دربب ، تعفنم  رتشیب  دنکیم  راک  رگید  کیرـش  زا  رتشیب  ای  دنکیم  راک  هک  یـسک  دننک  طرـش  تکرـش  دقع  رد 
هک دـنراذگب  رارق  رگا  هلأسم 2147 - دنیامن . لمع  دناهدرک  هک  یطرـش  هب  دـیاب  دربب ، تعفنم  رتشیب  دـنکیم  راک  رتمک  ای  دـنکیمن ، راک 

دادرارق تکرش و  دهدب  نانآ  زا  یکی  ار  نآ  رتشیب  ای  ررض  مامت  هک  دنراذگب  رارق  رگا  یلو  تسین  حیحـص  دربب  رفن  کی  ار  هدافتـسا  همه 
دـشاب هزادـنا  کی  نانآ  هیامرـس  هچنانچ  دربب  تعفنم  رتشیب  اهکیرـش  زا  یکی  هک  دـننکن  طرـش  رگا  هلأـسم 2148 - تسا . حیحـص  ود  ره 

تمـسق هیامرـس  تبـسن  هب  ار  ررـض  تعفنم و  دیاب  دشابن ، هزادنا  کی  نانآ  هیامرـس  رگا  دـنربیم و  هزادـنا  کی  هب  مه  ار  ررـض  تعفنم و 
مهـس ربارب  ود  ررـض  تعفنم و  زا  وا  مهـس  دشاب  يرگید  هیامرـس  ربارب  ود  نانآ  زا  یکی  هیامرـس  دننک و  تکرـش  رفن  ود  رگا  اًلثم  دـنیامن ،
طرش تکرش  دقع  رد  رگا  هلأسم 2149 - دنکن . راک  چیه  ای  دـنک ، راک  رتمک  یکی  ای  دـننک  راک  هزادـنا  کی  هب  ود  ره  هچ  تسا  يرگید 
لمع دادرارق  هب  دیاب  دنک ، هلماعم  نانآ  زا  یکی  طقف  ای  دننک ، هلماعم  ییاهنت  هب  مادک  ره  ای  دنیامن ، شورف  دیرخ و  مه  اب  ود  ره  هک  دـننک 

يرگید هزاجا  نودـب  نانآ  کی  چـیه  دـیامن ، شورف  دـیرخ و  هیامرـس  اـب  ناـنآ  کـی  مادـک  هک  دـننکن  نیعم  رگا  هلأسم 2150 - دـنیامن .
اًلثم دنک ، لمع  تکرش  دادرارق  هب  دیاب  تسا  وا  اب  تکرش  هیامرس  رایتخا  هک  یکیرش  هلأسم 2151 - دنک . هلماعم  هیامرس  نآ  اب  دناوتیمن 
رگا دیامن و  راتفر  دادرارق  نامه  هب  دیاب  درخب ، یصوصخم  لحم  زا  ار  سنج  ای  دشورفب ، دقن  ای  درخب  هیسن  هک  دناهتـشاذگ  رارق  وا  اب  رگا 

تـسا فراعتم  هک  يروطب  ار  تالماعم  دـشاب و  هتـشادن  ررـض  تکرـش  يارب  هک  يامن يدتـس  داد و  دـیاب  دنـشاب ، هتـشاذگن  يرارق  وا  اب 
دیامن و لمع  روط  نیمه  هب  دیاب  دربن  دوخ  هارمه  ترفاسم  رد  ار  تکرـش  لام  ای  دشورفب  دقن  هک  تسا  لومعم  اًلثم  رگا  سپ  دـهد ، ماجنا 

تکرش هیامرس  اب  هک  یکیرـش  هلأسم 2152 - دـنک . لمع  روط  نیمه  دـناوتیم  دربب  رفـس  هب  ار  لام  ای  دـهدب  هیـسن  هک  تسا  لومعم  رگا 
یلو تسا ، نماض  دیآ  شیپ  تکرـش  يارب  یتراسخ  دـنک و  شورف  دـیرخ و  دـناهدرک  وا  اب  هک  يدادرارق  فالخ  رب  رگا  دـنکیم ، هلماعم 
نماض دنک ، هلماعم  لومعم  فالخ  رب  دنشاب و  هدرکن  يدادرارق  وا  اب  رگا  زین  و  تسا ، حیحـص  دنک  هلماعم  هدش  هک  يدادرارق  هب  ًادعب  رگا 

رگا دنکیم  هلماعم  تکرش  هیامرس  اب  هک  یکیرش  هلأسم 2153 - تسا . حیحص  وا  هلماعم  دنک  هلماعم  لومعم  قباطم  ًادعب  رگا  اّما  دشابیم 
هلأسم 2154- تسین . نماض  دوش  فلت  نآ  مامت  ای  نآ  زا  يرادـقم  ًاـقافتا  دـنکن و  یهاـتوک  هیامرـس  يرادـهگن  رد  دـیامنن و  يورهداـیز 

لوبق ار  وا  فرح  دیاب  دروخب ، مسق  عرـش  مکاح  شیپ  هدـش و  فلت  هیامرـس  دـیوگب  رگا  دـنکیم  هلماعم  تکرـش  هیامرـس  اب  هک  یکیرش 
لام رد  دنناوتیمن  مادـک  چـیه  دـندرگرب ، دـناهداد  رگیدـکی  لام  رد  فرـصت  هب  هک  ياهزاجا  زا  اهکیرـش  مامت  رگا  هلأـسم 2155 - درک .
دوخ هزاجا  زا  هک  یـسک  یلو  دنرادن ، فرـصت  قح  رگید  ياهکیرـش  ددرگرب ، دوخ  هزاجا  زا  نانآ  زا  یکی  رگا  و  دننک ، فرـصت  تکرش 

، دننک تمسق  ار  تکرش  هیامرس  هک  دنک  اضاقت  اهکیرش  زا  یکی  تقو  ره  هلأسم 2156 - دنک . فرصت  تکرش  لام  رد  دناوتیم  هتشگرب ،
، دشاب رگید  کیرش  رب  ررض  مزلتسم  ای  ّدر  رب  لمتشم  تمسق  هک  نآ  رگم  دنیامن . لوبق  نارگید  دیاب  دشاب ، هتـشاد  تدم  تکرـش  هچ  رگا 
ای دوش  شوهیب  ای  هناوید ، ای  دریمب ، اهکیرـش  زا  یکی  رگا  هلأسم 2157 - دیامن . تمـسق  لوبق  هب  راداو  ار  وا  دناوتیمن  تروص  نیا  رد  هک 

هلأسم دننک . فرصت  تکرـش  لام  رد  دنناوتیمن  رگید  ياهکیرـش  دنک  يریگولج  شلاوما  رد  فرـصت  زا  ار  وا  عرـش  مکاح  دوش و  هیفس 
رگید کیرـش  درخب و  تکرـش  يارب  رگا  یلو  تسا  وا  دوخ  لاـم  شررـض  عفن و  درخب ، دوخ  يارب  هیـسن  ار  يزیچ  کیرـش ، رگا  - 2158

دعب دننک ، ياهلماعم  تکرش  هیامرـس  اب  رگا  هلأسم 2159 - تسا . نانآ  يود  ره  لام  شررـض  عفن و  متـسه ، یـضار  هلماعم  نآ  هب  دیوگب 
، دندوب یضار  رگیدکی  لام  رد  فرـصت  هب  تسین ، تسرد  تکرـش  دنتـسنادیم  رگا  هک  دشاب  يروط  هچنانچ  هدوب  لطاب  تکرـش  دنمهفب 

فرصت هب  هک  یناسک  هک  یتروص  رد  دشابن ، روط  نیا  رگا  و  تسا ، نانآ  همه  لام  دوش ، ادیپ  هلماعم  نآ  زا  هچ  ره  تسا و  حیحص  هلماعم 
هک نانآ  مادک  ره  تروص  ره  رد  و  دشابیم . لطاب  هنرگ  حیحص و  هلماعم  میتسه  یـضار  هلماعم  نآ  هب  دنیوگب  دناهدوبن ، یـضار  نارگید 

ياهکیرـش زا  لومعم  هزادنا  هب  ار  دوخ  ياهتمحز  دزم  دناوتیم  دشاب ، هدرکن  راک  یناجم  دـصق  هب  رگا  تسا ، هدرک  يراک  تکرـش  يارب 
. دریگب رگید 
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حلص ماکحا 

ای بلط ، زا  ای  دنک ، وا  کلم  ار  دوخ  لام  تعفنم  ای  لام  زا  يرادـقم  هک  دـنک  شزاس  يرگید  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  حلـص  هلأسم 2160 -
غلاب و دیاب  دننکیم  حلص  رگیدکی  هب  ار  يزیچ  هک  يرفن  ود  هلأسم 2161 - ضوع . نودب  ای  دشاب  ضوع  ربارب  رد  هاوخ  درذگب  دوخ  قح 

يریگولج ناشلاوما  رد  فرصت  زا  ار  نانآ  مه  عرش  مکاح  و  دنشاب ، هتشاد  حلص  دصق  دشاب و  هدرکن  روبجم  ار  اهنآ  یسک  و  دنشاب ، لقاع 
دناهدرک شزاس  حلص و  مه  اب  دنامهفب  هک  یظفل  ره  اب  هکلب  دوش ، هدناوخ  یبرع  هب  حلص  هغیـص  تسین  مزال  هلأسم 2162 - دشاب . هدرکن 

دیامن هدافتسا  نآ  ریش  زا  دنک و  يرادهگن  لاسکی  اًلثم  هک  دهدب  ناپوچ  هب  ار  دوخ  ياهدنفسوگ  یسک  رگا  هلأسم 2163 - تسا . حیحص 
ار دنفسوگ  رگا  یلو  تسا  حیحص  دنک  حلص  نغور  نآ  ناپوچ و  ياهتمحز  لباقم  رد  ار  دنفسوگ  ریـش  هچنانچ  دهدب ، نغور  يرادقم  و 

یسک رگا  هلأسم 2164 - دراد . لاکـشا  دهدب  نغور  يرادـقم  ضوع ، رد  دـنک و  هدافتـسا  نآ  ریـش  زا  هک  دـهد  هراجا  ناپوچ  هب  هلاسکی 
یهدب رادقم  ناسنا  رگا  هلأسم 2165 - دیامن . لوبق  وا  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  دنک  حلـص  يرگید  هب  ار  دوخ  قح  ای  بلط  دـهاوخب 
دـشاب راکبلط  ناموت  هاجنپ  اًلثم  دنک  حلـص  تسه  هک  يرادقم  زا  رتمک  هب  ار  دوخ  بلط  راکبلط  هچنانچ  دنادن ، وا  راکبلط  دنادب و  ار  دوخ 

ار وا  دـیوگب و  وا  هب  ار  دوخ  یهدـب  رادـقم  هک  نآ  رگم  تسین  لـالح  راکهدـب  يارب  يداـیز  دـیامن ، حلـص  ناـموت  هد  هب  ار  دوخ  بلط  و 
ود دنهاوخب  رگا  هلأسم 2166 - درکیم . حلـص  رادقم  نآ  هب  مه  زاب  تسنادیم ، ار  دوخ  بلط  رادقم  رگا  هک  دشاب  يروط  ای  دنک  یـضار 

يرگید زا  رتشیب  یکی  نزو  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  دـننک ، حلـص  رگیدـکی  هب  تسا  مولعم  اهنآ  نزو  سنج و  کی  زا  هک  ار  يزیچ 
هلأسم 2167- تسا . حیحـص  حلـص  تسا  يرگید  زا  رتشیب  یکی  نزو  هک  دنهد  لامتحا  هچ  رگا  دشابن ، مولعم  اهنآ  نزو  رگا  یلو  دشابن ،
، دـننک حلـص  رگیدـکی  هب  ار  دوخ  ياهبلط  دـنهاوخب  دنـشاب و  راکبلط  رگید  رفن  ود  زا  رفن  ود  اـی  دنـشاب ، راـکبلط  رفن  کـی  زا  رفن  ود  رگا 

نینچمه و  تسا ، حیحص  نانآ  هحلاصم  دنشاب ، راکبلط  مدنگ  نم  هد  ود  ره  اًلثم  دشاب  یکی  اهنآ  نزو  سنج و  کی  زا  نانآ  بلط  هچنانچ 
کی زا  نانآ  بلط  رگا  یلو  دـشاب . راکبلط  مدـنگ  نم  هدزاود  يرگید  جـنرب و  نم  هد  یکی  اًلثم  دـشابن  یکی  ناـنآ  بلط  سنج  رگا  تسا 
نانآ هحلاصم  دشابن ، يواسم  اهنآ  هنامیپ  ای  نزو  هک  یتروص  رد  دننکیم ، هلماعم  ار  نآ  هنامیپ  ای  نزو  اب  ًالومعم  هک  دشاب  يزیچ  سنج و 

دنک و حلـص  يرتمک  رادقم  هب  ار  دوخ  بلط  هچنانچ  دریگب  یتدـم  زا  دـعب  دـیاب  هک  دراد  یبلط  یـسک  زا  رگا  هلأسم 2168 - تسا . لطاب 
اب ار  يزیچ  رفن  ود  رگا  هلأسم 2169 - درادن . لاکشا  دریگب  دقن  ار  هیقب  دنک و  تشذگ  دوخ  بلط  زا  يرادقم  زا  هک  دشاب  نیا  شدوصقم 
مه هب  قح  نانآ ، زا  یکی  ای  ود  ره  يارب  هلماعم  نمـض  رد  رگا  زین  دننزب و  مه  هب  ار  حلـص  دنناوتیم  رگیدکی  تیاضر  اب  دننک ، حلـص  مه 
زا هدنـشورف  رادیرخ و  یتقو  ات  هلأسم 2170 - دنزب . مه  هب  ار  حلـص  دناوتیم  دراد  ار  قح  نآ  هک  یـسک  دنـشاب ، هداد  رارق  ار  هلماعم  ندز 

ار هلماعم  ندز  مهب  قح  زور  هس  اـت  درخب  ار  یناویح  يرتشم  رگا  زین  دـننزب و  مه  هب  ار  هلماـعم  دـنناوتیم  دـناهدشن  قرفتم  هلماـعم  سلجم 
، دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  هدنـشورف  دریگن ، لیوحت  ار  سنج  دهدن و  زور  هس  ات  هدیرخ  دقن  هک  ار  یـسنج  لوپ  رگا  نینچمه  دراد و 
دیرخ و ماکحا  رد  هک  رگید  تروص  تشه  رد  درادن و  ار  حلص  ندز  مه  هب  قح  تروص  هس  نیا  رد  دنکیم  حلص  ار  لام  هک  یسک  یلو 

مه هب  ار  حلـص  دناوتیم  دـشاب  بویعم  هتفرگ  حلـص  هب  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2171 - دنزب . مه  هب  ار  حلـص  دناوتیم  دـش  هتفگ  شورف 
دنک طرش  وا  اب  دیامن و  حلص  یسک  هب  ار  دوخ  لام  هاگره  هلأسم 2172 - دریگب . ار  بویعم  حیحص و  تمیق  توافت  دناوتیمن  یلو  دنزب ،
لمع طرش  هب  دیاب  دنک ، لوبق  ار  طرش  نیا  مه  وا  ینک و  فقو  مدرک  حلص  وت  هب  هک  ار  يزیچ  دیاب  متـشادن  یثراو  گرم  زا  دعب  رگا  هک 

. دیامن

هراجا ماکحا 

هراجا ماکحا 
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دنهد و ماجنا  ار  هراجا  ناشدوخ  رایتخا  هب  دنـشاب و  لقاع  فلکم و  دیاب  دنکیم  هراجا  ار  يزیچ  هک  یـسک  هدنهد و  هراجا  هلأسم 2173 -
وا عرش  مکاح  هچنانچ  دنکیم  فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  یهیفس  سپ  دنشاب ، هتشاد  فرـصت  قح  دوخ  لام  رد  دیاب  زین 
زا دناوتیم  ناسنا  هلأسم 2174 - تسین . حیحص  دهد  هراجا  ای  دنک ، هراجا  ار  يزیچ  رگا  دشاب  هدرک  يریگولج  شلاوما  رد  فرـصت  زا  ار 

يرگید ریجا  ار  وا  دوخ  ای  دـهد ، هراجا  ار  وا  لام  هچب  میق  ای  ّیلو ، رگا  هلأسم 2175 - دـهد . هراجا  ار  وا  لام  دوش و  لیکو  يرگید  فرط 
ار هراجا  هیقب  دناوتیم  دش ، غلاب  هچب  هکنآ  زا  دعب  دهد ، رارق  هراجا  تدم  ءزج  ار  وا  ندش  غلاب  نامز  زا  یتدم  رگا  و  درادن . لاکشا  دیامن 

هچب تحلـصم  فالخ  رب  درکیمن ، هراجا  تدـم  ءزج  ار  هچب  ندوب  غلاب  نامز  زا  يرادـقم  رگا  هک  هدوب  يروط  هاـگره  یلو  دـنزب ، مه  هب 
هک یسک  و  درک ، ریجا  دوشیمن  دهتجم  هزاجا  نودب  درادن  ّیلو  هک  ار  يریغـص  هچب  هلأسم 2176 - دنزب . مه  هب  ار  هراجا  دـناوتیمن  دوب ،

هچب نتفرگ  ریجا  هک  نآ  طرش  هب  دیامن . ریجا  ار  وا  دریگب و  هزاجا  دشاب ، لداع  هک  نمؤم  رفن  کی  زا  دناوتیم  درادن ، یسرتسد  دهتجم  هب 
رجأتسم هدنهد و  هراجا  هلأسم 2177 - دـشاب . غلابان  هچب  يارب  هدـسفم  ياراد  نآ  كرت  بجاو  طایتحا  رب  انب  هکلب  وا ، تحلـصم  هب  غلاـبان 

هراـجا مدرک ، لوبق  دـیوگب  وا  مداد و  هراـجا  وت  هب  ار  دوخ  کـلم  دـیوگب ، یـسک  هب  کـلام  رگا  هکلب  دـنناوخب  یبرع  هغیـص  تسین  مزـال 
دـصق هب  مه  وا  دـنک و  راذـگاو  رجأتـسم  هب  ار  نآ  دـهد ، هراجا  ار  کلم  هک  نیا  دـصق  هب  کلام  دـننزن و  یفرح  رگا  زین  و  تسا . حـیحص 
نیمه دوش ، ریجا  یلمع  ماجنا  يارب  دهاوخب  ندناوخ  هغیـص  نودـب  ناسنا  رگا  هلأسم 2178 - دشابیم . حیحـص  هراجا  دریگب  ندرک  هراجا 
هراشا اب  رگا  دنزب ، فرح  دـناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 2179 - تسا . حیحـص  هراجا  دـش  لمع  نآ  لوغـشم  هلماعم ، فرط  تیاضر  اـب  هک 
کلم بحاص  دنک و  هراجا  ار  یقاطا  ای  ناکد  ای  هناخ  رگا  هلأسم 2180 - تسا . حیحـص  هدرک  هراجا  ای  هداد ، هراجا  ار  کلم  هک  دنامهفب 

نآ دناوتیم  دنکن  طرش  رگا  دهد و  هراجا  يرگید  هب  ار  نآ  دناوتیمن  رجأتـسم  دیامن ، هدافتـسا  اهنآ  زا  وا  دوخ  طقف  هک  دنک  طرـش  وا  اب 
ریمعت و دننام  يراک  نآ ، رد  دیاب  دهد ، هراجا  ار  نآ  هدرک  هراجا  هک  يرادـقم  زا  رتدایز  هب  دـهاوخب  رگا  یلو  دـهد ، هراجا  يرگید  هب  ار 

رگید زیچ  ای  مدـنگ  هب  هدرک  هراجا  لوپ  اب  رگا  اًلثم  دـهد  هراجا  ار  نآ  هدرک  هراـجا  هک  یـسنج  ریغ  هب  اـی  دـشاب ، هداد  ماـجنا  يراکدـیفس 
رگا و  داد ، هراجا  يرگید  هب  ار  وا  دوشیمن  دنک ، راک  ناسنا  دوخ  يارب  طقف  هک  دنک  طرـش  ناسنا  اب  ریجا  رگا  هلأسم 2181 - دهد . هراجا 

دناوتیم دـهد ، هراجا  يرگید  زیچ  هب  رگا  دریگن و  رتدایز  دـیاب  دـهد ، هراجا  هداد  رارق  وا  ترجا  هک  يزیچ  هب  ار  وا  هچنانچ  دـنکن ، طرش 
هک دنکن  طرـش  وا  اب  کلام  دـنک و  هراجا  ار  نیمز - اًلثم  رگید - زیچ  ریجا ، قاطا و  ناکد و  هناخ و  ریغ  رگا  هلأسم 2182 - دریگب . رتدایز 
ای هناخ  رگا  هلأسم 2183 - درادن . لاکشا  دهد  هراجا  ار  نآ  هدرک  هراجا  هک  يرادقم  زا  رتشیب  هچ  رگا  دیامن ، هدافتسا  نآ  زا  شدوخ  طقف 

هراجا ناموت  دص  هب  ار  نآ  رگید  فصن  دناوتیم  دیامن ، هدافتـسا  شدوخ  نآ  فصن  زا  دنک و  هراجا  ناموت  دص  هب  هلاسکی  اًلثم  ار  یناکد 
يراک نآ ، رد  دیاب  دهد ، هراجا  ناموت  تسیب  دص و  هب  اًلثم  هدرک  هراجا  هک  يرادـقم  زا  رتدایز  هب  ار  نآ  فصن  دـهاوخب  رگا  یلو  دـهد ،

. دهد هراجا  هدرک  هراجا  هک  یسنج  ریغ  هب  ای  دشاب  هداد  ماجنا  ریمعت  دننام 

دنهدیم هراجا  ار  نآ  هک  یلام  طیارش 

هراجا ار  دوخ  ياههناخ  زا  یکی  دیوگب  رگا  سپ  دـشاب ، نیعم  هک  نآ  لوا : دراد : طرـش  دـنچ  دـنهدیم  هراجا  هک  ار  یلام  هلأسم 2184 -
مولعم اًلماک  هک  دـیوگب  ار  نآ  تایـصوصخ  يروط  دـهدیم  هراجا  ار  نآ  هک  یـسک  اـی  دـنیبب ، ار  نآ  رجأتـسم  مود : تسین . تسرد  مداد 
ندرک هدافتـسا  هطـساو  هب  لام  نآ  مراهچ : تسا . لطاب  هدرک  رارف  هک  یبسا  نداد  هراجا  سپ  دشاب ، نکمم  نآ  نداد  لیوحت  موس : دـشاب .

دناهداد هراـجا  نآ  يارب  ار  لاـم  هک  ياهدافتـسا  مجنپ : تسین . حیحـص  رگید  ياـهیندروخ  هوـیم و  ناـن و  نداد  هراـجا  سپ  دورن ، نیب  زا 
، دوـشن بورـشم  مه  رهن  بآ  زا  دـنکن و  ار  نآ  تیاـفک  ناراـب  بآ  هک  یتروـص  رد  تعارز  يارب  نیمز  نداد  هراـجا  سپ  دـشاب ، نکمم 
هک تسا  حیحص  یتروص  رد  دهد ، هراجا  ار  رگید  سک  لام  رگا  و  دشاب ، وا  دوخ  لام  دهدیم  هراجا  هک  ار  يزیچ  مشش : تسین . حیحص 
نز هلأـسم 2186 - درادـن . لاکـشا  دـننک  هدافتـسا  شاهویم  زا  هک  نآ  يارب  تخرد  نداد  هراـجا  هلأسم 2185 - دـهد . تیاضر  شبحاـص 
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قح نداد ، ریـش  هطـساو  هب  رگا  یلو  دریگب ، هزاجا  دوخ  رهوش  زا  تسین  مزال  دوش و  ریجا  دـننک  هدافتـسا  شریـش  زا  هکنآ  يارب  دـناوتیم 
. دوش ریجا  دناوتیمن  وا  هزاجا  نودب  دورب ، نیب  زا  رهوش 

دنهدیم هراجا  نآ  يارب  ار  لام  هک  ياهدافتسا  طیارش 

ناکد نداد  هراجا  نیا  رب  انب  دـشاب ، لالح  هک  نآ  لوا : دراد : طرـش  راهچ  دـنهدیم  هراجا  نآ  يارب  ار  لام  هک  ياهدافتـسا  هلأسم 2187 -
رد هدافتسا  نآ  يارب  نداد  لوپ  مود : تسا . لطاب  بارش  لقن  لمح و  يارب  ناویح  نداد  هیارک  بارـش و  يرادهگن  ای  یـشورفبارش  يارب 

نیعم دربب  نآ  زا  دـیاب  رجأتـسم  هک  ار  ياهدافتـسا  دراد ، هدافتـسا  دـنچ  دـنهدیم  هراـجا  هک  ار  يزیچ  رگا  موس : دـشابن . هدوهیب  مدرم  رظن 
لام نآ ، يربراب  ای  يراوس  هک  دننک  نیعم  هراجا  عقوم  رد  دیاب  دنهد ، هراجا  دربیم  راب  دـهدیم و  يراوس  هک  ار  یناویح  رگا  اًلثم  دـنیامن 

اب اًلثم  دننک  نیعم  ار  لمع  یلو  دشابن  مولعم  تدم  رگا  دـنیامن و  نیعم  ار  هدافتـسا  تدـم  مراهچ : نآ . ياههدافتـسا  همه  ای  تسا  رجأتـسم 
، دننکن نیعم  ار  هراجا  تدم  يادـتبا  رگا  هلأسم 2188 - تسا . یفاک  دزودب  یـصوصخم  روط  هب  ار  ینیعم  سابل  هک  دـنراذگب  رارق  طایخ 
زا دـعب  هام  کی  ار  نآ  يادـتبا  دـنهد و  هراجا  هلاسکی  اًلثم  ار  ياهناـخ  رگا  هلأسم 2189 - تسا . هراجا  هغیـص  ندناوخ  زا  دعب  نآ  يادـتبا 

رگا هلأسم 2190 - دـشاب . يرگید  هراجا  رد  هناـخ  دـنناوخیم  هغیـص  هک  یعقوم  هچ  رگا  تسا ، حیحـص  هراـجا  دـنهد  رارق  � ندناوخ 
رگا هلأسم 2191 - تسین . حیحص  هراجا  تسا  ناموت  هد  یهام  نآ ، هراجا  یتسـشن  هناخ  رد  تقو  ره  دیوگب  دنکن و  مولعم  ار  هراجا  تدم 

ره دیوگب  رگا  یلو  تسا ، حیحص  لوا  هام  رد  تمیق ، نامه  هب  هیقب  مداد و  هراجا  وت  هب  ناموت  هد  هب  ههام  کی  ار  هناخ  دیوگب  رجأتـسم  هب 
رد راوز  بیرغ و  هک  ار  ياهناخ  هلأسم 2192 - تسا . لطاب  مه  لوا  هام  يارب  یتح  هراجا  دنکن  نیعم  ار  نآ  رخآ  لوا و  ناموت و  هد  یهام 

یـضار هناخ  بحاص  دـنهدب و  ناموت  کی  یبش  اًـلثم  هک  دـنراذگب  رارق  رگا  دـننامیم ، نآ  رد  ردـقچ  تسین  مولعم  دـننکیم و  لزنم  نآ 
تقو ره  هناخ  بحاـص  تسین و  حیحـص  هراـجا  دـناهدرکن  مولعم  ار  هراـجا  تدـم  نوچ  یلو  درادـن . لاکـشا  هناـخ  نآ  زا  هدافتـسا  دوش ،

. دنک نوریب  ار  نانآ  دناوتیم  دهاوخب 

هراجا هقرفتم  لئاسم 

هلماعم نزو  اب  مدـنگ  لثم  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  رگا  سپ  دـشاب . مولعم  دـیاب  دـهدیم  هراـجا  تباـب  رجأتـسم  هک  ار  یلاـم  هلأسم 2193 -
دشاب و نیعم  نآ  هرامـش  دیاب  دننکیم  هلماعم  هرامـش  اب  غرم  مخت  لثم  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  رگا  دـشاب و  مولعم  نآ  نزو  دـیاب  دـننکیم ،
ار ینیمز  رگا  هلأسم 2194 - دیوگب . وا  هب  ار  نآ  تایصوصخ  رجأتسم  ای  دنیبب ، ار  نآ  هدنهد  هراجا  دیاب  تسا ، دنفـسوگ  بسا و  لثم  رگا 

یسک هلأسم 2195 - تسین . حیحـص  هراجا  دهد ، رارق  نیمز  نامه  مدـنگ  ای  وج  ار  هراجالا  لام  دـهد و  هراجا  مدـنگ  ای  وج  تعارز  يارب 
، دشاب هدش  ریجا  یلمع  ماجنا  يارب  رگا  زین  دـنک و  هبلاطم  ار  نآ  هراجا  درادـن  قح  دـهدن ، لیوحت  ار  زیچ  نآ  ات  هداد ، هراجا  ار  يزیچ  هک 

دریگن لیوحت  رجأتسم  هچ  رگا  دهد ، لیوحت  هداد  هراجا  هک  ار  يزیچ  هاگره  هلأسم 2196 - درادن . ترجا  هبلاطم  قح  لمع  ماجنا  زا  شیپ 
رد هک  دوش  ریجا  ناسنا  رگا  هلأسم 2197 - دهدب . ار  نآ  هراجالا  لام  دیاب  دـنکن ، هدافتـسا  نآ  زا  هراجا  تدـم  رخآ  ات  دریگب و  لیوحت  ای 
وا هب  ار  راـک  نآ  هچ  رگا  هدرک  ریجا  ار  وا  هک  یـسک  دوش ، رـضاح  راـک  نآ  ماـجنا  يارب  زور  نآ  رد  دـهد و  ماـجنا  ار  يراـک  ینیعم  زور 
راک هدامآ  زور  نآ  رد  طایخ  دیامن و  ریجا  یسابل  نتخود  يارب  ینیعم  زور  رد  ار  یطایخ  رگا  اًلثم  دهدب ، ار  وا  ترجا  دیاب  دنکن ، هعجارم 

. دـنک راک  يرگید  ای  شدوخ  يارب  هچ  دـشاب ، راکیب  طایخ  هچ  دـهدب  ار  شترجا  دـیاب  دزودـب ، هک  دـهدن  وا  هب  ار  هچراپ  هچ  رگا  دـشاب ،
هب لومعم  رادـقم  هب  ار  هراجالا  لام  دـیاب  رجأتـسم  هدوب ، لطاب  هراجا  هک  دوش  مولعم  هراجا  تدـم  ندـش  ماـمت  زا  دـعب  رگا  هلأسم 2198 -

ًالومعم هناخ  نآ  هراجا  هچنانچ  هدوب ، لطاب  هراجا  دمهفب  دعب  دنک  هراجا  ناموت  دـص  هب  هلاسکی  ار  ياهناخ  رگا  اًلثم  دـهدب ، کلم  بحاص 
نتـشذگ زا  دـعب  رگا  زین  و  دزادرپب . ار  ناموت  تسیود  دـیاب  تسا ، ناموت  تسیود  رگا  دـهدب و  ار  ناموت  هاجنپ  دـیاب  تسا ، ناـموت  هاـجنپ 
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هلأسم دـهدب . کلم  بحاص  هب  لومعم  رادـقم  هب  ار  تدـم  نآ  هراـجا  دـیاب  هدوب ، لـطاب  هراـجا  هک  دوش  مولعم  هراـجا  تدـم  زا  يرادـقم 
يورهدایز مه  نآ  زا  ندرب  هدافتـسا  رد  هدرکن و  یهاتوک  نآ  يرادـهگن  رد  هچناـنچ  دورب ، نیب  زا  هدرک  هراـجا  هک  ار  يزیچ  رگا  - 2199
يرادـهگن رد  هدرکن و  يورهدایز  طایخ  هک  یتروص  رد  دورب ، نیب  زا  هداد  طایخ  هب  هک  ار  ياهچراپ  اًلثم  رگا  زین  و  تسین . نماض  هدومنن 

. تسا نماض  دـنک ، عیاض  هتفرگ  هک  ار  يزیچ  رگتعنـص  هاگره  هلأسم 2200 - دـهدب . ار  نآ  ضوع  دـیابن  دـشاب ، هدرکن  یهاتوک  مه  نآ 
هب ار  نآ  تمیق  دیاب  دشاب ، هدیرب  رـس  یناجم  هچ  دشاب ، هتفرگ  دزم  هچ  دنک  مارح  ار  نآ  دربب و  ار  یناویح  رـس  باصق  رگا  هلأسم 2201 -
راب رادـقم  نآ  زا  رتشیب  هچنانچ  دراذـگب ، نآ  رب  راب  ردـقچ  هک  دـیامن  نیعم  دـنک و  هراجا  ار  یناویح  رگا  هلأسم 2202 - دهدب . شبحاص 

فلت ناویح  دنک و  راب  لومعم  زا  رتشیب  دنشاب و  هدرکن  نیعم  ار  راب  رادقم  رگا  زین  و  تسا . نماض  دوش  بویعم  ای  دریمب  ناویح  نآ  دنک و 
ای دزغلب ، ناویح  نآ  هچنانچ  دـهد  هراجا  ینتـسکش  راب  ندرب  يارب  ار  یناویح  رگا  هلأسم 2203 - دـشابیم . نماض  ددرگ  بویعم  ای  دوش ،
ار راب  دروخب و  نیمز  ناویح  هک  دنک  يراک  نآ  دننام  ندز و  هطـساو  هب  رگا  یلو  تسین . نماض  ناویح  بحاص  دنکـشب ، ار  راب  دنک و  مر 

هدیرب لومعم  زا  رتشیب  هچنانچ  دریمب  ای  دسرب ، هچب  نآ  هب  يررـض  دـنک و  هنتخ  ار  ياهچب  یـسک  رگا  هلأسم 2204 - تسا . نماض  دنکشب 
درد ای  دهدب ، اود  ضیرم  هب  دوخ  تسد  هب  رتکد  رگا  هلأسم 2205 - تسین . نماض  دشاب  هدیربن  لومعم  زا  رتشیب  رگا  و  تسا ، نماض  دشاب 
نماض رتکد  دریمب ، ای  دـسرب  يررـض  ضیرم  هب  دـنک و  اطخ  هجلاعم  رد  هچنانچ  دروخب ، ار  اود  ضیرم  دـیوگب و  وا  هب  ار  ضیرم  ياود  و 
رتکد دریمب  ای  دـسرب ، ضیرم  هب  يررـض  اود  ندروخ  هطـساو  هب  دراد و  هدـیاف  ضرم  نـالف  يارب  اود  نـالف  دـیوگب  طـقف  رگا  یلو  تسا .

هک یتروص  رد  دـشابن ، نماض  دـسرب  ضیرم  هب  يررـض  رگا  هک  دـیوگب  وا  ّیلو  اـی  ضیرم  هب  رتکد  هاـگره  هلأسم 2206 - تسین . نماـض 
ار يزیچ  هک  یـسک  رجأتـسم و  هلأسم 2207 - تسین . نماـض  رتکد  دریمب ، اـی  دـسرب ، يررـض  ضیرم  هب  دـنکب و  ار  دوخ  طاـیتحا  تقد و 
مه هب  قح  نانآ  زا  یکی  ای  ود  ره  هک  دننک  طرـش  هراجا  رد  رگا  زین  دـننزب و  مه  هب  ار  هلماعم  دـنناوتیم  رگیدـکی  تیاضر  اب  هداد ، هراجا 
هک دمهفب  رجأتـسم  ای  هدـنهد ، هراجا  رگا  هلأسم 2208 - دـننزب . مه  هب  ار  هراجا  دادرارق ، قباطم  دـنناوتیم  دنـشاب ، هتـشاد  ار  هلماـعم  ندز 

هغیـص رد  رگا  یلو  دـنزب . مه  هب  ار  هراجا  دـناوتیم  تسا ، نوبغم  هک  دـشابن  تفتلم  هغیـص  ندـناوخ  عقوم  رد  هچنانچ  تسا ، هدـش  نوبغم 
رگا هلأسم 2209 - دننزب . مه  هب  ار  هراجا  دنناوتیمن  دنشاب ، هتشادن  ار  هلماعم  ندز  مه  هب  قح  دنشاب  مه  نوبغم  رگا  هک  دننک  طرـش  هراجا 

هب هک  ار  يزیچ  دنزب و  مه  هب  ار  هراجا  دناوتیم  رجأتـسم  دیامن ، بصغ  ار  نآ  یـسک  دهد  لیوحت  هک  نآ  زا  شیپ  دهد و  هراجا  ار  يزیچ 
، دریگب وا  زا  لومعم  نازیم  هب  هدوب  هدننکبصغ  فرـصت  رد  هک  ار  یتدم  هراجا  دـنزن و  مه  هب  ار  هراجا  ای  دریگب ، سپ  هداد  هدـنهد  هراجا 

ناموت هدزناپ  نآ  زور  هد  یلومعم  هراجا  دـنک و  بصغ  زور  هد  ار  نآ  یـسک  دـیامن و  هراجا  ناموت  هد  هب  ههاـم  کـی  ار  یناویح  رگا  سپ 
ار نآ  يرگید  دـعب  و  دریگب ، لیوحت  هدرک  هراجا  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2210 - دریگب . هدننکبصغ  زا  ار  ناموت  هدزناپ  دناوتیم  دـشاب 
هلأسم 2211- دریگب . هدـننکبصغ  زا  لومعم  رادـقم  هب  ار  زیچ  نآ  هیارک  دراد  قح  طقف  دـنزب و  مه  هب  ار  هراجا  دـناوتیمن  دـنک ، بصغ 
هب ار  هراـجالا  لاـم  دـیاب  رجأتـسم  دروخیمن و  مه  هب  هراـجا  دـشورفب  رجأتـسم  هب  ار  کـلم  دوـش ، ماـمت  هراـجا  تدـم  هکنآ  زا  شیپ  رگا 

بارخ يروطب  کلم  هراجا ، تدم  يادـتبا  زا  شیپ  رگا  هلأسم 2212 - دشورفب . يرگید  هب  ار  نآ  رگا  تسا  نینچمه  و  دـهدب ، هدنـشورف 
بحاص هب  رجأتـسم  هک  یلوپ  و  دوشیم . لطاب  هراجا  دشابن ، دـناهدرک  طرـش  هک  ياهدافتـسا  لباق  ای  دـشابن ، هدافتـسا  لباق  چـیه  هک  دوش 

هلأسم دنزب . مه  هب  ار  هراجا  دناوتیم  دربب ، نآ  زا  مه  يرـصتخم  هدافتـسا  دناوتب  هک  دـشاب  يروط  رگا  هکلب  ددرگیم ، رب  وا  هب  هداد  کلم 
لباق ای  دشابن ، هدافتـسا  لباق  چیه  هک  دوش  بارخ  يروطب  هراجا  تدـم  زا  يرادـقم  نتـشذگ  زا  دـعب  دـنک و  هراجا  ار  یکلم  رگا  - 2213

دناوتیم دربب ، نآ  زا  دناوتب  مه  يرصتخم  هدافتسا  رگا  دوشیم و  لطاب  هدنام  یقاب  هک  یتدم  هراجا  دشابن ، دناهدرک  طرش  هک  ياهدافتـسا 
، دوش بارخ  نآ  قاطا  کی  دـهد و  هراجا  دراد  قاطا  ود  اًـلثم  هک  ار  ياهناـخ  رگا  هلأسم 2214 - دنزب . مه  هب  ار  هدـنام  یقاب  تدـم  هراجا 
، دنزب مه  هب  ار  هراجا  دناوتیمن  مه  رجأتـسم  دوشیمن و  لطاب  هراجا  دورن  نیب  زا  نآ  هدافتـسا  زا  رادقم  چـیه  دزاسب و  ار  نآ  ًاروف  هچنانچ 

رجأتـسم دوشیم و  لطاب  رادـقم  نآ  هب  هراـجا  دورب ، نیب  زا  رجأتـسم  هدافتـسا  زا  يرادـقم  هک  دـشکب  لوط  يردـقب  نآ  نتخاـس  رگا  یلو 
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لام هناخ  رگا  یلو  دوشیمن . لطاب  هراجا  دریمب ، رجأتـسم  ای  هدـنهد  هراجا  رگا  هلأسم 2215 - دنزب . مه  هب  ار  هدـنام  یقاب  هراجا  دـناوتیم 
دهد و هراجا  ار  هناخ  نآ  هچنانچ  دـشاب ، وا  لام  هناخ  تعفنم  تسا  هدـنز  وا  ات  هک  دـشاب  هدرک  تیـصو  يرگید  اًلثم  دـشابن  هدـنهد  هراجا 
وا يارب  هک  دنک  لیکو  ار  اّنب  راک  بحاص  رگا  هلأسم 2216 - تسا . لطاب  هراجا  هدرم  هک  یتقو  زا  دریمب ، هراجا  تدم  ندش  مامت  زا  شیپ 

بحاص هب  ار  نآ  دیاب  تسا و  مارح  وا  رب  نآ  يدایز  دهدب  هلمع  هب  دریگیم  راک  بحاص  زا  هک  يرادقم  زا  رتمک  اّنب  هچنانچ  دریگب  هلمع 
رد دـهدب  يرگید  هب  اـی  دزاـسب ، شدوخ  هک  دراذـگب  راـیتخا  دوخ  يارب  دـنک و  ماـمت  ار  ناـمتخاس  هک  دوـش  ریجا  رگا  یلو  دـهدب ، راـک 

دراذگب رارق  زرگنر  رگا  هلأسم 2217 - دشابیم . لالح  وا  يارب  نآ  يدایز  دهدب  يرگید  هب  هدش  ریجا  هک  يرادـقم  زا  رتمک  هک  یتروص 
. دریگب يزیچ  درادن  قح  دیامن  گنر  رگید  گنر  اب  هچنانچ  دنک ، گنر  لین  اب  ار  هچراپ  اًلثم  هک 

هَلاعُج ماکحا 

سک ره  دیوگب  اًلثم  دهدب ، ینیعم  لام  دنهدیم  ماجنا  وا  يارب  هک  يراک  لباقم  رد  دراذگب  رارق  ناسنا  هک  تسا  نآ  هلاعج  هلأسم 2218 -
لماع دهدیم  ماجنا  ار  راک  هک  یـسک  هب  لعاج و  دراذگیم  ار  رارق  نیا  هک  یـسک  هب  مهدیم و  وا  هب  ناموت  هد  دـنک ، ادـیپ  ارم  هدـشمگ 

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 ،
لمع ات  دوشن و  لمع  لوغشم  دناوتیم  لماع  هلاعج  رد  یلو  دوشیم ، راکهدب  وا  هب  ار  ترجا  هدرک  ریجا  ار  وا  هک  مه  یسک  دهد و  ماجنا 
ًاعرـش دـنک و  دادرارق  رایتخا  دـصق و  يور  زا  دـشاب و  لقاع  غلاب و  دـیاب  لعاج  هلأسم 2219 - دوشیمن . راکهدـب  لعاج  دـهدن  ماجنا  ار 

وا عرش  مکاح  رگا  دنکیم  فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  یهیفس  مدآ  هلاعج  نیا  رب  انب  دیامن ، فرـصت  دوخ  لام  رد  دناوتب 
دیاب زین  و  دشابن ، مارح  دیاب  دنهد ، ماجنا  وا  يارب  دیوگیم  لعاج  هک  ار  يراک  هلأسم 2220 - تسین . حیحص  دشاب ، هدرک  عنم  لمع  زا  ار 
دورب یکیرات  ياج  هب  بش  رد  ای  دروخب ، بارـش  سک  ره  دیوگب  رگا  سپ  دشاب ، هتفرگن  قلعت  نآ  هب  ییالقع  ضرغ  هک  دـشابن  هدـیافیب 
بسا سک  ره  دیوگب  اًلثم  دنک  نیعم  دهدب  دراذگیم  رارق  هک  ار  یلام  رگا  هلأسم 2221 - تسین . حیحص  هلاعج  مهدیم ، وا  هب  ناموت  هد 
دنکن نیعم  ار  لام  رگا  یلو  تسیچ  نآ  تمیق  تساجک و  لام  مدنگ  نآ  دـیوگب  تسین  مزال  مهدیم ، وا  هب  ار  مدـنگ  نیا  دـنک ، ادـیپ  ارم 

رگا هلأسم 2222 - دـیامن . نیعم  اًلماک  ار  نآ  تایـصوصخ  دـیاب  مهدیم ، وا  هب  مدـنگ  نم  هد  دـنک  ادـیپ  ارم  بسا  هک  یـسک  دـیوگب  اًلثم 
هچنانچ دنکن  نیعم  ار  نآ  رادـقم  مهدیم و  وا  هب  یلوپ  دـنک  ادـیپ  ارم  هچب  سک  ره  دـیوگب  اًلثم  دـهدن ، رارق  راک  يارب  ینیعم  دزم  لعاج 

زا شیپ  لماع  رگا  هلأسم 2223 - دهدب . دراد  شزرا  مدرم  رظن  رد  وا  راک  هک  يرادقم  هب  ار  وا  دزم  دـیاب  دـهد ، ماجنا  ار  لمع  نآ  یـسک 
زا شیپ  هلأسم 2224 - درادن . دزم  هب  یقح  دهد ، ماجنا  دریگن  لوپ  هک  نیا  دـصق  هب  دادرارق ، زا  دـعب  ای  دـشاب  هداد  ماجنا  ار  راک  دادرارق ،

، درک راک  هب  عورش  لماع  هک  نآ  زا  دعب  هلأسم 2225 - دننزب . مه  هب  ار  هلاعج  دنناوتیم  لماع  لعاج و  دنک ، راک  هب  عورـش  لماع  هک  نآ 
لماع هلأسم 2226 - دهدب . وا  هب  هداد  ماجنا  هک  ار  یلمع  رادقم  دزم  دـیاب  یلو  درادـن . لاکـشا  دـنزب  مه  هب  ار  هلاعج  دـهاوخب  لعاج  رگا 

ره دیوگب  یسک  رگا  اًلثم  دیامن  مامت  ار  نآ  دیاب  دوش ، لعاج  ررـض  بابـسا  لمع  ندرکن  مامت  رگا  یلو  دراذگب ، مامتان  ار  لمع  دناوتیم 
مامت ار  لمع  رگا  هک  دـشاب  يروط  هچنانچ  دـنک ، لمع  هب  عورـش  یحارج  رتکد  مهدیم و  وا  هب  رادـقم  نـالف  دـنک  لـمع  ارم  مشچ  سک 
لماع رگا  هلأسم 2227 - درادن . لعاج  هب  یقح  دراذگب ، مامتان  هک  یتروص  رد  و  دیامن ، مامت  ار  نآ  دـیاب  دوشیم ، بویعم  مشچ  دـنکن ،
يزیچ دـناوتیمن  لماع  درادـن  هدـیاف  لعاج  يارب  دوشن ، مامت  ات  هک  تسا  بسا  ندرک  ادـیپ  لثم  راک  نآ  هچنانچ  دراذـگب ، مامتان  ار  راک 

وا هب  ناموت  هد  دزودب  ارم  سابل  سک  ره  دیوگب  اًلثم  دراذگب  رارق  لمع  ندرک  مامت  يارب  ار  دزم  لعاج  رگا  تسا  نینچمه  و  دنک ، هبلاطم 
هک ار  يرادقم  دزم  دیاب  لعاج  دهدب ، دزم  رادقم  نآ  يارب  دریگ  ماجنا  هک  لمع  زا  رادقم  ره  هک  دـشاب  نیا  شدوصقم  رگا  یلو  مهدیم .

. دنیامن یضار  ار  رگیدکی  هحلاصم  روط  هب  هک  تسا  نیا  طایتحا  هچ  رگا  دهدب ، لماع  هب  هدش  ماجنا 
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هَعَرازُم ماکحا 

يرادقم دنک و  تعارز  ات  دراذـگب ، وا  رایتخا  رد  ار  نیمز  هک  دـنک  هلماعم  مسق  نیا  هب  عراز  اب  کلام  هک  تسا  نآ  هعرازم  هلأسم 2228 -
وت هب  ار  نیمز  دـیوگب  عراز  هب  نیمز  بحاـص  هـک  نآ  لوا : دراد : طرـش  دـنچ  هـعرازم  هلأسم 2229 - دـهدب . کـلام  هب  ار  نآ  لـصاح  زا 

لیوحت عراز  هعرازم و  يارب  دنک  راذگاو  ار  نیمز  کلام ، دـننزب  یفرح  هک  نیا  نودـب  ای  مدرک ، لوبق  دـیوگب  مه  عراز  مدرک و  راذـگاو 
زا ار  نانآ  عرـش  مکاح  دنهد و  ماجنا  ار  هعرازم  دوخ  رایتخا  دصق و  اب  دنـشاب و  لقاع  فلکم و  ود  ره  عراز  نیمز و  بحاص  مود : دریگب .

دـشاب هدرکن  يریگولج  عرـش  مکاح  هچ  رگا  دنـشاب  هیفـس  ندـش  غلاـب  لاـح  رد  رگا  هکلب  دـشاب  هدرکن  يریگولج  ناـشلاوما  رد  فرـصت 
. دوشن هداد  صاصتخا  یکی  هب  نیمز  لصاح  همه  موس : تسا . يراـج  تـالماعم  همه  رد  مکح  نیا  دـنهد و  ماـجنا  ار  هعرازم  دـنناوتیمن 

لـصاح دنهد  رارق  رگا  سپ  دشاب ، هدش  نییعت  دیاب  اهنیا و  دننام  لصاح و  ثلث  ای  فصن  لثم  دشاب  عاشم  روط  هب  مادـک  ره  مهـس  مراهچ :
یهاوخیم هچ  ره  نک و  تعارز  نیمز  نیا  رد  دیوگب  کلام  رگا  زین  و  تسین ، حیحـص  يرگید ، لام  رگید  هعطق  یکی و  لام  هعطق ، کی 

هب تدم  نآ  رد  هک  دشاب  يردقب  تدم  دیاب  دننک و  نیعم  دشاب  عراز  رایتخا  رد  نیمز  دیاب  هک  ار  یتدم  مجنپ : تسین . حیحـص  هدب  نم  هب 
تعارز هک  دننک  يراک  دنناوتب  اما  دشابن  نکمم  نآ  رد  تعارز  رگا  دشاب و  تعارز  لباق  نیمز  مشش : دشاب . نکمم  لصاح  ندمآ  تسد 
تعارز نامه  دنربن  مه  مسا  هچنانچ  دننکیم  تعارز  عون  کی  اًلثم  هک  دنتـسه  یلحم  رد  رگا  متفه : تسا . حیحـص  هعرازم  دوش ، نکمم 

دشاب هتـشاد  یلومعم  هک  نآ  رگم  دیامن ، نیعم  دهد  ماجنا  دهاوخیم  هک  ار  یتعارز  دیاب  دننکیم  تعارز  عون  دنچ  رگا  و  دوشیم ، نیعم 
هب رگا  دنراد ، توافت  مه  اب  دراد و  نیمز  هعطق  دنچ  هک  یسک  سپ  دنک ، نیعم  ار  نیمز  کلام ، متـشه : دوش . لمع  دیاب  وحن  نامه  هب  هک 

دننکب دـیاب  نانآ  مادـک  ره  هک  ار  یجرخ  مهن : تسا . لطاب  هعرازم  دـنکن  نیعم  ار  نآ  نک و  تعارز  اهنیمز  نیا  زا  یکی  رد  دـیوگب  عراز 
عراز اب  کلام  رگا  هلأسم 2230 - دنیامن . نیعم  ار  نآ  تسین  مزال  دشاب ، مولعم  دننکب  دیاب  مادک  ره  هک  ار  یجرخ  رگا  یلو  دنیامن ، نیعم 

، رادقم نآ  نتـشادرب  زا  دعب  هک  دننادب  هچنانچ  دننک ، تمـسق  ناشدوخ  نیب  ار  هیقب  دـشاب و  وا  يارب  لصاح  زا  يرادـقم  هک  دراذـگب  رارق 
یـضار کلام  هچنانچ  دـیاین ، تسد  هب  لصاح  دوش و  مامت  هعرازم  تدـم  رگا  هلأسم 2231 - تسا . حیحـص  هعرازم  دنامیم  یقاب  يزیچ 

دناوتیم دوشن ، یـضار  کلام  رگا  درادن و  یعنام  دـشاب  یـضار  مه  عراز  دـنامب و  وا  نیمز  رد  تعارز  هراجا  نودـب  ای  هراجا  اب  هک  دوش 
یلو دـهدب ، وا  هب  ار  نآ  ضوع  تسین  مزال  دـسرب  عراز  هب  يررـض  تعارز  ندـیچ  يارب  رگا  دـنیچب و  ار  تعارز  هک  دـنک  راداو  ار  عراز 

هب رگا  هلأسم 2232 - دنامب . نیمز  رد  تعارز  هک  دنک  روبجم  ار  کلام  دناوتیمن  دـهدب ، يزیچ  کلام  هب  هک  دوش  یـضار  هچ  رگا  عراز 
دـشاب هدمآ  تسد  هب  تعارز  زا  يرادقم  هک  یتروص  رد  دوش  عطق  نیمز  زا  بآ  اًلثم  دشابن  نکمم  نیمز  رد  تعارز  يدـمآشیپ  هطـساو 

رگا و  تسا ، لطاب  هعرازم  هیقب ، رد  و  تسا ، اهنآ  يود  ره  لام  دادرارق  قباطم  رادـقم  نآ  داد  تاـناویح  هب  ناوتیم  هک  لیـصق  لـثم  یتح 
هب لومعم  رادقم  هب  ار  تدم  نآ  هراجا  دیاب  تسا ، هتشادن  یفرصت  نآ  رد  کلام  هدوب و  وا  فرـصت  رد  نیمز  هچنانچ  دنکن ، تعارز  عراز 

و دـننزب ، مه  هب  ار  هعرازم  دـنناوتیمن  رگیدـکی  تیاضر  نودـب  دنـشاب ، هدـناوخ  هغیـص  عراز  کلام و  رگا  هلأسم 2233 - دـهدب . کلام 
ندناوخ نمض  رد  رگا  یلو  دریگب ، دصق  نیمه  هب  مه  فرط  دنک و  راذگاو  یـسک  هب  ار  نیمز  هعرازم  دصق  هب  کلام  رگا  تسا  نینچمه 

دناهتشاذگ هک  يرارق  قباطم  دنناوتیم  دنشاب  هتشاد  ار  هلماعم  ندز  مه  هب  قح  نانآ  زا  یکی  ای  ود  ره  هک  دنشاب  هدرک  طرش  هعرازم  هغیص 
ياج هب  ناـشثراو  دروخیمن و  مه  هب  هعرازم  دریمب ، عراز  اـی  کـلام  هعرازم ، دادرارق  زا  دـعب  رگا  هلأسم 2234 - دـننزب . مه  هب  ار  هلماعم 

تعارز هچنانچ  و  دروخیم ، مه  هب  هعرازم  دهد ، ماجنا  ار  تعارز  عراز  دوخ  هک  دنـشاب  هدرک  طرـش  دریمب و  عراز  رگا  یلو  تسا ، نانآ 
کلام دنناوتیمن  یلو  دنربیم ، ثرا  وا  هثرو  هتشاد ، عراز  هک  مه  يرگید  قوقح  دنهدب و  شاهثرو  هب  ار  وا  مهس  دیاب  دشاب ، هدش  نایامن 

لام مخت ، هچنانچ  هدوب  لـطاب  هعرازم  هک  دـنمهفب  تعارز  زا  دـعب  رگا  هلأسم 2235 - دـنامب . یقاـب  نیمز  رد  تعارز  هک  دـننک  روبجم  ار 
ار يرگید  ناویح  ای  واگ  هیارک  هدرک و  هک  ار  یجراخم  عراز و  دزم  دـیاب  تسا و  وا  لام  دـیآیم  تسد  هب  هک  مه  یلـصاح  هدوب  کـلام 

نیمز ِکلام  يارب  لصاح  مامت  نداد  رارق  تهج  زا  هعرازم  نالطب  هک  نآ  رگم  دـهدب ، وا  هب  هدرک  راک  نیمز  نآ  رد  هدوب و  عراز  لام  هک 
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نیمز ِکلام  يارب  لصاح  مامت  نداد  رارق  تهج  زا  هعرازم  نالطب  هک  نآ  رگم  دـهدب ، وا  هب  هدرک  راک  نیمز  نآ  رد  هدوب و  عراز  لام  هک 
نیمز و هراجا  دیاب  و  تسا ، وا  لام  مه  تعارز  هدوب ، عراز  ِلام  مخت  رگا  و  تسین ، نماض  لماع ، يارب  ار  يزیچ  تروص  نیا  رد  هک  دشاب 
هک نآ  رگم  دـهدب ، وا  هب  هدرک  راـک  تعارز  نآ  رد  هدوب و  وا  ِلاـم  هک  يرگید  ناوـیح  اـی  واـگ  هیارک  هدرک و  کـلام  هک  ار  ییاـهجرخ 

. تسین نماض  کلام  يارب  ار  لماوع  نیمز و  ترجا  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  لماع  يارب  لصاح  مامت  نداد  رارق  تهج  زا  هعرازم  نالطب 
اب هک  دـنوش  یـضار  عراز  کلام و  هچنانچ  هدوب ، لـطاب  هعرازم  هک  دـنمهفب  تعارز  زا  دـعب  دـشاب و  عراز  لاـم  مخت ، رگا  هلأسم 2236 -

راداو ار  عراز  دناوتیم  مه  تعارز  ندیسر  زا  شیپ  دوشن  یـضار  کلام  رگا  درادن و  لاکـشا  دنامب  نیمز  رد  تعارز  ترجایب  ای  ترجا 
و دنامب ، نیمز  رد  تعارز  هک  دنک  روبجم  ار  وا  دناوتیمن  دهدب ، کلام  هب  يزیچ  دوش  یضار  هچ  رگا  عراز  و  دنیچب ، ار  تعارز  هک  دنک 

ندرک عمج  زا  دـعب  رگا  هلأسم 2237 - دراذـگب . یقاب  نیمز  رد  ار  تعارز  دـهدب و  هراجا  هک  دـنک  روبجم  ار  عراز  دـناوتیمن  کـلام  زین 
رب کلام  عراز و  نیب  دادرارق  هچنانچ  دهد ، لصاح  هبترم  ود  دعب  لاس  دنامب و  نیمز  رد  تعارز  هشیر  هعرازم  تدم  ندش  مامت  لصاح و 

هچنآ رد  كارتشا  رب  طقف  دادرارق  رگا  یلو  دننک ، تمـسق  لوا  لاس  لثم  دیاب  مه  ار  مود  لاس  لصاح  هدوب  نآ  لوصا  عرز و  رد  ِكارتشا 
. دوب دهاوخ  رذب  بحاص  هب  قلعتم  مود  لاس  لصاح  دشاب ، هدوب  دوشیم  لصاح  لوا  لاس  رد  تعارز  زا 

تاقاسُم ماکحا 

رایتخا ای  تسا و  وا  دوخ  لام  نآ ، عفانم  ای  اهتخرد  هک  ار  ياهویم  ياهتخرد  هک  دنک  هلماعم  مسق  نیا  هب  یسک  اب  ناسنا  رگا  هلأسم 2238 -
نآ هویم  زا  دـنراذگیم  رارق  هک  يرادـقم  هب  دـهد و  بآ  دـیامن و  تیبرت  هک  دـنک  راذـگاو  سک  نآ  هب  ینیعم  تدـم  اـت  تسا  وا  اـب  نآ 

، تسین حیحص  دهدیمن  هویم  رانچ  دیب و  لثم  هک  ییاهتخرد  رد  تاقاسم  هلماعم  هلأسم 2239 - دنیوگیم . تاقاسُم  ار  هلماعم  نیا  درادرب ،
رد هلأسم 2240 - درادن . لاکـشا  دننکیم  هدافتـسا  نآ  لُگ  زا  هک  یتخرد  ای  دـننکیم  هدافتـسا  نآ  گرب  زا  هک  انح  تخرد  لثم  رد  یلو 
هب دنکیم  راک  هک  یـسک  دنک و  راذـگاو  ار  نآ  تاقاسم  دـصق  هب  تخرد  بحاص  رگا  هکلب  دـنناوخب  هغیـص  تسین  مزال  تاقاسم  هلماعم 

فلکم و دـیاب  دریگیم ، هدـهع  هب  ار  اهتخرد  تیبرت  هک  یـسک  کلام و  هلأسم 2241 - تسا . حیحـص  هلماعم  دریگب  لیوحت  دـصق  نیمه 
رگا هکلب  دشاب ، هدرکن  عنم  ناشدوخ  لام  رد  فرصت  زا  ار  نانآ  عرش  مکاح  دیاب  زین  و  دشاب ، هدرکن  روبجم  ار  اهنآ  یـسک  دنـشاب و  لقاع 
دیاب تاقاسم  تدـم  هلأسم 2242 - تسین . حیحـص  ناشیا  هلماعم  دـشاب  هدرکن  عنم  عرـش  مکاح  هچ  رگا  دنـشاب  هیفـس  ندـش  غلاب  لاح  رد 

هلأسم 2243- تسا . حیحص  دیآیم  تسد  هب  لاس  نآ  هویم  هک  دنهد  رارق  یعقوم  ار  نآ  رخآ  دننک و  نیعم  ار  نآ  لوا  رگا  دشاب و  مولعم 
یسک لام  هیقب  کلام و  لام  اههویم  زا  نم  دص  اًلثم  هک  دنراذگب  رارق  رگا  دشاب و  اهنیا  دننام  لصاح و  ثلث  ای  فصن  مادک  ره  مهس  دیاب 

زا دعب  رگا  دـنراذگب و  هویم  ندـش  رهاظ  زا  شیپ  ار  تاقاسم  هلماعم  رارق  دـیاب  هلأسم 2244 - تسا . لطاب  هلماعم  دـنکیم ، راک  هک  دـشاب 
ندش بوخ  ای  هویم  ندش  دایز  يارب  هک  رگید  راک  ای  يرایبآ  دننام  يراک  رگا  سپ  دنراذگب  رارق  نآ  ندیـسر  زا  شیپ  هویم و  ندش  رهاظ 

نآ يرادهگن  هویم و  ندیچ  دننام  يراک  هب  جایتحا  هچ  رگا  دراد ، لاکشا  هن  رگ  و  تسا ، حیحـص  هلماعم  دشاب ، هدنام  یقاب  تسا  مزال  نآ 
ای ناراب  بآ  زا  هک  یتخرد  هلأسم 2246 - تسین . حیحص  اهنیا  دننام  رایخ و  هزبرخ و  هتوب  رد  تاقاسم  هلماعم  هلأسم 2245 - دشاب . هتشاد 

هلماعم دـشاب ، جاـتحم  نداد  دوک  ندز و  لـیب  دـننام  رگید  ياـهراک  هب  رگا  درادـن ، جاـیتحا  يراـیبآ  هب  دـنکیم و  هدافتـسا  نیمز  تبوطر 
. دراد لاکشا  تاقاسم  هلماعم  دشاب  هتشادن  يرثا  هویم  ندش  بوخ  ای  ندش  دایز  رد  اهراک  نآ  هچنانچ  یلو  تسا ، حیحص  نآ  رد  تاقاسم 

هغیـص ندناوخ  نمـض  رد  رگا  زین  و  دننزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دنناوتیم  رگیدکی  تیاضر  اب  دـناهدرک ، تاقاسم  هک  يرفن  ود  هلأسم 2247 -
هلماعم ندز  مه  هب  دناهتشاذگ ، هک  يرارق  قباطم  دنشاب ، هتشاد  ار  هلماعم  ندز  مه  هب  قح  نانآ  زا  یکی  ای  ود ، ره  هک  دننک  طرـش  تاقاسم 

. دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  دناهدرک ، طرـش  وا  عفن  يارب  هک  یـسک  دوشن ، یلمع  دننک و  یطرـش  هلماعم  رد  رگا  هکلب  درادـن ، لاکـشا 
تیبرت هک  یـسک  رگا  هلأسم 2249 - دنتـسه . وا  ياج  هب  شاهثرو  دروخیمن و  مه  هب  تاـقاسم  هلماـعم  دریمب ، کـلام  رگا  هلأسم 2248 -

و دنتـسه ، وا  ياج  هب  شاهثرو  دـنک ، تیبرت  ار  اهنآ  شدوخ  هک  دنـشاب  هدرکن  طرـش  دـقع  رد  هچنانچ  دریمب  هدـش  راذـگاو  وا  هب  اهتخرد 
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کلام تیم و  هثرو  نیب  ار  لصاح  دریگیم و  ریجا  تیم  لام  زا  عرـش  مکاح  دـنریگن ، مه  ریجا  دـنهدن و  ماجنا  ار  لمع  ناشدوخ  هچنانچ 
اب دنکن ، راذگاو  يرگید  هب  هک  دناهتشاذگ  رارق  رگا  سپ  دیامن ، تیبرت  ار  اهتخرد  وا  دوخ  هک  دنشاب  هدرک  طرـش  رگا  دنکیم و  تمـسق 
هک یـسک  ای  وا  هثرو  هک  دوش  یـضار  ای  دـنزب ، مه  هب  ار  دـقع  دـناوتیم  کلام  دناهتـشاذگن  رارق  رگا  و  دروخیم ، مه  هب  هلماعم  وا  ندرم 

و تسا ، لطاب  تاقاسم  دشاب ، کلام  يارب  لصاح  مامت  هک  دنک  طرش  رگا  هلأسم 2250 - دیامن . تیبرت  ار  اهتخرد  دننکیم ، شریجا  اهنآ 
، دشاب رگید  تهج  هب  تاقاسم  ندوب  لطاب  رگا  یلو  دـیامن  ترجا  هبلاطم  دـناوتیمن  دـنکیم  راک  هک  یـسک  دـشابیم و  کلام  لام  هویم 
هب ار  ینیمز  رگا  هلأسم 2251 - دهدب . هدرک  تیبرت  ار  اهتخرد  هک  یـسک  هب  لومعم  رادقم  هب  ار  رگید  ياهراک  يرایبآ و  دزم  دیاب  کلام 

بحاص لام  اهتخرد  رگا  سپ  تسا  لطاب  هلماعم  دشاب ، ود  ره  لام  دیآیم  لمع  هچنآ  دراکب و  تخرد  نآ  رد  هک  دـنک  راذـگاو  يرگید 
تیبرت ار  اهنآ  هک  هدوب  یـسک  لام  رگا  و  دـهدب ، هدرک  تیبرت  ار  اهنآ  هک  یـسک  دزم  دـیاب  تسا و  وا  لام  مه  تیبرت  زا  دـعب  هدوب ، نیمز 

دنک و رپ  هدش  ادیپ  اهتخرد  ندنک  هطـساو  هب  هک  ار  ییاهلادوگ  دیاب  یلو  دنکب ، ار  اهنآ  دـناوتیم  تسا و  وا  لام  مه  تیبرت  زا  دـعب  هدرک 
دنکب و ار  اهتخرد  هک  دـیامن  روبجم  ار  وا  دـناوتیم  مه  کلام  و  دـهدب ، نیمز  بحاص  هب  هتـشاک  ار  اهتخرد  هک  يزور  زا  ار  نیمز  هراجا 

دنک روبجم  ار  وا  دناوتیمن  دهدب و  تخرد  بحاص  هب  ار  نآ  تمیق  توافت  دـیاب  دوش ، ادـیپ  نآ  رد  یبیع  تخرد  ندـنک  هطـساو  هب  رگا 
. دراذگب یقاب  نیمز  رد  ار  تخرد  هراجا  نودب  ای  هراجا  اب  هک 

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  دـنک  لیکو 

لیکو ار  یـسک  شدوخ  لام  شورف  يارب  دـناوتیمن  هدوب ، هیفـس  هدـش  غلاب  هک  یلاح  رد  ای  هدرک  عنم  فرـصت  زا  ار  وا  عرـش  مکاـح  رگا 
دنامهفب مه  وا  هدرک و  لیکو  ار  وا  هک  دـنامهفب  يرگید  هب  ناـسنا  رگا  و  دـنناوخب ، هغیـص  تسین  مزـال  تلاـکو  رد  هلأسم 2257 - دیامن .

ناسنا رگا  هلأسم 2258 - تسا . حیحـص  تلاکو  دریگب  ار  لام  وا  دـشورفب و  وا  يارب  هک  دـهدب  یـسک  هب  ار  دوخ  لاـم  اًـلثم  هدومن ، لوبق 
دـسرب یتدـم  زا  دـعب  همانتلاکو  هچ  رگا  دـنک ، لوبق  وا  دتـسرفب و  همانتلاکو  وا  يارب  دـیامن و  لـیکو  تسا  رگید  رهـش  رد  هک  ار  یـسک 

لقاع غلاب و  دیاب  دوشیم ، لیکو  هک  یـسک  زین  دـنکیم و  لیکو  ار  يرگید  هک  یـسک  ینعی  لّکوم  هلأسم 2259 - تسا . حیحص  تلاکو 
دناوخب شطیارش  اب  ار  هغیص  دشاب و  هدش  لیکو  هغیص  ندناوخ  رد  طقف  رگا  مه  زیمم  هچب  و  دننک ، مادقا  رایتخا  دصق و  يور  زا  دنـشاب و 

يارب دناوتیمن  دهد  ماجنا  دـیابن  ًاعرـش  ای  دـهد ، ماجنا  دـناوتیمن  ناسنا  هک  ار  يراک  هلأسم 2260 - تسا . حیحـص  هدناوخ  هک  ياهغیص 
يارب دناوتیمن  دناوخب ، ار  ییوشانز  دقع  هغیـص  دـیابن  نوچ  تسا  جـح  مارحا  رد  هک  یـسک  اًلثم  دوش . لیکو  يرگید  فرط  زا  نآ  ماجنا 

حیحـص دـنک  لیکو  شدوخ  ياهراک  مامت  ماجنا  يارب  ار  یـسک  ناسنا  رگا  هلأسم 2261 - دوش . لیکو  يرگید  فرط  زا  هغیـص  ندـناوخ 
ار لیکو  رگا  هلأسم 2262 - تسین . حیحـص  تلاکو  دـنکن  نیعم  ار  راک  نآ  دـیامن و  لیکو  دوخ  ياـهراک  زا  یکی  يارب  رگا  یلو  تسا ،
نآ ربخ  ندیـسر  زا  شیپ  رگا  یلو  دهد ، ماجنا  ار  راک  نآ  دناوتیمن  دیـسر  وا  هب  ربخ  هک  نآ  زا  دعب  دیامن  رانکرب  راک  زا  ینعی  دنک  لزع 

. درادن لاکـشا  دشاب  مه  بیاغ  لکوم  رگا  دنک و  هرانک  تلاکو  زا  دناوتیم  لیکو  هلأسم 2263 - تسا . حیحـص  دشاب  هداد  ماجنا  ار  راک 
دـشاب هداد  هزاجا  وا  هب  لکوم  رگا  یلو  دیامن ، لیکو  ار  يرگید  هدش  راذگاو  وا  هب  هک  يراک  ماجنا  يارب  دناوتیمن  لیکو  هلأسم 2264 -

وا فرط  زا  دیاب  ریگب ، لیکو  نم  يارب  دشاب  هتفگ  رگا  سپ  دـیامن ، راتفر  دـناوتیم  هداد  روتـسد  وا  هب  هک  يروط  ره  هب  دریگب ، لیکو  هک 
وا فرط  زا  ار  یـسک  شدوخ  لکوم  هزاجا  اب  ناسنا  رگا  هلأسم 2265 - دنک . لیکو  شدوخ  فرط  زا  ار  یـسک  دناوتیمن  دریگب و  لیکو 

هلأسم دوشیمن . لطاب  یمود  تلاکو  دـنک  لزع  ار  وا  لکوم  ای  دریمب  لوا  لیکو  رگا  و  دـیامن ، لزع  ار  لیکو  نآ  دـناوتیمن  دـنک ، لیکو 
رگا و  دننک ، لزع  ار  لیکو  نآ  دنناوتیم  لوا  لیکو  لکوم و  دـنک  لیکو  شدوخ  فرط  زا  ار  یـسک  لکوم ، هزاجا  اب  لیکو  رگا  - 2266
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اهنآ هب  دـنک و  لیکو  يراک  ماـجنا  يارب  ار  رفن  دـنچ  رگا  هلأسم 2267 - دوشیم . لطاب  یمود  تلاـکو  دوش ، لزع  اـی  دریمب ، لوا  لـیکو 
، دریمب نانآ  زا  یکی  هچنانچ  دهد و  ماجنا  ار  راک  نآ  دناوتیم  نانآ  زا  کی  ره  دننک ، مادقا  راک  نآ  رد  ییاهنتب  مادک  ره  هک  دـهد  هزاجا 
هک دشابن  مولعم  مه  شفرح  زا  دهد و  ماجنا  هک  تسا  لیکو  ییاهنت  هب  ای  مه  اب  هک  دشاب  هتفگن  رگا  یلو  دوشیمن . لطاب  نارگید  تلاکو 

نانآ زا  یکی  هک  یتروص  رد  و  دنیامن . مادقا  ییاهنت  هب  دنناوتیمن  دنهد ، ماجنا  مه  اب  هک  دشاب  هتفگ  ای  دنهد ، ماجنا  ییاهنت  هب  دـنناوتیم 
دوش یگـشیمه  هناوید  ای  دریمب ، لکوم  ای  لیکو  رگا  هلأسم 2268 - دنـشاب . هدش  لیکو  مه  اب  رگا  دوشیم ، لطاب  نارگید  تلاکو  دریمب ،

دهدیم ماجنا  هک  ياهلماـعم  هب  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  دوش ، شوهیب  اـی  دوش و  هناوید  یهاـگهاگ  رگا  زین  و  دوشیم ، لـطاب  تلاـکو 
لیکو نآ  شورف  يارب  هک  يدنفـسوگ  اًـلثم  دورب  نیب  زا  تسا  هدـش  لـیکو  نآ  رد  فرـصت  يارب  هک  يزیچ  رگا  زین  و  دـنهدن ، رثا  بیترت 

زا دـعب  دراذـگب ، رارق  وا  يارب  يزیچ  دـنک و  لیکو  يراک  يارب  ار  یـسک  ناـسنا  رگا  هلأسم 2269 - دوشیم . لطاب  تلاـکو  دریمب ، هدـش 
یهاتوک تسا  وا  رایتخا  رد  هک  یلام  يرادهگن  رد  لیکو  رگا  هلأسم 2270 - دهدب . وا  هب  دیاب  هتـشاذگ  رارق  هک  ار  يزیچ  راک ، نآ  ماجنا 

. دهدب ار  نآ  ضوع  دیابن  دورب ، نیب  زا  لام  نآ  ًاقافتا  دـیامنن و  نآ  رد  يرگید  فرـصت  دـناهداد ، هزاجا  وا  هب  هک  یفرـصت  زا  ریغ  دـنکن و 
فرـصت دـناهداد  هزاجا  وا  هب  هک  یفرـصت  زا  ریغ  ای  دـنک ، یهاتوک  تسا  وا  رایتخا  رد  هک  یلاـم  يرادـهگن  رد  لـیکو  رگا  هلأسم 2271 -

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 
هک ار  یـسابل  اًلثم  دنکب ، لام  رد  يرگید  فرـصت  دناهداد ، هزاجا  وا  هب  هک  یفرـصت  زا  ریغ  لیکو  رگا  هلأسم 2272 - دـهدب . ار  نآ  ضوع 

. تسا حیحص  فرصت  نآ  دیامنب ، دناهداد  هزاجا  وا  هب  هک  ار  یفرصت  ًادعب  دشوپب و  شورفب  دناهتفگ 

ضرق ماکحا 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  تسا ، هدش  شرافس  دایز  نآ  هب  عجار  رابخا  نآرق و  تایآ  رد  هک  تسا  یبحتسم  ياهراک  زا  نداد  ضرق 
اب رگا  دنتسرفیم و  تمحر  وا  رب  هکئالم  دوشیم و  دایز  وا  لام  دهدب  ضرق  دوخ  ناملـسم  ردارب  هب  سک  ره  هک  هدش  تیاور  ملـس  هلآ و 

، دهدن دهاوخب و  ضرق  وا  زا  شناملـسم  ردارب  هک  یـسک  درذگیم و  طارـص  زا  تعرـس  هب  باسح و  نودـب  دـنک ، ارادـم  دوخ  راکهدـب 
مه وا  دهدب و  یسک  هب  ضرق  تین  هب  ار  يزیچ  رگا  هکلب  دنناوخب  هغیـص  تسین  مزال  ضرق  رد  هلأسم 2273 - دوشیم . مارح  وا  رب  تشهب 

نیعم تقو  رد  هک  دننک  طرـش  ضرق  رد  رگا  هلأسم 2274 - دشاب . مولعم  اًلماک  دیاب  نآ  رادقم  یلو  تسا  حیحـص  دریگب ، دـصق  نیمه  هب 
دـشاب راکهدـب  اـب  یهارمه  يارب  طـقف  تقو  نییعت  رگا  یلو  دـنک  لوبق  راـکبلط  تسین  مزـال  تقو ، نآ  ندیـسر  زا  شیپ  دـنزادرپب  ار  نآ 

، دنهد رارق  یتدم  نآ  تخادرپ  يارب  ضرق  هغیـص  رد  رگا  هلأسم 2275 - دیامن . لوبق  دیاب  دـنهدب  ار  ضرق  مه  تقو  نآ  زا  شیپ  هچنانچ 
، دـهاوخب تقو  ره  راکبلط  دـشاب ، هتـشادن  تدـم  رگا  یلو  دـیامن  هبلاطم  ار  دوخ  بلط  دـناوتیمن  تدـم  نآ  ندـش  مامت  زا  شیپ  راکبلط 
، دهدب ار  دوخ  یهدب  دناوتب  راکهدب  هچنانچ  دـنک ، هبلاطم  ار  دوخ  بلط  راکبلط  رگا  هلأسم 2276 - دیامن . هبلاطم  ار  دوخ  بلط  دناوتیم 

لزنم هیثاثا  هتـسشن و  نآ  رد  هک  ياهناخ  زا  ریغ  راکهدب  رگا  هلأسم 2277 - تسا . راکهانگ  دزادنیب  ریخأت  رگا  دزادرپب و  ار  نآ  ًاروف  دـیاب 
دنک ربص  دیاب  هکلب  دیامن ، هبلاطم  وا  زا  ار  دوخ  بلط  دناوتیمن  راکبلط  دشاب  هتـشادن  يزیچ  دراد ، جایتحا  اهنآ  هب  هک  يرگید  ياهزیچ  و 

يارب دیاب  تسا  بساک  رگا  دـهدب  ار  دوخ  یهدـب  دـناوتیمن  تسا و  راکهدـب  هک  یـسک  هلأسم 2278 - دهدب . ار  دوخ  یهدـب  دـناوتب  ات 
دنک بسک  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنک ، یبساک  دناوتب  هچنانچ  تسین  بساک  هک  مه  یـسک  و  دنک ، بسک  شدوخ  یهدب  تخادرپ 

اب دیاب  دنک ، ادیپ  ار  وا  هک  دشاب  هتـشادن  دیما  هچنانچ  درادن ، دوخ  راکبلط  هب  یـسرتسد  هک  یـسک  هلأسم 2279 - دهدب . ار  دوخ  یهدـب  و 
بجاو جرخ  زا  رتشیب  تیم  لاـم  رگا  هلأسم 2280 - دشابن . دیـس  هک  ریقف  رد  تسین  طرـش  و  دهدب ، ریقف  هب  ار  وا  بلط  عرـش  مکاح  هزاجا 

يرادقم یسک  رگا  هلأسم 2281 - دسریمن . يزیچ  وا  ثراو  هب  دنناسرب و  اهفرصم  نیمه  هب  ار  شلام  دیاب  دشابن ، وا  یهدب  نفد و  نفک و 
یلو تسا ، یفاک  دـهدب  سپ  هتفرگ  هک  ار  رادـقم  نامه  هچنانچ  ددرگ ، ربارب  دـنچ  ای  دوش ، مک  نآ  تمیق  دـنک و  ضرق  هرقن  ای  الط  لوپ 
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ار نآ  لام ، بحاص  دـشاب و  هتفرن  نیب  زا  هدرک  ضرق  هک  ار  یلاـم  رگا  هلأسم 2282 - درادن . لاکـشا  دنوش  یـضار  نآ  ریغ  هب  ود  ره  رگا 
هک دنک  طرش  دهدیم  ضرق  هک  یسک  رگا  هلأسم 2283 - دهدب . وا  هب  ار  لام  نامه  راکهدب ، هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دنک  هبلاطم 
هک دهدب  غرم  مخت  هد  ای  دریگب ، ریـس  جنپ  نم و  کی  هک  دنک  طرـش  دهدب و  مدنگ  نم  کی  اًلثم  دریگب ، دـهدیم  هک  يرادـقم  زا  رتدایز 

يرادقم اب  هدرک  ضرق  هک  ار  يزیچ  ای  دـهد ، ماجنا  وا  يارب  يراک  راکهدـب  هک  دراذـگب  رارق  رگا  هکلب  تسا  مارح  ابر و  دریگب ، ات  هدزای 
طرـش وا  اب  رگا  زین  تسا و  مارح  ابر و  دهد ، سپ  تیربک  کی  اب  هدرک  ضرق  هک  ار  یناموت  کی  دنک  طرـش  اًلثم  دهد ، سپ  رگید  سنج 

سپ هتخاس  هک  دنک  طرـش  دهدب و  وا  هب  هتخاسن  يالط  يرادقم  اًلثم  دهد ، سپ  صوصخم  روط  هب  دریگیم  ضرق  هک  ار  يزیچ  هک  دـنک 
لاکـشا دهدب  سپ  هدرک  ضرق  هچنآ  زا  رتدایز  راکهدـب  دوخ  دـنک ، طرـش  هک  نیا  نودـب  رگا  یلو  دـشابیم . مارح  ابر و  مه  زاب  دریگب ،

یمارح راک  هچ  رگا  هتفرگ  ییاـبر  ضرق  هک  یـسک  و  تسا ، مارح  نتفرگ  اـبر  لـثم  نداد  اـبر  هلأسم 2284 - تسا . بحتـسم  هکلب  درادن 
ضرق روط  هب  ار  نآ  دـننام  يزیچ  اـی  مدـنگ  رگا  هلأسم 2285 - دـیامن . فرـصت  نآ  رد  دـناوتیم  تسا و  حیحـص  ضرق  لصا  یلو  هدرک 

درخب و ار  یـسابل  رگا  هلأسم 2286 - تسا . هدـنریگ  ضرق  ِلام  دـیآیم  تسد  هب  نآ  زا  هک  یلـصاح  دـنک ، تعارز  نآ  اب  دریگب و  ییابر 
هدوب شدصق  يرادیرخ  عقوم  هچنانچ  دهدب  سابل  بحاص  هب  تسا  ابر  اب  طولخم  هک  یلالح  لوپ  زا  ای  هتفرگ ، ابر  تباب  هک  یلوپ  زا  ًادـعب 

دشاب و هتشاد  مارح  هب  طولخم  لالح  ای  ییابر  لوپ  رگا  زین  و  تسین ، زیاج  نآ  اب  ندناوخ  زامن  سابل و  نآ  ندیـشوپ  دهدب  لوپ  نیا  زا  هک 
اب مه  زامن  تسا  مارح  نآ  ندیـشوپ  دنادب  رگا  تسا و  مارح  سابل  نآ  ندیـشوپ  مرخیم ، لوپ  نیا  اب  ار  سابل  نیا  هک  دیوگب  هدنـشورف  هب 

نیا درادن و  لاکشا  دریگب ، رتمک  وا  فرط  زا  رگید  رهش  رد  هک  دهدب  رجات  هب  لوپ  يرادقم  ناسنا  رگا  هلأسم 2287 - دشابیم . لطاب  نآ 
دصهن اًلثم  دریگب ، رتدایز  رگید  رهش  رد  زور  دنچ  زا  دعب  هک  دهدب  یـسک  هب  لوپ  يرادقم  رگا  هلأسم 2288 - دنیوگیم . تارب  فرص  ار 

رد دریگیم  ار  يداـیز  هک  یـسک  رگا  یلو  تسا ، مارح  اـبر و  دریگب  ناـموت  رازه  رگید  رهـش  رد  زور  هد  زا  دـعب  هک  دـهدب  ناـموت  دون  و 
. درادن لاکشا  دهد  ماجنا  یلمع  ای  دهدب  سنج  يدایز  لباقم 

نداد هلاوح  ماکحا 

هلاوح هک  نآ  زا  دـعب  دـیامن ، لوبق  راکبلط  دریگب و  يرگید  زا  ار  دوخ  بلط  هک  دـهدب  هلاوح  ار  دوخ  راـکبلط  ناـسنا  رگا  هلأسم 2289 -
. دیامن هبلاطم  یلوا  راکهدب  زا  دراد  هک  ار  یبلط  دـناوتیمن  راکبلط  رگید  و  دوشیم ، راکهدـب  هدـش  هلاوح  وا  هب  هک  یـسک  دـش ، تسرد 

زین و  دشاب ، هدرکن  روبجم  ار  اهنآ  یـسک  دنـشاب و  لقاع  فّلکم و  دیاب  هدش ، هلاوح  وا  رـس  هک  یـسک  راکبلط و  راکهدب و  هلأسم 2290 -
نانآ عرش  مکاح  ات  دنشاب  هدش  هیفس  ندش  غلاب  زا  دعب  رگا  یلو  دننکن  فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  ینعی  دنـشابن ، هیفـس  دیاب 

زا یگتـسکشرو  هطـساو  هب  ار  یـسک  عرـش  مکاح  رگا  زین  و  درادـن ، لاکـشا  ناشیا  هلماـعم  هدرکن  يریگولج  ناـشلاوما  رد  فرـصت  زا  ار 
یسک هب  دناوتیمن  مه  شدوخ  و  دریگب ، يرگید  زا  ار  شبلط  هک  دنهدب  هلاوح  ار  وا  دوشیمن  دشاب  هدرک  يریگولج  شلاوما  رد  فرصت 

هک دنهدب  هلاوح  یـسک  رـس  رگا  هلأسم 2291 - درادن . لاکـشا  تسین  راکهدب  وا  هب  هک  دـهدب  هلاوح  یـسک  رـس  رگا  یلو  دـهدب ، هلاوح 
وا هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  تسین ، راکهدب  هک  یـسک  رـس  نداد  هلاوح  یلو  دـنک  لوبق  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسا  راکهدـب 

تـسا راکهدب  وج  هک  یـسک  هب  اًلثم  دهد ، هلاوح  رگید  سنج  تسا ، راکهدـب  یـسنج  هک  یـسک  هب  دـهاوخب  ناسنا  رگا  زین  دـنک و  لوبق 
رگا سپ  دشاب  راکهدب  دـیاب  دـهدیم  هلاوح  ناسنا  هک  یعقوم  هلأسم 2292 - تسین . حیحـص  هلاوح  دنکن  لوبق  وا  ات  دـهد ، هلاوح  مدـنگ 

نآ زا  دهدیم  ضرق  ًادـعب  ار  هچنآ  هک  دـهد  هلاوح  یـسک  هب  ار  وا  دـناوتیمن  هدرکن  ضرق  وا  زا  یتقو  ات  دـنک ، ضرق  یـسک  زا  دـهاوخب 
مدنگ نم  هد  اًلثم  رگا  سپ  دشابن  دّدرم  ینعی  دشاب ، نیعم  راکبلط  هدنهد و  هلاوح  يارب  دـیاب  هلاوح  دروم  لام  هلأسم 2293 - دریگب . سک 

تـسرد هلاوح  دنکن ، نیعم  ار  نآ  و  ریگب ، ینالف  زا  ار  دوخ  بلط  ود  زا  یکی  دـیوگب  وا  هب  دـشاب و  راکهدـب  رفن  کی  هب  لوپ  ناموت  هد  و 
هلاوح دننادن  ار  نآ  سنج  ای  نآ  رادقم  نداد ، هلاوح  عقوم  رد  راکبلط  راکهدب و  یلو  دـشاب  نیعم  ًاعقاو  یهدـب  رگا  هلأسم 2294 - تسین .
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رادقم راکبلط  هب  دـنیبب و  ار  رتفد  دـعب  دـهدب و  هلاوح  رتفد  ندـید  زا  شیپ  دـشاب و  هتـشون  رتفد  رد  ار  یـسک  بلط  رگا  اًلثم  تسا  حـیحص 
ریقف هدش  هلاوح  وا  هب  هک  یـسک  هچ  رگا  دنکن ، لوبق  ار  هلاوح  دناوتیم  راکبلط  هلأسم 2295 - دشابیم . حیحص  هلاوح  دیوگب ، ار  شبلط 
لوبق ار  هلاوح  وا  هچنانچ  تسین ، راکهدب  هک  دهدب  هلاوح  یسک  رـس  رگا  هلأسم 2296 - دیامنن . یهاتوک  مه  هلاوح  نتخادرپ  رد  دـشابن و 
حلـص يرتمک  رادـقم  هب  ار  دوخ  بلط  راـکبلط  رگا  و  دریگب ، هدـنهد  هلاوح  زا  ار  هلاوح  رادـقم  دـناوتیمن  هلاوح  نتخادرپ  زا  شیپ  دـنک ،

تسرد هلاوح  هک  نآ  زا  دعب  هلأسم 2297 - دیامن . هبلاطم  هدنهد  هلاوح  زا  دناوتیم  ار  رادقم  نامه  هدرک ، لوبق  ار  هلاوح  هک  یـسک  دنک ،
هلاوح عقوم  رد  هدش  هلاوح  وا  هب  هک  یـسک  هاگره  و  دننزب ، مه  هب  ار  هلاوح  دنناوتیمن  هدش ، هلاوح  وا  هب  هک  یـسک  و  هدنهد ، هلاوح  دش ،

راکبلط دوش ، ریقف  ًادعب  هچ  رگا  دزادرپب  ار  هلاوح  دناوتب  هک  دشاب  هتشاد  یلام  تسا  ینثتـسم  نید  رد  هک  ییاهزیچ  زا  ریغ  ینعی  دشابن  ریقف 
تسا و ریقف  دنادن  رگا  یلو  تسا ، ریقف  دنادب  راکبلط  دشاب و  ریقف  هلاوح  عقوم  رگا  تسا  نینچمه  و  دـنزب ، مه  هب  ار  هلاوح  دـناوتیمن  مه 

هلأسم دریگب . هدنهد  هلاوح  زا  ار  دوخ  بلط  دنزب و  مه  هب  ار  هلاوح  دناوتیم  راکبلط  دشاب ، هدش  رادلام  تقو  نآ  رد  هچ  رگا  دمهفب ، دـعب 
قباطم دـنهد ، رارق  ار  هلاوح  ندز  مه  هب  قح  دوخ  يارب  نانآ  زا  یکی  اـی  هدـش ، هلاوح  وا  هب  هک  یـسک  راـکبلط و  راکهدـب و  رگا  - 2298

هب هچناـنچ  دـهدب - ار  راـکبلط  بلط  شدوخ  هدـنهد  هلاوح  رگا  هلأـسم 2299 - دـننزب . مه  هب  ار  هلاوح  دـنناوتیم  دناهتـشاذگ ، هک  يرارق 
يزیچ دناوتیمن  هداد ، وا  شهاوخ  نودب  رگا  و  دریگب . وا  زا  هداد  هک  ار  يزیچ  دناوتیم  تسا - هداد  هدش  هلاوح  وا  هب  هک  یسک  شهاوخ 

. دیامن هبلاطم  وا  زا  هداد  هک  ار 

نهَر ماکحا 

هب لام  نآ  زا  ار  شبلط  دهدن  ار  وا  بلط  رگا  هک  دراذگب  راکبلط  دزن  ار  دوخ  لام  زا  يرادـقم  راکهدـب  هک  تسا  نآ  نهر  هلأسم 2300 -
دهدب و راکبلط  هب  ورگ ، دصق  هب  ار  دوخ  لام  راکهدب  هک  ردق  نیمه  دـنناوخب و  هغیـص  تسین  مزال  نهر  رد  هلأسم 2301 - دروآ . تسد 

لقاع فّلکم و  دیاب  دریگیم  ورگ  ار  لام  هک  یـسک  هدـنهد و  ورگ  هلأسم 2302 - تسا . حیحـص  نهر  دریگب  دـصق  نیمه  هب  مه  راکبلط 
هدوهیب ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  ینعی  دشابن  هیفـس  دیاب  ندش  غلاب  لاح  رد  هدنهد  ورگ  زین  و  دشاب ، هدرکن  روبجم  ار  اهنآ  یـسک  دنـشاب و 
شلاوما رد  فّرـصت  زا  ار  وا  عرـش  مکاح  هدش  هیفـس  ندش  غلاب  زا  دعب  هک  نآ  يارب  ای  یگتـسکشرو  هطـساو  هب  رگا  هکلب  دنکن ، فرـصم 

نآ رد  دناوتب  ًاعرـش  هک  دراذگب  ورگ  دناوتیم  ار  یلام  ناسنا  هلأسم 2303 - دراذگب . ورگ  ار  دوخ  لام  دناوتیمن  دـشاب  هدرک  يریگولج 
. متسه یضار  نتشاذگ  ورگ  هب  دیوگب  لام  بحاص  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  دراذگب ، ورگ  ار  رگید  سک  لام  رگا  و  دنک . فرـصت 
، دـنراذگب ورگ  ار  نآ  دـننام  بارـش و  رگا  سپ  دـشاب ، حیحـص  نآ  شورف  دـیرخ و  دـیاب  دـنراذگیم ، ورگ  هک  ار  يزیچ  هلأسم 2304 -
راکبلط و هلأسم 2306 - هتشاذگ . ورگ  ار  نآ  هک  تسا  یـسک  لام  دنراذگیم ، ورگ  هک  ار  يزیچ  هدافتـسا  هلأسم 2305 - تسین . تسرد 
زا یکی  رگا  یلو  دنشورفب . ای  دنشخبب  اًلثم  دننک ، یـسک  کلم  رگیدکی  هزاجا  نودب  هدش ، هتـشاذگ  ورگ  هک  ار  یلام  دنناوتیمن  راکهدب 
اب هتشادرب  ورگ  هک  ار  يزیچ  راکبلط  رگا  هلأسم 2307 - درادن . لاکشا  متسه  یـضار  دیوگب  يرگید  دعب  دشورفب ، ای  دشخبب  ار  نآ  نانآ 

هبلاطم راکبلط  دهدب  ار  دوخ  یهدب  دیاب  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 2308 - دشابیم . ورگ  لام  دوخ  لثم  مه  نآ  لوپ  دشورفب  راکهدب  هزاجا 
درادرب ار  دوخ  بلط  دشورفب و  هتـشادرب  ورگ  هک  ار  یلام  دشاب ، کلام  فرط  زا  لیکو  هک  یتروص  رد  دناوتیم  راکبلط  دهدن ، وا  دنک و 

زا نآ  شورف  يارب  دیاب  دراد ، یـسرتسد  عرـش  مکاح  هب  رگا  دشاب ، هتـشادن  کلام  زا  تلاکو  هچنانچ  و  دهدب ، راکهدـب  هب  ار  هیقب  دـیاب  و 
وا جایتحا  لحم  هناخ ، هیثاثا  دننام  هک  ییاهزیچ  هتـسشن و  نآ  رد  هک  ياهناخ  زا  ریغ  راکهدب  رگا  هلأسم 2309 - دریگب . هزاجا  عرش  مکاح 
مه هیثاثا  هناخ و  هتـشاذگ  ورگ  هک  ار  یلام  رگا  یلو  دنک ، هبلاطم  وا  زا  ار  دوخ  بلط  دناوتیمن  راکبلط  دشاب . هتـشادن  يرگید  زیچ  تسا ،

. درادرب ار  دوخ  بلط  دشورفب و  دناوتیم  راکبلط  دشاب ،
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ندش نماض  ماکحا 

رگا یظفل  ره  هب  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  وا  ندش  نماض  دهدب ، ار  یـسک  یهدب  هک  دوش  نماض  دـهاوخب  ناسنا  رگا  هلأسم 2310 -
ندوب یـضار  یلو  دـنامهفب ، ار  دوخ  تیاضر  مه  راکبلط  مهدـب و  ار  وت  بلط  ماهدـش  نماض  نم  هک  دـیوگب  راـکبلط  هب  دـشابن  یبرع  هچ 

رد دیاب  زین  دشاب و  هدرکن  روبجم  ار  اهنآ  مه  یـسک  دنـشاب و  لقاع  فّلکم و  دـیاب  راکبلط  نماض و  هلأسم 2311 - تسین . طرش  راکهدب 
مکاح دنـشاب و  هدش  هیفـس  ندش  غلاب  زا  دعب  رگا  یلو  دننک ، فرـصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  دنـشابن  هیفـس  ندـش  غلاب  لاح 

رد فرـصت  زا  ار  وا  عرـش  مکاح  یگتـسکشرو ، هطـساو  هب  هک  یـسک  و  درادن ، لاکـشا  دـشاب  هدرکن  يریگولج  فرـصت  زا  ار  نانآ  عرش 
یطرش شدوخ  ندش  نماض  يارب  هاگره  هلأسم 2312 - دوش . وا  نماض  دـناوتیمن  يرگید  دراد  هک  یبلط  تباب  هدرک  يریگولج  شلاوما 
هلأسم دنهدن . رثا  بیترت  وا  ندش  نماض  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  مهدیم  نم  دادن  ار  وت  ضرق  راکهدب  رگا  دـیوگب  اًلثم  دـه  درارق 
ضرق یتقو  ات  دنک ، ضرق  يرگید  زا  دـهاوخب  یـسک  رگا  سپ  دـشاب ، راکهدـب  دـیاب  دوشیم  وا  یهدـب  نماض  ناسنا  هک  یـسک  - 2313

همه یهدب  سنج  راکهدب و  راکبلط و  هک  دوش  نماض  دناوتیم  ناسنا  یتروص  رد  هلأسم 2314 - دوش . وا  نماض  دناوتیمن  ناسنا  هدرکن 
اهامش زا  یکی  بلط  هک  متسه  نماض  نم  دیوگب  ناسنا  دنشاب و  راکبلط  یسک  زا  رفن  ود  رگا  سپ  دشابن ، دّدرم  ای  مهبم  ینعی  دشاب ، زیمتم 
ناسنا دـشاب و  راـکبلط  رفن  ود  زا  یـسک  رگا  زین  و  تسا . لـطاب  وا  ندـش  نماـض  دـهدب ، ار  مادـک  بلط  هک  هدرکن  نیعم  نوچ  مهدـب ، ار 

وا ندش  نماض  دهدیم ، ار  مادـک  یهدـب  هک  هدرکن  نیعم  نوچ  مهدـب ، وت  هب  ار  رفن  ود  نآ  زا  یکی  یهدـب  هک  متـسه  نماض  نم  دـیوگب 
ود زا  یکی  نماض  نم  دیوگب  ناسنا  دـشاب و  راکبلط  لوپ  ناموت  هد  مدـنگ و  نم  هد  اًلثم  يرگید  زا  یـسک  رگا  نینچمه  دـشابیم و  لطاب 

نماض هب  ار  دوخ  بلط  راـکبلط  رگا  هلأسم 2315 - تسین . حیحـص  لوپ  نماض  ای  تسا ، مدـنگ  نماض  هک  دـنکن  نیعم  متـسه و  وت  بلط 
هلأسم 2316- دیامن . هبلاطم  ار  رادقم  نآ  دناوتیمن  دشخبب ، ار  نآ  زا  يرادقم  رگا  دریگب و  يزیچ  راکهدب  زا  دـناوتیمن  نماض  دـشخبب ،

دنناوتیم راکبلط  نماـض و  هلأسم 2317 - ددرگرب . دوخ  ندـش  نماض  زا  دـناوتیمن  دـهدب ، ار  یـسک  یهدـب  هک  دوش  نماض  ناـسنا  رگا 
بلط دـناوتب  ندـش ، نماض  عقوم  رد  ناسنا  هاگره  هلأسم 2318 - دـننزب . مه  هب  ار  نماض  ندوب  نماـض  دـنهاوخب  تقو  ره  هک  دـننک  طرش 

دیامن و هبلاطم  لوا  راکهدب  زا  ار  دوخ  بلط  دنز و  مه  هب  ار  وا  ندوب  نماض  دـناوتیمن  راکبلط  دوش ، ریقف  دـعب  هچ  رگا  دـهدب  ار  راکبلط 
ناسنا رگا  هلأسم 2319 - دوش . یـضار  وا  ندش  نماض  هب  دـنادب و  راکبلط  یلو  دـهدب  ار  وا  بلط  دـناوتن  عقوم  نآ  رد  رگا  تسا  نینچمه 

ار وا  ندوب  نماض  دناوتیم  دوش ، تفتلم  دعب  دنادن و  تقو  نآ  رد  راکبلط  دهدب و  ار  راکبلط  بلط  دـناوتن  دوشیم ، نماض  هک  یعقوم  رد 
هلأسم دریگب . وا  زا  يزیچ  دـناوتیمن  دـهدب ، ار  وا  یهدـب  هک  دوش  نماض  راکهدـب  هزاـجا  نودـب  یـسک  رگا  هلأسم 2320 - دـنزب . مه  هب 

رگا یلو  دیامن ، هبلاطم  وا  زا  هدش  نماض  هک  ار  يرادقم  دناوتیم  دهدب ، ار  وا  یهدب  هک  دوش  نماض  راکهدب  هزاجا  اب  یسک  رگا  - 2321
نم هد  رگا  اًلثم  دـیامن ، هبلاطم  وا  زا  هداد  هک  ار  يزیچ  دـناوتیمن  دـهدب ، وا  راکبلط  هب  يرگید  سنج  هدوب  راکهدـب  هک  یـسنج  ياـج  هب 

دهدب جنرب  هک  دوش  یـضار  شدوخ  رگا  اّما  دیامن ، هبلاطم  وا  زا  ار  جـنرب  دـناوتیمن  دـهدب ، جـنرب  نم  هد  نماض  دـشاب و  راکهدـب  مدـنگ 
. درادن لاکشا 

تلافک ماکحا 

یسک رگا  نینچمه  دهدب و  وا  تسد  هب  تساوخ ، ار  راکهدب  راکبلط  تقو  ره  هک  دوش  نماض  ناسنا  هک  تسا  نآ  تلافک  هلأسم 2322 -
ای قح  بحاص  تقو  ره  هک  دوش  نماض  ناسنا  هچنانچ  دشاب  لوبق  لباق  وا  ياوعد  هک  دـنک  یقح  ياعدا  ای  دـشاب  هتـشاد  یقح  يرگید  رب 

هلأسم 2323- دـنیوگیم . لیفک  دوشیم  نماض  روط  نیا  هک  یـسک  هب  تلافک و  ار  شلمع  دـهدب  وا  تسد  هب  تساوخ  ار  فرط  یعدـم 
ار دوخ  راکهدب  تقو  ره  منماض  نم  هک  دیوگب  راکبلط  هب  دشابن  یبرع  هچ  رگا  یظفل  ره  هب  لیفک  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  تلافک 
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هدرکن روبجم  تلافک  رد  ار  وا  دـشاب و  لقاع  فّلکم و  دـیاب  لیفک  هلأسم 2324 - دـیامن . لوبق  مه  راکبلط  مهدـب و  وت  تسد  هب  یهاوخب 
راکهدب لیفک  لوا : دنزیم : مه  هب  ار  تلافک  زیچ ، تفه  زا  یکی  هلأسم 2325 - دیامن . رضاح  هدش  وا  لیفک  هک  ار  یسک  دناوتب  دنشاب و 

راکبلط مجنپ : دریمب . راکهدـب  مراـهچ : درذـگب ، دوخ  بلط  زا  راـکبلط  موس : دوش ، هداد  راـکبلط  بلط  مّود : دـهدب . راـکبلط  تسد  هب  ار 
هب ار  دوخ  قح  يرگید  روط  ای  هلاوح  هلیـسوب  تسا  قح  بحاـص  هک  یـسک  متفه : دریمب . لـیفک  مشـش : دـنک . دازآ  تلاـفک  زا  ار  لـیفک 
وا دیاب  هدرک ، اهر  ار  راکهدب  هک  یسک  دنک ، اهر  راکبلط  تسد  زا  ار  راکهدب  روز ، هب  یـسک  رگا  هلأسم 2326 - دیامن . راذگاو  يرگید 

. دهدب راکبلط  تسد  هب  ار 

( تناما  ) هعیدو ماکحا 

دننزب یفرح  هک  نیا  نودـب  ای  دـنک  لوبق  مه  وا  دـشاب و  تناـما  وت  دزن  دـیوگب  دـهدب و  یـسک  هب  ار  دوخ  لاـم  ناـسنا  رگا  هلأسم 2327 -
هعیدو و ماـکحا  هب  دـیاب  دریگب  ندرک  يرادـهگن  دـصق  هـب  مـه  وا  دـهدیم و  وا  هـب  يرادـهگن  يارب  ار  لاـم  هـک  دـنامهفب  لاـم  بحاـص 

لقاع غلاب و  ود  ره  دـیاب  دراذـگیم ، تناما  ار  لاـم  هک  یـسک  رادـتناما و  هلأسم 2328 - دـیامن . لمع  دوشیم  هتفگ  ًادـعب  هک  يرادـتناما 
. تسین حیحـص  دنراذگب  تناما  یـسک  شیپ  ار  یلام  هچب ، هناوید و  ای  دراذگب ، تناما  هناوید  ای  هچب  شیپ  ار  یلام  ناسنا  رگا  سپ  دنـشاب ،
ای هچب  دوخ  لاـم  زیچ  نآ  رگا  و  دـهدب ، شبحاـص  هب  ار  نآ  دـیاب  دـنک ، لوبق  تناـما  روطب  ار  يزیچ  هناوید  اـی  هچب  زا  رگا  هلأسم 2329 -
زا ار  نآ  دورن  نیب  زا  لام  هک  نیا  يارب  رگا  یلو  دهدب ، ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش ، فلت  لام  هچنانچ  دـناسرب و  وا  ّیلو  هب  دـیاب  تسا  هناوید 

، دیامن يرادهگن  ار  تناما  دناوتیمن  هک  یسک  هلأسم 2330 - تسین . نماض  دشاب  هدرکن  یهاتوک  نآ  يرادـهگن  رد  هچنانچ  هتفرگ  هچب 
نیا دشابن  دنک  ظفح  رتهب  هک  مه  یـسک  دشاب و  رتزجاع  نآ  يرادـهگن  رد  لام  بحاص  رگا  یلو  دـنکن ، لوبق  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب 

ار لام  وا  هچنانچ  تسین ، رـضاح  وا  لام  يرادـهگن  يارب  هک  دـنامهفب  لاـم  بحاـص  هب  ناـسنا  رگا  هلأسم 2331 - تسین . بجاو  طاـیتحا 
بحتسم طایتحا  یلو  تسین  نماض  هدرکن  لوبق  ار  تناما  هک  یـسک  دوش ، فلت  لام  نآ  درادن و  رب  ار  لام  صخـش  نیا  دورب و  دراذگب و 
دناوتیم دهاوخب  تقو  ره  دراذگیم ، تناما  ار  يزیچ  هک  یـسک  هلأسم 2332 - دیامن . يرادـهگن  ار  نآ  دـشاب  نکمم  رگا  هک  تسا  نآ 

رگا هلأسم 2333 - دنادرگرب . شبحاص  هب  ار  نآ  دـناوتیم  دـهاوخب  تقو  ره  دـنکیم ، لوبق  ار  تناما  هک  مه  یـسک  دریگب و  سپ  ار  نآ 
شبحاص ّیلو  ای  لیکو  ای  نآ  بحاـص  هب  ار  لاـم  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  دـنزب  مه  هب  ار  هعیدو  دوش و  فرـصنم  تناـما  يرادـهگن  زا  ناـسنا 

فلت لام  هچنانچ  دهدن  مه  ربخ  دناسرن و  نانآ  هب  ار  لام  رذع  نودب  رگا  و  تسین . رـضاح  يرادهگن  هب  هک  دهد  ربخ  نانآ  هب  ای  دـناسرب ،
بـسانم ياج  دیاب  درادن ، یبسانم  ياج  نآ ، يارب  رگا  دنکیم ، لوبق  ار  تناما  هک  یـسک  هلأسم 2334 - دهدب . ار  نآ  ضوع  دـیاب  دوش ،

رد رگا  و  تسا ، هدومن  یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هدرک و  تنایخ  تناما  رد  دنیوگن  مدرم  هک  دنک  يرادهگن  ار  نآ  يروط  دـیامن و  هیهت 
رد رگا  دـنکیم ، لوـبق  ار  تناـما  هک  یـسک  هلأـسم 2335 - دـهدب . ار  نآ  ضوع  دـیاب  دوش ، فـلت  دراذـگب و  تسین  بساـنم  هک  ییاـج 

شدوخ رایتخا  هب  رگا  یلو  تسین . نماض  دوش ، فلت  لام  نآ  ًاقافتا  دیامنن و  مه  يورهدایز  ینعی  يدـعت  دـنکن و  یهاتوک  نآ  يرادـهگن 
نآ رگم  دهدب  شبحاص  هب  ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش  فلت  هچنانچ  دربب ، ار  نآ  دمهفب و  یملاظ  دوریم  نامگ  هک  دراذگب  ییاج  رد  ار  نآ 

نماض تروص  نیا  رد  هک  دناسرب  دـنک  ظفح  رتهب  هک  یـسک  هب  ای  شبحاص  هب  ار  لام  دـناوتن  دـشاب و  هتـشادن  نآ  زا  رتظوفحم  ییاج  هک 
دیاب هک  دیوگب  هدرک  لوبق  ار  تناما  هک  یسک  هب  دنک و  نیعم  ار  ییاج  دوخ  لام  يرادهگن  يارب  لام  بحاص  رگا  هلأسم 2336 - تسین .

هک دـهد  لامتحا  رادـتناما  هچنانچ  يربب  رگید  ياج  هب  ار  نآ  دـیابن  دورب  نیب  زا  هک  یهدـب  مه  لامتحا  رگا  ینک و  ظفح  اجنیا  رد  ار  لام 
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  رد 

هچنانچ ربن ، رگید  ياج  هب  هک  هتفگ  تهج  هچ  هب  دـنادن  رگا  یلو  تسین . نماض  دوش  فلت  دربب و  اجنآ  رد  رگا  و  دربب ، رگید  ياـج  هب  ار 
لام يرادهگن  يارب  لام  بحاص  رگا  هلأسم 2337 - دـهدب . ار  نآ  ضوع  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوش ، فلت  دربب و  رگید  ياـج  هب 
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رد هک  دهد  لامتحا  رادتناما  هچنانچ  ربن ، رگید  ياج  هب  ار  نآ  هک  دیوگن  هدرک  لوبق  ار  تناما  هک  یسک  هب  یلو  دنک  نیعم  ار  ییاج  دوخ 
نماض دوش  فلت  لوا  ياج  نآ  رد  لام  هچنانچ  و  دربب ، تسا  رتظوفحم  اجنآ  رد  لام  هک  يرگید  ياج  هب  ار  نآ  دـیاب  دوریم  نیب  زا  اجنآ 
نماض هدرک  لوبق  ار  تناما  هک  یـسک  تروص  نیا  رد  هک  دـهدب  اجنآ  رد  ار  لام  ندـش  فلت  لامتحا  مه  لام  بحاص  هک  نآ  رگم  تسا 

وا ّیلو  هب  ای  دـناسرب و  وا  ّیلو  هب  ار  تناما  ًاروف  دـیاب  هدرک  لوبق  ار  تناما  هک  یـسک  دوش  هناوید  لام  بحاص  رگا  هلأسم 2338 - تسین .
. دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش ، فلت  لام  دنک و  یهاتوک  مه  نداد  ربخ  زا  دهدن و  وا  ّیلو  هب  ار  لام  یعرـش  رذع  نودب  رگا  و  دهد ، ربخ 
وا ثراو  هب  ار  لام  هچنانچ  دـهد و  ربخ  وا  ثراو  هب  ای  دـناسرب  وا  ثراو  هب  ار  لام  دـیاب  رادـتناما  دریمب ، لاـم  بحاـص  رگا  هلأسم 2339 -
نم دیوگیم  هک  یـسک  دمهفب  دهاوخیم  هک  نآ  يارب  رگا  یلو  تسا ، نماض  دوش  فلت  لام  دـنک و  یهاتوک  مه  نداد  ربخ  زا  دـهدن و 
دوش فلت  لام  دـنک و  یهاتوک  مه  نداد  ربخ  زا  دـهدن و  ار  لام  هن ، ای  دراد  يرگید  ثراو  تیم  اـی  هن ، اـی  دـیوگیم  تسار  متیم ، ثراو 
هثرو همه  هب  ار  لام  دیاب  هدرک  لوبق  ار  تناما  هک  یـسک  دشاب  هتـشاد  ثراو  دـنچ  دریمب و  لام  بحاص  رگا  هلأسم 2340 - تسین . نماض 
هثرو زا  یکی  هب  ار  لام  مامت  نارگید  هزاجا  نودب  رگا  سپ  دناهدرک ، راذگاو  وا  هب  ار  لام  نتفرگ  نانآ  همه  هک  دهدب  یـسک  هب  ای  دهدب ،

هچ ره  دـیاب  وا  ّیلو  ای  ثراو  دوش ، هناوید  ای  دریمب ، هدرک  لوبق  ار  تناما  هک  یـسک  رگا  هلأسم 2341 - تسا . نارگید  مهس  نماض  دهدب 
نکمم هچنانچ  دنیبب  دوخ  رد  ار  گرم  ياههناشن  رادتناما  رگا  هلأسم 2342 - دناسرب . وا  هب  ار  تناما  ای  دهد ، عالطا  لام  بحاص  هب  رتدوز 

عرـش مکاح  هب  هچنانچ  دـهدب و  عرـش  مکاح  هب  ار  نآ  دـیاب  تسین  نکمم  رگا  دـناسرب و  وا  لیکو  ای  نآ  بحاص  هب  ار  تناـما  دـیاب  تسا 
دهاش دنک و  تیصو  دیاب  هن  رگ  دنک و  تیصو  تسین  مزال  دراد ، عالطا  تناما  زا  تسا و  نیما  وا  ثراو  هک  یتروص  رد  درادن ، یسرتسد 

ياههناشن رادتناما  رگا  هلأسم 2343 - دـیوگب . ار  نآ  لحم  لام و  تایـصوصخ  سنج و  لام و  بحاص  مسا  دـهاش ، یـصو و  هب  دریگب و 
، دهدب ار  شـضوع  دیاب  دورب  نیب  زا  تناما  نآ  هچنانچ  دـنکن ، لمع  دـش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  ياهفیظو  هب  دـنیبب و  دوخ  رد  ار  گرم 

. دنک ّتیصو  دوش و  نامیشپ  یتدم  زا  دعب  ای  دوش ، بوخ  وا  ضرم  دشاب و  هدرکن  یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هچ  رگا 

هَیِراع ماکحا 

هلأسم 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 2344 -
حیحص هیراع  دریگب  دصق  نیمه  هب  وا  دهدب و  یـسک  هب  هیراع  دصق  هب  ار  سابل  اًلثم  رگا  و  دنناوخب ، هغیـص  هیراع  رد  تسین  مزال  - 2345
هراجا ار  نآ  اًلثم  هدرک  راذـگاو  يرگید  هب  ار  نآ  تعفنم  یلو  تسا  ناسنا  لام  هک  يزیچ  یبصغ و  زیچ  نداد  هیراع  هلأسم 2346 - تسا .
هلأسم متـسه . یـضار  نداد  هیراع  هب  دـیوگب  هدرک  هراجا  ار  زیچ  نآ  هک  یـسک  ای  یبصغ  زیچ  کلام  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  هداد ،

هک دنـشاب  هدرک  طرـش  هراجا  رد  رگا  یلو  دهدب . هیراع  دـناوتیم  هدرک  هراجا  ار  نآ  اًلثم  تسا  ناسنا  لام  شتعفنم  هک  ار  يزیچ  - 2347
حیحـص دنهدب  هیراع  ار  دوخ  لام  هچب  هناوید و  رگا  هلأسم 2348 - دهد . هیراع  يرگید  هب  ار  نآ  دناوتیمن  دنک ، هدافتـسا  نآ  زا  شدوخ 

. درادن لاکشا  دناسرب  هدننکهیراع  هب  ّیلو  روتـسد  هب  ار  لام  نآ  هچب  دهد و  هیراع  ار  وا  لام  هک  دنادب  تحلـصم  هچب  ّیلو  رگا  اما  تسین ،
فلت زیچ  نآ  ًاقافتا  دیامنن و  يورهدایز  مه  نآ  زا  هدافتـسا  رد  دـنکن و  یهاتوک  هدرک  هیراع  هک  يزیچ  يرادـهگن  رد  رگا  هلأسم 2349 -

، دشاب هرقن  الط و  هدرک  هیراع  هک  ار  يزیچ  ای  دشاب ، نماض  هدننکهیراع  دوش  فلت  رگا  هک  دـننک  طرـش  هچنانچ  یلو  تسین ، نماض  دوش 
دوش فلت  هچنانچ  دشابن ، نماض  دوش  فلت  رگا  هک  دنک  طرـش  دیامن و  هیراع  ار  هرقن  الط و  رگا  هلأسم 2350 - دهدب . ار  نآ  ضوع  دیاب 
رگا هلأسم 2352 - دهدب . وا  هثرو  هب  هدرک  هیراع  هک  ار  يزیچ  دیاب  هدنریگ  هیراع  دریمب ، هدـنهد  هیراع  رگا  هلأسم 2351 - تسین . نماض 

وا ّیلو  هب  هدرک  هیراع  هک  ار  یلام  دیاب  هدننکهیراع  دوش ، هناوید  اًلثم  دنک  فرصت  دوخ  لام  رد  دناوتن  ًاعرش  هک  دوش  يروط  هدنهد  هیراع 
تقو ره  هدرک  هیراع  هک  مه  یـسک  دریگب و  سپ  ار  نآ  دـناوتیم  دـهاوخب  تقو  ره  هداد  هیراـع  يزیچ  هک  یـسک  هلأسم 2353 - دهدب .
يارب رگا  یلو  درادن ، لاکـشا  دنهدب  هیراع  قاطا  تنیز  يارب  ار  هرقن  الط و  فرظ  رگا  هلأسم 2354 - دهد . سپ  ار  نآ  دناوتیم  دهاوخب 
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يارب رن  ناویح  نداد  هیراـع  و  نآ ، مشپ  ریـش و  زا  هدافتـسا  يارب  دنفـسوگ  نداد  هیراـع  هلأسم 2355 - تسا . لطاب  دـنهدب  مارح  هدافتـسا 
فلت زیچ  نآ  دـعب  دـهدب و  وا  ّیلو  ای  لیکو  اـی  کـلام ، هب  هدرک  هیراـع  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2356 - تسا . حیحـص  هدام  رب  ندیـشک 
اجنآ هب  اـًلومعم  شبحاـص  هک  دربـب  ییاـج  هب  ار  نآ  اًـلثم  هچ  رگا  تسا  نماـض  تروص  نیا  ریغ  رد  و  تسین ، نماـض  هدـننکهیراع  دوـش ،

ندروخ و لامعتـسا  يارب  ار  سجن  زیچ  رگا  هلأسم 2357 - ددـنبب . هدرک  تسرد  نآ  يارب  شبحاص  هک  یلبطـصا  رد  ار  بسا  اًلثم  هدربیم 
هزاجا نودـب  هدرک  هیراع  هک  ار  يزیچ  هلأسم 2358 - دیوگب . دنکیم  هیراع  هک  یـسک  هب  ار  نآ  ندوب  سجن  دیاب  دهد ، هیراع  ندـیماشآ 
يرگید هب  نآ  بحاص  هزاـجا  اـب  هدرک  هیراـع  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2359 - دـهد . هیراع  ای  هراجا ، يرگید  هب  دـناوتیمن  نآ  بحاـص 

دنادب رگا  هلأسم 2360 - دوشیمن . لطاب  یمود  هیراع  دوش ، هناوید  ای  دریمب  هدرک  هیراع  ار  زیچ  نآ  لوا  هک  یـسک  هچنانچ  دـهد ، هیراـع 
هک ار  یلام  رگا  هلأسم 2361 - دهدب . هدنهد  هیراع  هب  دناوتیمن  دناسرب و  شبحاص  هب  ار  نآ  دـیاب  تسا ، یبصغ  هدرک  هیراع  هک  ار  یلام 
هک یسک  زا  ای  وا  زا  ار  لام  ضوع  دناوتیم  کلام  دورب ، نیب  زا  وا  تسد  رد  دربب و  ياهدافتـسا  نآ  زا  دنک و  هیراع  تسا  یبصغ  دنادیم 

. دریگب بصاغ  زا  ای  و  دیامن ، هبلاطم  وا  زا  دناوتیم  هدرب  هدنریگ  هیراع  هک  ار  ییاههدافتـسا  ضوع  زین  و  دنک ، هبلاطم  هدرک  بصغ  ار  لام 

. دـیامن هبلاطم  هدـنهد  هیراع  زا  دـهدیم  کلام  هب  هک  ار  يزیچ  دـناوتیمن  وا  دریگب ، هدـننکهیراع  زا  ار  نآ  هدافتـسا  ای  لام  ضوع  رگا  و 
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 2362 -

، دشاب هرقن  الط و  هدرک  هیراع  هک  ار  يزیچ  رگا  یلو  دیامن ، هبلاطم  هدنهد  هیراع  زا  هداد  لام  بحاص  هب  ار  هچنآ  دـناوتیم  مه  وا  دریگب ،
، دهدیم لام  بحاص  هب  هک  ار  يزیچ  دناوتیمن  دهدب ، ار  شـضوع  دورب  نیب  زا  زیچ  نآ  رگا  هک  دشاب  هدرک  طرـش  وا  اب  هدـنهد  هیراع  ای 

مـسق ود  رب  نآ  دوشیم و  لالح  درم  هب  نز  جاودزا ، دـقع  هطـساو  هب  ییوشانز  جاودزا و  ای  حاِکن  ماکحا  دـیامن . هبلاطم  هدـنهد  هیراـع  زا 
. دنیوگ همئاد  دننکیم  دقع  مسق  نیا  هب  هک  ار  ینز  دوشن و  نیعم  نآ  رد  ییوشانز  تدـم  هک  تسا  نآ  مئاد  دـقع  مئاد . ریغ  مئاد و  تسا :
ای لاس  کی  ای  هام  کی  ای  زور  کی  ای  تعاس  کی  تدم  هب  ار  نز  اًلثم  دوش ، نیعم  نآ  رد  ییوشانز  تدـم  هک  تسا  نآ  مئاد  ریغ  دـقع  و 

. دنمانیم هغیص  هعتم و  دننک  دقع  مسق  نیا  هب  هک  ار  ینز  و  دنیامن ، دقع  رتشیب 

ییوشانز جاودزا و  ای  حاکِن  ماکحا 

حیضوت

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 
، دوش نیعم  نآ  رد  ییوشانز  تدم  هک  تسا  نآ  مئاد  ریغ  دـقع  و  دـنیوگ . همئاد  دـننکیم  دـقع  مسق  نیا  هب  هک  ار  ینز  دوشن و  نیعم  نآ 
هعتم و دـننک  دـقع  مسق  نیا  هب  هک  ار  ینز  و  دـنیامن ، دـقع  رتشیب  ای  لاس  کی  ای  هام  کی  ای  زور  کی  ای  تعاس  کی  تدـم  هب  ار  نز  اًلثم 

. دنمانیم هغیص 

دقع ماکحا 

ار دقع  هغیص  و  تسین ، یفاک  درم  نز و  ندوب  یضار  اهنت  دوش و  هدناوخ  هغیص  دیاب  مئاد ، ریغ  هچ  مئاد و  هچ  ییوشانز  رد  هلأسم 2363 -
نز دـشاب ، درم  تسین  مزال  لیکو  هلأسم 2364 - دـناوخب . نانآ  فرط  زا  هک  دـننکیم  لیکو  ار  يرگید  ای  دـنناوخیم ، درم  نز و  دوخ  ای 

ار هغیـص  اهنآ  لیکو  هک  دـننکن  نیقی  اـت  درم  نز و  هلأسم 2365 - دوش . لیکو  يرگید  فرط  زا  دقع  هغیـص  ندـناوخ  يارب  دـناوتیم  مه 
رگا یلو  دنکیمن  تیافک  تسا  هدناوخ  ار  هغیـص  لیکو  هک  نیا  هب  نامگ  و  دنیامن ، هنامرحم  هاگن  رگیدکی  هب  دـنناوتیمن  تسا ، هدـناوخ 

دروآرد يدرم  دقع  هب  ار  وا  هزور  هد  اًلثم  هک  دنک  لیکو  ار  یـسک  ینز  رگا  هلأسم 2366 - تسا . یفاک  ماهدناوخ  ار  هغیـص  دیوگب  لیکو 
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هک تقو  ره  دناوتیم  لیکو  نآ  هداد  لماک  رایتخا  لیکو  هب  هک  دوش  مولعم  نز  هتفگ  زا  هک  یتروص  رد  دـنکن  نیعم  ار  زور  هد  يادـتبا  و 
قباطم ار  هغیـص  دـیاب  هدرک ، دـصق  ار  ینیعم  تعاس  اـی  زور  نز ، هک  دـشاب  مولعم  رگا  و  دروآرد ، درم  نآ  دـقع  هب  زور  هد  ار  وا  دـهاوخب 
ناسنا زین  دوش و  لیکو  رفن  ود  فرط  زا  مئاد  ریغ  ای  مئاد  دـقع  هغیـص  ندـناوخ  يارب  دـناوتیم  رفن  کـی  هلأسم 2367 - دناوخب . وا  دـصق 

ود ار  دقع  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دـنک ، دـقع  مئاد  ریغ  ای  مئاد  روط  هب  دوخ  يارب  ار  وا  دوش و  لیکو  نز  فرط  زا  دـناوتیم 
. دنناوخب رفن 

مئاد دقع  ندناوخ  روتسد 

ار دوخ  ینعی   ) ِمُوْلعَْملا ِقادَّصلا  یَلَع  یِـسْفَن  َُکتْجَّوَز  دیوگب : نز  لوا  دـنناوخب و  درم  نز و  دوخ  ار  مئاد  دـقع  هغیـص  رگا  هلأسم 2368 -
حیحـص دقع  ار ) جاودزا  مدرک  لوبق  ینعی   ) َجیوْزَّتلا ُْتِلبَق  دـیوگب : درم  هلـصاف  نودـب  نآ  زا  سپ  هدـش ) نیعم  هک  يرهم  هب  مدومن  وت  نز 

لیکو دشاب و  همطاف  نز  مسا  دمحا و  درم  مسا  اًلثم  هچنانچ  دناوخب  ار  دـقع  هغیـص  اهنآ  فرط  زا  هک  دـننک  لیکو  ار  يرگید  رگا  تسا و 
یَلَع َدَمْحا  یلِّکوُِمل  ُْتِلبَق  دیوگب : درم  لیکو  هلصاف  نودب  سپ  مُوْلعَْملا ، ِقادَّصلا  یَلَع  َدَمْحا  َکَلِّکَُوم  َۀَمِطاف  ِیتَلِّکُوم  ُتْجَّوَز  دیوگب : نز 

. دشابیم حیحص  ِقادَّصلا 

مئاد ریغ  دقع  ندناوخ  روتسد 

نز هچنانچ  دندرک ، نیعم  ار  رهم  تدم و  هک  نآ  زا  دـعب  دـنناوخب ، ار  مئاد  ریغ  دـقع  هغیـص  دـنهاوخب  درم  نز و  دوخ  رگا  هلأسم 2369 -
ار يرگید  رگا  و  تسا . حیحـص  ُْتلبَق ، دیوگب : درم  هلـصاف  نودـب  دـعب  مُوْلعَْملا  ِرْهَْملا  یَلَع  ِۀَـمُوْلعَْملا  ِةَّدُْـملا  ِیف  یِـسْفَن  َُکتْجَّوَز  دـیوگب :

هلـصاف نودـب  سپ  مُوْلعَْملا ، ِرْهَْملا  یَلَع  ِۀَـمُوْلعَْملا  ِةَّدُْـملا  ِیف  َکَلِّکُوم  ِیتَلِّکُوم  ُْتعَّتَم  دـیوگب : درم  لیکو  هب  نز  لیکو  لّوا  دـننک و  لیکو 
. دشابیم حیحص  اذَکه  یلِّکوُِمل  ُْتِلبَق  دیوگب : درم  لیکو 

دقع طیارش 

دنناوتن نز  درم و  دوخ  رگا  و  بجاو ، طایتحا  هب  دوش  هدناوخ  حیحص  یبرع  هب  هک  نآ  لوا : دراد : طرـش  دنچ  جاودزا  دقع  هلأسم 2370 -
یظفل دیاب  اما  دـنریگب  لیکو  هک  تسین  مه  مزال  تسا و  حیحـص  دـنناوخب  ار  هغیـص  هک  یظفل  ره  هب  دـنناوخب ، حیحـص  یبرع  هب  ار  هغیص 

رگا ینعی  دنشاب  هتـشاد  ءاشنا  دصق  دنناوخیم  ار  هغیـص  هک  اهنآ  لیکو  ای  نز  درم و  مود : دنامهفب . ار  ُْتِلبَق » َو  ُتْجَّوَز   » ینعم هک  دنیوگب 
تلبق  » نتفگ هب  درم  دهد و  رارق  وا  نز  ار  دوخ  هک  دشاب  نیا  شدصق  یسفن » کتجوز   » نتفگ هب  نز  دنناوخیم ، ار  هغیص  نز  درم و  دوخ 

نیا ناشدـصق  تلبق » تجوز و   » نتفگ هب  دـنناوخیم ، ار  هغیـص  نز  درم و  لیکو  رگا  و  دـیامن ، لوبق  دوخ  يارب  ار  وا  ندوب  نز  جـیوزتلا »
يارب هچ  دـشاب ، لقاع  غلاب و  دـناوخیم  ار  هغیـص  هک  یـسک  موس : دـنوش . رهوش  نز و  دـناهدرک ، لیکو  ار  نانآ  هک  ینز  درم و  هک  دـشاب 

نز و دقع ، رد  دنناوخیم ، ار  هغیـص  اهنآ  ّیلو  ای  رهوش  نز و  لیکو  رگا  مراهچ : دـشاب . هدـش  لیکو  يرگید  فرط  زا  ای  دـناوخب  شدوخ 
يدحا کتجوز  دیوگب  يدرم  هب  رگا  دراد ، رتخد  دنچ  هک  یسک  سپ  دنیامن . هراشا  اهنآ  هب  ای  دنربب  ار  اهنآ  مسا  اًلثم  دننک  نیعم  ار  رهوش 

دقع دـناهدرکن  نیعم  ار  رتخد  دـقع ، عقوم  رد  نوچ  مدرک ، لوبق  ینعی  تلبق  دـیوگب  وا  و  ار ) منارتخد  زا  یکی  مدومن  وت  نز  ینعی   ) یتاـنب
دقع تسا  یـضار  ًاـبلق  دـشاب  مولعم  دـهد و  نذا  تهارک  هب  ًارهاـظ  نز  رگا  یلو  دنـشاب ، یـضار  جاودزا  هب  درم  نز و  مجنپ : تسا . لـطاب 

هلأسم 2372- تسا . لطاب  دـقع  دـنک  ضوع  ار  نآ  ینعم  هک  دوش  هدـناوخ  طلغ  فرح  کـی  دـقع  رد  رگا  هلأسم 2371 - تسا . حـیحص 
يانعم یظفل  ره  زا  دنادب و  هناگادج  ار  دقع  زا  هملک  ره  يانعم  دشاب و  حیحـص  شتئارق  رگا  دـنادیمن ، ار  یبرع  نابز  روتـسد  هک  یـسک 

دنیوگب درم  نز و  ًادعب  دننک و  دقع  نانآ  هزاجا  نودب  يدرم  يارب  ار  ینز  رگا  هلأسم 2373 - دناوخب . ار  دقع  دناوتیم  دیامن  دصق  ار  نآ 
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زا دـعب  دــنیامن و  روـبجم  جاودزا  هـب  ار  ود  نآ  زا  یکی  اـی  درم  نز و  رگا  هلأسم 2374 - تسا . حیحـص  دقع  میتسه  یـضار  دـقع  نآ  هب 
دنزرف يارب  دنناوتیم  يردپ  دج  ردپ و  هلأسم 2375 - تسا . حیحص  دقع  میتسه  یضار  دقع  نآ  هب  دنیوگب  دنوش و  یضار  دقع  ندناوخ 

رگا دیدرگ ، لقاع  هناوید  ای  دش  غلاب  لفط  نآ  هک  نآ  زا  دـعب  و  دـننک . جاودزا  تسا  هدـش  غلاب  یگناوید  لاح  هب  هک  دوخ  هناوید  ای  غلابان 
هلأسم دنزب . مه  هب  ار  نآ  دناوتیم  هتـشاد  ياهدسفم  رگا  دنزب و  مه  هب  ار  نآ  دناوتیمن  هتـشادن  ياهدسفم  دـناهدرک  وا  يارب  هک  یجاودزا 
هرکاب هچنانچ  دنک ، رهوش  دهاوخب  رگا  دهدیم ، صیخشت  ار  دوخ  تحلصم  ینعی  تسا  هدیشر  هدیسر و  غولب  دح  هب  هک  يرتخد  - 2376

، دنشاب بیاغ  يردپ  دج  ردپ و  رگا  هلأسم 2377 - تسین . مزال  ردارب  ردام و  هزاجا  و  دریگب ، هزاجا  دوخ  يردپ  دج  ای  ردپ  زا  دیاب  دشاب ،
و دنریگب . هزاجا  يردپ  دج  ردـپ و  زا  تسین  مزال  دـشاب  هتـشاد  ندرک  رهوش  هب  جایتحا  مه  رتخد  تفرگ و  نذا  نانآ  زا  دوشن  هک  يروطب 
هب رگا  یلو  تسین . مزال  دج  ردپ و  هزاجا  دشاب ، هتفر  نیب  زا  ندرک  رهوش  هطـساو  هب  شتراکب  هک  یتروص  رد  دـشابن  هرکاب  رتخد  رگا  زین 

يارب يردپ  دج  ای  ردپ ، رگا  هلأسم 2378 - دنریگب . هزاجا  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دشاب ، هتفر  نیب  زا  انز  ای  ههبُـش  هب  یطو  هطـساو 
هتـشاد نیکمت  وا  زا  هک  یتروص  رد  ار  نز  جرخ  دـیاب  نتفرگ - عتمت  يارب  لباق  نس  هب  ندیـسر  زا  دـعب  رـسپ - دریگب  نز  دوخ  غلابان  رـسپ 

رهم نویدم  هتشاد ، یلام  دقع  عقوم  رد  رـسپ  هچنانچ  دریگب ، نز  دوخ ، غلابان  رـسپ  يارب  يردپ  دج  ای  ردپ  رگا  هلأسم 2379 - دهدب . دشاب 
. دنهدب ار  نز  رهم  دیاب  وا  دج  ای  ردپ ، هتشادن ، یلام  دقع  عقوم  رد  رگا  و  تسا ، نز 

دز مه  هب  ار  دقع  دوشیم  اهنآ  هطساو  هب  هک  ییاهبیع 

: مود یگناوید . لوا : دنزب : مه  هب  ار  دـقع  دـناوتیم  دراد  ار  بیع  تفه  نیا  زا  یکی  نز  هک  دـمهفب  دـقع  زا  دـعب  درم  رگا  هلأسم 2380 -
لوب و هار  ینعی  هدـش  اـضفا  هک  نآ  مشـش : دـشاب . مولعم  هک  يروطب  ندوب  لـش  مجنپ : يروک . مراـهچ : صََرب . ضرم  موس : هروخ . ضرم 

دیاب دراد و  لاکـشا  دـقع  ندز  مه  هب  دـشاب  هدـش  یکی  وا  طئاغ  ضیح و  هار  رگا  یلو  دـشاب  هدـش  یکی  وا  طـئاغ  ضیح و  هار  اـی  ضیح 
دقع زا  دعب  نز  رگا  هلأسم 2381 - دوش . یکیدزن  عنام  هک  دشاب  وا  جرف  رد  ياهدـغ  ای  یناوختـسا  ای  تشوگ ، هک  نآ  متفه : دوش . طایتحا 

دناهدیـشک ار  وا  ياهمخت  اـی  دـیامن  یکیدزن  یطو و  دـناوتیمن  تسا و  نیّنِع  اـی  درادـن  يدرم  تلآ  اـی  تسا  هناوید  وا  رهوش  هک  دـمهفب 
ای درم  رگا  هلأسم 2382 - تسا . هدش  طبـض  هلیـسولا » ریرحت   » باتک رد  قباس  هلأسم  هلأسم و  نیا  لیـصفت  و  دنزب . مه  هب  ار  دقع  دناوتیم 

هلأسم 2383- دنوش . ادج  مه  زا  قالط  نودب  دیاب  دنزب ، مه  هب  ار  دقع  دـش  هتفگ  شیپ  هلأسم  ود  رد  هک  ییاهبیع  زا  یکی  هطـساو  هب  نز ،
یلو دهدب . ار  رهم  فصن  دیاب  رهوش  دـنزب  مه  هب  ار  دـقع  نز  دـنک ، یکیدزن  یطو و  دـناوتیمن  تسا و  نینع  درم  هک  نآ  هطـساو  هب  رگا 

وا رب  يزیچ  دشاب  هدرکن  یکیدزن  نز  اب  درم  هچنانچ  دنزب ، مه  هب  ار  دقع  نز  ای  درم  دش ، هتفگ  هک  يرگید  ياهبیع  زا  یکی  هطساو  هب  رگا 
. دهدب ار  رهم  مامت  دیاب  هدرک ، یکیدزن  رگا  تسین و 

تسا مارح  نانآ  اب  جاودزا  هک  اهنز  زا  ياهدع 

ار ینز  یسک  رگا  هلأسم 2385 - تسا . مارح  دنتـسه  مرحم  ناسنا  اب  نز  ردام  رهاوخ و  ردام و  لثم  هک  ییاهنز  اـب  جاودزا  هلأسم 2384 -
. دنوشیم مرحم  درم  نآ  هب  دنور  الاب  هچ  ره  وا  ردپ  ردام  نز و  نآ  ردام  ِردام  ردام و  دنکن ، یکیدزن  وا  اب  هچ  رگا  دیامن ، دقع  دوخ  يارب 

دقع تقو  رد  هچ  دنور ، نییاپ  هچ  ره  نز  نآ  يرـسپ  يرتخد و  هون  رتخد و  دیامن ، یکیدزن  وا  اب  دـنک و  دـقع  ار  ینز  رگا  هلأسم 2386 -
ات دشاب ، هدرکن  مه  یکیدزن  هدرک  دقع  دوخ  يارب  هک  ینز  اب  رگا  هلأسم 2387 - دنوشیم . مرحَم  درم  نآ  هب  دنیایب ، ایند  هب  ًادعب  ای  دنشاب 

همع و ردپ و  ِردـپ  هلاخ  همع و  ردـپ و  هلاخ  همع و  هلأسم 2388 - دـنک . جاودزا  وا  رتخد  اب  دـناوتیمن  تسا  وا  دـقع  رد  نز  نآ  هک  یتقو 
هون رـسپ و  و  دنور ، الاب  هچ  ره  رهوش ، دج  ردپ و  هلأسم 2389 - دنمرحم . ناسنا  هب  دـنور  الاب  هچ  ره  ردام  ردام  هلاخ  همع و  ردام و  هلاخ 

ار ینز  رگا  هلأسم 2390 - دنتـسه . مرحم  وا  نز  هب  دنیایب  ایند  هب  ًادعب  ای  دنـشاب ، دقع  عقوم  رد  هچ  دنیآ  نییاپ  هچ  ره  وا  يرتخد  يرـسپ و 
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هلأسم 2391- دیامن . جاودزا  نز  نآ  رهاوخ  اب  دناوتیمن  تسا  وا  دقع  رد  نز  نآ  هک  یتقو  ات  هغیص  ای  دشاب ، همئاد  دنک ، دقع  دوخ  يارب 
رد هکلب  دیامن ، دقع  ار  وا  رهاوخ  دناوتیمن  هدع  نیب  رد  دهد ، یعجر  قالط  دوشیم  هتفگ  قالط  باتک  رد  هک  یبیترت  هب  ار  دوخ  نز  رگا 

ناسنا هلأسم 2392 - دیامن . يراددوخ  وا  رهاوخ  اب  جاودزا  زا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دوشیم ، نایب  ًادـعب  هک  مه  نئاب  قالط  هدـع 
نز ًادعب  دـیامن و  دـقع  ار  نانآ  شنز  هزاجا  نودـب  رگا  یلو  دـنک  جاودزا  وا  هدازردارب  هدازرهاوخ و  اب  دوخ  نز  هزاجا  نودـب  دـناوتیمن 

یفرح هدرک و  دقع  ار  وا  هدازرهاوخ  ای  هدازردارب  شرهوش  دمهفب  نز  رگا  هلأسم 2393 - درادن . لاکشا  متسه  یضار  دقع  نآ  هب  دیوگب 
نآ بجاو  طایتحا  هدوب  یـضار  ًانطاب  هک  دشاب  مولعم  شندزن  فرح  زا  رگا  هکلب  تسا ، لطاب  نانآ  دقع  دهدن  تیاضر  ًادـعب  هچنانچ  دزن ،
هلاخ رتخد  ای  همع  رتخد  هک  نآ  زا  شیپ  ناسنا  رگا  هلأسم 2394 - دهد . هزاجا  هک  نآ  رگم  دوش  ادـج  وا  هدازردارب  زا  شرهوش  هک  تسا 

جاودزا دوخ  هلاخ  رتخد  ای  همع  رتخد  اـب  رگا  هلأسم 2395 - دیامن . جاودزا  نانآ  اب  دناوتیمن  رگید  دـنک ، انز  نانآ  ردام  اب  دریگب  ار  دوخ 
همع و زا  ریغ  ینز  اـب  رگا  هلأسم 2396 - درادن . لاکـشا  نانآ  دقع  دـیامن  انز  ناشردام  اب  دـنک  یکیدزن  نانآ  اب  هک  نآ  زا  شیپ  دـیامن و 

ردام اب  دعب  دنک  یکیدزن  وا  اب  دیامن و  دقع  ار  ینز  رگا  یلو  دـنکن ، جاودزا  وا  رتخد  اب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـنک ، انز  دوخ  هلاخ 
نیا رد  یلو  دـیامن ، اـنز  وا  رداـم  اـب  دـنک  یکیدزن  وا  اـب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  تسا  نینچمه  و  دوشیمن ، مارح  وا  رب  نز  نآ  دـنک ، اـنز  وا 

مه ناملسم  درم  دیآرد ، رفاک  دقع  هب  دناوتیمن  ناملـسم  نز  هلأسم 2397 - دوش . ادج  نز  نآ  زا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  تروص 
زیاج زین  باتک  لها  هرفاک  ياهنز  اب  مئاد  جاودزا  بجاو  طاـیتحا  هب  دـنک و  جاودزا  مئاد  روط  هب  هیباـتک  ریغ  هرفاـک  ياـهنز  اـب  دـناوتیمن 

تسا یعجر  قالط  هدع  رد  هک  ینز  اب  رگا  هلأسم 2398 - درادن . یعنام  يراصن  دوهی و  دننام  باتک  لها  ياهنز  ندرک  هغیص  یلو  تسین 
دقع ار  وا  دناوتیم  ًادعب  دنک ، انز  تسا  تافو  هدع  ای  نئاب ، قالط  ای  هعتم ، هدـع  رد  هک  ینز  اب  رگا  دوشیم و  مارح  وا  رب  نز  نآ  دـنک  انز 

ماکحا رد  تافو  هدعو  هعتم  هدعو  نئاب  قالط  یعجر و  قالط  يانعم  دنکن و  جاودزا  وا  اب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچ  رگا  دـیامن ،
دقع دوخ  يارب  ار  نز  نآ  دـناوتیم  ًادـعب  دـنک ، اـنز  تسین  هدـع  رد  هک  يرهوـشیب  نز  اـب  رگا  هلأسم 2399 - دـش . دـهاوخ  هتفگ  قالط 
دیابن ناکمالا  یتح  روبزم  طایتحا  هکلب  دیامن ، دقع  ار  وا  دعب  دنیبب  ضیح  نز  نآ  ات  دنک  ربص  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دیامن ،

دوخ يارب  تسا  يرگید  هدـع  رد  هک  ار  ینز  رگا  هلأسم 2400 - دنک . دقع  ار  نز  نآ  دـهاوخب  يرگید  رگا  تسا  نینچمه  و  دوش ، كرت 
وا رب  نز  نآ  تسا  مارح  هدع  رد  نز  ندرک  دقع  دننادب  هدشن و  مامت  نز  هدع  هک  دـننادب  نانآ  زا  یکی  ای  نز ، درم و  هچنانچ  دـنک ، دـقع 

مولعم دعب  دـنک و  دـقع  دوخ  يارب  ار  ینز  رگا  هلأسم 2401 - دـشاب . هدرکن  یکیدزن  نز  نآ  اب  دـقع  زا  دـعب  درم  هچ  رگا  دوشیم ، مارح 
رد تسا ، مارح  هدع  رد  نز  ندرک  دقع  هک  دناهتـسنادیمن  تسا و  هدع  رد  نز  دناهتـسنادیمن  مادک  چـیه  هچنانچ  هدوب  هدـع  رد  هک  دوش 

جاودزا وا  اب  دراد و  رهوش  ینز  دـنادب  ناسنا  رگا  هلأسم 2402 - دوشیم . مارح  وا  رب  نز  نآ  دـشاب ، هدرک  یکیدزن  وا  اـب  درم  هک  یتروص 
مارح دوخ  رهوش  رب  دهدب  انز  رگا  رادرهوش  نز  هلأسم 2403 - دنک . دقع  دوخ  يارب  ار  وا  دناوتیمن  مه  ًادعب  دوش و  ادج  وا  زا  دیاب  دـنک 

هلأـسم دـهدب . ار  شرهم  دـیاب  یلو  دـهد  قـالط  ار  وا  رهوش ، هک  تسا  رتهب  دـشاب ، یقاـب  دوخ  لـمع  رب  دـنکن و  هبوت  هچناـنچ  دوشیمن و 
یتدـم زا  دـعب  هچنانچ  هدـش ، مامت  شتدـم  ای  هدیـشخب  ار  وا  تدـم  شرهوش  هدوب و  هغیـص  هک  ینز  دـناهداد و  قالط  هک  ار  ینز  - 2404

ردام هلأسم 2405 - دنکن . انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هن ، ای  هدوب  مامت  لوا  رهوش  هدع  مود  رهوش  دقع  عقوم  هک  دنک  کش  دعب  دنک و  رهوش 
هک دنک  نامگ  رگا  یلو  دنـشابن . غلاب  هدنهد  طاول  هدننکطاول و  هچ  رگا  تسا  مارح  هدننکطاول  رب  هداد  طاول  هک  يرـسپ  رتخد  رهاوخ و  و 

دیامن جاودزا  یسک  رتخد  ای  رهاوخ  ای  ردام  اب  رگا  هلأسم 2406 - دنوشیمن . مارح  وا  رب  هن ، ای  هدش  لوخد  هک  دنک  کش  ای  هدش ، لوخد 
جح ياهراک  زا  یکی  هک  مارحا  لاـح  رد  یـسک  رگا  هلأسم 2407 - دـنوشیمن . مارح  وا  رب  اهنآ  دـنک  طاول  سک  نآ  اب  جاودزا  زا  دـعب  و 
دقع ار  نز  نآ  دـناوتیمن  رگید  تسا ، مارح  وا  رب  نتفرگ  نز  هک  هتـسنادیم  هچنانچ  و  تسا ، لطاب  وا  دـقع  دـیامن  جاودزا  ینز  اـب  تسا ،

نز رگا  و  تسا ، لـطاب  وا  دـقع  دـنک  جاودزا  تسین  مارحا  لاـح  رد  هک  يدرم  اـب  تسا  مارحا  لاـح  رد  هک  ینز  رگا  هلأسم 2408 - دنک .
تّوق زا  یلاخ  هکلب  دـنکن . جاودزا  درم  نآ  اب  ًادـعب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسا  مارح  مارحا  لاـح  رد  ندرک  جاودزا  هک  هتـسنادیم 
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مارح وا  رب  ندش  مِرُحم  هطـساو  هب  هک  شنز  درواین ، اج  هب  تسا  جـح  ياهراک  زا  یکی  هک  ار  ءاسن  فاوط  درم  رگا  هلأسم 2409 - تسین .
هب دنهد  ماجنا  ار  ءاسن  فاوط  ًادعب  رگا  یلو  دوشیمن ، لالح  وا  رب  شرهوش  دـنکن ، ءاسن  فاوط  نز  رگا  زین  و  دوشیمن ، لالح  دوب  هدـش 
وا اب  دوش ، مامت  رتخد  لاس  ُهن  هکنآ  زا  شیپ  دنک و  دـقع  دوخ  يارب  ار  یغلابان  رتخد  یـسک  رگا  هلأسم 2410 - دنوشیم . لالح  رگیدکی 

دناهداد قالط  هبترم  هس  هک  ار  ینز  هلأسم 2411 - دنک . یکیدزن  وا  اب  دیابن  تقو  چیه  دـیامن  اضفا  ار  وا  هچنانچ  دـنک ، لوخد  یکیدزن و 
دناوتیم لوا  رهوش  دـنک ، جاودزا  يرگید  درم  اـب  دوشیم  هتفگ  قـالط  باـتک  رد  هک  یطیارـش  اـب  رگا  یلو  دوشیم ، مارح  شرهوـش  رب 

. دیامن دقع  دوخ  يارب  ار  وا  هرابود 

هغیص ای  هعتُم 

یکیدزن دیابن  هام  راهچ  زا  شیب  رهوش  هلأسم 2422 - تسا . حیحص  دشابن  مه  ندرب  تذل  يارب  هچ  رگا  نز  ندرک  هغیـص  هلأسم 2421 -
وا طرش  دقع و  دنکن ، یکیدزن  وا  اب  رهوش  هک  دنک  طرش  دقع  رد  رگا  دوشیم  هغیـص  هک  ینز  هلأسم 2423 - دنک . كرت  ار  دوخ  هعتم  اب 

یکیدزن وا  اـب  دـناوتیم  رهوش  دوش ، یـضار  یکیدزن  هب  ًادـعب  رگا  یلو  دربب ، وا  زا  رگید  ياهتذـل  دـناوتیم  طـقف  رهوش  تسا و  حـیحص 
یباوخمه قح  هدـش  هغیـص  هک  ینز  هلأسم 2425 - درادـن . یجرخ  قح  دوش  نتـسبآ  هچ  رگا  هدـش  هغیـص  هک  ینز  هلأسم 2424 - دیامن .

یجرخ و قـح  هک  دـنادن  رگا  هدـش  هغیـص  هـک  ینز  هلأــسم 2426 - دربیمن . ثرا  وا  زا  مـه  رهوـش  و  دربیمن ، ثرا  رهوـش  زا  درادــن و 
، هدش هغیـص  هک  ینز  هلأسم 2427 - دـنکیمن . ادـیپ  رهوش  هب  یقح  هتـسنادیمن ، هک  نآ  يارب  تسا و  حیحـص  وا  دـقع  درادـن  یباوخمه 
. تسا مارح  وا  نتفر  نوریب  دوریم  نیب  زا  رهوش  قح  نتفر ، نوریب  هطـساو  هب  رگا  یلو  دورب ، نوریب  هناخ  زا  رهوش  هزاجا  نودـب  دـناوتیم 

دوخ مئاد  دقع  هب  ار  وا  درم  هچنانچ  دیامن ، هغیـص  دوخ  يارب  ار  وا  نیعم  غلبم  تدم و  هب  هک  دنک  لیکو  ار  يدرم  ینز  رگا  هلأسم 2428 -
هن رگ  حیحص و  دقع  متسه  یـضار  دیوگب  رگا  دیمهف  نز  نآ  یتقو  دنک ، هغیـص  ار  وا  هدش  نیعم  هک  یغلبم  ای  تدم  زا  ریغ  هب  ای  دروآرد 

دوخ غلابان  رـسپ  دـقع  هب  ار  ینز  تعاس  ود  ای  تعاس  کی  ندـش ، مرحم  يارب  دـنناوتیم  يردـپ  دـج  ردـپ و  هلأسم 2429 - تسا . لـطاب 
هتـشادن هدسفم  رتخد  يارب  دقع  نآ  دیاب  یلو  دنروآرد  یـسک  دقع  هب  ندش ، مرحم  يارب  ار  دوخ  غلابان  رتخد  دـنناوتیم  زین  و  دـنروآرد ،

هب ندش  مرحم  يارب  هدرم ، ای  تسا  هدنز  دنادیمن  تسا و  يرگید  لحم  رد  هک  ار  دوخ  لفط  يردپ ، دج  ای  ردپ  رگا  هلأسم 2430 - دشاب .
دقع هدوبن  هدنز  رتخد  نآ  دقع  عقوم  رد  هک  دوش  مولعم  ًادعب  هچنانچ  و  دوشیم ، لصاح  ندوب  مرحم  رهاظ  بسح  رب  دروآرد ، یسک  دقع 

وا اب  هچنانچ  دشخبب ، ار  هغیص  تدم  درم  رگا  هلأسم 2431 - دنمرحمان . دندوب  هدش  مرحم  ًارهاظ  دقع  هطـساو  هب  هک  یناسک  تسا و  لطاب 
درم هلأـسم 2432 - دـهدب . ار  نآ  فـصن  دـیاب  هدرکن  یکیدزن  رگا  دـهدب و  وا  هب  هتـشاذگ  رارق  هک  ار  يزیچ  ماـمت  دـیاب  هدرک ، یکیدزن 

. دروآرد دوخ  مئاد  دقع  هب  هدشن  مامت  شاهدع  زونه  هدوب و  وا  هغیص  هک  ار  ینز  دناوتیم 

ندرک هاگن  ماکح 

رگا اهتـسد  تروص و  هب  ندرک  هاگن  و  تسا . مارح  نآ  نودب  هچ  تذل و  دـصق  اب  هچ  مرحمان  نز  ندـب  هب  درم  ندرک  هاگن  هلأسم 2433 -
دشابیم و مارح  مرحمان  درم  ندب  هب  نز  ندرک  هاگن  زین  درادن و  یعنام  دشاب  تذل  دصق  نودب  رگا  یلو  تسا ، مارح  دشاب  تذل  دـصق  هب 

دتفیب مارح  هب  هک  دسرتن  ناسنا  مه  ندرک  هاگن  هطـساو  هب  دشابن و  تذـل  دـصق  هب  رگا  غلابان  رتخد  يوم  ندـب و  تروص و  هب  ندرک  هاگن 
نودب ناسنا  رگا  هلأسم 2434 - دنکن . هاگن  دـنناشوپیم  ًالومعم  مکـش  نار و  لثم  هک  ار  ییاهاج  دـیاب  طایتحا  رب  انب  یلو  درادـن ، لاکـشا 
لاکشا دتفیب  مارح  هب  هک  دسرتن  هک  یتروص  رد  دنک  هاگن  اراصن  دوهی و  ياهنز  لثم  باتک  لها  ياهنز  ياهتسد  تروص و  هب  تذل  دصق 

زا ار  دوخ  يوم  ندـب و  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هکلب  دـناشوپب  مرحماـن  درم  زا  ار  دوخ  يوـم  ندـب و  دـیاب  نز  هلأسم 2435 - درادن .
ندرک هاگن  هلأسم 2436 - دناشوپب . تسا  یناوهش  رظن  دروم  هک  هدیسر  يّدح  هب  دمهفیم و  ار  دب  بوخ و  یلو  هدشن  غلاب  هک  مه  يرـسپ 
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هب هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دـشاب . اهنیا  دـننام  فاـص و  بآ  اـی  هنییآ  رد  اـی  هشیـش  تشپ  زا  هچ  رگا  تسا ، مارح  يرگید  تروع  هب 
رگیدکی اب  هک  ینز  درم و  هلأسم 2437 - دننک . هاگن  رگیدکی  ندب  مامت  هب  دنناوتیم  رهوش  نز و  یلو  دـننکن . هاگن  مه  زیمم  هچب  تروع 

تذل دصق  اب  دیابن  درم  هلأسم 2438 - دننک . هاگن  رگیدکی  ندب  مامت  هب  تروع  زا  ریغ  دنناوتیم  دنـشاب  هتـشادن  تذل  دصق  رگا  دنمرحم ،
نز زا  درم  نتشادرب  سکع  هلأسم 2439 - تسا . مارح  تذل  دصق  اب  رگید  نز  ندب  هب  مه  نز  ندرک  هاگن  دنک و  هاگن  رگید  درم  ندـب  هب 
هب شرظن  ای  دـنزب  وا  ندـب  هب  تسد  اًـلثم  دـهد  ماـجنا  يرگید  مارح  هک  دوش  روبجم  نتـشادرب  سکع  يارب  رگا  یلو  تسین  مارح  مرحماـن 

کتهتم نز  نآ  هک  یتروص  رد  دسانـشب  ار  یمرحمان  نز  رگا  درادرب و  ار  وا  سکع  دیابن  دتفیب ، وا  ندب  ریاس  هب  ای  وا  هدـشتنیز  تروص 
، دنک هیقنت  ار  دوخ  رهوش  زا  ریغ  يدرم  ای  رگید ، نز  دهاوخب  نز  يراچان  لاح  رد  رگا  هلأسم 2440 - دنک . هاگن  وا  سکع  هب  دیابن  دشابن 

ینز ای  رگید ، درم  دهاوخب  درم  رگا  تسا  نینچمه  دسرن و  تروع  هب  وا  تسد  هک  دنک  تسد  رد  يزیچ  دیاب  دشکب ، بآ  ار  وا  تروع  ای 
دنک و هاگن  ار  وا  هک  دشاب  راچان  مرحمان  نز  هجلاعم  يارب  درم  رگا  هلأسم 2441 - دشکب . بآ  ار  وا  تروع  ای  دنک ، هیقنت  ار  دوخ  نز  ریغ 

دناوتب ندز  تسد  اب  رگا  دنزب و  وا  ندب  هب  تسد  دیابن  دنک  هجلاعم  دناوتب  ندرک  هاگن  اب  رگا  یلو  درادـن ، لاکـشا  دـنزب  وا  ندـب  هب  تسد 
طایتحا رب  انب  دـنک ، هاگن  وا  تروع  هب  هک  دوش  راچان  یـسک  هجلاعم  يارب  ناـسنا  رگا  هلأسم 2442 - دنک . هاگن  ار  وا  دـیابن  دـنک ، هجلاعم 

. درادن لاکشا  دشابن  تروع  هب  ندرک  هاگن  زج  ياهراچ  رگا  یلو  دنک  هاگن  نآ  رد  هتشاذگ و  لباقم  رد  ار  هنییآ  دیاب  بجاو 

ییوشانز هقرفتم  لئاسم 

هک دنک  طرش  دقع  رد  رهوش  رگا  هلأسم 2444 - دریگب . نز  تسا  بجاو  دتفایم ، مارح  هب  نز  نتشادن  هطساو  هب  هک  یسک  هلأسم 2443 -
لحم رد  مرحماـن  نز  درم و  رگا  هلأسم 2445 - دنزب . مهب  ار  دـقع  دـناوتیم  هدوبن ، هرکاب  هک  دوش  مولعم  دـقع  زا  دـعب  دـشاب و  هرکاب  نز 

. دنورب نوریب  اجنآ  زا  دیاب  دنتفیب  مارح  هب  هک  دنسرتب  هچنانچ  دوش  دراو  دناوتیمن  مه  يرگید  دشابن و  اجنآ  رد  یـسک  هک  دنـشاب  یتولخ 

. دهدب دیاب  ار  رهم  یلو  تسا  حیحـص  دقع  دهدن ، ار  نآ  هک  دشاب  نیا  شدـصق  دـنک و  نیعم  دـقع  رد  ار  نز  رهم  درم  رگا  هلأسم 2446 -
لثم دننادیم  مالسا  نید  ءزج  ناناملسم  هک  ار  یمکح  ینعی  نید  يرورض  مکح  ای  دوش ، ربمغیپ  ای  ادخ  رکنم  هک  یناملسم  هلأسم 2447 -

هلأسم 2448- تسا . دترم  ددرگرب  ربمغیپ  ای  ادـخ  راکنا  هب  مکح ، نآ  ندـش  رکنم  هک  یتروص  رد  دـنک ، راکنا  هزور  زامن و  ندوب  بجاو 
رگا یلو  ددرگیم  لطاب  وا  دـقع  دوش ، ّدـترم  دـش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  يروطب  دـنک  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  هک  نآ  زا  شیپ  نز  رگا 
دوش ناملـسم  هّدع ، نیب  رد  رگا  سپ  درادهگن ، هّدع  دش  دهاوخ  هتفگ  قالط  ماکحا  رد  هک  يروتـسد  هب  دیاب  دوش  ّدـترم  یکیدزن  زا  دـعب 

ناملسم وا  هفطن  ندش  هتسب  عقوم  رد  شردام  ای  ردپ  هک  یـسک  هلأسم 2449 - تسا . لطاب  دقع  دنامب  دترم  هّدع  رخآ  ات  رگا  یقاب و  دـقع 
قالط ماکحا  رد  هک  يرادقم  هب  دیاب  دوشیم و  مارح  وا  رب  شنز  دوش  دترم  رگا  دنک ، مالـسا  راهظا  ندـش  غلاب  زا  دـعب  هچنانچ  دـناهدوب ،

یکیدزن زا  شیپ  رگا  هدش  ناملسم  هدمآ و  ایندب  ناملسم  ریغ  ردام  ردپ و  زا  هک  يدرم  هلأسم 2450 - درادهگن . تافو  هّدع  دوشیم  هتفگ 
هتفگ قالط  ماـکحا  رد  هک  يرادـقم  هب  دـیاب  وا  نز  دوش ، دـترم  یکیدزن  زا  دـعب  رگا  و  ددرگیم ، لـطاب  وا  دـقع  دوش ، دـترم  شلاـیع  اـب 

نز رگا  هلأسم 2451 - تسا . لطاب  هن  رگ  یقاب و  دقع  دوش  ناملـسم  وا  رهوش  هّدع ، ندش  مامت  زا  شیپ  رگا  سپ  درادهگن ، هّدـع  دوشیم 
نز رگا  هلأسم 2452 - دربب . نوریب  رهش  نآ  زا  ار  نز  دیابن  دنک ، لوبق  مه  درم  دربن و  نوریب  يرهش  زا  ار  وا  هک  دنک  طرش  درم  اب  دقع  رد 
رگا زین  دـنک و  دـقع  تسین  نز  نآ  زا  هک  دوخ  رـسپ  يارب  ار  رتخد  نآ  دـناوتیم  ناـسنا  دـشاب ، هتـشاد  يرتـخد  شرگید  رهوش  زا  ناـسنا 

تسین زیاج  دوش ، نتـسبآ  انز  زا  ینز  رگا  هلأسم 2453 - دیامن . جاودزا  رتخد  نآ  ردام  اب  دناوتیم  دـنک  دـقع  دوخ  رـسپ  يارب  ار  يرتخد 
دنک دقع  ار  وا  دعب  هچنانچ  دنک ، انز  تسین  مه  یسک  هّدع  رد  درادن و  رهوش  هک  ینز  اب  یـسک  رگا  هلأسم 2454 - دنک . طقس  ار  شاهچب 

دنادن درم  رگا  هلأسم 2455 - تسا . هدازلالح  هچب  نآ  مارح ، ای  تسا  لالح  هفطن  زا  دننادن  هک  یتروص  رد  دوش ، ادـیپ  نانآ  زا  ياهچب  و 
ود ره  دـنزرف  ًاعرـش  تسا و  هدازلالح  دـیآ ، ایند  هب  نانآ  زا  ياهچب  دـنادن و  مه  نز  هچنانچ  دـنک ، جاودزا  وا  اب  تسا و  هدـع  رد  نز  هک 
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رگیدکی هب  تسا و  لطاب  نانآ  دقع  تروص  ود  ره  رد  و  تسا ، ردپ  دنزرف  هچب ، ًاعرش  تسا  هّدع  رد  هک  هتـسنادیم  نز  رگا  یلو  دشابیم 
لوـبق وا  فرح  مرادـن  رهوـش  دـیوگب  رگا  یلو  درک ، لوـبق  ار  وا  فرح  دــیابن  ماهسئاـی  دــیوگب  نز  رگا  هلأسم 2456 - دنـشابیم . مارح 
هچنانچ متـشادن ، دیوگب  نز  هتـشاد و  رهوش  نز  نآ  دیوگب  یـسک  درک ، جاودزا  ینز  اب  ناسنا  هک  نآ  زا  دعب  رگا  هلأسم 2457 - دوشیم .
يرتخد تسا  لقاع  ناملـسم و  دازآ و  هک  ینز  رگا  هلأسم 2458 - درک . لوبق  ار  نز  فرح  دـیاب  هتـشاد ، رهوش  نز  هک  دوشن  تباث  ًاعرش 

نداد رهوـش  رد  تسا  بحتـسم  هلأسم 2459 - دـنک . ادـج  شردام  زا  ار  وا  دـناوتیمن  ردـپ  هدـشن  مامت  رتخد  لاس  تفه  اـت  دـشاب  هتـشاد 
هک تسا  نآ  درم  ياهتداعـس  زا  یکی  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  دـننک ، هلجع  هدـش  فـّلکم  ینعی  تسا  هغلاـب  هک  يرتـخد 

تـسا نآ  بجاو  طایتحا  دریگن ، رگید  نز  هک  دنک  حلـص  رهوش  هب  ار  دوخ  رهم  نز  رگا  هلأسم 2460 - دـنیبن . ضیح  وا  هناخ  رد  شرتخد 
ادیپ ياهچب  دریگب و  نز  رگا  هدـمآ  ایند  هب  انز  زا  هک  یـسک  هلأسم 2461 - دـنکن . جاودزا  رگید  نز  اـب  مه  رهوش  دریگن و  ار  رهم  نز  هک 

، هدرک تیـصعم  دـنک  یکیدزن  وا  اب  نز  ضیح  لاح  رد  ای  ناضمر  هام  هزور  رد  درم  هاگره  هلأسم 2462 - تسا . هدازلالح  هچب  نآ  دـنک 
تافو هّدع  زا  دـعب  رگا  هدرم  رفـس  رد  شرهوش  دراد  نیقی  هک  ینز  هلأسم 2463 - تسا . هدازلالح  دـیآ  ایند  هب  ناـنآ  زا  ياهچب  رگا  یلو 

لوا رهوش  هب  دوش و  ادج  مود  رهوش  زا  دیاب  ددرگرب  رفـس  زا  لوا  رهوش  دنک و  رهوش  دش ، دهاوخ  هتفگ  قالط  ماکحا  رد  نآ  رادـقم  هک 
وا لثم  هک  ییاهنز  قباطم  ار  وا  رهم  دیاب  مود  رهوش  درادهگن و  هدع  دیاب  نز  دـشاب ، هدرک  یکیدزن  وا  اب  مود  رهوش  رگا  یلو  تسا  لالح 

. درادن هّدع  جرخ  یلو  دهدب  دنتسه 

نداد ریش  ماکحا 

هراشا

: لّوا دوشیم : مرحم  هّدع  نیا  هب  هچب  نآ  دهد ، ریـش  دش ، دهاوخ  هتفگ  هلأسم 2474  رد  هک  یطیارـش  اب  ار  ياهچب  ینز  رگا  هلأسم 2464 -
نز نآ  ردام  ردپ و  موس : دنیوگیم . یعاضر  ردپ  ار  وا  تسوا و  لام  ریش  هک  نز  رهوش  مود : دنیوگیم . یعاضر  ردام  ار  نآ  نز و  دوخ 

: مجنپ دـنیآیم . ایند  هب  ای  دـناهدمآ ، ایند  هب  نز  نآ  زا  هک  ییاههچب  مراهچ : دنـشاب . وا  یعاـضر  رداـم  ردـپ و  هچ  رگا  دـنور ، ـالاب  هچ  ره 
ردارب رهاوخ و  مشـش : دنـشاب . هداد  ریـش  ار  اههچب  نآ  وا  دالوا  ای  هدمآ ، ایند  هب  وا  دالوا  زا  هچ  دـنور ، نییاپ  هچ  ره  نز  نآ  دالوا  ياههچب 

هچ رگا  نز  نآ  همع  ومع و  متفه : دنـشاب . هدش  ردارب  رهاوخ و  نز  نآ  اب  ندروخ ، ریـش  هطـساو  هب  ینعی  دنـشاب . یعاضر  هچ  رگا  نز  نآ 
نییاپ هچ  ره  تسا ، رهوش  نآ  لام  ریش  هک  نز  نآ  رهوش  دالوا  مهن : دنشاب . یعاضر  هچ  رگا  نز  نآ  هلاخ  ییاد و  متشه : دنـشاب . یعاضر 
رهاوخ مهدزای : دنور . الاب  هچ  ره  تسا ، رهوش  نآ  لام  ریـش  هک  نز  نآ  رهوش  ردام  ردپ و  مهد : دنـشاب . وا  یعاضر  دالوا  هچ  رگا  دنور ،

ریـش هک  يرهوش  هلاخ  ییاد و  همع و  ومع و  مهدزاود : دنـشاب . وا  یعاـضر  ردارب  رهاوخ و  هچ  رگا  تسوا  لاـم  ریـش  هک  يرهوش  ردارب  و 
مرحم نداد  ریش  هطساو  هب  دوشیم ، هتفگ  دعب  لئاسم  رد  هک  مه  يرگید  هّدع  زین  و  دنشاب . یعاضر  هچ  رگا  دنور ، الاب  هچ  ره  تسوا  لام 

ییاهرتخد اب  دناوتیمن  هچب  نآ  ردپ  دهد ، ریش  دوشیم  هتفگ  هلأسم 2474  رد  هک  یطیارش  اب  ار  ياهچب  ینز  رگا  هلأسم 2465 - دنوشیم .
هکلب دـیامن ، دـقع  دوخ  يارب  تسا  وا  لام  ریـش  هک  ار  يرهوش  ياـهرتخد  دـناوتیمن  زین  و  دـنک . جاودزا  دـناهدمآ  اـیند  هب  نز  نآ  زا  هک 

جاودزا نز  نآ  یعاضر  ياهرتخد  اب  تسا  زیاج  یلو  دـیامنن  دـقع  دوخ  يارب  مه  ار  وا  یعاـضر  ياـهرتخد  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا 
دوخ ياهمرحم  هب  دناوتیم  ناسنا  هک  یهاگن  ینعی  هنامرحم  هاگن  و  دـنکن ، جاودزا  نانآ  اب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچ  رگا  دـنک .

هک نز  نآ  رهوش  دـهد ، ریـش  دوـشیم  هتفگ  هلأـسم 2474  رد  هک  یطیارـش  اـب  ار  ياهـچب  ینز  رگا  هلأسم 2466 - دـیامنن . نانآ  هب  دـنک 
ناشیوخ زین  و  دـیامنن ، جاودزا  نانآ  اـب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  یلو  دوشیمن ، مرحم  هچب  نآ  ياـهرهاوخ  هب  تسا  ریـش  بحاـص 

و دوشیمن . مرحم  هچب  نآ  ياهردارب  هب  دهد ، ریـش  ار  ياهچب  ینز  رگا  هلأسم 2467 - دـنوشیمن . مرحم  هچب  نآ  ردارب  رهاوخ و  هب  رهوش 
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ریـش ار  يرتخد  هک  ینز  اب  ناـسنا  رگا  هلأـسم 2468 - دـنوشیمن . مرحم  هدروخ  ریـش  هک  ياهچب  رهاوـخ  ردارب و  هب  نز  نآ  ناـشیوخ  زین 
اب ناـسنا  رگا  هلأـسم 2469 - دـنک . دـقع  دوخ  يارب  ار  رتخد  نآ  دـناوتیمن  رگید  دـیامن ، یکیدزن  نز  نآ  اـب  دـنک و  جاودزا  هداد  لـماک 

يرتخد اب  دناوتیمن  ناسنا  هلأسم 2470 - دیامن . جاودزا  هداد  لماک  ریـش  ار  رتخد  نآ  هک  ینز  اب  دـناوتیمن  رگید  دـنک ، جاودزا  يرتخد 
، دشاب هداد  ریـش  ار  يرتخد  وا  ردـپ  ریـش  زا  ناسنا  ردـپ  نز  رگا  زین  و  دـنک . جاودزا  هداد  لماک  ریـش  ار  وا  ناسنا  گرزب  ردام  ای  ردام ، هک 
زا وا  ردپ  نز  ای  گرزبردام  ای  ردام  دعب  دنک  دقع  دوخ  يارب  ار  يراوخریـش  رتخد  هچنانچ  دـیامن و  جاودزا  رتخد  نآ  اب  دـناوتیمن  ناسنا 

ار وا  شردارب  ریش  زا  ناسنا  ردارب  نز  ای  رهاوخ ، هک  يرتخد  اب  هلأسم 2471 - دوشیم . لطاب  دقع  دهد ، ریش  ار  رتخد  نآ  ردپ ، نامه  ریش 
ریـش ار  رتخد  نآ  ناسنا  ردارب  هون  ای  رهاوخ  هون  ای  هدازردارب ، اـی  هدازرهاوخ  رگا  تسا  نینچمه  و  درک ، جاودزا  دوشیمن  هداد  لـماک  ریش 

ار ياهچب  رگا  تسا  نینچمه  و  دوشیم . مارح  دوخ  رهوش  هب  رتخد  نآ  دـهد ، ریـش  ار  دوخ  رتخد  هچب  ینز  رگا  هلأسم 2472 - دشاب . هداد 
رب تسا  راوخریـش  لفط  نآ  ردام  هک  شرـسپ  نز  دهد ، ریـش  ار  دوخ  رـسپ  هچب  رگا  یلو  دـهد . ریـش  دراد  رگید  نز  زا  شرتخد  رهوش  هک 

رهوش هب  رتخد  نآ  دهد ، ریـش  ردـپ  نآ  ریـش  زا  ار  رتخد  نآ  رهوش  هچب  يرتخد ، ردـپ  نز  رگا  هلأـسم 2473 - دوشیمن . مارح  دوخ  رهوش 
. دشاب وا  رهوش  رگید  نز  زا  ای  رتخد  نامه  زا  هچب  هچ  دوشیم ، مارح  دوخ 

تسا ندش  مرحم  تلع  هک  ینداد  ریش  طیارش 

هک ینز  ناتسپ  زا  رگا  سپ  دروخب ، ار  هدنز  نز  ریـش  هچب  لوا : دراد : طرـش  تشه  تسا  ندش  مرحم  تلع  هک  ینداد  ریـش  هلأسم 2474 -
رگید هچب  هب  هدـمآ  اـیند  هب  اـنز  زا  هک  ار  ياهچب  ریـش  رگا  سپ  دـشابن ، مارح  زا  نز  نآ  ریـش  مود : درادـن . هدـیاف  دروخب  ریـش  تسا  هدرم 
هجیتن دنزیرب  وا  يولگ  رد  ار  ریش  رگا  سپ  دکمب ، ناتسپ  زا  ار  ریش  هچب  موس : دوشیمن . مرحم  یـسک  هب  هچب  ریـش ، نآ  هطـساو  هب  دنهدب ،

دعب دنهد ، قالط  ار  یهدریـش  نز  رگا  سپ  دشاب . رهوش  کی  زا  ریـش  مجنپ : دشابن . طولخم  رگید  زیچ  اب  صلاخ و  ریـش ، مراهچ : درادـن .
زا ندییاز  زا  شیپ  هعفد  تشه  اًلثم  دشاب و  یقاب  هتشاد  لوا  رهوش  زا  هک  يریش  ندییاز ، عقوم  ات  دوش و  نتسبآ  وا  زا  دنک و  يرگید  رهوش 

هطساو هب  هچب  مشـش : دوشیمن . مرحم  یـسک  هب  هچب  نآ  دهدب ، ياهچب  هب  مود  رهوش  ریـش  زا  ندییاز  زا  دعب  هعفد  تفه  لوا و  رهوش  ریش 
وا اب  دیاب  دـنوشیم ، مرحم  هچب  نآ  هب  ندروخ  ریـش  هطـساو  هب  هک  یناسک  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـنک ، یق  رگا  دـنکن و  یق  ار  ریـش  ضرم 
ریس ریش  دوشیم  هتفگ  دعب  هلأسم  رد  هک  يروطب  زور  هنابش  کی  ای  هبترم ، هدزناپ  متفه : دنیامنن . وا  هب  مه  هنامرحم  هاگن  و  دننکن ، جاودزا 

هبترم هد  رگا  هکلب  تسا ، هدییور  شندب  رد  تشوگ  هدش و  مکحم  شناوختسا  ریش  نآ  زا  دنیوگب  هک  دنهدب  وا  هب  ریش  يرادقم  ای  دروخب 
هاگن دننکن و  جاودزا  وا  اب  دنوشیم ، مرحم  وا  هب  وا  ندروخ  ریـش  هطـساو  هب  هک  یناسک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دـنهد ، ریـش  وا  هب  مه 
مرحم یـسک  هب  دـنهد  ریـش  ار  وا  لاس ، ود  ندـش  مامت  زا  دـعب  رگا  دـشاب و  هدـشن  مامت  هچب  لاـس  ود  متـشه : دـنیامنن . وا  هب  مه  هناـمرحم 

یلو دوشیمن ، مرحم  یسک  هب  دروخب ، ریـش  هبترم  کی  نآ ، زا  دعب  هبترم و  هدراهچ  لاس ، ود  ندش  مامت  زا  شیپ  اًلثم  رگا  هکلب  دوشیمن ،
هتفگ هک  یناسک  هب  هچب  نآ  دهد  ریش  ار  ياهچب  دشاب و  یقاب  وا  ریش  دشاب و  هتشذگ  لاس  ود  زا  رتشیب  هدریـش  نز  ندییاز  عقوم  زا  هچنانچ 

هک دروخب  اذـغ  یمک  رگا  یلو  دروخن  ار  رگید  سک  ریـش  ای  اذـغ  زور  هنابـش  کی  نیب  رد  هچب  دـیاب  هلأسم 2475 - دوشیم . مرحم  دـش ،
ار رگید  سک  ریـش  هبترم  هدزناپ  نیب  رد  دروخب و  نز  کی  ریـش  زا  ار  هبترم  هدزناپ  دیاب  زین  و  درادن ، لاکـشا  هدروخ  اذغ  نیب ، رد  دـنیوگن 

ناتسپ هک  یلوا  زا  هک  دنک ، ربص  یمک  ای  دنک ، هزات  سفن  ندروخ  ریش  نیب  رد  رگا  یلو  دروخب ، ریـش  هلـصاف  نودب  هعفد  ره  رد  دروخن و 
ریش ار  ياهچب  دوخ  رهوش  ریش  زا  نز  رگا  هلأسم 2476 - درادن . لاکشا  دوش  باسح  هعفد  کی  دوشیم ، ریـس  یتقو  ات  دریگیم  ناهد  رد 

اب تسا  رتهب  هچ  رگا  دنوشیمن ، مرحم  رگیدکی  هب  هچب  ود  نآ  دهد  ریش  ار  رگید  هچب  مه  رهوش  نآ  ریش  زا  دنک و  رگید  رهوش  دعب  دهد ،
هب نانآ  همه  دهد ، ریش  ار  هچب  نیدنچ  رهوش  کی  ریـش  زا  نز  رگا  هلأسم 2477 - دنیامنن . رگیدکی  هب  هنامرحم  هاگن  دـننکن و  جاودزا  مه 
اب نانآ  مادک  ره  دشاب و  هتـشاد  نز  دنچ  یـسک  رگا  هلأسم 2478 - دنوشیم . مرحم  هداد  ریـش  ار  نانآ  هک  ینز  هب  رهوش و  هب  رگیدـکی و 
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رگا هلأسم 2479 - دنوشیم . مرحم  اهنز  نآ  همه  هب  درم و  نآ  هب  رگیدکی و  هب  اههچب  نآ  همه  دهد ، ریـش  ار  ياهچب  میتفگ ، هک  یطیارش 
مرحم یـسک  هب  هچب  نآ  دهدب  ریـش  هبترم  تفه  يرگید  هبترم و  تشه  اًلثم  ار  ياهچب  نانآ  زا  یکی  دـشاب و  هتـشاد  هدریـش  نز  ود  یـسک 

نآ ردارب  رهاوخ و  هب  رتخد  نآ  ردارب  رهاوخ و  دهدب  لماک  ریـش  ار  يرتخد  رـسپ و  رهوش  کی  ریـش  زا  ینز  رگا  هلأسم 2480 - دوشیمن .
هدازردارب ای  هدازرهاوخ  ندروخ ، ریش  هطـساو  هب  هک  ییاهنز  اب  دوخ ، نز  نذا  نودب  دناوتیمن  ناسنا  هلأسم 2481 - دنوشیمن . مرحم  رسپ 

یعاضر هک  رـسپ  نآ  گرزب  ردام  رداـم و  رهاوخ و  رتخد و  اـب  دـناوتیمن  دـنک ، طاول  يرـسپ  اـب  رگا  زین  و  دـنک . جاودزا  دـناهدش  وا  نز 
هب هداد  ریش  ار  ناسنا  ردارب  هک  ینز  هلأسم 2482 - دیامن . جاودزا  دناهدش  وا  ردام  رهاوخ و  رتخد و  ندروخ ، ریش  هطساو  هب  ینعی  دنتـسه 
هچ رگا  رهاوخ ، ود  اب  دـناوتیمن  ناسنا  هلأسم 2483 - دـنکن . جاودزا  وا  اب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچ  رگا  دوشیمن ، مرحم  ناسنا 

دمهفب دعب  دـنک و  دـقع  ار  نز  ود  هچنانچ  و  دـنک ، جاودزا  دنـشاب  هدـش  رگیدـکی  رهاوخ  ندروخ ، ریـش  هطـساو  هب  ینعی  دنـشاب  یعاضر 
دقع حیحـص و  یلوا  دـقع  هدوبن  تقو  کی  رد  رگا  تسا و  لطاب  ود  ره  هدوب  تقو  کی  رد  ناـنآ  دـقع  هک  یتروص  رد  دـناهدوب ، رهاوخ 
مارح وا  رب  شرهوـش  دـهد ، ریـش  دوـشیم  هتفگ  ًادـعب  هک  ار  یناـسک  دوـخ  رهوـش  ریـش  زا  نز  رگا  هلأسم 2484 - دـشابیم . لـطاب  یمود 

دـالوا موس : ار . دوخ  هلاـخ  ییاد و  همع و  ومع و  مود : ار . دوخ  رهاوخ  ردارب و  لوا : دـننک : طاـیتحا  هک  تسا  نآ  رتهب  هچ  رگا  دوشیمن ،
ای دوـخ ، هدازرهاوـخ  مشـش : ار . دوـخ  رهوـش  رهاوـخ  اـی  رهوـش ، ردارب  مـجنپ : ار . دوـخ  هدازردارب  مراـهچ : ار . دوـخ  ییاد  دـالوا  وـمع و 

یسک رگا  هلأـسم 2485 - ار . دوخ  رهوش  رگید  نز  هون  متـشه : ار . شرهوش  هلاـخ  ییاد و  همع و  ومع و  متفه : ار . شرهوـش  هدازرهاوـخ 
. دیامن يراددوخ  وا  اب  جاودزا  زا  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  دوشیمن  مرحم  ناسنا  هب  دهد  ریش  ار  ناسنا  هلاخ  رتخد  ای  همع  رتخد 

ریـش وا  يوـمع  دـنزرف  هـک  ینز  دـهد ، ریـش  ار  رگید  نز  يوـمع  دـنزرف  نز ، ود  نآ  زا  یکی  رگا  دراد ، نز  ود  هـک  يدرم  هلأسم 2486 -
. دوشیمن مارح  دوخ  رهوش  هب  هدروخ ،

نداد ریش  بادآ 

دریگن و دزم  دوخ  رهوش  زا  نداد  ریـش  يارب  ردام  هک  تسا  راوازـس  تسا و  وا  رداـم  سک  ره  زا  رتهب  هچب  نداد  ریـش  يارب  هلأسم 2487 -
. دـهدب هیاد  هب  هتفرگ و  وا  زا  ار  هچب  دـناوتیم  رهوش  دریگب ، دزم  هیاد  زا  رتـشیب  دـهاوخب  رداـم  رگا  و  دـهدب . دزم  رهوش  هک  تسا  بوـخ 

تسا هورکم  دشاب و  وکین  تروص  تفع و  لقع و  ياراد  یماما و  هدزاود  دنریگیم ، لفط  يارب  هک  ياهیاد  تسا  بحتسم  هلأسم 2488 -
هب انز  زا  دراد  هک  ياهچب  هک  دنریگب  ياهیاد  تسا  هورکم  زین  و  دشاب ، هدازانز  ای  قلخدب ، ای  تروص ، دـب  ای  یماما  هدزاود  ریغ  ای  لقع  مک 

. دشاب هدمآ  ایند 

نداد ریش  هقرفتم  لئاسم 

یناسک هچ  هب  هک  دوش  شومارف  تسا  نکمم  اریز  دـنهدن ، ریـش  ار  ياهچب  ره  هک  دـننک  يریگولج  اـهنز  زا  تسا  بحتـسم  هلأسم 2489 -
دننکیم ادیپ  یشیوخ  ندروخ ، ریـش  هطـساو  هب  هک  یناسک  هلأسم 2490 - دنیامن . جاودزا  رگیدـکی  اب  مرحم  رفن  ود  ًادـعب  دـناهداد و  ریش 

نانآ يارب  دراد  دوخ  ناشیوخ  اب  ناسنا  هک  یـشیوخ  ياهقح  دنربیمن و  ثرا  رگیدکی  زا  یلو  دنیامن ، مارتحا  ار  رگیدکی  تسا  بحتـسم 
ریش هطساو  هب  رگا  هلأسم 2492 - دـنهدب . ریـش  مامت  لاس  ود  ار  هچب  تسا  بحتـسم  دـشاب ، نکمم  هک  یتروص  رد  هلأسم 2491 - تسین .

هب هک  دهد  ریش  ار  ياهچب  تسین  زیاج  یلو  دهد ، ریش  ار  رگید  سک  هچب  رهوش ، هزاجا  نودب  دناوتیم  نز  دورن ، نیب  زا  رهوش  قح  نداد ،
نآ دیابن  نز  دشاب  هدرک  دـقع  دوخ  يارب  ار  يراوخریـش  رتخد  وا  رهوش  رگا  اًلثم  دوش . مارح  دوخ  رهوش  هب  هچب  نآ  هب  نداد  ریـش  هطـساو 

یسک رگا  هلأسم 2493 - ددرگیم . مارح  وا  رب  دوشیم و  رهوش  نز  ردام  شدوخ  دـهد  ریـش  ار  رتخد  نآ  رگا  نوچ  دـهد ، ریـش  ار  رتخد 
رد هک  یطیارش  اب  زور  ود  نآ  رد  دنک و  هغیـص  دوخ  يارب  هزور  ود  اًلثم  ار  يراوخریـش  رتخد  دیاب  دوش ، مرحم  وا  هب  شردارب  نز  دهاوخب 

يوسوملا هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هرس سدق   ) ینیمخلا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 433 

http://www.ghaemiyeh.com


هب دیوگب  دنک  دقع  دوخ  يارب  ار  ینز  هک  نآ  زا  شیپ  درم  رگا  هلأسم 2494 - دهد . ریش  ار  رتخد  نآ  شردارب  نز  دش  هتفگ  هلأسم 2474 
نز نآ  اب  دناوتیمن  دشاب ، نکمم  وا  قیدصت  هچنانچ  هدروخ ، ار  وا  ردام  ریـش  دیوگب  اًلثم  هدـش : مارح  وا  رب  نز  نآ  ندروخ ، ریـش  هطـساو 

هدرکن یکیدزن  وا  اـب  درم  رگا  سپ  تسا ، لـطاب  دـقع  دـیامن  لوبق  ار  وا  فرح  مه  نز  دوخ  دـیوگب و  دـقع  زا  دـعب  رگا  و  دـنک . جاودزا 
دمهفب یکیدزن  زا  دعب  رگا  درادن و  رهم  تسا ، مارح  درم  نآ  رب  دـنادب  نز  ندرک ، یکیدزن  تقو  رد  یلو  دـشاب ، هدرک  یکیدزن  ای  دـشاب ،

هب دیوگب  دـقع  زا  شیپ  نز  رگا  هلأسم 2495 - دـهدب . دنتـسه  وا  لثم  هک  ییاهنز  قباطم  ار  وا  رهم  دـیاب  رهوش  هدوب ، مارح  درم  نآ  رب  هک 
، دیوگب دقع  زا  دعب  رگا  دنک و  جاودزا  درم  نآ  اب  دناوتیمن  دشاب  نکمم  وا  قیدـصت  هچنانچ  هدـش ، مارح  يدرم  رب  ندروخ  ریـش  هطـساو 

ینداد ریش  هلأسم 2496 - دش . هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  نآ  مکح  تسا و  مارح  وا  رب  نز  هک  دیوگب  دـقع  زا  دـعب  درم  هک  تسا  یتروص  لثم 
ود تداهـش  مود : دنک . ادـیپ  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  ناسنا  هک  ياهّدـع  نداد  ربخ  لوا : دوشیم : تباث  زیچ  ود  هب  تسا  ندـش  مرحم  تلع  هک 

راهچ تسیب و  هچب  نالف  هک  میاهدید  ام  دنیوگب  اًلثم  دنیوگب ، مه  ار  نداد  ریش  طیارـش  دیاب  یلو  دنـشاب ، لداع  هک  نز  راهچ  ای  لداع  درم 
، دنهد حرش  دش  هتفگ  هلأسم 2474  رد  هک  ار  اهطرش  ریاس  نینچمه  و  هدروخن ، نیب  رد  مه  يزیچ  هدروخریش و  نز  نالف  ناتسپ  زا  تعاس 

تسین مزال  دنرادن  تفلاخم  هدیقع  رد  مه  نز  درم و  اب  دنتسین و  فلاخم  مه  اب  هدیقع  رد  دننادیم و  ار  طیارـش  هک  دشاب  مولعم  رگا  یلو 
دنشاب هتشاد  نامگ  ای  هن ، ای  هدروخ  ریش  تسا  ندش  مرحم  تلع  هک  يرادقم  هب  هچب  دننک  کش  رگا  هلأسم 2497 - دنهد . حرش  ار  طیارش 

. دننک طایتحا  هک  تسا  نآ  رتهب  یلو  دوشیمن  مرحم  یسک  هب  هچب  هدروخریش  رادقم  نآ  هب  هک 

قالط ماکحا 

قالط ماکحا 

وا رگا  و  دهد ، قالط  دوخ  رایتخا  هب  و  دشاب ، غلاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  لقاع و  دیاب  دـهدیم ، قالط  ار  دوخ  نز  هک  يدرم  هلأسم 2498 -
دیوگب یخوش  هب  ار  قالط  هغیص  رگا  سپ  دشاب ، هتشاد  قالط  دصق  دیاب  زین  و  تسا ، لطاب  قالط  دهد  قالط  ار  شنز  هک  دننک  روبجم  ار 

ای سافن  لاح  رد  ای  یکاپ  نآ  رد  شرهوش  دـشاب و  كاپ  سافن  ضیح و  نوخ  زا  قـالط  تقو  رد  دـیاب  نز  هلأسم 2499 - تسین . حیحص 
هلأـسم 2500- دوشیم . هتفگ  هدـنیآ  لـئاسم  رد  طرـش  ود  نیا  لیـصفت  دـشاب و  هدرکن  یکیدزن  وا  اـب  هدوب  یکاـپ  نیا  زا  شیپ  هک  ضیح 
. دشاب هدرکن  یکیدزن  وا  اب  جاودزا  زا  دـعب  شرهوش  هک  نآ  لوا : تسا : حیحـص  تروص  هس  رد  سافن  ای  ضیح  لاح  رد  نز  نداد  قالط 
. درادن لاکشا  هدوب ، نتسبآ  دمهفب  دعب  دهدب ، شقالط  ضیح  لاح  رد  رهوش  تسا و  نتـسبآ  هک  دشابن  مولعم  رگا  و  دشاب ، نتـسبآ  مود :

ضیح نوـخ  زا  ار  نز  رگا  هلأسم 2501 - دمهفب . ار  نز  ندوب  كاپ  هک  دـشاب  لکـشم  شیارب  ای  دـناوتن  ندوب  بیاغ  هطـساو  هب  درم  موس :
دـنادب و ضیح  رد  ار  وا  رگا  تسا و  لطاب  وا  قالط  هدوب ، ضیح  لاح  رد  قالط  عقوم  هک  دوش  مولعم  دـعب  دـهد  شقـالط  دـنادب و  كاـپ 
، تسا سافن  ای  ضیح  لاح  رد  شنز  دنادیم  هک  یـسک  هلأسم 2502 - تسا . حیحـص  وا  قالط  هدوب  كاپ  دوش  مولعم  دعب  دـهد  شقالط 
. دنک ربص  دنوشیم  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  اهنز  ًالومعم  هک  یتدم  ات  دیاب  دهد ، قالط  ار  وا  دهاوخب  دنک و  ترفاسم  اًلثم  دوش  بیاغ  رگا 
ای ضیح  لاح  رد  وا  نز  هک  دـنک  ادـیپ  عالطا  دـناوتب  هچنانچ  دـهد  قالط  ار  دوخ  نز  دـهاوخب  تسا  بیاغ  هک  يدرم  رگا  هلأسم 2503 -
هک یتدـم  ات  دـیاب  هدـش ، نیعم  عرـش  رد  هک  دـشاب  يرگید  ياههناشن  ای  نز ، ضیح  تداع  يور  زا  وا  عالطا  هچ  رگا  هن ، اـی  تسا  ساـفن 

یکیدزن تسا  كاپ  سافن  ضیح و  نوخ  زا  هک  شلاـیع  اـب  رگا  هلأسم 2504 - دـنک . ربص  دـنوشیم  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  اهنز  ًالومعم 
، تسا نتـسبآ  ای  هدشن ، مامت  شلاس  ُهن  هک  ار  ینز  یلو  دوش ، كاپ  دنیبب و  ضیح  هرابود  ات  دنک  ربص  دیاب  دهد ، شقالط  دهاوخب  دـنک و 

رگا لاس و  تصـش  زا  رتشیب  تسا  هدّیـس  رگا  ینعی  دـشاب  هسئای  رگا  تسا  نینچمه  و  درادـن ، لاکـشا  دـنهد ، قالط  یکیدزن  زا  دـعب  رگا 
رد دـنک و  یکیدزن  تسا  كاپ  سافن  ضیح و  نوخ  زا  هک  ینز  اـب  هاـگره  هلأسم 2505 - دشاب . هتـشاد  لاس  هاجنپ  زا  رتشیب  تسین  هدـّیس 
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ضیح نوخ  زا  هک  ینز  اب  رگا  هلأسم 2506 - درادن . لاکـشا  هدوب  نتـسبآ  قالط  عقوم  هک  دوش  مولعم  دعب  رگا  دهد  شقالط  یکاپ  نامه 
نآ زا  دـعب  ًالومعم  نز  هک  يردـقب  دـیاب  دـهد ، شقالط  رفـس  رد  دـهاوخب  هچنانچ  دـیامن ، ترفاسم  دـنک و  یکیدزن  تسا  كاپ  ساـفن  و 

دنیبیمن ضیح  یضرم  هطساو  هب  هک  ار  دوخ  نز  دهاوخب  درم  رگا  هلأسم 2507 - دنک . ربص  دوشیم  كاپ  هرابود  دنیبیم و  نوخ  یکاپ ،
قالط هلأسم 2508 - دهد . قالط  ار  وا  دعب  دیامن و  يراددوخ  وا  اب  عامج  زا  هام  هس  ات  هدرک  یکیدزن  وا  اب  هک  یتقو  زا  دیاب  دـهد ، قالط 

وا نز  مسا  دناوخب و  ار  قالط  هغیص  دهاوخب  رهوش  دوخ  رگا  دنونـشب و  ار  نآ  لداع  درم  ود  دوش و  هدناوخ  حیحـص  یبرع  هغیـص  هب  دیاب 
ُۀَجْوَز دیوگب : دیاب  لیکو  نآ  دـنک  لیکو  ار  يرگید  رگا  تسا و  اهر  همطاف  نم  نز  ٌقلاط  ۀَـمِطاف  ِیتَجْوَز  دـیوگب : دـیاب  دـشاب  همطاف  اًلثم 

هب وا  ندش  اهر  و  درادن ، قالط  دناهدرک  دقع  ار  وا  هلاس  کی  ای  ههام  کی  اًلثم  هدـش ، هغیـص  هک  ینز  هلأسم 2509 - ٌِقلاط . ُۀَمِطاف  ِیلِّکُوم 
كاپ نتفرگ و  دهاش  مدیـشخب و  وت  هب  ار  تدم  دیوگب : هک  بیترت  نیا  هب  دشخبب  وا  هب  ار  تدـم  درم  ای  دوش ، مامت  شتدـم  هک  تسا  نیا 

. تسین مزال  ضیح  زا  نز  ندوب 

قالط هّدِع 

قالط زا  دـعب  دـشاب ، هدرک  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  هچ  رگا  ینعی  درادـن ، هدـع  هسئای  نز  هدـشن و  مامت  شلاـس  ُهن  هک  ینز  هلأسم 2510 -
، دـهد شقالط  دـنک و  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  رگا  تسین  هسئای  هدـش و  مامت  شلاس  ُهن  هک  ینز  هلأسم 2511 - دنک . رهوش  ًاروف  دـناوتیم 
و دوش ، كاپ  دنیبب و  ضیح  راب  ود  هک  دنک  ربص  يردقب  داد ، شقالط  یکاپ  رد  هک  نآ  زا  دـعب  ینعی  درادـهگن  هّدـع  دـیاب  قالط  زا  دـعب 

هّدـع دـهدب  شقالط  وا  اب  ندرک  یکیدزن  زا  شیپ  رگا  یلو  دـنک . رهوش  دـناوتیم  دوشیم و  مامت  وا  هّدـع  دـید  ار  موس  ضیح  هک  نیمه 
ضیح هـک  دـشاب  ییاـهنز  نـس  رد  رگا  دـنیبیمن  ضیح  هـک  ینز  هلأسم 2512 - دـنک . رهوش  ًاروف  قـالط  زا  دـعب  دـناوتیم  ینعی  درادـن ،

هک ینز  هلأسم 2513 - درادهگن . هّدع  هام  هس  ات  قالط  زا  دعب  دیاب  دـهد ، قالط  ار  وا  ندرک  یکیدزن  زا  دـعب  شرهوش  هچنانچ  دـننیبیم ،
و درادهگن . هّدع  هام  هس  ات  دوشیم  هدـید  هام  هک  یعقوم  زا  ینعی  یلاله  هام  هس  دـیاب  دـنهدب  شقالط  هام  لوا  رگا  تسا ، هام  هس  وا  هّدـع 

مامت هام  هس  ات  درادهگن  هّدع  مراهچ  هام  زا  ار  لوا  هام  يرـسک  زین  نآ و  زا  دعب  هام  ود  اب  ار  هام  یقاب  دیاب  دنهدب ، شقالط  هام  نیب  رد  رگا 
تسیب نآ و  زا  دعب  هام  ود  اب  ار  هام  یقاب  زور  هن  دیاب  دشاب  زور  ُهن  تسیب و  هام  نآ  دنهدب و  شقالط  هام  متسیب  زور  بورغ  رگا  اًلثم  دوش ،

هام زا  هک  يرادقم  اب  ات  درادهگن  هّدع  زور  کیو  تسیب  مراهچ  هام  زا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  درادهگن ، هّدع  مراهچ  هام  زا  زور 
انب تسا ، وا  هچب  ندش  طقـس  ای  ندمآ  ایند  ات  شاهّدع  دنهد ، قالط  ار  نتـسبآ  نز  رگا  هلأسم 2514 - دوش . زور  یس  هتـشادهگن  هّدع  لوا 

هسئای هدش و  مامت  شلاس  ُهن  هک  ینز  هلأسم 2515 - دوشیم . مامت  شاهّدع  دیآ ، ایند  هب  وا  هچب  قالط  زا  دـعب  تعاس  کی  اًلثم  رگا  نیا  رب 
هب ار  تدم  رهوش  ای  دوش  مامت  نز  نآ  تدم  دـیامن و  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  هچنانچ  هلاس  کی  ای  ههام ، کی  اًلثم  دوش  هغیـص  رگا  تسین 

ندرک رهوـش  زا  دـیاب  زور  جـنپ  لـهچ و  دـنیبیمن ، ضیح  رگا  ضیح و  ود  رادـقم  هـب  دـیاب  دـنیبیم  ضیح  هـک  یتروـص  رد  دــشخبب  وا 
شقالط دـنادب  نز  هچ  دوشیم ، ماـمت  قـالط  هغیـص  ندـناوخ  هک  تسا  یعقوم  زا  قـالط  هّدـع  يادـتبا  هلأسم 2516 - دـیامن . يراددوخ 

. درادهگن هّدع  هرابود  تسین  مزال  دناهداد ، قالط  ار  وا  هک  دمهفب  هّدع  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  سپ  دنادن ، ای  دناهداد 

یِعْجِر قالط  نئاب و  قالط 

دیامن لوبق  ینز  هب  ار  وا  دقع  نودب  ینعی  دنک ، عوجر  دوخ  نز  هب  درادـن  قح  درم  قالط ، زا  دـعب  هک  تسا  نآ  نئاب  قالط  هلأسم 2522 -
زا رتشیب  تسا  هدیـس  رگا  ینعی  دشاب  هسئای  هک  ینز  قالط  مود : دشاب . هدشن  مامت  شلاس  ُهن  هک  ینز  قالط  لوا : تسا : مسق  جـنپ  رب  نآ  و 

. دشاب هدرکن  یکیدزن  وا  اب  دقع  زا  دـعب  شرهوش  هک  ینز  قالط  موس : دـشاب . هتـشاد  لاس  هاجنپ  زا  رتشیب  تسین  هدیـس  رگا  لاس و  تصش 
اهنیا ریغ  دش و  دـهاوخ  هتفگ  ًادـعب  اهنیا  ماکحا  تارابم و  علخ و  قالط  مجنپ : دـناهداد . قالط  هعفد  هس  ار  وا  هک  ینز  موس  قالط  مراهچ :
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قالط ار  شنز  هک  یسک  هلأسم 2523 - دیامن . عوجر  وا  هب  دناوتیم  درم  تسا  هّدع  رد  نز  یتقو  ات  قالط  زا  دـعب  هک  تسا  یعجر  قالط 
لـصفم ياهباتک  رد  هک  عقاوم  زا  یـضعب  رد  یلو  دنک ، نوریب  هدوب  هناخ  نآ  رد  قالط  عقوم  هک  ياهناخ  زا  ار  وا  تسا  مارح  هداد ، یعجر 

. دور نوریب  هناخ  نآ  زا  مزال  ریغ  ياهراک  يارب  نز  تسا  مارح  زین  و  درادن ، لاکشا  وا  ندرک  نوریب  هدش ، هتفگ 

ندرک عوجر  ماکحا 

هرابود ار  وا  هک  دشاب  نیا  شیانعم  هک  دنزب  یفرح  لوا : دنک : عوجر  دوخ  نز  هب  دناوتیم  مسق  ود  هب  درم  یعجر  قالط  رد  هلأسم 2524 -
دهاش درم  تسین  مزال  ندرک  عوجر  يارب  هلأسم 2525 - تسا . هدرک  عوجر  دنمهفب  نآ  زا  هک  دنک  يراک  مود : تسا . هداد  رارق  دوخ  نز 

نز هک  يدرم  هلأسم 2526 - تسا . حیحص  مدرک  عوجر  منز  هب  دیوگب  دمهفب ، یسک  هک  نیا  نودب  رگا  هکلب  دهد ، ربخ  نز  هب  ای  دریگب ،
هلأـسم دوریمن . نیب  زا  عوجر  قح  دـنکن ، عوجر  وا  هب  رگید  هک  دـنک  حلـص  وا  اـب  دریگب و  وا  زا  یلاـم  رگا  هداد ، یعجر  قـالط  ار  دوـخ 

موس قالط  زا  دعب  دنک ، شدقع  قالط  ره  زا  دعب  دهد و  قالط  ار  وا  راب  ود  ای  دنک . عوجر  وا  هب  دهد و  قالط  راب  ود  ار  ینز  رگا  - 2527
دناوتیم ینعی  دوشیم ، لالح  لوا  رهوش  هب  طرـش  راهچ  اب  دنک ، رهوش  يرگید  هب  موس  قالط  زا  دعب  رگا  یلو  تسا ، مارح  وا  رب  نز  نآ 

نآ زا  دعب  دنک ، هغیص  ار  وا  هلاس  کی  ای  ههام  کی  اًلثم  رگا  و  دشاب ، یگـشیمه  مود  رهوش  دقع  هکنآ  لوا : دیامن : دقع  هرابود  ار  نز  نآ 
بجاو طایتحا  رب  انب  و  دنک . لوخد  یکیدزن و  وا  اب  دشاب و  غلاب  مود  رهوش  مود : دنک . دقع  ار  وا  دناوتیمن  لوا  رهوش  دش ، ادج  وا  زا  هک 

. دوش مامت  مود  رهوش  تافو  هدع  ای  قالط  هدع  مراهچ : دریمب . ای  دهد  شقالط  مود  رهوش  موس : دوش . لازنا  دیاب 

عْلُخ قالط 

. دنیوگ علخ  قالط  دهد  شقالط  هک  دشخبیم  وا  هب  ار  دوخ  رگید  لام  ای  رهم  تسین و  لیام  شرهوش  هب  هک  ار  ینز  قالط  هلأسم 2528 -
ام یلَع  اُهتَْعلاخ  ُۀَـمِطاف  ِیتَجْوَز  دـیوگیم : دـشاب  همطاف  اًلثم  نز  مسا  هچنانچ  دـناوخب  ار  قـالط  هغیـص  دـهاوخب  رهوش  رگا  هلأسم 2529 -
هب ار  وا  رهم  هـک  دـنک  لـیکو  ار  یـسک  ینز  رگا  هلأـسم 2530 - تسا .) اـهر  وا  مداد  علخ  قـالط  ار  همطاـف  منز  ینعی   ) ٌِقلاـط َیِه  َْتلَذـَب 

لیکو دشاب  همطاف  نز  مسا  دمحم و  رهوش  مسا  اًلثم  هچنانچ  دهد ، قالط  ار  نز  هک  دـنک  لیکو  ار  سک  نامه  رهوش ، دـشخبب و  شرهوش 
: دـیوگیم هلـصاف  نودـب  نآ  زا  سپ  ِْهیَلَع  اهَعَلْخَِیل  ٍدَّمَُحم  ِیلِّکَوُِمل  اَهَرْهَم  ُْتلَذـَب  َۀَـمِطاف  یتَلِّکُوم  ْنَع  دـناوخیم : روط  نیا  ار  قالط  هغیص 
وا هک  دشخبب  وا  رهوش  هب  ار  يرگید  زیچ  رهم  زا  ریغ  هک  دنک  لیکو  ار  یـسک  ینز  رگا  ٌِقلاط و  َیِه  َْتلََذب  ام  یلَع  اُهتَْعلاخ  ِیلِّکَُوم  ُۀَـجْوَز 

. نامُوت َۀَئاِم  ُْتلََذب  دیوگب : دیاب  هداد  ناموت  دص  رگا  اًلثم  دیوگب ، ار  زیچ  نآ  اهرهم )  ) هملک ياج  هب  دیاب  لیکو  دهد  قالط  ار 

تارابم قالط 

هلأسم دنیوگ . تارابم  ار  قالط  نآ  دـهد  قالط  ار  وا  هک  دـهدب  درم  هب  یلام  نز  دـنهاوخن و  ار  رگیدـکی  رهوش  نز و  رگا  هلأسم 2531 -
اهِرْهَم یلَع  َۀَمِطاف  ِیتَجْوَز  ُتأَراب  دیوگب : دـیاب  دـشاب ، همطاف  نز  مسا  اًلثم  هچنانچ  دـناوخب  ار  تارابم  هغیـص  دـهاوخب  رهوش  رگا  - 2532
ُتأَراب دیوگب : دیاب  لیکو  دنک ، لیکو  ار  يرگید  رگا  و  تسا ، اهر  وا  سپ  وا  رهم  لباقم  رد  ار  همطاف  منز  مدرک  تارابم  ینعی  ٌِقلاط  َیِهَف 

هلأسم درادن . لاکـشا  دیوگب  اهرْهَِمب ) ( ) اهِرْهَم یلَع   ) هملک ياج  هب  رگا  تروص  ود  ره  رد  ٌِقلاط و  َیِهَف  اهِرْهَم  یلَع  َۀَمِطاف  یلِّکُوم  َۀَـجْوَز 
هب اًلثم  دشخبب  رهوش  هب  ار  دوخ  لام  هک  نآ  يارب  نز  رگا  یلو  دوش ، هدـناوخ  حیحـص  یبرع  هب  دـیاب  تارابم  علخ و  قالط  هغیـص  - 2533
زا تاراـبم  اـی  علخ ، قـالط  هّدـع  نیب  رد  نز  رگا  هلأسم 2534 - درادـن . لاکـشا  مدیـشخب  وت  هب  ار  لام  نالف  قالط  يارب  دـیوگب  یـسراف 

يارب رهوش  هک  ار  یلام  هلأسم 2535 - دهد . رارق  دوخ  نز  ار  وا  هرابود  دقع  نودب  دنک و  عوجر  دـناوتیم  رهوش  ددرگرب ، دوخ  شـشخب 
. درادن لاکشا  دشاب  رتشیب  رگا  علخ  قالط  رد  یلو  دشابن  رهَم  زا  رتشیب  دیاب  دریگیم ، تارابم  قالط 
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قالط هقرفتم  ماکحا 

نامگ ای  تسین ، شرهوش  وا  هک  دـنادب  نز  هچ  دـنک ، یکیدزن  تسا  وا  دوخ  لایع  هک  نیا  ناـمگ  هب  یمرحماـن  نز  اـب  رگا  هلأسم 2536 -
درم نآ  هک  دنادن  نز  هچنانچ  دنک ، انز  تسین  شلایع  دنادیم  هک  ینز  اب  رگا  هلأسم 2537 - درادهگن . هدع  دیاب  دشابیم ، شرهوش  دنک 

نز دریگب و  قالط  شرهوش  زا  هک  دـنزب  لوگ  ار  ینز  درم ، رگا  هلأسم 2538 - درادهگن . هدع  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  تسین ، وا  رهوش 
رهوش اب  دـقع  نمـض  رد  نز  هاگره  هلأسم 2539 - دـناهدرک . یگرزب  تیـصعم  ود  ره  یلو  تسا ، حیحـص  نز  نآ  دـقع  قـالط و  دوش  وا 

یلو تسا ، لطاب  طرـش  نیا  دـشاب ، وا  اب  قالط  رایتخا  دـهدن  یجرخ  وا  هب  هام  شـش  اًـلثم  اـی  دـیامن ، ترفاـسم  رهوش  رگا  هک  دـنک  طرش 
سپ هچنانچ  دشاب ، لیکو  دوخ  قالط  يارب  وا  فرط  زا  دهدن ، یجرخ  هام  شـش  ات  اًلثم  ای  دنک ، ترفاسم  درم  رگا  هک  دنک  طرـش  هچنانچ 

هب دهاوخب  رگا  هدش ، مگ  شرهوش  هک  ینز  هلأسم 2540 - تسا . حیحص  دهد  قالط  ار  دوخ  هام ، شش  ندادن  یجرخ  ای  درم  ترفاسم  زا 
دشاب تحلصم  رگا  هناوید ، يردپ  دج  ردپ و  هلأسم 2541 - دیامن . لمع  وا  روتـسد  هب  دورب و  لداع  دهتجم  دزن  دیاب  دنک ، رهوش  يرگید 
نامز زا  يرادقم  هچ  رگا  دنک ، هغیـص  ار  ینز  دوخ  لفط  يارب  يردـپ  دـج  ای  ردـپ  رگا  هلأسم 2542 - دـنهدب . قالط  ار  وا  نز  دـنناوتیم 

دناوتیم دشاب ، هچب  حالص  هچنانچ  دنک ، هغیص  هلاس  ود  ار  ینز  شدوخ  هلاس  هدراهچ  رسپ  يارب  اًلثم  دشاب  هغیـص  تدم  ءزج  هچب  فیلکت 
ود درم  هدش ، نیعم  عرش  رد  هک  یتامالع  يور  زا  رگا  هلأسم 2543 - دهد . قالط  دناوتیمن  ار  وا  یمئاد  نز  یلو  دشخبب  ار  نز  نآ  تدم 

يارب ار  نز  نآ  دـیابن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـنادیمن  لداع  ار  نانآ  هک  يرگید  دـهد ، قالط  نانآ  شیپ  ار  دوخ  نز  دـنادب و  لداع  ار  رفن 
لثم ار  وا  جراخم  هچنانچ  دهد  قالط  دمهفب  وا  هک  نیا  نودـب  ار  دوخ  نز  یـسک  رگا  هلأسم 2544 - دنک . دـقع  رگید  سک  يارب  ای  دوخ 

هک ار  ییاهزیچ  دناوتیم  دنک ، تباث  مه  ًاعرـش  مداد و  قالط  ار  وت  شیپ  لاسکی  دیوگب  لاسکی  زا  دعب  اًلثم  دـهدب و  هدوب  شنز  هک  یتقو 
هبلاطم وا  زا  دناوتیمن  هدرک  فرصم  هک  ار  ییاهزیچ  یلو  دریگب ، سپ  وا  زا  تسا  هدرکن  فرصم  وا  هدومن و  هیهت  نز  يارب  تدم  نآ  رد 

. دیامن

بصَغ ماکحا 

، دهد ماجنا  یسک  رگا  هک  تسا ، گرزب  ناهانگ  زا  یکی  نیا  دوش و  طلسم  یسک  قح  ای  لام  رب  ملظ ، يور  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  بصغ 
کی سک  ره  هک  تسا  هدـش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ترـضح  زا  دوشیم . راتفرگ  تخـس  باذـع  هب  تمایق  رد 
ناسنا رگا  هلأسم 2545 - دنزادنایم . وا  ندرگ  هب  قوط  لثم  نآ  هقبط  تفه  زا  ار  نیمز  نآ  تمایق  رد  دنک  بصغ  يرگید  زا  نیمز  بجو 

و هدومن ، بصغ  ار  نانآ  قح  دـننک ، هدافتـسا  هدـش  هتخاـس  مومع  يارب  هک  يرگید  ياـهاج  لـپ و  هسردـم و  دجـسم و  زا  مدرم  دراذـگن 
هلأسم دـنک . فرـصت  تسا  هتفرگ  یـشیپ  نآ  هب  يرگید  اًلبق  هک  دجـسم  رد  ار  ییاج  رگا  طایتحا ، اـب  قفاوم  لاـمتحا  رب  اـنب  تسا  نینچمه 
تـسد هب  نآ  زا  ار  دوخ  بلط  دـهدن  ار  وا  بلط  رگا  هک  دـنامب  وا  شیپ  دـیاب  دراذـگیم ، ورگ  راکبلط  شیپ  ناـسنا  هک  ار  يزیچ  - 2546

دزن هک  ار  یلام  هلأـسم 2547 - تسا . هدرک  بصغ  ار  وا  قـح  دریگب ، وا  زا  ار  زیچ  نآ  دـهدب  ار  وا  بلط  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  سپ  دروآ ،
هچنانچ دنیامن و  هبلاطم  وا  زا  هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ  دنناوتیم  راکبلط  لام و  بحاص  دنک  بصغ  يرگید  رگا  دناهتشاذگورگ ، یسک 

زیچ نآ  دوخ  لـثم  مه  ضوـع  نآ  دـنریگب ، ار  نآ  ضوـع  دورب و  نیب  زا  زیچ  نآ  رگا  و  تسا ، ورگ  رد  مه  زاـب  دـنریگب ، وا  زا  ار  زیچ  نآ 
ار نآ  ضوع  دیاب  دورب  نیب  زا  زیچ  نآ  رگا  و  دنادرگرب ، شبحاص  هب  دیاب  دنک ، بصغ  ار  يزیچ  ناسنا  رگا  هلأسم 2548 - دشابیم . ورگ 
، دوش ادـیپ  ياهرب  هدرک ، بصغ  هک  يدنفـسوگ  زا  اًـلثم  دـیآ  تسد  هب  یتعفنم  هدرک  بصغ  هک  يزیچ  زا  رگا  هلأسم 2549 - دـهدب . وا  هب 
زا رگا  هلأسم 2550 - دهدب . ار  نآ  هراجا  دیاب  دنیشنن  نآ  رد  هچ  رگا  هدرک ، بصغ  ار  ياهناخ  اًلثم  هک  یسک  زین  تسا و  لام  بحاص  لام 
ود هاگره  هلأسم 2551 - دهدب . ار  نآ  ضوع  دـیاب  هتفر ، نیب  زا  رگا  دـهدب و  وا  ّیلو  هب  ار  نآ  دـیاب  دـنک ، بصغ  ار  يزیچ  هناوید  ای  هچب 
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هک ییالیتسا  تبـسن  هب  نانآ  مادک  ره  دـنیامن ، بصغ  ار  نآ  دناهتـسناوتیم  ییاهنت  هب  کی  ره  هچ  رگا  دـننک ، بصغ  ار  يزیچ  مه  اب  رفن 
اب هدرک  بصغ  هک  ار  یمدنگ  اًلثم  دنک  طولخم  يرگید  زیچ  اب  هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2552 - تسا . نآ  نماض  هدرک  ادیپ 

هلأسم دنادرگرب . شبحاص  هب  دنک و  ادج  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  تمحز  هچ  رگا  تسا  نکمم  اهنآ  ندرک  ادـج  هچنانچ  دـیامن ، طولخم  وج 
هب شنتخاس  دزم  اب  ار  نآ  دیاب  دیامن  بارخ  دنک و  بصغ  تسا  زیاج  شنتـشاد  هاگن  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  هرقن  الط و  فرظ  رگا  - 2553

يارب هچنانچ  و  دهدب ، دیاب  مه  ار  تمیق  توافت  دشاب  هتخاسن  هتخاس و  توافت  زا  رتمک  نتخاس  دزم  هک  یتروص  رد  دـهدب و  نآ  بحاص 
ار نآ  هک  دنک  روبجم  ار  وا  دناوتیمن  کلام  زین  دیامن و  لوبق  تسین  روبجم  کلام  مزاسیم  شلوا  لثم  ار  نآ  دیوگب  دهدن ، دزم  هک  نیا 

بـصغ هک  ار  ییـالط  اًـلثم  دوش  رتـهب  شلوا  زا  هک  دـهد  رییغت  يروـطب  هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2554 - دزاسب . شلوا  لـثم 
هدیـشک هک  یتمحز  يارب  دناوتیمن  دهدب و  وا  هب  دیاب  هدب ، تروص  نیمه  هب  ار  لام  دـیوگب  لام  بحاص  هچنانچ  دزاسب ، هراوشوگ  هدرک 

دیاب دنک ، شلوا  لثم  ار  زیچ  نآ  وا  هزاجا  نودب  رگا  و  دروآرد . شلوا  تروص  هب  ار  نآ  درادـن  قح  کلام  هزاجا  نودـب  هکلب  دریگب  دزم 
دیاب مه  ار  تمیق  توافت  دشاب  هتخاسن  هتخاس و  توافت  زا  رتمک  نتخاس  دزم  هک  یتروص  رد  دـهدب و  شبحاص  هب  مه  ار  نآ  نتخاس  دزم 

هب ار  نآ  دـیاب  دـیوگب  لاـم  بحاـص  و  دوش ، رتـهب  شلوا  زا  هک  دـهد  رییغت  يروطب  هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2555 - دهدب .
، دوش رتـمک  شلوا  زا  نداد  رییغت  هطـساو  هب  نآ  تمیق  هچناـنچ  و  دروآرد ، شلوا  تروـص  هب  ار  نآ  تسا  بجاو  يروآرد  لوا  تروـص 

شلوا تروص  هب  دیاب  دیوگب  نآ  بحاص  دزاسب و  هراوشوگ  رگا  هدرک  بصغ  هک  ار  ییالط  سپ  دهدب ، شبحاص  هب  ار  نآ  توافت  دـیاب 
هلأسم 2556- دهدب . ار  نآ  توافت  دیاب  دوش ، رتمک  نتخاس  هراوشوگ  زا  شیپ  زا  نآ  تمیق  ندرک  بآ  زا  دعب  هک  یتروص  رد  يروآرد ،

نیمز بحاص  هچنانچ  تسا و  وا  دوخ  لام  نآ  هویم  تخرد و  تعارز و  دناشنب ، تخرد  ای  دـنک ، تعارز  هدرک  بصغ  هک  ینیمز  رد  رگا 
زا دیامن  ررـض  هچ  رگا  ار  دوخ  تخرد  ای  تعارز  ًاروف  دیاب  هدرک  بصغ  هک  یـسک  دنامب ، نیمز  رد  تخرد  تعارز و  هک  دشابن  یـضار 

نیمز رد  هک  ار  ییاهیبارخ  دهدب و  نیمز  بحاص  هب  هدوب  نآ  رد  تخرد  تعارز و  هک  یتدـم  رد  ار  نیمز  هراجا  دـیاب  زین  و  دـنکب ، نیمز 
مه ار  نآ  توافت  دـیاب  دوش ، رتمک  شلوا  زا  نیمز  تمیق  اهنیا  هطـساو  هب  رگا  و  دـیامن . ُرپ  ار  اهتخرد  ياج  اًلثم  دـنک  تسرد  هدـش ، ادـیپ 

روبجم ار  وا  دـناوتیمن  نیمز  بحاص  زین  و  دـهد . هراجا  ای  دـشورفب ، وا  هب  ار  نیمز  هک  دـنک  روبجم  ار  نیمز  بحاص  دـناوتیمن  دـهدب و 
، دـنامب وا  نیمز  رد  تخرد  تعارز و  هک  دوـش  یـضار  نیمز  بحاـص  رگا  هلأسم 2557 - دـشورفب . وا  هب  ار  تعارز  اـی  تخرد  هک  دـنک 
هک یتقو  ات  هدرک  بصغ  هک  یتقو  زا  ار  نیمز  نآ  هراجا  دیاب  یلو  دـنکب  ار  تعارز  تخرد و  تسین  مزال  هدرک ، بصغ  ار  نآ  هک  یـسک 

دـشاب دنفـسوگ  واگ و  لثم  هک  یتروص  رد  دورب ، نیب  زا  هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2558 - دهدب . هدش  یـضار  نیمز  بحاص 
هچناـنچ دـهدب و  ار  نآ  تمیق  دـیاب  دراد ، رگید  تمیق  نآ  تسوپ  تمیق و  کـی  نآ  تشوگ  اًـلثم  دراد  قرف  مه  اـب  نآ  يازجا  تمیق  هک 

هتفر نیب  زا  هدرک و  بصغ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2559 - دهدب . هدرک  فلت  هک  ار  يزور  تمیق  دیاب  دـشاب ، هدرک  قرف  نآ  رازاب  تمیق 
هک ار  يزیچ  یلو  دـهدب ، هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ  ناـمه  لـثم  دـیاب  درادـن ، قرف  مه  اـب  شیازجا  تمیق  هک  دـشاب  وـج  مدـنگ و  دـننام 

دنفسوگ لثم  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2560 - تسا . هتفر  نیب  زا  هدرک و  بصغ  ار  نآ  هک  دشاب  يزیچ  لثم  شتایـصوصخ  دیاب  دـهدیم 
هدوب وا  شیپ  هک  یتدم  رد  یلو  دشاب  هدرکن  قرف  نآ  رازاب  تمیق  هچنانچ  دورب ، نیب  زا  دـیامن و  بصغ  دراد  قرف  مه  اب  نآ  يازجا  تمیق 
دیامن بصغ  وا  زا  يرگید  هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2561 - دهدب . هتفر  نیب  زا  هک  ار  یقاچ  تمیق  دیاب  دشاب ، هدش  قاچ  اًلثم 

، دنک هبلاطم  یمود  زا  یلوا  دـناوتیم  دریگب ، یلوا  زا  رگا  دریگب و  نانآ  مادـک  ره  زا  ار  نآ  ضوع  دـناوتیم  لام  بحاص  دورب ، نیب  زا  و 
زا یکی  دنشورفیم  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2562 - دنک . هبلاطم  وا  زا  دناوتیمن  هدش  فلت  وا  شیپ  هدنادرگرب و  یلوا  هب  یمود  رگا  یلو 

و تسا ، لطاب  هلماعم  دـنیامن ، هلماعم  نزو  نودـب  دـننک ، شورف  دـیرخ و  نزو  اب  دـیاب  هک  ار  يزیچ  اًـلثم  دـشابن  نآ  رد  هلماـعم  ياـهطرش 
زا هک  ار  يزیچ  هن  رگ  درادن و  لاکشا  دننک  فرصت  رگیدکی  لام  رد  هک  دنشاب  یضار  هلماعم ، زا  رظن  عطق  اب  رادیرخ  هدنـشورف و  هچنانچ 

، دوش فلت  يرگید  تسد  رد  کی  ره  لام  هک  یتروص  رد  و  دـننادرگرب . مه  هب  ار  نآ  دـیاب  تسا و  یبصغ  لام  لثم  دـناهتفرگ  رگیدـکی 
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ای دـنیبب  ار  نآ  هک  دریگب  هدنـشورف  زا  ار  یلام  هاـگره  هلأسم 2563 - دـهدب . ار  نآ  ضوع  دـیاب  دـنادن ، هچ  تسا  لطاب  هلماعم  دـنادب  هچ 
. دهدب شبحاص  هب  ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش ، فلت  لام  نآ  هک  یتروص  رد  درخب ، دیدنسپ  رگا  ات  درادهگن  دوخ  دزن  یتدم 

دنکیم ادیپ  ار  نآ  ناسنا  هک  یلام  ماکحا 

تسا نآ  بجاو  طایتحا  دوش ، مولعم  شبحاص  نآ ، هطـساو  هب  هک  دشاب  هتـشادن  ياهناشن  رگا  دنکیم  ادیپ  ناسنا  هک  یلام  هلأسم 2564 -
رتمک رادهکس  هرقن  دوخن   12 زا 6 / نآ  تمیق  دراد و  هناشن  هک  دـنک  ادـیپ  یلام  رگا  هلأسم 2565 - دهدب . هقدـص  شبحاص  فرط  زا  هک 
مولعم نآ  بحاص  رگا  و  درادرب ، وا  هزاجا  نودـب  دـناوتیمن  هن ، ای  تسا  یـضار  دـنادن  ناسنا  دـشاب و  مولعم  نآ  بحاـص  هچناـنچ  تسا ،
دـصق رگا  هکلب  دهدب ، ار  نآ  ضوع  دیابن  دوش  فلت  رگا  تروص  نیا  رد  درادرب و  دوش  شدوخ  کلم  هک  نیا  دصق  هب  دـناوتیم  دـشابن ،

هدرک ادـیپ  هک  يزیچ  هاـگره  هلأـسم 2566 - تسین . بجاو  وا  رب  ضوـع  نداد  دوـش ، فـلت  وا  ریـصقت  نودـب  هدرکن و  مـه  ندـش  کـلم 
رد تسا ، ناناملـسم  ناما  رد  هک  دـشاب  يرفاک  نآ  بحاـص  هچ  رگا  دـنک ، ادـیپ  ار  شبحاـص  دـناوتیم  نآ  هطـساو  هب  هک  دراد  ياهناـشن 

هتفه کی  ات  هدرک  ادیپ  ار  نآ  هک  يزور  زا  هچنانچ  و  دنک ، نالعا  دـیاب  دـسرب  رادهکـس  هرقن  دوخن   12 هب 6 / زیچ  نآ  تمیق  هک  یتروـص 
شدوخ ناـسنا  رگا  هلأسم 2567 - تسا . یفاک  دـنک  نالعا  مدرم  عاـمتجا  لـحم  رد  هبترم  کـی  ياهتفه  لاـس  کـی  اـت  دـعب  يزور و  ره 

دـنک و نالعا  لاس  کی  ات  رگا  هلأسم 2568 - دیامن . نالعا  وا  فرط  زا  دیوگب  دراد  نانیمطا  هک  یـسک  هب  دناوتیم  دـنک  نالعا  دـهاوخن 
يارب ای  دهدب ، وا  هب  ار  نآ  ضوع  دش  ادیپ  شبحاص  تقو  ره  هک  نیا  دصق  هب  درادرب  دوخ  يارب  ار  نآ  دـناوتیم  دوشن  ادـیپ  لام  بحاص 

هلأسم 2569- دهدب . هقدص  شبحاص  فرط  زا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دهدب ، وا  هب  دش  ادیپ  تقو  ره  هک  دـنک  يرادـهگن  وا 
رد هچنانچ  دورب ، نیب  زا  دـنک و  يرادـهگن  شبحاص  يارب  ار  لام  دـشن  ادـیپ  لام  بحاـص  درک و  نـالعا  لاـس  کـی  هک  نآ  زا  دـعب  رگا 

يارب ای  دشاب ، هداد  هقدص  شبحاص  فرط  زا  رگا  یلو  تسین  نماض  هدومنن  مه  يورهدایز  ینعی  يدـعت  هدرکن و  یهاتوک  نآ  يرادـهگن 
نالعا دش  هتفگ  هک  يروتسد  هب  ًادمع  رگا  هدرک ، ادیپ  ار  یلام  هک  یسک  هلأسم 2570 - تسا . نماض  تروص  ره  رد  دشاب ، هتشادرب  دوخ 

دیاب وا  ّیلو  دـنک ، ادـیپ  يزیچ  غلابان  هچب  رگا  هلأسم 2571 - دنک . نالعا  تسا  بجاو  مه  زاب  هدرک ، تیـصعم  هک  نیا  زا  هتـشذگ  دـنکن ،
تـسا نآ  بجاو  طایتحا  دوش  دیماان  لام  بحاص  ندش  ادـیپ  زا  دـنکیم  نالعا  هک  یلاس  نیب  رد  ناسنا  رگا  هلأسم 2572 - دیامن . نالعا 

ای هدرک ، یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هچنانچ  دورب ، نیب  زا  لام  دنکیم  نالعا  هک  یلاس  نیب  رد  رگا  هلأسم 2573 - دهدب . هقدص  ار  نآ  هک 
وا رب  يزیچ  هدومنن  مه  يورهدایز  هدرکن و  یهاتوک  رگا  و  دـهدب ، شبحاـص  هب  ار  نآ  ضوع  دـیاب  دـشاب  هدرک  يورهداـیز  ینعی  يدـعت 

مولعم هک  دنک  ادیپ  ییاج  رد  دسریم  رادهکس  هرقن  دوخن   12 هب 6 / نآ  تمیق  دراد و  هناشن  هک  ار  یلام  رگا  هلأسم 2574 - تسین . بجاو 
ادیپ شبحاص  هچنانچ  دهدب و  هقدـص  شبحاص  فرط  زا  ار  نآ  لوا  زور  رد  دـناوتیم  دوشیمن  ادـیپ  نآ  بحاص  نالعا  هطـساو  هب  تسا 
رگا هلأـسم 2575 - تسا . وا  دوخ  ِلاـم  هداد  هک  ياهقدـص  باوث  دـهدب و  وا  هب  ار  نآ  ضوع  دـیاب  دوشن  یـضار  نداد  هقدـص  هب  دوـش و 

هلأسم دـیامن . نالعا  لاس  کی  ات  دـیاب  هدوبن ، شدوخ  لام  دـمهفب  دـعب  درادرب  تسا  وا  دوخ  ِلام  هک  نیا  لاـیخ  هب  دـنک و  ادـیپ  ار  يزیچ 
هلأسم تسا . یفاک  ماهدرک  ادیپ  يزیچ  دیوگب  هک  ردق  نیمه  هکلب  دیوگب  هدرک  ادیپ  هک  ار  يزیچ  سنج  نالعا ، عقوم  تسین  مزال  - 2576
نیقی و  دیوگب ، ار  نآ  ياههناشن  هک  دهدب  وا  هب  دیاب  یتروص  رد  تسا ، نم  ِلام  دیوگب  يرگید  دنک و  ادـیپ  ار  يزیچ  یـسک  رگا  - 2577

وا هب  نداد  زا  ای  دـهدب  وا  هب  هک  تسا  ریخم  دـشاب  شندوب  کلام  نامگ  بجوم  طقف  اـههناشن  رکذ  رگا  یلو  تسا  وا  لاـم  هک  دـنک  ادـیپ 
ای دجسم ، رد  دنکن و  نالعا  هچنانچ  دسرب  رادهکس  هرقن  دوخن   12 هب 6 / هدرک  ادیپ  هک  يزیچ  تمیق  رگا  هلأسم 2578 - دیامن . يراددوخ 

نماض هدرک  ادـیپ  ار  نآ  هک  یـسک  درادرب  ار  نآ  يرگید  ای  دورب ، نیب  زا  زیچ  نآ  دراذـگب و  تسا  مدرم  عامتجا  لحم  هک  يرگید  ياـج 
تمیق دعب  درادهگن  ار  نآ  تسا  نکمم  هک  يرادقم  ات  دـیاب  دوشیم  دـساف  دـنامب  رگا  هک  دـنک  ادـیپ  يزیچ  هاگره  هلأسم 2579 - تسا .

مکاح زا  يرگید  هب  ای  شدوخ  هب  نآ  شورف  رد  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  درادهگن و  ار  شلوپ  دشورفب و  ای  درادرب  شدوخ  دـنک و 
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وا هب  ار  لوپ  دش ، ادیپ  نآ  بحاص  رگا  ات  دـهد  همادا  ار  لاس  کی  ات  فیرعت  دـیاب  تروص  ره  رد  دریگب و  هزاجا  ناکما  تروص  رد  عرش 
هزاجا عرـش  مکاح  زا  نداد  هقدص  يارب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دهدب و  هقدص  وا  فرط  زا  دشن  ادیپ  نآ  بحاص  رگا  و  دنک . میلـست 
دـشاب نیا  شدصق  هک  یتروص  رد  دشاب ، وا  هارمه  ندناوخ  زامن  نتفرگ و  وضو  عقوم  هدرک  ادـیپ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2580 - دریگب .
دنادـب هچنانچ  دـنراذگب  نآ  ياج  هب  يرگید  شفک  دـنربب و  ار  وا  شفک  رگا  هلأسم 2581 - درادن . لاکـشا  دنک  ادـیپ  ار  نآ  بحاص  هک 
دـشاب هتـشاد  تقـشم  شیارب  ای  سویأم و  شبحاص  ندش  ادیپ  زا  هک  یتروص  رد  هدرب  ار  وا  شفک  هک  تسا  یـسک  ِلام  هدنام  هک  یـشفک 
يدایز دـش  ادـیپ  نآ  بحاص  تقو  ره  دـیاب  دـشاب  رتشیب  شدوخ  شفک  زا  نآ  تمیق  رگا  یلو  درادرب ، شدوخ  شفک  ياـج  هب  دـناوتیم 

و دهدب . هقدص  شبحاص  فرط  زا  ار  تمیق  يدایز  عرـش  مکاح  هزاجا  اب  دیاب  دوش  دیماان  وا  ندش  ادیپ  زا  هچنانچ  دـهدب و  وا  هب  ار  تمیق 
شبحاص زا  ینعی  دیامن ، کلاملا  لوهجم  هلماعم  نآ  اب  دیاب  هدرب  ار  وا  شفک  هک  تسین  یـسک  ِلام  هدـنام  هک  یـشفک  دـهد  لامتحا  رگا 

12 زا 6 / رتمک  هک  ار  یلاـم  رگا  هلأسم 2582 - دـهدب . هقدـص  ریقف  هب  وا  فرط  زا  دوش  سویأم  وا  ندرک  ادـیپ  زا  هچنانچ  دـنک و  صّحفت 
، درادرب ار  نآ  یـسک  هچنانچ  دراذگب  رگید  ياج  ای  دجـسم  رد  دیامن و  رظن  فرـص  نآ  زا  دـنک و  ادـیپ  دراد  شزرا  رادهکـس  هرقن  دوخن 

. تسا لالح  وا  يارب 

تاناویح ندرک  راکش  ندیرب و  رس  ماکحا 

حیضوت

ناج زا  دـعب  یلها ، هچ  دـشاب و  یـشحو  هچ  دـنربب : رـس  دوشیم  هتفگ  ًادـعب  هک  يروتـسد  هب  ار  تشوگ  لالح  ناویح  رگا  هلأسم 2583 -
، هدـش راوختـساجن  هک  یناویح  هدرک و  یکیدزن  یطو و  نآ  اب  ناسنا  هک  ياهمیهب  یلو  تسا ، كاپ  نآ  ندـب  لـالح و  نآ  تشوگ  نداد ،
هلأسم 2584- تسین . لالح  نآ  تشوگ  ندیرب  رـس  زا  دـعب  دنـشاب ، هدرکن  ءاربتـسا  ار  نآ  دـناهدومن  نیعم  عرـش  رد  هک  يروتـسد  هب  رگا 

رتش واگ و  لثم  هدش  یشحو  ًادعب  هدوب و  یلها  هک  یتشوگ  لالح  ناویح  یهوک و  زب  کبک و  وهآ و  دننام  یشحو  تشوگ  لالح  ناویح 
ناویح یلو  تسا ، لالح  كاپ و  دننک  راکـش  ار  اهنآ  دوشیم  هتفگ  ًادعب  هک  يروتـسد  هب  رگا  تسا ، هدش  یـشحو  هدرک و  رارف  هک  یلها 
راکش اب  تسا ، هدش  یلها  ندرک  تیبرت  هطساو  هب  هک  یشحو  تشوگ  لالح  ناویح  یگناخ و  غرم  دنفسوگ و  دننام  یلها  تشوگ  لالح 
دناوتب هک  دوشیم  لالح  كاپ و  ندرک  راکش  اب  یتروص  رد  یشحو  تشوگ  لالح  ناویح  هلأسم 2585 - دوشیمن . لالح  كاپ و  ندرک 

كاپ و ندرک  راکـش  اب  دـیامن ، زاورپ  دـناوتیمن  هک  کبک  هچب  دـنک و  رارف  دـناوتیمن  هک  وهآ  هچب  نیا  رب  انب  دـیامن  زاورپ  ای  دـنک  رارف 
هلأـسم تسا . مارح  شاهچب  لـالح و  وهآ  دـنیامن  راکـش  ریت  کـی  اـب  دـنک ، رارف  دـناوتیمن  هک  ار  شاهچب  وهآ و  رگا  دوشیمن و  لـالح 

دوشیمن ار  نآ  تشوگ  یلو  تسا ، كاپ  دریمب  دوخ  يدوخ  هب  رگا  درادـن ، هدـنهج  نوخ  یهام  دـننام  هک  یتشوگ  لالح  ناویح  - 2586
. تسا كاپ  نآ  هدرم  یلو  دوشیمن ، لالح  ندیرب  رـس  اب  رام ، دننام  درادن ، هدـنهج  نوخ  هک  یتشوگ  مارح  ناویح  هلأسم 2587 - دروخ .

ناویح و  تسا . مارح  مه  اهنآ  تشوگ  ندروخ  دـنوشیمن و  كاپ  ندرک  راکـش  ندـیرب و  رـس  هطـساو  هب  كوخ  گـس و  هلأسم 2588 -
نآ دننام  ریت و  اب  ای  دنربب ، رـس  دوشیم  هتفگ  هک  يروتـسد  هب  رگا  گنلپ  گرگ و  دننام  تسا  راوختـشوگ  هدـنرد و  هک  ار  یتشوگ  مارح 

لاکـشا مه  شندب  ندـش  كاپ  دـننک ، راکـش  ار  نآ  يراکـش  گس  اب  رگا  و  دوشیمن ، لالح  نآ  تشوگ  یلو  تسا ، كاپ  دـننک  راکش 
نوخ رگا  دـننکیم ، یگدـنز  نیمز  لخاد  رد  رامـسوس  رام و  دـننام  هک  یتاناویح  شوم و  هنیزوب و  سرخ و  لـیف و  هلأسم 2589 - دراد .
كاپ هک  رامسوس  وسار و  رگم  دنوشیمن  كاپ  دنربب  ار  اهنآ  رس  رگا  نینچمه  و  دنـسجن ، دنریمب  دوخ  يدوخ  هب  دنـشاب و  هتـشاد  هدنهج 

، دـنروآ نوریب  ار  نآ  اـی  دـیآ  نوریب  ياهدرم  هچب  هدـنز  ناوـیح  مکـش  زا  رگا  هلأسم 2590 - تسین . هجو  زا  یلاـخ  هیکذـت ، اـب  نآ  ندـش 
. تسا مارح  نآ  تشوگ  ندروخ 
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تاناویح ندیرب  رس  روتسد 

و دنربب ، لماک  روط  هب  ولگ  ریز  یگدمآرب  نییاپ  زا  ار  نآ  ندرگ  گرزب  گر  راهچ  هک  تسا  نآ  ناویح  ندیرب  رس  روتسد  هلأسم 2591 -
هدیاف دنربب  ار  هیقب  دعب  دریمب  ناویح  ات  دننک  ربص  دنربب و  ار  گر  راهچ  زا  یـضعب  رگا  هلأسم 2592 - تسین . یفاک  دنفاکشب  ار  اهنآ  رگا 
ناویح نداد  ناج  زا  شیپ  هچ  رگا  دنربن ، مه  رـس  تشپ  ار  گر  راهچ  لومعم  روط  هب  یلو  دننکن  ربص  مه  رادقم  نیا  هب  رگا  هکلب  درادن ،

تسا و ندرگ  رد  هک  یگر  راـهچ  زا  هک  دـنکب  يروطب  ار  دنفـسوگ  يوـلگ  گرگ  رگا  هلأسم 2593 - دراد . لاکـشا  دـنربب  ار  اهگر  هیقب 
رگید ياج  ای  دشاب ، یقاب  گر  راهچ  دـنکب و  ار  ندرگ  زا  يرادـقم  رگا  یلو  دوشیم ، مارح  ناویح  نآ  دـنامن ، يزیچ  دوش ، هدـیرب  دـیاب 

. دشابیم كاپ  لالح و  دنربب  ار  نآ  رس  دوشیم  هتفگ  هک  يروتسد  هب  دشاب و  هدنز  دنفسوگ  هک  یتروص  رد  دنکب ، ار  ندب 

ناویح ندیرب  رس  طیارش 

راهظا دشاب و  ناملسم  دیاب  نز  هچ  دشاب ، درم  هچ  دربیم  ار  ناویح  رس  هک  یسک  لوا - دراد : طرش  جنپ  ناویح  ندیرب  رـس  هلأسم 2594 -
رس دناوتیم  دمهفب  ار  دب  بوخ و  ینعی  دشاب  زیمم  رگا  مه  ناملسم  هّچب  و  دنکن . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لها  اب  ینمـشد 

ار ناویح  رـس  رگا  هک  دشاب  يروط  دوشن و  ادـیپ  نهآ  هچنانچ  یلو  دـشاب  نهآ  زا  هک  دـنربب  يزیچ  اب  ار  ناویح  رـس  مود - دربب . ار  ناویح 
، ندیرب رس  عقوم  رد  موس - دیرب . ار  نآ  رس  دوشیم  زیت ، گنس  هشیش و  دننام  دنک  ادج  ار  نآ  گر  راهچ  هک  يزیت  زیچ  اب  دریمیم ، دنربن 

دوشیم مارح  ناویح  دنکن  هلبق  هب  ور  ار  ناویح  ًادمع  رگا  دربب ، رـس  هلبق  هب  ور  دیاب  دنادیم  هک  یـسک  دشاب و  هلبق  هب  ور  ناویح  ندب  ولج 
دنک هلبق  هب  ور  ار  ناویح  دـناوتن  ای  تسا ، فرط  مادـک  هلبق  دـنادن  ای  دـنک ، هابتـشا  ار  هلبق  ای  دـنادن ، ار  هلأـسم  اـی  دـنک ، شومارف  رگا  یلو 
ردق نیمه  دربب و  ار  ادخ  مان  ندیرب ، رس  تین  هب  دراذگب  شیولگ  هب  دراک  ای  دربب  ار  ناویح  رـس  دهاوخیم  یتقو  مراهچ - درادن . لاکـشا 

، تسا مارح  مه  نآ  تشوگ  دوشیمن و  كاپ  ناویح  نآ  دربب ، ار  ادخ  مان  ندیرب  رـس  دصق  نودـب  رگا  تسا و  یفاک  هللا  مسب  دـیوگب  هک 
دوخ مد  ای  مشچ  اًلثم  هچ  رگا  دنکب . یتکرح  ندیرب  رس  زا  دعب  ناویح  مجنپ - درادن . لاکـشا  دربن  ار  ادخ  مان  یـشومارف  يور  زا  رگا  یلو 

. تسا هدوب  هدنز  دوش  مولعم  هک  دنز  نیمز  هب  ار  دوخ  ياپ  ای  دهد ، تکرح  ار 

رتش نتشک  روتسد 

تاناویح ندیرب  رـس  يارب  هک  یطرـش  جنپ  اب  دیاب  دشاب ، لالح  كاپ و  نداد  ناج  زا  دعب  هک  دنـشکب  ار  رتش  دـنهاوخب  رگا  هلأسم 2595 -
دنهاوخیم یتقو  هلأسم 2596 - دننک . ورف  شاهنیس  ندرگ و  نیب  يدوگ  رد  دشاب ، هدنرب  نهآ و  زا  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  دراک  دش ، هتفگ 

هدـیباوخ و ولهپ  هب  ای  هدز ، نیمز  هب  ار  اهوناز  هک  یلاح  رد  رگا  یلو  دـشاب  هداتـسیا  رتش  هک  تسا  رتهب  دـنربب ، ورف  رتش  ندرگ  هب  ار  دراـک 
يدوگ رد  دراک  هک  نیا  ياـج  هب  رگا  هلأسم 2597 - درادن . لاکـشا  دننک  ورف  شندرگ  يدوگ  رد  ار  دراک  تسا ، هلبق  هب  ور  شندـب  ولج 

اهنآ تشوگ  دننک ، ورف  ناشندرگ  يدوگ  رد  دراک  رتش ، لثم  ار  اهنیا  دننام  واگ و  دنفـسوگ و  ای  دـنربب ، ار  نآ  رـس  دـننک  ورف  رتش  ندرگ 
ورف شندرگ  يدوگ  رد  دراک  دش  هتفگ  هک  يروتسد  هب  تسا  هدنز  ات  دنربب و  ار  رتش  گر  راهچ  رگا  یلو  تسا . سجن  اهنآ  ندب  مارح و 

تسا هدنز  ات  دننک و  ورف  اهنیا  دننام  ای  دنفسوگ  ای  واگ  ندرگ  يدوگ  رد  دراک  رگا  زین  و  تسا ، كاپ  نآ  ندب  لالح و  نآ  تشوگ  دننک 
هدش نیعم  عرـش  رد  هک  يروتـسد  هب  ار  نآ  دنناوتن  دوش و  شکرـس  یناویح  رگا  هلأسم 2598 - دـشابیم . كاپ  لالح و  دـنربب  ار  نآ  رس 
لثم يزیچ  اب  هچنانچ  دـشابن ، نکمم  عرـش  روتـسد  هب  نآ  نتـشک  دریمب و  اج  نآ  رد  هک  دـنهدب  لامتحا  دـتفیب و  هاچ  رد  اًلثم  اـی  دنـشکب ،

ندوب هلبق  هب  ور  دوشیم و  لالح  دهدب  ناج  مخز  رثا  رد  دننزب و  مخز  ناویح  ندب  هب  دوشیم  مخز  ندب  نآ  يزیت  هطـساو  هب  هک  ریـشمش 
. دشاب اراد  دش  هتفگ  تاناویح  ندیرب  رس  يارب  هک  ار  يرگید  ياهطرش  دیاب  یلو  تسین ، مزال  نآ 
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تسا بحتسم  تاناویح  ندیرب  رس  عقوم  هک  ییاهزیچ 

ياپ دندنبب و  ار  نآ  ياپ  کی  تسد و  ود  دنفسوگ  ندیرب  رس  عقوم  لوا : تسا : بحتسم  تاناویح  ندیرب  رس  رد  زیچ  دنچ  هلأسم 2599 -
نآ تسد  ود  رتش  نتشک  عقوم  دنراذگب و  زاب  ار  نآ  مد  دندنبب و  ار  شیاپ  تسد و  راهچ  واگ  ندیرب  رس  عقوم  دنراذگب و  زاب  ار  شرگید 
رپ ات  دننک  اهر  ندیرب  رـس  زا  دعب  ار  غرم  تسا  بحتـسم  دنراذگب و  زاب  ار  شیاهاپ  دندنبب و  رگیدکی  هب  لغب  ریز  ات  ای  وناز ، ات  نییاپ  زا  ار 

يراک مراهچ : دـنراذگب . نآ  يولج  بآ  ناویح  نتـشک  زا  شیپ  موس : دـشاب . هلبق  هب  ور  دـشکیم  ار  ناویح  هک  یـسک  مود : دـنزب . لاب  و 
هورکم تاناویح  نتـشک  رد  هک  ییاهزیچ  دنربب . ار  ناویح  رـس  هلجع  اب  دننک و  زیت  بوخ  ار  دراک  اًلثم  دوش ، تیذا  رتمک  ناویح  هک  دـننک 

هک دنروایب  ولج  فرط  هب  دننک و  ورف  موقلح  تشپ  ار  دراک  هک  نآ  لوا : تسا : هورکم  تاناویح  نتـشک  رد  زیچ  دنچ  هلأسم 2600 - تسا 
هعمج زور  رهظ  زا  شیپ  ای  بش  رد  موس : دنیبب . ار  نآ  رگید  ناویح  هک  دنـشکب  ار  ناویح  ییاج  رد  مود : دوش . هدیرب  نآ  تشپ  زا  موقلح 

نآ طایتحا  و  دشکب . تسا  هداد  شرورپ  هک  ار  ییاپراهچ  ناسنا  دوخ  مراهچ : درادـن . یبیع  جایتحا  تروص  رد  یلو  دـنربب ، ار  ناویح  رس 
زا شیپ  هک  تسا  مارح  دـنربن و  تسا  تشپ  هریت  رد  هـک  ار  مارح  زغم  دـننکن و  ار  ناوـیح  تسوـپ  حور ، ندـمآ  نوریب  زا  شیپ  هـک  تـسا 

. دوشیمن مارح  ناویح  لمع  نیا  اب  یلو  دننک  ادج  شندب  زا  ار  ناویح  رس  حور ، ندمآ  نوریب 

يراکش گس  اب  ندرک  راکش 

: دراد طرش  شـش  ناویح  نآ  ندوب  لالح  ندوب و  كاپ  دنک  راکـش  ار  یتشوگ  لالح  یـشحو  ناویح  يراکـش  گس  رگا  هلأسم 2609 -
دتـسیاب دننک  يریگولج  نتفر  زا  تقو  ره  دورب و  دنتـسرفب  راکـش  نتفرگ  يارب  ار  نآ  تقو  ره  هک  دـشاب  هدـش  تیبرت  يروطب  گس  لوا :

زا شیپ  هک  دراد  تداع  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درادـن و  عنام  دتـسیان  يریگولج  اب  راکـش  هب  ندـش  کـیدزن  تقو  رد  رگا  یلو 
ار نآ  شبحاص  مود : درادـن . لاکـشا  دروخب  ار  راکـش  ًاقافتا  رگا  یلو  دـننک ، بانتجا  وا  راکـش  زا  دروخیم  ار  راکـش  شبحاص  ندیـسر 

لاـبند دوخ  شیپ  زا  رگا  هکلب  تسا . مارح  ناویح  نآ  ندروخ  دـنک  راکـش  ار  یناویح  دور و  راکـش  لاـبند  دوـخ  شیپ  زا  رگا  دتـسرفب و 
طایتحا رب  انب  دنک ، باتش  شبحاص  يادص  هطـساو  هب  هچ  رگا  دناسرب  راکـش  هب  ار  نآ  رتدوز  هک  دنزب  گناب  شبحاص  ًادعب  دور و  راکش 

هک دشاب  ناملـسم  هچب  ای  دشاب  ناملـسم  دـیاب  دتـسرفیم  ار  گس  هک  یـسک  موس : دـنیامن . يراددوخ  راکـش  نآ  ندروخ  زا  دـیاب  بجاو 
، دتـسرفب ار  گس  دنکیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لها  اب  ینمـشد  راهظا  هک  یـسک  ای  رفاک  رگا  دمهفب و  ار  دـب  بوخ و 

رگا یلو  تسا ، مارح  راکـش  نآ  دربن ، ار  ادخ  مان  ًادمع  رگا  دربب و  ار  ادخ  مان  گس  نداتـسرف  تقو  مراهچ : تسا . مارح  گس  نآ  راکش 
ادخ مان  دسرب  راکش  هب  گس  هک  نآ  زا  شیپ  دربن و  ًادمع  ار  ادخ  مان  گس  نداتسرف  تقو  رگا  و  درادن . لاکـشا  دشاب  یـشومارف  يور  زا 
سپ دریمب  هدرک  ادیپ  گس  نادند  زا  هک  یمخز  هطـساو  هب  راکـش  مجنپ : دـیامن . بانتجا  راکـش  نآ  زا  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دربب  ار 
ناویح هک  دسرب  یتقو  هداتسرف ، ار  گس  هک  یسک  مشش : تسین . لالح  دریمب  سرت  ای  ندیود  زا  راکش  ای  دنک ، هفخ  ار  راکش  گس ، رگا 
ناویح اًلثم  دشاب  تقو  ندیرب  رـس  هزادنا  هب  هک  دسرب  یتقو  هچنانچ  دشابن و  تقو  نآ  ندیرب  رـس  هزادنا  هب  تسا  هدنز  رگا  ای  دـشاب ، هدرم 
یسک هلأسم 2610 - تسین . لالح  دریمب  ات  دربن  ار  ناویح  رـس  هچنانچ  دـنزب ، نیمز  هب  ار  دوخ  ياپ  ای  دـهد ، تکرح  ار  دوخ  مد  اـی  مشچ 
تقو دروآ و  نوریب  ار  دراک  اًلثم  باتـش  اب  لومعم و  روط  هب  هچنانچ  دربب ، ار  ناویح  رـس  دناوتب  هک  دسرب  یتقو  رگا  هداتـسرف  ار  گس  هک 
دراک ندروآ  نوریب  نآ  یگدنبسچ  ای  فالغ  ندوب  گنت  دایز  هطساو  هب  اًلثم  رگا  یلو  تسا ، لالح  دریمب  ناویح  نآ  درذگب و  ندیرب  رس 

نآ بجاو  دریمب ، ناویح  دربـب و  ار  ناویح  رـس  نآ  اـب  هک  دـشابن  وا  هارمه  يزیچ  رگا  زین  دوشیمن و  لـالح  درذـگب  تقو  دـشکب و  لوط 
اهنآ همه  هچنانچ  دـننک ، راکـش  ار  یناویح  مه  اب  دتـسرفب و  ار  گس  دـنچ  رگا  هلأـسم 2611 - دـنک . يراددوخ  نآ  ندروخ  زا  هک  تسا 
مارح راکش  هدوبن ، اهطرش  اهنآ  ياراد  اهنآ  زا  یکی  رگا  تسا و  لالح  راکش  دناهدوب ، هدش  هتفگ  هتشذگ  هحفص  رد  هک  ییاهطرش  ياراد 
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تسا كاپ  لالح و  راکش  نآ  دنک ، راکش  ار  يرگید  ناویح  گس  نآ  دتسرفب و  یناویح  راکـش  يارب  ار  گس  رگا  هلأسم 2612 - تسا .
ار گس  مه  اب  رفن  دنچ  رگا  هلأسم 2613 - دنـشابیم . كاپ  لالح و  اهنآ  يود  ره  دنک ، راکـش  يرگید  ناویح  اب  ار  ناویح  نآ  رگا  زین  و 

دناهداتـسرف هک  ار  ییاهگـس  زا  یکی  رگا  زین  و  تسا . مارح  راکـش  نآ  دربن ، ار  ادـخ  مان  ًادـمع  اـی  دـشاب ، رفاـک  اـهنآ  زا  یکی  دنتـسرفب و 
گس ریغ  يرگید  ناویح  ای  زاب  رگا  هلأسم 2614 - دشابیم . مارح  راکش  نآ  دشابن ، هدش  تیبرت  دش  هتفگ  هتشذگ  هحفص  رد  هک  يروطب 
نیعم عرـش  رد  هک  يروتـسد  هب  دشاب و  هدنز  ناویح  هک  دنـسرب  یتقو  رگا  یلو  تسین  لالح  راکـش  نآ  دـنک ، راکـش  ار  یناویح  يراکش 

. تسا لالح  دنربب  ار  نآ  رس  هدش 

یهام دیص 

بآ رد  هچنانچ  و  تسا ، لالح  نآ  ندروخ  كاپ و  دـهد ، ناج  بآ  نوریب  دـنریگب و  بآ  زا  هدـنز  ار  رادسلف  یهاـم  رگا  هلأسم 2615 -
. تسا مارح  دهد  ناج  بآ  نوریب  دـنریگب و  بآ  زا  هدـنز  هچ  رگا  ار  سلفیب  یهام  دـشابیم و  مارح  نآ  ندروخ  یلو  تسا  كاپ  دریمب 
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 2616 -

دیـص ار  یهام  هک  یـسک  هلأسم 2617 - تسا . لـالح  نداد  ناـج  زا  دـعب  دریگب ، ار  نآ  یـسک  رگید  هلیـسوب  اـی  تسد  اـب  دریمب ، هک  نآ 
بآ جراخ  رد  هتفرگ و  هدنز  ار  نآ  هک  دنادب  دیاب  ناملـسم  یلو  دربب  ار  ادخ  مان  نتفرگ ، عقوم  رد  دـشاب و  ناملـسم  تسین  مزال  دـنکیم ،

تـسا لالح  دشاب ، ناملـسم  تسد  رد  هچنانچ  هدرم ، ای  دناهتفرگ  بآ  زا  هدنز  ار  نآ  تسین  مولعم  هک  ياهدرم  یهام  هلأسم 2618 - هدرم .
هلأسم درادن . لاکشا  هدنز  یهام  ندروخ  هلأسم 2619 - دشابیم . مارح  ماهتفرگ  هدنز  ار  نآ  دیوگب  هچ  رگا  دـشاب ، رفاک  تسد  رد  رگا  و 
یهام رگا  هلأسم 2621 - درادن . لاکشا  نآ  ندروخ  دنشکب ، نداد  ناج  زا  شیپ  بآ  نوریب  رد  ای  دننک ، نایرب  ار  هدنز  یهام  رگا  - 2620

لاکشا هدنام  بآ  نوریب  هک  ار  یتمسق  ندروخ  دتفیب ، بآ  رد  تسا  هدنز  هک  یلاح  رد  نآ  تمسق  کی  دننک و  تمـسق  ود  بآ  نوریب  ار 
. درادن

خلم دیص 

هک یـسک  تسین  مزال  و  تسا . لالح  نآ  ندروخ  نداد  ناج  زا  دعب  دنریگب ، هدنز  يرگید  هلیـسوب  ای  تسد  اب  ار  خـلم  رگا  هلأسم 2622 -
ار نآ  هک  دشابن  مولعم  دشاب و  رفاک  تسد  رد  ياهدرم  خـلم  رگا  یلو  دربب  ار  ادـخ  مان  نتفرگ ، عقوم  رد  دـشاب و  ناملـسم  دریگیم  ار  نآ 

دنک زاورپ  دـناوتیمن  هدرواینرد و  لاـب  هک  یخلم  ندروخ  هلأسم 2623 - تسین . لالح  ماهتفرگ  هدـنز  دـیوگب  هچ  رگا  هن ، ای  هتفرگ  هدـنز 
. تسا مارح 

اهیندیماشآ اهیندروخ و  ماکحا 

اهیندیماشآ اهیندروخ و  ماکحا 

هلأسم دشابیم . هورکم  دُهدُه  وتسرپ و  تشوگ  ندروخ  تسا و  مارح  دراد  لاگنچ  نیهاش  لثم  هک  یغرم  تشوگ  ندروخ  هلأسم 2624 -
مارح سجن و  دنربب ، هدـنز  دنفـسوگ  زا  تشوگ  يرادـقم  ای  هبند  اًلثم  دـنیامن ، ادـج  هدـنز  ناویح  زا  دراد  حور  هک  ار  يزیچ  رگا  - 2625

هک ددغ  نادهچب 6 - جرف 5 - يرن 4 - هلضف 3 - نوخ 2 - - 1 تسا : مارح  تشوگ ، لالح  تاناویح  زا  زیچ  هدزناپ  هلأسم 2626 - دشابیم .
هک مارح  زغم  دشابیم 9 - دوخن  لکش  هب  تسا و  هلک  زغم  رد  هک  يزیچ  دنیوگیم 8 - نالبند  ار  نآ  هک  مخت  دنیوگیم 7 - لوشد  ار  نآ 

هقدح - 14 هناثم )  ) نادلوب - 13 لاحط )  ) زرپس نادهرهز 12 - تسا 11 - تشپ  هریت  فرط  ود  رد  هـک  یپ  تسا 10 - تشپ  هریت  نایم  رد 
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تسا و مارح  غاـمد  بآ  نیگرـس و  ندروخ  هلأـسم 2627 - دـنیوگیم . عجاـشالا  تاذ  نآ  هب  تسا و  مُس  ناـیم  رد  هک  يزیچ  مشچ 15 -
دـشاب و كاپ  رگا  یلو  دـننک ، بانتجا  تسا  رفنتم  نآ  زا  ناسنا  تعیبط  هک  رگید  ثیبخ  ياهزیچ  ندروخ  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 
هلأـسم 2628- درادـن . لاکـشا  نآ  ندروخ  دوش ، باـسح  دوباـن  مدرم  رظن  رد  هک  دوـش  طوـلخم  لـالح  زیچ  اـب  يروـطب  نآ  زا  يرادـقم 

جالع رگا  هجلاعم  يارب  ینمرا  لِـگ  ناتـسغاد و  لِـگ  ندروخ  و  افـش ، يارب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  تبرت  زا  یمک  ندروخ 
ورف زین  و  تسین . مارح  هدـمآ ، ناهد  رد  هک  هنیـس  طلخ  ینیب و  بآ  ندرب  ورف  هلأسم 2629 - درادن . لاکشا  دشاب  اهنیا  ندروخ  هب  رـصحنم 

هلأسم 2630- درادـن . لاکـشا  دـشابن  رفنتم  نآ  زا  ناسنا  تعیبط  رگا  دـیآیم  نوریب  نادـند  يال  زا  ندرک ، لالخ  عقوم  هک  ییاذـغ  ندرب 
اب یـسک  رگا  تسا و  هورکم  غالا  رطاـق و  بسا و  تشوگ  ندروخ  هلأسم 2631 - تسا . مارح  دراد  ررـض  ناـسنا  يارب  هک  يزیچ  ندروخ 
اب رگا  هلأسم 2632 - دنـشورفب . رگید  ياج  رد  دنربب و  نوریب  رهـش  زا  ار  اهنآ  دیاب  دنوشیم و  مارح  دیامن  یکیدزن  ینعی  دـنک  یطو  اهنآ 

ریخأت هک  نآ  نودب  دیاب  تسا و  مارح  مه  اهنآ  ریش  ندیماشآ  دوشیم و  سجن  اهنآ  نیگرس  لوب و  دننک ، یکیدزن  رتش  دنفسوگ و  واگ و 
مه يرگید  همیهب  هب  رگا  هکلب  دـهدب  شبحاـص  هب  ار  نآ  لوـپ  هدرک  یطو  نآ  اـب  هک  یـسک  دـننازوسب و  دنـشکب و  ار  ناوـیح  نآ  دـتفیب 

تسا و هدش  هدرمـش  هانگ  نیرتگرزب  رابخا  زا  یـضعب  رد  مارح و  بارـش ، ندیماشآ  هلأسم 2633 - دوشیم . مارح  نآ  ریـش  دنک  یکیدزن 
زا تسا . رفاک  دشابیم  ربمغیپ  ادخ و  بیذـکت  نآ  نتـسناد  لالح  همزال  هک  دـشاب  تفتلم  هک  یتروص  رد  دـنادب  لالح  ار  نآ  یـسک  رگا 

بارـش هک  یـسک  تسا و  ناهانگ  أشنم  اهیدـب و  هشیر  بارـش  دـندومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 
هگن ار  سک  چیه  مارتحا  درادـن و  كاب  یهانگ  چـیه  زا  دسانـشیمن و  ار  ادـخ  عقوم  نآ  رد  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  دروخیم ،

نوریب وا  ندب  زا  یسانشادخ  نامیا و  حور  دنادرگیمن و  ور  راکشآ  ياهیتشز  زا  دنکیمن و  تیاعر  ار  کیدزن  ناشیوخ  قح  درادیمن و 
دننکیم تنعل  ار  وا  نینمؤم ، ناربمغیپ و  ناگتـشرف و  ادخ و  دنامیم و  وا  رد  تسا  رود  ادـخ  تمحر  زا  هک  یثیبخ  صقان  حور  دوریم و 
شاهنیـس هب  وا  ناهد  بآ  دـیآیم و  نوریب  شناهد  زا  ناـبز  تسا و  هایـس  وا  يور  تماـیق  زور  دوشیمن و  لوبق  وا  زاـمن  زور  لـهچ  اـت  و 

انب دوش  باسح  نانآ  زا  یکی  ناسنا  رگا  دنروخیم ، بارش  نآ  رد  هک  ياهرفس  رس  هلأسم 2634 - تسا . دنلب  وا  یگنشت  دایرف  دزیریم و 
هک ار  يرگید  ناملسم  تسا  بجاو  ناملسم  ره  رب  هلأسم 2635 - تسا . مارح  هرفس  نآ  زا  ندروخ  زیچ  تسشن و  دیابن  بجاو  طایتحا  رب 

. دهد تاجن  گرم  زا  ار  وا  هداد و  بآ  نان و  دریمب ، یگنشت  ای  یگنسرگ  زا  تسا  کیدزن 

تسا بحتسم  ندروخ  اذغ  عقوم  هک  ییاهزیچ 

دیوشب ار  دوخ  تسد  اذغ  زا  دعب  مود : دیوشب . اذغ  زا  شیپ  ار  تسد  ود  ره  لوا : تسا : بحتسم  ندروخ  اذغ  رد  زیچ  دنچ  هلأسم 2636 -
نابزیم لوا  اذغ  زا  شیپ  دشکب و  تسد  همه  زا  دعب  دنک و  ندروخ  اذـغ  هب  عورـش  همه  زا  شیپ  نابزیم  موس : دـنک . کشخ  لامتـسد  اب  و 

لوا اذغ  زا  دعب  هتسشن و  وا  پچ  فرط  هک  یـسک  هب  دسرب  ات  روط  نیمه  هتـسشن و  وا  تسار  فرط  هک  یـسک  دعب  دیوشب ، ار  دوخ  تسد 
هللا مسب  اذـغ  لوا  رد  مراهچ : دـسرب . نابزیم  تسار  فرط  هب  ات  روط  نیمه  دـیوشب و  ار  دوخ  تسد  هتـسشن  نابزیم  پچ  فرط  هک  یـسک 

تـسد اب  مجنپ : تسا . بحتـسم  هَّللا  مسب  نتفگ  اهنآ  مادک  ره  ندروخ  تقو  رد  دشاب ، اذـغ  روج  دـنچ  هرفـس  کی  رـس  رگا  یلو  دـیوگب 
ره دناهتـسشن  هرفـس  کی  رـس  رفن  دنچ  رگا  متفه : دروخن . تشگنا  ود  اب  دروخب و  اذغ  رتشیب  ای  تشگنا  هس  اب  مشـش : دروخب . اذغ  تسار 
اذغ مهد : دهدب . لوط  ار  ندروخ  اذغ  دنیشنب و  دایز  هرفس  رس  مهن : درادرب . کچوک  ار  همقل  متشه : دروخب . شدوخ  ولج  ياذغ  زا  یسک 

اب یلو  دیامن  لالخ  اذغ  زا  دعب  مهدزیس : دسیلب . ار  اهتشگنا  مهدزاود : دنک . دمح  ار  ملاع  دنوادخ  اذغ  زا  دعب  مهدزای : دوجب . بوخ  ار 
رگا یلو  دروخب  دنک و  عمج  دزیریم  هرفـس  نوریب  هچنآ  مهدراهچ : دنکن . لالخ  امرخ  تخرد  گرب  ین و  ناحیر و  بوچ  رانا و  بوچ 

دروخب و اذغ  بش  لوا  زور و  لوا  رد  مهدزناپ : دراذگب . تاناویح  ناگدنرپ و  يارب  دزیریم ، هچنآ  تسا  بحتسم  دروخب ، اذغ  نابایب  رد 
: مهدفه دزادنیب . پچ  ياپ  يور  ار  تسار  ياپ  دباوخب و  تشپ  هب  اذغ  ندروخ  زا  دعب  مهدزناش : دروخن . اذـغ  بش  نیب  رد  زور و  نیب  رد 
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. دیوشب بآ  اب  ندروخ  زا  شیپ  ار  هویم  مهدجیه : دروخب . کمن  نآ  رخآ  اذغ و  لوا  رد 

تسا هورکم  ندروخ  اذغ  رد  هک  ییاهزیچ 

دنوادخ هک  تسا  ربخ  رد  ندروخ و  رپ  مود : ندروخ . اذـغ  يریـس  لاح  رد  لوا : تسا : هورکم  ندروخ  اذـغ  رد  زیچ  دـنچ  هلأسم 2637 -
. غاد ياذغ  ندروخ  مراهچ : ندروخ . اذغ  عقوم  رد  نارگید  تروص  هب  ندرک  هاگن  موس : دیآیم . شدب  رپ  مکش  زا  زیچ  ره  زا  رتشیب  ملاع 

نان ندرک  هراپ  متفه : ندش . رگید  زیچ  رظتنم  هرفس ، رد  نان  نتشاذگ  زا  دعب  مشش : دماشآیم . ای  دروخیم  هک  يزیچ  ندرک  توف  مجنپ :
: مهد دنامن . نآ  رد  يزیچ  هک  يروطب  هدیبسچ  ناوختـسا  هب  هک  یتشوگ  ندرک  كاپ  مهن : اذغ . فرظ  ریز  نان  نتـشاذگ  متـشه : دراک . اب 

. دروخب ار  نآ  اًلماک  هک  نآ  زا  شیپ  هویم  نتخادنا  رود  مهدزای : هویم . ندنک  تسوپ 

ندیماشآ بآ  تابحتسم 

: موس دروخب . بآ  هداتسیا  زور  رد  مود : دماشایب . ندیکم  روط  هب  ار  بآ  لوا : تسا : بحتـسم  زیچ  دنچ  بآ  ندیماشآ  رد  هلأسم 2638 -
. دـماشایب بآ  لـیم  يور  زا  مجنپ : دـماشایب . بآ  سفن  هس  هب  مراـهچ : دـیوگب . هَّلل  دـمحلا  نآ  زا  دـعب  هَّللا و  مسب  بآ  ندـیماشآ  زا  شیپ 

. دیامن تنعل  ار  ترضح  نآ  نالتاق  دنک و  دای  ار  ناشیا  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  هَّللا  دبع  ابا  ترضح  بآ  ندیماشآ  زا  دعب  مشش :

ندیماشآ بآ  تاهورکم 

اب بآ  ندیماشآ  زین  تسا و  هورکم  هداتـسیا  لاح  هب  بش  رد  برچ و  ياذـغ  زا  دـعب  نآ  ندـیماشآ  بآ و  ندـیماشآ  دایز  هلأسم 2639 -
. دشابیم هورکم  تسا  نآ  هتسد  هک  ییاج  هزوک و  هتسکش  ياج  زا  نینچمه  پچ و  تسد 

دْهَع رْذَن و  ماکحا 

يارب تسا  رتهب  نآ  ندرکن  هک  ار  يراک  ای  دروآ ، اج  هب  ادـخ  يارب  ار  يریخ  راک  هک  دوش  مزتلم  ناـسنا  هک  تسا  نآ  رذـن  هلأسم 2640 -
ضیرم هچنانچ  دیوگب  رگا  سپ  دنناوخب  یبرع  هب  ار  نآ  تسین  مزال  دوش و  هدناوخ  هغیـص  دیاب  رذـن  رد  هلأسم 2641 - دیامن . كرت  ادخ 

لقاع فلکم و  دیاب  هدـننکرذن  هلأسم 2642 - تسا . حیحـص  وا  رذـن  مهدـب  ریقف  هب  ناموت  هد  هک  تسا  نم  رب  ادـخ  يارب  دوش ، بوخ  نم 
رذن رایتخایب  ندش  ینابصع  هطـساو  هب  ای  دناهدرک ، روبجم  ار  وا  هک  یـسک  ندرک  رذن  نیا  رب  انب  دنک ، رذن  دوخ  دصق  رایتخا و  هب  دشاب و 
هدش غلاب  تهافس  لاح  اب  هچنانچ  دنکیم ، فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  یهیفـس  مدآ  هلأسم 2643 - تسین . حیحص  هدرک 

نز رذن  هلأسم 2644 - تسین . حیحص  شلام  هب  طوبرم  ياهرذن  دشاب  هدرک  يریگولج  شلاوما  رد  فرـصت  زا  ار  وا  عرـش  مکاح  ای  دشاب 
لمع زا  ار  وا  ای  دنزب ، مه  هب  ار  وا  رذن  دناوتیمن  شرهوش  دنک  رذن  رهوش  هزاجا  اب  نز  رگا  هلأسم 2645 - تسا . لطاب  شرهوش  هزاجایب 

. دیامن لمع  رذن  نآ  هب  دیاب  دشاب  مه  ردپ  هزاجا  نودب  هچ  رگا  دنک  يرذـن  دـنزرف  هاگره  هلأسم 2646 - دیامن . يریگولج  رذن  هب  ندرک 
رگا دورب ، البرک  هدایپ  دناوتیمن  هک  یـسک  نیا  رب  انب  دشاب  نکمم  شیارب  نآ  ماجنا  هک  دنک  رذن  دناوتیم  ار  يراک  ناسنا  هلأسم 2647 -

ای بجاو  راک  ای  دهد ، ماجنا  ار  یهورکم  ای  مارح  راک  هک  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2648 - تسین . حیحـص  وا  رذن  دورب ، هدایپ  هک  دنک  رذـن 
اج هب  هچنانچ  دیامن . كرت  ای  دهد  ماجنا  ار  یحابم  راک  هک  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2649 - تسین . حیحص  وا  رذن  دنک ، كرت  ار  یبحتـسم 

تهج نامه  دصق  هب  ناسنا  دشاب و  رتهب  یتهج  زا  نآ  ماجنا  رگا  تسین و  حیحص  وا  رذن  دشاب ، يواسم  تهج  ره  زا  شکرت  نآ و  ندروآ 
دشاب و رتهب  یتهج  زا  نآ  كرت  رگا  زین  و  تسا . حیحـص  وا  رذن  دریگب  توق  تدابع  يارب  هک  دروخب  ار  ییاذغ  دنک  رذـن  اًلثم  دـنک ، رذـن 
وا رذن  دنکن  لامعتـسا  ار  نآ  هک  دنک  رذـن  تسا  رـضم  دود  هک  نیا  يارب  اًلثم  دـیامن  كرت  ار  نآ  هک  دـنک  رذـن  تهج  نامه  يارب  ناسنا 
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تـسین دایز  اجنآ  رد  زامن  باوث  دوخ  يدوخب  هک  دـناوخب  ییاج  رد  ار  دوخ  بجاو  زامن  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2650 - دشابیم . حیحص 
ناسنا تسا  تولخ  هک  نیا  هطـساو  هب  اًلثم  دـشاب  رتهب  یتهج  زا  اجنآ  رد  ندـناوخ  زامن  هچنانچ  دـناوخب ، قاطا  رد  ار  زامن  دـنک  رذـن  اًـلثم 

اج هب  هدرک  رذن  هک  روط  نامه  دـیاب  دـهد ، ماجنا  ار  یلمع  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2651 - تسا . حیحـص  رذن  دنکیم ، ادـیپ  بلق  روضح 
هب نآ  زا  دعب  ای  زور  نآ  زا  لبق  هچنانچ  دناوخب  هام  لوا  زامن  ای  دریگب ، هزور  ای  دـهدب ، هقدـص  هام  لوا  زور  هک  دـنک  رذـن  رگا  سپ  دروآ 

ار هقدص  دوش  بوخ  هک  نآ  زا  شیپ  هچنانچ  دهدب ، هقدص  دش  بوخ  وا  ضیرم  یتقو  هک  دنک  رذن  رگا  زین  و  دنکیمن . تیافک  دروآ  اج 
یفاک دریگب  هزور  زور  کی  هچنانچ  دنکن  نیعم  ار  نآ  رادقم  تقو و  یلو  دریگب  هزور  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2652 - تسین . یفاک  دهدب 

رگا دنکیم و  تیافک  دناوخب  یتعکر  ود  زامن  کی  رگا  دنکن ، نیعم  ار  نآ  تایـصوصخ  رادقم و  دناوخب و  زامن  دـنک  رذـن  رگا  و  تسا .
رذن رگا  تسا و  هدرک  لمع  رذن  هب  هداد ، هقدص  دنیوگب  هک  دهدب  يزیچ  رگا  دنکن  نیعم  ار  نآ  رادقم  سنج و  دهدب و  هقدص  دنک  رذـن 

ماجنا ار  دوخ  رذن  دهدب  هقدص  يزیچ  ای  دریگب  هزور  زور  کی  ای  دـناوخب  زامن  کی  هک  یتروص  رد  دروآ ، اج  هب  ادـخ  يارب  يراک  دـنک 
دنک ترفاسم  زور  نآ  رد  هچنانچ  دریگب و  هزور  ار  زور  نامه  دیاب  دریگب ، هزور  ار  ینیعم  زور  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2653 - تسا . هداد 
هدنب کی  ینعی  دهدب  هرافک  دـیاب  دـنکن ، لمع  دوخ  رذـن  هب  رایتخا  يور  زا  ناسنا  رگا  هلأسم 2654 - تسا . بجاو  وا  رب  زور  نآ  ياـضق 
كرت ار  یلمع  ینیعم  تقو  ات  هک  دنک  رذـن  رگا  هلأسم 2655 - دریگب . هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  ای  دهد  ماعط  ریقف  تصـش  هب  ای  دـنک  دازآ 

، دهد ماجنا  يراچان  ای  یشومارف  يور  زا  تقو  نتـشذگ  زا  شیپ  رگا  دروآ و  اج  هب  ار  لمع  نآ  دناوتیم  تقو  نآ  نتـشذگ  زا  دعب  دنک ،
تقو نآ  ندیـسر  زا  شیپ  هرابود  هچنانچ  درواین و  اج  هب  ار  لمع  نآ  تقو  نآ  اـت  هک  تسا  مزـال  مه  زاـب  یلو  تسین  بجاو  وا  رب  يزیچ 
یلمع هدرک  رذن  هک  یسک  هلأسم 2656 - دهدب . هرافک  دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  يرادقم  هب  دیاب  دهد ، ماجنا  ار  لمع  نآ  رذع  نودب 

وا رب  هرافک  دـهد  ماجنا  ار  لمع  نآ  نتـسنادن ، ای  يراچان ، اـی  یـشومارف ، يور  زا  رگا  تسا . هدرکن  نیعم  نآ  يارب  یتقو  دـنک و  كرت  ار 
ره رد  هک  دنک  رذن  رگا  هلأسم 2657 - دـهدب . هرافک  دـیاب  لوا  هعفد  يارب  دروآ  اج  هب  ار  نآ  رایتخا  يور  زا  هچناـنچ  یلو  تسین . بجاو 

دننام يرگید  رذـع  هعمج  زور  رد  ای  دـشاب  نابرق  ای  رطف  دـیع  اـههعمج  زا  یکی  هچناـنچ  دریگب  هزور  ار  هعمج  زور  اًـلثم  ینیعم  زور  هتفه 
هقدص ینیعم  رادقم  هک  دنک  رذن  رگا  هلأسم 2658 - دروآ . اج  هب  ار  نآ  ياضق  دریگن و  هزور  ار  زور  نآ  دـیاب  دوش ، ادـیپ  وا  يارب  ضیح 
ینیعم ریقف  هب  هک  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2659 - دـنهدب . هقدـص  وا  لام  زا  ار  رادـقم  نآ  دـیاب  دریمب ، هقدـص  نداد  زا  شیپ  هچنانچ  دـهدب 

دنک رذن  رگا  هلأسم 2660 - دهدب . وا  هثرو  هب  دیاب  طایتحا  رب  انب  دریمب ، ریقف  نآ  رگا  دهدب و  رگید  ریقف  هب  ار  نآ  دناوتیمن  دهدب  هقدـص 
یفاک دورب  رگید  ماما  ترایز  هب  هچنانچ  دوش ، فرـشم  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  ابا  ترـضح  تراـیز  هب  اًـلثم  ناـماما  زا  یکی  تراـیز  هب  هک 
دورب ترایز  هدرک  رذن  هک  یسک  هلأسم 2661 - تسین . بجاو  وا  رب  يزیچ  دنک  ترایز  ار  ماما  نآ  دناوتن  يرذع  هطـساو  هب  رگا  تسین و 

ناگدازماما ای  ناـماما  زا  یکی  مرح  يارب  رگا  هلأسم 2662 - دروآ . اج  هب  ار  اهنآ  تسین  مزال  هدرکن ، رذـن  ار  نآ  زامن  تراـیز و  لـسغ  و 
دنک رذن  هدازماما  ای  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  رگا  ییانـشور و  هدرپ و  شرف و  لیبق  زا  دناسرب  مرح  فراصم  هب  ار  نآ  دیاب  دـنک  رذـن  يزیچ 

باوث تشگزاب  دصق  هب  ریخ  ياهراک  ریاس  ای  مرح  فراصم  هب  دناوتیم  هچنانچ  دهدب  دنتـسه  تمدخ  لوغـشم  هک  یمادـخ  هب  دـناوتیم 
هب دیاب  هدرک  دصق  ار  ینیعم  فرـصم  هچنانچ  دنک ، رذـن  يزیچ  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  يارب  رگا  هلأسم 2663 - دناسرب . هل  روذـنم  هب  نآ 

هیده ار  نآ  باوث  دزاسب و  نآ  دننام  دجسم و  ای  دهدب ، راوز  ارقف و  هب  دیاب  هدرکن ، دصق  ار  ینیعم  فرـصم  رگا  دناسرب و  فرـصم  نامه 
زا یکی  يارب  ای  هقدص ، يارب  هک  ار  يدنفـسوگ  هلأسم 2664 - دنک . رذـن  ياهدازماما  يارب  ار  يزیچ  رگا  تسا  نینچمه  دـیامن و  ماما  نآ 

هچب ای  دهدب ، ریش  دسرب  رذن  فرصم  هب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  و  تسا ، رذن  ءزج  دوشیم  قاچ  هک  يرادقم  نآ و  مشپ  دناهدرک  رذن  ناماما 
، دهد ماجنا  ار  یلمع  دیایب  وا  رفاسم  ای  دوش ، بوخ  وا  ضیرم  رگا  هک  دنک  رذن  هاگره  هلأسم 2665 - دنناسرب . رذن  فرصم  هب  دیاب  دروایب 

رگا هلأسم 2666 - تسین . مزال  رذن  هب  ندرک  لمع  تسا ، هدمآ  رفاسم  ای  هدش ، بوخ  ضیرم  ندرک  رذـن  زا  شیپ  هک  دوش  مولعم  هچنانچ 
ار وا  دنناوتب  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  دیـسر  فیلکت  هب  رتخد  هک  نآ  زا  دعب  دهد  رهوش  دیـس  هب  ار  دوخ  رتخد  هک  دنک  رذن  ردام  ای  ردـپ 
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ماجنا ار  يریخ  راک  دسرب  دوخ  یعرـش  تجاح  هب  رگا  هک  دنک  دهع  ادـخ  اب  هاگره  هلأسم 2667 - دنک . رهوش  دیس  هب  هک  دنیامن  یـضار 
لمع هک  دنک  دهع  دشاب ، هتـشاد  یتجاح  هکنآ  نودب  رگا  زین  دهد و  ماجنا  ار  راک  نآ  دـیاب  دـش  هدروآرب  شتجاح  هک  نآ  زا  دـعب  دـهد ،

هک ار  يراک  زین  و  دوش ، هدناوخ  هغیـص  دیاب  رذـن  لثم  مه  دـهع  رد  هلأسم 2668 - دوشیم . بجاو  وا  رب  لمع  نآ  دـهد ، ماـجنا  ار  يریخ 
ینعی دهدب  هرافک  دیاب  دـنکن ، لمع  دوخ  دـهع  هب  رگا  هلأسم 2669 - دشابن . نآ  ماجنا  زا  رتهب  شندرکن  دیاب  دـهد ، ماجنا  دـنکیم  دـهع 

. دنک دازآ  هدنب  کی  ای  دریگب  هزور  هام  ود  ای  دنک ، ریس  ار  ریقف  تصش 

ندروخ مسق  ماکحا 

هچنانچ دنکن ، لامعتـسا  دود  ای  دریگب ، هزور  هک  دروخب  مسق  اًلثم  دـنک  كرت  ای  دـهد  ماجنا  ار  يراک  هک  دروخب  مسق  رگا  هلأسم 2670 -
دیاب دناوتن  ار  اهنیا  رگا  و  دناشوپب ، ار  نانآ  ای  دنک ، ریـس  ار  ریقف  هد  ای  دنک ، دازآ  هدنب  کی  ینعی  دهدب ، هرافک  دیاب  دنک ، تفلاخم  ًادـمع 
عجار دهاوخیم  رگا  دشاب و  لقاع  غلاب و  دیاب  دروخیم  مسق  هک  یسک  لوا : دراد : طرـش  دنچ  مسق  هلأسم 2671 - دریگب . هزور  زور ، هس 
يور زا  دشاب و  هدرکن  عنم  شلاوما  رد  فرـصت  زا  ار  وا  عرـش  مکاح  دشابن و  هیفـس  ندـش  غلاب  لاح  رد  دـیاب  دروخب  مسق  شدوخ  لام  هب 

تـسا نینچمه  و  تسین ، تسرد  دـناهدرک ، شروبجم  هک  یـسک  تسم و  هناوید و  هچب و  ندروخ  مسق  سپ  دروخب ، مسق  راـیتخا  دـصق و 
ار يراک  دشابن و  هورکم  مارح و  دـیاب  دـهد ، ماجنا  دروخیم  مسق  هک  ار  يراک  مود : دروخب . مسق  دـصقیب  ندوب  ینابـصع  لاح  رد  رگا 

رظن رد  نآ  كرت  دـیاب  دروآ  اج  هب  ار  یحابم  راـک  هک  دروخب  مسق  رگا  دـشابن و  بحتـسم  بجاو و  دـیاب  دـنک ، كرت  دروخیم  مسق  هک 
هب موس : دشابن . شکرت  زا  رتهب  مدرم  رظن  رد  نآ  ماجنا  دیاب  دنک  كرت  ار  یحابم  راک  دروخب  مسق  رگا  زین  دـشابن و  شماجنا  زا  رتهب  مدرم 

دروخب مسق  یمـسا  هب  رگا  زین  و  هَّللا »  » و ادخ »  » دننام دوشیمن  هتفگ  وا  سدقم  تاذ  ریغ  هب  هک  دروخب  مسق  ملاع  دـنوادخ  یماسا  زا  یکی 
، دیآیم رظن  رد  قح  سدقم  تاذ  دیوگب ، ار  مسا  نآ  یسک  تقو  ره  هک  دوشیم  هتفگ  ادخ  هب  يردقب  یلو  دنیوگیم  مه  ادخ  ریغ  هب  هک 
وا یلو  دـیآیمن  رظن  هب  ادـخ  هنیرق ، نودـب  هک  دروخب  مسق  یظفل  هب  رگا  هکلب  تسا . حیحـص  دروخب  مسق  قزار  قلاـخ و  هب  هک  نآ  لـثم 
دنک دصق  ار  نآ  شبلق  رد  ای  دسیونب  رگا  دروایب و  نابز  هب  ار  مسق  مراهچ : دیامن . لمع  مسق  نآ  هب  دیاب  طایتحا  رب  انب  دنک  ار  ادـخ  دـصق 

هک یعقوم  رگا  دـشاب و  نکمم  وا  يارب  مسق  هب  ندرک  لمع  مجنپ : تسا . حیحـص  دروخب  مسق  هراشا  اب  رگا  لـال  مدآ  یلو  تسین  حـیحص 
هک یتقو  زا  وا  مسق  دشاب  هتـشاد  تقـشم  شیارب  ای  دوش  زجاع  هدرک  نیعم  مسق  يارب  هک  یتقو  رخآ  ات  دعب  دـشاب و  نکمم  دروخیم  مسق 

يریگولج نز  ندروخ  مسق  زا  رهوش  اـی  دـنک ، يریگولج  دـنزرف  ندروـخ  مسق  زا  ردـپ  رگا  هلأسم 2672 - دروخیم . مه  هب  هدـش  زجاـع 
تسین دیعب  نانآ  مسق  دروخب ، مسق  رهوش  هزاجا  نودب  نز  ردپ و  هزاجا  نودب  دنزرف  رگا  هلأسم 2673 - تسین . حیحص  نانآ  مسق  دیامن ،

وا رب  هرافک  دنکن ، لمع  مسق  هب  يراچان  ای  یـشومارف ، يور  زا  ناسنا  رگا  هلأسم 2674 - دننک . كرت  ار  طایتحا  دیابن  نکل  دشابن  حیحص 
دیوگیم هک  نیا  لثم  دروخیم ، یساوسو  مدآ  هک  یمسق  و  دیامنن . لمع  مسق  هب  هک  دننک  شروبجم  رگا  تسا  نینچمه  و  تسین . بجاو 

دنکن لمع  مسق  هب  رایتخایب  هک  دـشاب  يروط  وا  ساوسو  رگا  دوشیمن ، لوغـشم  ساوسو  هطـساو  هب  موشیم و  زامن  لوغـشم  نـآلا  هَّللا  و 
مارح و دشاب  غورد  رگا  تسا و  هورکم  وا  ندروخ  مسق  دشاب  تسار  وا  فرح  رگا  دروخیم ، مسق  هک  یسک  هلأسم 2675 - درادن . هرافک 

لاکـشا دروخب  غورد  مسق  دهد ، تاجن  یملاظ  رـش  زا  ار  يرگید  ناملـسم  ای  شدوخ  هک  نیا  يارب  رگا  یلو  دشابیم ، گرزب  ناهانگ  زا 
. دش هتفگ  شیپ  لئاسم  رد  هک  تسا  یمسق  زا  ریغ  ندروخ  مسق  روج  نیا  دوشیم و  بجاو  یهاگ  هکلب  درادن 

فْقَو ماکحا 

دنشورفب و ای  دنـشخبب ، ار  نآ  دنناوتیمن  نارگید  وا و  دوخ  دوشیم و  جراخ  وا  کلم  زا  دنک ، فقو  ار  يزیچ  یـسک  رگا  هلأسم 2676 -
هلأسم درادن . لاکشا  نآ  نتخورف  دش ، هتفگ  هلأسم 2094 و 2095  رد  هک  دراوم  زا  یـضعب  رد  یلو  دربیمن  ثرا  کلم  نآ  زا  مه  یـسک 
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هب جاتحم  تسا و  حیحـص  فقو  مدرک  فقو  ار  دوخ  هناخ  دـیوگب  اًـلثم  رگا  هکلب  دـنناوخب ، یبرع  هب  ار  فقو  هغیـص  تسین  مزـال  - 2677
، دوش نامیشپ  فقو  هغیـص  ندناوخ  زا  شیپ  دنک و  نیعم  فقو  يارب  ار  یکلم  رگا  هلأسم 2678 - صاـخ . فقو  رد  یتح  تسین  مه  لوبق 

لام نیا  دیوگب  اًلثم  رگا  سپ  دنک  فقو  هشیمه  يارب  دیاب  دنکیم ، فقو  ار  یلام  هک  یسک  هلأسم 2679 - تسین . تسرد  فقو  دریمب ، ای 
دـشاب فقو  هرابود  دعب  دشابن و  فقو  لاس  جنپ  ات  دعب  دشاب و  فقو  لاس  هد  ات  لام  نیا  دیوگب  ای  دـشابن و  دـعب  دـشاب و  فقو  لاس  هد  ات 

نوچ دشاب  فقو  نم  ندرم  زا  دعب  لام  نیا  دیوگب  اًلثم  رگا  سپ  دشاب  هغیـص  ندناوخ  عقوم  زا  فقو  دیاب  بجاو  طایتحا  هب  و  تسا ، لطاب 
فرصت هب  ار  فقو  لام  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  فقو  هلأسم 2680 - دراد . لاکشا  هدوبن ، فقو  شندرم  ات  هغیـص  ندناوخ  عقوم  زا 

زیچ نآ  هک  نیا  دصق  هب  دنک و  فقو  دوخ  ریغـص  دالوا  رب  ار  يزیچ  رگا  یلو  دـنهدب ، وا  ّیلو  ای  لیکو ، ای  هدـش  فقو  وا  يارب  هک  یـسک 
فقاو هک  نآ  زا  دعب  دننک ، فقو  ار  يدجـسم  رگا  هلأسم 2681 - تسا . حیحـص  فقو  دیامن  يرادـهگن  نانآ  فرط  زا  دوش ، نانآ  کلم 

. دوشیم تسرد  فقو  دناوخ ، زامن  دجسم  نآ  رد  رفن  کی  هک  نیمه  دنناوخب  زامن  دجسم  نآ  رد  هک  دهد  هزاجا  ندرک  راذگاو  دصق  هب 
رد هک  یهیفس  نیا  رب  انب  دنک  فرصت  دوخ  لام  رد  دناوتب  ًاعرش  دشاب و  رایتخا  دصق و  اب  لقاع و  فلکم و  دیاب  هدننکفقو  هلأسم 2682 -

رگا دیامن  فرصت  دوخ  لام  رد  درادن  قح  نوچ  هدرک  يریگولج  شلاوما  رد  فرـصت  زا  ار  وا  عرـش  مکاح  ای  هدوب  هیفـس  ندوب  غلاب  لاح 
فقو یلو  تسین  تسرد  دـنک  فقو  دـناهدماین  ایند  هب  هک  یناسک  يارب  ار  یلاـم  رگا  هلأسم 2683 - تسین . حیحـص  دنک  فقو  ار  يزیچ 

. دنوشیم کیرش  نارگید  اب  ایند  هب  ندمآ  زا  دعب  دناهدماین  ایند  هب  هک  اهنآ  حیحص و  دناهدمآ  ایند  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  یـصاخشا  يارب 
شاهربقم جرخ  وا  گرم  زا  دـعب  ار  نآ  يدـیاع  هک  دـنک  فقو  ار  یناکد  هک  نآ  لثم  دـنک  فقو  شدوخ  رب  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2684 -

هلأسم 2685- دیامن . هدافتسا  فقو  عفانم  زا  دناوتیم  دوش ، ریقف  شدوخ  دنک و  فقو  ارقف  رب  ار  یلام  اًلثم  رگا  یلو  تسین . حیحص  دنیامن 
یـصوصخم دارفا  رب  هچنانچ  دـنکن ، نیعم  رگا  و  دـنیامن . راتفر  وا  دادرارق  قباطم  دـیاب  دـنک  نیعم  ّیلوتم  هدرک  فقو  هک  يزیچ  يارب  رگا 

دراد تلاخد  زین  دعب  تاقبط  ندرب  عفن  رد  هک  تسا  فقو  تحلـصم  هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ  هب  عجار  دشاب  هدرک  فقو  دوخ  دالوا  رب  اًلثم 
نانآ دوخ  اب  رایتخا  دنـشاب ، غلاب  اـهنآ  رگا  تسا  دوجوم  هقبط  ندرب  عفن  هب  طوبرم  هک  ییاـهزیچ  هب  عجار  تسا و  عرـش  مکاـح  اـب  راـیتخا 

ار یکلم  رگا  هلأسم 2686 - تسین . مزال  عرش  مکاح  هزاجا  فقو  زا  هدافتـسا  يارب  تسا و  ناشیا  ّیلو  اب  رایتخا  دنـشابن ، غلاب  رگا  تسا و 
هدرکن نیعم  ّیلوتم  کلم  نآ  يارب  هک  یتروص  رد  دسرب ، تاریخ  فرصم  هب  نآ  عفانم  هک  دنک  فقو  ای  دنک  فقو  تاداس  ای  ارقف  رب  اًلثم 

زا دعب  ياهقبط  ره  هک  دنک  فقو  دوخ  دالوا  رب  اًلثم  یصوصخم  دارفا  رب  ار  یکلم  رگا  هلأسم 2687 - تسا . عرش  مکاح  اب  نآ  رایتخا  دشاب 
تحلـصم ای  فقو  تحلـصم  تاعارم  هک  یتروص  رد  دریمب  دـهد و  هراجا  ار  نآ  کلم  یلوتم  هچناـنچ  دـننک ، هدافتـسا  نآ  زا  رگید  هقبط 

ار نآ  هدش  فقو  اهنآ  رب  کلم  هک  یناسک  زا  هقبط  کی  دشاب و  هتـشادن  یلوتم  رگا  یلو  دوشیمن . لطاب  هراجا  دـشاب  هدرک  ار  دـعب  هقبط 
لام رجأتـسم ، هک  یتروص  رد  دوشیم و  لطاب  هراجا  دننکن ، هزاجا  دعب  هقبط  هک  یتروص  رد  دـنریمب  هراجا  تدـم  نیب  رد  دـنهد و  هراجا 

کلم رگا  هلأسم 2688 - دریگیم . نانآ  لام  زا  ار  هراجا  تدـم  رخآ  ات  ناشندرم  نامز  زا  هراجالا  لام  دـشاب  هداد  ار  تدـم  مامت  هراجالا 
تـسین فقو  نآ  زا  يرادـقم  تسا و  فقو  نآ  زا  يرادـقم  هک  یکلم  هلأـسم 2689 - دوریمن . نوریب  ندوب  فقو  زا  دوش ، بارخ  فـقو 

تنایخ فقو  یلوتم  رگا  هلأسم 2690 - دنک . ادج  ار  فقو  مهس  هربخ  رظن  اب  دناوتیم  فقو  یلوتم  ای  عرش  مکاح  دشاب ، هدشن  میسقت  رگا 
هب دیاب  عرـش  مکاح  ناکما  تروص  رد  دشاب  هدـشن  فقو  مومع  يارب  هچنانچ  دـناسرن  هدـش  نیعم  هک  یفرـصم  هب  ار  نآ  تادـیاع  دـنک و 
هچ رگا  دنربب ، دجسم  هب  زامن  يارب  دوشیمن  دناهدرک ، فقو  هینیسح  يارب  هک  ار  یشرف  هلأسم 2691 - دیامن . نیعم  ینیما  یلوتم  وا  ياج 

ریمعت هب  جایتحا  دجـسم  نآ  هچنانچ  دـنیامن ، فقو  يدجـسم  ریمعت  يارب  ار  یکلم  رگا  هلأسم 2692 - دشاب . هینیسح  کیدزن  دجـسم  نآ 
دـشاب و هتـشادن  يرگید  جاـیتحا  ریمعت  زا  ریغ  هک  یتروـص  رد  دـنک ، ادـیپ  ریمعت  هب  جاـیتحا  یتدـم  اـت  هک  دوریمن  مه  لاـمتحا  درادـن و 

ریمعت هب  جایتحا  هک  يدجـسم  فرـصم  هب  ار  کلم  نآ  تادیاع  دنناوتیم  دشاب  هدوهیب  وغل و  نآ  يرادهگن  فلت و  ضرعم  رد  شتادـیاع 
رد هک  یـسک  هب  تعامج و  ماما  هب  دنیامن و  دجـسم  ریمعت  جرخ  ار  نآ  يدیاع  هک  دنک  فقو  ار  یکلم  رگا  هلأسم 2693 - دنناسرب . دراد 
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رگا و  دننک ، فرـصم  روط  نامه  دیاب  هدرک ، نیعم  رادقم  هچ  کی  ره  يارب  هک  دننادب  هک  یتروص  رد  دنهدب  دـیوگیم  ناذا  دجـسم  نآ 
يواسم روطب  دیوگیم  ناذا  هک  یـسک  تعامج و  ماما  نیب  دمآ  دایز  يزیچ  رگا  دننک و  ریمعت  ار  دجـسم  لوا  دـیاب  دنـشاب ، هتـشادن  نیقی 

. دننک حلص  رگیدکی  اب  میسقت  رد  رفن  ود  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب  دنیامن و  تمسق 

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 2694 -
تیصو وا  هب  هک  ار  یسک  و  دنک . نیعم  تسرپرس  میق و  تسوا  اب  نانآ  رایتخا  هک  یناسک  دوخ و  دالوا  يارب  ای  دشاب ، یـسک  کلم  وا  لام 

دنک تیصو  دناوتیم  دنامهفب  ار  شدوصقم  هک  ياهراشا  اب  دنک  تیـصو  دهاوخیم  هک  یـسک  هلأسم 2695 - دنیوگیم . یصو  دننکیم 
يارب هک  دـشاب  مولعم  دـنامهفب و  ار  وا  دوصقم  هچناـنچ  دـننیبب  ّتیم  رهم  اـی  ءاـضما  هب  ياهتـشون  رگا  هلأسم 2696 - دـشابن . لـال  هچ  رگا 

ياهلاس هد  هچب  یلو  دشاب  غلاب  لقاع و  دیاب  دنکیم  تیـصو  هک  یـسک  هلأسم 2697 - دننک . لمع  نآ  قباطم  دیاب  هتـشون ، ندرک  تیـصو 
رایتخا يور  زا  دشابیم و  حیحص  دنک  تیصو  لپ  رابنا و  بآ  دجسم و  نتخاس  لثم  یبوخ  راک  يارب  رگا  دهدیم  زیمت  ار  دب  بوخ و  هک 
هدرکن يریگولج  شلاوما  رد  فرـصت  زا  ار  وا  مه  عرـش  مکاح  دشابن و  هیفـس  ندش  غلاب  لاح  رد  دیاب  هدننکتیـصو  زین  و  دنک ، تیـصو 

وا ندرم  هب  نامگ  ای  نیقی  نآ ، هطساو  هب  هک  تسا  هدروخ  یمـس  ای  هدز  دوخ  هب  یمخز  اًلثم  دمع  يور  زا  هک  یـسک  هلأسم 2698 - دشاب .
هک دنک  تیـصو  ناسنا  رگا  هلأسم 2699 - تسین . حیحـص  دنناسرب  یفرـصم  هب  ار  وا  لام  زا  يرادقم  هک  دنک  تیـصو  رگا  دوشیم ، ادـیپ 

هدننکتیـصو ندوب  هدنز  لاح  رد  هچ  رگا  دنک  لوبق  ار  نآ  هک  دوشیم  کلام  ار  زیچ  نآ  سک  نآ  یتروص  رد  دنهدب ، یـسک  هب  يزیچ 
مدرم هب  رگا  دـنادرگرب و  شنابحاص  هب  ار  مدرم  ياهتناما  ًاروف  دـیاب  دـید ، دوخ  رد  ار  گرم  ياههناشن  ناـسنا  یتقو  هلأسم 2700 - دشاب .

تیـصو دیاب  هدیـسرن ، وا  یهدب  نداد  عقوم  ای  دهدب ، دناوتیمن  شدوخ  رگا  و  دهدب ، دیاب  هدیـسر  یهدب  نآ  نداد  عقوم  تسا و  راکهدب 
هلأسم تسین . مزال  ندرک  تیـصو  دنزادرپیم  هثرو  هک  دراد  نانیمطا  و  دشاب ، مولعم  وا  یهدب  رگا  یلو  دریگب ، دـهاش  تیـصو  رب  دـنک و 

دناوتیمن رگا  دـهدب و  ًاروف  دـیاب  تسا  راکهدـب  ملاظم  تاکز و  سمخ و  رگا  دـنیبیم ، دوخ  رد  ار  گرم  ياـههناشن  هک  یـسک  - 2701
بجاو وا  رب  جح  رگا  تسا  نینچمه  دنک و  تیـصو  دیاب  دیامن ، ادا  ار  اهنآ  یـسک  دهدیم  لامتحا  ای  دراد ، لام  شدوخ  زا  هچنانچ  دهدب 
شدوخ لام  زا  هک  دنک  تیـصو  دـیاب  دراد ، اضق  هزور  زامن و  رگا  دـنیبیم ، دوخ  رد  ار  گرم  ياههناشن  هک  یـسک  هلأسم 2702 - دشاب .

مه زاب  دهدیم ، ماجنا  ار  اهنآ  دریگب  يزیچ  هک  نآ  نودب  یـسک  دهدب  لامتحا  یلو  دشاب  هتـشادن  لام  رگا  هکلب  دـنریگب ، ریجا  اهنآ  يارب 
بجاو شرتگرزب  رـسپ  رب  دش ، هتفگ  و 218  هحفـص 217  رد  هک  یلیـصفت  هب  وا  هزور  زامن و  ياضق  رگا  و  دـیامن ، تیـصو  تسا  بجاو 

رگا دنیبیم ، دوخ  رد  ار  گرم  ياههناشن  هک  یسک  هلأسم 2703 - دنروآ . اج  هب  وا  يارب  هک  دنک  تیـصو  ای  دهد  عالطا  وا  هب  دیاب  دشاب ،
نانآ هب  دیاب  دورب ، نیب  زا  ناشقح  نتسنادن ، هطـساو  هب  هچنانچ  دننادیمن ، هثرو  هک  تسا  هدرک  ناهنپ  ییاج  رد  ای  دراد  یـسک  شیپ  یلام 

ای دوریم ، نیب  زا  ناشلام  میق  نودب  هک  یتروص  رد  یلو  دنک ، نیعم  تسرپرس  میق و  دوخ  ریغص  ياههچب  يارب  تسین  مزال  دهد و  عالطا 
. دشاب نانیمطا  دروم  لقاع و  غلاب و  ناملسم و  دیاب  یصو  هلأسم 2704 - دیامن . نیعم  ینیما  میق  نانآ  يارب  دیاب  دنوشیم ، عیاض  ناشدوخ 

مزال دننک ، لمع  تیصو  هب  ییاهنت  هب  مادک  ره  هک  دشاب  هداد  هزاجا  هچنانچ  دنک ، نیعم  دوخ  يارب  یصو  دنچ  یـسک  رگا  هلأسم 2705 -
ای دـننک ، لمع  تیـصو  هب  مه  اب  همه  هک  دـشاب  هتفگ  هچ  دـشاب ، هدادـن  هزاجا  رگا  دـنریگب و  هزاجا  رگیدـکی  زا  تیـصو  ماجنا  رد  تسین 

صیخـشت رد  و  دننک ، لمع  تیـصو  هب  رگیدکی  اب  هک  دنوشن  رـضاح  رگا  و  دـنیامن ، لمع  تیـصو  هب  رگیدـکی  رظن  اب  دـیاب  دـشاب ، هتفگن 
ار اهنآ  عرـش  مکاح  دـنامب ، لطعم  تیـصو  هب  لمع  هک  دوش  تلع  نداد  تلهم  ریخأت و  هک  یتروص  رد  دنـشاب  هتـشاد  فالتخا  تحلـصم 
دیامنیم و نیعم  ار  نارگید  نانآ  ياج  هب  دننکن ، تعاطا  رگا  دهد و  صیخشت  ار  حالص  هک  دنوش  یـسک  رظن  میلـست  هک  دنکیم  روبجم 

دیوگب اًلثم  ددرگرب  دوخ  تیصو  زا  ناسنا  رگا  هلأسم 2706 - دـیامنیم . نییعت  وا  ياج  هب  ار  رگید  رفن  کی  درکن  لوبق  نانآ  زا  یکی  رگا 
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يارب یمیق  هک  نآ  لثم  دهد ، رییغت  ار  دوخ  تیصو  رگا  و  دوشیم ، لطاب  تیصو  دنهدن  وا  هب  دیوگب  دعب  دنهدب ، یـسک  هب  ار  شلام  ثلث 
هلأسم دنیامن . لمع  وا  مود  تیصو  هب  دیاب  دوشیم و  لطاب  شلوا  تیـصو  دیامن ، میق  وا  ياج  هب  ار  يرگید  دعب  دنک  نیعم  دوخ  ياههچب 

ار يرگید  ای  دشورفب ، دنهدب  یسک  هب  هدرک  تیصو  هک  ار  ياهناخ  اًلثم  هتـشگرب  دوخ  تیـصو  زا  دوش  مولعم  هک  دنک  يراک  رگا  - 2707
هک دنک  تیصو  دعب  دنهدب ، یسک  هب  ار  ینیعم  زیچ  دنک  تیصو  رگا  هلأسم 2708 - دوشیم . لطاب  تیصو  دیامن ، لیکو  نآ  شورف  يارب 

هلأسم 2709- دنهدب . ار  نآ  تمسق  کی  رفن  ود  نآ  زا  مادک  ره  هب  دننک و  تمسق  ود  ار  زیچ  نآ  دیاب  دنهدب ، يرگید  هب  ار  نامه  فصن 
هب يرادقم  مه  وا  ندرم  زا  دعب  هک  دنک  تیصو  دشخبب و  یسک  هب  ار  شلام  زا  يرادقم  دریمیم ، ضرم  نآ  هب  هک  یـضرم  رد  یـسک  رگا 

هدرک تیـصو  هک  ار  يزیچ  درادن و  هثرو  نذا  هب  جایتحا  تسا و  لام  لصا  زا  هدیـشخب  یگدنز  لاح  رد  هک  ار  هچنآ  دـنهدب ، رگید  سک 
نآ يدیاع  دنشورفن و  ار  وا  لام  ثلث  هک  دنک  تیصو  رگا  هلأسم 2710 - تسا . هثرو  نذا  هب  جاتحم  نآ  يدایز  دشاب  ثلث  زا  رتدایز  رگا 
هب يرادـقم  دـیوگب  دریمیم ، ضرم  نآ  هب  هک  یـضرم  رد  رگا  هلأسم 2711 - دنیامن . لمع  وا  هتفگ  قباطم  دـیاب  دـنناسرب ، یفرـصم  هب  ار 

رگا دنهدب و  وا  ثلث  زا  هدرک  نیعم  هک  ار  يرادقم  دیاب  تسا  هتفگ  هثرو  هب  ندز  ررض  يارب  هک  دشاب  مهتم  هچنانچ  تسا ، راکهدب  یسک 
، دشاب هتشاد  دوجو  دیاب  دنهدب  وا  هب  يزیچ  هک  دنکیم  تیـصو  ناسنا  هک  یـسک  هلأسم 2712 - دنهدب . شلام  لصا  زا  دیاب  دـشابن  مهتم 
رد هک  ياهچب  هب  دنک  تیـصو  رگا  یلو  تسا . لطاب  دنهدب  يزیچ  دوش  هلماح  نز  نالف  تسا  نکمم  هک  ياهچب  هب  دنک  تیـصو  رگا  سپ 
هک ار  هچنآ  دیاب  دمآ ، ایند  هب  هدـنز  رگا  سپ  تسا ، حیحـص  تیـصو  دـشاب ، هتـشادن  حور  زونه  هچ  رگا  دـنهدب ، يزیچ  تسا  ردام  مکش 

ناشدوخ نایم  هثرو  هدرک ، تیـصو  وا  يارب  هک  ار  هچنآ  دوشیم و  لـطاب  تیـصو  دـمآ ، اـیند  هب  هدرم  رگا  و  دـنهدب ، وا  هب  هدرک  تیـصو 
تیصو ماجنا  يارب  هک  دناسرب  هدننکتیصو  عالطا  هب  هچنانچ  هدرک ، یصو  ار  وا  یسک  دمهفب  ناسنا  رگا  هلأسم 2713 - دننکیم . تمسق 

دمهفب و ای  هدرک ، یـصو  ار  وا  هک  دمهفن  وا  ندرم  زا  شیپ  رگا  یلو  دنک . لمع  تیـصو  هب  وا  ندرم  زا  دعب  تسین  مزال  تسین ، رـضاح  وا 
یعقوم گرم ، زا  شیپ  یـصو  رگا  دـهد و  ماجنا  ار  وا  تیـصو  دـیاب  تسین ، رـضاح  تیـصو  هب  ندرک  لمع  يارب  هک  دـهدن  عـالطا  وا  هب 

لوبق ار  تیـصو  هک  تسا  نآ  یلوا  یبابحتـسا و  طوحا  دنک ، تیـصو  يرگید  هب  دـناوتن  ضرم  تدـش  هطـساو  هب  ضیرم  هک  دوش  تفتلم 
راک زا  دوخ  دنک و  نیعم  تیم  ياهراک  ماجنا  يارب  ار  يرگید  دناوتیمن  یصو  دریمب ، هدرک  تیصو  هک  یسک  رگا  هلأسم 2714 - دیامن .

، هدوب راک  ماـجنا  طـقف  شدوصقم  هکلب  دـهد ، ماـجنا  ار  راـک  نآ  یـصو  دوخ  هک  هدوبن  نیا  تیم  دوصقم  دـنادب  رگا  یلو  دـیامن ، هراـنک 
، هناوید ای  دریمب ، ود  نآ  زا  یکی  هچنانچ  دنک ، یصو  ار  رفن  ود  یسک  رگا  هلأسم 2715 - دیامن . لیکو  دوخ  فرط  زا  ار  يرگید  دناوتیم 

رفن ود  عرـش  مکاح  دنوش ، رفاک  ای  هناوید ، ای  دنریمب ، ود  ره  رگا  دـنکیم و  نیعم  وا  ياج  هب  ار  رگید  رفن  کی  عرـش  مکاح  دوش ، رفاک  ای 
دناوتن یصو  رگا  هلأسم 2716 - تسین . مزال  رفن  ود  ندرک  نیعم  دنک ، یلمع  ار  ّتیـصو  دناوتب  رفن  کی  رگا  یلو  دـنکیم  نیعم  ار  رگید 

لام زا  يرادقم  رگا  هلأسم 2717 - دـنکیم . نیعم  ار  رگید  رفن  کی  وا  کمک  يارب  عرـش  مکاح  دـهد  ماجنا  ار  تیم  ياهراک  ییاهنت  هب 
نالف هک  تسا  هدرک  ّتیـصو  تیم  اًلثم  هدومن ، يدـعت  اـی  هدرک و  یهاـتوک  نآ  يرادـهگن  رد  هچناـنچ  دوش ، فلت  یـصو  تسد  رد  تیم 

مه يدـعت  هدرکن و  یهاتوک  رگا  تسا و  نماـض  هتفر  نیب  زا  هار  رد  هدرب و  رگید  رهـش  هب  ار  لاـم  وا  هدـب و  رهـش  نـالف  يارقف  هب  رادـقم 
هک نآ  زا  دعب  دشاب ، یصو  نالف  دریمب  سک  نآ  رگا  هک  دیوگب  دنک و  یصو  ار  یسک  ناسنا  هاگره  هلأسم 2718 - تسین . نماض  هدومنن 
هک ار  یقوقح  يراکهدب و  تسا و  بجاو  تیم  رب  هک  یجح  هلأسم 2719 - دهد . ماجنا  ار  تیم  ياهراک  دیاب  مود  یصو  درم ، لوا  یصو 

هدرکن تیـصو  اهنآ  يارب  تیم  هچ  رگا  دـنهدب ، تیم  لام  لصا  زا  دـیاب  دـشابیم ، بجاو  اهنآ  ندرک  ادا  ملاظم ، تاکز و  سمخ و  لـثم 
، دـیایب دایز  تسا  بجاو  وا  رب  ملاظم  تاکز و  سمخ و  لـثم  هک  یقوقح  بجاو و  جـح  یهدـب و  زا  تیم  لاـم  رگا  هلأسم 2720 - دشاب .
، دشاب هدرکن  تیصو  رگا  دننک و  لمع  وا  تیصو  هب  دیاب  دنناسرب ، یفرـصم  هب  ار  ثلث  زا  يرادقم  ای  ثلث  هک  دشاب  هدرک  تیـصو  هچنانچ 
زا رتشیب  رد  وا  تیـصو  دـشاب ، رتشیب  وا  لاـم  ثلث  زا  هدرک ، نیعم  تیم  هک  ار  یفرـصم  رگا  هلأسم 2721 - تسا . هثرو  لام  دـنامیم  هچنآ 

یضار اهنت  دناهداد و  هزاجا  ار  تیـصو  ندش  یلمع  دوش  مولعم  هک  دننک  يراک  ای  دننزب ، یفرح  هثرو  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  ثلث 
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نیعم تیم  هـک  ار  یفرـصم  رگا  هلأسم 2722 - تسا . حیحـص  دـنهدب  هزاجا  مه  وا  ندرم  زا  دـعب  یتدـم  رگا  و  تسین . یفاـک  ناـنآ  ندوب 
هزاجا زا  دنناوتیمن  وا  ندرم  زا  دعب  دوش ، یلمع  وا  تیـصو  هک  دنهدب  هزاجا  هثرو  وا  ندرم  زا  شیپ  و  دـشاب ، رتشیب  وا  لام  ثلث  زا  هدرک ،

ریجا وا  هزور  زامن و  يارب  دنهدب و  ار  وا  رگید  یهدـب  ای  تاکز  سمخ و  وا  ثلث  زا  هک  دـنک  تیـصو  رگا  هلأسم 2723 - دندرگرب . دوخ 
تابجاو نیب  رد  دنیامن و  لمع  یندب  ای  دشاب  یلام  هاوخ  تابجاو ، هب  لوا  دیاب  دنهد  ماجنا  ارقف  هب  ماعطا  لثم  مه  یبحتـسم  راک  دـنریگب و 

و دـشاب ، یندـب  هچ  رگا  دـنیامن  لـمع  هتـشاد  مدـقم  هک  ار  یبجاو  نآ  لوا  دـیاب  هدوب  بیترت  هب  وا  تیـصو  رگا  هکلب  تسین ، ربتعم  بیترت 
، دشابن یفاو  ثلث  هچنانچ  دوش و  لمع  دیاب  نآ  مامت  هب  دشاب  نآ  مامت  هب  یفاو  ثلث  رگا  سپ  تابجاو  رخآ  ات  تیـصو  بیترت  هب  نینچمه 

بجاو یتمسق  ای  ًامامت  هدنامیقاب  رگا  دنیامن و  لمع  دنرادرب  نآ  يارب  هکرت  لصا  زا  دیاب  دشاب  یلام  بجاو  یتمسق  ای  ًامامت  رگا  هدنامیقاب 
نیب تروص  نیا  رد  یلو  تسا  تابحتـسم  رب  مدـقم  تاـبجاو  زاـب  دـشابن  بیترت  هب  تیم  تیـصو  هچناـنچ  و  ددرگیم ، یغلم  دـشاب  یندـب 

رد دـشابن  نآ  مامت  هب  یفاو  هچنانچ  دوشیم و  عیزوت  یندـب  یلام و  زا  معا  تاـبجاو  ماـمت  رب  ثلث  هکلب  تسین  بیترت  هنوگچیه  تاـبجاو 
تابحتـسم هب  لـمع  تروص  ره  رد  ددرگیم و  یغلم  یندـب  بجاو  هدـنامیقاب  دوـشیم و  هتـشادرب  هکرت  لـصا  زا  یلاـم  بجاو  هدـنامیقاب 

دنهدب و ار  وا  یهدب  هک  دـنک  تیـصو  رگا  هلأسم 2724 - دـشاب . یفاو  مه  نآ  يارب  تاـبجاو ، رب  هوـالع  ثلث  زا  هک  تسا  بجاو  یعقوم 
وا یهدب  دیاب  دنهدب ، ثلث  زا  ار  اهنیا  هک  دشاب  هدرکن  تیـصو  هچنانچ  دنهد  ماجنا  مه  یبحتـسم  راک  دنریگب و  ریجا  وا  هزور  زامن و  يارب 
رد دـنناسرب و  هدرک  نیعم  هک  یبحتـسم  ياهراک  هزور و  زامن و  فرـصم  هب  ار  نآ  ثلث  دـمآ ، دایز  يزیچ  رگا  دـنهدب و  لام  لـصا  زا  ار 

ثلث زا  ار  هزور  زامن و  دیاب  دنهدن ، هزاجا  رگا  دوش و  یلمع  وا  تیـصو  دیاب  دنهدب  هزاجا  هثرو  رگا  سپ  دـشابن ، یفاک  ثلث  هک  یتروص 
هدرک تیصو  تیم  هک  دیوگب  یسک  رگا  هلأسم 2725 - دنناسرب . هدرک  نیعم  هک  یبحتسم  راک  فرـصم  هب  دمآ  دایز  يزیچ  رگا  دنهدب و 

قیدـصت ار  وا  هتفگ  مه  لداع  درم  کی  دروخب و  مسق  ای  دـننک ، قیدـصت  ار  وا  هتفگ  لداـع  درم  ود  هچناـنچ  دـنهدب ، نم  هب  ار  غلبم  نـالف 
رگا و  دنهدب ، وا  هب  دیوگیم  هک  ار  يرادقم  دیاب  دنهد ، تداهـش  وا  هتفگ  هب  هلداع  نز  راهچ  ای  هلداع  نز  ود  لداع و  درم  کی  ای  دـیامن ،

نآ فصن  دنهد ، تداهـش  هلداع  نز  ود  رگا  دنهدب و  وا  هب  دنکیم  هبلاطم  هک  ار  يزیچ  مراهچ  کی  دیاب  دهدب ، تداهـش  هلداع  نز  کی 
دنـشاب لداع  دوخ  نید  رد  هک  یّمذ  رفاک  درم  ود  رگا  زین  دـنهدب و  وا  هب  ار  نآ  مراـهچ  هس  دـیاب  دـنهد ، تداهـش  هلداـع  نز  هس  رگا  ار و 

دیاب هدوبن ، تیـصو  عقوم  رد  مه  یلداع  نز  درم و  دـنک و  تیـصو  هک  تسا  هدوب  راچان  تیم  هک  یتروص  رد  دـننک ، قیدـصت  ار  وا  هتفگ 
ارم تیم  ای  مناسرب ، یفرصم  هب  ار  وا  لام  هک  متیم  یـصو  نم  دیوگب  یـسک  رگا  هلأسم 2726 - دنهدب . وا  هب  دـنکیم  هبلاطم  هک  ار  يزیچ 
رگا هلأسم 2727 - دـنیامن . قیدـصت  ار  وا  هتفگ  لداـع  درم  ود  هک  درک  لوبق  ار  وا  فرح  دـیاب  یتروص  رد  هداد ، رارق  دوخ  ياـههچب  مّیق 

دناهدرکن در  ار  تیـصو  وا  هثرو  یتقو  ات  دریمب ، دیامن  در  ای  دنک  لوبق  هک  نآ  زا  شیپ  سک  نآ  دـنهدب و  یـسک  هب  يزیچ  دـنک  تیـصو 
. دنرادن زیچ  نآ  هب  یّقح  هن  رگ  ددرگنرب و  دوخ  تیصو  زا  هدننکتیصو  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  یلو  دنیامن  لوبق  ار  زیچ  نآ  دنناوتیم 

ثرا ماکحا 

ثرا ماکحا 

، دالوا ندوبن  اب  تسا و  تیم  دالوا  ردام و  ردپ و  لوا : هتسد  دنتسه : هتسد  هس  دنربیم  ثرا  یشیوخ  هطـساو  هب  هک  یناسک  هلأسم 2728 -
ثرا مود  هتـسد  تسه  هتـسد  نیا  زا  رفن  کی  ات  دربیم و  ثرا  تسا  رتکیدزن  تیم  هب  هک  نانآ  مادـک  ره  دـنور  نییاپ  هچ  ره  دالوا  دـالوا 

ای دنشاب  يردپ  دور  الاب  هچ  ره  وا  ردام  گرزبردام و  ینعی  هّدج  دور و  الاب  هچ  ره  وا  ردپ  گرزب و  ردپ  ینعی  دج  مود : هتـسد  دنربیمن .
زا رفن  کی  ات  دربیم و  ثرا  تسا  رتکیدزن  تیم  هب  هک  نانآ  مادـک  ره  ناشیا  دالوا  رهاوخ ، ردارب و  ندوبن  اـب  ردارب و  رهاوخ و  يرداـم و 
ات دنور و  نییاپ  هچ  ره  نانآ  دالوا  دنور و  الاب  هچ  ره  هلاخ  ییاد و  همع و  ومع و  موس : هتسد  دنربیمن . ثرا  موس  هتسد  تسه  هتـسد  نیا 
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يومع رـسپ  يردـپ و  يومع  تیم  رگا  یلو  دـنربیمن  ثرا  نانآ  دالوا  دـناهدنز ، تیم  ياههلاخ  اهییاد و  اههمع و  اهومع و  زا  رفن  کـی 
. دربیمن ثرا  يردپ  يومع  دسریم و  يردام  ردپ و  يومع  رسپ  هب  ثرا  دشاب ، هتـشادن  یثراو  اهنیا  زا  ریغ  و  دشاب ، هتـشاد  يردام  ردپ و 

ردام ردپ و  هلاخ  ییاد و  همع و  ومع و  دنشابن ، نانآ  ِدالوا  ِدالوا  نانآ و  دالوا  تیم و  دوخ  هلاخ  ییاد و  همع و  ومع و  رگا  هلأسم 2729 -
رگا تیم و  هّدج  دج و  هلاخ  ییاد و  همع و  ومع و  دنـشابن  مه  اهنیا  رگا  دنربیم و  ثرا  ناشدالوا  دنـشابن  اهنیا  رگا  دـنربیم و  ثرا  تیم 

زا دوـشیم  هتفگ  ات 2779 ) لـئاسم 2770  رد   ) ًادـعب هک  یلیـصفت  هب  رهوـش  نز و  هلأسم 2730 - دـنربیم . ثرا  ناشدالوا  دنـشابن ، اـهنیا 
. دنربیم ثرا  رگیدکی 

ّلوا هتسد  ثرا 

وا هب  تیم  ِلام  همه  دـشاب ، رتخد  کی  ای  رـسپ  کی  ای  ردام  ای  ردـپ  اًلثم  دـشاب  لوا  هتـسد  زا  رفن  کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2731 -
لام دشاب  رتخد  کی  رسپ و  کی  رگا  و  دوشیم ، تمسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  همه  دنشاب ، رتخد  دنچ  ای  رسپ  دنچ  رگا  دسریم و 

تمـسق يروط  ار  لام  دنـشاب ، رتخد  دنچ  رـسپ و  دنچ  رگا  دربیم و  رتخد  ار  تمـسق  کی  رـسپ و  ار  تمـسق  ود  دننکیم ، تمـسق  هس  ار 
تمسق ود  دوشیم ، تمسق  هس  لام  دنشاب ، وا  ردام  ردپ و  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2732 - دربب . رتخد  ربارب  ود  يرسپ  ره  هک  دننکیم 

نانآ همه  هک  دشاب  هتـشاد  رهاوخ  ود  ردارب و  کی  ای  رهاوخ ، راهچ  ای  ردارب ، ود  تیم  رگا  یلو  دربیم  ردام  ار  تمـسق  کی  ردپ و  ار  نآ 
دراد ردام  ردپ و  تیم  ات  هچ  رگا  هن ، ای  دشاب  یکی  تیم  ردام  اب  مه  ناشردام  هاوخ  دشاب ، یکی  تیم  ردپ  اب  نانآ  ردپ  ینعی  دنـشاب  يردپ 
تیم ثراو  رگا  هلأسم 2733 - دنهدیم . ردـپ  هب  ار  هیقب  دربیم و  ار  لام  کی  شـش  ردام  اهنیا  ندوب  هطـساو  هب  اما  دـنربیمن ، ثرا  اهنیا 
جنپ ار  لام  دشاب ، هتـشادن  يردـپ  رهاوخ  ود  ردارب و  کی  ای  رهاوخ  راهچ  ای  ردارب  ود  تیم  هچنانچ  دـشاب ، رتخد  کی  ردام و  ردـپ و  طقف 

ود ردارب و  کی  ای  رهاوخ  راهچ  ای  ردارب  ود  رگا  دربیم و  ار  نآ  تمسق  هس  رتخد  تمسق و  کی  مادک  ره  ردام ، ردپ و  دننکیم ، تمـسق 
تمسق کی  دربیم و  تمسق  هس  رتخد  تمـسق و  کی  مادک  ره  ردام ، ردپ و  دننکیم ، تمـسق  شـش  ار  لام  دشاب ، هتـشاد  يردپ  رهاوخ 

دننک 15 تمسق  ار 24  تیم  لام  رگا  اًلثم  دنهدیم ، رتخد  هب  ار  تمـسق  هس  ردپ و  هب  ار  تمـسق  کی  دننکیم  تمـسق  راهچ  ار  هدنامیقاب 
ردام و ردپ و  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2734 - دنهدیم . ردام  هب  ار  نآ  تمسق  ردپ و 4  هب  ار  نآ  تمسق  رتخد و 5  هب  ار  نآ  تمسق 
ای رسپ  دنچ  رگا  دربیم و  ار  نآ  تمسق  راهچ  رسپ  تمسق و  کی  مادک  ره  ردام  ردپ و  دننکیم ، تمسق  شـش  ار  لام  دنـشاب ، رـسپ  کی 
ار تمـسق  راهچ  نآ  دنـشاب ، رتخد  رـسپ و  رگا  دـننکیم و  تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  ار  تمـسق  راهچ  نآ  دنـشاب ، رتخد  دـنچ 

دشاب رسپ  کی  ردام و  ای  رـسپ  کی  ردپ و  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2735 - دربب . رتخد  ربارب  ود  يرسپ  ره  هک  دننکیم  میـسقت  يروط 
ای ردپ  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2736 - دربیم . رسپ  ار  تمسق  جنپ  ردام و  ای  ردپ  ار  نآ  تمـسق  کی  دننکیم . تمـسق  شـش  ار  لام 
ره هک  دننکیم  تمسق  يروط  ار  هیقب  دربیم و  ردام  ای  ردپ  ار  نآ  تمسق  کی  دننکیم ، تمسق  شش  ار  لام  دشاب ، رتخد  رسپ و  اب  ردام ،

تمـسق راهچ  ار  لام  دـشاب ، رتخد  کی  رداـم و  اـی  رتخد ، کـی  ردـپ و  طـقف  تیم  ثراو  رگا  هلأـسم 2737 - دربب . رتخد  ربارب  ود  يرـسپ 
دنچ ردام و  ای  رتخد  دـنچ  ردـپ و  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2738 - دربیم . رتخد  ار  هیقب  ردام و  ای  ردپ  ار  نآ  تمـسق  کی  دـننکیم ،

ناشدوخ نیب  يواسم  روط  هب  اهرتخد  ار  تمـسق  راهچ  دربیم و  ردام  ای  ردپ  ار  تمـسق  کی  دـننکیم ، تمـسق  جـنپ  ار  لام  دـشاب ، رتخد 
يرتخد هون  دربیم و  ار  تیم  رسپ  مهس  دشاب ، رتخد  هچ  رگا  وا  يرـسپ  هون  دشاب ، هتـشادن  دالوا  تیم  رگا  هلأسم 2739 - دننکیم . تمسق 

هس ار  لام  دشاب ، هتشاد  شرـسپ  زا  رتخد  کی  دوخ و  رتخد  زا  رـسپ  کی  تیم  رگا  اًلثم  دربیم  ار  تیم  رتخد  مهـس  دشاب ، رـسپ  هچ  رگا  وا 
. دنهدیم رسپ  رتخد  هب  ار  تمسق  ود  رتخد و  رسپ  هب  ار  تمسق  کی  دننکیم ، تمسق 

مود هتسد  ثرا 
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رهاوخ ردارب و  گرزبردام و  ینعی  هّدج  گرزب و  ردپ  ینعی  ّدج  دنربیم  ثرا  یشیوخ  هطساو  هب  هک  یناسک  زا  مود  هتسد  هلأسم 2740 -
رهاوخ کی  ای  ردارب ، کی  طـقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2741 - دنربیم . ثرا  ناشدالوا  دـشاب ، هتـشادن  رهاوخ  ردارب و  رگا  تسا و  تیم 

تمـسق نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دشاب  يردام  ردپ و  رهاوخ  دنچ  ای  يردام ، ردپ و  ردارب  دـنچ  رگا  دـسریم و  وا  هب  لام  همه  دـشاب 
ردـپ و رهاوخ  کی  ردارب و  ود  رگا  اًلثم  دربیم ، رهاوخ  ربارب  ود  يردارب  ره  دنـشاب ، مه  اـب  يرداـم  ردـپ و  رهاوخ  ردارب و  رگا  دوشیم و 

تیم رگا  هلأسم 2742 - دربیم . ار  نآ  تمـسق  کی  رهاوخ  تمـسق و  ود  اهردارب  زا  کی  ره  دننکیم ، تمـسق  جنپ  ار  لام  دراد ، يردام 
ردـپ و رهاوخ  ردارب و  رگا  و  دربیمن . ثرا  تسا  ادـج  تیم  اـب  رداـم  زا  هک  يردـپ  رهاوخ  ردارب و  دراد ، يرداـم  ردـپ و  رهاوـخ  ردارب و 

يردپ رهاوخ  دنچ  ای  ردارب  دنچ  رگا  دسریم و  وا  هب  لام  همه  دشاب  هتـشاد  يردـپ  ردارب  کی  ای  رهاوخ  کی  طقف  هچنانچ  درادـن  يردام 
رهاوخ ربارب  ود  يردارب  ره  دشاب ، هتشاد  يردپ  رهاوخ  مه  ردارب و  مه  رگا  دوشیم و  تمـسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دشاب ، هتـشاد 

دسریم وا  هب  لام  همه  تسا ، ادج  ّتیم  اب  ردپ  زا  هک  دشاب  يردام  ردارب  کی  ای  رهاوخ  کی  طقف  ّتیم  ثراو  رگا  هلأسم 2743 - دربیم .
. دوشیم تمـسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دنـشاب ، يردام  رهاوخ  ردارب و  دـنچ  ای  يردام  رهاوخ  دـنچ  اـی  يرداـم  ردارب  دـنچ  رگا  و 
ردارب و دشاب ، هتـشاد  يردام  رهاوخ  کی  ای  ردارب  کی  يردـپ و  رهاوخ  ردارب و  يردام و  ردـپ و  رهاوخ  ردارب و  ّتیم  رگا  هلأسم 2744 -

رهاوخ ردارب و  هب  ار  هیقب  يردام و  رهاوخ  ای  ردارب  هب  ار  نآ  تمـسق  کی  دننکیم ، تمـسق  شـش  ار  لام  دنربیمن و  ثرا  يردـپ  رهاوخ 
رهاوخ ردارب و  يرداـم و  ردـپ و  رهاوـخ  ردارب و  تیم  رگا  هلأسم 2745 - دربیم . رهاوخ  ربارب  ود  يردارب  ره  دـنهدیم و  يرداـم  ردـپ و 
ردارب ار  نآ  تمسق  کی  دننکیم ، تمسق  هس  ار  لام  دربیمن و  ثرا  يردپ  رهاوخ  ردارب و  دشاب ، هتـشاد  يردام  رهاوخ  ردارب و  يردپ و 

ربارب ود  يردارب  ره  دنهدیم و  يردام  ردپ و  رهاوخ  ردارب و  هب  ار  هیقب  دننکیم و  تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  يردام  رهاوخ  و 
شـش ار  لام  دشاب ، يردام  رهاوخ  کی  ای  يردام  ردارب  کی  يردپ و  رهاوخ  ردارب و  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2746 - دربیم . رهاوخ 
ربارب ود  يردارب  ره  دـنهدیم و  يردـپ  رهاوخ  ردارب و  هب  ار  هیقب  دربیم و  يردام  رهاوخ  ای  ردارب  ار  نآ  تمـسق  کی  دـننکیم ، تمـسق 

تمـسق هس  ار  لاـم  دـشاب ، يرداـم  رهاوـخ  ردارب و  دـنچ  يردـپ و  رهاوـخ  ردارب و  طـقف  تـیم  ثراو  رگا  هلأـسم 2747 - دربیم . رهاوخ 
يردـپ رهاوخ  ردارب و  هب  ار  هیقب  دـننکیم و  تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  يرداـم  رهاوخ  ردارب و  ار  نآ  تمـسق  کـی  دـننکیم 

هب ار  دوخ  ثرا  نز  دـشاب ، وا  نز  رهاوـخ و  ردارب و  طـقف  تیم  ثراو  رگا  هلأـسم 2748 - دربیم . رهاوخ  ربارب  ود  يردارب  ره  دـنهدیم و 
زین و  دنربیم . ار  دوخ  ثرا  دش  هتفگ  هتـشذگ  لئاسم  رد  هک  يروطب  ردارب  رهاوخ و  دربیم و  دوشیم  هتفگ  هحفص 446  رد  هک  یلیصفت 

لئاـسم رد  هک  يروطب  ردارب  رهاوخ و  دربیم و  ار  لاـم  فصن  رهوش  دـشاب ، وا  رهوش  ردارب و  رهاوـخ و  طـقف  وا  ثراو  دریمب و  ینز  رگا 
دوشیمن و مک  يزیچ  يردام  رهاوخ  ردارب و  مهـس  زا  دربیم  ثرا  رهوش  ای  نز  هک  نآ  يارب  یلو  دنربیم . ار  دوخ  ثرا  دـش  هتفگ  شیپ 
ردپ و رهاوخ  ردارب و  يردام و  رهاوخ  ردارب و  رهوش و  تیم  ثراو  رگا  اًلثم  دوشیم  مک  يردپ  ای  يردام  ردپ و  رهاوخ  ردارب و  مهـس  زا 

هچنآ دـنهدیم و  يردام  رهاوخ  ردارب و  هب  ار  لام  لصا  تمـسق  هس  زا  تمـسق  کـی  دـسریم و  رهوش  هب  لاـم  فصن  دـشاب ، وا  يرداـم 
ردارب و هب  ناموت  ود  رهوش و  هب  ناموت  هس  دـشاب ، ناموت  شـش  وا  لاـم  همه  رگا  سپ  تسا ، يرداـم  ردـپ و  رهاوخ  ردارب و  لاـم  دـنامیم 

ثرا مهس  دشاب ، هتشادن  ردارب  رهاوخ و  تیم  رگا  هلأسم 2749 - دنهدیم . يردام  ردـپ و  رهاوخ  ردارب و  هب  ناموت  کی  يردام و  رهاوخ 
هب هک  یمهـس  زا  دوشیم و  تمـسق  ناـنآ  نیب  يواـسم  روط  هب  يرداـم  هداز  رهاوـخ  هدازردارب و  مهـس  دـنهدیم و  ناـشدالوا  هب  ار  ناـنآ 
ای دج  کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2750 - دربیم . رتخد  ربارب  ود  يرسپ  ره  دسریم  يردام  ردپ و  ای  يردپ  هدازرهاوخ  هدازردارب و 

رگا هلأسم 2751 - دربیمن . ثرا  وا  ّدج  ردـپ  ّتیم  ّدـج  ندوب  اب  دـسریم و  وا  هب  لام  همه  يردام  ای  دـشاب  يردـپ  هچ  تسا ، هّدـج  کی 
هدج دج و  رگا  دربیم و  هدج  ار  تمـسق  کی  دج و  ار  تمـسق  ود  دوشیم ، تمـسق  هس  لام  دشاب ، يردپ  هدج  دـج و  طقف  ّتیم  ثراو 
کی يردپ و  هدج  ای  دـج  کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2752 - دننکیم . تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  ار  لام  دشاب ، يردام 
هلأسم دربیم . يردام  هدج  ای  دج  ار  تمـسق  کی  يردپ و  هدج  ای  دج  ار  تمـسق  ود  دوشیم ، تمـسق  هس  لام  دشاب  يردام  هدج  ای  دج 
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هب يردام  هدج  دج و  ار  نآ  تمسق  کی  دوشیم . تمسق  هس  لام  دشاب  يردام  هدج  دج و  يردپ و  هدج  دج و  تیم  ثراو  رگا  - 2753
هلأسم 2754- دربیم . هدج  ربارب  ود  دج  دنهدیم و  يردپ  هدج  دج و  هب  ار  نآ  تمسق  ود  دننکیم و  تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط 

هتفگ هلأسم 2771  رد  هک  یلیـصفت  هب  ار  دوخ  ثرا  نز  دـشاب  وا  يردام  هدـج  دـج و  يردـپ و  هدـج  دـج و  نز و  طـقف  تیم  ثراو  رگا 
تمـسق ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  هک  دـنهدیم  يرداـم  هدـج  دـج و  هب  ار  لاـم  لـصا  تمـسق  هس  زا  تمـسق  کـی  دربیم و  دوشیم 
فـصن رهوش  دشاب ، هدج  دج و  رهوش و  تیم  ثراو  رگا  دربیم و  هدج  ربارب  ود  دج  دنهدیم و  يردپ  هدج  دج و  هب  ار  هیقب  دـننکیم و 

. دنربیم ار  دوخ  ثرا  دش  هتفگ  هتشذگ  لئاسم  رد  هک  يروتسد  هب  هدج  دج و  دربیم و  ار  لام 

موس هتسد  ثرا 

یـسک مود  لوا و  هقبط  زا  رگا  هک  دـش  هتفگ  هک  یلیـصفت  هب  تسا  ناـنآ  دـالوا  هلاـخ و  ییاد و  همع و  ومع و  موـس  هتـسد  هلأسم 2755 -
زا تیم  ردپ  اب  ینعی  دشاب  يردام  ردپ و  هچ  تسا ، همع  کی  ای  ومع  کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2756 - دنربیم . ثرا  اهنیا  دشابن ،

همه ای  يردام ، ردپ و  همه  دنشاب و  همع  دنچ  ای  ومع  دنچ  رگا  دسریم و  وا  هب  لام  همه  يردام  ای  دشاب  يردپ  ای  دشاب ، ردام  ردپ و  کی 
دنـشاب يردپ  همه  ای  يردام  ردپ و  همه  دنـشاب و  ود  ره  همع  ومع و  رگا  دوشیم و  تمـسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دنـشاب ، يردـپ 

دنهدیم و همع  هب  ار  تمسق  کی  دننکیم ، تمسق  جنپ  ار  لام  دشاب ، همع  کی  ومع و  ود  تیم  ثراو  رگا  اًلثم  دربیم  همع  ربارب  ود  ومع 
دنچ ای  يردام  يومع  دـنچ  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2757 - دننکیم . تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  اهومع  ار  تمـسق  راهچ 

بجاو طایتحا  رب  انب  دشاب  هتشاد  يردام  همع  ومع و  دنچ  طقف  رگا  یلو  دوشیم  تمـسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دشاب  يردام  همع 
، دنشاب يردام  ردپ و  یضعب  يردام و  یضعب  يردپ و  یـضعب  دشاب و  همع  ومع و  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2758 - دننک . حلص  مه  اب  دیاب 
هب ار  تمـسق  کی  دننکیم ، تمـسق  شـش  ار  لام  دراد ، يردام  همع  کی  ای  ومع  کی  تیم  رگا  سپ  دنربیمن ، ثرا  يردـپ  همع  ومع و 
مه رگا  دربیم و  يردام  ردپ و  همع  ربارب  ود  يردام  ردپ و  يومع  دنهدیم و  يردام  ردپ و  همع  ومع و  هب  ار  هیقب  يردام و  همع  ای  ومع 

دربیم همع  ربارب  ود  ومع  دنهدیم و  يردام  ردپ و  همع  ومع و  هب  ار  تمسق  ود  دننکیم  تمسق  هس  ار  لام  دراد ، يردام  همع  مه  ومع و 
رگا هلأسم 2759 - دننک . حلـص  رگیدـکی  اب  میـسقت  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـنهدیم و  يردام  همع  ومع و  هب  ار  تمـسق  کی  و 

، يردپ ای  يردام ، ردپ و  همه  دشاب و  هلاخ  مه  ییاد و  مه  رگا  دسریم و  وا  هب  لام  همه  دـشاب ، هلاخ  کی  ای  ییاد  کی  طقف  تیم  ثراو 
هلأسم 2760- دننک . حلص  رگیدکی  اب  میسقت  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  دوشیم و  تمـسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دنـشاب ، يردام  ای 

ثرا يردپ  هلاخ  ییاد و  دشاب ، يردپ  هلاخ  ییاد و  يردام و  ردپ و  هلاخ  ییاد و  يردام و  هلاخ  کی  ای  ییاد ، کی  طقف  تیم  ثراو  رگا 
هب هک  دنهدیم  يردام  ردپ و  هلاخ  ییاد و  هب  ار  هیقب  يردام و  هلاخ  ای  ییاد  هب  ار  تمسق  کی  دننکیم ، تمـسق  شـش  ار  لام  و  دربیمن ،

هلاخ ییاد و  يردام و  هلاخ  ییاد و  يردـپ و  هلاخ  ییاد و  طـقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2761 - دننک . تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط 
روط هب  يردام  هلاخ  ییاد و  ار  نآ  تمـسق  کی  دننک ، تمـسق  هس  ار  لام  دیاب  دربیمن و  ثرا  يردپ  هلاخ  یئاد و  دـشاب ، يردام  ردـپ و 

هلأسم دننک . تمسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  هک  دنهدب  يردام  ردپ و  هلاخ  ییاد و  هب  ار  هیقب  دنیامن و  تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواسم 
هلاخ ای  ییاد  ار  تمسق  کی  دننکیم ، تمـسق  هس  ار  لام  دشاب  همع  کی  ای  ومع  کی  هلاخ و  کی  ای  ییاد  کی  تیم  ثراو  رگا  - 2762

ردـپ و هّمع  ومع و  هچنانچ  دـشاب  هّمع  ومع و  هلاخ و  کـی  اـی  ییاد  کـی  تیم  ثراو  رگا  هلأـسم 2763 - دربیم . همع  اـی  ومع  ار  هیقب  و 
هب تمـسق  کیو  ومع  هب  تمـسق  ود  هیقب  زا  دربیم و  هلاخ  ای  ییاد  ار  تمـسق  کی  دننکیم ، تمـسق  هس  ار  لام  دنـشاب ، يردپ  ای  يردام 

همع هب  ار  تمـسق  ود  ومع و  هب  ار  تمـسق  راهچ  هلاخ و  ای  ییاد  هب  ار  تمـسق  هس  دـننک ، تمـسق  ُهن  ار  لام  رگا  نیا  رب  انب  دـنهدیم ، هّمع 
يردـپ ای  يردام  ردـپ و  همع  ومع و  يردام و  همع  کی  ای  ومع  کیو  هلاخ  کی  ای  ییاد  کـی  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2764 - دنهدیم .

کی دننکیم ، تمـسق  شـش  ار  هدنامیقاب  تمـسق  ود  دنهدیم و  هلاخ  ای  ییاد  هب  ار  نآ  تمـسق  کی  دننکیم ، تمـسق  هس  ار  لام  دشاب ،
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لام رگا  نیا  رب  انب  دربیم . همع  ربارب  ود  ومع  دنهدیم و  يردپ  ای  يردام  ردپ و  همع  ومع و  هب  ار  هیقب  يردام و  همع  ای  ومع  هب  ار  تمسق 
ردپ و همع  ومع و  هب  ار  رگید  تمـسق  جنپ  يردام و  همع  ای  ومع  هب  ار  تمـسق  کی  هلاخ و  ای  ییاد  هب  ار  تمـسق  هس  دننک ، تمـسق  ُهن  ار 
ای يردام  ردـپ و  همع  ومع و  يردام و  همع  ومع و  هلاخ و  کی  اـی  ییاد  کـی  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2765 - دنهدیم . يردـپ  ای  يردام 
نآ مهس  کی  دننکیم : مهس  هس  ار  هدنامیقاب  تمسق  ود  دربیم و  هلاخ  ای  ییاد  ار  تمـسق  کی  دننکیم  تمـسق  هس  ار  لام  دشاب ، يردپ 

ای يردام  ردپ و  همع  ومع و  نیب  ار  رگید  مهـس  ود  دننکیم و  هحلاصم  مه  اب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هک  دـنهدیم  يردام  همع  ومع و  هب  ار 
تمسق ود  ییاد و  ای  هلاخ  مهس  نآ ، تمـسق  هس  دننک ، تمـسق  ُهن  ار  لام  نیا  رب  انب  دربیم  همع  ربارب  ود  ومع  دنیامنیم و  تمـسق  يردپ 

ییاد و دنچ  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2766 - دشابیم . يردپ  ای  يردام  ردپ و  همع  ومع و  مهـس  تمـسق  راهچ  يردام و  همع  ومع و  مهس 
هب نآ  مهـس  ود  دوشیم ، مهـس  هس  لام  دشاب ، هتـشاد  مه  همع  ومع و  دنـشاب و  يردام  ای  يردپ  ای  يردام  ردپ و  همه  هک  دشاب  هلاخ  دنچ 

يواسم روط  هب  اههلاخ  اهییاد و  ار  نآ  مهـس  کی  دننکیم و  تمـسق  ناشدوخ  نیب  همع  ومع و  دش ، هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  يروتـسد 
ومع و يردپ و  ای  يردام  ردپ و  هلاخ  ییاد و  دنچ  يردام و  هلاخ  ای  ییاد  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2767 - دنیامنیم . میسقت  ناشدوخ  نیب 

رگا سپ  دننکیم ، تمسق  ناشدوخ  نیب  همع  ومع و  دش  هتفگ  ًاقباس  هک  يروتسد  هب  ار  نآ  مهس  ود  و  دوشیم ، مهـس  هس  لام  دشاب ، همع 
يردام هلاخ  ای  ییاد  هب  ار  تمـسق  کی  دـننکیم ، تمـسق  شـش  ار  نآ  رگید  مهـس  کـی  دراد ، يرداـم  هلاـخ  کـی  اـی  ییاد  کـی  تیم 

دنچ ای  يردام  ییاد  دنچ  رگا  دننکیم و  تمـسق  يواست  روط  هب  دـنهدیم و  يردـپ  ای  يردام  ردـپ و  هلاخ  ییاد و  هب  ار  هیقب  دـنهدیم و 
ياههلاخ اهییاد و  ار  تمـسق  کی  دـننکیم ، تمـسق  هس  ار  مهـس  کی  نآ  دراد  يردام  هلاـخ  مه  يرداـم و  ییاد  مه  اـی  يرداـم  هلاـخ 

يواسم روط  هب  هک  دـنهدیم  يردـپ  ای  يردام  ردـپ و  هلاخ  ییاد و  هب  ار  هیقب  دـننکیم و  تمـسق  ناـشدوخ  نیب  يواـسم  روط  هب  يرداـم 
نانآ و دالوا  هب  دـسریم ، همع  ومع و  هب  هک  يرادـقم  دـشاب ، هتـشادن  هلاـخ  ییاد و  همع و  ومع و  تیم  رگا  هلأسم 2768 - دننک . تمسق 

ومع ردپ و  هلاخ  ییاد و  همع و  ومع و  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2769 - دوشیم . هداد  نانآ  دالوا  هب  دسریم ، هلاخ  ییاد و  هب  هک  يرادقم 
روط هب  تسا  تیم  ردام  هلاخ  ییاد و  همع و  ومع و  لاـم  نآ  مهـس  کـی  دوشیم ، مهـس  هس  لاـم  دنـشاب ، وا  رداـم  هلاـخ  ییاد و  همع و  و 

تمـسق هس  ار  نآ  رگید  مهـس  ود  و  دـننک ، حلـص  مه  اـب  هک  تسا  نآ  تیم  رداـم  يرداـم  همع  وـمع و  رد  بجاو  طاـیتحا  یلو  يواـسم ،
همع ومع و  هب  ار  نآ  رگید  تمسق  ود  دنیامنیم و  تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  تیم  ردپ  هلاخ  ییاد و  ار  تمـسق  کی  دننکیم 

. دربیم همع  ربارب  ود  ومع  دنهدیم و  تیم  ردپ 

رهوش نز و  ثرا 

زا ای  رهوش  نآ  زا  رگا  دـنربیم و  رگید  هثرو  ار  هیقب  وا و  رهوش  ار  لام  همه  فصن  دـشاب ، هتـشادن  دالوا  دریمب و  ینز  رگا  هلأسم 2770 -
دـالوا دریمب و  يدرم  رگا  هلأسم 2771 - دـنربیم . رگید  هثرو  ار  هیقب  رهوش و  ار  لام  همه  کـی  راـهچ  دـشاب ، هتـشاد  دـالوا  رگید  رهوش 

لام کی  تشه  دشاب ، هتـشاد  دالوا  رگید  نز  زا  ای  نز  نآ  زا  رگا  دنربیم و  رگید  هثرو  ار  هیقب  نز و  ار  وا  لام  کی  راهچ  دشاب ، هتـشادن 
ییاوه دوخ  زا  زین  دربیمن و  ثرا  نآ  تمیق  نیمز و  زا  یلو  دربیم  ثرا  لوقنم  لاوما  همه  زا  نز  و  دـنربیم ، رگید  هثرو  ار  هیقب  نز و  ار 

دربیمن ثرا  نآ  زا  هک  يزیچ  رد  دـهاوخب  نز  رگا  هلأسم 2772 - دربیم . ثرا  ییاوه  تمیق  زا  طقف  تخرد و  اـنب و  لـثم  دربیمن  ثرا 
زا نز  هک  ییاهزیچ  انب و  رد  دیابن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دناهدادن ، ار  نز  مهس  ات  هثرو  رین  و  دریگب . هزاجا  رگید  هثرو  زا  دیاب  دنک ، فرصت 

ار هلماعم  نز  هک  یتروص  رد  دنـشورفب  ار  اهنیا  نز  مهـس  نداد  زا  شیپ  هچنانچ  دـننک و  فرـصت  وا  هزاجا  نودـب  دربیم  ثرا  اهنآ  تمیق 
دیاب دنیامن  تمیق  ار  نآ  دـننام  تخرد و  انب و  دـنهاوخب  رگا  هلأسم 2773 - تسا . لطاب  وا  مهـس  هب  تبـسن  هن  رگ  حیحـص و  دهد ، هزاجا 
هلأسم دنهدب . تمیق  نآ  زا  ار  نز  مهـس  دنراد و  شزرا  ردـقچ  دـنورب  نیب  زا  ات  دـننامب  نیمز  رد  هراجا  نودـب  اهنآ  رگا  هک  دـننک  باسح 
هلأسم تسا . نامتخاس  مکح  رد  هتفر ، راک  هب  نآ  رد  هک  ییاـهزیچ  رجآ و  دراد و  ار  نیمز  مکح  نآ  دـننام  تاـنق و  بآ  يارجم  - 2774
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هب لام  کی  تشه  دشاب ، هتشاد  دالوا  رگا  و  لام ، کی  راهچ  دشاب ، هتشادن  دالوا  هچنانچ  دشاب ، هتشاد  نز  کی  زا  شیب  تیم  رگا  - 2775
یکیدزن نانآ  ضعب  ای  نانآ  زا  کی  چیه  اب  رهوش  هچ  رگا  دوشیم ، تمـسق  وا  يدقع  ياهنز  نیب  يواسم  روط  هب  دـش ، هتفگ  هک  یحرش 

ثرا وا  زا  نز  نآ  تـسا ، هدرکن  یکیدزن  وا  اـب  هدرک و  دـقع  ار  ینز  هـتفر  اـیند  زا  ضرم  نآ  هـب  هـک  یــضرم  رد  رگا  یلو  دـشاب ، هدرکن 
یکیدزن وا  اب  هچ  رگا  شرهوش  دریمب  ضرم  نامه  هب  دنک و  رهوش  ضرم ، لاح  رد  نز  رگا  هلأسم 2776 - درادن . مه  رهم  قح  دربیمن و 

هّدـع نیب  رد  دـنهدب و  یعجر  قالط  دـش  هتفگ  قالط  ماکحا  رد  هک  یبیترت  هب  ار  نز  رگا  هلأسم 2777 - دربیم . ثرا  وا  زا  دـشاب ، هدرکن 
ای یعجر  هّدـع  نتـشذگ  زا  دـعب  رگا  یلو  دربیم  ثرا  وا  زا  نز  دریمب ، نز  هّدـع  نیب  رد  رهوش  رگا  زین  و  دربیم . ثرا  وا  زا  رهوش  دریمب ،

دـهد و قالط  ار  شلایع  ضرم  لاح  رد  رهوش  رگا  هلأسم 2778 - دربیمن . ثرا  وا  زا  يرگید  دریمب ، نانآ  زا  یکی  نئاب  قـالط  هّدـع  رد 
: مود دشاب . هدرکن  رگید  رهوش  تدم  نیا  رد  هک  نآ  لوا : دربیم . ثرا  وا  زا  طرـش  هس  اب  نز  دریمب ، یلاله  هام  هدزاود  نتـشذگ  زا  شیپ 
هب قالط  یلو  دـهدن  رهوش  هب  مه  يزیچ  رگا  هکلب  دوش . یـضار  نداد  قـالط  هب  هک  دـشاب  هدادـن  وا  هب  یلاـم  رهوش  هب  یلیمیب  هطـساو  هب 
ای ضرم  نآ  هطساو  هب  هداد ، قالط  ار  نز  ضرم  نآ  رد  هک  یضرم  رد  رهوش  موس : دراد . لاکشا  شندرب  ثرا  مه  زاب  دشاب ، نز  ياضاقت 

هلأـسم 2779- دربیمن . ثرا  وا  زا  نز  دورب ، اــیند  زا  يرگید  تـهج  هـب  دوـش و  بوـخ  ضرم  نآ  زا  رگا  سپ  دریمب ، يرگید  تـهج  هـب 
. تسا رهوش  لام  ءزج  رهوش ، ندرم  زا  دعب  دشاب ، هدیشوپ  ار  نآ  نز  هچ  رگا  هتفرگ  دوخ  نز  ندیشوپ  يارب  درم  هک  یسابل 

لئاسملا حیضوت  تاقحلم 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باتک 

تابحتسم رد  و  تسا ، تیـصعم  نآ  كرت  و  تسا ، بجاو  دش ، دهاوخ  رکذ  هک  یطیارـش  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم 2786 -
زا یضعب  هک  یتروص  رد  دشابیم و  ییافک  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم 2787 - تسا . بحتسم  یهن  رما و  تاهورکم  و 

نیفّلکم زا  یعمج  عاـمتجا  رب  فوقوم  رکنم  زا  يریگوـلج  فورعم و  هماـقا  رگا  و  تسا ، طـقاس  نارگید  زا  دـننکیم  نآ  هب  ماـیق  نیفّلکم 
ای اهنآ  رما  هک  دـنهدب  لاـمتحا  رگید  ضعب  دوشن و  رثؤم  دـننک و  یهن  رما و  یـضعب  رگا  هلأسم 2788 - دننک . عامتجا  تسا  بجاو  دـشاب 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  دنکیمن  تیافک  هیعرـش  هلأسم  نایب  هلأسم 2789 - دـننک . یهن  رما و  تسا  بجاو  تسا  رثؤم  اهنآ  یهن 
فرط ای  دوش و  لصاح  یعرـش  مکح  ناـیب  زا  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دوصقم  هک  نآ  رگم  دـنک . یهن  رما و  فلکم  دـیاب  هکلب 

بجاو و هماـقا  دوصقم  هکلب  تسین ، ربـتعم  تبرق  دـصق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  هلأسم 2790 - دـمهفب . یهن  رما و  نآ  زا  لباقم 
. تسا مارح  زا  يریگولج 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش 

، دنک یهن  رما و  دهاوخیم  هک  یـسک  هک  نآ  لوا : رکنم : زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ندوب  بجاو  رد  تسا  طرـش  زیچ  دـنچ  هلأسم 2791 -
هک یـسک  رب  و  دـنک . كرت  دـیاب  دروآیم  اـج  هب  هچنآ  و  دروآ ، اـج  هب  تسا  بجاو  دروآیمن  اـج  هب  فـلکم  صخـش  هچنآ  هـک  دـنادب 

بجاو دنکیمن  رثا  دـنادب  رگا  سپ  دـنکیم ، ریثأت  وا  یهن  رما و  دـهدب  لامتحا  هک  نآ  مود : تسین . بجاو  دـنادیمن  ار  رکنم  فورعم و 
لامتحا ای  دـنک  نامگ  ای  دـنادب  رگا  سپ  دـنک ، رارکت  ار  دوخ  تیـصعم  هک  دراد  اـنب  راـک  تیـصعم  صخـش  دـنادب  هک  نآ  موس : تسین .

رگا هک  دنک  نامگ  ای  دنادب  رگا  سپ  دشابن ، ياهدـسفم  یهن  رما و  رد  هک  نآ  مراهچ : تسین . بجاو  دـنکیمن  رارکت  هک  دـهدب  حـیحص 
زا هک  دهدب  حیحـص  لامتحا  رگا  هکلب  تسین ، بجاو  دسریم  وا  هب  هجوت  لباق  یلام  ای  ییوربآ  یـضرع و  ای  یناج  ررـض  دنک  یهن  ای  رما 
اب هکلب  تسین ، بجاو  دوشیم  وا  ناـقلعتم  هجوـتم  يررـض  هک  دـسرتب  رگا  هکلب  تسین  بجاو  دـنک  ادـیپ  ار  روکذـم  ياهررـض  سرت  نآ 
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مارح دراوم  زا  يرایسب  رد  هکلب  دوشیمن  بجاو  نینمؤم ، یضعب  رب  جرح  بجوم  یلام  ای  ییوربآ  یـضرع و  ای  یناج  ررـض  عوقو  لامتحا 
بهذـم و ای  نید  لوصا  لثم  دـهدیم  دایز  تیمها  نآ  هب  سدـقم  عراـش  هک  دـشاب  يروما  زا  رکنم  اـی  فورعم  رگا  هلأسم 2792 - تسا .

ندوبن بجاو  بجوـم  ررـض ، درجم  و  دوـش ، تیمها  هظحـالم  دـیاب  هیرورـض ، ماـکحا  اـی  ناناملـسم  دـیاقع  ظـفح  دـیجم و  نآرق  ظـفح 
. نآ لذب  تسا  بجاو  لام ، ناج و  لذب  رب  مالسا  هیرورض  ماکحا  ظفح  ای  ناناملـسم  دیاقع  ظفح  دشاب  هتـشاد  فقوت  رگا  سپ  دوشیمن ،
رب ًاصوصخ  تسا  بجاو  مالسا ، نیبم  نید  مسا  هب  دننکیم  ارجا  اهتلود  هک  یتارکنم  لثم  دوش  عقاو  مالـسا  رد  یتعدب  رگا  هلأسم 2793 -

دوش مالـسا  ياملع  هب  نظ  هئاسا  بجوم  ملع و  ماقم  کته  بجوم  مالعا  ياملع  توکـس  رگا  و  لطاب ، راکنا  قح و  راهظا  مالـسا  ياملع 
هک دوش  هداد  حیحـص  لامتحا  رگا  هلأسم 2794 - دـنکیمن . ریثأـت  دـننادب  هچ  رگا  تسا  نکمم  هک  يوحن  ره  هب  قح  راـهظا  تسا  بجاو 

مالعا قح و  راهظا  مالعا  ياـملع  رب  ًاـصوصخ  تسا  بجاو  دوش  رکنم  یفورعم  اـی  دوش  فورعم  يرکنم  هک  دوشیم  نآ  بجوم  توکس 
بجوم ای  ددرگ  وا  دـییأت  بجوم  ای  دوش  ملاـظ  تیوقت  بجوم  مـالعا  ياـملع  توکـس  رگا  هلأسم 2795 - توکـس . تسین  زیاـج  و  نآ ،
توکس رگا  هلأسم 2796 - دـشاب . هتـشادن  یلعف  ریثأت  هچ  رگا  لطاب  راـکنا  قح و  راـهظا  تسا  بجاو  تاـمرحم ، ریاـس  رب  دوش  وا  تأرج 

راکنا قح و  راهظا  تسا  بجاو  ملظ ، هاگتسد  اب  شزاس  هب  دننک  مهتم  ار  اهنآ  دنوش و  نامگدب  اهنآ  هب  مدرم  هک  دوش  ثعاب  مالعا  ياملع 
مالعا ياملع  ضعب  دورو  رگا  هلأسم 2797 - درادن . ملظ  عفر  يارب  يرثا  اهنآ  راهظا  دوشیمن و  مرحم  زا  يریگولج  دـننادب  هچ  رگا  لطاب 

نآ رد  یمها  هدسفم  هک  نآ  رگم  رما  نآ  يدصت  تسا  بجاو  دوش  يریگولج  یتارکنم  اههدسفم و  زا  هک  دوش  بجوم  هملظ  هاگتسد  رد 
هلأسم تسین . زیاج  تروص  نیا  رد  ددرگ ، املع  هب  اهنآ  دامتعا  بلـس  ای  دوش  مدرم  دیاقع  یتسـس  ثعاب  اهنآ  يدـصت  هک  نآ  لثم  دـشاب ،

دوخ و قوقح  هچ  یتلود  نانچ  فاقوا  هرادا  رئاج و  تلود  فرط  زا  هینید  سرادم  يّدصت  تعامج  همئا  املع و  يارب  تسین  زیاج  - 2798
نیا رد  رئاج  تلود  تلاخد  اریز  دشاب  هسردم  دوخ  هفوقوم  هچ  رگا  دنریگب  تافوقوم  زا  ای  مدرم  زا  ای  رئاج  تلود  زا  ار  هینید  مولع  بالط 

فرش رد  ای  دش  ارجا  نآ  هابـشا  یمالـسا  لود  عیمج  رد  هک  نیرمعتـسم  روتـسد  هب  مالـسا  ساسا  مده  يارب  تسا  همدقم  نآ  لاثما  روما و 
دناهدومن سیـسأت  هینید  تاسـسؤم  مسا  هب  هک  یتلود  تاسـسؤم  رد  لوخد  هینید  مولع  بالط  يارب  تسین  زیاـج  هلأسم 2799 - تسارجا .

رارق دوخ  ذوفن  هطلـس و  تحت  ار  نایلوتم  ای  و  دـناهتفرگ ، نایلوتم  زا  و  دـنیامنیم ، تلاخد  اهنآ  رد  رئاج  ياهتلود  هک  هینید  سرادـم  لـثم 
هینید مولع  بالط  يارب  تسین  زیاـج  هلأسم 2800 - تسا . مارح  دـنهدب  اهنآ  هب  نآ  بیوصت  هب  ای  فاقوا  هرادا  تسد  اـب  هچنآ  و  دـناهداد ،

زا یلیـصحت  همانرب  هچ  دناهدومن  يدـصت  تلود  هراشا  اب  ای  رئاج و  تلود  فرط  زا  تعامج  همئا  نیممعم و  ضعب  هک  سرادـم  رد  لوخد 
ماکحا مالـسا و  راثآ  وحم  هشقن  روما  نیا  رد  اریز  دنتـسه ، رئاج  تلود  لاّمع  هک  نایدصتم  وحن  نیا  فرط  زا  ای  دـشاب  رئاج  تلود  فرط 

هدـش سیـسأت  رئاج  تلود  هراشا  هب  هک  تاسـسؤم  نیا  رد  ملع ، لها  سابل  اب  هک  یناـسک  هلأسم 2801 - تسا . هدش  هدیـشک  میرک  نآرق 
دنتسه تلادع  مدع  هب  موکحم  اهنآ  و  دننکن ، ترشاعم  اهنآ  اب  دننک و  ضارعا  اهنآ  زا  نینیدتم  ناناملـسم و  تسا  مزال  دنوش ، دراو  تسا 

دیابن ار  ماظع  تاداس  مهس  مالسلا و  هیلع  ماما  كرابم  مهـس  و  تسا ، لطاب  اهنآ  رـضحم  رد  قالط  و  تسین ، زیاج  اهنآ  اب  تعامج  زامن  و 
رد و  دـننکن ، ربنم  يارب  توعد  ار  اـهنآ  تسا  مزـال  دنتـسه  ربنم  لـها  رگا  و  دوشیمن ، طـقاس  اـهنآ  هّمذ  زا  دـنداد  رگا  و  دـنهدب ، اـهنآ  هب 

. دننکن تکرش  دنوریم  ربنم  مالسا  فالخ  ياههمانرب  حیرشت  لطاب و  جیورت  يارب  رئاج  تلود  فرط  زا  صاخـشا  لیبق  نیا  هک  یـسلاجم 
و دش ، دهاوخ  رهاظ  نآ  راثآ  جـیردت  هب  هک  تسا  ياهمیظع  دـسافم  دنتـسه ، همَلَظ  لاّمُع  هک  نیممعم  وحن  نیا  يدـصت  رد  هلأسم 2802 -

دوخ ياههزوح  زا  ار  اهنآ  تسا  مزال  زین  مالعا  ياملع  دننک و  انتعا  دنروآیم  يدـصت  يارب  اهنآ  هک  ییاهرذـع  هب  ناناملـسم  دـیابن  اذـهل 
سیاسد زا  علطم  تاقبط  ریاس  مرتحم و  يابطخ  هینید و  مولع  بالط  مالعا و  ياملع  هفاک  رب  و  دـننکن ، ترـشاعم  اهنآ  اـب  دـنیامن و  جارخا 

هب رگا  هلأسم 2803 - دنراد . رذح  رب  اهنآ  رـش  زا  ار  مدرم  و  دـننک ، یفرعم  تلم  هب  ار  دـساف  قساف  صاخـشا  نیا  تسا  مزال  بناجا  لامع 
مزال تسا  هدومن  يدصت  رئاج  تلود  فرط  زا  ار  هسسؤم  تسا  ملع  لها  سابل  هب  هک  يدصتم  صخش  هک  دش  لصاح  نظ  ینیارق  هطـساو 

. دوش تباث  وا  تئارب  هک  نآ  ای  دوش  لمع  اهنآ  اب  هلأسم 2801  دافم  هب  هک  تسا 
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رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بتارم 

بتارم هب  نییاپ ، هبترم  زا  دوصقم  ندش  لصاح  لامتحا  اب  تسین  زیاج  و  تسا ، یبتارم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  هلأسم 2804 -
نیا تیصعم ، هب  وا  باکترا  يارب  دمهفب  هک  دوش  لمع  يروط  راک  تیصعم  صخش  اب  هک  نآ  لوا  هبترم  هلأسم 2805 - دوش . لمع  رگید 

وا زا  دـنک و  وا  اب  هدوارم  كرت  ای  دـنک ، تاقالم  وا  اب  سوبع  هرهچ  اـب  اـی  دـنادرگرب ، ور  وا  زا  هک  نیا  لـثم  تسا ، هدـش  وا  اـب  لـمع  وحن 
دشاب یتاجرد  هبترم  نیا  رد  رگا  هلأسم 2806 - دنک . تیصعم  كرت  وا  هک  تسا  نآ  يارب  روما  نیا  دوش  مولعم  هک  يوحن  هب  دنک  ضارعا 

، دوشیم لصاح  دوصقم  وا ، اب  ملکت  كرت  اب  هک  دهدیم  لامتحا  رگا  اًلثم  دـنک ، افتکا  نامه  هب  رتفیفخ ، هجرد  ریثأت  لامتحا  اب  تسا  مزال 
هلأسم دوشیم . وا  کته  بجوم  لمع  وحن  نیا  هک  تسا  یـصخش  فرط  رگا  ًاصوصخ  دنکن ، لمع  رتالاب ، هجرد  هب  دنک و  افتکا  نامه  هب 

فیفخت بجوم  هک  دـهدب  لامتحا  ای  دوشیم  تیـصعم  فیفخت  بجوم  راـک  تیـصعم  اـب  ترـشاعم  كرت  ندومن و  ضارعا  رگا  - 2807
تیـصعم زا  دـناوتن  رگید ، بتارم  اـب  هک  تسا  یتروص  رد  رما  نیا  و  دوشیمن ، یّلکب  كرت  بجوم  دـنادب  هچ  رگا  تسا  بجاو  دوشیم ،

اهنآ ملظ  فـیفخت  بجوـم  روـج ، نیطالـس  هـملظ و  زا  ضارعا  هـک  دـنهدب  لاـمتحا  مـالعا  ياـملع  رگا  هلأـسم 2808 - دـنک . يریگولج 
ياملع ترشاعم  هدوارم و  رگا  هلأسم 2809 - ار . دوخ  ضارعا  دننامهفب  ناملـسم  تلم  هب  و  اهنآ ، زا  دـننک  ضارعا  تسا  بجاو  دوشیم ،

تسا نکمم  اریز  تسا - مها  ترـشاعم  كرت  ایآ  هک  دننک  هظحالم  دیاب  دوش ، اهنآ  ملظ  فیفخت  بجوم  روج ، نیطالـس  هملظ و  اب  مالعا 
هب تسا ، مها  مادک  ره  سپ  ملظ ، فیفخت  ای  دوش - مالـسا  عجارم  مالـسا و  کته  بجوم  و  دوش ، مدرم  دـیاقع  یتسـس  بجوم  ترـشاعم 

، دننک ترشاعم  دیابن  دشاب ، همزلم  هحجار  تحلصم  زا  یلاخ  هملظ ، اب  مالعا  ياملع  هدوارم  ترشاعم و  رگا  هلأسم 2810 - دننک . لمع  نآ 
هئربت بجوم  ای  دوش  اهنآ  تیوقت  بجوم  هملظ ، اب  مالعا  ياـملع  طاـبترا  رگا  هلأسم 2811 - دش . دـهاوخ  اهنآ  ماهتا  بجوم  رما  نیا  اریز 

هلأسم 2812- نآ . كرت  تسا  بجاو  دوش ، ملع  ماقم  کـته  بجوم  اـی  ددرگ ، اـهنآ  تأرج  بجوم  اـی  دوش ، عـالطایب  دارفا  شیپ  اـهنآ 
رب تسا  مزال  هبسک ، راجت و  ضعب  لیبق  زا  دننکیم  اهنآ  ملظ  یصاعم و  اهنشج و  هب  کمک  دننکیم و  ار  هملظ  دصاقم  جیورت  هک  یناسک 
زا مود  هبترم  هلأسم 2813 - دننکن . هلماعم  ترشاعم و  اهنآ  اب  دننک و  ضارعا  اهنآ  زا  درکن ، ریثأت  رگا  و  دننک ، یهن  ار  اهنآ  هک  ناناملـسم 

تیصعم لها  تسا  بجاو  هتشذگ ، طیارـش  ریاس  لوصح  ریثأت و  لامتحا  اب  سپ  تسا ، نابز  هب  یهن  رما و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
راک تیـصعم  تحیـصن ، هظعوم و  اب  هک  دهدب  لامتحا  رگا  هلأسم 2814 - بجاو . ندروآ  هب  دـننک  رما  ار  بجاو  كرات  و  دـننک ، یهن  ار 

، درادن ریثأت  تحیـصن  هک  دـنادیم  رگا  هلأسم 2815 - دـنک . زواجت  نآ  زا  دـیابن  و  نآ ، هب  اـفتکا  تسا  مزـال  ار ، تیـصعم  دـنکیم  كرت 
نکل تسا  مزال  تفلاخم ، رب  دیدهت  راتفگ و  رد  دیدشت  اب  رگم  دنکیمن  ریثأت  رگا  و  دـنک ، یمازلا  یهن  رما و  ریثأت  لامتحا  اب  تسا  بجاو 

شحف و لثم  تیـصعم  باـکترا  تیـصعم ، زا  يریگولج  يارب  تسین  زیاـج  هلأـسم 2816 - دوش . زارتحا  رگید  تیـصعم  غورد و  زا  دـیاب 
لثم هجو ، چیه  هب  نآ  هب  دشابن  یـضار  دشاب و  سدـقم  عراش  مامتها  دروم  هک  دـشاب  ییاهزیچ  زا  تیـصعم ، هک  نآ  رگم  تناها ، غورد و 
رگم دنکیمن  تیصعم  كرت  یصاع  رگا  هلأسم 2817 - تسا . نکمم  وحن  ره  هب  دنک  يریگولج  دیاب  تروص  نیا  رد  همرتحم ، سفن  لتق 
هرهچ اـب  دـیامن و  ترـشاعم  كرت  و  دـنک ، ضارعا  وا  زا  مه  هک  نیا  هب  عـمج  تسا  بجاو  راـکنا ، زا  هیناـث  یلوا و  هبترم  نیب  اـم  عـمج  هب 

، تسا ربج  روز و  هب  لـسوت  موس  هبترم  هلأسم 2818 - ًاظفل . دـنک  یهن  ًاظفل و  دـنک  فورعم  هب  رما  ار  وا  مه  و  دـنک ، تاقالم  وا  اب  سوبع 
نکل تسا  بجاو  ربج ، روز و  لامعا  اب  رگم  دروآیمن  اج  هب  ار  بجاو  ای  دنکیمن  رکنم  كرت  هک  دشاب  هتشاد  نانیمطا  ای  دنادب  رگا  سپ 

اب دوش و  لیاح  تیصعم  صخـش و  نیب  هک  نیا  هب  تیـصعم  زا  يریگولج  دوش  نکمم  رگا  هلأسم 2819 - دنکن . مزال  ردق  زا  زواجت  دـیاب 
زا يریگولج  رگا  هلأسم 2820 - دشاب . رگید  ياهزیچ  زا  رتمک  نآ  روذحم  رگا  نآ  هب  راصتقا  تسا  مزال  دوش ، تیـصعم  زا  عنام  وحن  نیا 

تیصعم نآ  هب  هک  یتلآ  رد  ای  دنک  نوریب  تیصعم  لحم  زا  ار  وا  ای  دریگب  ار  راک  تیصعم  تسد  هک  نیا  رب  دشاب  هتـشاد  فقوت  تیـصعم 
رگم دنک  فلت  ار  راک  تیصعم  همرتحم  لاوما  تسین  زیاج  هلأسم 2821 - دنک . لمع  تسا  بجاو  هکلب  تسا ، زیاج  دنک ، فرصت  دنکیم 
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تیصعم نماض و  تروص ، نیا  ریغ  رد  و  ًارهاظ ، تسین  نماض  دنک  فلت  رگا  تروص  نیا  رد  دشاب ، تیـصعم  زا  يریگولج  همزال  هک  نآ 
هک نآ  زا  ندومن  عنم  ای  یلحم  رد  راک ، تیصعم  ندومن  سبح  رب  دشاب  هتشاد  فقوت  تیصعم  زا  يریگولج  رگا  هلأسم 2822 - تسا . راک 
زا يریگولج  دشاب  هتـشاد  فقوت  رگا  هلأسم 2823 - نآ . زا  ندومنن  زواجت  مزال و  رادـقم  تاـعارم  اـب  تسا ، بجاو  دوش ، دراو  یلحم  هب 

دوش تاعارم  تسا  مزال  نکل  تسا ، زیاج  وا  نداد  رارق  هقیضم  رد  و  راک ، تیصعم  صخـش  رب  نتفرگ  تخـس  ندز و  کتک  رب  تیـصعم ،
رگا هلأـسم 2824 - دوـش . هتفرگ  طیارـشلا  عماـج  دـهتجم  زا  هزاـجا  نآ  ریظن  رما و  نـیا  رد  هـک  تـسا  نآ  رتـهب  و  دوـشن ، يورهداـیز  هـک 

طیارـش لوصح  اب  طیارـشلا  عماج  دـهتجم  نذا  هب  رگم  تسین  زیاج  لتق ، حرج و  رب  دـشاب  فوقوم  تابجاو  هماـقا  تارکنم و  زا  يریگولج 
زیاج هجو ، چـیه  هب  نآ  عوقو  هب  تسین  یـضار  دـهدیم و  ماـمتها  نآ  هب  سدـقا  عراـش  هک  تسا  يروما  زا  رکنم  رگا  هلأسم 2825 - نآ .

و درک ، يریگولج  وا  زا  دیاب  دشکب  تسین  لتقلا  زیاج  هک  ار  صخش  کی  تساوخ  یـسک  رگا  اًلثم  دشاب ، نکمم  وحن  ره  هب  نآ  عفد  تسا 
نکل دـیامن . لصاح  نذا  دـهتجم  زا  تسین  مزال  و  تسا ، بجاو  هکلب  تسا  زیاج  ملاظ ، لتق  هب  رگم  مولظم  لتق  زا  عافد  تسین  نکمم  رگا 

مزال دـح  زا  رگا  و  دـنک ، لـمع  وحن  نآ  هب  دوشن  رجنم  لـتق  هب  هک  يرگید  وحن  هب  يریگولج  ناـکما  تروص  رد  هک  دوش  تاـعارم  دـیاب 
. دش دهاوخ  يراج  وا  رب  يّدعتم  ماکحا  راک و  تیصعم  دنک  زواجت 

عافد لئاسم 

ياهلیسو ره  هب  نآ  زا  عافد  ناناملـسم  عیمج  رب  تسا  بجاو  دیامن ، موجه  نآ  تادحرـس  ناناملـسم و  دالب  رب  نمـشد  رگا  هلأسم 2826 -
هک دنسرتب  ناناملـسم  رگا  هلأسم 2827 - تسین . عرـش  مکاح  نذا  هب  جایتحا  رما  نیا  رد  و  لاـم . ناـج و  لذـب  زا  دـشاب  هتـشاد  ناـکما  هک 
زا عافد  تسا  بجاو  لخاد  ای  جراخ  زا  دوخ  لامع  هطـساو  هب  اـی  هطـساو  نودـب  هچ  دناهدیـشک  ار  نیملـسم  دـالب  رب  ـالیتسا  هشقن  بناـجا 

بناجا فرط  زا  ییاههشقن  یمالـسا  کلامم  لخاد  رد  رگا  هلأسم 2828 - دشاب . هتشاد  ناکما  هک  ياهلیسو  ره  هب  دننک  یمالـسا  کلامم 
نکمم هک  ياهلیسو  ره  اب  هک  ناناملسم  رب  تسا  بجاو  دننک ، ادیپ  یمالسا  کلامم  رب  طلـست  هک  دشاب  نآ  فوخ  هک  دشاب  هدش  هدیـشک 

يداصتقا و ای  یسایس  ذوفن  هعسوت  هطساو  هب  رگا  هلأسم 2829 - دننک . اهنآ  ذوفن  هعـسوت  زا  يریگولج  و  دننزب ، مه  هب  ار  اهنآ  هشقن  تسا ،
عطق و  تسا ، نکمم  هک  وحن  ره  هب  عافد  ناناملسم ، رب  تسا  بجاو  دننک ، ادیپ  نیملسم  دالب  رب  طلست  هک  دشاب  نآ  فوخ  بناجا  يراجت 

نآ فوخ  بناجا ، لود  یمالسا و  ياهتلود  نیب  یسایس  طباور  رد  رگا  هلأسم 2830 - یجراخ . ای  دنشاب  یلخاد  لاّمع  هچ  بناجا . يدایا 
وحن نیا  اب  هک  ناناملـسم  رب  تسا  مزال  دشاب ، يداصتقا  یـسایس و  طلـست  هچ  رگا  دننک  ادیپ  طلـست  یمالـسا ، کلامم  رب  بناجا  هک  دشاب 

نآ فوخ  بناجا  اب  يراجت  طباور  رد  رگا  هلأسم 2831 - طباور . هنوگ  نیا  عطق  هب  دننک  مازلا  ار  یمالـسا  لود  و  دـننک ، تفلاخم  طباور 
طباور و هنوگ  نیا  عطق  تسا  بجاو  دوش ، يداصتقا  يراجت و  تراسا  بجوم  دوش و  دراو  يداـصتقا  همدـص  نیملـسم  رازاـب  هب  هک  تسا 

فلاـخم بناـجا ، یمالـسا و  لود  زا  یکی  نیب  يراـجت  هچ  یـسایس و  هچ  هطبار  دـقع  رگا  هلأـسم 2832 - تراـجت . وحن  نیا  تسا  مارح 
نآ تسا  بجاو  یمالسا  لود  ریاس  رب  دومن ، نآ  هب  مادقا  یتلود  رگا  و  هطبار ، هنوگ  نیا  تسین  زیاج  دشاب ، ناناملسم  مالـسا و  تحلـصم 

بجوم نیسلجم  يالکو  ضعب  ای  یمالسا  کلامم  ياسؤر  ضعب  رگا  هلأسم 2833 - تسا . نکمم  وحن  ره  هب  هطبار  عطق  هب  دـننک  مازلا  ار 
زا تنایخ ، نیا  هطـساو  هب  تسا ، ناناملـسم  مالـسا و  حـلاصم  فلاخم  هک  یماظن  ای  يداصتقا  ای  یـسایس  ذوفن  هچ  دوش  بناجا  ذوفن  طـسب 

ار وا  تسا  مزـال  ناناملـسم  رب  و  هدوـب ، قـح  هب  ماـقم  نآ  زارحا  هـک  دوـش  ضرف  رگا  تـسا . لزعنم  دـشاب - یماـقم  ره  دراد - هـک  یماـقم 
دنتسه رئاج  گرزب  لود  تسد  تلآ  هک  لود  ضعب  اب  یسایس  يراجت و  طباور  هلأسم 2834 - دوش . نکمم  هک  وحن  ره  هب  دننک  تازاجم 

و دـننک ، تفلاـخم  طـباور  وـحن  نیا  اـب  تسا  نکمم  وـحن  ره  هب  هک  تـسا  مزـال  ناناملـسم  رب  و  تـسین ، زیاـج  لیئارـسا ، تـلود  لـیبق  زا 
رب و  دنتسه ، ماکحا  مده  هب  راک  کمک  ناناملسم و  مالـسا و  هب  نئاخ  دنراد ، يراجت  طباور  لیئارـسا  لامع  لیئارـسا و  اب  هک  یناناگرزاب 

نیا اب  طباور  كرت  هبوت و  هب  دـننک  مزلم  ار  اهنآ  و  دـننک ، هطبار  عطق  راجت  هچ  اهتلود و  هچ  ناراکتنایخ  نیا  اـب  تسا  مزـال  ناناملـسم 
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هک یتابوصم  نیناوق و  هلأسم 2835 - دوش . عوجر  اجنآ  هب  تسا  هلیـسولا » ریرحت   » باتک رد  ضرع  ناج و  زا  عافد  لئاسم  اـهتلود . وحن 
یلص مالـسا  ربمغیپ  ّتنـس  میرک و  نآرق  حیرـص  فالخ  رب  یلاعت  هَّللا  مَهلَذَخ  بناجا  لامع  رما  هب  رئاج  ياهتلود  يراذگنوناق  سلاجم  زا 

هدننکرما و زا  اهناملسم  تسا  مزال  و  تسا ، شزرایب  نوناق  رظن  زا  وغل و  مالـسا  رظن  زا  تسا ، هتـشذگ  درذگیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
تیصعم اهنآ  يأر  هب  هدننکلمع  دنمرجم و  نانآ  و  دننکن ، هلماعم  ترشاعم و  اهنآ  اب  و  دننک ، ضارعا  تسا  نکمم  روط  ره  هب  هدنهديأر 

ندز مه  رب  مالـسا و  ماکحا  مدـه  يارب  بناجا  لاـمع  رما  هب  هداوناـخ  نوناـق  مسا  هب  ًاریخا  هک  ینوناـق  هلأسم 2836 - تسا . قساف  راـک و 
هدـننکرما و و  مالـسا ، ماـکحا  فـالخ  رب  تـسا ، هتــشذگ  قباـس  مـیژر  یعرــش  ینوناـق و  ریغ  نیــسلجم  زا  ناناملــسم  هداوناـخ  نوناـک 

لطاب اهنآ  قالط  دنوشیم ، هداد  قالط  همکحم  رما  هب  نوناق  نآ  دانتسا  هب  هک  ییاهنز  و  دنتسه ، مرجم  نوناق  عرش و  رظن  زا  ناگدنهديأر 
و یعرـش ، دح  قحتـسم  و  تسا ، راکانز  دریگب  ار  اهنآ  هتـسناد  هک  یـسک  و  دـنراکانز . دـننک  رهوش  رگا  هک  دنتـسه  يرادرهوش  ياهنز  و 

رما ای  دهدب  قالط  ًامیقتـسم  همکحم  هچ  تسا ، يراج  اهنآ  رب  انز  دالوا  ماکحا  ریاس  و  دنربیمن ، ثراو  یعرـش ، ریغ  دالوا  اهنآ  ياهدالوا 
نیناوق وحن  نیا  لباقم  رد  تسا  مزال  یلاعَت  ُهَّللا  ُمُهَدَّیا  مالعا  ياملع  رب  هلأسم 2837 - قالط . هب  دننک  مازلا  ار  رهوش  و  دنهد ، قالط  دـهد 

رماوا يارجا  رومأم  هک  اهنآ  يارب  یهاوختلود  یلـصا و  نیمرجم  زا  ماحرتسا  هن  دننک ، دـیدش  ضارتعا  نوناق ، مالـسا و  رظن  زا  شزرایب 
ریهطت بجوم  نداد  مود  تسد  و  ءزج ، نیرومأم  هب  ار  مرج  هجوت  اهیهاوختلود و  اهاضاقت و  وحن  نیا  اریز  دنـشابیم ، مالـسا  نیفلاخم 

اهنآ نادناخ  ایند و  نید و  هک  نیناوق  نیا  لباقم  رد  تسا  مزال  ناناملـسم  هفاک  رب  و  تسا ، هیهلا  ماکحا  مدـه  رب  وا  تأرج  یلـصا و  مرجم 
ار نیعمجا  مهیلع  هَّللا  یلص  مارگ  يایلوا  ماظع و  يایبنا  تمحز  و  دشکیم ، هناخزابرـس  هب  ار  اهنآ  هراچیب  ياهرتخد  و  دنکیم ، دیدهت  ار 
مه تسا  نکمم  هک  ياهلیسو  ره  هب  و  دننکن ، لمع  مالسا  فلاخم  نیناوق  نیا  هب  و  دنیامن ، رفنت  راهظا  و  دننک ، تمواقم  دیامنیم ، عییـضت 

يارب دنراد  رظن  رد  یلاعَت  ُهَّللا  مَُهلَذَخ  رامعتسا  لامع  هک  یکانتشحو  هایس و  هیتآ  هب  هتساوخن  يادخ  ات  دننک  مالـسا  ماکحا  زا  عافد  نونکا 
. دنوشن التبم  ناناملسم  مالسا و 

تسا تجاح  دروم  نامز  نیا  رد  هک  لئاسم  زا  یضعب 

هتفس

هک هناتسود  هتفس  مود : دهدب ، هتفـس  دوخ ، یهدب  لباقم  رد  راکهدب  صخـش  هک  یقیقح  هتفـس  لوا : تسا : مسق  ود  هتفـس  هلأسم 2838 -
دریگب راکهدب  زا  یسک  رگا  ار  یقیقح  هتفس  هلأسم 2839 - دشاب . هتشاد  يراکهدب  شلباقم  رد  هک  نآ  نودب  دهدیم  يرگید  هب  صخش 

هکلب دوشیمن  عقاو  نآ  دوخ  هب  هلماعم  و  تسین ، لوپ  هتفس  هلأسم 2840 - تسا . لطاب  مارح و  رتمک ، یغلبم  هب  دـنک  هلماعم  يرگید  اب  هک 
لثم تسا  لوادـتم  ناریا  رد  هک  ینیمـضت  ياـهکچ  و  تسا ، ضبق  تارب و  هتفـس ، دوشیم و  عقاو  نآ  هب  هلماـعم  تسا و  سانکـسا  لوپ ،

وا تسد  رد  هتفس  هک  یـسک  هلأسم 2841 - درادن . عنام  مک  دایز و  هب  نآ  تدـم  نودـب  يدـقن و  شورف  دـیرخ و  تسا و  لوپ  سانکـسا 
ضرق لصا  یلو  تسا  مارح  ابر و  دریگب ، هدومن  ضرق  هچنآ  زا  رتشیب  دـعوم ، رد  هک  دـهدب  هتفـس  دـنک و  ضرق  لوپ  فرط ، زا  رگا  تسا 

ررقم دعوم  رد  ثلاث ، صخش  دنک و  لیزنت  یثلاث  دزن  هک  يرگید  هب  دهدیم  صخـش  هک  ار  هناتـسود  هتفـس  هلأسم 2842 - تسا . حیحص 
هب دنک  تشگرب  رما  نیا  هک  نآ  لوا ، دومن : حیحصت  ناوتیم  هجو  دنچ  هب  تسا  لوا  صخش  هک  هتفس  بحاص  هب  دشاب  هتـشاد  عوجر  قح 

ار سانکسا  يرادقم  وا  هدهع  هب  دشورفب  و  موس ، صخش  اب  دنک  هلماعم  وا  همذ  رد  هک  ار  مود  صخش  هدومن  لیکو  لوا ، صخـش  هک  نیا 
لوا صخـش  و  درادرب ، ضرق  هب  تسا  هتفرگ  هک  ار  یلوپ  مود  صخـش  دشاب  لیکو  رادقم و  نامه  لداعم  هب  تسا  هتفـس  رادـقم  نامه  هک 

بحاص هلماعم  زا  سپ  نیا  رب  انب  دـنک ، عوجر  مود  صخـش  هب  ضرق  هبلاطم  يارب  دـنهدیم ، رارق  هک  يدـعوم  رد  تسا  هدـنهد  ضرق  هک 
زا تسا  هتفرگ  هک  ار  يرادقم  مود ، صخش  ندومن  ضرق  زا  سپ  و  موس ، صخـش  هب  دوشیم  راکهدب  ًاعقاو ، دوبن  راکهدب  هک  هتفـس  لوا 
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، لوا صخـش  هب  دـناوتیم  ررقم  دـعوم  رد  ثلاث  صخـش  هلماعم  زا  سپ  نیا  رب  انب  دوشیم ، راکهدـب  هتفـس  لوا  بحاـص  هب  موس  صخش 
ار دوخ  بلط  ررقم و  دـعوم  رد  مود  صخـش  هب  دـنک  عوجر  دـناوتیم  ضرق  زا  سپ  لوا  صخـش  دریگب و  ار  دوـخ  بلط  دـنک و  عوـجر 
اب دنک ، عوجر  دناوتیم  یناث  صخش  هب  ثلاث  صخش  دادن  ار  بلط  لوا ، صخش  رگا  هک  تسا  نآ  اههتفـس  نیا  رد  فراعتم  رگا  دریگب و 

ثلاث صخش  اب  هک  مود  صخش  هب  ار  هناتسود  هتفس  نداد  هک  نآ  مود ، هجو  دنک . عوجر  دناوتیم  تسا و  ینمض  طرـش  رما  نیا  هب  هجوت 
هدنریگ هتفـس ، نداد  هطـساو  هب  هک  نآ  یکی  تسا . رما  ود  بجوم  یمود  هب  دنک  عوجر  دشاب  هتـشاد  قح  مه  موس  صخـش  دنک و  هلماعم 

هک نآ  مود : موس  صخش  هب  دوشیم  راکهدب  مود  صخـش  و  دنکیم ، هلماعم  وا  دوخ  اب  تهج  نیا  زا  یموس ، دزن  دوشیم  رابتعا  بحاص 
نیا رب  انب  دهدب ، وا  دهدن ، مود  صخش  رگا  ار  مولعم  رادقم  هک  دشابیم  مزتلم  لوا  صخـش  صاخـشا  نیا  دزن  رد  ندوب  دوهعم  هطـساو  هب 
رگا لوا  صخش  و  لوا ، صخش  هب  دنک  عوجر  دادن  وا  رگا  مود و  صخش  هب  دنک  عوجر  دناوتیم  دعوم  رد  ثلاث  صخش  هلماعم ، زا  سپ 

زین رگید  هوجو  ضعب  و  درادـن ، عنام  تسا و  ینمـض  ياهدادرارق  تسا ، دوهعم  روما  نیا  نوچ  و  مود ، صخـش  هب  دـنک  عوجر  تخادرپ ،
عوجر قح  دشاب ، هتفـس  رد  وا  ءاضما  سک  ره  هک  يراجت  یکناب و  تالماعم  رد  تسا  فراعتم  نوچ  هلأسم 2843 - تسه . تحص  يارب 

تاعارم تسا  مزال  و  هلماعم ، نمض  رد  تسا  رما  نیا  رب  ینمض  دادرارق  نیا  رب  انب  دهدن ، ار  دوخ  يراکهدب  هدنهد  هتفـس  رگا  تسه  وا  هب 
، يراکهدب ریخأت  يارب  رگا  هلأسم 2844 - درک . عوجر  وا  هب  دوشیمن  دشاب  هتـشادن  تیدوهعم  نیا  رب  عالطا  هلماعم  فرط  رگا  نکل  نآ ،

سانکسا لثم  رد  هلأسم 2845 - دوش . نآ  هب  یـضار  راکهدب  هچ  رگا  تسا ، مارح  دریگب  راکهدب  زا  يزیچ  اهنآ  ریغ  ای  اهکناب  هچ  راکبلط 
يدـقن هضواعم  تسا  زیاج  و  دـنکیمن ، ادـیپ  ققحت  یـضرق  ریغ  يابر  یکرت ، هریل  رالد و  لثم  يذـغاک  ياهلوپ  ریاس  يذـغاک و  راـنید  و 

هدایز و هک  تسا  لاکشایب  یتروص  رد  مک ، هدایز و  هب  ضعب  اب  ار  اهنآ  ضعب  هیـسن  هضواعم  رد  و  مک ، هدایز و  هب  ضعب  اب  ار  اهنآ  ضعب 
هدزاود هب  رانید  هد  نداد  ضرق  تسین  زیاج  و  دـنکیم ، ادـیپ  ققحت  اهنآ  مامت  رد  یـضرق  يابر  اّما  و  دـشابن ، هیـسن  تدـم  باـسح  هب  مک 

. رانید

یلفقرس

نذا نودب  تسا  مارح  دیسر  رـس  هب  هک  هراجا  تدم  دننکیم ، هراجا  شنابحاص  زا  ار  اهنآ  ریغ  ای  ناکد  ای  هناخ  هک  یناسک  هلأسم 2846 -
و لحم ، نماض  بصاغ و  دننکن  رگا  و  دننک ، هیلخت  شبحاص  تیاضر  مدع  اب  ًاروف  ار  لحم  دیاب  و  دـننک ، تماقا  اج  نآ  رد  لحم  بحاص 

ندوب هچ  و  ینالوط ، ای  دشاب  هاتوک  اهنآ  هراجا  تدم  هچ  تسین ، ًاعرش  یقح  هجو  چیه  هب  اهنآ  يارب  دنتسه و  نآ  هراجالا  لام  لثم  نماض 
. هن ای  دـشاب  ناشتراجت  رد  صقن  بجوم  لحم ، زا  نتفر  نوریب  هچ  و  هن ، ای  دـشاب  هدـش  لحم  شزرا  تدایز  بجوم  هراجا  تدـم  رد  اـهنآ 
هب رگم  تسین . حیحص  شاهراجا  دنک ، هراجا  ار  لحم  نآ  تسا ، هتـشذگ  شاهراجا  تدم  هک  قباس  رجأتـسم  زا  یـسک  رگا  هلأسم 2847 -

تـسا نامـض  بجوم  دوش ، فلت  ای  دوش  دراو  تراسخ  لحم  هب  رگا  و  تسا ، بصغ  مارح و  لـحم  رد  شفقوت  و  لـحم ، بحاـص  هزاـجا 
صخش رگا  هلأسم 2848 - دزادرپب . لـحم  بحاـص  هب  ار  هراـجالا  لاـم  لـثم  دـیاب  تسا ، هدومن  فقوت  هک  یماداـم  و  صخـش ، نیا  يارب 

هچنآ رگا  و  تسا ، مارح  دریگب ، تسا  هداد  هراجا  وا  هب  ار  لحم  هک  یصخش  زا  یلفقرس  ناونع  هب  يزیچ  تسا ، قباس  رجأتـسم  هک  بصاغ 
قح و  یتدـم ، رد  دـنک  هراجا  ار  یلحم  رگا  هلأسم 2849 - تسا . هدـنهد  نماض  دوش  فلت  ياهثداـح  هب  اـی  دـنک  فلت  تسا  هتفرگ  هک  ار 

هراجا هک  رادقم  نامه  هب  دهد  هراجا  ار  لحم  نآ  دناوتیم  دنک ، یقرت  لحم  هراجا  و  تدـم ، نیب  رد  دـهد  هراجا  ریغ  هب  هک  دـشاب  هتـشاد 
یهام هب  لاس  هد  هدومن  هراجا  ار  یناکد  رگا  اًلثم  دهد ، هراجا  وا  هب  هک  دریگب  صخـش  نآ  زا  یلفقرـس  ناونعب  مه  يرادقم  و  تسا ، هدرک 

ار اجنآ  دناوتیم  دشاب  هتـشاد  هراجا  قح  هک  یتروص  رد  ناموت ، دص  یهام  هب  درک  ادـیپ  شیازفا  لحم  هراجا  یتدـم  زا  سپ  و  ناموت ، هد 
هراجا وا  هب  ار  لحم  هک  دریگب  صخـش  نآ  زا  نیفرط  تیاضر  هب  اًلثم  ناموت  رازه  کی  و  ناموت ، هد  یهام  هب  دهد  هراجا  تدـم  یقب  ام  رد 
طرـش دربن و  الاب  ار  هراجا  تمیق  اًلثم  لاس  تسیب  تدم  هک  وا  رب  دنک  طرـش  شبحاص و  زا  دنک  هراجا  ار  یلحم  رگا  هلأسم 2850 - دهد .
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لیوحت يرگید  هب  ثلاث  رگا  و  دنک ، لمع  وحن  نیمه  زین  ثلاث  صخـش  اب  لحم  بحاص  داد ، لیوحت  ریغ  هب  ار  روکذم  لحم  رگا  هک  دنک 
زا یلفقرس  يرادقم  دهد و  لیوحت  يرگید  هب  ار  لحم  هک  رجأتسم  يارب  زا  تسا  زیاج  دربن ، الاب  ار  هراجا  دنک و  لمع  وحن  نیمه  زین  داد ،
هب دـناوتیم  زین  یمراـهچ  هب  یموس  یموـس و  هب  یمود  تسا و  لـالح  وـحن  نیا  هب  یلفقرـس  و  دـهد ، لـیوحت  وا  هب  ار  لـحم  هک  دریگب  وا 
هک هراجا  دقع  نمض  رد  دنک  طرش  رجوم  رب  رجأتـسم  رگا  هلأسم 2851 - دریگب . یلفقرـس  ناونع  نیا  هب  وا  زا  دـهد و  لیوحت  رارق  بسح 
رد هدومن  هراجا  هک  يرادـقم  هب  دـشاب  هتـشاد  قح  و  دـشاب ، هتـشادن  لحم  زا  ار  وا  جارخا  قح  و  دـنکن ، داـیز  یتدـم ، اـت  ار  هراـجالا  لاـم 
قح طاقـسا  يارب  وا ، ریغ  زا  ای  دریگب  وا  زا  یغلبم  دناوتیم  دهدب ، وا  هب  هراجا  هک  دشاب  مزال  رجوم  رب  و  دیامن ، هراجا  وا  زا  دـعب  ياهلاس 
زا یلفقرـس  ناونع  هب  دهاوخب  يرادقم  ره  دـناوتیم  کلام  هلأسم 2852 - تسا . لالح  یلفقرـس  هنوگ  نیا  و  لـحم ، هیلخت  يارب  اـی  دوخ 
وا هب  هراجا  هک  دریگب  يرادقم  وا  زا  دناوتیم  دشاب  هتـشاد  ریغ  هب  هراجا  قح  رجأتـسم  رگا  و  دـهد ، هراجا  وا  هب  ار  لحم  هک  دریگب  صخش 

. درادن عنام  یلفقرس  وحن  نیا  و  دهدب ،

یکناب تالماعم 

دریگب ماجنا  یعرش  هجو  هب  هلماعم  هک  یتروص  رد  ضرق ، ریغ  ای  ضرق  هلماعم  ناونع  هب  دنریگیم  اهکناب  زا  صاخشا  هچنآ  هلأسم 2853 -
، تسا مارح  زا  تسا  هتفرگ  هک  ار  یلوپ  دـهدب  لامتحا  تسا و  یمارح  ياهلوپ  اهکناب  رد  هک  دـنادب  هچ  رگا  درادـن ، عناـم  تسا و  لـالح 

هلماعم هیقف  نذا  اب  دـیاب  و  تسین ، زیاج  نآ  رد  فرـصت  تسا ، مارح  نآ  زا  ضعب  اـی  تسا ، مارح  تسا  هتفرگ  هک  ار  یلوپ  دـنادب  رگا  یلو 
ریغ یتلود و  یلخاد و  یجراخ و  ياهکناب  نایم  یقرف  هلأسم  نیا  رد  و  دـنک ، ادـیپ  دـناوتن  ار  نآ  کلام  رگا  دـنکب  نآ  اب  کلاملا  لوهجم 

زا تسا  زیاج  و  درادـن ، لاکـشا  دوشن ، رارق  نآ  رد  یعفن  دـشاب و  ضرق  ناونع  هب  رگا  کناب  رد  ياههدرپس  هلأسم 2854 - تسین . یتلود 
اهکناب تسا و  حیحـص  ضرق  لصا  یلو  تسا  لطاب  مارح و  عفن  دادرارق  دوش ، دادرارق  عفن ، رگا  و  دننک ، فّرـصت  نآ  رد  هک  اهکناب  يارب 

دوش دادرارق  ًاحیرص  هک  اهنآ  نیب  تسابر  بجوم  هک  عفن  رارق  رد  تسین  یقرف  هلأسم 2855 - دننک . فرصت  دنریگیم  هچنآ  رد  دنناوتیم 
ینبم ضرق  و  دهدب ، دوس  دریگیم  هک  ییاهضرق  هب  هک  دشاب  نآ  کناب  نوناق  رگا  سپ  دشاب  عفن  نتفرگ  هب  ضرق  لاح  رد  نیفرط  يانب  ای 
ضرق نآ ، ریغ  هب  هن  تحارـص و  روط  هب  هن  دـشاب  عفن  رارق  نودـب  ضرق ، يدروـم  رد  رگا  هلأسم 2856 - تسا . مارح  دـشاب  نوناق  نیا  رب 

هعیدو و ناونع  هب  هک  کناب  رد  ياـههدرپس  هلأسم 2857 - تسا . لالح  دنهدب  هدـنهد  ضرق  هب  رارق ، نودـب  يزیچ  رگا  و  تسا ، حـیحص 
نذا رگا  تسا و  نماض  دـنک ، فرـصت  رگا  و  فرـصت ، تسین  زیاج  دـنک ، فرـصت  اهنآ  رد  کناب  هک  دـهدن  نذا  کلام  رگا  تسا  تناما 

هب ًاتقیقح  ددرگرب  فرصت  هب  ياضر  رگم  تسا ، لالح  تیاضر ، هب  دریگب  ای  دهدب  يزیچ  کناب  رگا  تسا و  زیاج  دشاب ، یـضار  ای  دهدب 
هب هچ  رگا  تسا  لیبق  نیا  زا  ًارهاظ  یکناب  هعیدو  تسا و  مارح  دـهدب ، رارق  اب  يزیچ  رگا  تروص  نیا  رد  نامـض ، هب  کـلمت  ینعی  ضرق ،

قیوشت يارب  رگید  تاسـسؤم  ای  دـنهدیم ، هدـنهد  ضرق  قیوشت  يارب  اهنآ  ریغ  ای  اهکناب  هک  ییاههزیاج  هلأسم 2858 - دشاب . هعیدو  مسا 
بلج يارب  دـنراذگیم  دوخ  ياهـسنج  فوج  رد  اههدنـشورف  هک  ییاـهزیچ  تسا و  لـالح  یـشکهعرق ، اـب  دـنهدیم  يرتشم  رادـیرخ و 

يراجت ای  یکناب  ياههلاوح  هلأسم 2859 - درادن . لاکشا  تسا و  لالح  نغور ، یطوق  رد  الط  هکـس  لثم  رادیرخ ، ندش  دایز  و  يرتشم ،
ای کناب  زا  هک  دهدب  هلاوح  دریگب و  یلحم  رد  یسک  زا  یلوپ  رجات  ای  کناب  رگا  سپ  درادن ، عنام  دوشیم  هتفگ  تارب  فرص  اهنآ  هب  هک 

رگا اًلثم  تسا ، لالح  درادـن و  عنام  دریگب  يزیچ  هدـنهد  زا  هلاوح  نیا  لباقم  رد  دریگب و  ار  لوپ  نآ  صخـش  نیا  رگید  لحم  رد  شفرط 
نیا لباقم  رد  و  دزادرپب . صخـش  نیا  هب  ار  ناموت  رازه  ناهفـصا  هبعـش  هک  دـهدب  هلاوح  کناب  دـهدب و  کـناب  هب  نارهت  رد  ناـموت  رازه 

دریگب رگید  لحم  زا  ناموت  هاجنپ  دصهن و  دـهدب  هلاوح  دریگب و  ناموت  رازه  رگا  و  درادـن ، لاکـشا  دریگب ، ناموت  هد  نارهت  کناب  هلاوح 
قح ناونع  هب  ار  يدایز  رگا  روکذم  ضرف  رد  رگید و  ناونع  ای  دریگب  ضرق  ناونع  هب  دریگیم  کناب  هک  ار  لوپ  نآ  هچ  درادـن ، لاکـشا 
رد ار  لوپ  صخـش  نیا  هک  دنک  هلاوح  دـهدب و  صخـش  هب  یلوپ  رگید  هسـسؤم  ای  کناب  رگا  هلأسم 2860 - درادن . لاکـشا  دریگب  لمعلا 
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هب رگا  روط  نیمه  و  درادـن ، لاکـشا  دریگب  تمحز  قح  ناونع  هب  يرادـقم  رگا  سپ  دزادرپب  دوخ  فرط  اـی  کـناب  هبعـش  هب  رگید  لـحم 
دشابن و حیرص  عفن  رارق  هچ  رگا  تسا ، مارح  دراذگب ، عفن  رارق  دهدب و  ضرق  رگا  و  درادن ، عنام  دشاب ، رتدایز  هب  سانکسا  شورف  ناونع 

يزیچ و  عفن ، رارق  اب  دنهدب  ضرق  رگا  اهنآ  ریغ  ینهر و  ياهکناب  هلأسم 2861 - تسا . حیحص  ضرق  لصا  یلو  دشاب ، نآ  رب  ینبم  ضرق 
مارح عفن  رارق  اب  ضرق  نیا  دنرادرب ، ار  دوخ  لام  و  دنـشورفب ، تخادرپن  ار  دوخ  یهدـب  راکهدـب  رگا  دـعوم  رـس  رد  هک  دـنریگب  نهر  ار 
رگا دشورفب و  ار  نآ  کناب  يارب  تسا  زیاج  و  تسا ، حیحـص  شورف  رد  تلاکو  نهر و  ضرق و  لصا  یلو  تسا ، لطاب  عفن  رارق  تسا و 

تاررقم اب  درادن و  عنام  دریگب ، نهر  ضرق  لباقم  رد  و  دریگب ، همحزلا  قح  دـشابن و  عفن  رارق  رگا  و  دوشیم ، کلام  درخب  ار  نآ  یـسک 
. درادن عنام  نآ  دیرخ  نهر و  شورف  هیعرش 

همیب

اهدقع ریاس  لثم  دقع  نیا  و  دریذپیم ، ار  همیب  هک  صخش  ای  تکرش  ای  هسـسؤم  هدننکهمیب و  نیب  تسا  يدقع  رارق و  همیب  هلأسم 2862 -
و تسا ، ربـتعم  زین  دـقع  نیا  رد  تسا  ربـتعم  دوقع ، ریاـس  رد  دـقع  لـباق و  بجوم و  رد  هک  یطیارـش  و  تسا ، لوبق  باـجیا و  هب  جاـتحم 

لقع غولب و  لیبق  زا  تسا  دوقع  ریاس  رد  هک  یطیارش  رب  هوالع  همیب  رد  هلأسم 2863 - درک . ارجا  ینابز  یتغل و  ره  اب  ار  دقع  نیا  ناوتیم 
ای لیبموتا  ای  یتشک  نالف  ای  تسا  هزاغم  نالف  ای  تسا  صخش  نالف  هک  همیب  دروم  نییعت  - 1 تسا . ربتعم  طرش  دنچ  اهنآ ، ریغ  رایتخا و  و 

-4 دنزادرپب . دـیاب  هک  یغلبم  نییعت  - 3 تلود . ای  اهتکرش  ای  تاسـسؤم ، ای  دنتـسه ، صاخـشا  هک  دقع  فرط  ود  نییعت  - 2 تسا . امیپاوه 
. لاس دـنچ  ای  هام  دـنچ  ات  لاس  ای  هام  نالف  لوا  زا  هک  همیب  نامز  نییعت  - 5 طاسقا . نامز  نییعت  و  دنزادرپب ، ار  نآ  دـیاب  هک  یطاسقا  نییعت 

بجوم هک  ار  یتافآ  هیلک  ناوتیم  و  ضرم ، ای  تافو  ای  تقرـس  ای  قرغ  ای  قیرح  لثم  دوشیم ، تراسخ  بجوم  هک  ییاـهرطخ  نییعت  - 6
رادـقم ره  هک  دـنراذگب  رارق  رگا  سپ  دوش  نییعت  تراسخ  نازیم  همیب  رارق  رد  تسین  مزـال  هلأسم 2864 - دـنهد . رارق  دوشیم ، تراسخ 

هدهع هب  دیوگب  هدننکهمیب  هک  نآ  یکی  تسا : وحن  دنچ  همیب  دقع  تروص  هلأسم 2865 - تسا . حیحص  دننک  ناربج  دش ، دراو  تراسخ 
يدزد ای  قیرح  هیحان  زا  اًلثم  نم  هزاغم  هب  هک  یتراسخ  هک  نآ  لباقم  رد  مهدـب ، رادـقم  نالف  یهام  ناـمز  نـالف  رد  هک  رادـقم  نـالف  نم 

ای قیرح  هیحان  زا  دوشیم  دراو  امـش  هسـسؤم  هب  هک  یتراسخ  نم  هدهع  رب  دیوگب  فرط  ای  دـنک ، لوبق  فرط  و  ییامن ، ناربج  دـش ، دراو 
هلأسم دوش . دادرارق  دوش و  مولعم  دـش ، رکذ  قباس  هلأسم  رد  هک  يدویق  مامت  دـیاب  و  یهدـب ، رادـقم  نـالف  هک  نآ  لـباقم  رد  اًـلثم  يدزد 

ای یتراجت ، ياهالاک  همیب  ای  دـشاب ، رمع  همیب  هچ  دـش ، رکذ  هک  یطیارـش  ندرب  راک  هب  اب  دـشاب ، حیحـص  همیب  ماسقا  مامت  ًارهاـظ  - 2866
تسا و یلقتـسم  دـقع  همیب  و  رهـش ، ای  هیرق  کی  لها  همیب  ای  تاسـسؤم  ای  تلود  نادـنمراک  همیب  ای  و  اهامیپاوه ، اـهیتشک و  اـی  تاراـمع 

. درک ارجا  ار  نآ  حلص  لیبق  زا  رگید  دوقع  ضعب  ناونع  هب  ناوتیم 

ییامزآتخب

هب هعرق  هک  یصاخشا  هب  یشکهعرق  اب  نآ  زا  سپ  ینیعم ، غلبم  هب  دنشورفیم  تسا  هدش  فراعتم  هک  ییامزآتخب  ياهطیلب  هلأسم 2867 -
مارح دنریگیم ، طیلب  لباقم  رد  هک  ار  یلوپ  و  تسا ، لطاب  تسین و  زیاج  اهنآ  شورف  دیرخ و  دنهدیم ، ینیعم  غلبم  دـیایب  نوریب  اهنآ  مان 

نآ یعقاو  نابحاص  نماض  هدنریگ  صخـش  و  تسا ، مارح  دیآیم ، تسد  هب  یـشکهعرق  زا  هک  ار  یغلبم  و  تسا ، نماض  هدـنریگ  و  تسا ،
نآ دیما  هب  دـنهدب  یلوپ  دـنریگب و  ار  طیلب  ای  دـنرخب  ار  طیلب  هک  نآ  نیب  طیلب  لوپ  ندوب  مارح  رد  تسین  یقرف  هلأسم 2868 - تسا . غلبم 

. تسا نامـض  بجوم  مارح و  دـیآیم  تسد  هعرق  هب  هک  یلوپ  و  مارح ، طـیلب  لوپ  تروـص  ود  ره  رد  دـیایب  نوریب  اـهنآ  مسا  هب  هعرق  هک 
و تسا ، لمع  نامه  لمع ، یلو  دـنهدیم  ار  طـیلب  یلم  هناـعا  مسا  هب  دـناهدرک و  ضوع  ار  ییاـمزآتخب  طـیلب  مسا  ًاریخا  هلأسم 2869 -

هتسد نیا  لافغا  يارب  ار  مسا  نایوجدوس  دندومنیم ، يراددوخ  نآ  دیرخ  زا  یعمج  و  تسا ، هدوب  لاکشا  دروم  ییامزآتخب  طیلب  نوچ 
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نامض بجوم  مارح و  هعرق  لوپ  طیلب و  لوپ  و  دوشیمن ، لالح  مسا  رییغت  اب  تروص  نیا  رد  و  درادن ، یقرف  لمع  رد  نکل  هدومن ، ضوع 
یمالسا سرادم  ای  ناتسرامیب  لیبق  زا  هیریخ  تاسسؤم  هب  تناعا  يارب  دوش و  ادیپ  هسسؤم  ای  تکرش  کی  ًاضرف  رگا  هلأسم 2870 - تسا .

هب طیلب  راشتنا  زا  هک  یهوجو  ای  شدوخ  لام  زا  تکرش  نآ  و  دنهدب ، یغلبم  تاسسؤم  نیا  تناعا  يارب  مه  مدرم  و  دنک ، رشتنم  ییاهطیلب 
درجم نیا  نکل  درادن ، عنام  دـهدب  دـیآیم  نوریب  اهنآ  مان  هب  هعرق  هک  یـصاخشا  هب  یغلبم  ناگدـنهد  لوپ  مامت  هزاجا  اب  دـیآیم ، تسد 
هعرق طیلب و  لوپ  و  تسین ، وحن  نیا  هب  دوشیم ، لمع  نونکا  هک  ییاهیـشکهعرق  و  دوشیم ، هتخورف  نونکا  هک  ییاهطیلب  و  تسا ، ضرف 

لوهجم دـیآیم  صاخـشا  تسد  هب  هک  اهیـشکهعرق  لوـپ  و  دـیآیم ، اهتکرـش  تسد  هب  هک  ییاـهطیلب  لوـپ  هلأـسم 2871 - تسا . مارح 
اهنآ نابحاص  فرط  زا  دـیاب  دوشیمن  رگا  و  دـننک ، در  شنابحاص  هب  دـیاب  دـننک ، ادـیپ  ار  اهنآ  نابحاص  دـنناوتیم  رگا  و  تسا ، کلاملا 
لوپ هک  یسک  نآ  رگا  هلأسم 2872 - دنهدب . هقدص  دنریگب و  هزاجا  طیارشلا  عماج  دهتجم  زا  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  و  دنهدب ، هقدص 
هکلب مزال ، طایتحا  رب  انب  دهدب  ریقف  هب  دیاب  هکلب  درادرب ، شبحاص  زا  هقدص ، ناونع  هب  شدوخ  دـناوتیمن  دـشاب  ریقف  دـیآیم  شتـسد  هب 

ریقف دهدب و  هقدص  وا  هب  هک  دراذـگ  رارق  يریقف  اب  یـشکهعرق و  زا  دروآ  تسد  هب  يدایز  لام  رگا  هلأسم 2873 - تسین . توق  زا  یلاخ 
هب دیق  طرـش و  نودب  رگا  نکل  دوشیمن ، لالح  تسین و  زیاج  دنک ، لالح  هلیح  نیا  اب  دهاوخب  دـنک  در  وا  هب  ار  یقاب  درادرب و  يرادـقم 

. درادن لاکشا  تیاضر  اب  دنک  در  وا  هب  تسه  شلاح  بسانم  هک  يرادقم  ریقف  و  داد ، ریقف 

حیقلَت

زارتحا مارح  تامدقم  زا  دیاب  نکل  درادـن ، لاکـشا  كدزد ، بآ  لثم  یتالآ  اب  وا  هجوز  محر  رد  ار  درم  ینم  ندومن  دراو  هلأسم 2874 -
هلأسم درادن . عنام  دروایب  تسد  هب  یلالح  هجو  هب  ار  دوخ  ینم  و  دـهد ، ماجنا  شدوخ  ار  لمع  نیا  نز ، تیاضر  اب  درم  رگا  سپ  دـنیامن ،

لام هچب  هک  تسین  یلاکـشا  دـش ، دـیلوت  هچب  نآ ، زا  مارح و  ای  لـالح  هجو  هب  هچ  دـندومن  دراو  شنز  محر  رد  ار  درم  ینم  رگا  - 2875
هزاجا اب  هچ  هیبنجا ، نز  محر  رد  ار  یبنجا  ینم  ندومن  لخاد  تسین  زیاـج  هلأسم 2876 - دراد . ار  دـنزرف  ماکحا  همه  و  تسا ، نز  درم و 

نز مـحر  لـخاد  ار  يدرم  ینم  رگا  هلأسم 2877 - دـشابن . ای  دـشاب  رهوش  هزاجا  اب  هچ  و  هن ، ای  دـشاب  هتـشاد  رهوش  هچ  و  هن ، ای  دـشاب  نز 
و تسه ، شدوخ  نز  درکیم  نامگ  هک  نآ  لثم  هدوب  ههبش  روط  هب  لمع  نیا  رگا  سپ  تسا ، ینم  نآ  زا  هچب  دش  مولعم  دندومن و  هیبنجا 
، تسا نز  درم و  نیا  زا  ًاعرش  هچب  هک  تسین  یلاکشا  تسین ، رهوش  زا  دش  مولعم  لمع  زا  دعب  و  تسه ، رهوش  ینم  درکیم  نامگ  زین  نز 

تاعارم لئاسم  عیمج  رد  طایتحا  دـیاب  و  تسا ، لاکـشا  لحم  دـشاب ، دـمع  ملع و  يور  زا  رگا  نکل  و  دراد ، ار  يدـنزرف  ماـکحا  ماـمت  و 
، دریگب ار  شردام  دناوتیمن  دشاب  رسپ  رگا  و  دریگب ، ینز  هب  ار  وا  دناوتیمن  ردپ  دشاب ، رتخد  هچب  نیا  رگا  هک  تسین  یلاکشا  نکل  دوش ،

طایتحا رگید  لئاسم  مامت  رد  دیاب  نکل  دریگب ، ار  شمراحم  رـسپ  و  دنک ، رهوش  دوب  حیحـص  دقع  هب  رگا  شمراحم  هب  رتخد  دناوتیمن  و 
. دیامن

دنویپ حیرشت و 

هید وا  ياضعا  ریاس  عطق  وا و  رـس  عطق  يارب  و  تسا ، مارح  دـننک  حیرـشت  رگا  و  دومن ، ناوتیمن  حیرـشت  ار  ناملـسم  هدرم  هلأسم 2878 -
. دشابن ای  دشاب  همذ  لها  هچ  درادن ، هید  و  تسا ، زیاج  ناملسم  ریغ  هدرم  حیرـشت  یلو  ماهدومن ، رکذ  هلیـسولا » ریرحت   » باتک رد  هک  تسا 

دشاب فقوتم  هچ  رگا  یبط  بلاطم  نتفرگ  دای  يارب  ناملـسم ، حیرـشت  تسین  زیاج  ناملـسم ، ریغ  حیرـشت  دشاب  نکمم  رگا  هلأسم 2879 -
اهنآ رب  و  راک ، تیصعم  دننک  ناملسم  حیرشت  ناملسم  ریغ  حیرشت  ناکما  اب  رگا  و  حیرشت ، رب  ناناملسم  زا  ياهدع  ای  یناملـسم  ناج  ظفح 

حیرشت دشاب  هتشادن  ناکما  و  حیرـشت ، رب  ناناملـسم  زا  ياهدع  ای  یناملـسم  ناج  ظفح  دشاب  هتـشاد  فقوت  رگا  هلأسم 2880 - تسا . هید 
بجوم تسین و  زیاج  دشاب ، نآ  رب  فوقوم  یناملسم  یگدنز  هکنآ  نودب  نتفرگدای  يارب  اما  و  ناملسم ، حیرشت  تسا  زیاج  ناملسم ، ریغ 
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هچرگ دـشاب  هتـشادن  هید  تسین  دـیعب  تسا  ناملـسم  حیرـشت  رب  فوقوم  ناناملـسم  ناج  ظـفح  هک  يدروم  رد  هلأـسم 2881 - تسا . هید 
عطق تسا  زیاج  یناملسم ، تیم  ياضعا  زا  يوضع  دنویپ  رب  دشاب  فوقوم  یناملـسم  ناج  ظفح  رگا  هلأسم 2882 - تسا . هید  رد  طایتحا 

دناوتیم نکل  تسا ، لاکـشا  لحم  ضیرم ، رب  ای  تسا  هدـننکعطق  رب  هید  اـیآ  و  دـشاب ، هتـشاد  هید  تسین  دـیعب  و  نآ ، دـنویپ  و  وضع ، نآ 
دیعب تروص  نیا  رد  تیم ، وضع  عطق  رب  دـشاب  فوقوم  ناملـسم  زا  يوضع  ظـفح  رگا  دـهدب و  ار  هید  وا  هک  دـهد  رارق  ضیرم  اـب  بیبط 
لحم نآ ، یعرـش  زاوج  نکل  درادن ، هید  ًارهاظ  داد  هزاجا  یگدنز  لاح  رد  تیم  رگا  نکل  دراد ، هید  دـنک  عطق  رگا  دـشابن و  زیاج  تسین 

و دوـشیمن ، طـقاس  هدـننکعطق  زا  هید  دـنهدب و  هزاـجا  دـنناوتیمن  شگرم  زا  دـعب  وا  ياـیلوا  دادـن ، هزاـجا  وا  دوـخ  رگا  تسا و  لاکـشا 
عقاو لاکشا  درک ، دنویپ  رگا  نکل  درادن ، هید  تسین و  مارح  دنویپ ، يارب  ناملـسم  ریغ  تیم  وضع  عطق  هلأسم 2883 - تسا . راکتیصعم 

زین ناملسم  هتیم  رد  لاکشا  نیا  رب  انب  دشاب ، هتـشاد  لاکـشا  زامن  رد  یناسنا  هتیم  رگا  زامن ، يارب  نآ  ندوب  هتیم  نآ و  تساجن  رد  دوشیم 
ادـیپ تایح  دـنویپ ، زا  سپ  تیم  وضع  رگا  هک  تفگ  ناوتیم  نکل  تسه ، زین  دـنیامن  عطق  لـسغ  زا  لـبق  رگا  تساـجن  لاکـشا  و  تسه ،

، دوش دنویپ  زین  نیعلا  سجن  ناویح  وضع  رگا  هکلب  تسین  هتیم  سجن و  و  دیآیم . رد  هدنز  تیوضع  هب  دتفایم و  تیم  تیوضع  زا  دـنک ،
ندرم زا  دعب  ار  وضع  عطق  رگا  هلأسم 2884 - دیآیم . رد  ناسنا  تیوضع  هب  جراخ و  ناویح  تیوضع  زا  دوش  ناسنا  یگدـنز  هب  هدـنز  و 

يدراوم رد  دنویپ ، يارب  دشورفب  ار  شدوخ  ياضعا  دناوتب  ناسنا  و  دشاب ، زیاج  نآ  شورف  تایح ، لاح  رد  هک  تسین  دیعب  میتسناد ، زیاج 
لاکـشایب هچ  رگا  تسین . دـیعب  یلیخ  تسا ، زیاـج  هک  يدروم  رد  حیرـشت  يارب  ار  مسج  ماـمت  شورف  زاوـج  هکلب  تسا ، زیاـج  عـطق  هک 

نآ نتخورف  ندروخ و  ریغ  رد  نوخ  هب  ندرب  عافتنا  هلأسم 2885 - درادن . عنام  زاوج  دروم  رد  نداد  هزاجا  يارب  یغلبم  نتفرگ  نکل  تسین 
و درادن . عنام  نیحورجم  اهضیرم و  هدافتسا  يارب  دنـشورفیم  ار  نوخ  هک  تسا  فراعتم  نونکا  هچنآ  سپ  تسا  زیاج  لالح ، عافتنا  يارب 
لاکـشا و زا  یلاخ  هک  دنریگب  نتفرگ  نوخ  هزاجا  يازا  رد  ای  صاصتخا  قح  لباقم  رد  ار  لوپ  هک  نآ  ای  دننک  هحلاصم  هک  تسا  نآ  رتهب 
. دراد لاکـشا  دـشاب ، هتـشاد  ررـض  نآ  بحاص  يارب  نوخ ، نتفرگ  رگا  نکل  دوشن . كرت  ناـکمالا  یتح  طاـیتحا  نیا  هکلب  تسا . طوحا 
دننک و لقتنم  يرگید  تالآ  اب  يرگید  ندـب  هب  ار  یناسنا  ندـب  نوخ  تسا  زیاج  هلأسم 2886 - دشاب . دایز  شحاف و  ررـض  رگا  ًاصوصخ 
و دـنهد . لاقتنا  هحلاصم  روط  هب  تسا  زیاج  نزو  هب  تلاـهج  اـب  دـنریگب و  ار  نآ  نمث  و  دـننک ، نییعت  دـنراد  هک  ییاهـسایقم  اـب  نآ  نزو 

. دوشن كرت  ناکمالا  یتح  تشذگ  هچنانچ  طایتحا  نیا  و  دنریگب ، لقن  هزاجا  لباقم  رد  ار  لوپ  هک  تسا  نآ  طوحا 

همتاخ

، تسا هدـش  فراعتم  دالب  ضعب  رد  ًاریخا  هک  ییاههنیکم  اههناخراک و  اب  دـننک  حـبذ  رگا  ار  رگید  تاـناویح  اـی  دنفـسوگ  هلأسم 2887 -
دنزب و ناملـسم  ار  قرب  دیلک  هچ  تسا  رادیرخ  لوپ  نماض  هدنـشورف  و  تسین ، زیاج  اهنآ  دیرخ  شورف و  و  تسا ، رادرم  سجن و  مارح و 

رازاب رد  هک  ییاهتـشوگ  یلو  دوشن ، تاـعارم  زین  روما  نیا  هک  نآ  هب  دـسرب  هچ  هن  اـی  دربب  موقلح  زا  دـشاب و  هلبق  هب  ور  دـیوگب و  هیمـست 
هلأسم تسا . زیاج  نآ  شورف  دـیرخ و  لـالح و  دـشاب ، هدـش  حـبذ  یعرـش  روط  هب  هک  دوشیم  هداد  لاـمتحا  دوریم و  شورف  ناناملـسم 

هک نآ  رگم  تسا ، ندوب  رادرم  تمرح و  تساجن و  هب  موکحم  دـنروآیم ، رفک  دـالب  زا  هک  ياهدـیرب  رـس  ياـهغرم  اـی  اهتـشوگ  - 2888
تسا زیاج  مالـسا و  رظن  زا  تسا  مارح  عفانم  ییالقع و  لالح  عفانم  ياراد  نویزیولت  ویدار و  هلأسم 2889 - اهنآ . یعرش  حبذ  دوش  تباث 
ناشن ای  حیحـص ، تیبرت  میلعت و  يارب  لالح  ياهزیچ  نداد  ناشن  ویدار و  زا  ظعاوم  رابخا و  لیبق  زا  لـالح ، وحن  هب  اـهنآ  زا  ندرب  عاـفتنا 

زا تارکنم  هعاشا  برطم و  یقیـسوم  انغ و  شخپ  لیبق  زا  مارح  ياـهزیچ  اـما  نویزیولت و  زا  رحب  رب و  زا  تقلخ  بیاـجع  اـهالاک و  نداد 
ار اهنآ  دـیاقع  دـساف و  ار  هعماج  قالخا  هک  ییاهزیچ  هئارا  و  لطاب ، جـیورت  و  ملاظ ، نئاخ و  حدـم  مالـسا و  فـالخ  نیناوق  شخپ  لـیبق 
هک يروطب  تسا  جـیار  عیاش و  مارح  هجو  رد  تالآ  نیا  لامعتـسا  هک  ییاـج  رد  هلأسم 2890 - تسا . تیـصعم  مارح و  دنکیم ، لزلزتم 
اب عورشم  ریغ  لامعتسا  چیه  هک  یصاخشا  يارب  رگم  ار  اهنآ  دیرخ  شورف و  مهدیمن  هزاجا  دشاب  دوصقم  ریغ  ًابیرقت  نآ  لالح  لامعتـسا 
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ضرق ای  دهدب  ابر  دنک و  ضرق  یلوپ  دـهاوخب  یـسک  رگا  هلأسم 2891 - دنک . عورـشم  ریغ  لامعتـسا  مه  يرگید  دنراذگن  دننکن و  اهنآ 
هک ياهدایز  و  تسین ، زیاج  دـنک  رارف  ابر  زا  دـهاوخب  هدـش  رکذ  هیلمع  ياههلاسر  ضعب  رد  هک  ییاههار  زا  یکی  هب  دریگب و  ابر  دـهدب و 

حیحص تسابر  رارق  نآ  رد  هک  یضرق  هلأسم 2892 - تسین . لالح  هوجو  زا  یهجو  هب  یـضرق  يابر  سپ  دوشیمن ، لالح  وا  رب  دریگیم 
زا دـنهاوخیم  هک  یناسک  هلأسم 2893 - تسا . مارح  زین  شنـالطب ، رب  هوـالع  هداـیز  طرـش  و  دـشابیم ، لـطاب  رارق  طرـش و  نکل  تسا ،

روط هب  عقاو و  رد  ار  طرـش  و  دننک ، لوبق  ار  ضرق  لصا  تسا  زیاج  دهدیمن ، ضرق  ابر  نودب  هدنهد  دـنریگب و  ضرق  اهنآ  ریغ  ای  اهکناب 
ضرق لصأ  نیا  رب  انب  تسین ، مارح  يروص  رارق  نیا  یقیقح ، دصق  دج و  نودب  دننک  لوبق  راهظا  رگا  تروص  نیا  رد  و  دننکن ، لوبق  دج 
دهدب ابر  اهنآ  هب  کناب  دنهدب و  نآ  ریغ  ای  کناب  هب  یلوپ  رگا  هلأسم 2894 - دناهدشن . مه  مارح  بکترم  و  لطاب ، طرش  تسا و  حیحص 

. نآ نتفرگ  تسا  زئاج  و  تسین ، مارح  دهدب  يزیچ  ًاناجم  هدنریگ  ضرق  رگا  یلو  دنشاب ، هتـشاذگن  مه  رارق  هچ  رگا  دنریگب ، تسین  زیاج 
زیاج يدایز - زا  هن  دـننک - رارف  لثم  هب  لثم  عیب  زا  دـنهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  فالتخا  مه  اب  اهتمیق  رگا  لثم  هب  لـثم  عیب  رد  هلأسم 2895 -

دب ولیک  ود  و  دـنهدب ، بوخ  ولیک  کـی  دـنهاوخیم  دراد و  شزرا  دـب  مدـنگ  ولیک  ود  هب  بوخ  مدـنگ  وـلیک  کـی  رگا  اًـلثم  هلیح ، تسا 
ار لثم  هب  لثم  دـنهاوخب  رگا  هلأسم 2896 - تسا . زیاج  دننک  رارف  لثم  هب  لثم  عیب  زا  هک  دـننک  همیمـض  يزیچ  رگا  دروم  نیا  رد  دـنریگب 

دننک هلدابم  دنهاوخب  رگا  تسا  راورخ  ود  فصن  نآ  شزرا  هک  ار  مدنگ  راورخ  کی  اًلثم  تسین . زیاج  هلیح  اب  دـنریگب  ابر  دـننک و  هلدابم 
هلماعم هک  نآ  رب  هوالع  و  دوشیمن ، حیحـص  يزیچ  مض  اب  تسابر و  يدایز  دنریگب  راورخ  ود  هام  شـش  زا  دعب  دنهدب و  راورخ  کی  هک 
هلأسم تسا . لطاب  هلماعم  لصأ  هکلب  لـطاب ، طرـش  دـشاب و  حیحـص  ضرق  هک  تسین  ضرق  باـب  لـثم  و  دـشابیم ، مه  لـطاب  تسا  مارح 

رد ابر  تمیق و  هدایز  هکنآ  نودب  دننک  رارف  لثم  هب  لثم  هلماعم  زا  دنهاوخب  هک  تسا  يدروم  رد  هلیح  هک  دش  رهاظ  لبق  هلأسم  زا  - 2897
نآ فالخ  رب  يزیچ  بناج  نیا  هیلمع  ياههلاسر  ضعب  رد  رگا  و  تسین ، زیاج  هلیح  دـنریگب  ابر  دـنهاوخیم  هک  يدروم  اما  دـشاب و  راک 

تاعوضوم هرابرد  هّرـس » سّدـق   » ینیمخ ماما  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  ترـضح  سدـقم  رـضحم  زا  هک  یلئاـسم  تسین . حیحـص  تسا  هدـش  رکذ 
. تسا هدش  ءاتفتسا  نوگانوگ 

دیلقت هرابرد  ماکحا 

دیلقت هرابرد  ماکحا 

تـسا يوتف  دوصقم  هجو » نع  ولخی  ال  برق ، نع  ولخی  ال  دعبی ، ال   » دننام یتارابع  یهللا ، تیآ  ترـضح  ییاوتف  ياههلاسر  رد  ایآ  س 1 -
رگم تسا  يوتف  نایب  ماقم  رد  روبزم  تاریبعت  ج  تسا ؟ بجاو  طایتحا  نیا  ایآ  دش  طایتحالا  كرتی  هب ال  ریبعت  يوتف  زا  دـعب  رگا  و  هن ؟ ای 
نـسح دّـکأت  نایب  يارب  دوش  رکذ  يوتف  نایب  زا  دـعب  يدروم  رد  رگا  طایتحالا  كرتی  ترابع ال  و  دـشاب . نیب  رد  فـالخ  رب  هنیرق  هک  نآ 

یهد دراو  یغلبُم  کـی  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  ـالثم  تسا ، ملعا  صیخـشت  قیقحت و  نودـب  نینمؤم  بلغا  دـیلقت  س 2 - تسا . طاـیتحا 
لوـبق وا  زا  تین  نسح  هطـساو  هب  مه  مدرم  دـنکیم ، یفرعم  مدرم  نیب  ار  وا  ًامـسر  اـی  و  دـیوگیم ، ار  یعجرم  ياوـتف  مدرم  هب  دوـشیم و 

ملعا ریغ  زا  دیلقت  نوچ  ای  تسیچ ؟ هفیظو  هک  اهنآ  ندومن  رادیب  تسا  مزال  ایآ  و  ریخ ؟ ای  دراد  يرمث  مه  اهدیلقت  هنوگ  نیا  ایآ  دننکیم ،
صاخـشا ندرک  هاـگآ  نکل  دوش ، ناـیب  دـیاب  یعرـش  مکح  ج  درادـن ؟ لاکـشا  دـشاب  ملعا  ياوـتف  اـب  فلاـخم  تسین  موـلعم  دـننکیم و 

. تسین حیحص  دشابن  هیعرش  نیزاوم  يور  زا  رگا  دیلقت  و  تسین ، مزال  صوصخلاب 

وضو هرابرد 

زامن تقو  هک  نیا  نیب  یقرف  دـشاب  حیحـص  هک  یتروص  رد  و  ریخ ؟ ای  تسا  حیحـص  زامن  يارب  دریگب  وضو  زامن  تقو  زا  لبق  رگا  س 3 -
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يارب تقو  زا  دعب  تقو و  زا  لبق  وضو  تسا و  حیحص  دشاب  زامن  تقو  کیدزن  رگا  زامن  يارب  وضو  ج  ریخ ؟ ای  تسه  هن  ای  دشاب  کیدزن 
. تسا ّبحتسم  تراهط  رب  ندوب 

دجسم هرابرد 

ج دراد ؟ تروص  هچ  دجـسم  طایح  رد  هدرم  نداد  لـسغ  نتـسش و  و  دجـسم ، رد  لـسغ  زا  دـعب  لـسغ و  زا  شیپ  هدرم  نتـشاذگ  س 4 -
لسغ زا  دعب  درادن و  عنام  دشابن  دجـسم  کته  مزلتـسم  تساجن و  تیارـس  بجوم  رگا  نداد  لسغ  زا  شیپ  دجـسم  رد  تیم  دسج  نداهن 
کته بجوم  دشابن و  فقو  اب  فلاخم  رگا  اجنآ  رد  تیم  نداد  لسغ  نتسش و  دشابن  دجسم  رگا  دجسم  نحص  و  تسا . لاکـشایب  نداد 

. درادن لاکشا  دوشن 

هزور زامن و  تقو  هرابرد 

دنک ربص  دیاب  ای  دناوخب  ار  حبص  زامن  دناوتیم  هدش  علاط  قداص  رجف  هک  دنک  نیقی  یسک  رگا  تسه  حبص  ات  باتهم  هک  ییاهبش  س 5 -
راکشآ لوا  زا  زامن  تقو  هک  یتروص  رد  و  تسا ، هنوگچ  ناضمر  هام  هزور  كاسما  رد  وا  هفیظو  و  دوش . راکشآ  سحلاب  حبص  هدیفس  ات 
راکشآ هدیفـس  ات  درک  ربص  یلیخ  دیاب  هک  تسا  دایز  يدح  هب  قرب  ییانـشور  هک  ییاهناتـسرهش  رد  ای  ربا  ياهبـش  رد  دشاب  هدیفـس  ندش 
ياهبـش رد  مزال  طایتحا  ج  ریخ ؟ اـی  تسه  حبـص  زاـمن  تقو  هقیقد  هد  زا  دـعب  دـنک  ربص  نقیتم  رجف  لوا  زا  هقیقد  هد  هزادـنا  هب  رگا  دوش 

مکح نیا  تسین و  هجو  زا  یلاخ  هکلب  باتهم  ییانـشور  رب  دنک  هبلغ  دوش و  رهاظ  قفا  رد  حبـص  هدیفـس  ات  دنک  ربص  هک  تسا  نآ  باتهم 
هچنآ زا  لبق  كاسما  دشابن  مزال  هک  تسین  دیعب  هچ  رگا  باتهم  ياهبش  رد  دننک  طایتحا  هزور  رد  و  تسین . ربا  ياهبش  قرب و  ینشور  رد 

. دش رکذ  هک 

زامن لئاسم  ضعب 

اب ار  زامن  زا  يرادقم  دناوخیم ، رهظ  زامن  دنکیم  لایخ  زامن  نیب  رد  دوشیم ، زامن  لوغـشم  الثم  رـصع  زامن  دـصق  هب  هک  یـسک  س 6 -
شزامن ایآ  هدرک  رـصع  زامن  دصق  مه  لوا  هدوب و  رـصع  زامن  شزامن  هک  دیآیم  شدای  زامن  ندش  مامت  زا  لبق  دـناوخیم و  لایخ  نیمه 

دعب ءانثا و  نیب  یقرف  و  تسا ، تحـص  هب  موکحم  زامن  ج  تسیچ ؟ شفیلکت  دیایب  شدای  زامن  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  ایآ  و  تسا ؟ حیحص 
نتفر عقوم  دنک و  مامت  ار  تءارق  کش  لاح  رد  تسا  زیاج  ایآ  دنک  ود  کی و  نایم  کش  مایق  لاح  رد  یسک  رگا  س 7 - تسین . غارف  زا 

لاح رد  تسا  زیاج  ایآ  مود  ای  تسا  لوا  هدجس  هک  دنک  کش  هدجس  رد  رگا  اًلثم  لاعفا : رد  نینچمه  و  « 1 « ؟ ریخ ای  دنک  يّورت  عوکر  هب 
راظتنا هب  يورت  نودب  رگا  دنک و  يّورت  دیاب  کش  ضورع  نیح  زا  ج  ریخ ؟ ای  دنک  يورت  نتـسشن  زا  دعب  دـیوگب و  ار  هدجـس  رکذ  کش 

هب نامگ  ای  نیقی  تسا  نکمم  اهنآ  هطـساو  هب  هک  ییاهزیچ  هچنانچ  دهد  همادا  لمع  هب  تسیچ  هفیظو  دنیبب  ات  دنکیم  يّورت  ًادـعب  هک  نیا 
. درادن لاکشا  دشاب  هتفرگ  ماجنا  شاهفیظو  اب  قفاوم  هک  یتروص  رد  وا  لمع  دوریمن  نیب  زا  دوش  ادیپ  ّکش  فرط  کی 

زامن ماکحا 

جاتحم دـنکن و  تیافک  رگا  و  دـیامنیم ؟ رهظ  زامن  زا  تیافک  ایآ  يرییخت و  ای  تسا  ینیع  بجاو  تبیغ  نامز  رد  هعمج  زامن  ایآ  س 8 -
ج درک ؟ هداعا  دیاب  ادتقا  تروص  رد  مه  ار  رـصع  هک  نآ  تسا  زیاج  دـنادیم  بجاو  هک  یماما  هب  رـصع  يادـتقا  ایآ  دـشاب  رهظ  هداعا  هب 

شاهدهع هب  وهس  هدجس  هک  یسک  س 9 - دنکب . دناوتیم  رصع  هب  ادتقا  تسا و  یبابحتـسا  رهظ  هداعا  رد  طایتحا  تسا و  يرییخت  بجاو 
دنک مامت  تسا  هضیرف  رگا  ار  زامن  تسا  مزال  ج  تسیچ ؟ شفیلکت  هدش  رکذتم  زامن  نیب  رد  هدش و  زامن  دراو  ات  هدرک  شومارف  هدـمآ و 
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. دروآ اج  هب  ار  هدجس  هلصافالب  نآ  زا  دعب 

هزور لئاسم 

ناضمر هام  زا  لبق  هک  دش  مولعم  دعب  تفرگن و  هزور  ار  ناضمر  هام  تسا  یـسمش  لاس  هدزناپ  رـسپ ، غولب  هک  نیا  نامگ  هب  رگا  س 10 -
ای غلاب  ياههچب  س 11 - دـنک . اضق  دـیاب  نکل  تسین  بجاو  هرافک  ج  هن ؟ ای  تسا  مزال  مه  هراـفک  اـیآ  هدوب  ماـمت  شیرمق  لاـس  هدزناـپ 

رگم تسین  هزور  كرت  زوجم  هزور  زا  یشان  فعض  ج  دننک ؟ هچ  تسا  تخـس  ناشیارب  نتفرگ  هزور  طرفم  فعـض  رثا  رد  هک  ییاهناوج 
. دیامن اضق  دنک و  ترورض  عفر  هب  افتکا  دیاب  دشاب و  یجرح  هک  نآ 

هزور ماکحا  ضعب 

ماجنا يرطفم  هچنانچ  دنکیم  تعجارم  زور  نامه  رهظ  زا  لبق  دـنکیم و  ترفاسم  دوخ  لحم  زا  ناضمر  هام  زور  رد  هک  یـسک  س 12 -
مدع ضرف  اب  ج  دراد ؟ يرگید  مکح  هک  نیا  ای  دـسریم  نطو  هب  رهظ  زا  لبق  هدوب و  رفاسم  هک  تسا  یـسک  مکح  شمکح  دـشاب  هدادـن 
ًادمع ار  دوخ  هزور  یسک  هاگره  س 13 - تسا . حیحـص  هزور  دـنک و  كاسما  هزور و  تین  تسا  مزال  نطو  هب  تشگزاب  ات  رطفم  لوانت 

. تسا كرت  طوحا  و  تسا ، لکشم  یسامترا  لسغ  تحص  ج  ریخ ؟ ای  تسا  حیحص  وا  لسغ  دنک  یسامترا  لسغ  زور  رد  رگا  درک  لطاب 
هن ییادا و  هن  دنریگب  هزور  دـنناوتیمن  لاح  نیا  اب  دـننک و  كرت  دـنناوتیمن  دنتـسه و  كایرت  ندیـشک  هب  داتعم  هک  یـصاخشا  س 14 -

هزور ج  دنراد ؟ ار  يرگید  مکح  هک  نیا  ای  دهدب  هرافک  دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب  هک  دنراد  ار  ضیرم  مکح  صاخشا  روط  نیا  ییاضق 
. ترورض عفد  رادقم  هب  هزور  لاح  رد  نآ  ندیشک  تسا  زیاج  كایرت  ندیشک  رد  رارطضا  ضرف  اب  دریگب و  تسا  بجاو  ار 

تعامج زامن  ماکحا  ضعب 

هک تسا  نیا  دشاب  هداتسیا  نوتس  تشپ  تعامج  زامن  رد  هک  یسک  دروم  رد  یهللا  تیآ  ترـضح  لئاسملا  حیـضوت  هلاسر  دافم  س 15 -
مه ار  ولج  فص  دـشاب و  هتـشاد  لاصتا  فرط  ود  زا  یکی  زا  هک  یتروص  رد  ایآ  دراد ، لاکـشا  شزامن  دـشاب  هتـشادن  لاصتا  ولج  زا  رگا 

دنیشنب و تکاس  دناوتیم  مومأم  ایآ  تعامج  زامن  رد  « 1  » یفاجت لاح  رد  س 16 - درادن . لاکشا  ج  دراد ؟ لاکـشا  شزامن  مه  زاب  دنیبب 
شتعامج ای  زامن  هب  دنک  كرت  ًاوهس  ای  اًلهج  ای  ًادمع  ار  یفاجت  رگا  نینچمه  و  دیوگب ؟ يرییخت  بجاو  وحن  هب  ار  حیبست  ای  دهشت  دیاب  ای 

لطاب شزامن  اـی  شتعاـمج  درکن  رگا  دـنک و  یفاـجت  هک  تسا  نآ  طوحا  یلو  تسین  مزـال  حـیبست  رکذ و  ج  هن ؟ اـی  دـیآیم  دراو  ررض 
هزاجا هک  هدـش  هدینـش  اریخا  دوش  هدـناوخ  تعامج  هب  نابرق ) رطف و   ) نیدـیع زامن  هک  دـیدومرفیمن  هزاجا  قباـس  رد  س 17 - دوشیمن .
نوذأم ای  لداع  هیقف  رگا  یلب  ءاجر  دصق  هب  رگم  دنناوخن  تعامج  هب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  ج  تسا ؟ حیحص  ایآ  دیاهدومرف ،

لغـش راطق  ای  هرایط  رد  هک  یناسک  رفاسم س 18 - هزور  زامن و  ماکحا  درادـن . یعنام  وا  اب  ندـناوخ  تعامج  دـنک  هماقا  ار  نآ  وا  لبق  زا 
نارگراک زا  رگا  ج  تسا ؟ هنوگچ  ناـنآ  هزور  زاـمن و  فیلکت  دـننامیم  رتشیب  زور و  هد  دوخ  نطو  رد  مه  هاـگب  هاـگ  دـنراد و  یچهوهق 

رفـس رد  دنیامن ، فقوت  نطو  ریغ  رد  ای  نطو  رد  زور  هد  رگا  یلو  تسا  بجاو  وا  رب  هزور  مامت و  وا  زامن  دوشیم  بوسحم  هرایط  راطق و 
دشکیم لوط  هام  راهچ  ای  هس  مادک  ره  هک  دوریم  رفس  هس  ای  ود  لاس  رد  هک  یسک  س 19 - دنراد . رفاسم  مکح  زور  هد  نآ  زا  دعب  لوا 

س 20- تسا . رـصق  رفـس  رد  تسین  وا  لغـش  رفـس  رگا  ج  تسا ؟ هنوگچ  هزور  زامن و  هب  تبـسن  شفیلکت  تسا  نطو  رد  ار  لاـس  هیقب  و 
دربیم رسب  دوخ  نطو  رد  ار  ناتسمز  هام  هس  دنامب و  زور  هد  ییاج  رد  هکنآ  نودب  دوریم  نادنفـسوگ  هارمه  هام  هن  لاس  رد  هک  یناپوچ 
بالط س 21 - تسا . مامت  دورب  مه  یعرش  رفس  رادقم  هب  رگا  دراد  یناپوچ  هب  لاغتشا  هک  یلاح  رد  ج  تسیچ ؟ شاهزور  زامن و  فیلکت 

نیا هک  نآ  ای  دروخیم  مه  هب  اهنآ  هماقا  دـصق  دـننک  ترفاسم  هبترم  کـی  ياهتفه  رگا  دـناهدنام  نیعم  ریغ  تدـم  دـصق  هب  مق  رد  هک  مق 
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اهنآ زامن  تسین و  بوسحم  نطو  ج  تسا ؟ مامت  اهنآ  زامن  دوشیم و  بوسحم  اهنآ  نطو  دناهدومن  نیعم  ریغ  تدم  دصق  نوچ  صاخشا 
هب هکنآ  ای  دـشاب  هتـشادن  مئاد  ندـنام  رب  ءانب  رگید  هک  تسا  نآ  نطو  زا  ضارعا  زا  دارم  اـیآ  س 22 - دننک . هماقا  دصق  رگم  تسا  رـصق 

. دشورفب ار  دوخ  کلم  تسین  مزال  تسا ، یفاک  ندنام  زا  ضارعا  ج  دشورفب ؟ ار  دوخ  كالما  دنک و  هقالع  عطق  یلک 

رفاسم زامن  ماکحا  ضعب 

تفاسم رادـقم  هب  روبزم  لحم  ات  ناشتنوکـس  لـحم  زا  و  دـنراگزومآ ، یلحم  رد  اًـلثم  هکلب  تسین  رفـس  ناشلغـش  هک  یـصاخشا  س 23 -
هزور زامن و  هب  تبـسن  ناشهفیظو  دننکیم  دمآ  تفر و  اجنآ  هب  لحم ، نآ  رد  زور  هد  فقوت  نودب  ای  هزور و  همه  تسا و  هلـصاف  یعرش 

ياضق نکل  تسین ، هزور  زامن و  نیب  یقرف  دـنریگب و  دـنناوتیمن  هزور  رـصق و  ناشزامن  ج  تسا ؟ قرف  هزور  زامن و  نایم  اـیآ  و  تسیچ ؟
نیب ام  نفلت  ای  قرب  ياهمیس  حالـصا  يارب  هک  یـسک  س 24 - دنزادنیب . ریخأت  دـعب  لاس  ناضمر  هام  زا  دـیابن  طوحألا  یلع  ار  لاس  هزور 

هزادنا هب  دصق  اب  دنک و  حالـصا  هدش  بارخ  یمیـس  رگا  ات  دنک  شدرگ  اهنابایب  رد  دورب  دـیاب  هزور  همه  هک  هدـش  مادختـسا  اهناتـسرهش 
مدختسم یصاخشا  س 25 - تسا . بوسحم  لغش  رفس  لاؤس  ضرف  رد  ج  مامت ؟ ای  تسا  رصق  وا  زامن  تفر  دهاوخ  مه  رتدایز  ای  تفاسم 

زامن و رد  ناشفیلکت  دنتـسه  تکرح  رد  نداد  نوخ  دارفا و  زا  نتفرگ  نوخ  يارب  قوف  ام  روتـسد  بجوم  هب  زور  ره  دنتـسه و  نوخ  هرادا 
س 26- تسا . يراـج  رفاـسم  مکح  رفـس  رد  هن  رگ  و  دراد ، ار  لغـش  رفـس  مکح  تسا  يدرگهرود  روـط  هب  لـمع  رگا  ج  تسیچ ؟ هزور 

مه رتشیب  ای  تفاسم  ّدح  هب  ًۀجیتن  هک  دنک  حالصا  ار  اهیبارخ  نابایب و  رد  دورب  زور  ره  دیاب  هک  هداج  ریمعت  يارب  هدش  مادختـسا  یـصخش 
دشاب هتشادن  تفاسم  دصق  تکرح  يادتبا  زا  هکنآ  رگم  تسا  رـصق  زامن  لاؤس  ضرف  رد  ج  مامت ؟ ای  تسا  رـصق  وا  زامن  ایآ  تفر  دهاوخ 

. تسا مامت  زامن  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  يدرگهرود  وحن  هب  تفاسم  ریسم  هطقن  نیدنچ  رد  هداج  ریمعت  هنازور  ّتیلوئسم  هک  نآ  ای  و 

رفاسم زامن 

یمیمصت هشیمه  ندنام  رظن  زا  دوخ  هدنیآ  هب  تبـسن  دنلیـصحت و  لوغـشم  هدمآ و  رگید  ياهناتـسرهش  زا  مق  رد  الثم  هک  یبالط  س 27 -
ای دوخ  لحم  هب  لیصحت ، نارود  تشذگ  زا  سپ  دنـشاب  ممـصم  هک  یتروص  رد  ایآ  و  دوشیم ؟ بوسحم  نطو  اهنآ  يارب  مق  ایآ  دنرادن ،

اقب و رد  دّدرت  تروص  رد  و  دوشیم . راب  رفاسم  مکح  تعجارم  هب  میمصت  اب  ج  تسیچ ؟ لیـصحت  مایا  رد  ناشهفیظو  دنورب  يرگید  لحم 
ار رفاسم  مکح  هن  رگ  دوشیم و  راب  نطو  مکح  دوش  بوسحم  تماقا  لحم  لها  زا  ًافرع  هک  يّدحب  دوش  ینالوط  تماقا  تدم  رگا  تماقا 
رد زور  ود  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  یگدـننار  شلغـش  زور  ود  یکی  و  دراد ، یتلود  تارادا  رد  یتباث  لغـش  کـی  یـصخش  س 28 - دراد .

؟ مامت ای  تسا  رصق  شزامن  ترفاسم  تدم  رد  ایآ  دراد  لاغتشا  یگدننار  لغش  هب  رفـس  رد  زور  ود  ای  زور  کی  دشابیم و  نطو  رـضح و 
يارب زور  شـش  ياهـتفه  رد  راـگزومآ  س 29 - تسا . ماـمت  زاـمن  دوش  بوـسحم  لغـش  هک  دـشاب  يوـحن  هب  رفـس  رد  یگدـننار  رگا  ج 
هزور دیابن  تسا و  رصق  شزامن  رفـس  رد  ج  تسیچ ؟ وا  هزور  زامن و  فیلکت  ددرگیم  رب  نطو  هب  زور  کی  تسا و  رفـس  رد  يراگزومآ 
تدم رد  تسا  رومأم  راگزومآ  س 30 - دریگب . هزور  دیاب  مامت و  شزامن  نطو  رد  و  دور ، نوریب  نطو  زا  رهظ  زا  دعب  هک  نآ  رگم  دریگب 

؟ تسیچ وا  هزور  زامن و  فیلکت  دنکیم  ترفاسم  تسا  وا  نطو  ریغ  هک  يرهـش  هب  هعمج  بش  ره  دـشاب و  راگزومآ  ياهیرق  رد  لاس  هس 
. مزال طایتحا  هب  تسین  زیاج  رگید  ناضمر  زا  یلاس  ره  هزور  ياضق  ریخأت  یلو  دریگب  هزور  دیابن  تسا و  رصق  نطو  ریغ  رد  شزامن  ج 

سمخ لئاسم  ضعب 

هک نیا  رطاخ  هب  یلو  تسا ، هدیـسر  نآ  تخادرپ  تقو  دراد و  مدرم  هدـهعب  شـسمخ  لاـس  سأر  رد  یتاـبلاطم  صخـش  هاـگره  س 31 -
شلاس هک  نآ  ات  دزادرپیمن  راکهدب  یلو  دـنکیم  هبلاطم  ای  و  دـنکیم ، هحماسم  نآ  هبلاطم  رد  ای  و  دـنکیمن ، هبلاطم  دـشکیم  تلاجخ 
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ج لوصو ؟ لاس  دمآرد  زا  ای  دوشیم  باسح  قباس  لاس  دمآرد  زا  تمـسق  نیا  ایآ  دسریم  شتـسد  هب  دعب  لاس  رد  هرخالاب  درذـگیم و 
هبلاطم و هک  نیا  ول  ددرگ و  تخادرپ  لاـس  رـس  نآ  سمخ  تسا  مزـال  دـشاب  نیب  رد  یجرح  هکنآ  نودـب  دوشیم  لوصو  هبلاـطم  اـب  رگا 

هچنانچ دوشیمن  لوصو  العف  مه  هبلاطم  اـب  هکنآ  اـی  دوشیمن  لوصو  نآ  نودـب  تسا و  یجرح  وا  رب  هبلاـطم  رگا  دـشاب و  هدرکن  لوصو 
لاس دمآرد  زا  نداد  ضرق  تباب  رگا  یلو  تسا  بوسحم  لوصو  لاس  دیاوع  زا  دـشاب  هراجتلا  لام  هیـسن  یطاسقا و  شورف  تباب  تابلاطم 

يارب بساکم  حاـبرا  زا  ار  ینیمز  هک  یـصخش  س 32 - دـهدب . ار  نآ  سمخ  عقوم  نامه  دـیاب  دـش  لوصو  دـعب  لاس  رد  تقو  ره  دـشاب 
رد شورف  تمیق  سمخ  تخادرپ  ایآ  دشورفیم  لاس  دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  دـنکیم و  یقرت  شرازاب  تمیق  هلاس  همه  درخیم و  تراجت 
رد هدـنام  مجنپ  راهچ  یقوس  تمیق  عافترا  شورف  تمیق  سمخ  هوالع  هب  دـنک و  باسح  دـیاب  هک  نآ  ای  تسا  یفاک  بجاو  سمخ  يادا 
لاس رد  هک  نآ  هصالخ  و  موس ... لاس  رد  ار  هدـش  سمخم  یقوس  تمیق  عافترا  سمخ  نینچمه  دـهدب و  مود  لاس  سأر  رد  ار  لوا  لاس 

یقوس عافترا  سمخ  لداعم  مّود  لاس  رد  تساهنآ و  دوخ  کلم  نآ  یقوس  تمیق  یقرت  دوشیم و  سمخ  بابرا  کلم  نیمز  سمخ  لوا 
دنک سیمخت  دیاب  لاس  ره  رس  رد  ج  اهلاس ... مامت  رد  نینچمه  تساهنآ و  دوخ  کلم  مه  نیا  یقرت  دوشیم و  سمخ  بابرا  کلم  هیقب ،

هک یناتخرد  يامن  دروم  رد  ایآ  دـش  رکذ  یقوس  تمیق  عافترا  رد  هک  عرف  نیا  س 33 - دراد . کیرش  مکح  مهـس  رادقم  رد  درکن  رگا  و 
. تسا يراج  ج  ریخ ؟ ای  تسا  يراج  دننکیم  عطق  لاس  دنچ  تشذگ  زا  دعب  دوشیم و  يرادیرخ  ای  تشک و  بسک ، يارب 

سمخ ماکحا 

لوا شخب 

زیاج دهدب  قحتسم  دّیس  هب  هیده  شکشیپ و  ناونعب  يزیچ  دهاوخب  هچنانچ  دهدب  شدوخ  ار  تاداس  مهس  تسا  زاجم  هک  یسک  س 34 -
سمخ يادا  تخادرپ و  دـصق  هک  نآ  رگم  تسین  بوسحم  تاداـس  مهـس  یلو  درادـن ، عناـم  شدوخ  لاـم  زا  شکـشیپ  ج  ریخ ؟ اـی  تسا 

یکی دراد  لوپ  عون  ود  یکناب  هچرتفد  کـی  رد  یـصخش  س 35 - دیامن . میلـست  شکـشیپ  تروص  هب  رهاظ  رد  هک  نآ  ول  دشاب و  هتـشاد 
دـصق هب  ایآ  ار  رگید  عون  اـی  هتفرگ  قلعت  سمخ  هک  دریگب  ار  یلوپ  نآ  دـهاوخیم  نآ  تفاـیرد  تقو  رد  سمخم  ریغ  يرگید  سمخم و 
هاگره هک   » تسا هدمآ  یهللا  تیآ  ترضح  هیلمع  لئاسر  رد  س 36 - دنکیم . ادیپ  نّیعت  دصق  اب  لاؤس  ضرف  رد  ج  هن ؟ ای  دوشیم  نیعم 

و دنک . تراجت  شتمیق  یقرت  نآ و  نیع  اب  هک  نآ  يارب  هن  درخب  ار  یـسنج  دریگیمن  قلعت  نآ  هب  سمخ  هک  یلام  ای  سمخم  لام  زا  الثم 
فالخ یهاگ  هک  یتروص  رد  درادـن » سمخ  تمیق  یقرت  نیا  دنـشورفب  دوش و  رتدایز  شتمیق  سپـس  دـسرب و  یـسک  هب  ثرا  هب  یلام  ای 

. درادن سمخ  شورف  زا  دعب  یّتح  تمیق  یّقرت  لاؤس ، ضرف  رد  ج  تسا ؟ هدرک  رییغت  كرابم  رظن  ایآ  دوشیم  لقن  یلاع  ترـضح  زا  نیا 
درخب و ار  ياهنوئم  یـسک  هاگره  : » هک تسا  هدمآ  نینچ  دوشیم  هداد  تبـسن  یهللا  تیآ  سدـقم  ترـضح  هب  هک  یئاتفتـسا  رد  س 37 -

تمیق هب  صاصتخا  مکح  نیا  ایآ  ًالوا : دیئامرف : نایب  تسا  یعدتـسم  دهدب » ًاروف  ار  نآ  سمخ  دیاب  دشورفب  ار  نآ  لاس  تشذـگ  زا  سپ 
اروف مه  عفن  سمخ  ءادا  هکنآ  اـی  دوشیم و  باـسح  شورف  لاـس  ناـمه  دـمآرد  ءزج  دـیدج و  عفن  دـیرخ  رب  داز  اـم  غلبم  دراد و  دـیرخ 

ای سمخم و  لوپ  زا  هک  مه  ییاج  رد  ای  دوش و  يرادیرخ  هنـس  حبر  زا  هنوئم  هک  تسیدروم  هب  صتخم  مکح  نیا  ایآ  ًایناث : تسا ؟ بجاو 
بجاو دشورفب  دعب  لاس  رد  ار  نآ  دـنک و  هیهت  لاس  حـبر  زا  هنوئم  يارب  ار  يزیچ  هاگره  - 1 هلأسم - ج  دراد ؟ نایرج  دوش  هدـیرخ  ثرا 
تـسین سمخ  قلعتم  هک  يرگید  لام  ای  ثرا  ای  سمخم  لام  زا  هک  يزیچ  هب  - 2 هلأسم - دهدب . ًاروف  شورف  تمیق  هب  ار  نآ  سمخ  تسا 

قلعت سمخ  نآ  حـبر  هب  تروص  نیا  رد  هک  دـیآ  تسد  هب  حـبر  نآ  زا  دـشورفب و  ار  نآ  هکنآ  رگم  دریگیمن  قلعت  سمخ  دوشیم  هیهت 
لاس زا  سپ  دوش و  هیهت  بساکم  حابرا  زا  هک  ياهنوئم  دروم  رد  س 38 - دشاب . هتخورف  دیرخ  تمیق  زا  شیب  هب  ار  نآ  هچ  رگا  دریگیمن 
نانز تالآ  رویز  دننام  دوش  جراخ  ندوب  هنوئم  زا  هک  يزیچ  دروم  رد  هک  یتروص  رد  دنهدب  سمخ  دیاب  دیاهدومرف  دنشورفب  « 1  » یسمخ
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سمخ دوش  جراـخ  ندوب  هنوئم  زا  هک  یتـقو  تروص  ود  ره  رد  ج  تسا ؟ طاـیتحا  باـب  زا  مه  دروم  نیا  اـیآ  دـیاهدومرف  بجاو  طاـیتحا 
نکل تسه  اـهنآ  لوصو  هب  نئمطم  دراد و  مدرم  هدـهع  رب  شـسمخ  لاـس  سأر  رد  صخـش  هک  ار  یتاـبلاطم  اـیآ  س 39 - تسا . بـجاو 

رگا لاؤس  ضورفم  رد  ج  دوشیم ؟ بوسحم  لاـس  نیمه  يدوجوم  دـمآرد و  ءزج  تسا  هدـنیآ  لاـس  شلوصو  ناـمز  تسا و  رادتدـم 
رییغت ار  شسمخ  لاس  سأر  دناوتیم  صخش  ایآ  س 40 - تسا . بوسحم  لوصو  لاس  دمآرد  ءزج  دشاب  ةراجتلا  لام  هیـسن  شورف  تباب 

ندیشارت تباب  یناملس  هک  ییاهلوپ  س 41 - رما . ّیلو  هزاجا  اب  رگم  دهد  رییغت  دـناوتیمن  ار  لاس  ج  تسا ؟ هنوگچ  نآ  تیفیک  و  دـهد ؟
ود دـنک  سیمخت  ار  شلاوما  دـهاوخب  دـشاب و  طولخم  شلالح  ياهلوپ  اب  رگا  تمرح  ضرف  رب  و  مارح ؟ ای  تسا  لالح  دریگیم  تروص 

سیمخت طوحا  طالتخا  دروم  رد  و  دوشیم . مارح  لوپ  هلماعم  طوحالا  یلع  یـشارتشیر  ترجا  اـب  ج  ریخ ؟ اـی  دـنک  سیمخت  دـیاب  راـب 
باـتک رد  کـی  ره  بیترت  لیـصفت و  دراد و  سمخ  هناگادـج  تسا  سمخ  قـلعتم  بسک و  دـمآرد  زا  هک  نـیب  رد  لـالح  لوـپ  تـسا و 

سنج دـقن و  زا  رگا  الثم  هدرک  یگدیـسر  دوخ  داز  ام  باسح  هب  هک  لاس  ره  رخآ  رد  یـصخش  س 42 - تسا . روطسم  هلیـسولا » ریرحت  »
فرـص تسا و  حیحـص  امـش  كرابم  رظن  هب  ایآ  هدادیم  ار  ناموت  دـصناپ  سمخ  طقف  هدوب  ضورقم  ناموت  دـصناپ  هتـشاد و  ناموت  رازه 

يارب روکذـم  ضرق  رگا  ج  دـشابیم . هنوئم  ءزج  لاس  ندـش  مامت  زا  لبق  نید  ءادا  اهنت  هک  نآ  اـی  تسا و  هنوئم  زا  نید  اـب  داز  اـم  هلباـقم 
. دـهدب سمخ  دـیاب  تسین و  هنوئم  هتخادرپن  ات  رگید  ضورق  رد  یلو  دـشاب  هتخادرپن  هچ  رگا  دوشیم  ءانثتـسا  تسا  هدوب  لاس  نیب  شاعم 

رخآ دسرب  نیعم  تقو  نآ  هک  نیا  زا  لبق  دـنک  فرـصم  ریخ  هار  رد  ار  نآ  ینیعم  تقو  رد  هک  دـنکیم  رذـن  ار  ینیعم  دنفـسوگ  س 43 -
تاسـسؤم تارادا و  رد  هک  يدارفا  س 44 - درادـن . سمخ  ج  ریخ ؟ ای  دـهدب  ار  دنفـسوگ  نیا  سمخ  دـیاب  ایآ  دوشیم  وا  سمخ  لاـس 

یگتسشنزاب ناونع  هب  ار  شقوقح  زا  یغلبم  هطوبرم  هسـسؤم  هرادا و  دوشیم  هداد  اهنآ  هب  قوقح  هک  یعقوم  زا  دنوشیم  مادختـسا  یتلود 
وا هب  العف  دناهدرک و  رسک  هک  ار  غلبم  نیا  ایآ  دهدیم  وا  هب  ار  روکذم  غلبم  زا  يرادقم  هام  ره  دش  هتـسشنزاب  هک  یعقوم  دنکیم و  رـسک 

هداد وا  هب  هک  تسا  یلاس  عفانم  ءزج  هک  نیا  ای  تسا  يروف  بجاو  سیمخت  سمخ  بوجو  ضرف  رب  و  ریخ ؟ اـی  دراد  سمخ  دـنزادرپیم 
بحاص هب  یلفقرس  ناونع  هب  ناموت  رازه  جنپ  یـصخش  س 45 - دراد . سمخ  لاس  رخآ  هنوئم  رب  دـئاز  رد  لاس  ره  یتفاـیرد  ج  دوشیم ؟

دیاب دهدب  بساکم  حابرا  زا  لاس  نیب  رد  ار  هجو  نیا  رگا  دهدیم  یلفقرس  هک  رجأتـسم  ایآ  دهد  هراجا  وا  هب  کلام  ار  کلم  ات  داد  کلم 
تسا هداد  یلفقرس  يارب  هک  ار  یلوپ  ج  درادن ؟ سمخ  و  ناکد - هراجا  لثم  تسا - بسک  هنوئم  لیبق  زا  هک  ار  نآ  ای  دهدب  ار  نآ  سمخ 
سمخ دوـشیم و  بوـسحم  هبه  هجو  نیا  وا  يارب  دریگیم  یلفقرـس  هک  کـلام  س 46 - دـهدب . سمخ  دـیاب  تسا  بساکم  حاـبرا  زا  و 

حبر زا  هک  یبکرم  س 47 - دراد . سمخ  تسا و  بساکم  حابرا  زا  زین  یلفقرـس  هجو  ج  دراد ؟ سمخ  تسا و  بساکم  حابرا  زا  ای  درادن 
وا اب  تراجت  سنج  هک  نآ  نودـب  دورب  دوخ  راک  لحم  ای  ناکد  ای  هعرزم  ای  هناختراجت  هب  دوش و  راوس  هک  نیا  يارب  دوشیم  هیهت  بسک 

دراد بسک  رازبا  ریاس  ای  لیبموتا  ای  هناخراک  هک  یصخش  س 48 - دهدب . ار  نآ  سمخ  دیاب  ج  هن ؟ ای  تسا  بجاو  شـسمخ  دیامن  لمح 
اب مه  زاـب  یلو  تسا  هدـش  رتمک  نآ  تمیق  هدـش و  هدوسرف  ندرک  راـک  رثا  رد  دـشابیم و  نیمه  وا  هیامرـس  تسا و  هدـیرخ  یتمیق  هب  هک 

تـسا هدش  مک  رازبا  نیا  تمیق  زا  یگدوسرف  رثا  رد  هک  ار  يرادـقم  لاس  رخآ  رد  ایآ  دـیامنیم  شاعم  نیمأت  دـنکیم و  راک  رازبا  نیمه 
دیاب دـنامیم  شیارب  لاس  رخآ  هک  ار  یحبر  مامت  سمخ  هک  نآ  ای  دـهدب  ار  حـبر  هیقب  سمخ  دـنک و  ناربج  درادرب و  حـبر  زا  دـناوتیم 

سمخ دوشیم و  انثتسا  دمآرد  زا  دوشیم  تمیق  لزنت  بجوم  هک  « 1  » حابرتسا قیرط  رد  بسک  رازبا  كالهتسا  یگدوسرف و  ج  دزادرپب .
مامت زا  دعب  دهدب و  یلوپ  هچ  زا  ًادعب  ار  تمیق  هک  تشادن  هجوت  هلماعم  تقو  رد  دیرخ و  همذ  هب  ار  ینیمز  رگا  س 49 - داد . دیاب  ار  هیقب 
هدرک یقرت  نیمز  نآ  تمیق  هک  لاس  دنچ  زا  سپ  نونکا  داد  درذگب  نآ  رب  لاس  هک  نیا  زا  لبق  دوخ  بسک  حبر  زا  ار  تمیق  هلماعم  ندش 

. دهدب دیاب  نآ  یلعف  تمیق  هب  ار  نیمز  سمخ  لاس  رس  ج  تسا ؟ یفاک  نَمَث )  ) تمیق سمخ  ای  دهدب  ار  نآ  شزرا  سمخ  دیاب 

مود شخب 
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دنک یگدنز  جرخ  هک  دیآیم  وا  تسد  هب  همه  ترجا  دننکیم و  راک  غلاب  ریغ  غلاب و  شروکذ  ثانا و  نادنزرف  دوخ و  یصخش  س 50 -
هنوئم زا  دـئاز  هب  تبـسن  سمخ  فیلکت  لاس  دـنچ  زا  سپ  نونکا  دـیامنیم  هیامرـس  هناخ و  غاب و  هیهت  فرـص  ار  هنوئم  زا  دـئاز  رادـقم  و 
يور یمـسا  ینعی  هدومنن  راذـگاو  ردـپ  هب  تناما  ای  ضرق و  ای  هبه  ناونع  هب  ار  دوخ  ياهترجا  غلاب  نادـنزرف  هک  یلاح  رد  تسا ؟ هنوگچ 

غاب هیهت  فرص  ار  هیقب  هدرک و  یگدنز  رد  فرـص  نیغلاب  ریغ  رب  تیالو  هب  نیغلاب و  تیاضر  اب  كرتشم  لام  زا  رگا  ج  دناهتـشاذگن ؟ نآ 
هناخ هیهت  هب  عجار  دننماض و  ار  سمخ  ناشدوخ  مهس  رد  مادک  ره  دنکیرش و  هیامرـس  غاب و  رد  غلاب  ریغ  غلاب و  نادنزرف  هدرک  هیامرـس  و 

ضرق و قیرط  زا  یغلبم  هداد و  سمخ  لوـپ  یغلبم  رگا  س 51 - دراد . ار  هیامرـس  غاب و  مکح  هن  رگا  درادن و  سمخ  دـشاب  هنوئم  زا  رگا 
کی هب  هحلاـصم  يارب  نونکا  تسا  هدرک  جرخ  هزادـنا  هچ  مادـک  ره  زا  دـنادیمن  دوـمن و  ینیمز  ِياـیحا  جرخ  بسک  حـبر  زا  مه  یغلبم 
ءایحا هنیزه  دراد و  سمخ  یلعف  تمیق  هب  هدـش  ءایحا  نیمز  ج  تسا ؟ هدرک  جرخ  هک  یغلابم  ای  دـنک  باسح  ار  نیمز  شزرا  دـیاب  یغلبم 

شـسمخ ایآ  دزاسب  تسناوتن  لاس  دنچ  ات  دیرخ و  هناخ  نتخاس  يارب  بسک  دمآرد  زا  ار  ینیمز  رگا  س 52 - دوشیم . ءانثتسا  نآ  زا  اًلبق 
رگا س 53 - دهدب . سمخ  دـیاب  دـش  فرـصنم  نآ  زا  رگا  تسا و  هناخ  نتخاس  دـصق  هب  هک  یمادام  تسین  بجاو  ج  هن ؟ ای  تسا  بجاو 

زا شیب  ای  دـش  حـبذ  عرـش  روتـسد  فـالخ  رب  دنفـسوگ  تفگ و  هابتـشا  ار  هلأـسم  « 1  » هیبسح روما  هب  یگدیـسر  رد  زاـجم  اـی  وگهلأـسم ،
ًاـصخش رگا  ج  هن ؟ ای  تسا  نماض  ایآ  دش  فالخ  فشک  دـعب  دـناسر و  فرـصم  هب  تفرگ و  نانآ  زا  تاکز  ای  سمخ  مدرم  يراکهدـب 

هک تسین  دیقم  دوریم و  دایز  یناجم  ربنم  یبهذـم  هدـنیوگ  س 54 - تسین . نماض  هدوبن  لام  فرـص  ذخا و  ای  ناویح و  حبذ  رد  رـشابم 
نیا رگا  نونکا  داد  دنهاوخ  وا  هب  یمولعمان  ياهغلبم  هیرق  لها  ای  سلاجم  نابحاص  زا  یضعب  هک  دنادیم  اما  دنهدب  وا  هب  ربنم  تباب  یهجو 
هناخ رگا  س 55 - دـهدب . ار  اهنآ  سمخ  دـیاب  دـنهدیم  ترجا  ناونعب  رگا  ج  هن ؟ ای  دراد  سمخ  دـیایب  دایز  شلاس  هنوئم  زا  اهلوپ  هنوگ 

فیلکت دـیرخ  هناخ  لاس  زا  لبق  درب و  دوس  دز و  یبساک  هب  هام  دـنچ  ار  شلوپ  درخب و  هناـخ  رگید  ياـج  هک  تخورف  ار  دوخ  ینوکـسم 
هدیسر وا  هب  ثرا  هب  ینیعم  شزرا  هب  هک  یکلم  س 56 - دهدب . ار  همه  سمخ  دیاب  ج  تسا ؟ هنوگچ  دوس  لوپ و  لصا  هب  تبسن  شسمخ 

رگا س 57 - تسین . بجاو  سمخ  ج  هن ؟ اـی  تسا  بجاو  هداـیز  سمخ  تخورف  تـمیق  نآ  زا  رتـنارگ  هـب  لاـس  دـنچ  زا  دـعب  رگا  تـسا 
رادقم هب  هدنامیقاب  رگا  ج  هن ؟ ای  تسبجاو  اهنآ  سمخ  هدنام  یقاب  تسا  هدیرخ  لاس  حبر  زا  هک  هقوذآ  يرادقم  اما  هدش  رتمک  شاهیامرس 

یلیخ ای  دنهدب  دنناوتیمن  الاح  دناهدادن و  نونک  ات  هدوب و  راکهدب  سمخ  هک  دنتسه  يدارفا  س 58 - درادن . سمخ  رتمک  ای  تسا  ررض 
تخادرپ نودب  و  دوش . نکمت  رظتنم  درادن  نکمت  رگا  دنک و  ادا  جـیردتب  ول  دـیاب و  ار  یهدـب  ج  تسیچ ؟ فیلکت  تسا  لکـشم  ناشیارب 

تیاعر اب  ج  تسیچ ؟ اهنآ  هداوناخ  هیاسمه و  هفیظو  دنهدیمن  هدادن و  سمخ  الصا  هک  یناسک  س 59 - دوشیمن . لصاح  تئارب  یهدب 
دنناوتیمن هدرکن  ءادا  ار  نآ  سمخ  هدوـب و  سمخ  قـلعتم  دـنراد  ملع  هک  ار  یلاـم  دـنیامن و  فورعم  هب  رما  ار  وا  فورعم  هب  رما  طـیارش 

زا لاس  جـنپ  نیا  تدـم  رد  رگا  دوشیم  هناـخ  هب  جاـتحم  دریگیم و  لاـیع  رگید  لاـس  جـنپ  دـنادیم  هک  یناوج  س 60 - دننک . فرـصت 
نآ جاتحی  ام  جیردتب  دیاب  دنک و  هیهت  ار  هناخ  دناوتن  تجاح  عقوم  رد  رگا  ج  هن ؟ ای  تسا  بجاو  نآ  سمخ  دنک  هیهت  هناخ  دوخ  دـمآرد 
دنچ هک  تسا  یغاب  ياراد  یـصخش  س 61 - دهدب . دیاب  ار  هتـشذگ  ياهلاس  سمخ  دنک  عمج  ار  لوپ  رگا  درادـن و  سمخ  دـنک  هیهت  ار 

هدنهد رمث  غاب  یتقو  هک  دراد  یفرع  نانیمطا  نآ  بحاص  تسا و  هدوب  یفاک  جح  رفس  يارب  تمیق  رظن  زا  اما  هتشادن  يدمآرد  تسا  لاس 
رگا ج  هن ؟ ای  تسا  هدش  عیطتـسم  یـصخش  نینچ  ایآ  دیامن  شاعم  رارما  غاب  نآ  دـمآرد  زا  دـیاب  دـش و  دـهاوخ  هداتفا  راک  زا  مه  وا  دوش 
لاس نامه  رد  دعب  دش و  ریجا  یتباین  جح  يارب  رگا  س 62 - تسین . عیطتسم  دشاب  هتشادن  غاب  نآ  دمآرد  زا  ریغ  هب  شاعم  رارما  زا  نکمت 

درذگیم وا  روما  دشابیم و  یعرش  ینغ  هک  یـسک  س 63 - دروآ . ياج  هب  یتباین  جح  دیاب  ج  دنک ؟ هچ  دیاب  درک  ادـیپ  یلام  تعاطتـسا 
هطـساو هب  ایآ  دیامن  یناگدنز  هراجا  هناخ  اب  تسه  وا  رـسیم  هک  یلاح  رد  تخورف  رتهب  هناخ  هب  لیدبت  دصقب  ار  دوخ  ینوکـسم  هناخ  رگا 

هناخ نتشادن  تسا و  لصاح  تعاطتـسا  طیارـش  رگا  ج  دیامن . يرادیرخ  هناخ  دناوتیم  تسین و  عیطتـسم  ای  دوشیم ؟ عیطتـسم  هناخ  لوپ 
تسا و لاوش  هام  لوا  جح ، يارب  تعاطتسا  لاس  لوا  ایآ  س 64 - تسه . عیطتسم  تسین  تمحز  بجوم  ای  نوئـش  فالخ  وا  يارب  یکلم 
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زا هک  نآ  ای  تسین  بجاو  وا  رب  جح  رگید  دـناسرب و  رگید  فرـصم  هب  فلکم  تسا  زیاج  دـش  ادـیپ  یلام  تردـق  رگا  لاوش  هام  زا  شیپ 
یلام تعاطتـسا  رگا  ج  دنک ؟ جراخ  تعاطتـسا  زا  ار  دوخ  تسین  زیاج  دوشیم و  باسح  تعاطتـسا  لاس  رگید  لاس  ات  جـح  مایا  زا  دـعب 
رگا س 65 - لاس . لئاوا  رد  یتح  دنک  جراخ  تعاطتـسا  زا  ار  دوخ  دناوتیمن  دشاب  دوجوم  طئارـش  رئاس  یندب و  تعاطتـسا  دوش و  ادـیپ 

هعـسوت زا  لبق  رادقم  نامه  رد  هک  دنک  ادیپ  نابایخ  هسردـم و  دجـسم و  مامح و  ثادـحا  هب  جایتحا  نتفای  هعـسوت  هطـساو  هب  هفوقوم  هیرق 
هک دـناهدرک  فـقو  ار  ياهـعرزم  رگا  س 66 - تسین . زیاـج  ج  دـنک ؟ ثادـحا  ار  اـهنآ  کـلم  دـمآرد  زا  تسا  زئاـج  اـیآ  دوش  ثادـحا 

هعـسوت فرـص  ار  نآ  دمآرد  زا  يرادقم  تحلـصم  تیاعر  اب  تسا  زیاج  ایآ  دوش  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  يازع  هماقا  فرـص  شدمآرد 
دش ریاب  تفر و  نیب  زا  یلک  هب  یلاسکشخ  رثا  رد  ياهفوقوم  هیرق  س 67 - تسین . زیاج  ج  هن ؟ ای  دومن  تخرد  نتشاک  هعرزم و  نآ  نداد 

ای دوشیم  کلام  ایآ  دومن  ایحا  ار  نآ  هدرک  جرخ  دوخ  لام  زا  یـسک  دش و  ناوارف  بآ  لاس  دنچ  زا  سپ  دناهدش و  يراوتم  شاهنکـس  و 
دجسم ناونع  هب  لاس  هد  تدم  هب  ار  یلحم  ناوتیم  ایآ  س 68 - دوشیمن . نآ  کلام  هدننکدابآ  تسا و  یقاب  دوخ  تیفقو  هب  هیرق  ج  هن ؟

هیرق مامح  ای  هناخاقـس  ماـن  هب  ار  یلحم  س 69 - دوشیمن . دجـسم  ج  شاهثرو ؟ اـی  فقاو  کـلم  هب  ددرگرب  نآ  زا  دـعب  هک  دوـمن  فـقو 
ار اهنآ  هک  تسین  يدیما  رگید  دیدج  مامح  بآ و  ندش  مهارف  هطـساو  هب  هدش و  هبورخم  هک  تساهلاس  نونکا  دـناهدومن  فقو  هتخاس و 
ای هینیـسح  اـی  دجـسم  نحـص  ءزج  ییاـههبورخم  نینچ  دـییامرفیم  هزاـجا  نونکا  ددرگ  هدافتـسا  اـهنآ  زا  فقو  قـبط  هدوـمن و  ناـمتخاس 

زیاج اهنآ  ناونع  لیدـبت  رییغت و  فقو  تهج  رد  اهنآ  زا  هدافتـسا  اـهنآ و  ریمعت  دـشاب  نکمم  رگا  ج  هن ؟ اـی  ددرگ  رگید  هیریخ  ناـمتخاس 
مالسلا مهیلع  همئا  ریاس  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترضح  مالسلا و  هیلع  اضر  ترضح  هب  قلعتم  هک  یفقو  كالما  نیمز و  س 70 - تسین .
يرگید هراجا  دیاب  هک  نآ  ای  دییامرفیم  هزاجا  ناشیا  دادرارق  نامه  هب  دنشابیم  تیلوت  یعدم  هک  یلعف  نیفرـصتم  زا  ندومن  هراجا  دشاب 

ندش دنمراک  نآ  هب  هقلعتم  روما  تافوقوم و  نآ  هسسؤم  رد  نینچمه  داد و  طیارشلا  عماج  هیقف  هب  يرگید  هراجا  هدومن و  عرـش  مکاح  زا 
رگید طیارش  طیارـشلا و  عماج  هیقف  نذا  هب  جاتحم  ای  دییامرفیم  هزاجا  یتلود  ياههسـسؤم  ریاس  لثم  نتفرگ  ترجا  ندومن و  تافرـصت  و 

تافوقوم هراجا  ج  دومن ؟ فرص  دیاب  یفرصم  هچ  رد  ار  مود  هراجا  دشابیم  هیقف  زا  هزاجا  نذا و  هب  جاتحم  رگا  لوا  هلأسم  رد  دشابیم و 
تحـص ضرف  اب  عرـش و  مکاح  هزاجا  هب  وا  ندوبن  اب  تسا و  یعرـش  صاخ  یلوتم  رظن  هب  فوقوم  تافرـصت ، ریاس  ندـش و  ریجا  روبزم و 

. دوش فرصم  فقو  تهج  نامه  رد  دیاب  هراجالا  لام  هراجا 

تالماعم ماکحا  ضعب 

لطاب ج  تسا ؟ هنوگچ  دـنهدب  رگید  هام  شـش  هک  ناموت  رازه  ود  هب  نتخورف  لوپ  ناموت  رازه  اب  ار  یناموت  دـصتفه  یلاق  کـی  س 71 -
س 73- تسا . لطاب  ج  تسا ؟ هنوگچ  ههام  کی  یناموت  رازه  کچ  کی  هب  نتخورف  ار  دـقن  یناموت  دـصهن  کچ  کـی  س 72 - تسا .
ج هن ؟ ای  دوشیم  کلم  نآ  کلام  ایآ  تخادرپ  ار  ضرق  بسک  عفانم  زا  لاس  دـنچ  زا  سپ  دـیرخ و  ار  یکلم  يدـج  ییابر  ضرق  هب  رگا 
ره هک  دـننکیم  نیعم  ار  یغلبم  تسا و  لومعم  همانلوق  مان  هب  اهلالد  تجاـح و  باـبرا  نیب  هک  يدادرارق  س 74 - دوشیم . کلم  کلام 

تـسین ءافولا  مزال  ج  هن ؟ ای  دادرارق  هنوگ  نیا  تسا  ءافولا  مزال  ایآ  دزادرپب  يرگید  هب  ار  غلبم  نآ  دـشن  هلماـعم  هب  رـضاح  نیفرط  زا  کـی 
یلوـتم فرط  زا  یـسک  رگا  س 75 - ددرگ . دـیق  نآ  نمـض  رد  روبزم  طرـش  دوش و  عقاو  هلماـعم  هماـنلوق  نتـشون  ناـمز  رد  هک  نیا  رگم 

دنک بسک  هزاغم  نآ  رد  شدوخ  لاس  جـنپ  هک  نیا  رارق  هب  دومن  نامتخاس  تسا  هدـش  راذـگاو  دجـسم  ماـن  هب  هک  یکلم  رد  ار  ياهزاـغم 
. تسا دجسم  لام  ج  تسا ؟ یک  لام  هزاغم  یلفقرس  لاس  جنپ  زا  دعب  نونکا 

یکناب هلأسم  دنچ 

یمک غلبم  کناب  نایدصتم  تفایرد  ماگنه  یلو  دوشیم  هتـشاذگ  ندرب  دوس  هن  ندـنام  ظوفحم  دـصق  هب  اهکناب  رد  هک  یهوجو  س 76 -
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دوس ناونعب  رگا  ج  ریخ ؟ ای  تسا  لـالح  غلبم  نیا  اـیآ  دـنهدیم  هوجو  بحاـص  هب  لوپ  لـصا  رب  هفاـضا  دـناهدومن  باـسح  ناـشدوخ  هک 
تسا زیاج  ایآ  دنزادرپیم ، زادناسپ  تباب  یتلود  ياهکناب  هک  يدوس  س 77 - دنشاب . هدادن  رارق  هچ  رگا  تسین ، زیاج  نآ  نتفرگ  دنهدب 

مارح لوپ  دوس  ج  ریخ ؟ ای  دـنک  ذـخا  ًاّصاقت  هتخادرپ  اهکناب  ای  تلود  هب  ًاروبجم  شناگتـسب  ای  صخـش  دوخ  هک  ياهرهب  ای  تاـیلام  تباـب 
یظفل و دادرارق  نودب  اهکناب  زا  نتفرگ  ندادهرهب و  س 78 - درادن . لاکشا  هبعش  نامه  زا  شدوخ  یعرـش  بلط  تباب  صاقت  نکل  تسا 

كرابم رظن  هب  س 79 - دـشاب . هدادـن  يرارق  هچ  رگا  دـشاب  هرهب  ناونع  هب  رگا  تسین  زیاج  ذـخاو )  ) نداد ج  مارح ؟ ای  تسا  لالح  یبتک 
بناج نیا  دزن  ابر  زا  صّلخت  ج  تسیچ ؟ دنتـسه  التبم  مه  نارگید  هکلب  راجت  بلغا  هک  یکناب  ياهلوپ  رد  ابر  لوزن و  زا  صّلخت  هار  امش 

. تسا يوق  نآ  ندوبن  زیاج  هکلب  تسا  لکشم 

هقرفتم لئاسم 

یگتسشنزاب قوقح  ایآ  س 81 - تسا . لطاب  هیئاهب  هلاض  هقرف  اب  جاودزا  ج  دراد ؟ تروص  هچ  ییاهب  درم  اب  ناملسم  نز  جاودزا  س 80 -
هداد ثارو  زا  یـضعب  هب  یتلود  نوناق  قبط  نوچ  هن  اـی  دوشیم  میـسقت  هثرو  ماـمت  نیب  ناـشتوف  زا  دـعب  اـهنآ  كرت  اـم  دـننام  يرادا  دارفا 

دسریم و هثرو  مامت  هب  تسا و  هکرت  ءزج  دوشیم  تخادرپ  یگتـسشنزاب  تقو  رد  هدش و  مک  تمدـخ  نامز  قوقح  زا  رگا  ج  دوشیمن .
يدنبهتـسب دناهدش و  خبط  هک  ییاهیهام  س 82 - دراد . صاـصتخا  وا  هب  دـنهدب  سک  ره  هب  دوـشیم  تـخادرپ  هرادا  دوـخ  فرط  زا  رگا 

بآ زا  هدنز  تسا و  لالح  یهام  مسق  زا  ایآ  هک  دشابن  مولعم  رگا  ج  ریخ ؟ ای  دنتـسه  تیّلح  هب  موکحم  دنروآیم  رفک  دالب  زا  دـناهدش و 
هدرم بآ  نوریب  رد  هدش و  هتفرگ  بآ  زا  هدـنز  هک  نیا  زارحا  اب  تسا و  تمرح  هب  موکحم  هن  ای  تسا  هدرم  بآ  جراخ  رد  هدـش و  هتفرگ 

ینیشام اب  ای  غیت  اب  تروص  ندیـشارت  س 83 - مارح . مسق  زا  اـی  تسا  لـالح  مسق  زا  هک  دـنادن  هک  نآ  ول  تسا و  تیلح  هب  موکحم  تسا 
شزرو عقوم  تسا  موسرم  اههناخروز  رد  س 84 - تسا . نآ  كرت  رد  بجاو  طایتحا  ج  دراد ؟ تروص  هچ  دـشارتیم  هت  زا  غیت  لثم  هک 

وحن هب  رگا  ج  ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  دننزیم  شترا  رد  هک  کیزوم  لبط و  نینچمه  و  ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  راک  نیا  ایآ  دننزیم  برض  دارفا 
مه تادج  دادجا و  ایآ  تسا و  مزال  دنزرف  رب  دـح  هچ  ات  ردام  ردـپ و  تعاطا  س 85 - تسین . زیاج  دـشاب  بعل  وهل و  سلاجم  اب  بسانم 

یقرف دوش و  تعاطا  يردام  ردپ و  تقفـش  ثیح  زا  تسا  اهنآ  یتحاران  بجوم  نآ  ماجنا  هک  يروما  رد  ج  دنراد ؟ ار  ردام  ردـپ و  مکح 
دنیامنیم کمک  لیئارسا  هب  دننادب  هک  یتروص  رد  اهیمیلک  تاسسؤم  رد  اهناملـسم  مادختـسا  س 86 - تسین . دادجا  ردام و  ردـپ و  نیب 

ترجا ای  قوقح  و  تسین . زیاج  مادختـسا  ج  تسا ؟ روطچ  مادختـسا  دزمزور  روط  هب  دـننکیم  کمک  دـننادن  هاگره  هن و  اـی  تسا  زیاـج 
درب و دـصق  هک  یتروص  رد  رامق  تالآ  اب  ندرک  يزاـب  س 87 - دـنوشن . دراو  تاسـسؤم  نیا  رد  مه  کش  دروم  رد  و  تسا ، مارح  اـهنآ 
هب لوا  اهزامن  زا  دـعب  تسا  لومعم  س 88 - تسین . زیاج  ج  دراد ؟ تروص  هچ  تسا  ندرک  يزاب  فرـص  طقف  دـشابن و  راـک  رد  تخاـب 
هب ایآ  دننکیم  مالس  ءادفلا  هل  انحاورا  رصع  یلو  ترضح  هب  سپس  مالسلا و  هیلع  اضر  ترـضح  هب  دعب  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  ابا  ترـضح 

مالسلا مهیلع  يده  همئا  هب  مالس  ج  دشاب ؟ هدیسرن  يروتسد  رگا  دراد  یناحجر  امش  فیرش  رظن  هب  و  هن ، ای  هدیسر  يروتـسد  تیفیک  نیا 
هب هک  دنادب  دنک و  هاگن  دوخ  هجوز  ریغ  هب  یـسنج  لیم  يور  زا  رگا  س 89 - درادن . عنام  ءاجر  دصق  هب  هروبزم  ّتیفیک  تسا و  بحتـسم 

س تسا . مارح  « 1  » هبیر هب  رظن  ج  شـشوپ ؟ يور  زا  ندب  مجح  ای  همـسجم و  ای  تاناویح  هب  رظن  اًلثم  ای  تسا  مارح  مه  زاب  دتفایمن  مارح 
س 91- تخرد . بحاص  هن  تسا  دنویپ  بحاص  لام  ج  تسا ؟ یک  لام  شاهویم  نآ و  ومن  دز  دوخ  تخرد  هب  ار  یبصغ  دنویپ  رگا  - 90
رد هک  نیمه  زج  تسین  نیب  رد  همذ  اًلصا  دننکیمن و  لمع  همذ  طئارش  هب  دنـشابیم و  یمالـسا  کلامم  رد  هک  سوجم  يراصن و  دوهی و 

تینوصم بجوم  رادقم  نیمه  یلب  ج  دشابیم ؟ نانآ  مد  ضرع و  لام و  تینوصم  بابـسا  رادـقم  نیمه  ایآ  دنـشابیم  یمالـسا  ياهرهش 
ظفح ار  رتشیب  رادقم  دیاب  ناشناردپ  ایآ  تسا  ناشجرخ  زا  شیب  ناشدزم  دـننکیم و  يدرگاش  غولب  زا  لبق  هک  ینادـنزرف  س 92 - تسا .
همادا دوخ  لیصحت  هب  دهاوخیم  هک  ینز  س 93 - غولب . لاح  رد  در  ظفح و  تسا  بجاو  ج  هن ؟ ای  دنهد  ناشلیوحت  غولب  زا  دعب  دـننک و 

يوسوملا هللا  حور  دیس  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هرس سدق   ) ینیمخلا
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رد اًلثم  دوش  وربور  مرحمان  درم  اب  هک  تسا  نیا  اب  مزالم  لیـصحت  همادا  اًلعف  یلو  لالح ) لغـش  هتبلا   ) دنک باختنا  یلغـش  اهدعب  هک  دـهد 
ياههتشر رد  لیصحت  همادا  ج  ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  لیصحت  هچمه  دشاب  سالک  کی  رد  اهدرم  اب  هکنیا  ای  دناوخب  سرد  درم  دزن  هاگشناد 

بناجا اب  طالتخا  مزلتـسم  لیـصحت  همادا  رگا  تسا و  مزال  اهنآ  اب  طالتخا  زا  يراددوخ  بناجا و  زا  ّرتست  نکیل  درادـن و  لاکـشا  لـالح 
اههاگشناد اهناتسریبد و  سرادم و  رد  هک  هزورما  ياهرسپ  رتخد و  س 94 - دنک . كرت  دشاب  هتشاد  رب  رد  یقالخا  ینید و  دسافم  دشاب و 

اهترشاعم نیا  هک  دننک  يراج  دنراد  دصق  ناشنادنزرف  ردپ و  ای  ناشدوخ  يارب  هغیص  تیمرحم ، يارب  دنتسه و  رـشاعم  مه  اب  تاسـسؤم  و 
یـضار اهردـپ  هک  تسه  اسب  هچ  دراوم  نیا  رد  دـییامرفیم و  بجاو  طاـیتحا  هرکاـب  رد  ار  ردـپ  نذا  یلاـع  ترـضح  نوچ  دـشابن ، مارح 

و ریخ ؟ ای  ددرگ  يراج  هغیـص  ّیلو  نذا  نودب  دوش و  كرت  طایتحا  نیا  هک  دییامرفیم  هزاجا  تفرگ ، نذا  دوشیمن  هکنآ  ای  دنوشیمن و 
لکشم رگید  عناوم  ایح و  مرش و  هطساو  هب  ردپ  زا  نذا  لیصحت  دنراد و  هقالع  مه  هب  رتخد  رـسپ و  هک  تسه  دراوم  یـضعب  هک  نآ  رگید 

هب منادیم  طرـش  ار  ردـپ  نذا  ًاریخا  هکلب  دوشیمن  طـقاس  ردـپ  نذا  ج  ریخ ؟ اـی  تسا  زیاـج  تروص  نیا  رد  طاـیتحا  نیا  كرت  اـیآ  تسا 
لثم مه  وا  دالوا  ایآ  و  وا ؟ اب  هلماعم  لاقتنا و  لقن و  تسا  زیاج  هدرک  لیـصحت  دادترا  زا  دـعب  ّدـترم  هک  یلاوما  ایآ  س 95 - يوتف . بسح 

کلم هب  موکحم  هدرک  لیـصحت  دادترا  زا  دعب  هک  یلاوما  ج  ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  وا  اب  هلماعم  دنوشیم و  باسح  « 1  » یّلم ّدترم  قرف  ریاس 
دراد و دترم  مکح  تروص  نیا  رد  هک  دنک  رفک  راهظا  غولب  زا  دعب  هک  نآ  رگم  تسا  ناملـسم  مکح  هب  دادـترا  زا  لبق  وا  دالوا  تسوا و 

. درادن ار  دترم  مکح  دراد و  ار  رافک  ریاس  مکح  دادترا  زا  دعب  دالوا 

( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 

باتک تاصخشم 

هفیرـش هلاسر  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1279  - 1368 ناریا ، یمالـسا  يروهمج  راذـگناینب  بالقنا و  ربهر  هللاحور ، ینیمخ ، هسانـشرس : 
/ کـسانم زا  تاراـیز  هـیعدا و  همیمــضهب  ینیمخ . ماـما  ياواـتف  اـب  تـسا  قباـطم  هرمع /] جـح و  لاـمعا  زا  ياهدـیزگرب   ] جــح کـسانم 

. = 1416ق نایلیعامـسا ، هسـسوم  مق :]  : ] رـشن تاصخـشم  يدزی )  ) هیقف يدـمحا  نسحدـمحم  یـشاوح  اب  يدزی ؛ ییابطابط  مظاکدـمحم 
: دـلج يور  ناوـنع  تشادداـی :   1374 1416ق = . لوا : پاـچ  تشادداـی :  لاـیر  3000 کـباش :  ص 256   : يرهاـظ تاصخـشم  . 1374

جح کـسانم  دـلج :  يور  ناوـنع  سیوـنریز  تروـصهب  هماـنباتک  تشادداـی :  هرمع ....] جـح و  لاـمعا  زا  ياهدــیزگرب   ] جــح کـسانم 
 -- جح عوضوم :  جح  عوضوم :  هرمع  جح و  لامعا  زا  ياهدیزگرب  جح : کسانم  رگید :  ناونع  هرمع ....] جـح و  لامعا  زا  ياهدـیزگرب  ]

هدوزفا هسانش  1338؟ق  1247 - ؟ میظعلادبع ، نبمظاکدمحم  يدزی ، هدوزفا :  هسانش  هیلمع  هلاسر  يرفعج --  هقف  عوضوم :  هیلمع  هلاسر 
یلم یسانشباتک  هرامش   297/357 ییوید :  يدنب  هدر  BP188/8/خ8م82 1374  هرگنک :  يدنب  هدر  یشحم  نسحدمحم ، هیقف ، يدمحا  : 

م5345-76 : 

جح کسانم 

راتفگشیپ

سان و هناخ  هبعک ، انِما . ناک  ُهَلَخَد  ْنَم  َو  َمیهاربا  ُماقَم  ٌتانّیب  ٌتایآ  ِهیف  نیَملاـعِلل * ًيدُـه  ًاـکرابُم و  َۀَّکَِبب  يذـَّلل  ساـّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوا  َّنا 
هَّللا لیلخ  ناگداون  زا  یمیتی  هک  دوب  سدـقم  نیمزرـس  نیا  رد  تسا . نیما  لیئاربج  لوزن  لحم  ناگتـشرف و  طـبهم  یهلا و  نما  مرح  هّکم ،

، ناگنهرباپ نامورحم و  اب  هارمه  تسکش و  ار  اهتب  تفای . ْرِْذنأَف  ُْمق  ِنامرف  تفرگ . هدهع  رب  ار  مالـسا  دیواج  یناهج و  نیئآ  غالبا  تلاسر 
. درک هزرابم  شتما  يراگتـسر  يارب  رمع  مامت  دوب و  اوُِحلُفت  هَّللا  ّالا  َهلا  اُولُوق ال  شراعـش : تساخرب . مایق  هب  خـیرات ، هشیمه  ناـمولظم  نیا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا - ربماـیپ  تشگ . رهاـظ  ادـخ  نید  شرتسگ  میکحت و  رد  ترـضح ، نآ  هفقویب  داـهج  ترجه و  ماـیق ، هرمث 
هاگیلجت جـح ، بیترت  نیدـب  درک و  ایحا  ار  یمیهاربا » جـح   » هلمج نآ  زا  یتسرپادـخ و  نیئآ  کسانم  رگید  داهج و  تاکز ، زامن ، مّلس -

كرـش و زا  تّما  تئارب  داـیرف  زکرم  یهاوخاـتکی و  نوناـک  یمالـسا و  تّوـخا  تدـحو و  رهظم  فـینح و  نید  ناوریپ  رادـتقا  تمظع و 
. تسا ص )  ) يدمحم بان  مالـسا  تیمامت  رگـشیامن  قح و  نید  يالتعا  زا  زراب  ياهولج  شزیگناتفگـش  کسانم  جح و  دش . یتسرپتب 

یشومارف هب  جح  ِیقیقح  حور  ات  دیدرگ  بجوم  يرابرد  ياهدنوخآ  ییادزتسایس  نیطالسلا و  ظاّعو  یفارحنا  تاغیلبت  هک  سوسفا  یلو 
غیلبت جیورت و  شتـسرپ - یعقاو  حور  زا  یلاخ  مه  نآ  يدابع - دُعب  اهنت  جـح  يدابع  یعامتجا و  یـسایس و  ناوارف  داعبا  زا  دوش و  هدرپس 

يایحا شیوخ و  تیوه  هب  تشگزاب  تّما و  تمظع  دجم و  دیدجت  يارب  ًاساسا  هک  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  شیادـیپ و  ددرگ .
هدنز حرطم و  یمالـسا  عماوج  تایح  حطـس  رد  هرابود  یهلا  رئاعـش  ات  دش  ببـس  دوب ، هدیـسر  روهظ  هّصنم  هب  یمالـسا  بان  ياههشیدـنا 

، دـندش مالـسا  هاپـس  زیهجت  يارب  یلحم  و  هزرابم ، يزاسدوخ و  رگنـس  اهدجـسم  دـش ، هدوشگ  هَّللا  لیبس  یف  داهج  هزرابم و  باب  دـنوش .
هک هنوگ  نآ  جـح  دـندیدرگ و  هماقا  مالـسا  زا  عافد  ياههنحـص  رد  مدرم  هناهاگآ  روضح  تدـحو و  شیاـمن  ناونع  هب  هعمج  ياـهزامن 

يارب ینوناک  هرابود  تبرغ  اهنرق  زا  سپ  دیـشخب ، شیالتعا  ص )  ) مالـسا نأشلا  میظع  ربمایپ  داـهن و  شداـینب  ع )  ) نمحرلا لـیلخ  میهاربا 
تادهاجم نویدم  همه  نیا  و  دیدرگ . رابکتسا  كرش و  رهاظم  یمامت  زا  تئارب  دایرف  زکرم  دیحوت و  نایدانم  فینح و  نید  ناوریپ  عمجت 

دیدجت رامعم  گرزب ، ینیمخ  يرآ  دوب . رـضاح  رـصع  رد  نیمز  ناحلاص  رابت  زا  یمدرم  ياهیربهار  رمتـسم و  ياهیرگرادـیب  اسرفتقاط ،
شالت رثا  رب  هک  ییاهراگنز  اههیاریپ و  ات  دیـشوک  هراومه  شیوخ  تایح  لوط  رد  یمالـسا ، تما  تدـحو  يدانم  یعقاو و  مالـسا  تایح 

ار كاپ  بان و  مالسا  دیادزب و  دوب ، هتسشن  یمالسا  کسانم  میهافم و  رهوج  رب  ناشورفایند  هب  نید  نیرجحتم و  نید و  نانمشد  كرتشم 
نیرتتیمهااـب زا  یکی  دـیدرت  نودـب  دراد . هضرع  تقیقح  تلادـع و  هنـشت  لـسن  هب  دوـب  هدرک  میـسرت  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  هنوـگ  نآ 

رازبا و یمامت  تسـشنن و  ياپ  زا  نمـشد  زین  لـباقم  ههبج  رد  هتبلا  تسا . یمیهاربا  ّجـح  ياـیحا  س )  ) ینیمخ ماـما  تضهن  ياهدرواتـسد 
کنیا دنک . يریگولج  ینیمخ  ماما  نیرفآتایح  ازتکرح و  مایپ  غالبا  زا  ات  دومن  جیسب  ییاکیرما  مالسا  ياول  تحت  ار  شیوخ  تاناکما 
ثاریم راشتنا  ياتسار  رد  س )  ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  مالسا ، یناهج  گرزب  هرگنک  نیا  جح ، مسارم  يرازگرب  هناتسآ  رد 

ياهیگژیو دـیامنیم . تسا  یمالـسا  بالقنا  ریبک  ربهر  يواتف  اب  قباطم  هک  جـح  کسانم  پاچ  دـیدجت  هب  مادـقا  ترـضح ، نآ  یگنهرف 
دودح . 2 تسا . هدش  هدوزفا  نآ  نتم  رد  همجرت و  هلیسولا  ریرحت  جح  شخب  زا  یلئاسم  . 1 دریگیم : رارق  هراشا  دروم  اًلیذ  رضاح  کسانم 

هثعب رد  رقتـسم  ءاتفتـسا  هزوح  زا  هتفرگ و  رارق  مرتحم  جاجح  زاین  دروم  هتـشذگ  ياهلاس  یط  رد  جـح و  يانثا  رد  هک  دـیدج  هلأـسم   550
هب یسرتسد  ندرک و  ادیپ  هکنآ  يارب  تسا و  هدش  هفاضا  کسانم  نیا  هب  اهنآ  خساپ  اب  هارمه  هدش ، لاؤس  یلاعلا - هلظ  ّدم  ماما - ترـضح 

ناونع تحت  کیکفت و  بسانت ، بسح  رب  دوش ، رتناسآ  هدوب  کسانم  رد  اًلبق  هک  ياهقرفتم  لئاسم  نینچمه  روکذـم و  لئاسم  زا  کـی  ره 
لاؤس نیا  زا  دروم  دصکی  دودح  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  تسا . هدش  هدـناجنگ  هطوبرم  لوصف  باوبا و  زا  کی  ره  لیذ  رد  هقرفتم  لئاسم 

لوصف و زا  ياهراپ  . 3 تسا . هتفرگ  رارق  لئاسم  نیمه  نمـض  رد  نونکا  هک  دوب  هدش  پاچ  باتک  نایاپ  رد  اجکی  یلبق  پاچ  رد  اهباوج  و 
اوتحم و ظفح  اب  ظافلا  تاریبعت و  زا  یضعب  فذح و  يرورـض  ریغ  لئاسم  زا  یخرب  هدش و  میظنت  دیدج  یبیترت  اب  کسانم  نیا  ياهـشخب 

هللا تیآ  يراکمه  يریدـق و  هللا  تیآ  هلیـسو  هب  رظن و  ریز  رکذـلا  قوف  ياهیگژیو  اب  هکنآ  زا  دـعب  کسانم  نیا  تسا . هتفای  رییغت  موهفم ،
ٌمظعم دیسر و  ناشکرابم  رظن  ضرع و  هب  ترضح  نآ  تایح  نامز  رد  دیدرگ ، هدامآ  ماما  ترضح  ءاتفتـسا  هزوح  ياضعا  زا  يدزی  متاخ 
مرتحم جاجح  قیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  دریگ . رارق  مالـسا  تما  رایتخا  رد  مادقا و  نآ  پاچ  هب  دندومرف  هزاجا  دـییأت ، هظحالم و  زا  سپ  هل 

 .... میراتـساوخ یهلا  گرزب  هضیرف  نیا  يـالاو  فادـها  هب  ندیـشخب  ققحت  جـح و  یـسایس  يداـبع و  کـسانم  رتهب  هچ  ره  ماـجنا  رد  ار 
س)  ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم 

همدقم

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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مالـسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  مرکا و  یبن  زا  هدراو  ثیداحا  نآرق و  لیلد  هب  جح  بوجو  دشاب  طیارـش  عماج  هک  فّلکم  ره  رب  هک  نادـب 
هریبک و ناهانگ  زا  یکی  بوجو ، هب  رارقا  اب  جح  كرت  دوریم . رامـش  هب  نآ  تایرورـض  زا  تسا و  نید  ناکرا  زا  یکی  جح  تسا . تباث 

َهَّللا َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  َو  اًلیبَس  ِْهَیلِإ  َعاطَتْـسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَّلل  َو  دومرف : دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا . رفک  بجوم  راکنا ، اب 
ۀجَح دور و  اـیند  زا  سک  ره  هک  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ربـتعم  قیرط  هب  هدـق - ینیلک - خیـش  َنیَملاـْعلا . ِنَع  ٌِّینَغ 
نتفر زا  یهاشداپ  هکنآ  ای  دنامزاب  نآ  زا  ندش  رامیب  تهج  هب  هکنآ  ای  دشاب  يرورض  یتجاح  ار  وا  هکنیا  نودب  درواین ، اج  هب  ار  مالـسالا 

جـح و تیمها  رد  تیاور  نیا  هیآ و  نیا  تفر . دـهاوخ  ایند  زا  تینارـصن  ای  تیدوهی  هب  ندرم  لاح  رد  سک  نینچ  دـیامن ، يریگولج  نآ 
هک نوچ  درادـن و  ار  اـهنآ  رکذ  شیاـجنگ  رـصتخم ، نیا  هک  هدـش  دراو  تمـسق  ود  نیا  رد  يرایـسب  تاـیاور  تسا و  یفاـک  نآ  بوـجو 

هلـصفم بتک  هب  ار  هیقب  هدرک و  اـفتکا  اـهنآ  زا  يرادـقم  ناـیب  هب  اذـل  دوـش ، ناـیب  هلاـسر  نیا  رد  هک  تـسا  نآ  زا  شیب  جـح ، تابحتـسم 
فیلکت دشابیم و  نانابز  یـسراف  يارب  کسانم  نیا  هکنیا  هب  رظن  و  درادـن ؛ یلاکـشا  باوث  دـیما  هب  اهنآ  ندروآ  اج  هب  هک  میراذـگیماو 

لصف و دـنچ  باب و  ود  رب  تسا  لمتـشم  هک  کسانم  رد  عورـش  زا  لبق  دـش و  اهنآ  ماکحا  ناـیب  هب  اـفتکا  تسا ، عتمت  جـح  هرمع و  اـهنآ 
. دوشیم نایب  رگید  هلأسم  دـنچ  جـح و  هب  تیـصو  تباین و  لئاسم  ضعب  مالـسالا و  ۀـجَح  بوجو  طیارـش  لئاسم و  ضعب  دـنچ ، یلئاسم 
، جح بوجو  هلأسم 2 - تسین . بجاو  رمع  مامت  رد  هبترم  کی  زا  شیب  تسا  عیطتسم  صخش  رب  بجاو  جح  هک  مالـسالا  ۀجَح  هلأسم 1 -

ریخأـت تروص  رد  تسین و  زیاـج  نآ  ریخأـت  دروآ و  اـج  هب  تعاطتـسا  لوا  لاـس  رد  تسا  بجاو  ینعی  تسا ؛ يروف  عیطتـسم  صخـش  رب 
رفس و لثم  یتامدقم  رب  فقوتم  تعاطتسا ، لوصح  زا  دعب  جح ، كرد  رگا  هلأسم 3 - نینچمه ...  دهد و  ماجنا  دعب  لاس  رد  تسا  بجاو 
هب دنک و  یهاتوک  صخش  هک  یتروص  رد  دسرب و  جح  هب  لاس  نامه  رد  هک  يروط  هب  تسا ، بجاو  نآ  لیـصحت  دشاب ، نآ  بابـسا  هیهت 

. دورب نیب  زا  تعاطتسا  دنچ  ره  دورب ، جح  هب  ًادعب  تروص  ره  رد  دیاب  هک  دوشیم  رقتسم  وا  رب  جح  دسرن  لاس  نآ  رد  جح 

مالسالا ۀجَح  بوجو  طیارش 

جح هناوید  كدوک و  رب  سپ  لـقع  غوـلب و  و 2 .  1 تسین . بجاو  جح  اهنآ  یمامت  دوجو  نودـب  دوشیم و  بجاو  جـح  طرـش ، دـنچ  اب 
كدوک رگا  هلأسم 2 - دنکیمن . تیافک  مالسالا  ۀجَح  زا  دنچ  ره  تسا ، حیحـص  دروآ  اج  هب  جح  غلاب  ریغ  رگا  هلأسم 1 - تسین . بجاو 

زا لبق  نونجم  رگا  نینچمه  دـنکیم و  مالـسالا  ۀـجَح  زا  تیافک  دـشاب  غلاـب  مارحلا  رعـشم  كرد  تقو  رد  دوش و  مرُحم  جـح  يارب  زیمم 
وا جح  هدوب ، غلاب  دش  مولعم  دعب  درک و  یبابحتـسا  جح  دـصق  هدـشن و  غلاب  درکیم  نامگ  هک  یـسک  هلأسم 3 - دوش . لقاع  رعـشم  كرد 

. دـشاب هدرک  قیبطت  ًاهابتـشا  یبدـن  جـح  رب  ار  نآ  هدومن و  ار  هیلعف  هفیظو  دـصق  هک  یتروص  رد  رگم  دـنکیمن  مالـسالا  ۀـجَح  زا  تیافک 
رگا ندش  غلاب  زا  دـعب  نکل  دـهدن ، نذا  وا  ّیلو  هچ  رگا  وا  جـح  تسا  حیحـص  و  نتفر ، جـح  تسا  بحتـسم  ّزیمم  هچب  يارب  زا  هلأسم 4 -

ار و وا  دـنک  مرُحم  ّزیمم  ریغ  لـفط  ّیلو  تسا  بحتـسم  هلأسم 5 - تسین . یفاک  یکدوک  نامز  جـح  دورب و  جـح  دـیاب  تشاد  تعاطتـسا 
رگا و  عـتمت ، هرمع  هب  منکیم  رمتعم  ار  لـفط  نیا  اـی  جـح  يارب  منکیم  مرُحم  ار  لـفط  نیا  هک  دـنک  تین  و  دـناشوپب ، وا  هب  مارحا  ساـبل 
هچب لیفک  هک  دشاب  یسک  رما  نیا  رد  ّیلو  هک  تسین  دیعب  هلأسم 6 - دیوگب . وا  ضوع  هب  شدوخ  ّالا  و  وا ، هب  دنک  نیقلت  ار  هیبلت  دوشیم ،

تامّرُحم زا  ار  وا  ّیلو ، دیاب  دندرک  مرُحم  ار  وا  ای  دش  مرُحم  لفط  هکنآ  زا  دعب  هلأسم 7 - دشابن . یعرش  ّیلو  هچ  رگا  تسا ، وا  رادهگن  و 
ار مارحا  تامرحم  رگا  دش  مرُحم  لفط  هکنیا  زا  دعب  هلأسم 8 - تامرحم . زا  ار  وا  دنک  ظفح  ّیلو  دوخ  تسین ، ّزیمم  رگا  و  درادزاب ، مارحا 
رد بجاو  طایتحا  رب  انب  دیـص و  رد  يوقا  رب  انب  لفط ، لام  رب  هن  تسا  لفط  ّیلو  رب  هرافک  تشادـنزاب ، اهنآ  زا  ار  وا  ّیلو ، اـی  دروآ  اـج  هب 

ار لفط  ّیلو ، دـیاب  ار  هرمع  جـح و  لامعا  مامت  هلأسم 10 - تسا . لفط  ّیلو  هدهع  رب  جـح  يارب  ینابرق  دنفـسوگ  هلأـسم 9 - زین . نآ  ریغ 
مرُحم تاقیم  رد  هکنیا  زا  لبق  غلابان  لفط  رگا  هلأسم 11 - دروآ . اج  هب  لفط  تباین  هب  وا  ّیلو  دناوتیمن ، رگا  دروآ و  اج  هب  هک  دنک  راداو 
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زا تعاطتسا  . 4 تعاطتسا ] . 4 . ] ّتیرح . 3 دشاب . عیطتسم  دوشیم  مرُحم  هک  اج  نامه  زا  رگا  تسا ، مالـسالا  ۀجَح  وا  جح  دش ، غلاب  دوش ،
ینعی لام  تهج  زا  تعاطتسا  هلأسم 1 - نآ . تیافک  تقو و  تعـسو  نآ و  يدازآ  هار و  ندوبزاب  ییاناوت و  ندـب و  تحـص  لام و  تهج 
هتـشاد رگید  عاتم  ای  لوپ  لثم  يزیچ  تسا  یفاک  درادـن  ار  اهنآ  نیع  هچنانچ  و  تسا ، يراوس  بکرَم  هار و  هشوت  هک  هلحار  داز و  نتـشاد 

رد يرگید  روـما  و  دـشاب ؛ هتـشاد  زین  ار  نتـشگرب  جراـخم  هک  تسا  طرـش  دـیامن و  اـهنآ  هیهت  رد  فرـص  ار  نآ  تسا  نکمم  هـک  دـشاب 
نیا نتشگرب  نتفر و  فراصم  رب  هوالع  جح ، بوجو  رد  تسا  طرـش  هلأسم 2 - دوشیم . نایب  هدنیآ  لئاسم  رد  هک  تسا  ربتعم  تعاطتـسا 

نآ ریغ  يراوس و  هلیسو  هناخ و  ثاثا  ینوکسم و  هناخ  لثم  دشاب ، هتـشاد  دراد ، زاین  نآ  هب  تشیعم  رد  ار  هچنآ  یگدنز و  تایرورـض  هک 
رگا هلأسم 3 - دشاب . هتـشاد  دنک  هیهت  ار  اهنآ  دناوتب  هک  يزیچ  ای  لوپ  درادن ، ار  اهنآ  نیع  هچنانچ  دشاب و  وا  نأش  اب  بسانم  هک  يّدح  رد 

دراد و جاودزا  هب  زاـین  هک  یـسک  هلأسم 4 - دنکیمن . تیافک  مالـسالا  ۀجَح  زا  دنک  فرـص  جـح  رد  ار  اهنآ  لوپ  ای  یگدـنز  تایرورض 
یسک هلأسم 5 - دـشاب . هتـشاد  مه  ار  جاودزا  فراصم  جـح  جراخم  رب  هوالع  هک  دوشیم  عیطتـسم  یتروص  رد  دراد ، مزال  لوپ  نآ  يارب 
ندش عقاو  نودب  دناوتیم  تسا و  ّلاح  ای  هدیسر  وا  بلط  تقو  رگا  تسا ، اراد  زین  ار  تعاطتسا  طیارـش  هیقب  و  دراد ، بلط  يرگید  زا  هک 

تروـص نیا  رد  هک  دزادرپـب  دـناوتن  نویدـم  رگم  دورب ، جـح  هب  دریگب و  دـنک و  هبلاـطم  تسا  بـجاو  دریگب ، ار  نآ  تقـشم ، جَرَح و  رد 
نآ راکبلط  تسا  مزال  دزادرپب ، دهاوخب  نویدم  هدیسرن و  وا  بلط  تقو  رگا  نینچمه  و  دوشیمن ؛ لصاح  تعاطتسا  تسین و  زیاج  هبلاطم 

هلأسم دوش . تخادرپ  هب  رضاح  هبلاطم  اب  دنچ  ره  تسین ، بجاو  هبلاطم  دزادرپب  دهاوخیمن  نویدم  رگا  یلو  دوشیم ، عیطتسم  دریگب و  ار 
هب جح  نآ  اب  رگا  دنک و  ادا  ار  ضرق  تلوهس  هب  ًادعب  دناوتب  دنچ  ره  دوشیمن ، عیطتسم  دنک  ضرق  ار  جح  فراصم  عیطتـسم  ریغ  رگا  - 6

دشاب رادتدم  وا  یهدب  هچنانچ  دراد ، زین  یهدب  دراد و  ار  جح  جراخم  هک  یسک  هلأسم 7 - دنکیمن . تیافک  مالسالا  ۀجَح  زا  دروآ  اج 
يادا تقو  هک  یتروـص  رد  نینچمه  دورب و  جـح  هب  تسا  بجاو  دراد ، ار  نآ  يادا  زا  نکمت  یهدـب ، يادا  تقو  رد  هک  تـسا  نـئمطم  و 

رد دیامن و  يادا  ار  یهدب  دناوتیم  هبلاطم  تقو  رد  هک  تسا  نئمطم  راکهدب  دشاب و  يادا  ریخأت  هب  یـضار  راکبلط  نکل  هدیـسر ، یهدب 
رب هوالع  هک  دوشیم  عیطتـسم  یتروص  رد  تسا  راکهدـب  تاکز  ای  سمخ  هک  یـسک  هلأـسم 8 - تسین . بجاو  جـح  تروص  ود  نیا  ریغ 

عیطتـسم هار  ندوب  زاب  ای  ندـب  تحـص  تهج  زا  تسا و  عیطتـسم  یلاـم  تهج  زا  هک  یـسک  هلأسم 9 - دشاب . هتـشاد  ار  جـح  جراخم  اهنآ 
طقف دراد و  تعاطتـسا  مه  تاهج  نآ  زا  رگا  یلو  دنک ، جراخ  مه  یلام  تعاطتـسا  زا  ار  دوخ  دـنک و  فرـصت  لام  رد  دـناوتیم  تسین ،
دیاب دوشیم و  رقتسم  وا  رب  جح  درک ، رگا  دنک و  جراخ  تعاطتسا  زا  ار  دوخ  دناوتیمن  هدیسرن ، جح  تقو  ای  هدرکن  هیهت  ار  نتفر  لیاسو 

درادن و تعاطتسا  هار  ندوب  زاب  ای  ندب  تحص  تهج  زا  دراد  یلام  تعاطتسا  هک  یلاس  رد  رگا  هلأسم 10 - دورب . جح  هب  تسا  وحن  ره  هب 
هلأسم 11- دیامن . جراخ  تعاطتـسا  زا  ار  دوخ  دنک و  فرـصت  لام  رد  دناوتیم  دنکیم ، ادیپ  تعاطتـسا  تاهج  نآ  زا  رگید  ياهلاس  رد 

نیا و  دهدب ، تسا  جح  هب  طوبرم  هچنآ  هعیدو و  ازیو و  هرکذت و  جرخ  لیبق  زا  ار  یتامدقم  ياهجرخ  دیاب  دراد  جح  تعاطتسا  هک  یسک 
نیشام ترجا  رگا  هلأسم 12 - تسین . عیطتسم  دشاب  هتشادن  ار  جراخم  وحن  نیا  تعاطتسا  رگا  یلو  دوشیمن ، جح  طوقس  بجوم  اهجرخ 

فراعتم دح  زا  رتدایز  ای  دشاب  دایز  تعاطتـسا  لاس  رد  سانجا  تمیق  روط  نیمه  دشاب و  یلومعم  دـح  زا  رتدایز  ای  دـشاب  دایز  امیپاوه  ای 
یناگدنز رد  تقـشم  جرح و  بجوم  هک  دـشاب  دایز  يردـق  هب  هکنآ  رگم  تعاطتـسا  لاس  زا  ریخأت  تسین  زیاج  و  دورب ، جـح  دـیاب  دـشاب 

هب نتشادن  يرتشم  هطـساو  هب  هچ  رگا  دورب ، جح  هب  دشورفب و  دیاب  دراد ، کلم  نکل  درادن ، لوپ  رگا  عیطتـسم  صخـش  هلأسم 13 - دوش .
دایز بتک  هک  یناسک  هلأسم 14 - دوش . وا  يارب  تقـشم  جرح و  بجوم  وحن  نیا  هب  شورف  هکنآ  رگم  دـشورفب ، یلومعم  تمیق  زا  رتمک 

جح هب  تسا  بجاو  دنشاب  اراد  زین  ار  طیارش  ریاس  دوشیم و  جح  هنوئم  ردق  هب  دنـشورفب  ار  دیاز  رگا  تسین و  اهنآ  جایتحا  لحم  دنراد و 
هکنآ طرـش  هب  دـنورب ، جـح  تسا  بجاو  تسه ، جـح  ردـق  هب  یکلم  باـتک  دوـشیم و  جاـیتحا  عـفر  هفوـقوم  بتک  زا  رگا  هکلب  دـنورب ؛
بجاو طایتحا  هن ، ای  تسه  تعاطتـسا  هزادـنا  هب  دراد  هک  یلام  هک  دـنک  کش  رگا  هلأسم 15 - دـشابن . لاوز  ضرعم  رد  هفوقوم  ياهباتک 

رگا هلأسم 16 - دنادن . ار  جح  جراخم  رادـقم  ای  دوخ  لام  رادـقم  هکنآ  نایم  قیقحت  بوجو  رد  تسین  یقرف  و  دـنک ، قیقحت  هک  تسا  نآ 
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نیا رد  ای  هدوب  عیطتسم  رگا  نکل  تسا ، حیحـص  شرذن  دنک  ترایز  ار  رگید  دهاشم  زا  یکی  ای  یّلعم  يالبرک  هفرع  زور  رد  هک  دنک  رذن 
رگا و  دنک ، لمع  رذن  هب  دیاب  و  دوشیم ، رقتـسم  وا  رب  جح  تفرن  رگا  و  دوشیمن ، جح  زا  عنام  رذن  و  دورب ، جح  دـیاب  دـش  عیطتـسم  لاس 
رگا هلأسم 17 - دهدب . دیاب  ار  رذن  هرافک  درکن  لمع  مه  رذـن  هب  تفرن و  جـح  رگا  یلو  دوشیمن ؛ هرافک  بجوم  رذـن  فلخت  تفر  جـح 

رتشیب شتیمها  جـح  رگا  درک ، ار  بجاو  مارح و  ای  جـح  تیمها  هظحالم  دـیاب  دوشیم ، یمارح  لـعف  اـی  بجاو  كرت  بجوم  جـح  نتفر 
حیحـص وا  جح  یلو  تسا ؛ راکتیـصعم  درک  كرت  ار  یبجاو  ای  دروآ  اج  هب  یمارح  تفر و  رگا  نکل  دورب ، دیابن  ّالا  و  دورب ، دـیاب  تسا 

ۀجَح زا  تیافک  هدوب ، عیطتـسم  هک  دوش  مولعم  دعب  دنک و  یبابحتـسا  جح  دصق  تسین ، عیطتـسم  هکنیا  هب  داقتعا  اب  رگا  هلأسم 18 - تسا .
هلأسم 19- دشاب . هدرک  قیبطت  یبابحتـسا  جح  رب  ار  نآ  ًاهابتـشا  دشاب و  هدومن  هیلعف  هفیظو  دـصق  هک  یتروص  رد  رگم  دـنکیمن  مالـسالا 

مدـع افو و  هب  نانیمطا  اب  نم ، هدـهع  رب  تاهلئاـع  وت و  هقفن  روآ و  اـج  هب  جـح  هک  دـش  هتفگ  وا  هب  یلو  درادـن  هلحار  داز و  صخـش ، رگا 
یلب تسین ، طرش  تسا  بوجو  طیارش  زا  هک  تیافک  هب  عوجر  نآ  رد  دنیوگیم و  یلذب  ار  جح  نیا  دوشیم و  بجاو  جح  لِذاب ، عوجر 

دنکیم تیافک  جح  يارب  هک  یلام  رگا  هلأسم 20 - تسین . بجاو  دوش  وا  یگدنز  روما  رد  لالخا  بجوم  جح  هب  نتفر  لذب و  لوبق  رگا 
جح هکنیا  نیب  يّریخم  دـیوگب  بهاو  رگا  نینچمه  دروآ و  اج  هب  جـح  دـنک و  لوبق  دـیاب  دروآ  اـج  هب  جـح  هکنیا  يارب  دنـشخبب  وا  هب  ار 

ددرگرب شلذب  زا  دـناوتیم  لِذاب  هلأسم 21 - تسین . بجاو  لوبق  دـشخبب ، وا  هب  ار  لام  طقف  درواین و  ار  جـح  مسا  یلو  هن ، اـی  يروآاـجب 
هلأسم 22- دزادرپب . زین  ار  جح  مامتا  هقفن  دیاب  دنک  عوجر  مارحا  زا  دعب  رگا  دهدب و  ار  وا  نتـشگرب  هقفن  دیاب  دـشاب  هار  نیب  رد  رگا  یلو 

رگم دوشیمن  بجاو  جح  دنکن  لذب  ار  ینابرق  لوپ  رگا  تسین و  وا  هدهع  رب  تارافک  یلو  تسا  لذاب  هدهع  رب  یلذب  جح  رد  ینابرق  لوپ 
عیطتـسم نآ  اـب  هک  یترجا  هب  دوـش  ریجا  تمدـخ  يارب  جـح  هار  رد  هـک  یـسک  هلأـسم 23 - تعاطتـسا . رگید  طیارـش  دوجو  تروص  رد 

. دروآ اج  هب  جـح  دـیاب  دوشیم و  عیطتـسم  نآ  زا  دـعب  یلو  تسا ؛ هدوبن  بجاو  وا  رب  هراجا  دـنچ  ره  دوشیم ، بجاو  وا  رب  جـح  دوشیم 
دیاب دشاب  لوا  لاس  يارب  راجیتسا  هک  یتروص  رد  تشگ  عیطتـسم  نآ  ترجا  اب  دـش و  ریجا  يرگید  زا  تباین  يارب  هک  یـسک  هلأسم 24 -
طرش هلأسم 25 - دروآ . اج  هب  جح  دعب  لاس  رد  شدوخ  يارب  دنامب  یقاب  دعب  لاس  ات  وا  تعاطتـسا  هچنانچ  و  درادب ، مدـقم  ار  یباین  جـح 
تسا طرش  هلأسم 26 - دنشابن . وا  هقفنلا  بجاو  هلئاع  دنچ  ره  دشاب  هتشاد  جح  زا  تشگرب  ات  ار  شاهلئاع  جراخم  هک  تعاطتـسا  رد  تسا 
هتـشاد ناکد  غاب و  لثم  کلم  تعفنم  ای  تعنـص  ای  تعارز  اـی  تراـجت  جـح ، زا  تشگرب  زا  دـعب  ینعی  تیاـفک ؛ هب  عوجر  تعاطتـسا  رد 

رگا و  تسا ؛ یفاک  دشاب  هتـشاد  مه  شلاح  هب  قیال  بسک  رب  تردق  رگا  دـتفین و  جرح  تدـش و  هب  یناگدـنز  يارب  هک  يروط  هب  دـشاب ،
رد هک  یملع  لها  بالط و  رب  نیا  رب  انب  دنکیمن ، تیافک  دشاب  هتشاد  هیعرـش  هوجو  ریاس  سمخ و  تاکز و  لثم  هب  زاین  تعجارم  زا  دعب 

یندب و تعاطتسا  جح ، بوجو  رد  تسا  طرـش  هلأسم 27 - تسین . بجاو  جح  دنراد ، هیملع  ياههزوح  هیرهـش  هب  زاین  جـح  زا  تشگزاب 
، دراد دایز  تقشم  جرح و  وا  رب  ای  درادن  جح  هب  نتفر  تردق  هک  یـضیرم  رب  سپ  ینامز ؛ تعاطتـسا  هار و  ندوب  زاب  تهج  زا  تعاطتـسا 

هلأسم تسین . بجاو  زین  دـسرب  جـح  هب  دـناوتیمن  هک  يروط  هب  تسا  گنت  تقو  اـی  تسین  زاـب  وا  يارب  هار  هک  یـسک  رب  تسین و  بجاو 
هلأسم دورب . جح  هب  دناوتیم  وحن  ره  هب  ًادعب  دیاب  دوشیم و  رقتـسم  وا  رب  جـح  درک ، كرت  ار  جـح  تعاطتـسا  طیارـش  دوجو  اب  رگا  - 28

نایب ًادعب  هک  یحرـش  هب  ریپ  ای  ضیرم  دروم  رد  رگم  دنکیمن  تیافک  وا  فرط  زا  يرگید  جح  دورب و  جح  هب  شدوخ  دیاب  عیطتـسم  - 29
دروآ و اج  هب  یبابحتـسا  جح  ای  دوش  بیان  جح  يارب  يرگید  فرط  زا  دـناوتیمن  تسا  عیطتـسم  شدوخ  هک  یـسک  هلأسم 30 - دوشیم .

هکرت زا  دیاب  دش ، توف  ات  درواین  اج  هب  دش و  رقتسم  وا  رب  جح  هک  یسک  هلأسم 31 - تسا . لطاب  دروآ ، اج  هب  یبابحتسا  ای  یباین  جح  رگا 
رد تسا  مزال  دنیامن و  فرـصت  هکرت  رد  دنناوتیمن  هثرو  دنهدن  ار  وا  جـح  ات  دـنکیم و  تیافک  یتاقیم  جـح  دـنهدب و  جـح  وا  يارب  وا 
زا تسا  مزال  دـلب ، زا  رگم  دـشابن  نکمم  راجیتسا  لاس  نآ  رد  هچنانچ  تسین و  زیاج  نآ  زا  ریخأت  دـنیامن و  ادا  ار  جـح  توف ، لاس  ناـمه 

ترجا زا  رتدایز  هب  رگم  دـنریگب  ریجا  دـنناوتن  تاقیم  زا  لاـس  نآ  رد  رگا  نینچمه  و  دوشیم ، جراـخ  هکرت  لـصا  زا  دـنریگب و  ریجا  دـلب 
؛ دننماض دورب ، نیب  زا  هکرت  دنزادنیب و  ریخأت  دـننک و  لامها  ثراو  ای  یـصو  رگا  و  دـنزادنین ، ریخأت  دـنریگب و  ریجا  تسا  مزال  فراعتم ،
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. دوشیمن بجاو  وا  جح  ثراو ، رب  دشاب ، هتشادن  هکرت  تیم  رگا  یلب 

تعاطتسا هقرفتم  لئاسم 

تعاطتسا رهوش ، ثرا  زا  وا ، ندرم  زا  دعب  دشاب و  هتشادن  یلام  تعاطتسا  شرهوش  تایح  رد  دورب و  ایند  زا  شرهوش  ینز  رگا  هلأسم 1 -
، درادـن جـح  هب  نتفر  رب  تردـق  هک  تسا  يوحن  هب  وا  ضرم  هک  یتروص  رد  دورب ، جـح  هب  دـناوتن  ضرم  تهج  زا  یلو  دـنک  ادـیپ  یلاـم 
زا نتـشگرب  زا  دعب  دناوتب  هک  یتعنـص  ای  تعارز  ای  لغـش  رهوش ، ندرم  زا  دعب  رگا  نینچمه  و  تسین ، بجاو  وا  رب  جح  هدـشن و  عیطتـسم 

هلأسم دشاب . یفاک  نتشگرب  جح و  هب  نتفر  يارب  هدرب  هک  یثرا  دنچ  ره  دوشیمن ، عیطتسم  دشاب  هتـشادن  دنک  هرادا  ار  دوخ  یگدنز  جح ،
، درادـن ار  نآ  يادا  زا  نکمت  شرهوش  رگا  تسا ، راـکبلط  دوخ  رهوش  زا  ار  نآ  تسه و  جـح  جراـخم  يارب  یفاو  شاهیرهم  هک  ینز  - 2

جراخم هقفن و  رهوش  هکنیا  ضرف  اب  درادـن  ياهدـسفم  نز  يارب  نآ  هبلاطم  دراد و  نکمت  رگا  تسین و  عیطتـسم  درادـن و  هبلاـطم  قح  نز 
هبلاطم تسا  نکمم  هکنیا  لثم  دراد ، هدسفم  وا  يارب  هچنانچ  دورب و  جح  هب  دنک و  هبلاطم  ار  هیرهم  نز  تسا  مزال  دهدیم  ار  نز  یگدنز 

، تاداس مهس  ماما و  مهـس  لثم  هیعرـش  هوجو  اب  هلأسم 3 - تسا . هدـشن  عیطتـسم  دراد ، هدـسفم  نز  يارب  هک  دوش ، رجنم  قالط  عازن و  هب 
رد دراد و  یتـمیقنارگ  لزنم  یــسک  رگا  هلأـسم 4 - دـنکیمن . مالـسالا  ۀـجَح  زا  تیاـفک  دورب  هکم  هب  رگا  و  دوشیمن ، عیطتـسم  صخش 
وا نوئـش  رب  دـیاز  دراد  هک  یلزنم  هچنانچ  دورب ، جـح  هب  دـناوتب  نآ  تمیق  تواـفت  اـب  درخب و  رتنازرا  لزنم  دـشورفب و  ار  نآ  هک  یتروص 

. تسا عیطتـسم  طیارـش ، ریاس  دوجو  اب  دشاب  وا  نوئـش  رب  دـیاز  رگا  و  تسین ؛ عیطتـسم  ضرف  نیا  اب  دـشورفب و  ار  نآ  تسین  مزال  دـشابن ،
یگدنز هنوئم  زا  يرادقم  جح ، زا  نتشگرب  زا  دعب  دراد و  ار  جح  نتشگرب  نتفر و  جراخم  بسک  ریغ  ای  بسک  هار  زا  هک  یسک  هلأسم 5 -

زا دـعب  یگدـنز  هرادا  هار  رد  رگا  دـنکیم ، نیمأـت  تسا  هیعرـش  هوجو  زا  هک  ياهیرهـش  زا  ار  هیقب  و  ربنم ، لـثم  بسک  دـمآرد  زا  ار  دوخ 
ینوکـسم لزنم  هک  دـشورفب  ار  يرگید  زیچ  ای  نیمز  یـسک  رگا  هلأسم 6 - تسین . عیطتـسم  دشاب ، هتـشاد  هیرهـش  هب  زاین  جح  زا  تعجارم 

هلأسم دشاب . یفاک  جح  جراخم  يارب  هدروآ  تسد  هب  هک  یلوپ  دنچ  ره  دوشیمن ؛ عیطتـسم  ینوکـسم  لزنم  هب  زاین  تروص  رد  دنک ، هیهت 
هلیسو امیپاوه  زا  ریغ  دشابن و  رودقم  وا  يارب  تلاسک  تهج  هب  امیپاوه  اب  ترفاسم  اًلعف  هدوب و  عیطتـسم  لبق  ياهلاس  زا  یـصخش  رگا  - 7

وا هکرت  زا  دیاب  دش  توف  ات  دشن  نکمتم  رگا  و  دورب ؛ جح  هب  نکمت  تقو  رد  دیاب  دریگب و  بیان  دناوتیمن  دشابن ، مهارف  وا  يارب  يرگید 
، بسک اـب  ینز  هاـگره  هلأـسم 8 - تسا . هدـشن  عیطتـسم  روـبزم  ضرف  رد  هتـشادن ، تعاطتـسا  لـبق  ياـهلاس  زا  رگا  و  دـنهدب ؛ جـح  يارب 

تمحز هب  جراخم  يارب  شرهوش  جـح ، هب  وا  نتفر  تروص  رد  دراد و  زین  ار  شجح  جراخم  دوش و  لفکتم  ار  شیوخ  جراـخم  دـناوتیم 
عنام رهوش ، نداتفا  تمحز  هب  دورب و  جح  هب  دیاب  تسا و  عیطتـسم  دـشابن ، نز  يارب  جرح  بجوم  رهوش ، نداتفا  تمحز  هب  رگا  دـتفایم ،

یتاقیم جح  تعاطتسا  دنچ  ره  دورب ، جح  هب  تسین  بجاو  تسین  عیطتسم  شدوخ  لحم  رد  هک  یـسک  هلأسم 9 - دوشیمن . نز  تعاطتسا 
تیافک دوشیم و  عیطتسم  تشاد ، رگید  طیارش  همه  اب  ار  اجنآ  زا  جح  تعاطتسا  دیسر  تاقیم  هب  یتقو  تفر و  رگا  یلو  دشاب ؛ هتـشاد  ار 
تکرش یشکهعرق  رد  هتشاد و  جح  هب  نتفر  رد  یعس  ریخأت ، نودب  یلام  تعاطتسا  زا  دعب  هک  یسک  هلأسم 10 - دنکیم . مالسالا  ۀجَح  زا 
هحماسم رگا  یلو  تسین ؛ بجاو  وا  رب  جح  هدشن و  عیطتسم  دورب ، جح  هب  هتسناوتن  هدرکن ، تباصا  شمان  هب  هعرق  هکنیا  تهج  زا  هدومن و 

. دنکن تباصا  وا  مان  هب  هعرق  دـنچ  ره  تسا ، هدـش  رقتـسم  وا  رب  جـح  درک ، تکرـش  یـشکهعرق  رد  دـعب  ياهلاس  رد  دومن و  ریخأت  درک و 
ریجا لاس  نآ  رد  جح  يارب  هچنانچ  هدرک ، ادیپ  یلام  تعاطتـسا  لاس  نامه  رد  دعب  هدش و  ریجا  یتباین ، جـح  يارب  هک  یـسک  هلأسم 11 -

رد هلأسم 12 - دـهد . ماجنا  دـعب  لاس  رد  ار  شدوخ  جـح  دـنام ، یقاب  وا  تعاطتـسا  رگا  و  دروآ ؛ اج  هب  ار  یتباین  جـح  دـیاب  دـشاب ، هدـش 
رگا نیا  رب  اـنب  نآ ؛ زا  لـبق  اـی  دـنک  ادـیپ  لاـم  هجحیذ  هدـعقیذ و  لاوش و  ینعی  جـح  رهـش  رد  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  تعاطتـسا  لوـصح 

لیاوا رد  یتح  دنک ، جراخ  تعاطتـسا  زا  ار  دوخ  دناوتیمن  دشاب ، دوجوم  طیارـش  ریاس  یندـب و  تعاطتـسا  دوش و  ادـیپ  یلام  تعاطتـسا 
نتـشاد لیبق : زا  دنراد  ار  تعاطتـسا  طیارـش  ریاس  رگا  دنوشیم  هدج  دراو  هک  اهناوراک  همدـخ  هلأسم 13 - جـح . ياههام  زا  لبق  لاـس و 
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یگدـنز همادا  تعجارم  زا  سپ  دـنناوتیم  اهنآ  اب  هک  نآ  ریغ  تعنـص و  راک و  اًلثم  تیافک ، اب  عوجر  هوقلاب و  ای  لعفلاب  یگدـنز  لـیاسو 
طیارش ریاس  هچنانچ  و  دنکیم ؛ نانآ  ِبجاو  جح  زا  تیافک  دنروآ و  اج  هب  مالسالا  ۀجَح  دیاب  دنتـسه و  عیطتـسم  دنهدب ، ار  دوخ  بسانم 

ادیپ تعاطتـسا  ًادعب  هچنانچ  و  تسا ؛ یبابحتـسا  نانآ  جـح  تسا و  هدـشن  لصاح  تعاطتـسا  نانآ  يارب  جـح ، ناکما  درجم  هب  دـنرادن  ار 
هیرهـش هب  زاین  هکم  زا  تعجارم  زا  دـعب  رگا  نکل  تسا ، نیمه  زین  ناوراک  یناـحور  مکح  و  دـنروآ ، اـج  هب  ار  بجاو  جـح  دـیاب  دـندرک 
طیارـش عماج  تاقیم  رد  دـناهدمآ و  تاقیم  هب  تیرومأم  اب  هک  يرگید  ناسک  اـی  ناکـشزپ  هلأسم 14 - دنوشیمن . عیطتـسم  دنراد ، هزوح 

یسک س - - 15 دنهد . ماجنا  زین  ار  دوخ  تیرومأم  تسا  مزال  هک  دنچ  ره  دنروآ ، اج  هب  مالـسالا  ۀـجَح  تسا  بجاو  دنتـسه ، تعاطتـسا 
زا دعب  ایآ  دنک ، تحارتسا  هتفه  ود  ات  دـیاب  هک  دـناهتفگ  اهرتکد  تسا و  ناتـسرامیب  رد  اًلعف  و  هدرک ) هتکـس   ) هدـش ضیرم  هنیدـم  رد  هک 

ج- تسیچ ؟ صخـش  نیا  هفیظو  دنربب ، هکم  هب  ار  وا  رگا  دشاب  لکـشم  لامعا  نداد  ماجنا  يارب  وا  لمح  هک  یتروص  رد  تحارتسا  تدم 
یلو تسین ؛ بجاو  وا  رب  جح  هداتفا و  تعاطتـسا  زا  درادـن  ار  يرارطـضا  وحن  هب  یتح  لامعا  تردـق  تسا و  وا  تعاطتـسا  لوا  لاس  رگا 
لوا لاـس  هچناـنچ  و  دوـشیم ؛ جراـخ  مارحا  زا  نآ  يرارطـضا  وـل  هدرفم و  هرمع  لاـمعا  ماـجنا  اـب  دوـش و  مرُحم  دـیاب  هکم  لوـخد  يارب 
دهد ماجنا  عتمت  جح  هرمع و  شیارب  هک  دریگب  بیان  دیاب  دشاب  ندش  بوخ  زا  سویأم  رگا  هدش ، رقتـسم  وا  رب  جح  دشابن و  وا  تعاطتـسا 

جح لامعا  ماجنا  صخـش  نیا  يارب  هچنانچ  و  دروآ ؛ اج  هب  دش  رکذ  هک  يروط  هب  هدرفم  هرمع  دوش و  مرُحم  هکم  لوخد  يارب  شدوخ  و 
اب ول  دـناوتیم و  هک  ار  لامعا  زا  رادـقم  ره  دوش و  مرُحم  تسا  مزال  لامعا ، يرارطـضا  ماـجنا  رارطـضا و  وحن  هب  ول  دـشاب و  نکمم  عتمت 

س- - 16 تسین . یفاک  بیان  نتفرگ  نیفوقو  رد  یلو  دریگب ؛ بیان  دـناوتیمن ، هک  ار  رادـقم  ره  و  دـهد ، ماجنا  يرگید  زا  نتفرگ  کمک 
دراد و ار  تعاطتسا  طیارش  اًلعف  تسا و  هدوبن  عیطتسم  ای  هدوبن  حیحـص  هداد ، ماجنا  لبق  ياهلاس  رد  هک  یجح  دهدیم  لامتحا  هک  یـسک 
دنک و ار  وا  هب  هجوتم  ِرما  ِقلطم  لاثتما  دصق  ینعی  همذلا ، یف  ام  دصق  دناوتیم  ج - دروآ ؟ اج  هب  یتّین  هچ  هب  ار  جح  دنک ، طایتحا  دهاوخب 
ام دصق  هب  ار  نآ  دناوتیم  ایآ  تسا ، هداد  ماجنا  ار  دوخ  بجاو  جح  هک  یـصخش  س - - 17 دیامن . ًاطایتحا  مالسالا  ۀجَح  دصق  دناوتیم 

دیاب دنکیمن و  ءازجا - نالطب  قباس و  جح  تحـص  تروص  رد  ءازجا - زا  تیافک  جح  هداعا  یلو  درادن ؛ عنام  ج - دنک ؟ هداعا  همذـلا  یف 
وا دهتجم  ار  تیافک  هب  عوجر  نوچ  دش و  فرشم  جح  هب  اًلبق  حیحـص ، دیلقت  دوجو  اب  هک  یـسک  س - - 18 دوش . كرادت  ءزج  نآ  دوخ 

طیارـش همه  اًلعف  تسا ، هتـشادن  تیافک  هب  عوجر  هکنیا  اب  تسا  هدروآ  اج  هب  هدومن و  دصق  مالـسالا  ۀـجَح  هتـسنادیمن  تعاطتـسا  طرش 
-19 تسا . مزال  هداعا  ج - ریخ ؟ ای  دنک  هداعا  ار  قباس  جح  دیاب  ایآ  دـنکیم ، دـیلقت  ماما  ترـضح  زا  تسا و  دوجوم  وا  يارب  تعاطتـسا 

يارب هک  هدرک  لیکو  ار  یسک  هکم  رد  تفر و  ناریا  هب  دش و  فرصنم  جح  ماجنا  زا  دش و  ضیرم  عتمت  هرمع  ماجنا  زا  دعب  یصخش  س -
لیکو هلأسم ، ضرف  رد  ج - دراد ؟ یعـضو  هچ  یـصخش  نینچ  رب  مارحا  تامرحم  تسیچ و  دروم  نیا  رد  هفیظو  دیامن ، مادقا  وا  همذ  غارف 
تروص نیا  رد  دـشاب  هداتفا  جـح  ماـجنا  تردـق  زا  ضرم  رثا  رد  تسا و  هدوب  وا  تعاطتـسا  لّوا  لاـس  هچناـنچ  و  تسا ، هدـیافیب  نتفرگ 

لبق زا  وا  رب  جـح  هدوبن و  تعاطتـسا  لوا  لاس  هک  یتروص  رد  یلو  دـعب ؛ ياهلاس  ات  تعاطتـسا  ياقب  هب  تسا  فوقوم  وا  رب  جـح  بوجو 
رد و  دریگب ، بیان  عتمت  هرمع  جـح و  يارب  دـعب  لاس  اـی  لاـس  ناـمه  رد  دـیاب  دـشاب  ندـش  بوخ  زا  سویأـم  هچناـنچ  تسا ، هدوب  بجاو 
ره رد  و  دـهد ، ماجنا  ًاددـجم  ار  عتمت  هرمع  جـح و  شدوخ  دـیاب  دریگب و  دـناوتیمن  بیاـن  دـشابن ، ندـش  بوخ  زا  سویأـم  هک  یتروص 

، دوش فرشم  جح  دهاوخب  یسک  ره  هک  رضاح  لاح  رد  س - - 20 تسا . هدش  لالح  وا  رب  مارحا  تامرحم  جراخ و  مارحا  زا  اًلعف  تروص 
رگا دندومن ، مالعا  رگید  لاس  دنچ  يارب  ار  وا  تبون  یلو  درک  مان  تبث  یـسک  رگا  دیامن ، مادقا  جـح  تامدـقم  مان و  تبث  يارب  اًلبق  دـیاب 
تسا مالسالا  ۀجَح  وا  جح  ایآ  تفر ، هکم  هب  درک و  ضرق  لوپ  دش و  مهارف  وا  يارب  نتفر  هلیسو  رگید ، هار  زا  تبون ، نآ  ندیـسر  زا  لبق 

ۀجح وا  جح  و  تسا ، هدشن  بجاو  وا  رب  جح  ضرق ، اب  رگم  دورب  جح  هب  دناوتیمن  مه  اًلعف  هدشن و  رقتسم  وا  رب  جح  اًلبق  رگا  ج - ریخ ؟ ای 
عتمت جـح  لامعا  هیلک  بیترت  هب  دـش و  مرُحم  عتمت  هرمع  دـصق  هب  دراد  تعاطتـسا  هکنیا  لاـیخ  هب  یـسک  رگا  س - - 21 تسین . مالسالا 

هنوگچ شاهتـشذگ  لامعا  مارحا و  دییامرفب  تسا ، هدوبن  عیطتـسم  هک  دش  مولعم  لامعا  ندش  مامت  زا  دـعب  داد و  ماجنا  ار  مالـسالا  ۀـجَح 
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ۀجَح دیاب  دش ، عیطتسم  رگا  یلو  تسین ؛ مرُحم  ج - هن ؟ ای  تسا  بجاو  وا  رب  مالسالا  ۀجح  ایآ  دش ، عیطتسم  رگا  هدنیآ  هب  تبسن  و  تسا ،
دعب داد ، ماجنا  ار  عتمت  هرمع  لامعا  دش و  مرُحم  بابحتسا  تین  هب  تسین ، عیطتـسم  درکیم  لایخ  یـسک  س - - 22 دروآ . اج  هب  مالسالا 

رد و  دنکیمن ، تیافک  ج - تسا ؟ یفاک  ای  دوش  مرُحم  بوجو ، تین  هب  دیاب  ًاددجم  ایآ  تسا ، هدوب  عیطتـسم  دـش  مولعم  دیـسرپ ، هکم  رد 
هدروآ تسد  هب  هیپور  رازه  هس  اًـلعف  تسا و  هدرک  ماـن  تبث  هیروـس  تراـیز  يارب  یـصخش  س - - 23 تسا . لمأت  وا  یبدـن  جـح  تحص 

ریاـس رگا  ج - دورب ؟ هیروس  تراـیز  هب  دـناوتیم  اـی  تسا  بجاو  جـح  نتفر  اـیآ  دوشیم ، رادـقم  نیمه  مه  هَّللا  تیب  جـح  جرخ  تسا و 
هک ینز  ایآ  دوشیم ، هتشون  يدایز  غلبم  جاودزا ، يارب  ینونک  ياههلابق  رد  س - - 24 دورب . جح  هب  دیاب  دشاب  هتشاد  ار  تعاطتسا  طیارش 

رگا ج - تسا ؟ رتهب  دشاب ، ردقچ  غلبم  دییامرف  صخشم  ًانمـض  ریخ ؟ ای  دوشیم  جحلا  بجاو  روکذم  همانرب  قبط  دنک  جاودزا  دهاوخیم 
زا دعب  يردپ  رگا  س - - 25 دراد . بابحتسا  تسا و  رتهب  ۀنـسلا  رهم  و  تسا ، عیطتـسم  دورب ، جح  هب  دریگب و  ار  رهم  دناوتب  هدسفم  نودب 

ِتعاطتـسا يدروم  نینچ  رد  ایآ  دوشیم ، هداد  نارـسپ  زا  یکی  هب  جـح  هزاجا  دراد و  رـسپ  دـنچ  تسا و  هدرک  توف  جـح ، يارب  ماـن  تبث 
-26 دوشیم . عیطتـسم  دوش ، هداد  هزاجا  مادـک  ره  هب  تعاطتـسا ، طیارـش  ریاس  دوجو  ضرف  اب  ج - دوشیم ؟ لصاح  مادـک  يارب  یقیرط 

هدید نوچ  رتگرزب  رـسپ  و  دنروآ ، اج  هب  یبحتـسم  جح  شیارب  هک  تسا  هتفگ  شتیـصو  رد  تسا و  هدرک  مان  تبث  جح  يارب  يردپ  س -
ار جح  دوخ  تین  هب  هدش ، لصاح  شیارب  ردپ  توف  اب  مه  نآ  هک  هتشادن  یقیرط  تعاطتسا  طقف  و  دراد ، یلام  یندب و  تعاطتسا  شدوخ 

روبزم ضرف  ج - تباین ؟ قیرط  زا  رگم  هتـشادن  یقیرط  تعاطتـسا  نوچ  هن ؟ ای  تسا  حیحـص  وا  جـح  ایآ  ردـپ ، زا  تباین  هب  هن  هداد ، ماجنا 
دننام تسا ، یتسینومک  ناشتموکح  هک  ییاهروشک  زا  یـضعب  نیملـسم  س - - 27 تسا . يزُجم  حیحـص و  شدوخ  جـح  و  تسین ، تباین 
نینچ تیوقت  يارب  لوپ  نیا  ًارهق  دننک و  کمک  تموکح  نآ  هب  يدایز  غلبم  دیاب  دـنورب ، جـح  دـنهاوخب  رگا  ناتـسناغفا ، یلعف  تموکح 
رگا ًایناث  و  هن ؟ ای  تسا  بجاو  یصاخشا  نینچ  رب  جح  ًالوا  ایآ  دشاب ، راک  نیا  هب  رصحنم  هار  هک  یتروص  رد  دوشیم ، فرـصم  یتموکح 

-28 دوشیمن . جح  طوقس  بجوم  دش ، رکذ  هچنآ  ج - هن ؟ ای  دنکیم  تیافک  مالـسالا  ۀجَح  زا  دنورب  جح  هب  دنهدب و  ار  لوپ  رادقم  نیا 
ًاعرش دناوتیم  نز  ایآ  تسا ، هدومنن  مان  تبث  یللع  هب  هتشاد  تعاطتسا  مه  وا  هک  شرهوش  یلو  تسا ؛ هدرک  مان  تبث  جح  يارب  ینز  س -
تبون دناوتیمن  تسا  هعیطتسم  نز  رگا  ج - هن ؟ ای  دنیامن  مان  تبث  مه  اب  ود  ره  هدنیآ  رد  هک  دیما  نیا  هب  دهدب  شرهوش  هب  ار  دوخ  تبون 

ضرق و ناموت  رازه  تسیب  نتـشاد  اـب  نم  س - - 29 تسا . حیحـص  رهوش  جـح  داد  وا  هب  ار  تبون  رگا  یلو  دـهدب ، شرهوـش  هب  ار  دوـخ 
هب یضار و  اًلماک  جح  رفس  نیا  زا  راکبلط  صخش  هکنیا  هب  هجوت  اب  مدش ، جح  رفس  هب  قفوم  نآ ، تخادرپ  زا  لبق  قوقح  هام  کی  نتفرگ 

روبزم ضرف  رد  هدوب ، ققحم  امـش  يارب  زا  یلام  تعاطتـسا  رگا  ج - هن ؟ ای  دوشیم  بوسحم  بجاو  جـح  نیا  ایآ  درادـن ، جاـیتحا  شلوپ 
اب رگا  یلو  دشاب ؛ مهارف  امـش  يارب  تلوهـس  هب  ًادعب  یهدب  يادا  ناکما  هکنآ  طرـش  هب  تسا ، بوسحم  بجاو  جح  حیحـص و  امـش  جح 

عیطتسم یـسک  رگا  س - - 30 دوشیمن . بوسحم  مالـسالا  ۀجَح  زا  دیاهدشن و  عیطتـسم  دیاهدرک ، ادیپ  یلام  تعاطتـسا  جـح  يارب  ضرق 
ج- تسیچ ؟ شفیلکت  تسا ، هدرک  نینچ  رگا  و  دیامن ، ناشیا  جح  رفـس  جرخ  دشخبب و  ردام  ای  ردپ  هب  ار  شدوخ  لام  دناوتیم  ایآ  دش ،

ششخب اب  هک  یتروص  رد  و  دوشیمن ؛ طقاس  وا  زا  فیلکت  نیدلاو ، هب  لوپ  ششخب  اب  دروآ و  اج  هب  جح  دیاب  تسا ، عیطتسم  ًاصخش  رگا 
تقو رد  هک  یصاخشا  س - - 31 تسا . حیحـص  هچ  رگا  تسین ، زیاج  شـشخب  دروآ  اج  هب  ار  دوخ  رب  بجاو  جح  دناوتن  نیدـلاو  هب  لوپ 

صاخـشا هنوگ  نیا  يارب  ایآ  دنـسیونیم ، مسا  رتشیب  ای  لاس  جـنپ  يارب  تلود  فرط  زا  دـنراد و  یلام  تعاطتـسا  جـح ، يارب  یـسیونمسا 
یلام تعاطتـسا  زا  ای  دندرم  لاس  جنپ  تدم  زا  دعب  دنتـشونن و  دـندرک و  هحماسم  رگا  بوجو  ضرف  رب  و  هن ؟ ای  تسا  بجاو  یـسیونمسا 

ناشمان هب  لوا  لاس  نامه  رد  هعرق  هک  دنهد  لامتحا  رگا  ج - تسا ؟ رقتسم  نانآ  رب  مه  جح  هکنیا  ای  دناهدرک  بجاو  كرت  طقف  دنداتفا ،
. تسا رقتـسم  وا  رب  جح  هک  دنراد  ار  یـسک  مکح  دنورب و  جح  هب  دیاب  دندرکن  تکرـش  رگا  و  دننک ، تکرـش  تسا  مزال  دیآیم ، نوریب 
.1 متـسه : مارحلا  هَّللا  تیب  مزاع  لاس 1366  رد  هَّللا  ءاش  نا  ترایز  جـح و  نامزاس  یـشکهعرق  قبط  ریز  طیارـش  اب  بناـج  نیا  س - - 32

لومعم دـح  رد  رمتـسم  قوقح  هدوب و  شرورپ  شزومآ و  ملعم  . 2 تسا . هدـش  هیهت  سَّمَُخم  لوپ  زا  مرـسمه  دوخ و  ترایز  لماک  هنیزه 
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.4 متـسه . رجأتـسم  مشاب ، لغاش  هک  يرهـش  ره  رد  هدوب و  یـصخش  لیبموتا  نکـسم و  دـقاف  . 3 مرادیم . تفایرد  ار  تعانق  اـب  یگدـنز 
اقلا فارطا  زا  نآ  مدع  جح و  بوجو  هب  تبـسن  هک  یتاهبـش  قوف و  طیارـش  هب  هجوت  اب  مشابیم . اراد  لومعم  دح  رد  ار  یگدـنز  لیاسو 

نتفر و رادقم  هب  امش  رـسمه  هچنانچ  موقرم  ضرف  رد  ج - ریخ ؟ ای  دنکیم  تیافک  بجاو  جح  زا  مرـسمه  بناج و  نیا  جح  ایآ  دوشیم ،
ار هلئاع  دوخ و  یگدنز  مزاول  هک  دیراد  تعاطتسا  یتروص  رد  امش  و  دنتسه ؛ عیطتسم  دنورب ، دنناوتیم  دنراد و  لوپ  جح  يارب  نتـشگرب 

رگا س - - 33 دـینک . هرادا  ار  هلئاع  دوخ و  یگدـنز  ناتدوخ  بسک  دـمآرد  اب  دـیناوتب  نتـشگرب  زا  دـعب  دیـشاب و  اراد  ناـتنأش  رادـقم  هب 
رد شرافس  هطساو و  هب  ایآ  دنسیونیمن ، مسا  هک  لاح  تفر ، تسد  زا  وا  تبون  ات  درک  هحماسم  جح  هب  نتفر  رد  دوب و  عیطتـسم  یـصخش 

ریخأت وا  هضیرف  اهلاس  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  ریخ ؟ ای  دوش  فرشم  جح  هب  تسا  زیاج  دایز ، یغلابم  فرـص  اب  ناریا و  زا  جراخ  ای  ناریا 
تاررقم فـالخ  رب  تسه و  وـحن  ره  هب  دـیاب  ج - دـیآ ؟ باـسح  هب  جـح  نیکراـت  زا  هدرکاـن  يادـخ  هک  دراد  ار  نـیا  فوـخ  دـتفایم و 

عتمت جح  تهج  مان  تبث  عقوم  رد  اما  هدـشن ، رقتـسم  وا  رب  جـح  اًلبق  یـصخش  س - - 34 دوش . فرـشم  جح  هب  تسین ، یمالـسا  يروهمج 
دناوتیم دـییامرفب  دراد ، ار  کناب  رد  هدـش  هدرپس  لوپ  هب  جایتحا  هدـش و  جاتحم  یلام  رظن  زا  ًادـعب  یلو  هدومن ؛ مان  تبث  هدوب و  عیطتـسم 

رکذ هک  یـضرف  اب  ج - هن ؟ ای  دراد  قرف  دـنک ، تباصا  وا  مان  هب  هعرق  دـعب  ياهلاس  ای  لوا  لاـس  رد  هچناـنچ  و  ریخ ؟ اـی  دریگب  سپ  ار  لوپ 
رد دش و  عیطتـسم  ادخ  هناخ  ترایز  يارب  لاس 1360  رد  مردـپ  س - - 35 درادن . قرف  و  دریگب ، ار  لوپ  دناوتیم  تسین و  عیطتـسم  هدـش 

ار یلمع  هنوگ  چـیه  درک و  توف  هتکـس و  هار  نیب  نتـسب ، مارحا  زا  دـعب  یلو  دـش ؛ فرـشم  هکم  هب  ادـخ  هناخ  ترایز  تهج  لاس 1362 
لوخد زا  لبق  رگا  و  تسا ؛ هدش  طقاس  وا  زا  جـح  هدرم ، مرح  لوخد  زا  دـعب  رگا  ج - ریخ ؟ ای  دـشابیم  شندرگ  هب  جـح  ایآ  دادـن ، ماجنا 
هاجنپ دصتفه و  بیرق  وا  ییاراد  یـصخش  س - - 36 دـشاب . وا  تعاطتـسا  لوا  لاس  هک  تسین  بجاو  جـح  یتروص  رد  هدرک ، توف  مرح 

هک نونکا  دراد ، مه  ینوکسم  لزنم  باب  کی  هکنیا  هفاضا  هب  دشابیم  هدیسر  وا  هب  شردپ  زا  ثرا  هک  هناخ  کلم و  لصا  زا  ناموت  رازه 
روکذم كالما  نیمه  دمآرد  زا  نانآ  شاعم  هک  دـشابیم  ریغـص  هچب  ود  رـسمه و  کی  ياراد  تسا  هتفر  ایند  زا  ياهحناس  رثا  رد  هدربمان 

؟ دنکیم تیافک  یتاقیم  ای  دوش  هتفرگ  يدََلب  جح  ایآ  جح  بوجو  تروص  رد  و  ریخ ؟ ای  هدوب  عیطتسم  یّفوتم  صخش  ایآ  دوشیم ، نیمأت 
دوخ و تشگرب  تفر و  جرخ  تاـیح  لاـح  رد  یفوتم  صخـش  هچناـنچ  ج - ددرگ ؟ تخادرپ  هکرت  لـک  زا  جـح  جراـخم  دوـشیم  اـیآ  و 

عیطتسم هتخادنا ، ریخأت  دورب و  هّکم  هب  هتسناوتیم  هتـشاد و  ار  هداوناخ  دوخ و  لاح  هب  قیال  دمآرد  مه  نتـشگرب  رد  هتـشاد و  ار  شتالایع 
رارما نوچ  نکل  هدروآ ، اج  هب  جـح  هک  یـصخش  س - - 37 ددرگیم . جراخ  هکرت  لصا  زا  یتاقیم  جـح  هدرکن  تیـصو  هچنانچ  و  هدوب ،

جح هک  هدرک  نامگ  هدشن و  یـصخش  نینچ  تعاطتـسا  مدع  هب  طوبرم  هلأسم  رکذـتم  زین  نامز  نآ  هدوب و  نآ  لاثما  هوجو و  زا  وا  شاعم 
تسا حیحص  يو  یتباین  جح  ایآ  تسا ، هدروآ  اج  هب  جح  ًاتباین  یعطق ، تعاطتـسا  لاح  رد  نآ و  زا  سپ  تسا ، هداد  ماجنا  ار  دوخ  بجاو 
ضرف اب  هدوبن ، عیطتـسم  یلوا  جـح  ماجنا  تقو  رد  هچنانچ  ج - دـنک ؟ رارکت  ار  تباین  شدوخ ، رقتـسم  بجاو  جـح  ماجنا  زا  سپ  دـیاب  ای 

هدوب عسوم  نآ  تقو  رگا  ار  یتباین  جح  و  دهد ، ماجنا  دیاب  ار  دوخ  جح  تسا و  لطاب  یتباین  جح  یناث ، جـح  نامز  رد  تعاطتـسا  لوصح 
ناتسکاپ زا  دوب  جحلا  بجاو  هک  یـسک  س - - 38 دنک . هعجارم  لوپ  بحاص  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دهد ، ماجنا  شدوخ  جـح  زا  دـعب 

تافو جـح  زا  لبق  هکم  ناتـسرامیب  رد  دـش و  راپـسهر  هکم  فرط  هب  يرامیب  لاح  رد  دـیدرگ و  رامیب  هرونم  هنیدـم  رد  دـش و  جـح  مزاع 
تباین يارب  شدوجوم  لوپ  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا ، هدوب  ناتـسکاپ  رد  ینیمز  هعطق  لوپ و  يرادقم  توف ، تقو  رد  شاییاراد  مامت  دومن ،

مکرجا دوشیم ؟ طقاس  جح  وا  توف  اب  هکنیا  ای  و  دنریگب ، بیان  شیارب  دنـشورفب و  ار  نیمز  دیاب  شاهثرو  ایآ  دـنکیمن ، تیافک  وا  جـح 
نامه هدومن ، توف  نآ  ماجنا  زا  دـعب  ای  هرمع  لامعا  لامکا  ای  ماـجنا  زا  شیپ  هدـش و  هکم  لـخاد  عتمت  هرمع  مارحا  اـب  رگا  ج - هَّللا . یلع 

رب جح  هک  یتروص  رد  دومن  توف  اجنآ  رد  دش و  هکم  دراو  هرمع  مارحا  نودب  رگا  یلو  تسا ؛ طقاس  وا  زا  جـح  يزُجم و  وا  لمع  رادـقم 
جاودزا عقوم  رد  بناـج  نیا  س - - 39 دنکیم . تیافک  یتاقیم  جـح  و  دـنریگب ، بیان  شیارب  وا  هکرت  لصا  زا  دـیاب  هدوب ، رقتـسم  اًلبق  وا 

رهم رگا  و  نآ ، يادا  تسین  مزال  تسا  هدوب  هدعو  درجم  رگا  ج - دشابیم ؟ هنوگچ  شئادا  ایآ  ماهداد ، هدـعو  ماهجوز  هب  جـح  رفـس  کی 
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ماجنا هب  رداق  رگید  ضارما  نوخ و  دـنق  ندوب  الاب  نس و  تلوهک  تلع  هب  هک  بناج  نیا  س - - 40 دنک . لمع  نآ  هب  دیاب  هدش  هداد  رارق 
و دیاهدوب ، عیطتـسم  تاهج  عیمج  زا  اًلبق  رگا  ج - ریخ ؟ ای  متـسرفب  جح  ار  یـسک  دوخ  فرط  زا  ًاتباین  مناوتیم  ایآ  مشابیمن ، جح  هضیرف 

نکمت دشابن  ندش  بوخ  دیما  هک  يرامیب  ای  يریپ  رثا  رد  اًلعف  هدش و  رقتـسم  امـش  رب  جح  هجیتن  رد  دیاهدرکن و  جح  ماجنا  رب  مادقا  نکیل 
تسا هدرک  تیصو  شردپ  یـصخش  س - - 41 دروآ . اج  هب  جح  امـش  يارب  ات  دیریگب  بیان  ار  یـسک  تسا  بجاو  دیرادن ، جح  رفـس  زا 
مدقم ردپ  جح  رب  ار  دوخ  جح  تسا  مزال  ایآ  دوشیم ، عیطتـسم  دـنزرف  ردـپ ، گرم  زا  دـعب  دروآ . اج  هب  جـح  وا  بناج  زا  شدـنزرف  هک 

زا دعب  هک  هدرک  ریجا  ار  وا  ردپ  دوش ، عیطتسم  رـسپ  هکنآ  زا  لبق  رگا  ج - هن ؟ ای  تسا  حیحـص  ایآ  درادب  مدقم  ار  دوخ  جح  رگا  و  درادب ،
ِتعاطتـسا زا  لبق  رـسپ  تسا و  لوا  لاس  هب  فرـصنم  هک  هدوب  قلطم  تدم ، هب  تبـسن  ای  دهد  ماجنا  ردپ  يارب  جـح  لوا ، لاس  رد  وا  توف 

يارب دـیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دـهد ؛ ماجنا  ردـپ  يارب  یباین  جـح  ردـپ  توف  زا  دـعب  لوا  لاـس  تسا  مزـال  هدرک ، لوبق  ار  هراـجا  دوخ 
؛ تسا هدرک  تیـصعم  هراجا  تفلاخم  رد  هچرگ  تسا ، حیحـص  دروآ ، اج  هب  جح  شدوخ  يارب  رگا  لوا  تروص  رد  و  دنک ؛ جح  شدوخ 

شدوخ رب  جـح  و  شردـپ ، يارب  هن  دوشیم و  عقاو  شدوخ  يارب  هن  و  تسین ، حیحـص  دروآ  اج  هب  یباـین  جـح  رگا  مود  تروص  رد  یلو 
و دهد ، ماجنا  ًاروفف  ًاروف  تاعارم  اب  دعب  ياهلاس  رد  درواین  اج  هب  رگا  دنک و  نایتا  دعب  لاس  رد  هدـش  وحن  ره  هب  دـیاب  هک  دوشیم  رقتـسم 

انب دشاب . هدرک  لوبق  ار  تیـصو  دنچ  ره  دنکیمن  بجاو  وا  رب  ار  تباین  دنزرف ، راجیتسا  نودب  جح  هب  تیـصو  درجم  هک  دشاب  مولعم  دیاب 
يرادهناخ مناخ  س - - 42 تسین . حیحص  تباین  دروآ و  اج  هب  جح  شدوخ  يارب  دیاب  ردپ  توف  زا  دعب  دنزرف  تعاطتسا  ضرف  رد  نیا  رب 

مه نم  ياهتـشونن  ارم  مسا  جح  يارب  نوچ  دیوگیم  دهدیمن و  ار  ییاهنت  هب  ترفاسم  هزاجا  شرهوش  تسا و  هدش  بجاو  وا  رب  جح  هک 
هزاجا نز  يارب  بجاو ، جـح  رفـس  رد  ج - هن ؟ ای  دورب  جـح  هب  دـناوتیم  رهوش  هزاـجا  نودـب  اـیآ  و  تسیچ ؟ شاهفیظو  مهدیمن ، هزاـجا 

س- - 43 دشابن . جـح  يارب  وا  ترفاسم  هب  یـضار  وا  رهوش  هکنیا  ول  و  دروآ ، اج  هب  ار  دوخ  بجاو  جـح  دـیاب  نز  تسین و  طرـش  رهوش 
زین دـنزرف  دوخ  هک  یلاح  رد  هدـمآ ، هکم  هب  وا  تباین  هب  تسا ، هدرک  زیراو  جـح  نامزاس  باسح  هب  لوپ  هک  ردـپ  تیـصو  قبط  یـصخش 

تهج زا  هدوبن و  زاب  رسپ  يارب  هار  رگا  ج - دهد ؟ ماجنا  ار  دوخ  جح  ای  دروآ ، اج  هب  جح  ردپ  تباین  هب  ایآ  تسا ، هتـشاد  یلام  تعاطتـسا 
، دشاب هدمآ  ردپ  تباین  هب  هراجا  نودب  ًاعربت و  هکنآ  رگم  دنک ، جح  شردپ  يارب  دیاب  تسا  هدش  زاب  وا  يارب  هار  وا  زا  تباین  ردپ و  تبون 

بجاو تباین  دـنزرف ، لوبق  تیـصو و  درجم  هب  هک  تشذـگ  و  دروآ ، اج  هب  جـح  شدوخ  يارب  دـیاب  هدـش و  عیطتـسم  تروص  نیا  رد  هک 
وا يارب  جح  ایآ  تسا ، اراد  ار  جـح  تعاطتـسا  ْيدَـه ، يارب  زجب  یـصخش  س - - 44 دوش . ریجا  تعاطتـسا  زا  لـبق  هکنآ  رگم  دوشیمن ،
اب ماهدش و  فرشم  جح  هب  هتـشذگ  لاس  بناج  نیا  س - - 45 تسین . تعاطتسا  ءزج  ْيدَه ، لوپ  تسا و  عیطتـسم  یلب  ج - تسا ؟ بجاو 

دنوشیم عیطتسم  یتروص  رد  دنتسین و  عیطتـسم  دنراد ، زاین  هزوح  هیرهـش  هب  هک  یبالط  هک  دیاهدومرف  هک  یلاع  ترـضح  ياوتف  هب  هجوت 
ناونع هب  مدرک و  نادرگتـسد  هلدابم و  هیاسمه ) ردپ و   ) قحيذ دارفا  اب  یلوپ  رادقم  بناج  نیا  اذل  دنـشاب ، ینغتـسم  هیعرـش  هوجو  زا  هک 

لامعا و مامت  رد  مه  نم  دـندنادرگرب ، نم  هب  جـح  جراخم  تهج  ار  نآ  ناشیا  مدیـشخب و  نانآ  هب  دنتـسه  قحيذ  هدـنب  هب  تبـسن  هکنیا 
تسا رکذت  هب  مزال  ًانمض  هن ؟ ای  دنکیم  مالـسالا  ۀجَح  زا  تیافک  بناج  نیا  يارب  جح  نیا  ایآ  مدرک ، مالـسالا  ۀجَح  تین  جح ، کسانم 

دوب هدـش  نادرگتـسد  هک  یلوپ  مدوب و  هدـیدن  ار  قوـف  ياوـتف  عـقوم  نآ  متخیر و  باـسح  هب  لوـپ  لاـس 1360  یمومع  ماـن  تبث  رد  هک 
؟ تسا یفاک  نآ  لذب  ای  دشاب  هنیزه  دیاب  لوذبم  لوپ  نیع  ایآ  دییامرفب  تفرگ ، رارق  مدوب  هدرک  زیراو  باسح  رد  هک  یلوپ  نآ  نیزگیاج 

جح ترفاسم  تردق  یصخش  س - - 46 دییامن . هداعا  ار  جح  دیدرک ، ادیپ  تعاطتـسا  رگا  ًادـعب  هک  تسا  نآ  طوحا  لاؤس  ضرف  رد  ج -
بیان دنک و  لوبق  دیاب  ایآ  دنیامن  جح  هقفن  لذب  وا  هب  رگا  درادن ، مه  یلام  تعاطتـسا  تسا و  سویأم  مه  دـعب  ندـش  رداق  زا  درادـن و  ار 

جح موقرم  ضرف  رد  ج - ریخ ؟ ای  دـنک  هبانتـسا  ات  دوشیم  بجاو  جـح  دـننک ، نامهم  ار  وا  رگا  زین  و  تسین ، بجاو  لوبق  هکنیا  ای  دریگب 
هب عوجر  هلأسم  ضرف  رد  ایآ  و  هن ؟ ای  تسا  يزُجم  دروآ ، اج  هب  مالـسالا  ۀـجَح  دـش و  عیطتـسم  تاقیم  رد  رگا  س - - 47 تسین . بجاو 

تعاطتسا هک  یـصخش  س - - 48 تسا . طرـش  تیافک  هب  عوجر  یلو  تسا ؛ يزُجم  هدـش ، عیطتـسم  رگا  ج - هن ؟ ای  تسا  طرـش  تیافک ،
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ار دوخ  دنک و  جرخ  شاهقفنلا  بجاو  دارفا  دوخ و  هنوئم  ریغ  رد  یمزال  فرـصم  هب  ار  جح  لوپ  دناوتیم  ایآ  هدرک ، ادیپ  ار  جـح  هب  نتفر 
رد لوپ  نداد  و  دورب ، جـح  هب  دـیاب  عیطتـسم  ج - دـنک ؟ ههبج  جرخ  روشک ، ینونک  طیارـش  رد  دـناوتیم  ایآ  اًلثم  دزادـنیب ؟ تعاطتـسا  زا 
رد س - - 49 دورب . جح  هب  تسه  وحن  ره  هب  دیاب  دتفیب ، تعاطتـسا  زا  دنک و  جرخ  رگا  و  تسین ، بجاو  جـح  زا  یفاک  روکذـم  فراصم 

؟ ریخ ای  تسا  یلذب  جح  دراوم  زا  ایآ  دهد ، ماجنا  يراک  دشاب  مزلم  هکنیا  نودب  دتـسرفیم  جـح  هب  ار  يدرف  یناگرا ، ای  داهن  هک  يدراوم 
مراد لوپ  يرادقم  س - - 50 دراد . یلذب  جح  مکح  يراک ، چیه  هب  دـهعت  نودـب  نآ  تیعورـشم  ضرف  اب  ج - تسا ؟ بجاو  نآ  لوبق  و 

ایآ تسا ، هدشن  مالعا  مان  تبث  يارب  یتقو  یمالـسا  يروهمج  تلود  فرط  زا  زونه  یلو  تسا ؛ یفاک  هکم  رفـس  هب  دمآ  تفر و  يارب  هک 
مان تبث  دیاب  دوشیم ، مان  تبث  مه  لاس  نیمه  رد  دیراد و  ار  طیارش  ریاس  رگا  ج - متسه ؟ عیطتـسم  نم  و  تسا ، مزال  لوپ  نآ  يرادهگن 
هلاـس راـهچ  هچب  ود  ياراد  هک  يدیهـش  رـسمه  س - - 51 تسین . مزـال  لوپ  يرادـهگن  دـیتسین و  عیطتـسم  تروـص  نیا  ریغ  رد  و  دـینک ،

دناوتیم اهیلا  ٌراشم  ایآ  تسا ، هدمآرد  وا  مان  هب  مه  جح  هعرق  دیهـش  هداوناخ  ناونع  هب  دراد و  ار  هچب  ود  نیا  یتسرپرـس  اًلمع  دـشابیم و 
. درادرب ریغـص  لاوما  زا  ار  جح  فراصم  دناوتیمن  ج - ریخ ؟ ای  دهد  ماجنا  ار  جح  کسانم  درادرب و  ریغـص  ود  نیا  لام  زا  ار  جراخم  هک 

شنارـسپ اب  درادـن و  مه  ضرق  دراد و  مه  ار  دوخ  هنالاس  جرخ  تسا و  هتفرگ  ناشهمه  يارب  نز  دراد و  رـسپ  راهچ  هک  یـسک  س - - 52
رب اهنت  ایآ  تسا  هدش  بجاو  رگا  و  هن ؟ ای  تسا  بجاو  جح  ایآ  دـنورب ، جـح  هب  هک  دـنراد  ار  رفن  ود  جرخ  نآلا  تسا ، اجکی  ناشدـمآرد 
زا هک  یسک  ج - دنراد ؟ ار  تیولوا  قح  ناشمادک  تسا  هدش  بجاو  مه  رسپ  رب  رگا  و  تسا ؟ هدش  بجاو  مه  رسپ  رب  ای  هدش  بجاو  ردپ 

دیاب تسا و  عیطتـسم  دشاب ، هتـشاد  ار  شنأش  قیال  یناگدنز  تشگرب  زا  دعب  دورب و  هکم  هب  دناوتیم  دراد و  جـح  رادـقم  هب  شدوخ  لام 
مارح هب  دریگن  نز  رگا  هک  دراد  جایتحا  نز  هب  ًافرع  ًاعرـش و  هک  دراد  ياهون  دشاب و  جـح  طیارـش  دـجاو  هک  یـسک  س - - 53 دورب . جح 

جاودزا هکنیا  رگم  تسا ، مدقم  شدوخ  جح  ج - جح ؟ ای  شاهون  يارب  جاودزا  تسیچ ، گرزب  ردپ  هفیظو  تسا و  مدقم  مادـک  دـتفایم ،
تعاطتسا نتـشاد  اب  بناج  نیا  س - - 54 دورب . هکم  هب  مه  دـنک و  جاودزا  وا  يارب  مه  دـناوتن  دوش و  بوسحم  وا  یفرع  جراـخم  زا  هوـن 

يریگولج جـح  نتفر  زا  تشادـهب  هرادا  يروشک ، تاررقم  قبط  متـسه  كاـیرت  ندروخ  هب  داـتعم  نوـچ  نس ، لاـس  ود  داـتفه و  یلاـم و 
رگا و  تسا ، هدش  رقتسم  امش  رب  جح  دیاهتفرن  جح  ناکما ، اب  دیاهدوب و  عیطتسم  اًلبق  رگا  ج - تسیچ ؟ جح  فیلکت  عرـش  رظن  زا  دنکیم ،
هکم هب  دـینک و  هزاجا  لیـصحت  كایرت ، كرت  اب  ول  و  دـیناوتب ، هکنآ  رگم  دـیتسین ، عیطتـسم  روکذـم  ضرف  رد  دیاهتـشادن  تعاطتـسا  اًلبق 

ج- هن ؟ ای  تسا  تیم  هکرت  ءزج  تاکز  سمخ و  ایآ  و  هن ؟ اـی  دوشیم  عیطتـسم  یـسک  تاـکز ، سمخ و  عفاـنم  زا  اـیآ  س - - 55 دیورب .
ریاس دوجو  اب  مه  نآ  عفانم  زا  و  تسا ، بوسحم  وا  هکرت  وزج  هدش و  کلام  هدش ، هداد  وا  هب  رما  ّیلو  فرط  زا  فرصم  ناونع  هب  هچنانچ 

یگدنز نآ  اب  دـناوتیم  دـشورفب  ار  نآ  زا  يرادـقم  رگا  هک  دراد  راک  رازبا  ای  هیامرـس  یـسک  هاگره  س - - 56 دوشیم . عیطتسم  طیارش 
س- - 57 تسا . عیطتسم  طیارش  ریاس  دوجو  اب  ج - تسا ؟ عیطتسم  صخش  نیا  ایآ  تسا  جح  رب  رداق  نآ  توافت  اب  و  تمحز ، نودب  دنک 

دراد نانیمطا  ًافرع  غاب  بحاص  هدوب ، یفاک  جح  رفـس  يارب  تمیق  رظن  زا  اما  هتـشادن ، يدـمآرد  تسا  لاس  دـنچ  هک  دراد  یغاب  یـصخش 
رگا ج - تسا ؟ عیطتـسم  صخـش  نیا  ایآ  دیامن ، شاعم  رارما  غاب  دمآرد  زا  دـیاب  دـش و  دـهاوخ  هداتفا  راک  زا  مه  وا  دـهدب  رمث  غاب  یتقو 

ایآ هدش ، هناوید  عتمت  هرمع  زا  دعب  هک  یـصخش  س - - 58 تسین . عیطتـسم  دشاب ، هتـشادن  غاب  نآ  دمآرد  زا  ریغ  هب  شاعم  رارما  زا  نکمت 
هس هچب  رتخد  رگا  س - - 59 تسین . یفیلکت  هناوید  رب  و  تسین ، مزال  ج - تسیچ ؟ هفیظو  دـننک و  مرُحم  جـح  يارب  ار  وا  هک  تسا  مزـال 

هرمع و فاوط  رد  و  دـهدب ، ماجنا  شرتخد  بناج  زا  ار  هیبلت  مارحا و  تین  تاقیم  رد  و  دربب ، هارمه  همظعم  هکم  رفـس  رد  شردام  ار  هلاس 
ار رتخد  دوخ  هدومن و  تین  رتخد  فرط  زا  ردام  ینم ، رعـشم و  تافرع و  فوقو  ءاسن و  فاوط  ترایز و  فاوط  هورم و  افـص و  نیب  یعس 
غولب و زا  دعب  رتخد  نآ  ایآ  دهد ، ماجنا  وا  بناج  زا  شردام  تسین  رداق  رتخد  هک  جـح  لامعا  زا  هچنآ  دـهدب و  فقوت  یعـس و  فاوط و 

رهوش دناوتیم  هدش و  جراخ  مارحا  زا  دناهداد  ماجنا  هفیظو  قباطم  ار  لامعا  مامت  هکنیا  ضرف  اب  ج - ریخ ؟ ای  دیامن  رهوش  دناوتیم  دـشر 
ردام ای  ردپ  هک  تسا  بجاو  ایآ  دنربب ، هارمه  همظعم  هکم  رفـس  رد  ردام  ای  ردـپ  ار  رتخد - ای  رـسپ  زیمم - ریغ  لافطا  رگا  س - - 60 دنک .
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ناشیا بیان  ای  ردام و  ردپ و  دوخ  ای  دـنیامن و  ءاسن  فاوط  هرمع و  جـح و  لامعا  ماجنا  هب  راداو  ار  لافطا  دوخ  لافطا ، نکمت  تروص  رد 
یلمع لافطا  ردام و  ردپ و  ار  قوف  روکذم  ياهراک  مادک  چیه  رگا  و  دنروآ ، اج  هب  لافطا  بناج  زا  ار  ءاسن  فاوط  جح و  هرمع و  لامعا 

دنهد و ماجنا  ار  ءاسن  فاوط  جح و  هرمع و  دنورب و  هکم  هب  دیاب  ای  دننک و  جاودزا  دنناوتیم  دـشر  غولب و  زا  دـعب  لافطا  نیا  ایآ  دـننکن ،
ماجنا جح  وا  فرط  زا  ای  دنک  مرُحم  ار  وا  تسین  بجاو  لفط  ّیلو  رب  ج - تسا ؟ نانآ  ندرگ  رب  ءاسن  فاوط  اهنت  ای  و  دنیامن ، جاودزا  دعب 

رگ و  دنهد ، ماجنا  تسا  هدش  رکذ  هلاسر  رد  کسانم و  رد  هک  ياهفیظو  قباطم  ار  لامعا  فیاظو و  دیاب  درک  مرُحم  ار  وا  رگا  یلو  دـهد ،
لوپ رادـقم  هچ  نیَد  دوجو  اب  ًالوا  س - - 61 دیامن . جاودزا  دناوتیمن  دنکن  كرادـت  ات  دـنامیم و  یقاب  مارحا  رد  لفط  روص  ضعب  رد  هن 

ترایز جـح و  نامزاس  یکـشزپ  تاماقم  بلق ، يراـمیب  تلع  هب  نکیل  دـشاب ، لوپ  هک  یتروص  رد  ًاـیناث  و  تسا ؟ یفاـک  تعاطتـسا  يارب 
هکنآ زا  لـبق  رگا  امـش  ج - ددرگ ؟ مازعا  جـح  ماـجنا  يارب  رفن  کـی  یتسیاـب  اـیآ  دـنیامنن ، زیوـجت  هتـسنادن و  رطخ  زا  یلاـخ  ار  فرـشت 

مزال نتفرگ  بیاـن  دـیاهدشن و  عیطتـسم  دیاهتـشادن ، ضرم  تهج  زا  ار  هکم  هب  نتفر  تردـق  هک  دـیاهدش  ضیرم  دـینک ، ادـیپ  تعاطتـسا 
ناـکما تشگرب ، زا  سپ  دیـشاب و  هتـشاد  نتـشگرب  نتفر و  رادـقم  هب  لوـپ  هک  تسا  دوـجوم  یتروـص  رد  یلاـم  تعاطتـسا  زین  و  تـسین ،

. دشاب امش  يارب  تلوهس  هب  نیَد  تخادرپ 

جح رد  تباین 

دعب اما  و  وا ، نداد  ماجنا  هب  نانیمطا  قوثو و  . 4 نامیا . . 3 لقع . . 2 بجاو . طایتحا  رب  انب  غولب  . 1 تسا : طرش  يروما  بیان  رد  هلأسم 1 -
تسا حیحص  هبانتسا  دوشیم و  تحص  هب  مکح  تحص ، رد  کش  تروص  رد  نآ و  تحص  هب  نانیمطا  تسین  مزال  بیان ، لمع  يارجا  زا 

لوغشم بیان  همذ  . 6 لمع . لاح  رد  یـسک  داشرا  اب  ول  جح و  ماکحا  لاعفا و  هب  بیان  تفرعم  . 5 دشاب . هتشاد  کش  لمع  زا  لبق  دنچ  ره 
.2 مالسا . . 1 تسا : طرش  يروما  هنع  ٌبونم  رد  هلأسم 2 - دشابن . جح  لاعفا  ضعب  كرت  رد  روذعم  . 7 دشابن . لاس  نآ  رد  یبجاو  جح  هب 

دیما هک  یـضرم  تهج  زا  شدوخ  هدش و  رقتـسم  وا  رب  جح  تسا  هدنز  رگا  ای  دشاب  هدش  توف  هنع  ٌبونم  هک  تسا  طرـش  بجاو  جح  رد 
طرـش لقع  غولب و  هنع  ٌبونم  رد  تسین و  طرـش  نیا  یبابحتـسا  جح  رد  دورب و  جـح  هب  دـناوتن  يریپ  تهج  زا  ای  تسین  نآ  ندـش  بوخ 
بیان يرگید  يارب  تسین  عیطتسم  هتفرن و  جح  هب  نونک  ات  هک  یسک  تسا  زیاج  تسین و  طرش  زین  هنع  ٌبونم  بیان و  نیب  هلثامم  تسین و 

رکذ ار  وا  مسا  تسین  طرـش  و  ًالامجا ، ول  دـنک و  نییعت  تین  رد  ار  هنع  ٌبونم  دـیامن و  تباین  دـصق  لمع ، رد  دـیاب  بیان  هلأسم 3 - دوش .
دعب بیان  رگا  یلب ، دهد . ماجنا  ًاحیحص  ار  لمع  بیان ، هکنیا  هب  رگم  دوشیمن  غراف  هنع  ٌبونم  همذ  هلأسم 4 - تسا . بحتسم  هچرگ  دنک 

مالـسالا ۀجَح  ریغ  رد  هکلب  تسا  لاکـشا  یعربت  جح  رد  مکح  نیا  يارجا  رد  تسا و  يزجم  هنع  ٌبونم  زا  دریمب  مرح  لوخد  مارحا و  زا 
هک دـشاب  هدـش  طرـش  هک  یتروص  رد  رگم  تسا  ریجا  رب  یباـین  جـح  رد  یناـبرق  لوـپ  مارحا و  ساـبل  هلأسم 5 - تسین . لاکـشا  زا  یلاـخ 

فاوط رد  بیان  هلأسم 6 - رجأتـسم . هن  تسا  وا  دوخ  هدهع  رب  هرافک  دـهد  ماجنا  ار  هرافک  تابجوم  ریجا  رگا  نینچمه  دـهدب و  رجأتـسم 
ءاسن فاوط  بیان  رگا  هلأسم 7 - دروآ . اج  هب  همذلا  یف  ام  دصق  هب  هک  تسا  نآ  یبابحتـسا  طایتحا  دیامن و  هنع  ٌبونم  دصق  دیاب  زین  ءاسن 
عتمت جح  مامتا  زا  شتقو  هک  یـسک  راجیتسا  هلأسم 8 - تسین . يزیچ  هنع  ٌبونم  رب  دوشیمن و  لالح  وا  رب  نز  دـهدن  ماـجنا  ًاحیحـص  ار 
ریجا ار  وا  تقو  هعـس  رد  رگا  یلب  تسین ، حیحـص  تسا  عتمت  جح  وا  هفیظو  هک  یـسک  يارب  تسا  دارفا  هب  لودـع  وا  هفیظو  هدـش و  قیض 

دنچ زا  رفن  کی  تباین  بجاو  جح  رد  هلأسم 9 - تسین . يزجم  هنع  ٌبونم  زا  طایتحا  رب  انب  دنک و  لودع  دیاب  دش  قیـض  تقو  دعب  درک و 
جح تعاطتسا  لوا  لاس  ینعی  هدش ، رقتـسم  وا  رب  جح  هک  یـسک  هلأسم 10 - درادـن . عنام  بجاو  ریغ  رد  تسین و  زیاج  لاس  کـی  رد  رفن 
دیما هک  یتروص  رد  دریگب ، بیان  تسا  بجاو  دراد  تقـشم  جرح و  وا  يارب  درادـن و  نتفر  تردـق  يریپ  اـی  ضرم  هطـساو  هب  رگا  هتفرن ،
مدع يوقا  وا  رب  دشاب  هدـشن  رقتـسم  رگا  دریگب و  بیان  ًاروف  دـیاب  بجاو  طایتحا  هب  و  دـشاب ، هتـشادن  ندرک  ادـیپ  تردـق  ندـش و  بوخ 

هچ رگا  دنک  جح  شدوخ  تسین  مزال  دوشیم و  طقاس  روذعم  زا  جح  دروآ ، اج  هب  ار  لمع  بیان  هکنآ  زا  دـعب  هلأسم 11 - تسا . بوجو 
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یسک هلأسم 12 - دورب . جح  شدوخ  دیاب  دعب ، ای  مارحا  زا  لبق  هچ  دش ، فرطرب  رذع  جـح  مامتا  زا  لبق  رگا  اما  و  دوش ؛ فرطرب  شرذـع 
دنک تباین  رگا  و  ریغ ، زا  دنک  تباین  تسین  زیاج  دشاب ، هدش  رقتسم  وا  رب  جح  هچ  دشاب و  شتعاطتسا  لاس  هچ  دشاب  بجاو  وا  رب  جح  هک 

، دریمب مرح  رد  ندش  لخاد  نتسب و  مارحا  زا  دعب  مالسالا  ۀجَح  يارب  ریجا  رگا  هلأسم 13 - دشابن . ای  دشاب  مکح  هب  ملاع  هچ  تسا ، لطاب 
لبق نآ و  زا  دعب  ای  مارحا  زا  لبق  رگا  و  وا ، يارب  ندرک  جح  تسین  مزال  و  تسا ، هدروآ  اج  هب  وا  يارب  هک  یـسک  جح  زا  دنکیم  تیافک 
رگا هلأسم 14 - دورب . جح  هب  شدوخ  يارب  هک  یـسک  دراد  ار  مکح  نیمه  و  دنریگب ، ریجا  هبترم  ود  دیاب  دریمب ، مرح  رد  ندـش  لخاد  زا 
رگا سپ  دشاب  اهدمآ  تفر و  لمع و  لباقم  رد  ای  دشاب  لمع  صوصخ  يارب  ترجا  هک  دنتشاذگن  رارق  دندرک و  ریجا  جح  يارب  ار  یسک 
مرح لوخد  مارحا و  زا  دـعب  رگا  روط  نیمه  و  دـشابیم ؛ توم  لـحم  اـت  نتفر  ترجا  قحتـسم  ًارهاـظ  دُرم ، مرح  رد  ندـش  لـخاد  زا  لـبق 

دروآ و اج  هب  ار  لامعا  ضعب  رگا  و  دوشیم ؛ طقاس  تیم  زا  جح  هچ  رگا  تسین ، قحتـسم  مارحا  ترجا  دـش و  رکذ  هچنآ  زا  رتشیب  دریمب ،
هب ار  جـح  هرمع و  هک  دوش  هتفگ  فرع  رد  هک  تسا  هدروآ  اج  هب  يوحن  هب  ار  لامعا  رگا  و  دـشابیم ؛ زین  لامعا  نآ  ترجا  قحتـسم  دُرم 

هدرک كرت  ًانایسن  تسین  هداعا  هب  جاتحم  تسین و  جح  تحص  هب  رـضم  هک  ار  لامعا  ضعب  هچ  رگا  تسا  ترجا  مامت  قحتـسم  دروآ ، اج 
، تباین لمع  زا  دعب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هدرواین  اج  هب  بجاو  جح  شدوخ  و  هکم ، هب  تفر  تباین  ناونع  هب  هک  یـسک  هلأسم 15 - دشاب .

جح يارب  هدش  ریجا  هک  یسک  هلأسم 16 - تسا . بولطم  یلیخ  نکل  تسین  بجاو  طایتحا  نیا  و  دروآ ، اج  هب  هدرفم  هرمع  شدوخ  يارب 
فاوط و شدوخ  يارب  دناوتیم  هچنانچ  جح ، لمع  زا  دعب  هدرفم  هرمع  ای  یعـس  ای  حبذ  ای  فاوط  يارب  دوش  يرگید  ریجا  دناوتیم  عتمت ،

صخش رگا  و  جح ، يارب  درک  ریجا  ار  وا  دوشیمن  جح ، لامعا  ضعب  زا  دشاب  هتشاد  رذع  هک  یسک  هلأسم 17 - دروآ . اج  هب  هدرفم  هرمع 
. دراد لاکشا  نآ  هب  ندرک  افتکا  دنکب  جح  ریغ ، زا  ًاعربت  لامعا ، ضعب  زا  روذعم 

تباین هقرفتم  لئاسم 

هداد ماجنا  هنع  ٌبونم  فرط  زا  ار  عتمت  هرمع  هدـمآ و  هکم  هب  هدـش و  مرُحم  يرگید  تباین  هب  تاقیم  رد  هدوب و  عیطتـسم  یـسک  س - - 1
تاقیم و هب  ددرگرب  دیاب  تسا و  لطاب  وا  مارحا  و  تسین ، حیحـص  وا  تباین  تسا  عیطتـسم  شدوخ  هکنیا  اب  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  تسا ،

ایآ تسا ، روذـعم  لامعا  ضعب  زا  هدـمآ ، جـح  هب  هتفرگ و  يرگید  زا  تباـین  هک  یـسک  رگا  س - - 2 دوش . مرُحم  شدوخ  يارب  اـجنآ  زا 
ندـش بیان  ج - دروآ ؟ اج  هب  ار  جـح  لـصا  هک  دـهدب  يرگید  هب  ار  تباـین  لوپ  دـناوتیم  اـیآ  و  دریگب ، بیاـن  لاـمعا  نیا  رد  دـناوتیم 

نیا رد  هک  دـشاب  نتفرگ  بیان  رد  زاجم  لوپ  بحاص  فرط  زا  هکنیا  رگم  دـنادرگرب  شبحاص  هب  ار  لوپ  دـیاب  تسین و  حیحـص  روذـعم ،
لمع وا  درک و  راذگاو  يرگید  هب  ار  تباین  هزاجا ، نودب  هک  یتروص  رد  و  دـنک ، بیان  جـح  لمع  لصا  رد  ار  يرگید  دـناوتیم  تروص 

تسین و يزیچ  نماـض  لوپ  بحاـص  دـنادرگرب و  شبحاـص  هب  دـیاب  ار  لوپ  یلو  دوشیم ؛ عـقاو  هنع  ٌبوـنم  فرط  زا  جـح  داد ، ماـجنا  ار 
زا بش  همین  دـیاب  راچان  هب  دـناهدمآ و  تباین  هب  همدـخ  زا  رفن  دـنچ  ًاعون  ناوراـک  ره  زا  س - - 3 دزادرپب . هدننکرما  دـیاب  ار  بیان  ترجا 
ای تسا  حیحـص  نانآ  تباین  ندش و  ریجا  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  دنورب ، ینم  هب  افعـض  هارمه  ای  ینم  رد  مزال  ياهراک  ماجنا  يارب  رعـشم 

رگا و  تسین ، حیحص  نانآ  تباین  دننک  كرد  ار  رعـشم  رد  يرایتخا  فوقو  دنناوتیمن  دنتـسه و  نیروذعم  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب  ج - ریخ ؟
هک يدروم  رد  هدنز  صخـش  ایآ  س - - 4 دنیامن . كرد  ار  يرایتخا  فوقو  دنروآ و  اج  هب  ار  جـح  دـیاب  دـناهدش  ریجا  مادختـسا  زا  لبق 

نتفرگ بیان  ج - ریخ ؟ ای  دنکیم  تیافک  دریگب  بیان  وا  يارب  يرگید  رگا  و  تاقیم ، زا  ای  دریگب  بیان  دََلب  زا  دیاب  دریگب  بیان  دـناوتیم 
هتـشاد تلاکو  وا  فرط  زا  رگم  تسین ، یفاک  وا  يارب  يرگید  نتفرگ  بیاـن  دریگب و  بیاـن  دـیاب  شدوخ  و  دـنکیم ، تیاـفک  تاـقیم  زا 

، ءاسن فاوط  هلمج  زا  نآ  لامعا  رد  و  میهد ، ماجنا  رفن  دـنچ  تباین  هب  میناوتیم  ار  یبابحتـسا  فاوط  اـی  هدرفم  هرمع  اـیآ  س - - 5 دشاب .
ار یسک  س - - 6 دوشب . همه  تین  دیاب  و  دیهد ، ماجنا  رفن  دنچ  تباین  هب  دـیناوتیم  ج - تسا ؟ یفاک  یـضعب  تین  ای  دوشب  دـیاب  همه  تین 

دنهد ماجنا  ار  لامعا  هیقب  دننک و  تباین  وا  زا  دنناوتیم  وا  ياقفر  ایآ  دناهداتسرف ، ناریا  هب  ار  وا  دناهدرک و  ریگتـسد  قلح  زا  لبق  دیع  زور 
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دیاب مارحا  زا  ندش  جراخ  يارب  و  تسین ، حیحص  تباین  دریگب  بیان  شدوخ  هکنیا  نودب  ج - دوشیم ؟ جراخ  مارحا  زا  هنوگچ  و  ریخ ، ای 
رب انب  دیامن و  ریـصقت  ای  قلح  شدوخ  لحم  رد  دورب ، دناوتیمن  رگا  و  دهد ؛ ماجنا  ار  هبترتم  لامعا  دنک و  ریـصقت  ای  قلح  دـیایب و  ینم  هب 

لیبق زا  دـنوریم - جـح  هب  لاس  ره  هک  يدارفا  س - - 7 دریگب . بیان  هبترتم  لامعا  يارب  دـیاب  و  دتـسرفب ، ینم  هب  ار  دوخ  ياهوم  طاـیتحا 
دعب دنوشیم ، مرُحم  لفاغ و  تباین  زا  دایز  لاغتـشا  رثا  رب  تاقیم  رد  یلو  دننکیم ؛ لوبق  تباین  یـسک  زا  دوخ  لحم  رد  اهناوراک - همدخ 

هرمع و دیاب  ج - دوشیم ؟ باسح  ناشدوخ  يارب  جح  ای  تسا  تسرد  نانآ  یتباین  جح  ایآ  دننکیم ، تباین  تین  هرابود  دندش  هجوتم  هک 
کسانم بجاو  وا  رب  جح  هکنیا  لثم  دشاب ، لطاب  لوا  مارحا  هکنآ  رگم  تسین  حیحص  مود  مارحا  و  دننک ، مامتا  لوا  تین  نامه  هب  ار  جح 

، دیوگیم هیبلت  دوشیم و  مرُحم  شدوخ  يارب  تاقیم  رد  یـصخش  س - - 8 دشاب . هدرک  مالـسالا  ۀجَح  تین  هدوبن و   37 ص : نتم ، جح ،
شرگید نادنواشیوخ  زا  یکی  ای  ردام  ای  ردپ  يارب  هدروآ ، اج  هب  هتشذگ  ياهلاس  رد  ار  بجاو  جح  شدوخ  نوچ  هک  دتفایم  رکف  هب  دعب 

مارحا هب  رگا  ج - ریخ ؟ ای  دوش  مرُحم  رظن  دروم  صخـش  تین  هب  هرابود  ای  و  دـنک ، لودـع  تین  اب  دوشیم  اـیآ  دروآ ، اـج  هب  یعّربت  جـح 
رد یبیان  س - - 9 دنک . مامتا  هتـشاد ، مارحا  رد  هک  یتین  نامه  هب  ار  شلمع  دیاب  دـنک و  ضوع  ار  تین  دـناوتیمن  هدـش ، مرُحم  یحیحص 

تباین هب  ًاددـجم  ددرگرب و  تاقیم  هب  دـیاب  ایآ  هن ، ای  هدرک  تباین  تین  هک  دـنکیم  کـش  دـش  هکم  دراو  هکنیا  زا  دـعب  عتمت  هرمع  مارحا 
رد وا  هزیگنا  رگا  تسین ، مزال  روطخ  تین  رد  ج - دشاب ؟ بیان  دناوتیمن  رگید  دوشیم و  باسح  شدوخ  يارب  جح  اًلـصا  ای  دوش ، مرُحم 

تین نامه   ) یلامجا تین  هب  ار  لامعا  دیاب  دراد  کش  مه  هزیگنا  یعاد و  رد  رگا  و  دهد ، ماجنا  تباین  هب  ار  لمع  هدوب ، تباین  مارحا  لاح 
دندرب و ناتـسرامیب  هب  ار  وا  دش ، هناوید  مهن  زور  رد  تافرع  رد  ینز  س - - 10 دوشیمن . افتکا  نآ  هب  تباین  رد  و  دـنک ، مامتا  مارحا ) رد 
وا يارب  دـناوتیم  تسا  وا  اب  هک  شرهوش  ایآ  دـشن ، بوخ  دـندنام ، یقاب  دـننامب ، هکم  رد  وا  ناـهارمه  دنتـسناوتیم  هک  یتقو  نیرخآ  اـت 

لقاع رگا  و  دـنریگب ، بیان  وا  يارب  دـنناوتیمن  درادـن و  فیلکت  نونجم  ج - هن ؟ ای  دـهد  ماجنا  ار  لامعا  یقاب  شدوخ  ای  و  دریگب ، بیاـن 
لامعا ماجنا  هب  رداـق  هرمع  مارحا  زا  دـعب  هک  يروط  هب  دوش ، ضیرم  یـسک  هاـگره  س - - 11 دراد . ار  رگید  مرُحم  صاخـشا  مکح  دـش 

یسک ج - ریخ ؟ ای  دوش  وا  بیان  جح  رد  دناوتیم  تسا  هداد  ماجنا  ار  هرمع  هدش و  مرُحم  یبحتسم  عتمت  هرمع  يارب  هک  یـسک  ایآ  دشابن ،
؛ دنک مامتا  ار  شلمع  دـیاب  دوش و  بیان  يرگید  يارب  جـح  ای  هرمع  لصا  رد  دـناوتیمن  یبحتـسم ، ول  هدـش و  مرُحم  عتمت  هرمع  يارب  هک 

تـسا زیاج  دریگب ، بیاـن  ار  لاـمعا  هیقب  دـنک و  كرد  ار  نیفوقو  دـناوتب  دـشابن و  یعـس  فاوط و  ماـجنا  هب  رداـق  طـقف  ضیرم  رگا  یلو 
نوچ هدنب  س - - 12 دنروآیم . اج  هب  هرمع  ای  جح  مه  ناشدوخ  دـنچ  ره  دـهد ، رارق  بیان  رگید  لامعا  یعـس و  فاوط و  رد  ار  نارگید 

هفیظو ًاـفطل  مداد ، ماـجنا  يرارطـضا  فوقو  دوب  هورگ  ياـهزجاع  ناراـمیب و  زا  تبقارم  هک  ماهفیظو  دانتـسا  هب  مدوـب  جـح  هورگ  لوئـسم 
دناهدوب روذعم  يرایتخا  فوقو  زا  نانآ  دیـشاب و  نانآ  اب  هدوب  مزال  هک  دـیاهدوب  هزجع  هارمه  رگا  ج - دـییامرف . نایب  ار  بناج  نیا  یعرش 

تروص هب  لوا  هعفد  یـسک  رگا  س - - 13 تسا . هدوبن  تسرد  امش  تباین  دیاهدش  یسک  بیان  رگا  یلب  هتـشادن ، یلاکـشا  مه  امـش  يارب 
توف هک  ردام  ای  ردپ  ناونع  هب  دناوتیم  ایآ  تسا ، همظعم  هکم  مزاع  همدخ  تیرومأم  هب  هرابود  مود  هعفد  رد  هدروآ و  اج  هب  جح  همدخ ،
یفاک هنع  ٌبونم  زا  جح  درادن و  عنام  ج - دوشیم ؟ هتـشادرب  شردام  ردپ و  هدهع  زا  جح  ایآ  یتروص  نینچ  رد  و  دـیامن ، تباین  دـناهدش 

همظعم هکم  هب  ًاتباین  لبق  لاس  هدزناـش  دودـح  بناـج  نیا  س - - 14 دـشاب . عیطتـسم  لاسما  هدوبن و  عیطتـسم  لوا ، لاس  هکنآ  رگم  تسا ،
نکل و  دـنک ، ْقلَح  لوا  رفـس  رد  دـیاب  یلاع  ترـضح  دـیلقت  قبط  هک  ماهتـسنادیم  و  تسا ، هدوب  لوا  رفـس  نوچ  ینم  رد  هدـش و  فرـشم 
رگید رفـس  ود  مه  رفـس  نآ  زا  دعب  مدیـشارت و  ار  دوخ  رـس  نزهت  نیـشام  اب  غیت  ياج  هب  دراد و  قرف  غیت  اب  نزهت  نیـشام  هک  متـسنادیمن 
نیشام اب  غیت  ياج  هب  هک  لوا  رفس  رد  دییامرفب  ًافطل  ماهتفرگ ، مه  نخان  هدومن و  نیـشام  ار  دوخ  رـس  يدعب  ياهرفـس  رد  مدش و  فرـشم 

هدش يرب  ماهمذ  ای  دروآیم  دراو  یللخ  يدعب  ياهرفس  رد  لوا  رفس  لمع  نیا  ایآ  و  تسیچ ؟ ماهفیظو  راک  نیا  لباقم  رد  مدیشارت ، ار  رس 
نآ زامن  ءاسن و  فاوط  یعس و  زامن و  فاوط و  نآ  زا  دعب  دینک و  ْقلَح  ینم  رد  دیورب و  هکم  هب  دیاب  ناکما  تروص  رد  امـش  ج - تسا ؟

دیورب دیناوتیمن  ناتدوخ  رگا  و  تسین ، امـش  رب  يزیچ  نآ  زا  دعب  دینکب و  ار  لوا  رفـس  جح  مامتا  تین  لامعا  نیا  رد  و  دیروآ ، اج  هب  ار 
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بیاـن قوف  لاـمعا  هیقب  رد  دـیتسرفب و  ینم  هب  ار  نآ  يوم  طاـیتحا  رب  اـنب  دـینک و  قـلح  دوـخ  لـحم  رد  تسا  یجرح  امـش  يارب  نتفر  اـی 
رد دنتسه  زاجم  هک  یناسک  س - - 15 دییامن . تاعارم  ار  طایتحا  هن ، ای  هدوب  یفاک  حیحص و  ایآ  هک  رگید  رفـس  ود  هب  تبـسن  و  دیریگب ،

لاکشا دروم  ًاعربت  ول  تباین و  هک  دنشابیم  راذعالا  يوذ  زا  نانآ  همه  ایآ  دنورب ، ینم  هب  ْرعـشَم  يرارطـضا  كرد  زا  دعب  نابرق  دیع  بش 
حیحـص راذـعالا  يوذ  ریاس  رد  تباین  و  دـنوش ، بیان  دـنناوتیم  اهنز  لاؤس ، ضرف  رد  ج - تسا ؟ هدـش  انثتـسا  یـضعب  هب  تبـسن  ای  تسا 

لاس دنچ  یلو  تشادن ؛ يرذع  چیه  کسانم  ماجنا  يارب  هراجا  دقع  تقو  رد  هدرک و  تباین  یتیم  زا  جـح  رد  یـصخش  س - - 16 تسین .
، تسا هتفر  ینم  هب  هدرک و  يرارطضا  فوقو  امنهار ، ناونع  هب  اهضیرم  اهنز و  اب  مارحلا  رعشم  فوقو  رد  هک  دش  هجوتم  جح  ماجنا  زا  دعب 
زا و  تسین ، يراجیتسا  یتباـین  جـح  زا  يزُجم  روبزم  لـمع  ج - تسیچ ؟ شاهفیظو  دـنکب ، يراـیتخا  فوقو  دـیاب  بیاـن  هک  هدوب  لـفاغ  و 

هرابود دشابن ، هدش  یـضقنم  هک  یـصوصخم  نامز  هب  تقوم  هراجا ، هک  یتروص  رد  ای  و  دیامن ، هعجارم  هدننکریجا  هب  دـیاب  ترجا  تهج 
زا شیب  لاس  کی  رد  ج - مهد ؟ ماجنا  ار  جـح  هضیرف  مدوخ  يارب  مردام و  يارب  مناوتیم  ایآ  س - - 17 دروآ . اج  هب  حیحص  یتباین  جح 

شدوخ هک  دیمهف  هکم  رد  هدمآ ، هکم  هب  هدـش و  مرُحم  هرجـش  دجـسم  رد  تباین  ناونع  هب  یـصخش  س - - 18 دوشیمن . عقاو  جـح  کی 
دروآ اج  هب  دوخ  دصق  هب  ار  جـح  دـیاب  رگا  و  تباین ، دـصق  هب  ای  دروآ  اج  هب  دوخ  دـصق  هب  ار  هرمع  لامعا  دـیاب  ایآ  تسا ، هدوب  عیطتـسم 
يارب ددرگرب و  دیاب  تسا و  هدوبن  حیحص  وا  مارحا  ج - هن ؟ ای  دریگب  بیان  نآ  يارب  دناوتیم  ایآ  و  دراد ، هفیظو  هچ  یباین  جح  هب  تبـسن 
هتـشاد هزاجا  رگم  دریگب ، بیاـن  دـناوتیمن  یباـین  جـح  هب  عجار  و  دـهد ، ماـجنا  ار  شدوخ  هفیظو  دوش و  مرُحم  شدوخ  يارب  عتمت  هرمع 

هک تسا  هدش  راچان  دعب  هداد و  ماجنا  ار  عتمت  هرمع  هدوب و  بیان  هک  یسک  س - - 19 دشاب . جح  لیصحت  قلطم  يارب  وا  راجیتسا  ای  دشاب 
طرش ایآ  س - - 20 دناوتیمن . ج - دهد ؟ ماجنا  ار  عتمت  جح  هک  دیامن  راذگاو  يرگید  هب  ار  لامعا  هیقب  دـناوتیم  ایآ  ددرگزاب ، ناریا  هب 
فاوط ْیمَر و  لثم  تسا ، زیاج  نآ  رد  تباین  هک  یلامعا  ریاس  رد  تسا  طرـش  حـبذ ، رد  نینچمه  جـح و  تباین  لصا  رد  هک  بیان  ناـمیا 

دناوتیمن ردپ  دراد و  ار  شردـپ  لاوما  تارایتخا  مامت  یـصخش  س - - 21 تسا . طرـش  زین  لامعا  ریاس  رد  ج - ریخ ؟ ای  تسا  طرـش  مه 
دوخ جـح  يارب  مه  شدوخ  هدومن و  ردـپ  جـح  يارب  ریجا  ار  یـصخش  ردـپ ، هب  نداد  رکذـت  نودـب  رـسپ  دروآ ، اج  هب  ار  جـح  هرـشابملاب 
ردپ لام  زا  ار  هچنآ  هک  دریگب  میمصت  هنیدم  رد  هاگره  و  ریخ ؟ ای  تسا  يزجم  ردپ ، جح  يارب  ریجا  جح  ایآ  ضرف  نیا  رد  هدش ، فرـشم 
ردـپ دروم  رد  هبانتـسا  روبزم  ضرف  رد  ج - هن ؟ ای  دوشیم  لاکـشا  عفر  دـشاب ، شدوخ  لام  زا  دـنکن و  باسح  ردـپ  اب  تسا  هداد  ریجا  هب 

هب هکنآ  زا  سپ  یصخش  س - - 22 تسین . قوف  تروص  ود  نیب  یقرف  و  دوشیمن ، عقاو  ردپ  فرط  زا  مالـسالا  ۀجَح  و  دـنکیمن ، قدـص 
رگا و  ریخ ، ای  تفرگ  بیان  وا  يارب  دوشیم  ایآ  تسا ، هدش  رقتـسم  وا  رب  جح  ًاقباس  هکنیا  هب  هجوت  اب  درک ، ادیپ  نونج  دش  فرـشم  هنیدم 
يارب یلام  تعاطتسا  زا  سپ  يدرف  س - - 23 تسین . حیحـص  لاؤس  ضرف  رد  عّربت  تباین و  ج - دراد ؟ تروص  هچ  وا  زا  جح  عّربت  دوشن ،

رارق بیان  ار  شرـسپ  هک  یلاح  رد  درک  توف  تکرح ، زا  لبق  هام  دنچ  یلو  دمآرد ؛ شمـسا  دـعب  لاس  ود  يارب  درک و  یـسیونمسا  جـح 
، تسا هتشونن  هدرک و  هحماسم  یسیونمسا  رد  یلو  هتشاد  یلام  تعاطتـسا  دوخ  رـسپ  هک  یلاح  رد  دروآ ، اج  هب  جح  وا  يارب  هک  دوب  هداد 

هنیدم هب  رـسپ  نونکا  دعب ، ياهلاس  مه  دـیاش  دـمآیم و  رد  شمان  هب  هعرق  لوا ، لاس  نامه  رد  دـیاش  تشونیم  مسا  رگا  هک  یتروص  رد 
و تسین ، حیحـص  تباین  موقرم  ضرف  رد  ج - دراد ؟ ياهفیظو  هچ  هدشن ، مرُحم  زونه  و  ردـپ ، بناج  زا  يدََـلب  جـح  تباین  ناونع  هب  هدـمآ 

رظن رد  ندش  ریجا  زا  دعب  تسا ، كارا  نکاس  شدوخ  هدش و  مق  زا  يدََـلب  جـح  ریجا  یـصخش  س - - 24 دیامن . جح  شدوخ  يارب  دـیاب 
دعب مق و  هب  يرگید  راک  ماجنا  يارب  هدش ، لفاغ  عوضوم  زا  هک  یلاح  رد  زور  دنچ  زا  سپ  دنک ، تکرح  اجنآ  زا  دورب و  مق  هب  هک  هتشاد 

هچ ناریا  زا  جورخ  ضرف  رب  و  مق ، هب  ددرگرب  دـیاب  ای  تسا  یفاک  مق  زا  تکرح  يارب  یلبق  تین  ناـمه  اـیآ  تسا ، هتفر  نارهت  هب  اـجنآ  زا 
تسا و حیحـص  جـح  داد ، ماـجنا  ار  جـح  نکمت و  تروص  رد  ول  تشگنرب و  هچناـنچ  و  ددرگرب ، دـیاب  دـناوتیم  رگا  ج - دراد ؟ یمکح 
ای دهد  ماجنا  ار  جـح  لامعا  هنع  ٌبونم  دـیلقت  عجرم  ياوتف  قبط  رب  هک  تسا  بجاو  بیان  رب  ایآ  س - - 25 دراد . ترجا  قاقحتسا  هبسنلاب 
هک دـنک  لمع  يروط  دـیاب  یـصاخ ، تیفیک  هب  هدـش  ریجا  رگا  یلو  تسوا ؛ دوخ  هفیظو  نازیم ، ج - دـیامن ؟ لمع  شدوخ  هفیظو  قباـطم 
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رگیدـکی زا  رجأتـسم  ریجا و  تسا  مزال  جـح ، لامعا  يارب  هراـجا  رد  اـیآ  س - - 26 دوشب . هدـش  رکذ  تیفیک  شدوـخ و  هفیظو  تاـعارم 
زا لبق  هام  دنچ  بیان  س - - 27 دنکیم . لمع  شدوخ  دیلقت  قباطم  ریجا  و  تسین ، مزال  ج - هن ؟ ای  دنتسه  یسک  هچ  دلقم  هک  دننک  لاؤس 
هک هجحیذ  هام  رد  و  دوریم ، يرگید  لحم  ای  شدوخ  نطو  هب  دنکیم و  تکرح  جـح  تباین  ناونع  هب  دوریم و  هنع  ٌبونم  دََـلب  هب  جـح 

يدروم رد  س - - 28 تسا . یفاک  ج - دورب ؟ دـیاب  تقو  هچ  و  هن ؟ ای  تسا  یفاک  دوریمن ، هنع  ٌبونم  دـلب  هب  رگید  دوشیم ، جـح  مزاـع 
نونک ات  اما  ماهدـش ؛ عیطتـسم  ثرا  هلیـسو  هب  متـسه  گرزب  رـسپ  هک  نم  دورب و  هکم  هب  ًاـتباین  گرزب  رـسپ  دوب  هدومرف  مردـپ  موحرم  هک 

تعاطتسا لوصح  ضرف  اب  ج - هن ؟ ای  مروآ  اج  هب  جح  ردپ  ياج  هب  لاح  نیا  اب  مناوتیم  ایآ  منک ، لدبم  لوپ  هب  ار  مدوخ  مهس  ماهتسناوتن 
و دیروآ ، اج  هب  جح  ناتدوخ  يارب  لوا  دیاب  دیراد  ار  جح  رد  تمیق  فرص  شورف و  ناکما  رگا  هیثرا ، تباب  زا  ول  و  ناتدوخ ، يارب  یلام 
هک جـح  فاوط  ای  عتمت  هرمع  فاوط  رد  بیاـن  يارب  تسا  زیاـج  اـیآ  س - - 29 دیریگب . بیان  ار  يرگید  ای  دـیهد  ماجنا  ًادـعب  ردـپ  يارب 

هنوگچیه نآلا  هتفرن و  جح  هب  هدوب و  عیطتـسم  اًلبق  یـصخش  س - - 30 درادـن . عنام  ج - هن ؟ ای  دروآ  اـج  هب  جـح  مسوم  ریغ  رد  ار  فاوط 
یح زا  جـح  رد  تباین  ج - دـهد ؟ ماجنا  یباین  جـح  وا  فرط  زا  ًاعربت  دـناوتیم  شدـنزرف  ایآ  درادـن ، ار  جـح  ماجنا  تهج  یلاـم  تردـق 

زا سویأم  دورب و  دناوتن  ضرم  تهج  زا  دشاب و  ضیرم  ای  دورب  جح  هب  دناوتن  يریپ  تهج  زا  صخش  هک  یتروص  رد  رگم  تسین ، حیحص 
، دنراد فیرـشت  جح  مسوم  رد  نوچ  ءادفلا - هل  انحاورا  رـصع - یلو  ترـضح  تباین  هب  جـح  س - - 31 دشاب . رمع  رخآ  ات  ندـش  بوخ 

طسوت يدلب  جح  وا  يارب  شاهکرت  لصا  زا  هک  هدرک  تیصو  تسا  جحلا  بجاو  هک  ینز  س - - 32 درادن . لاکشا  ج - هن ؟ ای  تسا  زیاج 
يارب یـسیونمان  رد  تکرـش  مدـع  ثیح  زا  طقف  تسا ، مهارف  وا  یـصو  يارب  هریغ  یلام و  یناج و  تعاطتـسا  لاح  دوش ، ماـجنا  شّیـصو 

مه اًلعف  هتـشادن و  تعاطتـسا  اًلبق  رگا  یـصو  ج - دهد ؟ ماجنا  ار  یباین  جح  دناوتیم  ایآ  درادن ، یهار  تعاطتـسا  يرذع ، اب  مه  نآ  جح ،
تاقیم هب  ار  دوخ  دوش ، ریجا  هکنیا  نودب  رگا  یلو  دوش ؛ ریجا  یباین  جح  يارب  دناوتیم  تسین و  عیطتـسم  مه  نآلا  تسین ، زاب  وا  يارب  هار 

رد رگا  دهدیم ، ماجنا  یباین  جح  هک  یـسک  س - - 33 دروآ . اج  هب  جح  شدوخ  يارب  دیاب  دروآ و  اج  هب  یباین  جح  دـناوتیمن  دـناسرب ،
زا تلاکو  دیاب  ای  منکیم  ینابرق  تیم  زا  تلاکو  هب  هک  دنک  تین  دـیاب  ایآ  دـنک ؟ تین  هنوگچ  حـباذ  درک  لیکو  ار  یثلاث  صخـش  ینابرق 

هدـهع رب  هچنآ  دـنک  تین  هچنانچ  هکلب  تسین ، مزال  ندرب  تیم  مان  ج - دربب ؟ مه  ار  تیم  مان  دـیاب  اـیآ  تروص  ره  رد  دـنک ؟ تیم  بیاـن 
کی ای  ءاسن  فاوط  يارب  اًلثم  هک  دـنک  طرـش  رگا  دوشیم ، ریجا  جـح  يارب  هک  یـسک  س - - 34 تسا . حیحـص  دهد ، ماجنا  تسا  بیان 

دناوتیمن دراد  رذع  رگا  ج - هن ؟ ای  دیامن  لمع  دـناوتیم  تسا و  ذـفان  طرـش  نیا  ایآ  مریگیم ، بیان  تسا  رادربتباین  هک  يرگید  لمع 
وحن هب  ار  لامعا  دناوتن  هک  دهدیم  ییالقع  يوق  لامتحا  هک  یسک  س - - 35 تسین . مزال  طرش  درادن و  عنام  ینابرق  رد  یلب  دنک ، لوبق 
یلو دنک ؛ تباین  دناوتیم  ج - دنک ؟ تباین  بجاو  جح  زا  دناوتیم  ایآ  دنک ، دارفا  هب  لدب  ار  عتمت  جح  تسا  نکمم  و  دـهد ، ماجنا  يداع 
جح يارب  تباـین  لوبق  تقو  رد  هک  یبیاـن  س - - 36 دـنک . نآ  هب  افتکا  دـیابن  هنع  ٌبونم  طایتحا  رب  انب  دـش  دارفا  هب  لودـع  وا  هفیظو  رگا 
قبط هدمآ  شیپ  هک  يرذع  ره  رد  هدش و  نیروذعم  ءزج  ندـش  مرُحم  زا  لبق  ای  لمع  عقوم  رد  هراجا  دـقع  زا  دـعب  و  تسا ، هدوبن  روذـعم 

. تسا لاکشا  لحم  ج - هن ؟ ای  تسه  یقرف  رذع  هوحن  هب  تبـسن  ایآ  تسا و  یفاک  هنع  ٌبونم  زا  وا  جح  ایآ  هدومن ، راتفر  نیروذعم  هفیظو 
حیحـص ناشتباین  ایآ  تسا ، هدـش  ضراع  رذـع  لمع  يانثا  رد  ًادـعب  دـناهدوبن و  نیروذـعم  زا  ندـش ، ریجا  لاح  رد  هک  یناسک  س - - 37
فوقو دـناهدش و  ریجا  هلأسم  هب  لـهج  يور  زا  هک  ياهمدـخ  س - - 38 دراد . لاکـشا  ج - هن ؟ ای  دنـشابیم  ترجا  مامت  قحتـسم  تسا و 

ای ًاعربت  دناهداد ، ماجنا  لیبق  نیا  زا  صقان  جح  هک  ینیروذعم  ریاس  نینچمه  و  تسیچ ؟ ناشفیلکت  اًلعف  دناهدرکن  كرد  ار  رعشم  يرایتخا 
هب تبـسن  رذع  مدع  اب  ناشدوخ  دننادرگرب و  ار  لوپ  دیاب  و  دنکیمن ، هنع  ٌبونم  زا  تیافک  تسین و  حیحـص  ناشیا  تباین  ج - ترجا ؟ اب 

بیان دناوتیمن  روذـعم  هک  تسا  هدـمآ  کسانم  رد  س - - 39 دـنوش . جراخ  مارحا  زا  هدرفم ، هرمع  ماجنا  اب  دـیاب  رعـشم  يرایتخا  كرد 
ای دـناوخب ، حیحـص  ار  فاوط  زاـمن  دـناوتیمن  هک  یـسک  اًـلثم  دـینک ، نیعم  ار  نآ  دـح  ًاـفطل  دوشیم ؟ هتفگ  یـسک  هچ  هب  روذـعم  دوش ،
ریغ ناکرا و  زا  معا  ار  جح  تابجاو  زا  رگید  یکی  دـناوتیمن  ای  و  دـیامن ، ینابرق  دـناوتیمن  ای  و  دـنک ، تارمج  ْیمَر  شدوخ  دـناوتیمن 
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؛ دوش بیان  دناوتیمن  تسا و  روذعم  دهد ، ماجنا  ار  جـح  يرایتخا  لامعا  دـناوتن  سک  ره  ج - ریخ ؟ ای  تسا  روذـعم  دـهد ، ماجنا  ناکرا 
حبذ يارب  دوش و  بیان  جح  يارب  دناوتیم  دنک  حبذ  دناوتیمن  هک  یـسک  اذـل  و  درادـن ، موزل  مه  رایتخا  لاح  رد  حـبذ  رد  ترـشابم  یلو 
نیا ضورفم  و  تسا ؟ حیحـص  وا  تباین  ایآ  تسا ، هدمآ  تباین  هب  جـح  يارب  تسین و  حیحـص  وا  زامن  هک  یـسک  س - - 40 دریگب . بیان 

، تسین روذعم  رگا  و  تسا ، لطاب  وا  مارحا  تباین و  تسا ، روذعم  حیحـص  تئارق  زا  رگا  ج - تسا ؟ هدش  مرُحم  تباین  ناونع  هب  هک  تسا 
نیروذـعم ءزج  بیان  هک  دـننادب  تباین  تقو  رد  هنع  ٌبونم  ای  بینتـسم  رگا  س - - 41 دنک . تسرد  ار  دوخ  تئارق  دـیاب  تسا و  حـیحص 

ریغ ای  مالـسالا  ۀجَح  زا  حیحـص و  وا  یتباین  جح  ایآ  ًایناث  و  هن ؟ ای  تسا  لالح  بیان  يارب  تباین  ترجا  ایآ  ًالوا  دـننک ، بیان  ار  وا  تسا و 
تیافک و  درادن ، ترجا  قاقحتـسا  هدش  راجیتسا  و  هدوب ، روذـعم  روکذـم  ضرف  اب  ج - هن ؟ ای  دـنکیم  تیافک  هنع  ٌبونم  مالـسالا  ۀـجَح 
تروص رد  اهنآ ، ریغ  تعاطتسا و  غولب و  زا  درادن ، ار  جح  بوجو  طیارـش  هک  یـسک  تسا  بحتـسم  هلأسم 1 - یبابحتسا  جح  دنکیمن .

بحتـسم و  دورب ، جـح  هب  هبترم  ود  تسا  بحتـسم  تسا  هداد  ماجنا  ار  شبجاو  جـح  هک  یـسک  رب  نینچمه  و  دروآ ، اج  هب  جـح  ناـکما ،
ّتین هکم  زا  ندش  جراخ  تقو  رد  تسا  بحتـسم  و  دنک ، كرت  ار  نآ  یلاوتم  لاس  جنپ  تسا  هورکم  هکلب  لاس ، ره  رد  جـح  رارکت  تسا 
دروآ اج  هب  جح  اهنآ  ریغ  ای  نادنواشیوخ  فرط  زا  تسا  بحتـسم  هلأسم 2 - دشاب . هتشاد  نتشگنرب  دصق  تسا  هورکم  دیامن و  نتـشگرب 

رد هکنآ  طرـش  هب  تسا  بحتـسم  اهنآ  ریغ  اهنآ و  فرط  زا  فاوط  زین  نیموصعم و  فرط  زا  نینچمه  و  هدرم ، ای  دنـشاب  هدـنز  هچ  ًاـعربت ،
دناوتیم هک  یتروص  رد  دورب  جح  هب  دنک و  ضرق  تسا  بحتسم  درادن ، هلحار  داز و  هک  یـسک  هلأسم 3 - دنشاب . روذعم  ای  دنشابن  هکم 

ار نآ  دناوتیم  دنرادن ، نآ  تمرح  هب  ملع  تسا و  هبتشم  وا  لام  رگا  دورب و  جح  هب  تسین  زیاج  مارح  لام  اب  هلأسم 4 - دنک . ادا  ار  ضرق 
عورـش تقو  رد  هک  نانچمه  دنک ، هیده  يرگید  هب  ار  نآ  باوث  دناوتیم  یبابحتـسا ، جـح  زا  ندـش  غراف  زا  دـعب  هلأسم 5 - دنک . فرص 
تباین شدوخ و  نداد  هراجا  اب  ول  تسا و  بحتـسم  دروآ ، اج  هب  جح  نآ  اب  ات  درادن  لام  هک  یـسک  هلأسم 6 - دنک . تین  ار  نآ  دناوتیم 

ار تعاطتسا  طیارش  هک  یسک  رب  بحتـسم و  بجاو و  تسا : مسق  ود  جح  دننام  مه  هرمُع  هلأسم 1 - هرمُع  ماسقا  دورب . جح  هب  يرگید  زا 
هکلب تسین  ربتعم  جح  تعاطتسا  نآ ، بوجو  رد  تسا و  يروف  جح ، دننام  نآ  بوجو  دوشیم و  بجاو  رمع  رد  هبترم  کی  دشاب ، هتشاد 

رگا هک  تسا  روط  نیمه  مه  نیا  سکع  هک  نانچمه  دشابن ، عیطتـسم  جح  يارب  دنچ  ره  دوشیم ، بجاو  دشاب ، عیطتـسم  هرمع  يارب  رگا 
هک یناسک  يارب  هک  دشاب  مولعم  دیاب  نکل  دروآ ، اج  هب  جح  دیاب  دشابن ، عیطتسم  هرمع  يارب  دشاب و  هتـشاد  تعاطتـسا  جح  يارب  صخش 
زا هرمع  تعاطتـسا  هرمع و  تعاطتـسا  زا  جـح  تعاطتـسا  هاگچـیه  تسا  عـتمت  جـح  اـهنآ  هفیظو  هک  ناـیناریا  لـثم  دنتـسه  رود  هـکم  زا 

هفیظو هک  دنتـسه  نآ  هب  بیرق  ای  هکم  رد  هک  یناسک  فالخ  هب  تسا  لمع  ود  ره  زا  بکرم  عتمت  جح  نوچ  تسین ، ادج  جح  تعاطتـسا 
هک یـسک  رب  تسا  بجاو  هلأسم 2 - دوشیم . روصت  لمع  ود  زا  یکی  يارب  تعاطتـسا  اهنآ  هب  تبـسن  هک  تسا  هدرفم  هرمع  جـح و  اـهنآ 

دهاوخیم تسین و  جح  تقو  رگا  دـشاب و  هتـشاد  جـح  ای  هرمع  تین  دـیاب  مارحا  يارب  و  دوش ، دراو  مارحا  اب  دوش  هکم  لخاد  دـهاوخیم 
دنوشیم هکم  دراو  دایز  هک  تسا  نیا  ناشلغش  ياضتقم  هک  یناسک  مکح  نیا  زا  دهد و  ماجنا  هدرفم  هرمع  تسا  بجاو  دوش ، هکم  دراو 

هرمع ود  نیب  هلـصاف  رادـقم  رد  و  تسا ، بحتـسم  جـح  رارکت  دـننام  هرمع  رارکت  هلأسم 3 - تسا . هدـش  انثتـسا  دـنوشیم  جراخ  نآ  زا  و 
. دوش هدروآ  اج  هب  اجر  دصق  هب  هام  کی  زا  رتمک  رد  هک  تسا  نآ  طوحا  و  دناهدومرف ، فالتخا 

جح ماسقا 

ناِرق دنشاب . رود  هکم  زا  تسا  خسرف  هدزناش  هک  لیم  تشه  لهچ و  هک  تسا  یناسک  هفیظو  عتمت  دارفا . ناِرق و  عتمت ، تسا : مسق  هس  جح 
اهنآ هطوبرم  لئاسم  ضعب  هدرفم و  هرمع  دارفا و  جح  تروص  تسا . مالـسالا  ۀـجَح  رد  لیـصفت  نیا  دوشیم و  بجاو  اهنآ  ریغ  رب  دارفا  و 
تقو قیـض  هطـساو  هب  هک  یـسک  ای  ضئاح  نز  هک  تسا  رارق  نیا  زا  دوشیم  عتمتم  يالتبا  دروم  یهاگ  هک  دارفا  جـح  تروص  هلأسم 1 -

تافرع هب  دورب  هدرک ، دارفا  هب  لودع  هک  عتمت  هرمع  مارحا  نامه  هب  و  ار ، دارفا  جح  دنک  دصق  دـیاب  دروآ  اج  هب  ار  عتمت  هرمع  دـناوتیمن 
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هک ار  يْدَه  رگم  دروآ  اج  هب  ار  ینم  لامعا  ینم و  هب  دورب  دعب  دنک ، فوقو  رعـشم و  هب  دورب  نآ  زا  دعب  دنک ، فوقو  جاجح  ریاس  لثم  و 
زا تقو  نیا  رد  سپ  دروآ ، اـج  هب  ار  نآ  زاـمن  ءاـسن و  فاوط  یعـس و  زاـمن و  تراـیز و  فاوط  هکم و  هب  دورب  دـعب  وا ، رب  تسین  بجاو 

سپ دـنروآیم ، اج  هب  جاجح  ریاس  هک  وحن  نامه  هب  قیرـشت  مایا  لامعا  هتوتیب و  يارب  ینم  هب  ددرگرب  نآ  زا  دـعب  دوشیم ، جراـخ  مارحا 
یلو تسین  بجاو  دارفا  جح  رد  دنک و  حـبذ  دـیاب  يْدَـه  عتمت  جـح  رد  هک  قرف  کی  اب  تسا  عتمت  جـح  تروص  نیع  دارفا  جـح  تروص 

تسا نآ  دروآ - اج  هب  جح  زا  دعب  دش  دارفا  جح  هب  لدب  وا  عتمت  جح  هک  یسک  دیاب  هک  هدرفم - هرمع  تروص  هلأسم 2 - دراد . بابحتسا 
و دوش ، مرُحم  تسا  هکم  هب  رتکیدزن  همه  زا  هک  میعنت »  » ای هیبیدـح »  » ای هنارعج »  » زا هک  تسا  نآ  لضفا  و  لحلا ، یندا  هب  دوش  جراـخ  هک 
دروآ و اج  هب  ءاسن  فاوط  دشارتب و  رس  ای  دنک  ریصقت  دنکب و  هورم  افص و  نیب  یعـس  دناوخب و  ار  نآ  زامن  دنک و  فاوط  هکم و  هب  دیایب 

هکنآ لوا : زیچ : هس  رد  رگم  دنرادن  قرف  تروص  رد  دمآ ، دـهاوخ  اًلیـصفت  هک  عتمت  هرمع  اب  هدرفم  هرمع  هلأسم 3 - دناوخب . فاوط  زامن 
رس نیب  تسا  ّریخم  هدرفم  هرمع  رد  تسین و  زیاج  ندیشارت  رـس  و  دریگب ، دیاب  دوخ  نخان  ای  وم  زا  ینعی  دنک ؛ ریـصقت  دیاب  عتمت  هرمع  رد 

تیقاوم زا  یکی  عتمت  هرمع  تاقیم  هکنآ  موس : دراد ؛ هدرفم  هرمع  رد  درادن و  ءاسن  فاوط  عتمت  هرمع  رد  هکنآ  مود : ریصقت ؛ ندیـشارت و 
هلأسم دوش . مرُحم  هناگجنپ  تیقاوم  زا  یکی  زا  تسا  زیاج  تسا و  لحلا  یندا  هدرفم  هرمع  تاقیم  و  دـیآیم ، نآ  رکذ  هک  تسا  هناـگجنپ 

و دنتـسه ، كرتشم  ماکحا  رد  و  تسا ، عتمت  جح  تیفیک  نیع  هکم  لامعا  ینم و  لامعا  نیفوقو و  مارحا و  زا  دارفا  جح  لاعفا  تیفیک  - 4
اج هب  یـسک  رگا  ار  عـتمت  هرمع  هلأـسم 5 - تسا . هدرفم  هرمع  تیفیک  نیع  لاـمعا  ریاـس  فاوـط و  مارحا و  زا  عـتمت  هرمع  لاـعفا  تیفیک 

رود یعرش  گنسرف  هدزناش  هکم  زا  هک  یصاخشا  لثم  تسا  عتمت  جح  شاهفیظو  هک  یسک  هلأسم 6 - هدرفم . هرمع  زا  تسا  یفاک  دروایب 
تباین هب  هک  یصاخشا  لثم  تسین  بجاو  اهنآ  رب  هدرفم  هرمع  دنشاب  هتشادن  جح  يارب  دنشاب و  هتـشاد  هرمع  يارب  تعاطتـسا  رگا  دنـشاب ،

عیمج وا  رب  دوشیم  مارح  هدرفم ، هرمع  مارحا  هب  دش  مرُحم  هک  یـسک  هلأسم 7 - دروآ . اج  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هچرگ  دننکیم ، جـح 
هکنآ زا  دعب  و  اهنز ، رگم  دوشیم  لالح  وا  رب  زیچ  همه  دیشارت  رس  ای  درک  ریـصقت  هکنآ  زا  دعب  و  دش ، هتفگ  عتمت  مارحا  رد  هک  ییاهزیچ 

رـس ای  ریـصقت  زا  دعب  دیاب  هدرفم  هرمع  رد  ار  ءاسن  فاوط  هلأسم 8 - دوشیم . لالح  وا  رب  مه  نز  دروآ  اج  هب  شزاـمن  اـب  ار  ءاـسن  فاوط 
ار نآ  هک  تسا  زیاج  هدوب ، جح  ياههام  رد  شمارحا  رگا  دش ، هکم  دراو  هدرفم  هرمع  مارحا  هب  هک  یـسک  هلأسم 9 - دروآ . اج  هب  یشارت 

. دوشیم بجاو  وا  رب  يْدَه  تروص  نیا  رد  دروآ و  اج  هب  عتمت  جح  نآ  لابند  دهد و  رارق  عتمت  هرمع 

اًلامجا عتمت  جح  تروص 

عتمت هرمع  و  جـح . رب  تسا  مدـقم  عتمت  هرمع  و  عـتمت ، جـح  يرگید  عـتمت و  هرمع  یکی  لـمع ، ود  زا  تسا  بکرم  عـتمت  جـح  هک  نادـب 
ینعی ریـصقت ، مجنپ : هورم ؛ افـص و  هوک  نیب  یعـس  مراهچ : فاوط ؛ زامن  موس : هبعک ؛ فاوط  مود : مارحا ؛ لوا : ءزج : جـنپ  زا  تسا  بکرم 

و دوشیم . لالح  دوب ، هدش  مارح  نتـسب  مارحا  هطـساو  هب  وا  رب  هچنآ  دش ، غراف  لامعا  نیا  زا  مرُحم  نوچ  و  نخان . ای  وم  زا  يردق  نتفرگ 
نتخادنا مراهچ : مارحلا ؛ رعشم  هب  فوقو  میس : تافرع ؛ هب  فوقو  مود : هکم ؛ رد  نتسب  مارحا  لوا : لمع : هدزیس  زا  تسا  بکرم  عتمت  جح 

؛ هکم رد  تراـیز  فاوط  متفه : ینم ؛ رد  ندرک  ریـصقت  اـی  رـس  ندیـشارت  مشـش : ینم ؛ رد  یناـبرق  مجنپ : ینم ؛ رد  هبقع  هرمج  هب  هزیرگنس 
ندنام مهدزاود : ءاسن ؛ فاوط  زامن  تعکر  ود  مهدزای : ءاسن ؛ فاوط  مهد : هورم ؛ افص و  نیب  یعـس  مهن : فاوط ؛ زامن  تعکر  ود  متـشه :

و تارمج ، ْیمَر  مهدزاود  مهدزای و  زور  رد  مهدزیس : صاخشا ؛ زا  یـضعب  يارب  مهدزیـس  بش  مهدزاود و  بش  مهدزای و  بش  ینم ، هب 
تسا و لمع  ود  نیا  یلامجا  تروص  دش  رکذ  هچنآ  دننک . تارمج  ْیمَر  دیاب  مهدزیس  زور  دندنام  ینم  رد  مهدزیـس  بش  هک  یـصاخشا 

تـسا یفاک  و  ًالامجا ، ول  دنادب و  جـح  هرمع و  هب  دورو  زا  لبق  ار  لامعا  نیا  فلکم  تسین  مزال  هلأسم - دوشیم . رکذ  دـعب  اهنآ  لیـصفت 
، وا رب  تسا  بجاو  هک  يوحن  هب  ار  عتمت  جح  روط  نیمه  و  هدرک ، بجاو  وا  رب  دـنوادخ  هک  ار  یتدابع  ینعی  ار ؛ عتمت  هرمع  دـنک  تین  هک 

. تسا طایتحا  قفاوم  رتهب و  نآ  یلامجا  نتفرگ  دای  یلو  دنک ؛ لمع  دریگب و  دای  لمع  تقو  رد  هلاسر  زا  ار  کی  ره  لیصفت  تیفیک و  و 
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جح هرمع و  ماسقا  هقرفتم  لئاسم 

دناهدرب و ناریا  هب  ار  وا  دنک ، مامت  ار  هرمع  تسا  هتسناوتن  هدش و  ضیرم  یعس ، مجنپ  طوش  رد  هدرفم ، هرمع  يانثا  رد  یـصخش  س - - 1
ار یلمع  دهد و  ماجنا  ار  وا  هفیظو  هک  هدش  بیان  یـسک  هکنآ  حیـضوت  تسیچ ؟ وا  هفیظو  اًلعف  دیایب  هکم  هب  هتـسناوتن  مه  يدوبهب  زا  دـعب 

يارب بیان  دـنک ، تعجارم  دـناوتیمن  صخـش  دوخ  هکنیا  ضرف  اب  ج - دروآ . اج  هب  دـنکیم ، جراخ  مارحا  زا  ار  وا  تسا و  وا  هفیظو  هک 
يارب ریـصقت  زا  دعب  دـیامن و  ریـصقت  هک  دـهد  ربخ  هنع  ٌبونم  هب  دـیامن و  هداعا  ار  نآ  دـنک و  مامت  ار  یعـس  مارحا ، زا  هنع  ٌبونم  جورخ 

هکم هب  دناوتیمن  هکنیا  هدش و  بوخ  اًلعف  ضیرم  صخش  نوچ  تسین ، رـصح  دراوم  زا  هلأسم  هکنآ  حیـضوت  و  دریگب ، بیان  ءاسن  فاوط 
دهاوخیم اًلعف  تسا ، هدمآ  هنیدـم  هب  ءاسن  فاوط  ماجنا  نودـب  هدروآ و  اج  هب  هدرفم  هرمع  یـسک  س - - 2 تسین . ضرم  تهج  زا  دـیایب 

؟ دروآ اج  هب  ار  ءاسن  فاوط  عتمت ، هرمع  ماجنا  زا  دعب  دوش و  مرُحم  ءاسن  فاوط  ماجنا  نودب  تسا  زیاج  ایآ  دوش ، مرُحم  عتمت  هرمع  يارب 
ایآ دروآ ، اج  هب  اجر  دـصق  هب  ار  مود  هرمع  دـیاب  دـیاهدومرف  دـشاب ، هام  کی  زا  رتمک  هرمع  ود  نیب  هلـصاف  رگا  س - - 3 درادن . عنام  ج -

ج- هن ؟ ای  دشاب  نارگید  زا  تباین  هب  اهنآ  زا  یکی  ای  ود  ره  هک  ياهدرفم  هرمع  ود  نیب  صخش و  ِدوخ  زا  هدرفم  هرمع  ود  نیب  تسه  یقرف 
، دوش دصق  ًائاجر  مود  هرمع  دشاب ، هام  کی  زا  رتمک  هرمع  ود  نایم  هلـصاف  رگا  دـیاهدومرف : یلاع  ترـضح  هکنیا  س - - 4 دنکیمن . قرف 

یـس ات  ار  روکذـم  طایتحا  هدروآ ، اج  هب  هرمع  هام ، نیب  رد  رگا  و  تسا ، هام  کی  نازیم  ج - لماک ؟ زور  یـس  ای  تسا  هاـم  کـی  دوصقم 
هرمع هچنانچ  دهد ، ماجنا  اجر  دصق  هب  ار  مود  هرمع  دـیاب  دـشاب  هلـصاف  هام  کی  زا  رتمک  هرمع  ود  نیب  رگا  س - - 5 دننک . تاعارم  زور 

دنکیم تیافک  دشاب  بجاو  هدرفم  هرمع  ماجنا  هنع  ٌبونم  رب  هچنانچ  و  ریخ ؟ ای  دریگب  ترجا  نآ  يارب  دـناوتیم  بیان  دـشاب ، تباین  مود 
تین هب  ینز  رگا  س - - 6 درادن . لاکـشا  دریگب ، ترجا  هدـننکریجا  هب  رکذـت  اب  هچنانچ  و  دوش ، تاعارم  طایتحا  تسا  مزال  ج - ریخ ؟ ای 

هچ دـیاب  هدرفم  هرمع  يارب  تسا ، ضیح  دـشاب  هکم  رد  دـناوتیم  هک  ییاـهزور  همه  رد  دوـش و  تداـع  نآ  زا  دـعب  مرُحم و  هدرفم  هرمع 
بیان زامن  فاوط و  يارب  دـیاب  لاؤس  ضرف  رد  ج - دراد ؟ ياهفیظو  هچ  هدـمآ ، ناریا  هب  اًـلعف  هدادـن و  ماـجنا  یلاـمعا  اـجنآ  رگا  و  دـنک ؟
هرمع لامعا  يارب  دـناوتیمن ، رگا  و  ددرگرب ، دـنک و  مادـقا  هدـمآ  ناریا  هب  هچنانچ  و  دروآ ، اج  هب  شدوخ  ار  هرمع  لاـمعا  هیقب  دریگب و 
هلیـسو هب  هچنآ  درواین  اج  هب  ار  لامعا  ات  دوش و  تاـعارم  لاـمعا  ریاـس  نآ و  نیب  بیترت  دـنک و  ریـصقت  شدوخ  دـیاب  یلو  دریگب ؛ بیاـن 

نآ زامن  دیاب  هک  دراد  ار  بجاو  فاوط  مکح  یبابحتسا  هدرفم  هرمع  رد  فاوط  ایآ  س - - 7 دوشیمن . لالح  وا  رب  هدش  مارح  وا  رب  مارحا 
بجاو فاوط  مکح  ج - دناوخ ؟ ار  نآ  زامن  ناوتیم  مارحلا  دجـسم  ياج  ره  رد  دراد و  ار  یبابحتـسا  فاوط  مکح  ای  دـشاب ، ماقم  ْفلَخ 

نیا رد  و  ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  عتمت  هرمع  زا  شیپ  جـح  ياههام  رد  هدرفم  هرمع  ماجنا  س - - 8 دشاب . ماقم  ْفلَخ  نآ  زامن  دـیاب  دراد و  ار 
هچ ات  دارفا  جـح  رد  هدرفم  هرمع  ریخأـت  س - - 9 دـنکیمن . قرف  درادـن و  عنام  ج - هن ؟ ای  تسه  هروُرَـص  ریغ  هروُرَـص و  نیب  یقرف  هلأسم 

ضیح نوخ  دـهدیم  لاـمتحا  هک  ینز  س - - 10 دوشن . ریخأت  طوحالا و  یلع  ًافرع  دـیامن  تردابم  دـیاب  ج - تسا ؟ زیاـج  رذـعالب  یتقو 
بیان زامن  فاوط و  يارب  دید  نوخ  رگا  دوش و  مرُحم  یبحتـسم  هدرفم  هرمع  يارب  دناوتیم  ایآ  دوش ، مارحلا  دجـسم  لخاد  دناوتن  دنیبب و 
بیان وا  هفیظو  هچنانچ  و  درادـن ، لاکـشا  ج - دـهد ؟ ماجنا  ار  هدرفم  هرمع  لامعا  دـناوتن  دـهدیم  لامتحا  رگا  ضیرم  نینچمه  و  دریگب ،
زیوجت هام  کی  ندـش  هلـصاف  زا  رتمک  اب  ول  عتمت و  هرمع  زا  لبق  ار  هدرفم  هرمع  هک  نانچمه  س - - 11 دیامن . هفیظو  هب  لمع  دش  نتفرگ 

ماجنا اجر  دـصق  هب  ج - دوش ؟ ماجنا  ًائاجر  دـیاب  ای  دـییامرفیم ، زیوجت  هلـصاف  هام  کی  زا  رتمک  اب  مه  عتمت  هرمع  زا  دـعب  ایآ  دـیاهدومرف ،
دصق رگا  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت  تسا  هدش  مرُحم  هدرفم  هرمع  تین  هب  هتـسنادن  تسا و  عتمت  هرمع  وا  هفیظو  هک  یـسک  س - - 12 دوش .

دوشیم و عقاو  عتمت  هدوب ، قیبطت  رد  هابتـشا  هچنانچ  و  دروآ ، اج  هب  ار  عتمت  هرمع  دعب  دهد و  ماجنا  هدرفم  هرمع  دـیاب  هدرک ، هدرفم  هرمع 
هب تسا  هتفر  دعب  هدرک و  كرت  زین  ار  ءاسن  فاوط  درواین و  اج  هب  ًانایـسن  ای  اًلهج  هدرفم  هرمع  رد  ار  ریـصقت  رگا  س - - 13 تسا . حیحص 

صخش نیا  فیلکت  تسا ، هدش  دوخ  راک  صقن  هجوتم  دعب  هدروآ و  اج  هب  ار  عتمت  هرمع  هدش و  مرُحم  عتمت  هرمع  يارب  هرجـش و  دجـسم 
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اج هب  جـح  رُهْـشا  رد  ار  هدرفم  هرمع  هچنانچ  موقرم ، ضرف  رد  ج - تسیچ ؟ تصرف  نتـشادن  و  عتمت ، هرمع  هداعا  يارب  تصرف ، نتـشاد  اب 
؛ هن ای  دشاب  هتـشاد  عتمت  هرمع  هداعا  يارب  تقو  هچ  دنک  عتمت  هرمع  هب  لودـع  دـناوتیم  دروآ ، اج  هب  یبحتـسم  جـح  دـهاوخیم  هدروآ و 

ًاددـجم عتمت  هرمع  يارب  دورب و  تاقیم  هب  حیحـص  ریـصقت  زا  سپ  دـیاب  و  طوحالا ، یلع  دـنکیمن  تیاـفک  دـشاب ، بجاو  جـح  رگا  یلو 
دوریم جح  هب  هک  دعب  لاس  رگا  دروآ ، اج  هب  هدرفم  هرمع  جح ، زا  دعب  دیاب  هدش و  دارفا  هب  لدب  شجح  هک  یسک  س - - 14 دوش . مرُحم 

يارب هدادن ، ماجنا  ار  هدرفم  هرمع  ات  هک  تسا  نآ  طوحا  ج - هن ؟ ای  تسا  يزُجم  یفاک و  دروآ  اج  هب  ار  هدرفم  هرمع  جـح ، لامعا  زا  دـعب 
دـنه و زا  هک  یناـسک  س - - 15 دـنزیمن . وا  جـح  هرمع و  تحـص  هب  ررـض  درک ، فـالخ  رگا  دـنچ  ره  دوشن  مرُحم  رگید  جـح  هرمع و 

دـصق هب  هچنانچ  ج - دـنراد ؟ يرگید  هفیظو  ای  تسا  عتمت  ناشجح  ایآ  دـنوشیم ، میقم  همظعم  هکم  رد  دـنیآیم و  هیدوعـس  هب  ناتـسکاپ 
تـسا ياهفلتخم  روص  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دننکیم ، ادیپ  ار  هکم  لها  مکح  دنوش  عیطتـسم  لاس  ود  زا  دعب  دـننامب و  هکم  رد  ترواجم 

؟ دوشیم بجاو  صاخـشا  مادک  رب  جح  نیا  ایآ  و  دـییامرف ، نایب  ار  ناِرق  جـح  تیفیک  س - - 16 تسا . هدش  رکذ  هلیـسولا  ریرحت  رد  هک 
لصف عتمت  هرمع  لامعا  لوا  باب  دییامن . هعجارم  هلـصفم  بتک  هب  دیناوتیم  تسین  التبا  دروم  نوچ  تسین و  ینییعت  بجاو  ناِرق  جح  ج -

رد مراهچ : لصف  دوشیم  مارح  مرُحم  رب  هچنآ  رد  موس : لصف  اهنآ  تاـقلعتم  مارحا و  تاـبجاو  مود : لـصف  عتمت  هرمع  مارحا  لـحم  لوا :
عتمت هرمع  مارحا  لحم  لوا : لصف  ریصقت  متفه : لصف  یعس  مشـش : لصف  فاوط  زامن  مجنپ : لصف  نآ  ماکحا  زا  یـضعب  بجاو و  فاوط 

، دنمانیم تاقیم  ار  نآ  هک  عتمت  هرمع  يارب  نتـسب  مارحا  لحم  هک  نادـب  تسا . هرمع  تابجاو  زا  لوا  نآ  هک  عتمت ، هرمع  مارحا  لحم  رد 
نآ هک  تسا  هرجش  دجـسم  لوا : تسا : لحم  جنپ  نآ  و  دنوریم ، هکم  فرط  هب  اهنآ  زا  جاجح  هک  یئاههار  فالتخا  هب  دوشیم  فلتخم 
زیاج هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دـنچ  اجنیا  رد  و  دـنوریم ؛ هکم  هب  هرونم  هنیدـم  زا  هک  تسا  یناـسک  تاـقیم  نآ  و  دـنمانیم ، هفیلحلا  وذ  ار 

لخاد رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 2 - ماش . لها  تاقیم  ات  دزادنیب  ریخأت  هرجش  دجسم  زا  ار  مارحا  ترورض ، تروص  رد  تسا 
زا روبع  لاح  رد  دـنناوتیم  ضئاـح  ُبنُج و  صخـش  هلأسم 3 - دـشاب . نآ  هب  کیدزن  دـنچ  ره  نآ ، جراـخ  هن  دوش  مرُحم  هرجـش  دجـسم 

مارحا دجسم  زا  روبع  لاح  رد  دناوتن  تیعمج  يدایز  هطساو  هب  ُبنُج  رگا  هلأسم 4 - دننک . فقوت  دجسم  رد  دیابن  و  دنوش ، مرُحم  دجسم 
رگا هلأسم 5 - ددنبب . مارحا  دوش و  دجـسم  لخاد  دنک و  ممیت  دیاب  دوش ، ادیپ  بآ  ات  دنک  ربص  دناوتن  و  دـشابن ، لسغ  يارب  بآ  و  ددـنبب ،

ار مارحا  نآ  يذاحم  ای  هفحج »  » رد دوش و  مرُحم  دجـسم  کیدزن  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  دـنک ، ربص  ندـش  كاـپ  تقو  اـت  دـناوتن  ضئاـح 
لحم هک  دـنیوگیم  قرِع » تاذ   » ار نآ  رخاوا  و  هَرِمَن »  » ار نآ  طـساوا  و  خلـسم »  » ار نآ  لـیاوا  هک  تسا  قیقع  يداو  مود : دـنک . دـیدجت 

یناسک تاـقیم  نآ  تسا و  لزاـنملا  ُنْرَق  موس : دـنوریم ؛ هکم  هب  دـجن  قارع و  هار  زا  هک  تسا  یناـسک  تاـقیم  نآ  و  تسا ، هماـع  مارحا 
؛ دـنوریم نمی  هار  زا  هک  تسا  یناسک  تاقیم  نآ  و  تسا ، یهوک  مسا  هک  تسا  ْمَلْمَلَی  مراـهچ : دـنوریم ؛ جـح  فئاـط ، هار  زا  هک  تسا 

ینعی دش ؛ مئاق  هیعرش  هنّیب  رگا  هلأسم 1 - تسا : یلئاسم  اجنیا  رد  دنوریم . ماش  هار  زا  هک  تسا  یناسک  تاقیم  نآ  و  تسا ، هفْحُج  مجنپ :
دناوتیم دوشن ، نکمم  هنّیب  ملع و  رگا  و  تسین ، مزال  ملع  لیصحت  شیتفت و  تسا ، تاقیم  ناکم  نالف  هک  دنداد  تداهش  لداع  دهاش  ود 

کی چیه  هب  هک  دورب  یهار  زا  هاگره  هلأسم 2 - دنـشابیم . اهناکم  نآ  هب  عالطا  لها  هک  یناسک  زا  ندیـسرپ  زا  لصاح  نظ  هب  دنک  افتکا 
ادـیپ تاـقیم  ود  اـب  تاذاـحم  هک  تسا  يروط  وا  روـبع  رگا  هلأسم 3 - ددـنبب . مارحا  تاقیم  تاذاـحم  زا  دـیاب  دـتفین ، شروبع  اـهتاقیم  زا 
مارحا تین  دیدجت  دعب ، تاقیم  تاذاحم  رد  و  ددنبب ، مارحا  دنکیم  ادیپ  تاذاحم  لوا ، هک  ییاج  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنکیم ،

هب تاذاحم ، هب  ندیـسر  زا  لبق  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دننکیم ، روبع  هرجـش  دجـسم  ریغ  تاذاحم  زا  هک  یناسک  هلأسم 4 - دنک .
دزادنیب ریخأت  تاقیم  زا  ار  مارحا  رگا  عیطتسم  صخش  هلأسم 5 - دننک . مارحا  دیدجت  تاذاحم ، رد  هک  تسا  نآ  رتهب  دنوش و  مرُحم  رذـن 

و تسا ، لطاب  وا  جح  دشاب ، هتشادن  شیپ  رد  يرگید  تاقیم  و  يرذع ، هطـساو  هب  تاقیم  هب  ددرگرب  دوشن  نکمم  و  دمع ، ملع و  يور  زا 
لها زا  دـیاب  دـنادن ، ار  تاذاحم  رگا  دوش  مرُحم  تاقیم  يذاحم  زا  دـهاوخیم  هک  یـصخش  هلأسم 6 - دروآ . اج  هب  جـح  رگید  لاس  دـیاب 

زا لبق  دـمهفب  ار  تاذاحم  دـناوتن  رگا  و  درادـن ، راـبتعا  تسین  اـهناکم  نآ  هب  عـالطا  لـها  هک  دـهتجم  لوق  و  دـسرپب ، قوثو  دروم  عـالطا 
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هب ندیـسر  زا  شیپ  ینیعم  لـحم  زا  رگا  هکلب  دوـش ، مرُحم  رذـن  هب  تـسا ، هتـشذگ  تاذاـحم  زا  دـهدیم  لاـمتحا  هـک  یلحم  هـب  ندیـسر 
فرـشم هنیدم  هب  جح  زا  دعب  دنهاوخیم  دـنوریم و  جـح  هب  امیپاوه  اب  هک  یناسک  هلأسم 7 - تسا . طوحا  دوش  مرُحم  رذـن  هب  تاذاـحم ،
يذاحم دش  مولعم  هدح »  » ای هدج  رگا  دننک ، قیقحت  دامتعا  دروم  عالطا  لها  زا  و  هدج »  » دنورب مارحا  نودب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـنوش ،

ای هفحج  هب  دنتـسناوتن  رگا  و  دنوش ، مرُحم  اجنآ  زا  هفْحُج و  لثم  رگید  تاقیم  هب  دنورب  ّالا  دنوش و  مرُحم  اجنآ  زا  تسا  اهتاقیم  زا  یکی  اب 
هلأسم 8- تسین . مزال  هچ  رگا  دننک ، مارحا  دیدجت  هدـح »  » رد هک  تسا  نآ  رتهب  و  دـنوش ، مرُحم  هدـج  زا  رذـن  اب  دـنورب  رگید  تاقیم  هب 

طخ هب  دوش  عقاو  وا  پچ  ای  تسار  فرط  هب  تاـقیم  هک  دـسرب  ییاـج  هب  هکم  فرط  هب  دوریم  هک  یـسک  هک  تسا  نآ  تاذاـحم  زا  دارم 
دهاـش ود  هب  ملع و  هب  دوشیم  تباـث  تاذاـحم  هلأـسم 9 - دوش . وا  تشپ  هب  لـیامتم  تاـقیم  درذـگب ، اـجنآ  زا  رگا  هک  يروط  هب  تسار ،

لوق زا  هکلب  تسا ، یفاک  ًارهاظ  دنتـسه ، اهناکم  نآ  هب  علطم  هک  یناسک  لوق  زا  دـش  لصاح  نامگ  رگا  دوشن ، نکمم  اهنیا  رگا  و  لداـع ،
هلأسم 10- تسا . یفاک  ًارهاظ  دش ، لصاح  نامگ  رگا  دـننکیم  نییعت  ار  تاذاحم  هیملع  دـعاوق  يور  زا  دنتـسه و  هربخ  لها  هک  یناسک 
هب نتـشگرب  تشاد  ناکما  رگا  سپ  درک ، روبع  تاقیم  زا  مارحا  نودـب  رگید  رذـع  هلأـسم و  نتـسنادن  اـی  یـشومارف  هطـساو  هب  هک  یـسک 

و هن ، ای  دشاب  هدش  مرح  لخاد  هچ  ددنبب  مارحا  تاقیم  زا  ددرگرب و  تسا  بجاو  دسرب ، نتـشگرب  اب  تسناوتیم  هرمع  لامعا  هب  و  تاقیم ،
ره هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  و  ددـنبب ، مارحا  اـج  ناـمه  زا  هدـشن  مرح  لـخاد  رگا  سپ  دـش ، هتفگ  هک  يوحن  هب  تسین  نکمم  رگا 

هرمع لاـمعا  هب  دـناوتیم و  رگا  تسا  بجاو  هدـش  مرح  لـخاد  رگا  و  دوش ، مرُحم  اـجنآ  ددرگرب و  تاـقیم  فرط  هب  دـناوتیم  يرادـقم 
تـسا نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دوش ، مرُحم  اج  نامه  دش  هتفگ  هک  يوحن  هب  دناوتیمن  رگا  و  ددرگ ، مرُحم  دوش و  جراخ  مرح  زا  دسریم 

هک تشاد  هدیقع  تسنادیمن و  هلأسم  رگا  ضئاح  نز  هلأسم 11 - دوش . مرُحم  اجنآ  ددرگرب و  مرح  جراخ  فرط  هب  دناوتیم  ردق  ره  هک 
شیپ نتسب  مارحا  تسین  زیاج  هلأسم 12 - دش . هتفگ  مهد  هلأسم  رد  هک  تسا  نامه  شمکح  تسبن ، مارحا  دوش و  مرُحم  تاقیم  رد  دیابن 

زیاج ددـنبب  مارحا  تسا  تاـقیم  زا  شیپ  هک  یلحم  زا  هک  دـنک  رذـن  رگا  یلو  تسین ؛ حیحـص  ددـنبب  مارحا  رگا  و  تاـقیم ، هب  ندیـسر  زا 
تاقیم هب  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دنک ، لمع  تسا  بجاو  دوش ، مرُحم  مق »  » زا هک  درک  رذـن  رگا  اًلثم  دوش ؛ مرُحم  اج  نامه  زا  دـیاب  و  تسا ،
طایتحا هکلب  ًارایتخا ، دزادـنیب  ریخأـت  تاـقیم  زا  ار  مارحا  تسین  زیاـج  هلأسم 13 - دـنک . دـیدجت  ار  مارحا  دیـسر ، هک  تاقیم  تاذاحم  اـی 

تاقیم زا  رگا  هلأسم 14 - دـشاب . نآ  زا  دـعب  يرگید  تاقیم  هچ  رگا  دـنکن ، روبع  مارحا  نودـب  تاـقیم  تاذاـحم  زا  هک  تسا  نآ  بجاو 
تاقیم نآ  زا  دعب  يرگید  تاقیم  رگا  هکلب  دوش ، مرُحم  تاقیم  نآ  زا  ددرگرب و  ناکما  تروص  رد  تسا  بجاو  درک ، روبع  مارحا  نودب 

. دوش مرُحم  هتشذگ و  نآ  زا  هک  یتاقیم  هب  ددرگرب  بجاو  طایتحا  هب  دیاب  دشاب ،

تاقیم هقرفتم  لئاسم 

لحم رد  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و  نآ ، فارطا  هن  دوش  هتـسب  مارحا  هرجـش  دجـسم  دوخ  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 1 -
رد نز  رگا  هلأسم 2 - تسا . هدرک  ادیپ  هعسوت  دجسم  هک  یتمسق  رد  یتح  تسا ، زیاج  ًاقلطم  دجسم  زا  هچ  رگا  دوش  مرُحم  دجسم  یلـصا 

مرُحم دارفا  جح  يارب  دنک و  دارفا  جح  تین  دیاب  دهد ، ماجنا  دوخ  تقو  رد  ار  عتمت  هرمع  دناوتیمن  هک  دنک  نیقی  دـشاب و  ضئاح  تاقیم 
هرمع يارب  دیاب  و  تسا ، لطاب  وا  مارحا  هدـش  مرُحم  مالـسالا  ۀـجَح  يارب  هک  یتروص  رد  دـش ، فالخ  فشک  نآ  زا  دـعب  رگا  یلو  دوش ؛
یکی هب  دیاب  هکلب  دنوش  مرُحم  هیبیدح  ای  هدج  زا  دنناوتیمن  دنوریم ، هدـج  هب  امیپاوه  اب  هک  یناسک  هلأسم 3 - دوش . مرُحم  ًاددجم  عتمت 

نیب یقرف  مکح  نیا  رد  دنوش و  مرُحم  هرجـش  دجـسم  زا  دیاب  دنورب  هنیدم  زا  رگا  و  دنوش ، مرُحم  اجنآ  زا  دـنورب و  هفحج  لثم  تیقاوم  زا 
هلأسم 4- دنتـسه . هکم  رد  هک  یناـسک  يارب  تسا  هدرفم  هرمع  تاـقیم  هیبیدـح  تسین و  دنـشاب  هتـشاد  هدرفم  اـی  عتمت  هرمع  دـصق  هکنیا 

مرُحم تسا  تاقیم  لحم  نالف  دـیوگیم  هک  رادهلمح  ای  دََـلب )  ) امنهار هتفگ  هب  دـنناوتیمن  تسین  صخـشم  اهنآ  يارب  تاقیم  هک  یناسک 
غبار هک  تسین  تباـث  هـک  یتروـص  رد  هلأسم 5 - دـنیامن . هعجارم  لحم  فرُع  هب  دـیاب  اـّلا  دـننک و  ادـیپ  ناـنیمطا  وا  هتفگ  زا  رگم  دـنوش ،
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رد هدروآ و  اج  هب  هدرفم  هرمع  هتفر و  هکم  هب  جـح  ياههام  ریغ  رد  هک  یـسک  هلأسم 6 - تسین . زیاج  نآ  زا  مارحا  تسا  هفحج  يذاـحم 
. دوش مرُحم  میعنت  زا  دـناوتیمن  دورب و  هفورعم  هناـگجنپ  تیقاوم  زا  یکی  هب  دـیاب  عـتمت ، هرمع  مارحا  يارب  جـح ، ياـههام  اـت  هدـنام  هکم 
زا مارحا  نودـب  دـنناوتیمن  دـنورب ، هفورعم  تیقاوم  زا  یکی  هب  دـیاب  دـنوشیم و  فرـشم  هکم  هب  هدرفم  هرمع  يارب  هک  یناسک  هلأسم 7 -

اجره ددرگرب  تسناوتن  یـسک  رگا  و  دنوش ، مرُحم  اجنآ  زا  دـندرگرب و  تاقیم  هب  تسا  بجاو  زواجت ، تروص  رد  دـننک و  زواجت  تاقیم 
عتمت هرمع  تاقیم  هب  نتفر  زا  یللع  هب  دروآ و  اج  هب  عتمت  هرمع  دـهاوخب  دـشاب و  هکم  رد  صخـش  رگا  هلأـسم 8 - دوش . مرُحم  تسه  هک 

هدج رد  نیلغاش  يارب  تاقیم  هلأسم 9 - تسا . یفاک  لحلا  یندا  زا  دوش و  مرُحم  اجنآ  زا  دورب و  مرح  جراخ  هب  تسا  مزال  دشاب ، روذـعم 
رگا و  دنوش ، مرُحم  لحلا  یندا  ای  هدـج  زا  دـنناوتیمن  و  تسا ، هفورعم  تیقاوم  نامه  هدرفم  هرمع  عتمت و  هرمع  رد  اهنآ  ریغ  نایناریا و  زا 

رد هچنانچ  دوشیمن ، مارح  اـهنآ  رب  مارحا  تاـمرحم  تسین و  حیحـص  اـهنآ  مارحا  دـنوش ، مرُحم  رگید  ياـج  رد  هلأـسم  هب  لـهج  يور  زا 
. تسا حیحـص  نانآ  لمع  دناهدیمهف ، ار  هلأسم  لامعا ، زا  دعب  رگا  لهج  تروص  رد  دنچ  ره  تسا ، نیمه  مکُح  مه  دـمع  ملع و  تروص 

ماجنا عتمت  هرمع  دیابن  طایتحا  رب  انب  دنوش ، جراخ  هکم  زا  دـیاب  نآ  زا  دـعب  دـنورب و  هکم  هب  دـنهاوخیم  هک  اهناوراک  همدـخ  هلأسم 10 -
نیا تاقیم  ّلِحلا ، یَنْدا  و  دنوش ، مرُحم  هدرفم  هرمع  يارب  اجنآ  زا  دنورب و  هفورعم  تیقاوم  زا  یکی  هب  دـیاب  هکم  لوخد  يارب  هکلب  دـنهد ،
هدج هب  طقف  رگا  هکم  زا  ندش  جراخ  تروص  رد  و  دنوش ، جراخ  هکم  زا  دنناوتیم  هدرفم  هرمع  لامعا  ماجنا  زا  سپ  و  تسین ، صاخـشا 
هکم هب  دنهاوخب  اجنآ  زا  دـنورب و  هنیدـم  هب  رگا  یلو  تسین ؛ بجاو  مارحا  نآ ، زا  دـعب  موس و  مود و  هبترم  رد  هکم  هب  دورو  يارب  دـنیایب 
هدشن هلصاف  هام  کی  لوا  هدرفم  هرمع  هدرفم و  هرمع  نیا  نیب  نوچ  و  رگید ، هدرفم  هرمع  يارب  دنوش  مرُحم  هرجش  دجـسم  رد  دیاب  دنورب 

، هفورعم تیقاوم  زا  یکی  هب  دیاب  دـنوریم  هکم  هب  هک  ياهبترم  نیرخآ  صاخـشا  نیا  تروص  ره  رد  و  دـنروآ ؛ اج  هب  ًائاجر  ار  مود  هرمع 
لخاد دنناوتیمن  هناهام  تداع  تلع  هب  هک  یناسک  س - - 11 دنوش . مرُحم  عتمت  هرمع  يارب  اجنآ  زا  دنورب و  هفحُج  ای  هرجش  دجسم  لثم 
هفحج يذاحم  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنیامن ، مارحا  دیدجت  هفْحُج  يذاُحم  رد  دنوش و  مرُحم  نآ  جراخ  رد  دـیاب  دـنوش ، مرُحم  هرجـش  دجـسم 

ار تاذاـحم  دودـح  هچناـنچ  و  دـننک ، مارحا  دـیدجت  اـجنآ  رد  دـنورب و  هفحج  هب  دـنناوتیم  ج - تسیچ ؟ هفیظو  تسین ، یـصخشم  هطقن 
، دندوب هکم  مزاع  فئاط  هار  زا  یتعامج  س - - 12 دنکیم . تیافک  دننک ، رارکت  ار  هیبلت  تین ، ياقب  اب  دح  نآ  مامت  رد  دنهد و  صیخشت 
؛ دندش مرُحم  قیقع  يداو  رد  اذل  دـندرک و  عنم  لزانملا  نرَق  هار  زا  دنداتـسرف و  قیقع  يداو  هار  زا  ار  نانآ  لزانملا  نرَق  هب  ندیـسر  زا  لبق 

مرُحم هرجش  دجسم  زا  ًاروبع  دیاب  ضئاح  ياهنز  هک  تسا  موقرم  کسانم  رد  س - - 13 تسا . حیحص  ج - دراد ؟ تروص  هچ  نانآ  مارحا 
هفحج يذاحم  تسا و  لکـشم  راک  نیا  نوچ  دننک ، مارحا  دیدجت  هفحج  يذاحم  رد  دـنوش و  مرُحم  جراخ  رد  دـنناوتیمن ، رگا  دـنوش و 

اب تاقیم ، زا  لبق  مارحا  نوچ  ج - دنوش ؟ مرُحم  رذن  اب  هنیدم  رد  صاخشا  هنوگ  نیا  هک  دنیامرفیم  هزاجا  ماما  ترضح  ایآ  تسین ، مولعم 
نیا رد  و  دنوش ، مرُحم  هرمع  يارب  رذن  اب  هنیدم  رد  دنناوتیم  دنراد ، دجسم  لوخد  زا  یعرـش  رذع  هک  ضئاح  ياهنز  تسا ، حیحـص  رذن 

، دوب هکم  مزاع  هنیدم  زا  هک  یـضئاح  نز  س - - 14 دشاب . رهوش  نذا  اب  دیاب  نز  رذن  یلو  دـنورب ؛ هرجـش  دجـسم  هب  تسین  مزال  تروص 
طاـیح هطوحم  هب  هک  یتـقو  یلو  دـهد ، ماـجنا  ار  شاهفیظو  دوش و  مرُحم  دـناوتیم  هرجـش  دجـسم  رد  روبع  لاـح  رد  هک  درکیم  ناـمگ 

زا یمدق  دنچ  تفرگ و  رذن  هزاجا  دوب  رـضاح  هک  شرهوش  زا  اذـل  دوش ، مرُحم  روبع  اب  دـناوتیمن  ماحدزا  تهج  هب  دـید  دیـسر ، دجـسم 
، تسا هدش  مرُحم  رذن  اب  تاقیم ، زا  لبق  هک  دنک  زارحا  رگا  ج - ریخ ؟ ای  دنکیم  تیافک  ایآ  دـش ، مرُحم  رذـن  اب  تفرگ و  هلـصاف  دجـسم 
دـش و دجـسم  دراو  ددـنبب  مارحا  هرجـش  دجـسم  رد  روبع ، لاـح  رد  دـناوتیم  هکنیا  لاـیخ  هب  ضیح  لاـح  رد  نز  س - - 15 درادـن . عنام 

دوشیمن دـید  نوچ  یلو  تفر ، دوش  جراخ  تساوخیم  هک  يرد  فرط  هب  مه  یمدـق  دـنچ  تفگ و  مه  ار  هیبلت  تسب و  مارحا  هلـصافالب 
رفن کی  س - - 16 تسا . حیحـص  ج - تسا ؟ هنوگچ  شمارحا  ایآ  دش ، جراخ  دوب ، هدـش  دراو  هک  يرد  نامه  زا  تشگرب و  درک ، روبع 

جاـجح ریاـس  نیلوئـسم و  تسین ، حیحـص  ملکت  هب  رداـق  هک  دراد  تنکل  مه  وا  ناـبز  هداد و  تسد  زا  ار  دوـخ  ییاونـش  یلکب  جاـجح  زا 
هب دیاب  ج - تسیچ ؟ شناهارمه  وا و  فیلکت  تسا ، هدش  هکم  دراو  هیبلت  تین و  نودـب  اقآ  نیا  دناهتـشادن و  هجوت  عوضوم  نیا  هب  هارمه ،
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مرُحم مرح  جراخ  رد  دـیاب  دورب ، تاقیم  هب  دـناوتیمن  رگا  و  دـشاب ، هارمه  ندرب  اب  دـنچ  ره  دوش  مرُحم  هیبلت  تین و  اب  ددرگرب و  تاـقیم 
. دیوگب زین  ار  شاهمجرت  دیوگب و  دناوتیم  وحن  ره  هب  هک  تسا  نآ  طوحا  نیقلت ، اب  ول  دـیوگب و  حیحـص  ار  هیبلت  دـناوتیمن  رگا  و  دوش ،

دیاب نیرِمَتْعُم  ای  جاجح  ایآ  تسا ، هتفای  تعـسو  هدـش و  يزاـسزاب  بیرخت و  ًاریخا  میْعنَت  دجـسم  هفحج و  دجـسم  هکنیا  هب  رظن  س - - 17
دجـسم صوصخ  هفحج  رد  تاقیم  ج - تسا ؟ ربتعم  یلعف  دجـسم  مامت  رد  ندـش  مرحم  ای  دـنوش و  مرحم  یلبق  دجـسم  دودـح  رد  ًاـمتح 

ره تسا  حیحـص  ّلِحلا  ینْدا  زا  مارحا  درادن و  تیـصوصخ  میعنت  دجـسم  نینچمه  و  دنوش ، مرحم  دـنناوتیم  هفحج  ياج  ره  زا  تسین و 
س- - 18 درادن . لاکشا  مارحا  مود ، رد  ّلِحلا  ینْدا  لوا و  رد  هفحُج  قدص  اب  دجسم  هعسوت  تروص  رد  نیا  رب  انب  دشابن ؛ دجسم  رد  دنچ 
هب طقف  رگا  هکم ، زا  ندـش  جراخ  تروص  رد  دـنوش ، جراخ  هکم  زا  دـنورب و  هکم  هب  دـنهاوخیم  هک  ياهمدـخ  دـیاهدومرف : کسانم  رد 
هب دنهاوخب  اجنآ  زا  دنورب و  هنیدم  هب  رگا  یلو  تسین ؛ بجاو  مارحا  نآ  زا  دعب  موس و  مود و  هبترم  رد  هکم  هب  دورو  يارب  دنوریم ، هدج 

نایب ار  هنیدم  هدج و  نایم  قرف  یملع  هتکن  تسا ، رـسیم  هچنانچ  رگید ، هدرفم  هرمع  يارب  دنوش  مرُحم  هرجـش  دجـسم  رد  دیاب  دنورب  هکم 
ندروآ يارب  دناوتیم  ایآ  تسا ، هدنام  هفحُج  رد  شلیاسو  هک  یـسک  س - - 19 تسا . روبع  مدع  تاقیم و  زا  روبع  قراف ، ج - دـییامرف ؟

زا جورخ  زا  لبق  دناوتیم  ج - تسا ؟ هدیدرگ  مرح  دراو  هدـش و  مرُحم  عتمت  هرمع  يارب  هک  یلاح  رد  ددرگ  جراخ  مارحا  زا  دوخ  لیاسو 
دوش جراخ  هکم  زا  دـناوتیمن  تسا ، هدـش  لُِحم  هداد و  ماـجنا  ار  عتمت  هرمع  لاـمعا  رگا  و  درواـیب ، ار  دوخ  لـیاسو  دورب و  هرمع ، ِمارحا 

، تسا هداد  ماجنا  ار  عتمت  هرمع  لامعا  هدش و  مرُحم  هدج  زا  یسک  س - - 20 طوحالا . یلع  جح  مارحا  هب  ًامرُحم  ترورض ، لاح  رد  رگم 
دوش و مرحم  دورب و  تاقیم  هب  دـیاب  تسه  عتمت  هرمع  ماـجنا  يارب  تقو  هدوبن و  روذـعم  تاـقیم  هب  نتفر  زا  رگا  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت 

یسک تسا  زیاج  ایآ  س - - 21 دوش . مرُحم  اجنآ  زا  دورب و  مرح  جراخ  هب  تسین  نکمم  تاقیم  هب  نتفر  رگا  و  دـنک ، هداعا  ار  عتمت  هرمع 
دجـسم زا  اًلثم  هکم ؛ دـیایب  زور  دـنچ  زا  دـعب  دورب و  هکم  فالخ  فرط  هب  تسا  هدـش  مرُحم  اـهتاقیم  زا  یکی  رد  عتمت  هرمع  مارحا  هب  هک 

هکم زا  صخـش  رگا  عتمت  جح  مامتا  زا  دـعب  س - - 22 درادـن . عنام  ج - دورب ؟ هکم  هب  رگید  هار  اـی  هار  ناـمه  زا  دـعب  هنیدـم و  هب  هرجش 
هتـشذگن هام  کی  عتمت  هرمع  مارحا  تقو  زا  هک  یتروص  رد  ج - ریخ ؟ ای  دوش  مرُحم  تسا  مزال  ایآ  دنک ، تعجارم  دهاوخب  دوش و  جراخ 

دناوتیم ایآ  تسا ، هداد  ماجنا  هدرفم  هرمع  هک  یـسک  س - - 23 دوش . هکم  دراو  مارحا  نودـب  دـناوتیم  دوش و  مرُحم  تسین  مزال  تسا ،
مرُحم رگید  هدرفم  هرمع  يارب  اجر  دـصق  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  ج - دـنک ؟ زواجت  تاقیم  زا  مارحا  نودـب  هام ، کی  زا  رتمک  هلـصاف  رد 

هکم دراو  ًامرُحم  تسا  مزال  ایآ  دنکیم ، ادـیپ  یناور  تلاح  هنیدـم  ای  هدـج و  رد  هک  یـسک  س - - 24 دنکن . زواجت  مارحا  نودـب  دوش و 
، دوـش هکم  دراو  مارحا  نودـب  رگا  و  تسین ، بـجاو  وا  رب  مارحا  درادـن و  فـیلکت  نوـنجم ، ج - تـسا ؟ زیاـج  زین  مارحا  نودـب  اـی  دوـش ،

يذاحم تشاد  انب  دـش و  مرُحم  هرجـش  دجـسم  کیدزن  دوش ، كاپ  ات  دـنک  ربص  تسناوتیمن  هک  یـضئاح  نز  س - - 25 درادن . یلاکشا 
ددرگرب و دیاب  ناکما  تروص  رد  ج - تسا ؟ تسرد  وا  مارحا  ایآ  دش ، هکم  دراو  درب و  شباوخ  نیشام  رد  دنک ، دیدجت  ار  مارحا  هفحج 
زا دعب  رگا  س - - 26 ددنبب . مارحا  اجنآ  زا  دوش و  جراخ  مرح  زا  تسین ، نکمم  رگا  و  طوحالا ، یلع  دوش  مرُحم  نآ  يذاحم  ای  هفحُج  زا 

هچناـنچ و  تسین ، تسرد  شمارحا  رگید  تهج  هب  اـی  و  هدرکن ، تین  اـی  هتفگن ، ار  هیبـلت  هـک  دوـش  هجوـتم  هار  نـیب  رد  تاـقیم  زا  جورخ 
تاقیم هب  هکم و  دـیایب  دـناوتیم  اـیآ  ددرگرب ، دراد  ناـکما  هکم  دـیایب  رگا  یلو  تسین ؛ رـسیم  ددرگرب  تاـقیم  هب  اـج  ناـمه  زا  دـهاوخب 
تاقیم ریغ  زا  بجاو  لمع  يارب  دـناوتیمن  هکم ، زا  ول  ددرگرب و  تاقیم  هب  دـناوتیم  رگا  ج - دوش ؟ مرُحم  اج  نامه  زا  دـیاب  ای  ددرگرب ،

دورب و فورعم  تیقاوم  زا  یکی  هب  نآ ، لامعا  زا  دعب  دوش و  مرُحم  هدرفم  هرمع  تین  هب  لحلا  ینْدا  زا  هکم  لوخد  يارب  یلو  دوش ؛ مرُحم 
و تسا ، تسرد  شمارحا  اـیآ  دوشیم ، مرُحم  رذـن  اـب  دـنکیم و  رذـن  شرهوش  نذا  نودـب  نز  س - - 27 ددـنبب . مارحا  عتمت  هرمع  يارب 

رگا تسین ، حیحـص  وا  مارحا  هدـش ، مرُحم  تاقیم  زا  لبق  رگا  ج - تسا ؟ هنوگچ  دـشاب ، هدروآ  اج  هب  ار  شلامعا  مارحا  نامه  اب  هچناـنچ 
هک تسا  حیحص  یتروص  رد  دش ، هجوتم  هرمع  زا  دعب  رگا  یلو  تسا ؛ حیحص  شلمع  دیمهف ، جح  ندش  مامت  زا  دعب  هک  یتروص  رد  هچ 
مرح جراخ  زا  دورب  تاقیم  هب  دناوتیمن  رگا  دوش و  مرُحم  اجنآ  زا  دورب و  تاقیم  هب  دیاب  دـناوتیم  هک  یتروص  رد  و  دـشابن ، ناربج  لباق 
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ای ضئاح  هاـگره  س - - 29 درادـن . لاکـشا  ج - هن ؟ ای  تسا  زیاج  مه  بیان  يارب  تاقیم  زا  لـبق  مارحا  رذـن  اـیآ  س - - 28 ددنبب . مارحا 
حیحص مارحا  ج - هن ؟ ای  تسا  حیحـص  وا  مارحا  ایآ  دوش ، مرُحم  دیامن و  فقوت  نارگید  دننام  دوش و  هرجـش  دجـسم  دراو  ًانایـصع  ُبنُج 

؟ ّلِحلا ینْدا  ای  تسا  هفورعم  هسمخ  تیقاوم  نامه  ناشتاقیم  ایآ  ًامئاد ، هن  ًاتقوم  دـناهتفریذپ ، تماـقا  هکم  رد  هک  یناـسک  س - - 30 تسا .
یصخش س - - 31 تسا . هکم  اهنآ  تاقیم  هدش ، لیدبت  رگا  و  دـنوش ، مرُحم  هفورعم  تیقاوم  زا  دـیاب  هدـشن ، لیدـبت  اهنآ  هضیرف  رگا  ج -

هب تسناوتن  تلود  فرط  زا  تیعونمم  ای  هیارک  دح  زا  شیب  ینارگ  تهج  زا  ًادعب  هدش و  هکم  دراو  ًاوهـس ، ای  اًلهج  ای  ًادمع  مارحا ، نودـب 
زا مارحا  كرت  هکنیا  رگم  دوـش ، مرُحم  دـیاب  ّلِـحلا  ینْدا  زا  دورب  تاـقیم  هب  تسین  نکمم  رگا  ج - تسیچ ؟ شاهـفیظو  ددرگرب ، تاـقیم 

ینارگ و  دهد ، ماجنا  جح  دیاب  دعب  لاس  تسا  عیطتـسم  رگا  و  دروآ ، اج  هب  جح  دـناوتیمن  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  رذـع  نودـب  تاقیم 
. دشاب جَرَح  بجوم  رگم  تسین  رذع  ّدح ، زا  شیب 

اهنآ تاقلعتم  مارحا و  تابجاو 

هرمع دـنک  تین  عتمت ، هرمع  مارحا  هب  دوش  مرُحم  دـهاوخیم  هک  یلاح  رد  ناسنا  ینعی  تین ؛ لوا : تسا : زیچ  هس  مارحا  تقو  رد  تابجاو 
ای عتمت  هرمع  دـصق  هب  هک  یـسک  هکلب  دوشیم ؛ مارح  مارحا ، زا  سپ  مرُحم  رب  هک  ار  یتاـمرحم  كرت  دـنک  دـصق  تسین  مزـال  و  ار ، عتمت 

سپ دنکن . ای  ار ، تامرحم  كرت  دنکب  دصق  هچ  دنکن و  ای  ار ، مارحا  دنکب  دـصق  هچ  دوشیم  مرُحم  تفگ ، ار  بجاو  ياهکیبل  عتمت  جـح 
تسا نآ  طایتحا  یلو  تسا ؛ حیحص  وا  مارحا  رفس ، لاح  رد  نتفر  هیاس  ریز  لثم  ار ، تامرحم  یضعب  دنکیم  باکترا  دنادیم  هک  یـسک 

هک تسا  یتامرحم  نآ  ریغ  رد  ار ، تامرحم  كرت  دنک  دصق  تسین  مزال  هک  دـش  رکذ  هچنآ  هلأسم 1 - ار . تامرحم  كرت  دنک  دصق  هک 
هک روص  زا  یـضعب  رد  نز  اب  یکیدزن  لثم  دنکیم ، لطاب  ار  جح  ای  هرمع  هچنآ  اما  و  تامرحم ، رثکا  لثم  دنکیم ؛ لطاب  ار  جـح  ای  هرمع 

تادابع زا  اهنآ  يازجا  جـح و  هرمع و  هلأسم 2 - تسا . نکمم  ریغ  هکلب  تسا ، لطاب  مارحا  نآ  باکترا  دـصق  اب  سپ  دـش ، دـهاوخ  رکذ 
بجاو طایتحا  دنک ، لطاب  نآ  ریغ  ای  ایر  هب  ار  هرمع  رگا  هلأسم 3 - دروآ . اج  هب  یلاعت  دنوادخ  تعاط  يارب  صلاخ  تین  اب  دـیاب  و  تسا ،

هب ار  جح  رگا  هلأسم 4 - دـنک . هداعا  ار  جـح  رگید  لاس  رد  دروآ و  اج  هب  هدرفم  هرمع  نآ  زا  سپ  دروآ و  اج  هب  دارفا  جـح  هک  تسا  نآ 
هرمع ناکرا  زا  یضعب  رگا  هلأسم 5 - دنک . هداعا  ار  جح  هرمع و  رگید  لاس  دیاب  دـنک ، لطاب  نآ  ریغ  ایر و  هب  درواین و  اج  هب  صلاخ  تین 

رد دراد و  ار  هرمع  نالطب  مکح  هرمع  رد  سپ  دنک ، ناربج  ار  نآ  دناوتن  دنک و  لطاب  نآ  ریغ  ایر و  هب  درواین و  صلاخ  تین  هب  ار  جـح  ای 
هلأسم 6- تسا . راکتیصعم  هچرگ  دوشیم ، حیحـص  شلمع  درک ، ناربج  تسا و  یقاب  ناربج  لحم  رگا  یلو  ار ؛ جح  نالطب  مکح  جح 

نیمه هک  تسا  نآ  شرظن  رد  رگا  سپ  دنک ، دصق  ار  عتمت  جـح  عتمت ، هرمع  تین  ياج  هب  رگید  تهج  ای  هلأسم  نتـسنادن  هطـساو  هب  رگا 
وا لمع  ًارهاظ  تسا ، عتمت  جـح  شمـسا  جـح ، ءزج  ود  زا  لوا  ءزج  هدرک  نامگ  دروآ و  اج  هب  مه  وا  دـنروآیم  اـج  هب  همه  هک  ار  لـمع 

نامگ رگید  تهج  ای  هلأسم  نتسنادن  هطساو  هب  رگا  هلأسم 7 - دنک . دیدجت  ار  تین  هک  تسا  نآ  رتهب  و  تسا ، عتمت  هرمع  تسا و  حیحص 
دروآ اج  هب  جح  رعشم و  تافرع و  هب  دورب  مارحا  زا  سپ  هکنیا  مزع  هب  دنک  عتمت  جح  تین  تسا و  مدقم  عتمت  هرمع  رب  عتمت  جح  هک  دنک 

رد دـیاب  تسا ، هتـشذگ  تاقیم  زا  رگا  و  دـنک ؛ مارحا  دـیدجت  تاقیم  رد  دـیاب  تسا و  لطاب  وا  مارحا  دروآ ، اـج  هب  نآ  زا  سپ  ار  هرمع  و 
تروص رد  دـیاب  دـش ، تفتلم  هدـش و  مرح  دراو  رگا  و  دوش ، مرُحم  اج  ناـمه  زا  اـّلا  و  دوش ، مرُحم  تاـقیم و  هب  ددرگرب  ناـکما  تروص 

نآ حَـصا  رب  انب  نآ  تروص  نتفگ و  کـیبل  ینعی  هیبلت ؛ مود : دوش . مرُحم  اـج  ناـمه  رد  اـّلا  و  دوش ، مرُحم  دوش و  جراـخ  مرح  زا  ناـکما 
، تسا حیحص  شمارحا  هدش و  مرُحم  دنک ، افتکا  رگا  رادقم  نیا  هب  و  َْکیََّبل . ََکل  َکیرَـش  َْکیََّبل ال  َْکیََّبل ، َّمُهَّللا  َْکیََّبل  دیوگب : هک  تسا 
َو ََکل  َۀَـمْعِّنلا  َو  َدْـمَْحلا  َّنا  دـیوگب : تفگ ، هدـش  هتفگ  هک  یتروص  هب  ار  کـیبل »  » راـهچ هکنآ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  و 

َّنا َْکیََّبل  َْکیََّبل  َّمُهَّللا  َْکیََّبل  دـیوگب : دـش ، رکذ  هچنآ  نتفگ  زا  سپ  دـنکب  رتشیب  طایتحا  دـهاوخب  رگا  و  ْکیََّبل . ََکل  َکیرَـش  ال  َْکلُْملا ،
ِراد یلا  ًایِعاد  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِجِراعَْملا  اَذ  َْکیََّبل  دیوگب : نآ  زا  دعب  تسا  بحتسم  و  َْکیََّبل . ََکل  َْکیرَش  ال  َْکلُْملا ، َو  ََکل  َۀَمْعِّنلا  َو  َدْمَْحلا 
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، َْکیََّبل َْکَیلا  ُداعَْملا  َو  ُءِْدُبت  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِمارْکْالا  َو  ِلالَْجلا  اَذ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِۀَِیْبلَّتلا  َلْها  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِبُونُّذـلا  َراَّفَغ  َکیََّبل  َْکیََّبل ، ِمالَّسلا 
ِنَـسَْحلا ِلْضَْفلا  َو  ِءامْعَّنلا  اَذ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِّقَْحلا  َهلا  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، َْکَیلا  ًاـبوُغْرَم  َو  ًاـبوُهْرَم  َکـْیََّبل  َکـْیََّبل ، َکـَْیلا  ُرَقَتُْفی  َو  ِینْغَتْـسَت  َکـْیََّبل 

زین ار  تالمج  نیا  و  َْکیََّبل . ُِمیرَک  ای  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، َْکیَدـْبَع  ُْنبا  َو  َكُدـْبَع  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِماظِْعلا  ِبَرُْکلا  َفاَّشَک  َکـْیََّبل  َکـْیََّبل ، ِلـیمَْجلا 
ِّجَْحلا َیلا  ٍۀَْـعتُم  ُةَرْمُع  ِهِذـه  َو  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ٍةَرْمُع  َو  ٍۀَّجَِحب  َْکیََّبل  َکـْیََّبل ، ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَحُِمب  َکـَْیلا  ُبَّرَقَتا  َکـْیََّبل  تسا : بوخ  دـیوگب 

ردق نتفگ  حیحص  تسا  بجاو  هلأسم 1 - تسا : یلئاسم  اجنیا  رد  و  َْکیَلَع . اهُغالَب  َو  اهُمامَت  ًۀَِیْبَلت  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِۀَِـیْبلَّتلا  َلْها  َْکیََّبل  َْکیََّبل ،
بجاو ردق  هب  ار  هیبلت  رگا  هلأسم 2 - تسا . بجاو  زامن  رد  مارحالا  ةریبکت  نتفگ  حیحص  هک  روط  نامه  تشذگ ، هک  ار  کیبل  زا  بجاو 

هک یصخش  دیوگب و  صخـش  نآ  هملک ، هملک  ینعی  دنک ؛ نیقلت  نتفگ  تقو  رد  ار  وا  یـسک  ای  دریگب  دای  ار  نآ  دیاب  دنادن  دش ، رکذ  هک 
دناوتن مه  نیقلت  اب  دشابن و  نتفرگ  دای  تقو  ای  دریگب ، دای  دـناوتن  رگا  هلأسم 3 - دیوگب . حیحـص  روط  هب  وا  لابند  ددنبب ، مارحا  دهاوخیم 

مه بیاـن  نآ  رب  هوـالع  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دـیوگب ، مه  ار  شاهمجرت  دـیوگب و  دـناوتیم  هک  وحن  ره  هب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  دـیوگب ،
تروص رد  تاـقیم  هب  ددرگرب  تسا  بجاو  تفگن ، مکح  نتـسنادن  هطـساو  هب  اـی  درک ، شوـمارف  ار  نتفگ  کـیبل  رگا  هلأسم 4 - دریگب .

، هدـش مرح  لخاد  رگا  و  تسا ؛ هدـشن  مرح  لخاد  رگا  دـیوگب ، اج  نامه  ددرگرب  دـناوتن  رگا  و  دـیوگب ، کیبل  ددـنبب و  مارحا  و  ناـکما ،
دعب رگا  و  دیوگب ، کیبل  دوش و  مرُحم  اج  نامه  تسین  نکمم  رگا  و  دیوگب ، کیبل  ددنبب و  مارحا  مرح و  جراخ  هب  ددرگرب  تسا  بجاو 

هچ يرذع و  هطساو  هب  هچ  تفگن ، ار  بجاو  کیبل  یـسک  رگا  هلأسم 5 - لمع . تحص  تسین  دیعب  دمآ ، شدای  ناربج  ِتقو  نتـشذگ  زا 
هرافک دروآ ، اـج  هب  دوشیم  هراـفک  بجوم  مارحا  رد  هچنآ  رگا  و  دوشیمن ، مارح  وا  رب  تسا  مارح  مرُحم  رب  هک  ییاـهزیچ  رذـع ، نودـب 
عتمت هرمع  تین  هک  دنک  شومارف  تاقیم  رد  بجاو  کیبل  نتفگ  زا  دعب  رگا  هلأسم 6 - دنک . لطاب  ایر  هب  ار  کیبل  رگا  نینچمه  و  درادن ،

زور رد  نتفگ  کـیبل  زا  دـعب  رگا  نینچمه  و  تسا ، حیحـص  وا  هرمع  و  هدرک ، عتمت  هرمع  تین  هک  دراذـگب  اـنب  عتمت ، جـح  تین  اـی  هدرک 
و هتفگ ، عتمت  جح  يارب  هک  دراذگب  انب  هرمع ، يارب  ای  تفگ  جح  يارب  ار  کیبل  هک  درک  شومارف  دیوگب  عتمت  جح  يارب  دـیاب  هک  متـشه 

رگا و  دزادـنیب ، ریخأت  تاقیم  زا  ار  بجاو  کیبل  تسین  زیاـج  هلأسم 7 - تسا . هیبلت  دیدجت  رد  بحتـسم  طایتحا  تسا و  حیحـص  وا  جـح 
کی زا  شیب  کیبل  رد  بجاو  هلأسم 8 - دنک . لمع  دش ، رکذ  تیقاوم  نایب  زا  دعب  هک  ( 10  ) هلأسم رد  هک  يروتسد  هب  دیاب  تخادنا  ریخأت 

، تسا هدش  رکذ  يدایز  باوث  نتفگ  هبترم  داتفه  يارب  و  دـناوتیم ، هچ  ره  نآ  نتفگ  دایز  نآ و  رارکت  تسا  بحتـسم  یلو  تسین ؛ هبترم 
« َْکیََّبل  » دنک رارکت  ای  َْکیََّبل » َّمُهَّللا  َْکیََّبل   » دیوگب تسا  یفاک  هکلب  دـنک ، رارکت  تسا  هتفگ  نتـسب  مارحا  لاح  رد  ار  هچنآ  تسین  مزال  و 
ار کیبل  دوشیم  ادیپ  هکم  ياههناخ  هک  یتقو  رد  دـش  مرُحم  عتمت  هرمع  يارب  هک  یـسک  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 9 - طقف . ار 
ره دـشاب  هکم  ءزج  دروآیم  اج  هب  هرمع  هک  ینامز  رد  هک  تسا  ییاههناخ  هکم  ياـههناخ  زا  دارم  و  دـیوگن ، کـیبل  رگید  دـنک و  كرت 

: موس دـیوگن . رتشیب  هفرع  زور  رهظ  ات  ار  کیبل  هک  تسا  نآ  هتـسب  جـح  مارحا  هک  یـسک  يارب  بجاو  طایتحا  و  دوش ، گرزب  هکم  دـنچ 
: تسا یلئاسم  اجنیا  رد  و  دنزادنیب . شود  هب  ار  نآ  دـیاب  هک  ادر »  » يرگید تسا و  گنل »  » یکی هک  نادرم  يارب  مارحا  هماج  ود  ندیـشوپ 

نآ طایتحا  دیـشوپ  کیبل  زا  دعب  رگا  و  دـشوپب ، نتفگ  کیبل  مارحا و  تین  زا  لبق  ار  هماج  ود  نیا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 1 -
؛ دشاب فراعتم  وحن  هب  هک  دنکیم  تیافک  و  دـناشوپب ، ار  وناز  فان و  گنل ، هک  تسین  مزال  هلأسم 2 - دیوگب . هرابود  ار  کیبل  هک  تسا 

یبیترت ره  هب  هکلب  تسین ، ربتعم  یـصاخ  بیترت  مارحا  هماـج  ود  ندیـشوپ  رد  هلأسم 3 - دـناشوپب . ار  وناز  فان و  هک  تسا  بحتـسم  یلو 
، دهاوخیم هک  یتیفیک  ره  هب  دهد  رارق  ادر  ار  یکی  و  دهاوخیم ، هک  یتیفیک  ره  هب  دهد  رارق  گنل  ار  یکی  دیاب  طقف  درادن ، عنام  دشوپب 

هماج کی  هب  دـنکن  افتکا  رایتخا  لاح  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 4 - دناشوپب . ار  اههناش  ادر  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و 
مارحا هماج  ندیـشوپ  رد  هلأسم 5 - دنـشاب . ادج  هماج  ود  دیاب  هکلب  دـهد ، رارق  ادر  ار  يرادـقم  دـنک و  گنل  ار  نآ  زا  يرادـقم  هک  دـنلب 

مه هتخود  هماج  ندـنک  رد  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دـنک ، وا  تعاطا  یهلا و  رما  دـصق  دـنک و  تین  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 
ریغ ریرح و  هماج  دنکیمن  تیافک  سپ  دشاب ، حیحص  اهنآ  رد  زامن  هک  هماج  ود  نیا  رد  تسا  طرش  هلأسم 6 - دنک . تعاطا  دصق  تین و 
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دهدیم رارق  گنل  هک  ار  ياهماج  تسا  مزال  هلأسم 7 - دشاب . هدشن  نآ  زا  وفع  زامن  رد  هک  یتساجن  هب  دشاب  سجن  هک  ياهماج  لوکأم و 
هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 8 - دشابن . امنندب  مه  ادر  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دشاب ، امن  ندب  هک  يروط  هب  دشابن  كزان 

دیاب هک  دش  رکذ  هک  ياهماج  ود  هلأسم 9 - دـشوپن . ریرح  مارحا  رخآ  ات  هک  تسا  نآ  طایتحا  هکلب  دـشابن ، صلاخ  ریرح  نز  مارحا  سابل 
یلو دشابن ، ای  دشاب  هتخود  هچ  دوش ، مرُحم  تسه  وحن  ره  هب  شدوخ  سابل  رد  دـناوتیم  نز  یلو  تسا ؛ درم  هب  صوصخم  دـشوپب  مرُحم 

ود نیا  مارحا  لاوحا  رد  نآ  ریغ  ای  لامعا  نیب  رد  تقو  ره  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 10 - تشذگ . هچنانچ  دشابن ، ضحم  ریرح 
ریهطت رگا  هلأسم 11 - دوش . سجن  رگا  مارحا ، لاح  رد  تسا  ندـب  ریهطت  هب  تردابم  طوحا  و  دـیامن ، لیدـبت  ای  ریهطت  دوش  سجن  هماـج 

هماج نآ  هب  رگا  ًارهاظ  نکل  دـشابن ، تسوپ  زا  مارحا  هماج  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هلأسم 12 - درادن . هرافک  ار ، ندب  ای  مارحا  هماج  دـنکن 
نآ هب  هماج  دـشاب و  هدـیلام  دـمن »  » لثم رگا  هکلب  دـشاب ، ینتفاب  جوسنم و  مارحا  هماج  هک  تسین  مزال  هلأسم 13 - درادـن . عنام  دوش  هتفگ 

فاوط يارب  دوشیم  هکم  دراو  هک  یتقو  هدرک  ضوع  ار  مارحا  هماـج  رگا  مرُحم  هک  تسا  نآ  لـضفا  هلأسم 14 - درادن . عنام  دوش  هتفگ 
هب دنک  ادیپ  رارطـضا  مرُحم  رگا  هلأسم 15 - تسا . یبابحتـسا  طایتحا  قفاوم  هکلب  دـشوپب ، تسا  هدـش  مرُحم  نآ  رد  هک  ار  ياهماج  نامه 

دزادنیب و شود  هب  دنک و  الاب  نییاپ و  ار  ابق  دـیاب  نکل  دـشوپب ، نهاریپ  ابق و  دـناوتیم  نآ  ریغ  ای  اوه  يدرـس  يارب  نهاریپ  ای  ابق  ندیـشوپ 
رگا و  دـشوپن ، دزادـنیب و  شود  هب  دـیاب  زین  ار  نهاریپ  و  دـنکب ، زین  ور  تشپ و  هک  تسا  نآ  طوحا  و  درواـین ، نوریب  نآ  نیتسآ  زا  تسد 

، دشاب هتـشاد  رب  رد  هشیمه  ار  مارحا  هماج  تسین  مزال  هلأسم 16 - دشوپب . دناوتیم  نهاریپ ، ابق و  ندیـشوپ  هب  رگم  دوشیمن  عفر  رارطـضا 
ود ره  تجاح  يارب  تسا  زیاج  هکلب  دنکب ، ار  اهنآ  نتفر  مامح  يارب  دروایب و  نوریب  نتـسش  يارب  دـنک و  ضوع  ار  اهنآ  تسا  زیاج  هکلب 

يارب گنل  هس  ود  ادر و  هس  ود  لثم  دـشوپب ؛ رتشیب  مارحا  هماج  ود  زا  دـناوتیم  مرُحم  صخـش  هلأسم 17 - دوش . تخل  درواـیب و  نوریب  ار 
، دشوپب دوش  مرُحم  دهاوخیم  هک  یلاح  رد  هتخود  سابل  ای  دـشوپن  ًادـمع  ار  مارحا  سابل  رگا  هلأسم 18 - رگید . ضرغ  ای  امرـس  زا  ظفح 
هدرکن و مـه  تیـصعم  دـشاب  رذـع  يور  زا  رگا  و  تـسا ، حیحـص  شمارحا  دـناسریمن و  ررـض  وا  مارحا  هـب  یلو  تـسا ؛ هدرک  تیـصعم 
هب هداد  رارق  گنل  هک  ار  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یلو  درادـن ؛ لاکـشا  مارحا  سابل  ندز  هرگ  هلأسم 19 - تسا . حیحص  شمارحا 

يزیچ دناسریمن و  ررـض  شمارحا  هب  یلو  دنک ؛ زاب  ًاروف  هک  تسا  نآ  طایتحا  دز ، هرگ  نایـسن  ای  لهج  يور  زا  رگا  و  دنزن ، هرگ  ندرگ 
زا ندوب  كاپ  نتسب  مارحا  رد  تسین  طرـش  هلأسم 20 - تسا . زیاج  زین  نتسب  خن  اب  نتـشاذگ و  مارحا  هماج  رد  گنـس  و  تسین ، وا  رب  مه 

بحتـسم ءاسفن  ضئاح و  يارب  مارحا  لسغ  هکلب  دوش ، مرُحم  ساـفن  ضیح و  تباـنج و  لاـح  رد  تسا  زیاـج  سپ  ربکا ، رغـصا و  ثدـح 
رد رگا  یلو  دروآ ؛ نوریب  نییاپ  زا  دهد و  فاکش  ار  نهاریپ  هک  تسا  مزال  دش ، مرُحم  هکنآ  زا  دعب  دشوپب  نهاریپ  رگا  هلأسم 21 - تسا .
ره رد  و  دشوپب ، مارحا  سابل  دنکب و  ار  نآ  تسا  مزال  ردق  نیمه  و  دروآ ، نوریب  نییاپ  زا  دهد و  فاکش  تسین  مزال  دوش ، مرُحم  نهاریپ 

دناوتن تابجاو و  همه  مامتا  زا  دعب  رگم  دـیاین  شرطاخ  هب  ار و  مارحا  دـنک  شومارف  رگا  هلأسم 22 - تسا . حیحـص  شمارحا  تروص  ود 
شدای درک و  مامت  مه  ار  جـح  لامعا  رگا  یلو  تسین ؛ دـیعب  رظن  هب  نآ  تحـص  هچ  رگا  تسا ، وا  هرمع  نـالطب  رد  طاـیتحا  دـنک ، ناربج 

. تسا حیحص  شلمع  دمآ ،

مارحا هقرفتم  لئاسم 

هلأسم نیا  هب  هجوت  اب  نآ ؛ ریغ  ای  عتمت  هرمع  يارب  مدنبیم  مارحا  ای  موشیم ، مرُحم  دنکیم : دصق  روط  نیا  مارحا  تقو  رد  یسک  س - - 1
مارحا دصق  دنچ  ره  دنزیمن  ررض  مارحا  هب  ج - دراد ؟ تروص  هچ  مارحا  نیا  تسین ؛ نکمم  هکلب  تسین ، مزال  مارحا  تین  دیاهدومرف  هک 

. دنکن مارحا  دصق  دنچ  ره  دوشیم  مرُحم  دیوگب  هیبلت  هرمع  ای  جـح  دـصق  هب  صخـش  رگا  هکلب  تسین ، يدـصق  رما  مارحا  و  تسین ، مزال 
ار عـتمت  هرمع  لاـمعا  جـح ، مارحا  زا  لـبق  تسا و  زور  هد  وا  هناـهام  تداـع  هک  تسنادیم  عـتمت  هرمع  يارب  مارحا  زا  لـبق  ینز  س - - 2

تین ج - دنک ؟ هچ  دیاب  دارفا ، جح  هب  عتمت  هرمع  مارحا  تین  ندـنادرگرب  رد  ایآ  درک ، عتمت  هرمع  تین  کلذ ، عم  دـهد ، ماجنا  دـناوتیمن 
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حیحـص دـهد  ماجنا  رگا  دـهد و  ماجنا  ار  عتمت  هرمع  دـناوتیمن  هکنیا  هب  تافتلا  اب  رگا  یلب  درادـن ، لاکـشا  دـنادرگرب و  دارفا  جـح  هب  ار 
يارب ًالومعم  اـهدرم  س - - 3 تسا . لاکـشا  لـحم  نآ ، هب  ّدِـج  ِلوـصح  هکلب  مارحا ، نیا  تحـص  دوـش ، مرُحم  عـتمت  هرمع  تین  هب  تسین 

داب و شزو  عقوم  هکنیا  يارب  دارفا  یضعب  یلو  دنزادنایم ، اههناش  يور  رب  مه  یکی  دندنبیم و  رمک  هب  گنل  ناونع  هب  هلوح  کی  مارحا ،
ود هک  يوحن  هب  دنهدیم  روبع  اپ  طسو  زا  هتخودن  راولچ  رتم  کی  هلوح ، ود  نآ  رب  هفاضا  دوشن  رهاظ  نانآ  تروع  نیـشام  ندش  راوس  ای 
ایآ س - - 4 درادـن . لاکـشا  ج - دراد ؟ لاکـشا  اـی  تسا  حیحـص  لـمع  نیا  اـیآ  دریگیم ، رارق  هلوح  ریز  بقع  وـلج و  زا  هچراـپ  فرط 

ار شنابز  دنک و  هراشا  هیبلت  هب  تشگنا  اب  دیاب  لال )  ) سَرْخا ج - ریخ ؟ ای  تفرگ  بیان  تسین  نتفگ  هیبلت  رب  رداق  هک  یـسک  يارب  دوشیم 
اج هب  یبحتسم  جح  دراد  انب  و  هداد ، ماجنا  ار  شبجاو  جح  هتشذگ  رد  هک  یسک  س - - 5 تسین . یفاک  نتفرگ  بیان  و  دهد ، تکرح  مه 

ۀبرق مدنبیم  مالسالا  ۀجَح  زا  عتمت  جح  زا  عتمت  هرمع  مارحا   » دیوگیم هرمع  مارحا  تین  رد  یـشومارف  ای  یهاگآان و  يور  زا  یلو  دروآ ؛
رگم دراد ، لاکشا  ج - ریخ ؟ ای  دراد  یلاکـشا  تسا ، یبحتـسم  جح  هک  یلاح  رد  مالـسالا ، ۀجَح  نتـشاد  تین  رد  ندروآ و  ایآ  هَّللا ،» یلإ 

س- - 6 دشاب . هتـشاذگ  مالـسالا  ۀجَح  ار  شمـسا  دهد و  ماجنا  تسا  وا  هفیظو  هک  ياهرمع  هدوب  نیا  شدصق  دشاب و  یظفل  هابتـشا  هکنآ 
شلامعا اـیآ  دـهد ، ماـجنا  ار  جـح  لاـمعا  دـیوگب و  طـلغ  ار  هیبلت  دوشیمن و  مرُحم  هیبلت ، نتفگن  حیحـص  تروص  رد  دـنادب  یـسک  رگا 

رد هدوب ، هلأسم  نتـسنادن  ای  یـشومارف  يور  زا  هدوبن و  يدمع  رگا  و  تسین ، حیحـص  هدوب  دمع  يور  زا  هچنانچ  ج - هن ؟ ای  تسا  حـیحص 
هک دیمهف  جح  لامعا  مامتا  زا  لبق  نیفوقو و  زا  دـعب  دـیوگب و  طلغ  ار  هیبلت  یـسک  رگا  س - - 7 لمع . تحـص  تسین  دیعب  موقرم ، ضرف 

تقو زا  دـعب  هکنیا  ضرف  اب  ج - تسا ؟ هنوگچ  وا  یلبق  هرمع  نینچمه  و  لامعا ، ریاس  هب  تبـسن  وا  هفیظو  ایآ  تسا ، هدـشن  مرُحم  ًاحیحص 
هیبلت همجرت  س - - 8 دوشن . كرت  طایتحا  نیا  و  تسا ، جح  نیا  هب  افتکا  مدع  طوحا  نکل  لمع ، تحـص  تسین  دیعب  هدش ، هجوتم  ناربج 
ایادـخ ار  وت  توعد  منکیم  تباجا  : » تسا نینچ  روکذـم  هلمج  همجرت  ج - تسیچ ؟ کیّبل » کل  کیرـش  کیّبل ال  کیّبل ، مهّللا  کیّبل  »

ار توعد  هملک  رگا  و  ار » وت  توعد  منکیم  تباجا  ار ، وت  رم  تسین  یکیرش  ار ، وت  توعد  منکیم  تباجا  ار ، وت  توعد  منکیم  تباجا 
ای تسا  ربـنم  دـمآرد  زا  تسین  موـلعم  هـک  یمارحا  ساـبل  س - - 9 دـیوگب . ار  همجرت  دـیاب  هک  يدراوم  رد  دـنکیم  تیاـفک  دـیوگن  مه 

یسک س - - 10 تسا . بولطم  طایتحا  دنچ  ره  تسین ، مزال  کش ، ضرف  اب  ج - دـهدب ؟ ار  نآ  سمخ  تسا  مزال  ایآ  هیعرـش ، تاهوجو 
هرمع ماجنا  دصق  هب  رگا  ج - تسیچ ؟ شاهفیظو  دیامن ، تین  هک  تسا  هدرک  شومارف  شدوخ  دنکیم و  هیبلت  تین و  نیقلت  نارگید  هب  هک 

ًاددـجم دورب و  مرح  جراخ  هب  تسین  نکمم  رگا  و  ددرگرب ، تاقیم  هب  ناکما  تروص  رد  دـیاب  تسا و  هدـشن  مرُحم  هتفگن ، هیبلت  جـح  اـی 
رتدایز و  تسا ، هماج  ود  نآ  بجاو  رادـقم  ج - دـشاب ؟ دـیابن  رتشیب  تسا و  هماج  ود  رد  رـصحنم  مارحا  سابل  ایآ  س - - 11 دوش . مرُحم 

. درادن عنام 

مارحا تابحتسم 

اب ار  هناع  لغب و  ریز  يوم  دریگب و  ار  دوخ  براش  نخاـن و  هدومن و  هزیکاـپ  ار  دوخ  ندـب  اًـلبق  هکنآ  . 1 تسا : زیچ  دنچ  مارحا  تابحتـسم 
رس و يوم  هام  کی  زا  شیپ  تسا  هدرفم  هرمع  دصاق  هک  یصخش  هدعقلا و  يذ  هام  لوا  زا  دراد  جح  دصق  هک  یسک  . 2 دیامن . هلازا  هرون 

میدقت و  تسا ، حیحـص  زین  ءاسفن  ضئاح و  نز  زا  لسغ  نیا  و  دـیامنب ، مارحا  لسغ  تاقیم  رد  مارحا  زا  شیپ  هکنآ  . 3 دنک . اهر  ار  شیر 
تاقیم رد  رگا  میدـقت  تروص  رد  و  تسا ، زیاـج  دوشن  تفاـی  بآ  تاـقیم  رد  هک  دـشاب  نآ  فوخ  هک  یتروص  رد  صوصخب  لـسغ  نیا 

مارح مرُحم  رب  هک  دروخ  ار  يزیچ  ای  دیشوپ  ار  یسابل  فلکم  رگا  لسغ  نیا  زا  دعب  دیامنب و  هداعا  ار  لسغ  تسا  بحتـسم  دش  تفای  بآ 
لـسغ رگا  نینچمه  و  دنکیم ، تیافک  هدنیآ  بش  رخآ  ات  لسغ  زا  دومن  لسغ  زور  رد  فلکم  رگا  و  تسا ، بحتـسم  هداعا  مه  زاب  تسا 

. دیامن هداعا  ار  لسغ  دش  ثدحم  رغـصا  ثدح  هب  مارحا  زا  شیپ  لسغ و  زا  دـعب  رگا  یلو  تسا ؛ یفاک  هدـنیآ  زور  رخآ  ات  دومن  بش  رد 
مدع تروص  رد  و  رهظ ، هضیرف  زا  دـعب  نکمت  تروص  رد  ددـنبب  لیذ  بیترت  هب  ار  مارحا  هکنآ  . 5 دـشاب . هبنپ  زا  مارحا  هماج  ود  هکنآ  . 4
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هروس دـمح  زا  سپ  لوا  تعکر  رد  هلفان ، زامن  تعکر  ود  ای  شـش  زا  دـعب  نآ  زا  نکمت  مدـع  تروص  رد  و  رگید ، هضیرف  زا  دـعب  نکمت 
ربمغیپ رب  دروآ و  اج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  زامن  زا  دعب  و  تسا ، لضفا  تعکر  شـش  دناوخب و  ار  دحج  هروس  مود  تعکر  رد  دیحوت و 
َكُْدبَع ّیناَف  َكَْرما  َعَبَّتا  َو  َكِدْعَِوب  َنَمآ  َو  ََکل  َباجَتْسا  ِنَّمِم  ینَلَعَْجت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ّینِإ  َّمُهَّللا  دیوگب : هاگ  نآ  دتسرفب ، تاولـص  وا  لآ  و 

َکِِّیبَن ِۀَّنُـس  َو  َِکباتِک  یلَع  ِْهیَلَع  یل  َمِْزعَت  ْنا  َُکلَأْسَأَف  َّجَْـحلا  َتْرَکَذ  ْدَـق  َو  َْتیَطْعَأ  ام  ّالِإ  ُذُـخآ  َو ال  َْتیَقَو  اـم  اـّلِإ  یقوا  ـال  َِکتَْـضبَق  یف  َو 
َو َْتیِـضَر  يذَّلا  َكِدـْفَو  ْنِم  یْنلَعْجا  َو  ٍۀَِـیفاع  َو  َکـْنِم  ٍرُْـسی  یف  یکِـسانَم  یل  َمِّلَُـست  َو  ُْتفُعَـض  اـم  یلَع  ینَیِّوَُـقت  َو  ِِهلآ  َو  ِهـْیَلَع  َکـُتاوَلَص 

ّینِإ َّمُهَّللا  یتَرْمُع ، َو  یتَّجَح  یل  ْمِّمَتَف  َّمُهَّللا  َِکتاضْرَم  َءاِغْتبا  ِیلام  ُْتقَْفنا  َو  ٍةَدیَعب  ٍۀَّقُش  ْنِم  ُتْجَرَخ  ّینا  َّمُهَّللا  َْتبَتَک ، َو  َْتیَّمَس  َو  َْتیَضَتْرا 
ینَتْـسَبَح ُْثیَح  ینِّلَخَف  ینُِـسبْحَی  ٌضِراع  یل  َضَرَع  ْناَف  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َکِِّیبَن  ِۀَّنُـس  َو  َِکباتِک  یلَع  ِّجَْـحلا  َیلا  ِةَرْمُْعلاـِب  َعُّتَمَّتلا  ُدـیرا 

َنِم یبَصَع  َو  یُّخم  َو  یماظِع  َو  یمَد  َو  یمَْحل  َو  ْيِرََـشب  َو  ْيِْرعَـش  َکـَل  َمَرْحَأ  ًةَرْمُعَف ، ًۀَّجَح  ْنُکَت  َْمل  ْنا  َّمُهَّللا  َّیَلَع  َتْرَّدَـق  يذَّلا  َكِرَدَِـقب 
ام ینَقَزَر  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  دـیوگب : مارحا  هماج  ود  ندیـشوپ  ماگنه  . 6 َةَرِخْآلا . َراَّدـلا  َو  َکَهْجَو  َِکلذـِب  یغَْتبا  ِْبیَّطلا  َو  ِبایِّثلا  َو  ءاـسِّنلا 

َو ینَِلبَق  َو  ینَناعَأَف  ُُهتدَرأ  َو  ِینَغَّلَبَف  ُُهتْدَصَق  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  ینَرَمَأ ، ام  یلا  ِهیف  یهَْتنا  َو  ّیبَر  ِهیف  ُُدبْعأ  َو  یضْرَف  ِهیف  ّيدَوا  َو  یتَرْوَع  ِِهب  يِراوا 
َو یتَّدِش  یف  یتَّدُع  َو  يرْخُذ  َو  َياْجنَم  َو  یئاجَر  َو  يذالَم  َو  يرْهَظ  َو  يزْرِح  َو  یفْهَک  َو  ینْصِح  َوُهَف  ینَمَّلَسَف  ُْتدَرَأ  ُهَهْجَو  َو  یب  ْعَطْقَی  َْمل 

زامن ره  زا  دـعب  ب ) باوخ ؛ زا  نتـساخرب  تقو  فلا ) هدـنیآ : دراوم  رد  ًاصوصخ  دـنک  رارکت  مارحا  لاح  رد  ار  اـههیبلت  هکنآ  . 7 یئاخَر .
و) ندش ؛ هدایپ  ای  ندش  راوس  تقو  ه ) نآ ؛ زا  ندش  ریزارـس  ای  ّلت  زا  نتفر  الاب  ماگنه  د ) هراوس ؛ هب  ندیـسر  تقو  ج ) بحتـسم ؛ بجاو و 
ات دوب  دهاوخ  رمتسم  هرمع  رد  وا  نتفگ  هیبلت  عتمتم ، صخش  و  دنیوگب . ار  اههیبلت  نیا  زین  ءاسفن  ضئاح و  نز  رحس ؛ تاقوا  ز ) بش ؛ رخآ 

مارحا . 1 تسا : زیچ  دنچ  مارحا  تاهورکم  مارحا  تاهورکم  تسا . رمتسم  هفرع  زور  رهظ  ات  جح  هیبلت  اما  و  دنیبب ؛ ار  هکم  ياههناخ  هکنآ 
و نیکرچ ، هماج  رد  نتسب  مارحا  . 3 گنر ؛ درز  شلاب  تخر و  رب  مرُحم  ندیباوخ  . 2 تسا ؛ دیفس  هماج  رد  مارحا  لضفا  و  هایس ، هماج  رد 

هماج رد  نتسب  مارحا  . 4 دـیوشن ؛ ار  نآ  تسا  مارحا  لاح  رد  هک  یمادام  فلکم  هک  تسا  نآ  رتهب  دوش  كرچ  مارحا  لاح  رد  هماـج  رگا 
ندب مرُحم  هک  تسا  نآ  یلوا  نتفر و  مامح  . 6 دنامب ؛ یقاب  مارحا  لاح  ات  نآ  رثا  هک  یتروص  رد  مارحا  زا  شیپ  انح  لامعتـسا  . 5 هار ؛ هار 
مارح مرُحم  رب  هچنآ  رد  موس : لـصف  دـیامن . ادـص  ار  وا  هک  یـسک  باوج  رد  مرُحم  نتفگ  کـیبل  . 7 دـیاسن ؛ نآ  لثم  هسیک و  اـب  ار  دوخ 

هلأسم 1- تسا : یلئاسم  اجنیا  رد  و  نآ . رازآ  زا  دشاب  هتشاد  سرت  هک  یتروص  رد  رگم  دشاب ، یشحو  هک  ییارحـص  راکـش  لوا : دوشیم 
ناشن هلأسم 2 - مرُحم . ریغ  ای  دنک  راکـش  مرُحم  هچ  شدوخ ، ریغ  ای  دنک  راکـش  شدوخ  هچ  تسا  مارح  مرُحم  رب  راکـش  تشوگ  ندروخ 

مکح رد  دنک  حبذ  ار  دیص  یمرُحم  رگا  هلأسم 3 - تسا . مارح  يوحن  ره  هب  وا  تناعا  روط  نیمه  تسا و  مارح  یچراکش  هب  راکـش  نداد 
یناویح نآ  و  درادـن ، عنام  ییایرد  راکـش  هلأسم 4 - لُحم . مه  مرُحم و  هراـبرد  مه  بجاو  طاـیتحا  هب  و  روهـشم ، رب  اـنب  دوب  دـهاوخ  هتیم 

عنام رتش  دنفـسوگ و  واگ و  یگناخ و  غرم  لثم  یلها  تاناویح  ندروخ  حبذ و  هلأسم 5 - دـنک . ایرد  رد  ار  ود  ره  هجوج  مخت و  هک  تسا 
تسا نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 7 - تسا . ییارحص  راکش  مکح  رد  زین  خلم  دنشابیم و  ییارحص  راکش  ءزج  ناگدنرپ ، هلأسم 6 - درادن .
هلأسم دشاب . نآ  کلام  شدوخ  هچ  رگا  تسا ، مارح  دیص  نتـشاد  هاگن  هلأسم 8 - دشاب . هتـشادن  ار  وا  تیذا  دصق  رگا  دشکن  ار  روبنز  هک 

، دـنک اهر  ار  نآ  دروآرد و  رپ  ات  دـنک  ظفح  ار  نآ  تسا  بجاو  دـناهدیچ ، ار  وا  رپ  ای  هدرواـین  رد  رپ »  » تسا وا  دزن  هک  ياهدـنرپ  رگا  - 9
مارح هک  يراکش  ره  هلأسم 10 - ار . نآ  دـنک  اهر  دوش و  گرزب  ات  هرب  وهآ  لثم  ار ، دیـص  هچب  ظفح  دـشاب  بجاو  هک  تسین  دـیعب  هکلب 
اهنآ ناـیب  زا  تسین  نادـنچ  تجاـح  لـحم  نوـچ  تسا و  يرایـسب  ماـکحا  راکـش  رد  هک  نادـب  تسا . مارح  زین  نآ  مخت  هجوـج و  تسا ،

رد و  ندرب . یعتمت  تذل و  وحن  ره  هکلب  توهـش ، هب  هاگن  و  ندرک ، يزاب  تسد  و  ندیـسوب ، و  نز ، اب  ندرک  عامج  مود : دـش . يراددوخ 
عامج درم  اب  ای  ُربُد و  رد  هچ  ُلُبق و  رد  هچ  نز  اب  دـمع  ملع و  يور  زا  عتمت  هرمع  مارحا  رد  یـسک  رگا  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دنچ  اجنیا 
یعـس زا  شیپ  لمع  نیا  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دـیآیم ، نآ  نایب  هک  تسا  هرافک  بجوم  نکل  دوشن و  لـطاب  شاهرمع  ًارهاـظ  دـنک 

اج هب  هدرفم  هرمع  نآ  زا  دعب  دروآ و  اج  هب  دارفا  جح  تسا  گنت  تقو  رگا  و  دروآ ، اج  هب  هبترم  ود  ار  نآ  دنک و  مامت  ار  هرمع  دش  عقاو 
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زا سپ  دمع  ملع و  يور  زا  ار  لمع  نیا  عتمت  هرمع  رد  رگا  هلأسم 2 - دنک . هداعا  ار  جح  رگید  لاس  هک  تسا  نآ  رتشیب  طایتحا  و  دروآ ،
رگا هلأسم 3 - دشابن . ای  دشاب  دـنمتورث  هچ  تسا  رتش  کی  بجاو  طایتحا  رب  انب  هرافک  و  دوشیم ، بجاو  وا  رب  هرافک  دوش  بکترم  یعس 

زا دعب  رگا  و  ًاملـسم ، تسا  دساف  وا  جح  هدوب ، تافرع  هب  فوقو  زا  لبق  رگا  دروآ  اج  هب  دـمع  ملع و  يور  زا  ار  لمع  نیا  جـح  مارحا  رد 
. تسا رتش  کی  نآ  هرافک  تروص  ود  ره  رد  و  يوقا ، رب  انب  تسا  دساف  وا  جـح  هدوب ، مارحلا  رعـشم  هب  فوقو  زا  لبق  تافرع و  هب  فوقو 

لمع نیا  رگا  هلأسم 5 - دروآ . اج  هب  جح  زین  رگید  لاس  رد  دنک و  مامت  ار  جح  دـیاب  دـش ، دـساف  جـح  هک  تروص  ود  نیا  رد  هلأسم 4 -
نیا رد  هدـش ، بکترم  ءاـسن  فاوط  فصن  زا  زواـجت  زا  لـبق  هکنآ  یکی  دراد : تروص  ود  دـش  عقاو  رعـشم  تاـفرع و  هب  فوـقو  زا  دـعب 

وا جـح  سپ  هدـش ، بکترم  ءاسن  فاوط  فصن  زا  زواجت  زا  دـعب  هکنآ  مود  دـهدب . هراـفک  دـیاب  طـقف  و  تسا ، حیحـص  وا  جـح  تروص 
نودـب رگا  و  تسا ، رتش  کـی  نآ  هراـفک  دـسوبب  توهـش  يور  زا  ار  ینز  رگا  هلأسم 6 - يوقا . رب  انب  درادـن  مه  هراـفک  تسا و  حـیحص 

هب دنک  هاگن  ًادمع  رگا  هلأسم 7 - دهدب . هرافک  رتش  کی  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و  تسا ، دنفـسوگ  کی  نآ  هرافک  دسوبب  توهش 
مه ار  نآ  رگا  و  واـگ ، کـی  دـناوتیمن  رگا  و  دـهدب ، هراـفک  رتش  کـی  دـناوتیم  رگا  هک  تسا  نآ  طوحا  دوش ، شلازنا  دوخ و  نز  ریغ 
هک تسا  نآ  روهـشم  دوش  شلازنا  توهـش و  يور  زا  دوخ  نز  هب  دـنک  هاگن  مرُحم  رگا  هلأسم 8 - دهدب . هرافک  دنفـسوگ  کی  دناوتیمن 

شلازنا توهش و  هب  دنک  يزاب  تسد  نز  اب  یـسک  رگا  هلأسم 9 - درادن . هرافک  دشابن ، توهـش  يور  زا  رگا  یلو  تسا ؛ هرافک  رتش  کی 
یلاخ دنفسوگ ، تیافک  هچ  رگا  دهدب  هرافک  رتش  کی  هک  تسا  نآ  طایتحا  دوش ، شلازنا  رگا  و  تسا ، نآ  هرافک  دنفـسوگ  کی  دوشن ،

عقاو نایـسن  يور  زا  ای  تلفغ  يور  زا  ای  هلأسم  هب  لهج  اب  رگا  تسا ، هرافک  بجوم  هک  روما  نیا  زا  کـی  ره  هلأسم 10 - تسین . توق  زا 
راـبجا يور  زا  تسا  مرُحم  هک  دوخ  نز  اـب  يدرم  رگا  هلأسم 11 - تسین . هرافک  صخـش  رب  دناسریمن و  ررـض  وا  جـح  هرمع و  هب  دوش ،

هرافک دهد  عامج  تیاضر  يور  زا  نز  رگا  و  دهدب ، مه  ار  نز  هرافک  دوخ  هرافک  رب  هوالع  دـیاب  درم  و  تسین ، يزیچ  نز  رب  دـنک  عامج 
هچ ریغ ؛ ای  دوخ  يارب  زا  نز  ندرک  دقع  موس : تشذگ . دنهدب  دیاب  هک  ياهرافک  و  دـهدب ، ار  شدوخ  هرافک  دـیاب  درم  و  تسوا ، دوخ  رب 

يارب زا  دوش  مرُحم  صخـش  تسین  زیاج  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دنچ  اجنیا  رد  و  دشاب . لُحم  دشاب و  هتـسبن  ای  دـشاب  هتـسب  مارحا  ریغ ، نآ 
رد دشاب ، هدش  دقع  دـهاش  هچ  رگا  دـقع  رب  دـهدن  تداهـش  هک  تسا  نآ  طایتحا  هلأسم 2 - دشاب . مرُحم  ریغ  يارب  دـقع  نآ  هچرگ  دـقع 

زیاج مارحا  لاح  رد  ندرک  يراگتـساوخ  هک  تسا  نآ  يوقا  هلأسم 3 - تسین . توق  زا  یلاخ  نآ  ندوب  زیاـج  هچ  رگا  ندوبن ، مرُحم  لاـح 
لاح رد  ار  ینز  رگا  هلأسم 5 - درادـن . عنام  تسا  هداد  یعجر  قالط  هک  ینز  هب  ندرک  عوجر  هلأسم 4 - تسا . كرت  رد  طاـیتحا  تسا و 
دقع دوخ  يارب  هلأسم  هب  لهج  اـب  ار  ینز  رگا  هلأسم 6 - دوشیم . یمئاد  مارح  وا  رب  نز  نآ  هلأسم ، هب  ملع  اب  دـنک  دـقع  دوخ  يارب  مارحا 

وا اـب  رگا  ًاـصوصخ  دریگن  ار  نز  نآ  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  یلو  دوـشیمن ، یمئاد  مارح  نکل  تسا  لـطاب  تسا  هدرک  هـک  يدـقع  دـنک ،
هک تسا  نآ  طایتحا  هلأسم 8 - دش . رکذ  هک  یماکحا  رد  تسین  ياهغیـص  يدـقع و  نز  نیب  یقرف  ًارهاظ  هلأسم 7 - دشاب . هدرک  یکیدزن 

ار وا  هلأسم  هب  ملع  تروص  رد  و  ار ، وا  دهد  قالط  دنکن و  یکیدزن  وا  اب  ار ، وا  دنک  دقع  دشابن و  مرُحم  درم  دشاب و  هتـسب  مارحا  رگا  نز 
هـس ره  رگا  سپ  دنک  لوخد  مرُحم  یمرُحم و  يارب  ار  ینز  دنک  دقع  یـسک  رگا  هلأسم 9 - دنکن . جاودزا  تقو  چیه  وا  اب  و  دـهد ، قالط 
نز هکنآ  نیب  تسین  قرف  مکح  نیا  رد  و  تسین ، هرافک  دنکن  لوخد  رگا  و  تسا ، هرافک  رتش  کی  اهنآ  کی  ره  رب  دنـشاب ، مکح  هب  ملاع 

ءانمتسا مراهچ : تسا . هرافک  دنادیم  هکنآ  رب  دننادیمن ، یضعب  دننادیم و  ار  مکح  اهنآ  زا  یـضعب  رگا  و  مرُحم ، ای  دنـشاب  لُحم  دقاع  و 
وحن ره  هب  رگید  سک  ای  دوخ  نز  اب  ندرک  يزاب  هب  ای  دـشاب  لاـیخ  هب  دـنچ  ره  نآ  ریغ  اـی  تسد  هب  ندرک  ینم  ندـمآ  نوریب  بلط  ینعی 

تـسا نالطب  بجوم  عاـمج  هک  ییاـج  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  و  تسا ، رتش  کـی  نآ  هراـفک  دوش  جراـخ  ینم  رگا  سپ  دـشاب ،
روفاک و نارفعز و  کشم و  لیبق  زا  تسا  تایرطع  لامعتـسا  مجنپ : دـش . هتفگ  عامج  رد  هک  يوحن  هب  دـشاب  نـالطب  بجوم  زین  ءانمتـسا 

نیمه تسین و  زیاج  سابل  ندب و  رب  رطع  ندیلام  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دنچ  اجنیا  رد  و  دـشاب . هک  مسق  ره  رطع  قلطم  هکلب  ربنع ، دوع و 
يزیچ نآ  رد  هک  يزیچ  ندروخ  هلأسم 2 - دشاب . هدش  هدیلام  رطع  نآ  هب  اًلبق  هچ  رگا  دهدیم ، رطع  يوب  هک  یـسک  سابل  ندیـشوپ  روط 
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دهدیم شوخ  يوب  هک  ییاذـغ  ندروخ  اـی  ساـبل  ندیـشوپ  هب  رگا  هلأسم 3 - تسین . زیاـج  نارفعز  لـثم  دـهدیم ؛ شوخ  يوب  هک  تسا 
دیاب دـهدیم  شوخ  يوب  هک  ییاهیزبس  ای  اـهلگ  زا  هلأسم 4 - دسرن . نآ  هب  شوخ  يوب  هک  دریگب  ار  دوخ  غامد  دیاب  دـنک ، ادـیپ  رارطـضا 

. تسا اهلگ  نیرتوبـشوخ  زا  دـنیوگیم  هک  یمازخ »  » و هنمرد »  » و نارداموب »  » لـثم تسا ؛ ییارحـص  هک  عاونا  یـضعب  رگم  دـنک ، باـنتجا 
هلأسم تسا . اهنآ  ندوبن  مارح  يوقا  هچ  رگا  دـنک  بانتجا  اهنآ  لاثما  و  له »  » و لـیبجنز »  » و نیچراد »  » زا هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هلأسم 5 -

هک تسا  نآ  طایتحا  نکل  درادـن ، عنام  اهنآ  ندـییوب  اهنآ و  ندروخ  و  تسین ، مزال  بانتجا  ِهب  بیـس و  لـیبق  زا  وبـشوخ  ياـههویم  زا  - 6
هلأسم درادن . بیع  نتفر  دنت  هب  دب  يوب  زا  ندرک  رارف  نکل  دـب ، يوب  زا  تسا  غامد  نتفرگ  ِتمرح  يوقا  هلأسم 7 - دنک . كرت  ار  ندییوب 

يوب لامعتـسا  هرافک  هلأسم 9 - دـنک . لامعتـسا  ای  دـنک  وب  ناحتما  يارب  ار  اهنآ  دـیابن  نکل  درادـن ، لاکـشا  تایرطع  شورف  دـیرخ و  - 8
ار هبعک  هک  تسا  يزیچ  نآ  و  هبعک - قولخ  لامعتسا  هک  تسا  نآ  روهـشم  هلأسم 10 - بجاو . طایتحا  رب  انب  تسا  دنفـسوگ  کی  شوخ 
هک یـشوخ  يوب  زا  دنک  بانتجا  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسیچ ، قولخ  هک  تسین  مولعم  نوچ  نکل  تسین ، مارح  دننکیم - وبـشوخ  نآ  هب 

طایتحا نکل  دنک ، تیافک  دنفسوگ  کی  تسین  دیعب  دحاو ، تقو  رد  درک  لامعتسا  ررکم  ار  شوخ  يوب  رگا  هلأسم 11 - تسا . هبعک  رد 
بجاو درک ، لامعتسا  زاب  داد و  هرافک  لامعتسا  زا  دعب  رگا  و  دوشن ، كرت  طایتحا  درک  لامعتسا  هددعتم  تاقوا  رد  رگا  و  تسا ، ددعت  رد 

هلأسم 1- تسا : هلأسم  دنچ  اجنیا  رد  و  اهنآ . لاثما  ابق و  هماج و  ریز  نهاریپ و  لثم  هتخود  زیچ  ندیشوپ  مشش : دهدب . هرافک  زاب  هک  تسا 
دنلامیم شوپالاب  لکـش  هب  دمن  اب  هک  ار  ییاهزیچ  ای  دـنفابیم  تسد  اب  ای  خرچ  اب  هک  ییاهنهاریپ  لثم  تسا  هتخود  هب  هیبش  هک  ییاهزیچ 

لثم دشاب ، مک  دنچ  ره  تسا  هتخود  قلطم  زا  بانتجا  طوحا  هلأسم 2 - اهنآ . ندیشوپ  تسین  زیاج  نآ  ریغ  هالک و  کتسپ و  هجیلک و  لثم 
رتهب و  دشاب ، هتخود  دنچ  ره  ددنبب  رمک  هب  درادن  لاکـشا  دـنراذگیم  لوپ  نآ  رد  هک  ار  ینایمه  هلأسم 3 - هالک . بش  هتخود و  دـنبرمک 

تـسا نآ  طایتحا  نکل  ددنبب ، تسا  زیاج  ترورـض  يارب  دشاب  هتخود  رگا  دنبقتف  هلأسم 4 - دشاب . هرگیب  هک  دنک  یمـسق  هک  تسا  نآ 
هرگ تسا  زیاج  هلأسم 6 - دهدب . دیاب  هرافک  یلو  دـشوپب ؛ تسا  زیاج  درک  ادـیپ  جایتحا  هتخود  سابل  هب  رگا  هلأسم 5 - دهدب . هرافک  هک 

تسا زیاج  هلأسم 7 - دـننزن . هرگ  ندرگ  هب  ار  گنل  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  تسا ، ندزن  هرگ  رد  طایتحا  یلو  ار ؛ مارحا  سابل  ندز 
زیاج اهنز  يارب  زا  هلأسم 8 - تسا . كرت  رد  طایتحا  هچرگ  دـنک ، لصو  یـضعب  هب  ار  یـضعب  رگید  زیچ  ای  نزوس  اـب  ار  مارحا  ساـبل  هک 

هک هدوب  يزیچ  نآ  و  نیزافق »  » ندیـشوپ اهنآ  يارب  زا  تسین  زیاج  یلب  درادـن ، هرافک  دنـشوپب و  دـنهاوخیم  ردـق  ره  هتخود  ساـبل  تسا 
دنفـسوگ کی  هتخود  سابل  ندیـشوپ  هرافک  هلأسم 9 - امرـس . زا  ظـفح  يارب  دـندرکیم  تسد  دنتـشاذگیم و  هبنپ  نآ  رد  برع  ياـهنز 

نآ بجاو  طایتحا  دهدب و  هرافک  دیاب  کی  ره  يارب  ابع  ابق و  نهاریپ و  لثم  دـشوپب  هتخود  سابل  مسق  دـنچ  مرُحم  رگا  هلأسم 10 - تسا .
ددعتم ياهسابل  رارطضا  يور  زا  رگا  هلأسم 11 - دهدب . هرافک  کی  ره  يارب  زاب  دیـشوپ  هعفد  کی  درک و  مه  يوت  ار  اهنآ  رگا  هک  تسا 

هک ار  نآ  ای  دشوپب ، رگید  نهاریپ  زاب  دهدب و  هرافک  نهاریپ و  لثم  دشوپب  سابل  مسق  کی  رگا  هلأسم 12 - دوشیمن . طقاس  هرافک  دیشوپ 
عون کی  زا  سابل  دـنچ  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هلأسم 13 - دهدب . هرافک  زین  رگید  هعفد  يارب  دیاب  دشوپب  زاب  دـنکب و  هدیـشوپ 

هب ندیـشک  همرـس  متفه : دهدب . هرافک  کی  ره  يارب  هدـیدع ، سلاجم  رد  ای  دـحاو  سلجم  رد  هچ  نهاریپ ، دـنچ  ای  ابق  دـنچ  لثم  دـشوپب 
هکلب دشاب ، تنیز  نآ  رد  هک  تسا  همرـس  قلطم  زا  بانتجا  بجاو  طایتحا  و  دـنکن ؛ تنیز  دـصق  دـنچ  ره  دـشاب  تنیز  نآ  رد  هک  یهایس 

صاصتخا نز  هب  ندیشک  همرس  ندوب  مارح  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دنچ  اجنیا  رد  و  تسا . مارح  يوقا  رب  انب  دـشاب  هتـشاد  شوخ  يوب  رگا 
نداد هرافک  طایتحا ، دشاب  شوخ  يوب  همرس  رد  رگا  نکل  تسین ، هرافک  ندیشک  همرـس  رد  هلأسم 2 - تسا . مارح  زین  درم  يارب  درادـن و 
هلأسم دنچ  اجنیا  رد  و  هنییآ . رد  ندرک  هاگن  متشه : درادن . یعنام  ندیشک ، همرس  هب  دشاب  هتـشاد  جایتحا  هک  یتروص  رد  هلأسم 3 - تسا .

نآ رد  سکع  هک  هدـش  هداد  لقیـص  فاص  ماسجا  هب  ندرک  هاگن  هلأـسم 2 - تسین . درم  نز و  نیب  یقرف  مکح  نـیا  رد  هلأسم 1 - تسا :
بوسحم تنیز  رگا  یلو  درادن ؛ لاکـشا  دـشابن  تنیز  رگا  ندز  کنیع  هلأسم 3 - درادن . لاکـشا  فاص  بآ  رد  ندرک  هاگن  و  تسادـیپ ،

هلأسم 5- دـیوگب . کیبل  ندرک  هاگن  زا  دـعب  هک  تسا  بحتـسم  نکل  تسین ، هراـفک  هنییآ  هب  ندرک  رظن  رد  هلأسم 4 - تسین . زیاـج  دوش 
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هک تسا  نآ  طایتحا  نکل  درادن ، لاکـشا  دـتفایم  هنییآ  هب  ًاوهـس  وا  مشچ  یهاگ  هک  دـنادب  دـشاب و  هنییآ  تسا  نکاس  هک  یقاطا  رد  رگا 
ندیـشوپ مهن : دـشابن . تنیز  يارب  هچ  رگا  دـنکن  هاگن  هنییآ  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هلأسم 6 - دزادـنیب . نآ  يور  يزیچ  اـی  درادرب  ار  نآ 

نادرم هب  صاصتخا  مکح  نیا  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دنچ  نآ  رد  و  دریگیم . ار  اپ  يور  مامت  هچ  ره  باروج و  هویگ و  همکچ و  هزوم و 
هک تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دریگیم ، ار  اـپ  يور  هک  يزیچ  ندیـشوپ  هب  دوش  جاـتحم  درم  رگا  هلأسم 2 - درادـن . عناـم  نز  يارب  دراد و 

غورد هب  صاصتخا  نآ  تسا و  قوسف  مهد : تسین . هراـفک  دریگیم ، ار  اـپ  يور  هچنآ  ندیـشوپ  رد  هلأسم 3 - دهد . فاکـش  ار  نآ  يور 
و دـنک ، رافغتـسا  دـیاب  طـقف  تسین ، هراـفک  قوـسف  يارب  زا  و  تسا ، قوـسف  زین  ندرک  نارگید  هب  رخف  نداد و  شحف  هکلب  درادـن ، نتفگ 
و تسا . هَّللا » یلب و   » و هَّللا » ال و   » نتفگ نآ  تسا و  لادج  مهدزای : تسا . رتهب  دنک  حـبذ  واگ  رگا  دـهدب و  هرافک  يزیچ  تسا  بحتـسم 
رد یتلاـخد  يرآ »  » و هن »  » لـثم نآ  فدارم  تاـغل  ریاـس  رد  و  یلب »  » هملک و  ـال »  » هملک نتفگ  هکنآ  هلأسم 1 - تسا : هلأـسم  دـنچ  نآ  رد 

لثم نآ  فدارم  ای  دشاب  هَّللا »  » ظفل هب  رگا  مسق  هلأسم 2 - تسا . لادج  ریغ ، ّدر  ای  بلطم  تابثا  ماقم  رد  ندروخ  مسق  هکلب  درادن ، لادج 
ریاس قاحلا  بجاو  طایتحا  هلأسم 3 - تسین . لادج  هب  قحلم  دشاب  سک  ره  هب  ادخ  ریغ  هب  مسق  اما  و  تسا ، لادج  یسراف  نابز  رد  ادخ » »

هب دوشیم  بوسحم  لادـج  ضرا ، تاوامـس و  قلاخ  میحر و  نامحر و  هب  دروخب  مسق  یـسک  رگا  سپ  هلالج ، ظـفل  هب  تسا  هَّللا  ءامـسا 
رگا هلأسم 5 - نآ . ریغ  هلالج و  هب  دروخب  مسق  تسا  زیاج  یلطاب  لاطبا  ای  یقح  تابثا  يارب  ترورـض  ماقم  رد  هلأسم 4 - بجاو . طایتحا 
کی نآ  هراـفک  و  دـهدب ، دـیاب  هراـفک  هبترم  هس  رد  و  رافغتـسا ، رگم  تسین  وا  رب  يزیچ  هبترم  هس  زا  رتمک  رد  دـشاب  وگتـسار  لادـج  رد 

ود رد  دهدب و  هرافک  دنفـسوگ  کی  هبترم  کی  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب ، وگغورد  لادج  رد  رگا  هلأسم 6 - تسا . دنفسوگ 
دنفـسوگ کـی  لوا  هعفد  رد  غورد  هب  لادـج  رد  رگا  هلأـسم 7 - تسین . توق  زا  یلاـخ  هکلب  رتش ، کـی  هبترم  هس  رد  واـگ و  کـی  هبترم 

هب لادج  رد  رگا  هلأسم 8 - واگ . هن  دشاب  دنفـسوگ  کی  نآ  هرافک  غورد ، هب  دنک  لادج  نآ  زا  دعب  رگا  هک  تسین  دیعب  درک ، حبذ  هرافک 
هرافک دنفـسوگ  کی  ًارهاظ  غورد ، هب  درک  لادج  رگید  هبترم  کی  دعب  هرافک و  يارب  درک  حـبذ  واگ  کی  درک و  لادـج  هبترم  ود  غورد 

درک لادج  تسار  هب  رگا  هلأسم 9 - تسا . نآ  هرافک  واگ  کی  ًارهاظ  درک  لادج  تفگ و  غورد  هبترم  ود  واگ  حبذ  زا  دـعب  رگا  و  تسا ؛
هبترم هس  رگا  تروص  نیا  رد  دـهدب ، هرافک  هبترم  هس  زا  دـعب  هکنآ  رگم  تسا  هرافک  دنفـسوگ  کـی  دـشاب  دـنچ  ره  هبترم ، هس  زا  رتشیب 
تـسا رتش  کی  هرافک  دنک  لادج  رتشیب  ای  هبترم  هد  غورد  هب  رگا  هلأسم 10 - دنک . حبذ  دنفـسوگ  کی  دیاب  تسار ، هب  دنک  لادج  رگید 

رد واگ و  مود  هعفد  رد  دنفـسوگ و  لوا  هعفد  رد  تروص  نیا  رد  هک  دـنک  حـبذ  ار  هرافک  رتداـیز  اـی  هبترم  هس  زا  سپ  هکنآ  رگم  ًارهاـظ ،
رد و  تسا . ناویح  ندب  رد  هک  هنک  کک و  شپـش و  لثم  دنوشیم  نکاس  ندـب  رد  هک  یناروناج  نتـشک  مهدزاود : تسا . رتش  موس  هعفد 
هک یناکم  زا  ار  نآ  ندرک  لقن  تسین  زیاـج  هلأسم 2 - ندب . زا  ار  کک  شپـش و  نتخادنا  تسین  زیاج  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دنچ  اجنیا 

. دـهدن لقن  دـتفیب ، هک  تسا  نآ  ضرعم  رد  هک  یلحم  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دـتفیب ، دوش و  طقاس  نآ  زا  هک  ییاـج  هب  تسا  ظوفحم 
هلأسم 4- دـشاب . رتظوفحم  لوا  ناکم  رگا  دـنهدن ، لقن  ندـب  زا  رگید  یلحم  هب  یلحم  زا  ار  نآ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هلأسم 3 -
هب ندرک  تسد  هب  رتشگنا  مهدزیس : دهدب . هقدص  ماعط  زا  فک  کی  ًاطایتحا  نکل  دشابن ، هرافک  نداد  لاقتنا  ای  نتشک  رد  هک  تسین  دیعب 

تنیز و يارب  هن  دنک  تسد  هب  رتشگنا  رگا  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دنچ  اجنیا  رد  و  درادن . عنام  دشاب  بابحتـسا  يارب  رگا  و  تنیز ، تهج 
تنیز يارب  انح »  » مرُحم هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 2 - درادن . لاکشا  دنک ، تسد  هب  یتیصاخ  يارب  هکنآ  لثم  بابحتـسا  يارب  هن 

هلأسم 3- تسین . هجو  زا  یلاخ  تروص  ود  ره  رد  نآ  تمرح  هکلب  تسا  كرت  رد  طایتحا  دنکن ، دصق  ول  و  دشاب ، تنیز  رگا  هکلب  ددنبن 
بوخ طایتحا  یلو  درادن ؛ عنام  دنامن  ای  دنامب  مارحا  نامز  ات  شرثا  هچ  دشابن و  ای  دشاب  تنیز  دصق  هب  هچ  ددـنبب  انح »  » مارحا زا  لبق  رگا 
اجنیا رد  و  تنیز . تهج  هب  نز  يارب  تسا  رویز  ندیـشوپ  مهدراهچ ؛ درادن . هرافک  نتـسب  انح  ندرک و  تسد  هب  رتشگنا  هلأسم 4 - تسا .
هکلب دـشاب ، هتـشادن  نییزت  دـصق  دـنچ  ره  دـنک  كرت  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـشاب ، تنیز  رویز  رگا  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دـنچ 
نوریب مارحا  يارب  تسین  مزال  مارحا ، زا  لبق  نآ  ندیـشوپ  هب  هتـشاد  تداع  هک  ار  ییاهرویز  هلأسم 2 - تسین . توق  زا  یلاـخ  نآ  تمرح 
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رویز ندیشوپ  هلأسم 4 - دوخ . رهوش  هب  یتح  دهد  ناشن  درم  هب  دـیابن  نآ ، ندیـشوپ  هب  هتـشاد  تداع  هک  ار  ییاهرویز  هلأسم 3 - دروایب .
ندوب مارح  يوقا  هکلب  طوحا  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دنچ  نآ  رد  و  ندب . هب  تسا  ندیلام  نغور  مهدزناپ : درادن . هرافک  یلو  تسا ؛ مارح 

زا شیپ  دنک  لامعتسا  تسا  نآ  رد  شوخ  يوب  هک  ینغور  تسین  زیاج  هلأسم 2 - دشابن . نآ  رد  شوخ  يوب  هچ  رگا  تسا  نغور  ندیلام 
ندروخ هلأسم 4 - درادـن . یبیع  دـلامب  نغور  جایتحا  رارطـضا و  يور  زا  رگا  هلأسم 3 - مارحا . تقو  ات  دـنامیم  یقاـب  شرثا  رگا  مارحا ،

. تسین هرافک  نآ  ندیلام  رد  دـشابن  شوخ  يوب  نغور  رد  رگا  هلأسم 5 - دـشابن . نارفعز  لثم  شوخ  يوب  نآ  رد  رگا  درادـن  عنام  نغور 
زا تسا  وم  هلازا  مهدزناش : دـشاب . رارطـضا  يور  زا  هچ  رگا  تسا ، دنفـسوگ  کی  نآ  هرافک  دـشاب  شوخ  يوب  نغور  رد  رگا  هلأسم 6 -

، دایز مک و  نایم  تسین  یقرف  وم  هلازا  تمرح  رد  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دنچ  نآ  رد  و  لُِحم . هچ  دشاب  مرُحم  هچ  دوخ ، ریغ  ای  دوخ  ندب 
مشچ يوم  رس و  درد  شپش و  يدایز  لثم  درادن ؛ بیع  دشاب  ترورض  يور  زا  رگا  وم  هلازا  هلأسم 2 - تسا . مارح  زین  وم  کی  هلازا  هکلب 

تسین یقرف  وم  هلازا  رد  هلأسم 4 - درادن . لاکـشا  دوش  هدنک  دصق  نودب  ییوم  وضو  ای  لسغ  تقو  رد  رگا  هلأسم 3 - دنکیم . تیذا  هک 
هدزاود دشاب ، ترورض  تهج  هب  رگا  ندیـشارت  رـس  هرافک  هلأسم 5 - نآ . ریغ  ندرک و  یچیق  ای  ندـنک  ای  ندـیلام  هرون  اـی  ندیـشارت  نیب 

( ریـس هد   ) كراچ کی  دُم »  » و دنک ، ینابرق  دنفـسوگ  کی  ای  دریگب ، هزور  زور  هس  ای  دهدب ، نیکـسم  شـش  هب  دیاب  هک  تسا  ماعط  دُم » »
نّیعت هکلب  دـهدب ، هراـفک  دنفـسوگ  کـی  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـشابن ، ترورـض  يور  زا  ندیـشارت  رگا  هلأسم 6 - ًاـبیرقت . تسا 
هکلب هرافک ، يارب  دنک  حبذ  دنفسوگ  کی  دیاب  دنک  وم  هلازا  دوخ  لغب  ود  ره  ریز  زا  رگا  هلأسم 7 - تسین . دیعب  تروص  نیا  رد  دنفسوگ 
يوم رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 8 - دهدب . هرافک  دنفسوگ  کی  دنک  وم  هلازا  مه  لغب  کی  ریز  زا  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا 

، دتفیب رتشیب  ای  وم  کی  دوخ و  شیر  ای  رـس  هب  دـشکب  تسد  رگا  هلأسم 9 - دهدب . ار  ندیـشارت  هرافک  ندیـشارت ، ریغ  هب  دنک  هلازا  ار  رس 
دنچ اجنیا  رد  و  دناشوپب . ار  وا  هچ  ره  هب  ار  دوخ  رـس  تسا  درم  ندیناشوپ  مهدـفه : دـهدب . هقدـص  ماعط  فک  کی  هک  تسا  نآ  طایتحا 
ریغ لاشوپ و  اود و  انح و  لِگ و  لثم  دـناشوپن ؛ مه  یـششوپ  ریغ  ياـهزیچ  هب  ار  رـس  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هلأسم 1 - تسا : هلأسم 

تسا زیاج  هلأسم 3 - دوش . هدیشوپ  نآ  هب  رس  هک  لمح  يارب  راب  لثم  دراذگن ؛ رـس  رب  يزیچ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 2 - اهنیا .
ار رس  تسین  زیاج  هلأسم 4 - تسا . نآ  كرت  رد  طایتحا  نکل  دراذگب ، رس  يور  ار  اهتسد  هکنآ  لثم  دناشوپب ؛ ار  رـس  دوخ ، ندب  ضعب  هب 

دیابن سپ  رس ، ضعب  تسا  رس  مکح  رد  هلأسم 5 - دنک . نآ  ریغ  هکرس و  بالگ و  لثم  يرگید  عیام  ریز  تسین  زیاج  هکلب  دنک ، بآ  ریز 
. دیناشوپ ار  اهنآ  دیابن  سپ  تسا  بوسحم  رـس  زا  ًارهاظ  اهـشوگ  هلأسم 6 - دنک . يرگید  عیام  ای  بآ  ریز  هن  دـناشوپب و  مه  ار  رـس  ضعب 
هلأسم 8- تسین . نآ  ندناشوپ  زا  یعنام  باوخ  تقو  رد  سپ  تسین ، بوسحم  رـس  زا  درادن و  عنام  نادرم  يارب  ور  ندـیناشوپ  هلأسم 7 -

بیع ددنبیم  رس  هب  دردرس  يارب  هک  ار  یلامتـسد  هلأسم 9 - درادن . عنام  هدش و  انثتسا  شـشوپ  مکح  زا  رـس  رب  بآ  کیخ  دنب  نتـشاذگ 
هک يوحن  هب  دـنزادنیب  ینامک  يور  ار  ياهچراپ  رگا  هلأسم 11 - درادن . عنام  ندیباوخ  يارب  شلاب  يور  رس  نتـشاذگ  هلأسم 10 - درادن .

شود ریز  هلأسم 12 - درادن . لاکـشا  دنبهشپ  رد  نتفر  نینچمه  و  درادن ، عنام  هشپ  زا  ظفح  يارب  دننک  نآ  ریز  ار  رـس  دـشاب و  رـس  يالاب 
هلوح و اب  دیابن  تسش ، ار  رـس  رگا  هلأسم 13 - تسین . زیاج  دریگ ، ورف  ار  رـس  هک  يراشبآ  ریز  نکل  درادـن ، عنام  مرُحم  يارب  نتفر  مامح 

نودب رگا  و  دناشوپب ، ار  دوخ  رـس  دیابن  درم  ندـیباوخ ، تقو  رد  هلأسم 14 - تسا . همه  مکح  رد  مه  رـس  ضعب  دنک و  کشخ  لامتـسد 
بحتـسم و  دنک ، زاب  ار  رـس  ًاروف  تسا  بجاو  دیناشوپ ، یـشومارف  يور  زا  رگا  روط  نیمه  و  دنک ، زاب  ار  نآ  ًاروف  دـیاب  دـیناشوپ ، تافتلا 

و تسا ، دنفـسوگ  کی  نآ  هرافک  اـحنا ، زا  يوحن  هب  دـناشوپب  ار  رـس  رگا  هلأـسم 15 - نآ . نتفگ  تسا  طوحا  هکلب  دـیوگب ، هیبـلت  تسا 
؛ دـهدب هرافک  ررکم  دـیناشوپ ، ار  رـس  ررکم  رگا  هک  تسا  نآ  طوحا  هلأسم 16 - رـس . ضعب  ندـناشوپ  يارب  تسا  هرافک  بجاو  طایتحا 

رگا هلأسم 17 - ندوبن . بجاو  دیآیمن  دـیعب  رظن  هب  تسین و  مولعم  هرافک  ددـعت  هچرگ  تسا ، هرافک  دنفـسوگ  کی  هعفد  ره  يارب  ینعی 
هچرگ تسا ، بولطم  یلیخ  هرابود  نداد  هرافک  هب  طایتحا  دـیناشوپ ، ار  رـس  زاـب  درک و  حـبذ  هراـفک  يارب  ار  دنفـسوگ  دـیناشوپ و  ار  رس 

يور زا  رگا  سپ  دـناشوپب ، ار  رـس  دـمع  هلأسم و  هب  ملع  يور  زا  هک  تسا  بجاو  یتروص  رد  هراـفک  هلأسم 18 - تسین . مولعم  شبوجو 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 506 

http://www.ghaemiyeh.com


و عقرب . دنبور و  باقن و  هب  ار  دوخ  يور  تسا  نز  ندیناشوپ  مهدجه : درادن . هرافک  دناشوپب ، نایـسن  وهـس و  تلفغ و  ای  هلأسم  نتـسنادن 
ياهزیچ لگ و  لاـشوپ و  لـثم  دـشاب ، فراـعتم  ریغ  ياـهزیچ  هچ  رگا  زیچ  ره  هب  ار  ور  ندـیناشوپ  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دـنچ  اـجنیا  رد 

نآ دیابن  تسا و  نآ  مامت  مکح  رد  ور  ضعب  هلأسم 2 - دـناشوپب . ار  دوخ  يور  نزبداب  اب  تسین  زیاج  و  طایتحا ، رب  انب  تسین  زیاج  رگید ،
شلاب يور  ندـیباوخ  يارب  ار  دوخ  يور  رگا  هلأسم 4 - درادن . عنام  دراذـگب ، تروص  يور  ار  دوخ  ياهتـسد  رگا  هلأسم 3 - دناشوپب . ار 

نکل دناشوپب ، ار  ور  فارطا  زا  یمک  رس  ندیناشوپ  يارب  ًاتمدقم  و  دناشوپب ، ار  رس  زامن  يارب  تسا  بجاو  هلأسم 5 - درادن . عنام  دراذگب ،
نییاپ هدنکفا  رـس  هب  هک  ار  هماج  ای  رداچ  مرحمان ، زا  نتفرگ  ور  يارب  تسا  زیاج  هلأسم 6 - دنک . زاب  ار  نآ  ًاروف  زامن  زا  دـعب  تسا  بجاو 

هک ار  يزیچ  نآ  هک  تسا  نآ  رتهب  هلأسم 7 - تسین . وا  رب  يزیچ  ندرگ و  ات  جایتحا  تروص  رد  هکلب  هناچ ، هکلب  ینیب ، يذاحم  ات  دزادنیب 
. تسا طوحا  راک  نیا  هکلب  دبـسچن ، تروص  هب  هک  دراد  هگن  ور  زا  رود  رگید  زیچ  ای  تسد  اب  دزادـنایم  نییاـپ  رـس  زا  تجاـح  عقوم  رد 

نآ ندوبن  بجاو  يوقا  هچرگ  تسا  طوحا  نآ  و  دناهتـسناد ، مزـال  هراـفک  تروص ، زا  ار  هماـج  نتـشاد  هگن  رود  يارب  یـضعب  هلأسم 8 -
هیاس مهدزون : تسا . طایتحا  قفاوم  هچرگ  تسین ، مزال  هراـفک  دـشاب  هک  وحن  ره  هب  ور  ندـناشوپ  نتخادـنا و  باـقن  رد  هلأسم 9 - تسا .

اهنز و يارب  و  نادرم ، يارب  زا  تسین  زیاج  نداد  رارق  هیاـس  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دـنچ  اجنیا  رد  و  دوخ . رـس  يالاب  تسا  درم  نداد  رارق 
رد اما  و  تسا ، ندرک  یط  لزنم  لاحب  صتخم  رـس  يـالاب  نداد  رارق  هیاـس  ندوب  مارح  هلأسم 2 - درادـن . مه  هرافک  و  تسا ، زیاج  اههچب 

درادن عنام  نداد  رارق  رـس  رب  هیاس  نآ  لثم  رتچ و  اب  و  درادن ، عنام  نتفر  هیاس  ریز  نآ  ریغ  ای  دـشاب  ینم  رد  درک  لزنم  یلحم  رد  هک  یلاح 
دننکیم تارمج  یمر  هک  یلحم  ای  دننکیم  حبذ  هک  یلحم  ات  دوخ  رداچ  زا  ینم  رد  هک  درادن  عنام  سپ  دـشاب  نتفر  هار  لاح  رد  هچ  رگا 

یط تقو  رد  نداد  رارق  هیاـس  ندوـب  مارح  رد  تسین  قرف  هلأسم 3 - نتفر . هار  لاح  رد  تسا  كرت  بحتـسم  طاـیتحا  هچرگ  دورب  رتچ  اـب 
. دشاب یتشک  فقـس  ریز  ای  دشاب  امیپاوه  رد  ای  دشاب  هدیـشوپرس  لیبموتا  رد  ای  دراد  شوپور  هک  دـشاب  یلمحم  رد  هکنآ  نیب  لزنم  ندرک 

زئاج هچ  رگا  دـنکن ، لالظتـسا  دـشاب  وا  رـس  يالاب  هک  يزیچ  ره  ای  لـمحم  يولهپ  هب  لزنم  یط  تقو  رد  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هلأسم 4 -
دننک رذن  رگا  امیپاوه  اب  دنوش  فرـشم  هکم  هب  دنهاوخیم  رگید  ياج  ای  نارهت  زا  هک  یناسک  هلأسم 5 - تسین . توق  زا  یلاخ  نآ  ندوب 
نکل جح ، هب  دنورب  دیاب  امیپاوه  زج  دـشابن  يرگید  هار  رگا  و  دـنوش ، مرحم  دـیاب  تسا و  حیحـص  اهنآ  رذـن  نارهت  زا  نتـسب  مارحا  يارب 
مرحم دیاب  دوش  مرحم  رگید  ياج  ای  نارهت  زا  درک  رذن  هک  یسک  هلأسم 6 - دنهدب . هرافک  دیاب  لزنم  یط  لاح  رد  ندوب  فقس  ریز  يارب 

رد دریگن  رارق  فقــس  ریز  هـک  دـشابن  یهار  رگا  و  دریگن ، رارق  لزنم  یط  رد  هیاـس  ریز  هـک  دورب  یهار  زا  دـیاب  ناـکمالا  یتـح  و  دوـش ،
هلأسم 7- تسا . هدرک  تیصعم  هب  يالتبم  دمع  يور  زا  ار  دوخ  هکنآ  يارب  تسا  راکتیـصعم  رذن  زا  شیپ  بلطم  نیا  هب  تافتلا  تروص 
اب دـنوش و  مرُحم  هرجـش  دجـسم  رد  اجنآ  زا  و  دـنورب ، هنیدـم  هب  امیپاوه  اب  تسا  مزال  دـنورب  هکم  هب  امیپاوه  اـب  دـنهاوخیم  هک  یناـسک 

اجنآ زا  هفحج و  هب  دـنورب  ناکما  تروص  رد  هفحج و  هب  نتفر  دـصقب  هدـج  دـنورب  هکنآ  ای  دـنورب و  هکم  هب  درادـن  فقـس  هک  یلیبموتا 
هک تسا  نآ  رتهب  دنوش و  مرُحم  هدج  زا  تشادن  ناکما  تاقیم  هب  نتفر  رگا  و  همظعم ، هکم  هب  دنورب  شوپوریب  لیبموتا  اب  دنوش و  مرُحم 

طایتحا فالخ  بش  رد  لزنم  یط  لاح  رد  فقس  ریز  رد  نتسشن  هلأسم 8 - دننک . مارحا  دیدجت  تسا  هکم  هدج و  نیب  هک  مه  هدح »  » رد
. دنکیم تکرح  بش  هک  ییامیپاوه  رد  مرُحم  نتـسشن  ندوب  زیاج  تسین  دیعب  نیا  رب  انب  تسین ؛ دـیعب  رظن  هب  نآ  ندوب  زیاج  هچرگ  تسا 
رد دـنوشیم  راوس  یتشک  هک  یناسک  هلأسم 10 - هدایپ . هراوس و  نیب  تسین  قرف  نداد ، رارق  رـس  يـالاب  هیاـس  ندوبن  زیاـج  رد  هلأسم 9 -
رد لالظتسا  هلأسم 11 - تسا . زیاج  نتـسشن  ًارهاظ  تسا  هیاس  هک  یتشک  راوید  راـنک  رد  نکل  دـنورب ، دـیابن  نآ  فقـس  ریز  مارحا  لاـح 

هیاس هرافک  هلأسم 12 - دهدب . هرافک  دیاب  نکل  تسا ، زیاج  یگدـنراب  ای  امرـس  تدـش  ای  امرگ  تدـش  لثم  يرذـع  يارب  لزنم  یط  تقو 
يوقا هلأسم 13 - بجاو . طایتحا  رب  انب  رایتخا ، اب  هچ  دـشاب  هدـنکفا  هیاس  رذـع  اب  هچ  تسا  دنفـسوگ  کـی  لزنم  یط  لاـح  رد  نداد  رارق 

ره جح ، مارحا  رد  تسا  دنفـسوگ  کی  و  دشاب ، هداد  رارق  هیاس  هبترم  کی  زا  شیب  دـنچ  ره  هرمع  مارحا  رد  تسا  دنفـسوگ  کی  تیافک 
هلأسم 1- تسا : هلأسم  دـنچ  اجنیا  رد  و  دوخ . ندـب  زا  تسا  نوخ  ندروآ  نوریب  متـسیب : دـشاب . هدرک  لالظتـسا  هبترم  کی  زا  شیب  دـنچ 
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ندیشارخ لثم  هب  تسین  زیاج  هلأسم 2 - تسین . مارح  ندیشک  ار  وا  نادند  ای  وا  ندرک  تماجح  لثم  يرگید ، ندب  زا  نوخ  ندروآ  نوریب 
جایتحا لاح  رد  تسا  زیاج  هلأـسم 3 - دروآ . نوریب  اهنادـند  نب  زا  نوخ  ندومن  كاوسم  هب  روط  نیمه  و  دروآ ، نوریب  نآ  زا  نوخ  ندـب 

هک یتروـص  رد  ندـیراخ  ار  برج  و  جاـیتحا ، لاـح  رد  ندروآ  نوریب  ار  لـمد  نوـخ  روـط  نیمه  و  نآ ، ریغ  تماـجح و  هب  دریگب  نوـخ 
نآ رد  و  نتفرگ . نخان  مکی : تسیب و  درادن . هرافک  ندروآرد ، ندـب  زا  نوخ  هلأسم 4 - دیآرد . نوخ  نآ  زا  هچ  رگا  تسا ، رازآ  بجوم 

ضعب دشاب و  هداتفا  نآ  ضعب  هکنآ  لثم  دوش ؛ رازآ  بجوم  هکنآ  رگم  دریگب  مه  ار  نخان  ضعب  تسین  زیاج  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دنچ 
یقرف هلأسم 3 - دریگب . ار  تسد  نخان  تسین  زیاج  هچناـنچ  دریگب ، مه  ار  اـپ  نخاـن  تسین  زیاـج  هلأسم 2 - دـشاب . وا  رازآ  بجوم  رگید 

هب یتح  هجو  چـیه  هب  دـنکن  نخان  هلازا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  ریگنخاـن ، اـی  وقاـچ  اـی  دـشاب  یچیق  يریگنخاـن ، تـالآ  نیب  تسین 
هتشاد يدایز  تسد  رگا  نینچمه  و  ًاطایتحا ، دریگب  ار  نآ  نخان  تسین  زیاج  دشاب ، هتشاد  يدایز  تشگنا  رگا  هلأسم 4 - نادند . ناهوس و 
هلأسم تسا . يدایز  تسد  نآ  ای  تشگنا  نآ  دوش  مولعم  رگا  زاوج ، تسین  دـیعب  هچ  رگا  دریگن  ار  نآ  نخان  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـشاب ،

ماعط دم  کی  دـیاب  هدیـسرن ، هد  هب  ات  تسد  نخان  ره  يارب  و  دـهدب ، هرافک  دـیاب  ماعط  دـم  کی  دریگب  اپ  ای  تسد  زا  نخان  کی  رگا  - 5
. تسا نآ  هرافک  دنفـسوگ  کی  دریگب  سلجم  کی  رد  ار  اـهاپ  اهتـسد و  نخاـن  ماـمت  رگا  هلأسم 6 - اپ . ياـهنخان  رد  نینچمه  و  دـهدب ،
ود دریگب  ار  اهاپ  نخان  رگید  لحم  دـنچ  ای  رگید  لحم  رد  سلجم و  دـنچ  ای  سلجم  کی  رد  دریگب  ًامامت  ار  اهتـسد  نخان  رگا  هلأسم 7 -

نخان يارب  دنفـسوگ  کی  دریگب  نخان  هد  زا  رتمک  ار  اهاپ  نخان  دریگب و  ار  اهتـسد  نخان  مامت  رگا  هلأسم 8 - تسا . نآ  هرافک  دنفسوگ 
هد زا  رتمک  ار  اهتـسد  نخان  ًامامت و  دریگب  ار  اهاپ  نخان  رگا  نینچمه  و  دـهدب ، دـیاب  ماعط  دـم  کی  اپ  ياهنخان  زا  کی  ره  يارب  تسد و 

رگا تسا  نینچمه  و  دهدب ، هرافک  ماعط  دم  کی  دیاب  کی  ره  يارب  تسد  زا  نخان  جـنپ  دریگب و  اپ  زا  نخان  جـنپ  رگا  هلأسم 9 - دریگب .
رگا سپ  دشاب ، هتـشاد  نخان  هد  زا  رتشیب  رگا  هلأسم 10 - دـهدب . هرافک  دـیاب  کی  ره  يارب  دریگب  اپ  تسد و  زا  کـی  ره  رد  هد  زا  رتمک 
کی کی ، ره  يارب  دهدب  هرافک  ات ، هد  زا  يدایز  نخان  يارب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دهدب ، دنفـسوگ  کی  دـیاب  دریگب  ار  مامت 

و دـهدب ، دنفـسوگ  کی  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دریگب ، ار  یلـصا  نخان  هد  دراد ، نخاـن  هد  زا  رتشیب  هک  یـسک  رگا  هلأسم 11 - دم .
طایتحا اهیدایز  يارب  دـهدب و  دـم  کی  یلـصا  ياهنخان  يارب  دریگب  ار  يداـیز  ياـهنخان  زا  یـضعب  ار و  یلـصا  ياـهنخان  زا  یـضعب  رگا 
ياهنخان سلجم  نامه  رد  دـعب  داد و  ار  نآ  هرافک  تفرگ و  ار  تسد  ياهنخان  مامت  رگا  هلأسم 12 - دهدب . هرافک  هک  تسا  نآ  بحتسم 

ره يارب  تفرگ  ار  نآ  مامت  تشاد و  نخان  هد  زا  رتمک  یسک  رگا  هلأسم 13 - دهدب . هرافک  رگید  دنفسوگ  کی  دیاب  تفرگ ، ًامامت  ار  اپ 
، نخان نتفرگ  هب  دش  جاتحم  رگا  هلأسم 14 - دنک . حبذ  دنفـسوگ  کی  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دهدب ، دیاب  ماعط  دُم  کی  کی ،
، طایتحا رب  انب  دیاین  نوخ  دنچ  ره  تسا  نادند  ندنک  مود : تسیب و  دهدب . دش  رکذ  هک  وحن  نامه  هب  هرافک  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 

دنچ اجنیا  رد  و  دشاب . هدـییور  مرح  رد  هک  یهایگ  ای  تخرد  ندـنک  موس : تسیب و  دـهدب . هرافک  دنفـسوگ  کی  هک  تسا  نآ  طایتحا  و 
شدوخ ار  نآ  رگا  سپ  دـش ، وا  لزنم  هکنآ  زا  دـعب  دـشاب  هدـش  هدـییور  مرُحم  لزنم  رد  یتـخرد  اـی  یهاـیگ  رگا  هلأسم 1 - تسا : هلأـسم 

هتـشاکن ار  نآ  شدوخ  نکل  هدش ، وا  لزنم  هکنآ  زا  دعب  هدییور  وا  لزنم  رد  یتخرد  رگا  هلأسم 2 - دنکب . ار  نآ  تسا  زیاج  دشاب ، هتشاک 
لزنم هکنآ  زا  دعب  هدـییور  وا  لزنم  رد  هک  یهایگ  رگا  هلأسم 3 - تسا . زاوج  يوقا  هچرگ  دنکن ، عطق  ار  نآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـشاب ،
ياراد هک  دـشاب  هدـیرخ  یلزنم  رگا  هلأـسم 4 - دـنکن . عطق  ار  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـشاب ، هتـشاکن  ار  نآ  شدوخ  هدـش و  وا 

عطق ار  اهنآ  دـناوتیم  تسا و  نوریب  مکح  نیا  زا  امرخ  تخرد  هویم و  ياـهتخرد  هلأسم 5 - دنک . عطق  ار  نآ  دـیابن  تسا  هایگ  تخرد و 
تسین زیاج  هک  ار  یتخرد  رگا  هلأسم 6 - درادن . عنام  نآ  عطق  تسا و  انثتـسم  مکح  زا  تسا  یفورعم  هایگ  هک  رخذا )  ) اههایگ رد  و  دنک ،
ضعب رگا  هلأسم 7 - دنفـسوگ . کی  دشاب  کچوک  رگا  و  دهدب ، هرافک  واگ  کی  دشاب  گرزب  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنکب ، شندنک 

زیاج هلأسم 9 - رافغتسا . زجب  تسین ، هرافک  اههایگ  عطق  رد  هلأسم 8 - دهدب . هرافک  ار  نآ  تمیق  هک  تسا  نآ  يوقا  دنک ، عطق  ار  تخرد 
، مرح هایگ  تخرد و  عطق  زا  دش  رکذ  هچنآ  هلأسم 10 - دنکن . عطق  وا  يارب  شدوخ  یلو  دروخب ؛ فلع  هک  دراذگب  ار  دوخ  رتش  هک  تسا 
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، دوش عطق  وا  نتفر  هار  زا  یهایگ  دورب و  هار  فراـعتم  وحن  هب  رگا  هلأسم 11 - تسا . تباـث  سک  همه  يارب  هکلب  تسین  مرُحم  هب  صتخم 
يارب رگم  دشاب  گنج  تالآ  زا  هچ  ره  گنفت و  هزین و  ریـشمش و  لثم  طوحا ، رب  انب  نتـشادرب  رد  حالـس  مراهچ : تسیب و  درادن . لاکـشا 

. تسا نآ  كرت  طوحا  و  دشاب ، رهاظ  رگا  دشابن  وا  نت  هب  هک  یتروص  رد  درادرب  هارمه  ار  حالس  تسا  هورکم  و  ترورض ،

مارحا تامرحم  هقرفتم  لئاسم 

هچنآ هلأسم 2 - درادن . هرافک  دریگب ، ار  رس  مامت  هچ  رگا  ددنبب  رـس  رود  هب  یلامتـسد  دردرـس  يارب  مارحا  لاح  رد  یجاح  رگا  هلأسم 1 -
راچان هب  دورب و  هدـش  عقاو  ریـسم  رد  هک  ییاهلپ  ریز  زا  نیـشام  رگا  نیا  رب  اـنب  تسا ؛ نداد  رارق  رـس  رب  هیاـس  تسا ، مارح  مارحا  لاـح  رد 

ادـیپ یلاکـشا  دـنریگ ، رارق  فقـس  ریز  نیمرُحم  دوـش و  فـقوتم  فقـس  ریز  رد  نیزنب  لـحم  رد  اـی  و  دـننک ، روـبع  اـهلپ  ریز  زا  نیمرُحم 
اب دهدب و  هرافک  دنفسوگ  کی  مارحا  ره  رد  دیاب  دنکیم ، یگدننار  فقسم  نیـشام  اب  هک  یـصخش  هلأسم 3 - درادـن . هرافک  دوشیمن و 
هک ینیلعن  ندیـشوپ  هلأـسم 4 - نداد . رارق  رـس  رب  هیاـس  دراوم  ریاـس  رد  نینچمه  و  دوـشیمن ، رارکت  هراـفک  ندـش  راوـس  هداـیپ و  رارکت 

نیا رب  اـنب  تسین ؛ لالظتـسا  بش  رد  هلأسم 5 - درادـن . یعنام  مارحا  لاح  رد  دریگن  ار  اپ  يور  مامت  یلو  دـشاب ؛ هتـشاد  یـضیرع  ياهدـنب 
هک دـشاب  هریت  يروط  هب  ربا  رگم  تسین  زیاـج  زور  رد  يربا  ياوه  رد  یلو  دورب ؛ هکم  هب  رادفقـس  نیـشام  اـب  بش  رد  مرُحم  تسا  زیاـج 

هرافک دیاب  دنکیم ، رفس  فقـس  ریز  رگا  یلو  دوش ؛ مرُحم  رذن  اب  نارهت  لثم  رود  ياهاج  زا  تسا  زیاج  هلأسم 6 - دنکن . قدص  لالظتسا 
رد رگم  دـنکن ، قیرزت  دوشیم  ندـب  زا  نوخ  ندـمآ  نوریب  بجوم  رگا  یلو  درادـن  عناـم  مارحا  لاـح  رد  لوپمآ  قیرزت  هلأسم 7 - دهدب .

رتچ و لثم  دـنک  تکرح  صخـش  اـب  هک  ياهیاـس  نیب  یقرف  نداد ، رارق  رـس  رب  هیاـس  ندوب  مارح  رد  هلأسم 8 - ترورـض . تجاح و  دروم 
تسه اههداج  رد  هک  ییاهلپ  ریز  زا  روبع  رب  یلو  تسین ؛ رایتخا  رابجا و  نیب  یقرف  تسین و  هریغ  لپ و  لثم  تباث  هیاس  و  فقـسم ، نیـشام 
مارحا رد  هن  رگ  و  هدش ، جراخ  مارحا  زا  هدناسر  مامتا  هب  ار  هدش  دساف  جح  رگا  دنک ، لطاب  ار  شجح  هک  یسک  هلأسم 9 - تسین . قداص 

يارب دناوتیم  دنتسه ، رود  مارحلا  دجسم  زا  هک  هکم  دیدج  ياههلحم  رد  ول  و  دیسر ، لزنم  هب  مرُحم  هکنآ  زا  دعب  هلأسم 10 - تسا . یقاب 
رد ناروناج ، لیبق  نیا  زا  کلومرام و  نتـشک  اـیآ  س - - 11 دورب . هیاس  ریز  ای  دوش ، راوس  فقسم  ياهنیـشام  رد  مارحلا  دجـسم  هب  نتفر 

هفرع فوقو  زا  لبق  جح ، مارحا  رد  دمع  ملع و  يور  زا  رگا  س - - 12 تسین . بوسحم  مارحا  تامرحم  زا  ج - دراد ؟ لاکشا  مارحا  لاح 
زا دعب  دراد و  هرافک  تسا و  لطاب  يوقا  رب  انب  مه  مارحلا  رعـشم  فوقو  زا  لبق  و  تسا ، لطاب  وا  جـح  ًاملـسم  دـیامن ، عامج  دوخ  هجوز  اب 
مه هرافک  تسا و  حیحـص  وا  لمع  لهج ، تروص  رد  ج - دراد ؟ ياهفیظو  هچ  لهج  تروص  رد  اـیآ  دـنک ، هداـعا  هدـنیآ  لاـس  رد  ماـمتا 

؛ تسین یعنم  روبزم  درم  رب  ج - دنزب ؟ تسد  ذاذتلا  يور  زا  ار  دوخ  مرُحم  هجوز  دناوتیم  ندش  لُِحم  زا  سپ  رهوش  ایآ  س - - 13 درادن .
هک ار  شنز  هدــمآرد ، مارحا  زا  هـک  يدرف  س - - 14 طوحـالا . یلع  دوش ، رـضاح  دـیابن  لاؤس  ضرف  رد  دربیم ، تذـل  زین  نز  رگا  یلو 
رب يزیچ  هتشادن ، رایتخا  نز  رگا  ج - دراد ؟ یمکح  هچ  نز  درم و  هب  تبسن  راک  نیا  ایآ  تسین ، یضار  نز  هچ  رگا  دسوبیم  تسا  مرُحم 

لامعتسا ندب  يارب  دوشیم  ایآ  دراد ، ییوب  هک  اهوپماش  زا  یضعب  نوباص و  س - - 15 تسا . هدشن  بجاو  هرافک  مه  درم  رب  و  تسین ، وا 
عنام تروص  نیا  ریغ  رد  و  دننک ، بانتجا  نآ  زا  دنکیم ، شوخ  يوب  قدص  رگا  ج - تسین . مه  یـشوخ  يوب  یلیخ  ًانمـض  ریخ ؟ ای  درک 

هک تسا  نآ  طاـیتحا  ج - دراد ؟ تروص  هچ  مرُحم  يارب  دوـشیم ، يرادـهگن  هتخود  هظفحم  رد  هک  بآ  همقمق  لـمح  س - - 16 درادن .
، دنیبب ار  دوخ  هک  دـنکیم  هاگن  یهاگ  هنییآ ، رد  ندرک  رظن  دروم  رد  س - - 17 درادن . عنام  نآ  نتفرگ  تسد  و  دزادـنین ، شود  هب  ار  نآ 

تسا بانتجا  طوحا ، ج - تسا ؟ ناسکی  ای  دنکیم  قرف  مرُحم  يارب  ایآ  يدرد ، جالع  يارب  اًلثم  ای  هریغ و  نیـشام و  ندید  يارب  یهاگ  و 
تسا هنییآ  هک  یساکع  نیبرود  رد  و  دنریگیم ، سکع  رگیدمه  زا  ياهدع  مارحا  لاح  رد  س - - 18 لاؤس . رد  هدش  رکذ  دراوم  همه  رد 

، دوشیم رظن  هنییآ  رد  هک  تسین  مولعم  رگا  ج - ریخ ؟ ای  دراد  لاکـشا  دـییامرفب  دـننکیم ، رظن  دراد  يدـننام  هنییآ  فافـش و  تلاح  اـی  و 
هب مسق  ج - رازاب ؟ هچوک و  مدرم  هرمزور  ياهدنگوس  دننامه  دراد ، لاکـشا  مارحا  لاح  هب  یلومعم  دنگوس  ایآ  س - - 19 درادن . لاکشا 
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مرُحم ایآ  دراد ، یبرچ  هک  دـنراد  يدامپ  هب  جایتحا  ندـب  ندـش  زوسقرع  تلع  هب  یـضعب  س - - 20 تسین . مارحا  تامرحم  زا  ادـخ  ریغ 
، ترورـض دروم  ریغ  رد  ول  درادن و  هرافک  یلو  ترورـض ؛ دروم  رد  رگم  دناوتیمن  ج - ریخ ؟ ای  دلامب  دوخ  ندب  هب  دامپ  نیا  زا  دناوتیم 

هدنک هک  يدروم  رد  س - - 21 دشاب . رارطـضا  يور  زا  هچ  رگا  تسا ، دنفـسوگ  کی  نآ  هرافک  هک  دشاب  هتـشاد  شوخ  يوب  هکنآ  رگم 
هکنآ طرـش  هب  دنکیمن ، قرف  ج - تسه ؟ تلفغ  وهـس و  دمع و  نیب  یقرف  ایآ  دراد ، هرافک  تروص  رـس و  هب  تسد  ندیـشک  اب  وم  ندش 
دراد هرافک  تسا و  مارح  مرُحم  رب  هک  ییاهراک  زا  یکی  ای  دنک  وم  هلازا  مرُحم ، زا  مرُحم  ریغ  رگا  س - - 22 دشاب . يدمع  ندیشک  تسد 

هراـفک دـیاب  تسا و  مارح  دـشارتب ، ار  وا  رـس  یّلُحم  اًـلثم  هک  دوش  رـضاح  دوخ  راـیتخا  هب  مرُحم  رگا  ج - دراد ؟ یمکح  هچ  دـهد ، ماـجنا 
ات دنک  ربص  دهاوخب  رگا  تسا ، رت  شرس  مرُحم  س - - 23 روبزم . ّلُحم  رب  یتح  درادن ، هرافک  دشاب ، وا  رایتخا  نودب  هچنانچ  یلو  دـهدب ؛
اب ول  دـناوتیمن و  رگا  ج - تسا ؟ ممیت  شاهفیظو  ایآ  دوشیم ، اضق  شزامن  دـنکیم و  عولط  باتفآ  دریگب ، وضو  دوش و  کشخ  شدوخ 

لاح نیمه  اب  دراد و  یعونـصم  يوم  هک  یـسک  س - - 24 تسا . ممیت  لاح و  نیا  اـب  وضو  نیب  عمج  طوحا  دـنک ، کـشخ  ار  رـس  تسد 
ار نآ  درم  رگا  یلو  درادن ؛ جح  هرمع و  هب  ررـض  ج - دراد ؟ لاکـشا  ایآ  تسا ، هداد  ماجنا  ار  دوخ  لامعا  هدش و  مرُحم  جح  هرمع و  يارب 

ءزج مه  هناچ  ایآ  مارحا ، لاح  رد  نانز  يارب  تروص  ندیـشوپ  تمرح  هب  هجوت  اـب  س - - 25 دهدب . هرافک  دیاب  تسا ، هتشاذگ  شرـس  رب 
ریز ج - درادن ؟ یعنام  دناشوپب ، اهبل  ات  ار  هناچ  هک  دوش  هتشاذگ  رـس  رب  ياهعنقم  رگا  هکنیا  ای  دشاب ، زاب  دیاب  دوشیم و  بوسحم  تروص 

دناوتیم مرُحم  نز  ایآ  س - - 26 دراد . لاکـشا  هدش ، رکذ  لاؤس  رد  هک  يوحن  هب  ندـناشوپ  یلو  دوشیمن ؛ بوسحم  تروص  ءزج  هناچ 
و دوشن ، هدیـشوپ  دننک  یعـس  دیاب  ج - دناشوپب ؟ ار  نآ  يور  دناوتیمن  هک  دراد  ار  درم  رـس  مکح  ای  دنک ، كاپ  هلوح  اب  ار  دوخ  تروص 

ناشتروص هعنقم ، ندروآرد  ندیـشوپ و  يارب  مارحا  لاـح  رد  هک  اـهنز  س - - 27 درادـن . عنام  دوشن ، هدیـشوپ  ملع  يور  زا  ًادـماع و  رگا 
-28 درادن . عنام  دوشن ، هدیـشوپ  ملع  يور  زا  ًادماع و  رگا  و  دوشن ، هدیـشوپ  دـننک  یعـس  دـیاب  ج - دراد ؟ تروص  هچ  دوشیم ، هدیـشوپ 

مرُحم جـح  يارب  مارحلا  دجـسم  رد  هـک  یناـسک  اـیآ  دورب ، فقــس  ریز  دـناوتیم  مارحلا  دجــسم  اـت  لزنم  زا  مرُحم  هـک  دـیاهدومرف  س -
دنتـسین هکم  زا  ندـش  جراخ  يارب  ریـس  لاح  رد  دنتـسه و  هکم  لزنم و  رد  ًافرع  ات  ج - دنـشاب ؟ فقـس  ریز  هکم  رد  دـنناوتیم  دـنوشیم ،

هکم وزج  میعنت  نوچ  ج - دراد ؟ یمکح  هچ  وا  يارب  لالظتـسا  دوـشیم ، مرُحم  میعنت  زا  هک  یـسک  س - - 29 دنیامن . لالظتسا  دنناوتیم 
هک یسک  ایآ  تسا ، هدش  عقاو  هکم  دوخ  رد  هدرفم  هرمع  تاقیم  س - - 30 درادن . عنام  لاؤس  ضرف  رد  لالظتسا  تسا ، لزنم  هکم  هدش و 

هکم وا  تنوکـس  لـحم  هکنیا  هب  هجوت  اـب  ریخ ، اـی  دوش  راوـس  رادفقـس  سوـبوتا  رد  دـناوتیم  تسب ، مارحا  هدرفم  هرمع  يارب  اـجنآ  رد 
یلو دـندومن ؛ تکرح  هـکم  يارب  هنابـش  دـندش و  مرُحم  هرجـش  دجـسم  زا  يدارفا  س - - 31 درادـن . عناـم  روکذـم  ضرف  رد  ج - تسا ؟

یتدم يارب  ایآ  دنتشاد ، هاگن  ار  نیـشام  دندش و  رادیب  باتفآ  عولط  زا  دعب  دنتفر و  باوخ  هب  رادفقـس  نیـشام  رد  باتفآ  عولط  کیدزن 
يارب ج - دراد ؟ یمکح  هچ  دنوش ، هدایپ  دنهاوخیم  دنداتـسیا و  هک  نآلا  و  ریخ ، ای  دراد  هرافک  دـندوب ، فقـس  ریز  رد  ریـس  لاح  رد  هک 

، نیـشام نداتـسیا  زا  لبق  تافتلا و  ندـش و  رادـیب  زا  دـعب  رگا  یلو  تسین ؛ بجاو  هرافک  هداتـسیا ، نیـشام  ای  دـناهدوب ، باوخ  هک  یتدـم 
ماجنا رفـس  دـنکیم و  تکرح  فقـسیب  ياهنیـشام  یتقو  مارحا  لاـح  رد  س - - 32 تسا . بجاو  هرافک  ًارارطـضا ، ول  هدـش و  لالظتـسا 
نیشام ولج  تمسق  فقس  ریز  زا  نتشذگ  مزلتسم  هک  یتروص  رد  تسا ، هداتـسیا  هک  یلاح  رد  نیـشام  زا  ندش  راوس  هدایپ و  ایآ  دوشیم ،
نیشام رد  مارحلا  دجسم  زا  دنوشیم و  مرُحم  جح  يارب  مارحلا  دجسم  زا  هک  یناسک  س - - 33 درادن . عنام  ج - دراد ؟ یمکح  هچ  تسا ،
مارحلا دجـسم  زا  رادفقـس  لیبموتا  رد  ندش  راوس  ایآ  دنوشیم ، هدایپ  تسا  ناشیا  لزنم  هک  هیزیزع  رد  اًلثم  و  دنوشیم ؛ راوس  رادفقس 

رد درادـن و  عنام  لوا  ضرف  رد  ج - تسیچ ؟ مکح  دنـشاب ، هتـشاد  تافرع  دـصق  لوا  زا  دـنوشن و  هدایپ  رگا  و  دراد ، تروص  هچ  لزنم  هب 
ریدم قافتا  هب  تافرع  كرد  زا  دـعب  ( 1365  ) لاسما متـسه ، جح  ناوراک  همدـخ  زا  یکی  بناج  نیا  س - - 34 دننک . طایتحا  مود  ضرف 

هتفر و مارحلا  رعشم  هب  يرارطـضا  كرد  يارب  میتفرگ و  رارق  هتـسبرس  یـسوبوتا  کی  رد  ناوراک  ناوناب  بناج و  نیا  نواعم و  ناوراک و 
ریز رد  دیابن  هک  دمآ  مدای  هب  هاگان  مدوب ، هتسبرس  سوبوتا  رد  یباتفآ  ياوه  رد  اذل  میدروخرب ، نادنبهار  هب  ینم  هب  هَفلَدُْزم  ریسم  رد  نوچ 
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هدایپ نادـنبهار  رثا  رب  سوبوتا  فقوت  زا  سپ  هدـنام و  تسا  هدیـشوپرس  سوبوتا  هکنیا  هب  ملع  اب  ياهقیقد  دـنچ  مریگب ، رارق  سوبوتا  قاـط 
هرافک ایآ  . 1 دـییامرفب : مراد ، اضاقت  راوگرزب  نآ  رـضحم  زا  اذـل  مدومن ، یط  هدایپ  ینم  رد  ناوراک  رداچ  لحم  ات  ار  هار  یقب  ام  و  مدـش ،

ایآ متـسه ، نارهت  رد  نونکا  هک  یلاح  رد  . 3 ددرگ ؟ حبذ  ینم  رد  ًامتح  دـیاب  دـشاب ، هتفرگ  قلعت  هک  یتروص  رد  . 2 هن ؟ ای  دریگیم  قلعت 
هب ندومن  کمک  يارب  هورگ  ریدـم  روتـسد  هب  مدوب و  ناوراک  همدـخ  هک  یتروص  رد  . 4 میامن ؟ حـبذ  متماقا  لحم  رد  ار  ینابرق  مناوتیم 

، جح داتس  دزادرپب ؟ دیاب  یسک  هچ  ار  دنفسوگ  نیا  هجو  متـشادن ، لالقتـسا  دوخ  زا  مدوب و  ینم  مزاع  هبقع  هرمج  ْیمَر  يارب  نسم  ناوناب 
ینابرق دیاب  ج - هن ؟ ای  ددرگیم  طقاس  بناج  نیا  ندرگ  زا  ایآ  ار ، حبذ  دشاب  هدومن  لبقت  جح  داتس  هچنانچ  . 5 بناج ؟ نیا  ای  هورگ  ریدم 

داتس رد  نیلوئسم  هب  دیناوتیم  و  دنکیم ، تیافک  هرافک  يارب  مه  ناتدوخ  لحم  رد  حبذ  نکل  دییامن ، حبذ  ینم  رد  دیاب  هچ  رگا  و  دینک ،
ایآ س - - 35 تسین . حیحـص  تباین  نودـب  یلو  تسا ؛ یفاک  مه  اـهنآ  حـبذ  تروص  نیا  رد  و  دـننک ، حـبذ  امـش  يارب  هک  دـیهد  تباـین 

قرف ج - دوشیم ؟ لماش  مه  ار  دیـشروخ  لیام  شبات  زا  لصاح  ای  تسا ، دیـشروخ  يدومع  شبات  زا  لصاح  هیاـس  هب  طوبرم  لالظتـسا ،
قدص ج - دنکیم ؟ قدص  لالظتـسا  دتفیب  هناش  رب  طقف  هیاس  رگا  ای  دـشابیم ، رـس  رب  هیاس  هب  طوبرم  لالظتـسا ، ایآ  س - - 36 دنکیمن .
لماـش ج - دوشیم ؟ مه  نیـشام  راوید  زا  لـصاح  هیاـس  لـماش  اـی  دـشابیم ، فقـس  هب  طوـبرم  طـقف  لالظتـسا  اـیآ  س - - 37 دنکیمن .

رتچ ریز  ج - تسا ؟ ینم  مکح  زا  ریغ  تافرع  مکح  ای  درک ، تکرح  رتچ  ریز  دوشیم  ینم  لـثم  مه  تاـفرع  رد  اـیآ  س - - 38 دوشیمن .
ایآ دشابیم ، مدق  زا 1500  شیب  شلوط  هک  دناهدرک  ثادحا  ییاهلنوت  هکم  رهش  رد  س - - 39 درادن . لاکشا  تافرع  رد  ندرک  تکرح 

ار هار  نآ  شدوخ  رگا  یلب  درادـن ، عنام  ج - تسا ؟ فقـسم  هکنیا  هب  ملع  اب  درک ، رفـس  لیبموتا  اب  نآ  لخاد  دوشیم  جـح  مارحا  زا  دـعب 
یتسیاب ای  و  دیامن ، لالظتسا  دناوتیم  هکم ، هب  لوصو  ضحم  هب  مرُحم  ایآ  س - - 40 دراد . لاکشا  دورب ، فقس  نآ  ریز  زا  دنک و  رایتخا 

دودح زا  ًاریخا  س - - 41 درادن . عنام  لالظتسا  نآ ، هب  ندیسر  اب  و  تسا ، لزنم  هکم  ج - تسا ؟ زیاج  لزنم  ذاختا  زا  دعب  دسرب و  لزنم  هب 
هب میقتسم  رعْشَم  زا  هدرکن و  لزنم  زونه  هک  یمرُحم  يارب  هار  نیا  زا  روبع  ایآ  دناهدرک ، تسرد  ار  یفقسم  تارمج ، کیدزن  ات  هاگراتشک 

لاکـشا ج - تسا ؟ زیاـج  مرُحم  ریغ  زا  مرُحم  طـسوت  نخاـن  نتفرگ  اـیآ  س - - 42 درادـن . عنام  ج - هن ؟ اـی  تسا  زیاـج  دوریم ، تارمج 
رب هک  نادند  ندنک  س - - 44 درادن . لاکشا  ج - هن ؟ ای  دریگب  ریـصقت  دصق  هب  ار  رگید  مرُحم  نخان  دناوتیم  مرُحم  ایآ  س - - 43 درادن .
ای تسا  ندمآ  نوخ  تروص  رد  تمرُح  ریدقت  رد  و  دوشیم ؟ مه  ریغ  نادند  لماش  ای  دشابیم  شدوخ  نادـند  دوصقم  تسا  مارح  مرُحم 

درد ًادیدش  هک  ار  ینادند  ناوتیم  مارحا  لاح  رد  ایآ  س - - 45 دیآ . نوریب  نآ  زا  نوخ  دنچ  ره  دوشیمن ، ریغ  نادند  لماش  ج - ًاقلطم ؟
هرافک یلو  دراد ، عنام  دراد  ترورـض  رگا  ج - دوش ؟ يزیرنوخ  ثعاب  هچرگ  دیـشک ، دیـشکب ، ار  نآ  هک  دـنکیم  شرافـس  رتکد  دراد و 

ود دـیاب  ج - هرافک ؟ ود  ای  دـهدب  دـیاب  هرافک  کی  ایآ  دـناشوپب ، هتخود  زیچ  اب  ار  دوخ  رـس  مرُحم  هاگره  س - - 46 طوحـالا . یلع  دراد 
هب دیابن  اًلثم  دهدب ؛ روتسد  یـسک  هب  دیابن  مرُحم  هک  تسا  فورعم  مدرم  نیب  رد  س - - 47 نایسن . لهج و  تروص  رد  رگم  دهدب ، هرافک 
زا یتساوخرد  نینچ  مارحا  لاح  رد  رگا  ایآ  درادرب ، شدوخ  دـیاب  دـیهدب و  نم  هب  رگید  زیچ  ای  ياـچ  اـی  بآ  ناویل  کـی  دـیوگب  یـسک 

. درادن لاکشا  ج - هن ؟ ای  دراد  مه  هرافک  ایآ  هانگ  تروص  رد  و  هن ؟ ای  تسا  هدرک  هانگ  دنکب  دوخ  تسود 

مرح لوخد  تابحتسم 

قح ترضح  هب  تبـسن  ینتورف  عضاوت و  يارب  زا  . 2 دیامن ؛ لسغ  مرح  لوخد  تهج  هب  هدـش و  هدایپ  دیـسر ، مرح  هب  یجاح  هک  نیمه  . 1
اعد نیا  مرح  لوخد  تقو  . 3 دراد ؛ يدایز  باوث  لمع  نیا  و  دوش ، مرح  لخاد  هتفرگ  تسد  رد  ار  دوخ  نیلعن  هدـش و  هنهرباپ  الع  ّلج و 

، ٍقیمَع ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنیتْأَی  ٍِرماض  ِّلُک  یلَع  َو  ًالاجِر  َكُوتْأَی  ِّجَْحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  َو  ُّقَْحلا : َُکلْوَق  َو  َِکباتِک  یف  َْتُلق  َکَّنا  َّمُهَّللا  دناوخب : ار 
َو َكِْرمَِأل ، ًاعیطُم  ََکل ، ًابیجَتْسُم  َو  َِکئاِدِنل ، ًاعِماس  ٍقیمَع ، ٍّجَف  َو  ٍةَدیَعب  ٍۀَّقُش  ْنِم  ُْتئِج  ْدَق  َو  َکَتَوْعَد ، َباجا  ْنَّمِم  َنوُکا  ْنا  وُجْرا  ّینا  َّمُهَّللا 

ََۀلِْزنَْملا َو  َْکَیلا ، َۀـَبْرُْقلا  َو  َكَدـْنِع ، َۀَْـفلُّزلا  َِکلذـِب  ْیِغَْتبأ  َُهل ، ینَتْقَّفَو  اـم  یلَع  ُدْـمَْحلا  َکَـلَف  ََّیلا ، َکـِناسْحا  َو  َّیَلَع  َِکلْـضَِفب  َکـِلذ  ُّلُـک 

يوسوملا هللا  حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا
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َِکباذَع ْنِم  یّنِمآ  َو  ِراَّنلا ، یَلَع  ینََدب  ْمِّرَح  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َکِّنَِمب ، اْهنِم  َّیَلَع  ََۀبْوَّتلا  َو  یبُونُذـِل ، َةَرِفْغَْملا  َو  َْکیَدـَل ،
. دوجب ار  نآ  هتفرگ  رخذا )  ) فلع زا  يرادقم  مرح  لوخد  تقو  . 4 َنیمِحاَّرلا . َمَحْرا  ای  َِکتَمْحَِرب  َِکباقِع ، َو 

همظعم هکم  لوخد  تابحتسم 

یـسک و  دوش ، دراو  عضاوت  تلاح  اب  دوشیم  هکم  دراو  هک  یماگنه  و  دـیامنب ، لسغ  فلکم  تسا  بحتـسم  زین  همظعم  هکم  لوخد  يارب 
تسا بحتسم  مارحلا  دجـسم  لوخد  بادآ  دیآ . نوریب  نآ  نییاپ  زا  ندمآ  نوریب  تقو  هدش و  لخاد  هکم  يالاب  زا  دورب  هنیدم  هار  زا  هک 
ماگنه دوش و  دراو  راقو  هنیکـس و  تلاح  اب  هنهرب و  ياپ  اـب  تسا  بحتـسم  نینچمه  و  دـیامنب ، لـسغ  مارحلا  دجـسم  لوخد  يارب  فلکم 

هک تسا  نیا  وکین  نیا  رب  انب  تسا ؛ مالسلا  باب  لباقم  ینونک  لاح  رد  هبیش  ینب  باب  هک  دناهتفگ  و  دوش ، دراو  هبیش » ینب   » برد زا  دورو 
ُمالَّسلا دیوگب : هداتسیا ، مارحلا  دجسم  برد  رب  تسا  بحتسم  و  درذگب . اهنوتـس  زا  ات  دیایب  ًامیقتـسم  هدش و  دراو  مالـسلا  باب  زا  صخش 

، ِهَّللا ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلا  ِِهلُـسُر ، َو  ِهَّللا  ِءاِیْبنا  یلَع  ُمالَّسلا  ُهَّللا ، َءاش  ام  َو  ِهَّللا  َنِم  َو  ِهَّللِاب  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ُِّیبَّنلا  اَهُّیا  َْکیَلَع 
َنِم َو  ِهَّللِاب  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  دیوگب : دجـسم  برد  دزن  هک  تسا  دراو  رگید  تیاور  رد  و  َنیَملاْعلا . ِّبَر  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا ، ِلیلَخ  َمیهاْربا  یلَع  ُمالَّسلا 

، ِهَّللا ِلوُسَر  یلَع  ُمـالَّسلا  َو  ِهَّلل ، ُدْـمَْحلا  َو  ِهَّلل ، ِءامْـسَْألا  ُْریَخ  َو  ِِهلآ - َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا - ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَع  َو  ُهَّللا  َءاـش  اـم  َو  ِهَّللا  َیلا  َو  ِهَّللا 
ِهَّللا ِلیلَخ  یلَع  ُمالَّسلا  ِِهلُـسُر ، َو  ِهَّللا  ِءاِیْبنا  یلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََرب ، َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ُِّیبَّنلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمـالَّسلا  ِهَّللا ، ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُمـالَّسلا 

َو ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َنیِحلاَّصلا ، ِهَّللا  ِدابِع  یلَع  َو  اْنیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َو  َنیلَسْرُْملا  یَلَع  ُمالَّسلا  ِنمْحَّرلا ،
ٌدیمَح َکَّنا  َمیهاْربا ، ِلآ  َو  َمیهاْربا  یلَع  َتْمَّحََرت  َو  َتْکَراب  َو  َْتیَّلَـص  امَک  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ًادَّمَُحم  ْمَحْرا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َكِراـب 

، ْمِْهیَلَع ْمِّلَس  َو  َِکلُـسُر  َو  َِکئاِیْبنا  یلَع  َو  َِکلیلَخ  َمیهاْربا  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َِکلوُسَر ، َو  َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ٌدیجَم ،
ِْظفِِحب ینْظَفْحا  َو  َِکتاضْرَم  َو  َِکتَعاط  یف  یْنلِمْعَتْسا  َو  َِکتَمْحَر  َباْوبَأ  یل  ْحَْتفا  َّمُهَّللا  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َو  َنیلَسْرُْملا  یَلَع  ٌمالَس  َو 

، ِهیجاُنی ْنَّمِم  ینَلَعَج  َو  ُهَدِجاسَم ، ُرُمْعَی  ْنَّمِم  ینَلَعَج  َو  ِهِراَّوُز ، َو  ِهِْدفَو  ْنِم  ینَلَعَج  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َکِهْجَو ، ُءانَث  َّلَج  ینَْتیَْقبا  ام  ًاَدبَأ  ِنامیْالا 
ُنمْحَر ای  ُهَّللا  ای  َُکلَأْسَأَف  ٍروُزَم  ُمَرْکَأ  َو  ٍِّیتأَم  ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ُهَراز ، َو  ُهاتأ  ْنَِمل  ٌّقَح  ٍِّیتأَم  ِّلُـک  یلَع  َو  َکـِْتَیب ، یف  َكُِرئاز  َو  َكُدـْبَع  ّینا  َّمُهَّللا 

، ٌدَحَأ ًاوُفُک  ََکل خ ل )  ) َُهل ْنُکَی  َْمل  َو  َْدلُوت  َْمل  َو  ِْدَلت  َْمل  ٌدَمَـص ، ٌدَحا  ٌدِحاو  َکَّنِاب  ََکل ، َکیرَـش  َكَدْحَو ال  َْتنا ، ّالا  َهلا  ُهَّللا ال  َْتنا  َکَّنَِأب 
َکَتَفُْحت َلَعَْجت  ْنا  َُکلَأْسَأ  ُمیرَک ، ای  ُراَّبَج  ای  ُدِجام  ای  ُمیرَک  ای  ُداوَج  ای  ِِهْتَیب ، ِلْها  یلَع  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َُکلوُسَر ، َو  َكُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو 

َو دـیوگیم : سپ  ِراَّنلا . َنِم  یتَبَقَر  َّکـُف  َّمُهَّللا  دـیوگیم : هبترم  هس  سپ  ِراَّنلا . َنِم  یتَبَقَر  َكاـکَف  یِنیِطُْعت  ٍءْیَـش  َلَّوَأ  َكاَّیِإ  یتَراـیِِزب  َياَّیا 
مارحلا دجـسم  لخاد  سپ  ِمَجَْعلا . َو  ِبَرَْعلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـش  َو  ِْسنْالا  َو  ِّنِْجلا  ِنیطایَـش  َّرَـش  یّنَع  أَرْدا  َو  ِبِّیَّطلا ، ِلالَْحلا  َکـِقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأ 

ْنَع َزَواجَتَت  ْنَأ  َو  یَتبَْوت  َلَبْقَت  ْنَأ  یکِسانَم  ِلَّوَأ  یف  َو  اذه ، یماقَم  یف  َُکلَأْسَأ  ّینا  َّمُهَّللا  دیوگب : هدومن و  دنلب  ار  اهتسد  هبعک  هب  ور  دوش و 
ًاْنمَأ َو  ِساَّنِلل  ًَۀباثَم  ُهَْتلَعَج  يذَّلا  ُمارَْحلا  َُکْتَیب  اذه  َّنا  ُدَهْـشَأ  ّینا  َّمُهَّللا  َمارَْحلا ، ُهَْتَیب  ینَغََّلب  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  يرْزِو ، یّنَع  َعَضَت  ْنَأ  َو  یتَئیطَخ 

ًایِـضار َكِْرمَِأل ، ًاعیطُم  َکَتَعاط ، ُّمُؤُأ  َو  َکَتَمْحَر ، ُُبلْطَأ  ُْتئِج  َُکْتَیب ، َْتیَْبلا  َو  َكُدََلب  َدَلَْبلا  َو  َكُْدبَع ، ّینا  َّمُهَّللا  َنیَملاْعِلل ، ًيدُه  َو  ًاکَرابُم 
دعب و  َِکتاضْرَم . َو  َِکتَعاِطب  یْنلِمْعَتْـسا  َو  َکـِتَمْحَر  َباْوبَأ  یل  ْحَْـتفا  َّمُهَّللا  َکـَِتبوُقُِعل ، ِِفئاـْخلا  َکـَْیلا  ِریقَْفلا  َۀـَلَأْسَم  َکـُلَأْسَأ  َكِرَدَِـقب ،
ًيدُه َو  ًاکَرابُم  ًاْنما  َو  ِساَّنِلل  ًۀـَباثَم  ِکَلَعَج  َو  ِکَمَّرَک  َو  ِکَفَّرَـش  َو  ِکَمَّظَع  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  دـیوگیم : هبعک و  يوس  هب  دـنکیم  باطخ 

َو ُهُْدبَع  ًدَّمَُحم  َّنَأ  َو  َُهل ، َکیرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  ّالا  َهلا  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  دیوگب : دش ، دوسألا  رجح  يذاحم  هک  یتقو  تسا  بحتـسم  و  َنیَملاْعِلل .
هک یماگنه  و  ِهَّللا . ِنُود  ْنِم  یعُْدی  ٍِّدن  ِّلُک  ِةَدابِِعب  َو  ِناْطیَّشلا  ِةَدابِِعب  َو  يّزُْعلا ، َو  ِتاّللا  َو  ِتوغاَّطلا  َو  ِْتبِْجلِاب  ُتْرَفَک  َو  ِهَّللِاب  ُْتنَمآ  ُُهلوُسَر ،

َناْحبُـس ُهَّللا ، اَنادَه  ْنَأ  َْول ال  يدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  َو  اذِهل  انادَـه  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  دـیوگب : دوش و  وا  يوس  هب  هجوتم  داتفا  دوسألا  رجح  هب  شرظن 
َُهل َُهل ، َکیرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهَّللا  ّالا  َهلا  ـال  ُرَذْـحا ، َو  یـشْخا  اَّمِم  ُرَبْکا  ُهَّللا  َو  ِهِْقلَخ ، ْنِم  ُرَبْکا  ُهَّللا  ُرَبْکا ، ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اـّلا  َهلا  ـال  َو  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ِهَّللا 

ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ٌریدَق ، ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِیب  ُتوُمَی  ُّیَح ال  َوُه  َو  ییُْحی ، َو  ُتیُمی  َو  ُتیُمی ، َو  ییُْحی  ُدْمَْحلا ، َُهل  َو  ُْکلُْملا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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ٌمالَس َو  ٌدیجَم ، ٌدیمَح  َکَّنا  َمیهاْربا ، ِلآ  َو  َمیهاْربا ، یلَع  َتْمَّحََرت  َو  َتْکَراب  َو  َْتیَّلَص  ام  ِلَْضفاَک  ِِهلآ ، َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  كِراب  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو 
ربتعم تیاور  رد  و  ََکباتِک . ُِعبَّتا  َو  َکَلُسُر ، ُقِّدَصُأ  َو  َكِدْعَِوب  ُنِموُأ  ّینا  َّمُهَّللا  َنیَملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َو  َنیلَـسْرُْملا  َو  َنیِّیبَّنلا  ِعیمَج  یلَع 

ربمغیپ رب  تاولص  و  روآ ، اج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  نک و  دنلب  ار  دوخ  ياهتسد  يدیـسر  دوسألا  رجح  کیدزن  هک  یتقو  هک  تسا  دراو 
مالتسا دشن  نکمم  ندیسوب  رگا  و  امن ، مالتـسا  هدیـسوب و  ار  رجح  نآ  زا  سپ  دنک ، لوبق  ار  وت  جح  هک  هاوخب  ملاع  دنوادخ  زا  تسرفب و 

ًاقیدْـصَت َّمُهَّللا  ِةاـفاوُْملِاب ، یل  َدَهْـشَِتل  ُُهتْدَـهاعَت  یقاـثیم  َو  اـُهْتیَّدَأ  یتَناـمَأ  َّمُهَّللا  وـگب : نک و  نآ  هب  هراـشا  دـشن  نکمم  مـه  نآ  رگا  و  اـمن ،
َو ِهَّللِاب ، ُْتنَمآ  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  َُهل  َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَّلا  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َکَِّیبَن  ِۀَّنُـس  یلَع  َو  َِکباتِِکب 

یضعب یناوخب  ار  همه  یناوتن  رگا  و  ِهَّللا . ِنُود  ْنِم  یعُْدی  ٍِّدن  ِّلُک  ِةَدابِع  َو  ِناْطیَّشلا ، ِةَدابِع  َو  يّزُْعلا ، َو  ِتاّللا  َو  ِتوُغاَّطلا  َو  ِْتبِْجلِاب  ُتْرَفَک 
َنِم َِکب  ُذوُعَأ  ّینِإ  َّمُهَّللا  ینْمَحْرا ، َو  یل  ْرِفْغا  َو  یتَْحبُس ، ْلَْبقاَف  یتَبْغَر ، ْتَمُظَع  َكَْدنِع  امیف  َو  يدَی ، ُتْطََسب  َْکَیلِإ  َّمُهَّللا  وگب : ناوخب و  ار 

. ِةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا  ِیف  ِيْزِْخلا  ِِفقاوَم  َو  ِْرقَْفلا  َو  ِْرفُْکلا 

نآ ماکحا  زا  یضعب  بجاو و  فاوط  رد 

فاوط هک  تسا  نآ  تسا ، بجاو  وا  رب  هرمع  لامعا  زا  هک  يزیچ  لوا  دش ، همظعم  هکم  دراو  عتمت و  هرمع  مارحا  هب  دش  مرُحم  هک  یـسک 
هبعک هناـخ  رود  هبترم  تفه  زا  تسا  تراـبع  فاوط  هلأسم 1 - تسا : هلأـسم  دـنچ  اـجنیا  رد  و  عتمت . هرمع  يارب  هبعک  هناـخ  رود  هب  دـنک 

زا فاوط  هلأـسم 2 - تسا . طوش  تفه  زا  تراـبع  فاوط  سپ  دـنیوگیم ، طوـش  ار  يرود  ره  و  دـمآ ، دـهاوخ  هک  يوـحن  هب  ندـیدرگ 
هلأسم هب  ملاع  هچ  تسا ، لطاب  وا  هرمع  نآ ، تقو  دوش  توف  هک  یتقو  ات  دنک  كرت  دـمع  يور  زا  ار  نآ  هک  یـسک  و  تسا ، هرمع  ناکرا 

نآ زا  سپ  و  دروآ ، اج  هب  دارفا  جـح  هک  تسا  نآ  طوحا  درک ، لـطاب  ار  دوخ  هرمع  هک  یـسک  نینچ  هلأسم 3 - دشاب . لهاج  هچ  دـشاب و 
هرمع لامعا  هیقب  اب  ار  نآ  دهاوخب  رگا  هک  تسا  یتقو  فاوط ، توف  تقو  هلأسم 4 - دنک . هداعا  دعب  لاس  رد  ار  جح  و  دروآ ، اج  هب  هرمع 

هک تقو  ره  دروآ  اج  هب  ار  نآ  تسا  مزال  ار ، فاوط  درک  كرت  وهـس  يور  زا  رگا  هلأسم 5 - دنک . تافرع  هب  فوقو  دناوتن  دروآ ، اج  هب 
. دریگب بیان  ار  ینانیمطا  دروم  صخش  دیاب  نتشگرب ، دشاب  هتشاد  تقشم  ای  هکم ، هب  ددرگرب  دناوتن  دوخ و  لحم  هب  هتشگرب  رگا  و  دشاب ،

رگا و  دروآ ، اج  هب  مه  ار  یعـس  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دروآ ، اـج  هب  ار  فاوط  هکنآ  زا  شیپ  هدروآ  اـج  هب  ار  یعـس  رگا  هلأسم 6 -
تردق شدوخ  ضرم ، هطـساو  هب  مرُحم  صخـش  رگا  هلأسم 7 - دـنک . هداعا  فاوط  زا  دـعب  مه  ار  نآ  دـیاب  هدروآ ، اج  هب  ار  فاوط  زاـمن 

، دنهد فاوط  دنربب و  وحن  کی  هب  ار  وا  دوخ  تسا  نکمم  رگا  دنکن ، لصاح  تردق  دوش  گنت  تقو  ات  دـنک و  فاوط  هک  دـشاب  هتـشادن 
هک ار  ضیرم  صخـش  هلأـسم 8 - دـنریگب . بیاـن  وا  يارب  دـیاب  دوشن  نکمم  رگا  و  دـشاب ، نتـشاذگ  تخت  رب  اـی  نتفرگ  شود  هب  هچ  رگا 

. دننکب تسا  نکمم  وا  يارب  هک  يرادقم  هب  ار  فاوط  ماکحا  طیارش و  تاعارم  دیاب  دنهدیم ، فاوط 

فاوط تابجاو 

اب ار  فاوط  دـیاب  ینعی  تسا ؛ تین  لوا : تسا : رما  جـنپ  نآ  تسا و  فاوط  طرـش  هک  ییاهزیچ  لوا : مسق  تسا : مسق  ود  فاوط  تاـبجاو 
بلق هب  تسین  مزال  درواـیب و  ناـبز  رب  تسین  مزـال  ار  تین  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دـنچ  اجنیا  رد  و  دروآ . اج  هب  ادـخ  يارب  صلاخ  دـصق 

تدابع و رد  تین  رگید ، ترابع  هب  دنکیم و  تیافک  دروآ ، اج  هب  انب  نیا  اب  دروآ و  اج  هب  ار  لمع  نیا  دراد  انب  هک  نامه  هکلب  دنارذگب ،
هب روط  نامه  رگا  ار  تدابع  دوریم ، هار  دروخیم و  بآ  دـصق  اب  ناسنا  هک  روط  ناـمه  سپ  درادـن ، قرف  تهج  نیا  رد  رگید  ياـهراک 

ادـیپ قرف  رگید  ياهراک  اـب  تهج  نیا  رد  دروآ و  اـج  هب  ادـخ  تعاـطا  يارب  ار  تداـبع  دـیاب  هلأسم 2 - هدروآ . اـج  هب  تین  اـب  دروآ  اـج 
هک جـح  هرمع و  لامعا  ریاس  ای  فاوط  ندروآ  اـج  هب  رد  رگا  هلأسم 3 - دروآ . اج  هب  دنوادخ  تعاطا  يارب  ار  فاوط  دـیاب  سپ  دـنکیم ؛

نیمه وا و  فاوط  دروآ ، اج  هب  نداد  هولج  بوخ  ار  دوخ  لمع  ندیشک و  يرگید  خر  هب  نداد و  ناشن  يارب  ینعی  دنک ؛ ایر  تسا  يدابع 
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مامت لمع و  زا  دـعب  ایر  هلأسم 4 - تسا . هدرک  مه  ار  ادـخ  تیـصعم  لـمع  نیا  رد  و  تسا ، لـطاب  هدروآ  اـج  هب  روط  نیا  ار  هچ  ره  روط 
ای دروایب ، ادخ  يارب  هکنآ  لمع ، ندوب  حیحـص  رد  دنکیم  تیافک  هلأسم 5 - دوشیمن . لمع  نالطب  ثعاب  لامعا  رگید  اـی  فاوط  ندرک 

، دروآیم ادـخ  يارب  هـک  یلمع  رد  رگا  هلأـسم 6 - باوث . تشهب و  هب  ندیـسر  يارب  اـی  منهج ، زا  سرت  يارب  اـی  ادـخ ، رما  تعاـطا  يارب 
لثم ربکا  ثدـح  زا  دـشاب  رهاط  هک  تسا  نآ  مود : تسا . لطاب  لمع  دـشابن ، ادـخ  يارب  صلاـخ  دـهد و  تکرـش  مه  ار  يرگید  ياـضر 

ربکا و ثدـح  زا  تراهط  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دنچ  اجنیا  رد  و  دـشاب . وضو  اب  دـیاب  ینعی  رغـصا ؛ ثدـح  زا  سافن و  ضیح و  تبانج و 
زا سپ  هک  بحتـسم  جـح  هرمع و  رد  یتح  ءاسن ، فاوط  ای  جـح  فاوط  ای  دـشاب  هرمع  فاوط  هچ  تسا ، طرـش  بجاو ، فاوط  رد  رغـصا 
هک یسک  نکل  تسین ، طرـش  یبحتـسم  فاوط  رد  رغـصا  ربکا و  ثدح  زا  تراهط  هلأسم 2 - دـنک . مامت  ار  نآ  تسا  بجاو  نتـسب  مارحا 

هلأسم 3- تسا . حیحـص  درک ، بحتـسم  فاوط  ًانایـسن  ای  ًاتلفغ  رگا  یلو  دوش ؛ دراو  مارحلا  دجـسم  رد  تسین  زیاج  تسا  ضئاح  ای  بنج 
نیا رد  و  تسا ، بوخ  دنک  فاوط  دناوتب  صخـش  هچ  ره  هکلب  و  تسا ، بحتـسم  ندیدرگ - هبعک  هناخ  فارطا  رود  تفه  ینعی  فاوط -

زا ای  دشاب  دمع  يور  زا  هچ  تسا ، لطاب  دنک  فاوط  هتشاد  رغصا  ای  ربکا  ثدح  هک  یصخش  رگا  هلأسم 4 - تسین . طرش  تراهط  فاوط 
مراهچ رود  ندشمامت  زا  سپ  رگا  سپ  دوش ، ضراع  ثدح  فاوط  يانثا  رد  رگا  هلأسم 5 - دشاب . هلأسم  نتسنادن  ای  نایسن  ای  تلفغ  يور 

قباس ضرف  رد  رگا  هلأسم 6 - دنک . مامت  هدرک  عطق  ار  فاوط  هک  اج  نامه  زا  دنک و  لیـصحت  تراهط  دنک و  عطق  ار  فاوط  دـیاب  تسا ،
رد مکح  نیا  و  دـنک ، هداعا  ار و  فاوط  دـنک  مامت  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوش ، ضراـع  ثدـح  مراـهچ ، رود  ندـش  ماـمت  زا  شیپ 

نوریب مارحلا  دجـسم  زا  ًاروف  دـیاب  دوش ، ضراع  ضیح  ای  تباـنج  لـثم  ربکا  ثدـح  فاوط  ياـنثا  رد  رگا  هلأسم 7 - تسا . رغـصا  ثدح 
، لسغ وضو و  زا  دشاب  هتـشاد  رذع  رگا  هلأسم 8 - دـنک . هداعا  ار  فاوط  لـسغ ، زا  سپ  دوب ، مراـهچ  رود  یماـمت  زا  شیپ  رگا  سپ  دور ،

ثدح يارب  دش ، ضراع  رغـصا  ثدـح  لسغ و  زا  لدـب  درک  ممیت  رگا  هلأسم 9 - لسغ . زا  لدـب  ای  وضو  زا  لدـب  دـنک  ممیت  تسا  بجاو 
نامه تسا  یقاب  شرذع  هدشن و  لصاح  وا  يارب  ربکا  ثدح  ات  و  دنک ، ممیت  دـیاب  رغـصا  ثدـح  يارب  هکلب  دـنک ، ممیت  تسین  مزال  ربکا 
دیما رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هلأسم 10 - دـنکب . مه  لسغ  زا  لدـب  ممیت  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  نکل  تسا ، یفاـک  ممیت 
هدوب وضو  اب  رگا  هلأسم 11 - دوش . عطق  شدیما  ای  دوش ، گنت  تقو  هک  یتقو  ات  دنک  ربص  دوش ، عفترم  لسغ  ای  وضو  زا  شرذع  هک  دراد 
ربکا ثدح  زا  رگا  نینچمه  و  دریگب ، وضو  تسین  مزال  دراذـگب و  نتـشاد  وضو  رب  انب  هن ، ای  تسا  هدـش  ضراع  ثدـح  هک  دـنک  کش  و 

، هن ای  هتفرگ  وضو  هک  دنک  کش  هدوب و  ربکا  ای  رغصا  ثدح  هب  ثدحم  رگا  هلأسم 12 - هدش . ضراع  ثدح  هک  دنک  کش  هدوب و  كاپ 
هک دنک  کش  فاوط  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  هلأسم 13 - دنک . لسغ  مود  ضرف  رد  دریگب و  وضو  لوا  ضرف  رد  دیاب  هن ، ای  هدرک  لسغ  ای 

دیاب دـعب ، لامعا  يارب  نکل  تسا ، حیحـص  وا  فاوط  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  نآ  لسغ  اب  دـنک  کش  ای  هن ، ای  هدروآ  اـج  هب  ار  نآ  وضو  اـب 
فاوط تسا  مراهچ  رود  یمامت  زا  دعب  رگا  سپ  هن ، ای  هتشاد  وضو  هک  دنک  کش  فاوط  يانثا  رد  رگا  هلأسم 14 - دنک . لیصحت  تراهط 
تـسا نآ  بجاو  طایتحا  تسا  مراهچ  رود  ندش  مامت  زا  لبق  رگا  و  دروآ ، اج  هب  ار  فاوط  همتت  اج  نامه  زا  دریگب و  وضو  دنک و  اهر  ار 
شفاوط ای  دراذـگب  تراهط  رب  اـنب  هک  دـش  هتفگ  کـش  رد  هک  ییاـهتروص  ماـمت  رد  هلأسم 15 - دـنک . هداـعا  دـنک و  ماـمت  ار  فاوط  هک 

لـسغ ای  وضو  دوش  مولعم  دـعب  هک  تسا  نکمم  نوچ  دروآ ، اـج  هب  لـسغ  ًاـئاجر  دـنک و  وضو  دـیدجت  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا ، حـیحص 
دیاب هن ، ای  سافن  ای  ضیح  ای  تبانج  زا  تسا  هدرک  لسغ  هک  دـنک  کش  فاوط  يانثا  رد  رگا  هلأسم 16 - دوشیم . ادیپ  لاکشا  هتشادن و 

، دروآ اج  هب  ار  همتت  ددرگرب و  لسغ  زا  دـعب  هدرک ، کش  دوب و  هدرک  مامت  ار  مراهچ  طوش  رگا  سپ  دورب ، نوریب  مارحلا  دجـسم  زا  ًاروف 
نآ هب  هـک  يزیچ  بآ و  رگا  هلأسم 17 - دـنک . هداعا  زین  لوا  تروص  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  ار ، فاوط  دـنک  هداعا  لسغ  زا  دـعب  ّالا  و 

، ود نآ  زا  یکی  ندـش  ادـیپ  زا  ندوب  سویأم  اب  سپ  تسا ، فاوط  زا  نکمتم  ریغ  مکح  نآ  مکح  دـشابن ، دوجوم  دـنک ، ممیت  تسا  زیاج 
نودب هضاحتـسم  نوچ  و  دـنک ، فاوط  زین  شدوخ  تسین  ءاسفن  ضئاح و  بنج و  رگا  هک  تسا  نآ  یبوجو  طایتحا  و  دریگب ، بیان  دـیاب 

بنج و ریغ  رد  هک  یطایتحا  هب  نیا  رب  انب  دنک ، فاوط  دوش و  مارحلا  دجـسم  دراو  دـناوتیم  تسا  مزال  وا  رب  هک  ییاهلـسغ  ندروآ  اج  هب 
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سابل ندب و  تراهط  موس : تسا . یبابحتسا  طایتحا  فالخ  وا  يارب  زین  مارحلا  دجـسم  لوخد  هچرگ  دنک ، لمع  دیاب  دش  ءاسفن  ضئاح و 
رتمک ِنوخ  لثم  هدـش  وفع  زامن  رد  هک  یتاساجن  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دـنچ  نآ  رد  و  تساجن . زا  تسا 

حورق و نوخ  رد  هلأسم 2 - دـنک . بانتجا  سجن ، رتشگنا  یتح  باروج  نیچقرع و  لثم  دـناوخ ، زامن  ناوتن  نآ  اب  هک  ياهماج  مهرد و  زا 
ریهطت دوشیم  هک  ياهزادنا  نآ  ات  حورج  حورق و  نوخ  رد  هلأسم 3 - دنک . ریهطت  تسین  مزال  دشاب ، هتشاد  تقشم  نآ  ریهطت  رگا  حورج 

رگا هک  تـسا  نآ  طاـیتحا  هلأـسم 4 - دـنک . ضوع  ار  هماـج  اـی  دـنک ، ریهطت  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  درک ، ضوـع  ار  ساـبل  درک و 
فاوط رگا  هلأسم 5 - دوشن . گنت  تقو  هک  یطرـش  هب  دزادـنیب  ریخأت  درک ، ریهطت  تقـشمیب  دوشب  ات  ار  فاوط  دزادـنیب  ریخأت  دـناوتیم 

هلأسم 6- تسا . حیحـص  شفاوط  هک  تسا  نآ  رهظا  فاوط ، لاح  رد  تساجن  هب  دنک  ادیپ  ملع  دش ، غراف  فاوط  زا  هکنآ  زا  دـعب  دـنک و 
نیا زا  رتشیپ  هک  دنادب  هچ  تسا ، حیحـص  دنک و  فاوط  لاح  نآ  اب  دـناوتیم  تسا  سجن  شندـب  ای  شـسابل  هک  دـشاب  هتـشاد  کش  رگا 
دیاب هکلب  دـنک ، فاوط  لاح  نآ  اب  دـناوتیمن  تسا  هدـش  ریهطت  هک  دـنادن  هدوب و  سجن  رتشیپ  هک  دـنادب  رگا  نکل  دـنادن ، ای  هدوب  كاپ 

فاوط زا  تسد  هک  تسا  نآ  رهظا  دوش ، ضراع  وا  ساـبل  اـی  ندـب  هب  یتساـجن  فاوط  نیب  رد  رگا  هلأسم 7 - دنک . فاوط  دـنک و  ریهطت 
یتساجن فاوط  نیب  رد  رگا  هلأسم 8 - تسا . حیحص  وا  فاوط  و  دنک ، مامت  اج  نامه  زا  ار  فاوط  دنک و  ریهطت  ار  ندب  ای  هماج  درادرب و 

رد رگا  هلأسم 9 - دراد . ار  متفه  هلأسم  مکح  ًارهاظ  هدش ، لصاح  تساجن  لاح  نیا  رد  هک  دـهدب  لامتحا  دـنیبب و  دوخ  سابل  ای  ندـب  رد 
نامه زا  و  دنک ، ریهطت  دنک و  اهر  ار  فاوط  هک  تسا  نآ  طایتحا  هدوب ، لوا  زا  وا  سابل  ای  ندب  هب  تساجن  هک  دـنک  ادـیپ  ملع  فاوط  نیب 

، مامتا زا  دـعب  تروص  نیا  رد  و  دـشکب ، لوط  دایز  ریهطت  رگا  ًاصوصخ  دـنک ، هداعا  ار  فاوط  نآ  زا  دـعب  دـنک و  مامت  ار  فاوط  هیقب  اج 
زا دعب  هکنآ  نیب  تسین  یقرف  طایتحا  نیا  رد  و  دنک ، هداعا  زین  ار  فاوط  زامن  دنک و  هداعا  ار  فاوط  نآ  زا  سپ  دـناوخب و  ار  فاوط  زامن 

فاوط ار و  تساجن  دنک  شومارف  رگا  هلأسم 10 - تسا . رتدیدش  طایتحا  مود  تروص  رد  هچرگ  نآ ، زا  لبق  ای  دنک  ادیپ  ملع  رود  راهچ 
نیا نادرم و  قح  رد  تسا  ندرک  هنتخ  مراـهچ : دـیایب . شداـی  فاوط  نیب  رد  رگا  تسا  روط  نیمه  و  تسا ، هداـعا  بجاو  طاـیتحا  دـنک ،

هب راداو  هدـشن  هنتخ  هک  ار  هچب  رگا  هلأسم 1 - دوش . تاعارم  غلابان  ياههچب  هرابرد  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  و  تسین ، اـهنز  رد  طرش 
فاوط نوچ  دوش  جح  مارحا  هب  مرُحم  رگا  سپ  تسین ؛ حیحـص  وا  فاوط  یلو  تسا  حیحـص  وا  مارحا  دـننک ، مرُحم  ار  وا  ای  دـننک  مارحا 

زا دـعب  شدوخ  ای  دـنهد ، فاوط  دـننک و  هنتخ  ار  وا  هکنآ  رگم  دوشیم ، لکـشم  وا  رب  نز  ندـش  لالح  طوحا  رب  انب  تسا  لـطاب  وا  ءاـسن 
حیحـص وا  فاوط  دـیایب ، اـیند  هب  هدرک  هنتخ  هچب  رگا  هلأسم 2 - دـنک . فاوط  ات  دـنریگب  وا  يارب  بیان  هکنآ  اـی  دـنک ، فاوط  ندـشهنتخ 
یبصغ رتاس  اب  سپ  هحابا ، نآ  رد  تسا  ربتعم  و  تسا ، لـطاب  دـنک ، فاوط  تروع  رتاـس  نودـب  رگا  سپ  تسا ، تروع  رتس  مجنپ : تسا .

ار رازگزامن  سابل  طیارـش  تاعارم  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  بجاو ؛ طایتحا  رب  انب  زین  رتاس  ریغ  یبصغ  سابل  اب  هکلب  تسین  حیحـص  فاوط 
لوط ردـق  نآ  فاوط  ياـهرود  نیب  رد  ینعی  دـنکب ؛ فاوط  رد  ار  هیفرع  تـالاوم  تاـعارم  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هلأـسم - دـیامنب .

زا یـضعب  هچ  رگا  تسا ، فاوط  تقیقح  رد  لخاد  دناهتفگ  هک  تسا  ییاهزیچ  مود : مسق  دوش . جراخ  فاوط  کی  تروص  زا  هک  دـهدن 
رد و  دوسألا . رجح  هب  دـنک  ادـتبا  هکنآ  لوا : تسا : زیچ  تفه  نآ  و  دـنکیمن ، یقرف  لمع  رد  نکل  فاوط ، يارب  زا  تسا  طرـش  زین  اـهنآ 

رجح يازجا  مامت  هب  هدـننکفاوط  ِندـب  يازجا  مامت  هک  تسین  مزال  دوسـألا ، رجح  هب  ندرک  ادـتبا  رد  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دـنچ  اجنیا 
هلأسم 2- دنک . متخ  اج  نامه  هب  دـنک و  عورـش  دـشاب  نآ  ياج  ره  دوسألا ، رجح  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  بجاو  هکلب  دـنک ، روبع  دوسألا 

يادـتبا زا  هچ  دوسـألا ، رجح  هب  درک  متخ  درک و  فاوط  هب  عورـش  دوسـألا  رجح  زا  دوش  هتفگ  فرع  رد  هک  تسا  نآ  تسا  بجاو  هچنآ 
متخ اج  نامه  هب  متفه  رود  رد  دیاب  درک ، عورـش  هک  دوسألا  رجح  ياج  ره  زا  هلأسم 3 - شرخآ . زا  هچ  شطسو  زا  هچ  دنک ، عورـش  نآ 

. دوش متخ  اج  نامه  هب  دیاب  درک ، عورـش  رخآ  ای  طسو  زا  رگا  نینچمه  و  دوش ، متخ  شلوا  هب  دیاب  درک ، عورـش  شلوا  زا  رگا  سپ  دنک ،
هـسوسو نابحاص  ياهتقد  نودب  دوسألا » رجح   » تاذاحم زا  دننکیم ، فاوط  نیملـسم  همه  هک  يروط  نامه  هب  دـیاب  فاوط  رد  هلأسم 4 -

رد نادان  صاخشا  هک  دوشیم  هدید  یهاگ  هلأسم 5 - دوش . مامت  رود  تفه  ات  دننزب  رود  فقوت  نودب  رگید  ياهرود  رد  و  دـننک ، عورش 
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. تسا مارح  یهاگ  تسا و  لاکشا  بجوم  نیا  و  دننک ، تسرد  ار  تاذاحم  هک  دنوریم  ولج  بقع و  دنتسیایم و  دننزیم ، هک  يرود  ره 
متفه رود  رد  دـنک و  متخ  ار  رود  تفه  فقوت ، نودـب  هکنیا  هب  دوشیم  لصاح  نیا  دوسألا و  رجح  هب  تسا  يرود  ره  ندومن  متخ  مود :

: موس دـننکب . دـیابن  ار  لاهج  ياهراک  و  دـنک ، عورـش  زاب  دتـسیاب و  يرود  ره  رد  تسین  مزال  و  دوش ، متخ  هدرک  عورـش  هک  اج  نامه  هب 
مامت رد  تسین  مزال  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دـنچ  اجنیا  رد  و  دوش . عقاو  هدـننکفاوط  پچ  فرط  رد  هبعک  هناـخ  ندرک ، فاوط  رد  هکنآ 

پچ فرط  زا  هناخ  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  هب  ندز  رود  عقوم  رد  رگا  هکلب  دـهد ، رارق  پچ  هناش  هب  ًاتقیقح  ار  هناخ  فاوط ، تالاح 
هلأسم 2- درادـن . لاکـشا  دـشاب ، فراعتم  وحن  هب  ندز  رود  نکل  دوش ، تشپ  هب  لیامتم  هناخ  رگا  یتح  درادـن ، عنام  دوش ، جراخ  يردـق 

یتح دنز ، رود  فراعتم  روط  هب  رگا  درادن  یلاکـشا  چـیه  دوش ، جراخ  هبعک  تاذاحم  زا  هناش  هناخ ، ياههشوگ  هب  ندیـسر  عقوم  رد  رگا 
ار وا  هک  دـننکیم  راداو  ار  يرگید  طایتحا ، يارب  نانادان  زا  یـضعب  هک  دوشیم  هدـید  یهاگ  هلأسم 3 - دوش . تشپ  هب  لیامتم  هناـخ  رگا 
نآ ار  وا  دهدیم و  وا  تسد  هب  هیکت  دـهدیم و  يرگید  تسد  هب  و  دـنکیم ، بلـس  دوخ  زا  ار  رایتخا  هدـننکفاوط  دوخ  دـهد و  فاوط 

مارح وا  رب  اـهدرم  اـی  اـهنز  دروآ ، اـج  هب  روط  نیا  ار  ءاـسن  فاوـط  رگا  و  تسا ، لـطاب  فاوـط  نیا  دـهدیم ، رود  راـشف  اـب  رگید  صخش 
انتعا لباق  تسا و  فیعض  یلیخ  هچرگ  دشاب ، پچ  فرط  هب  ًاتقیقح  فاوط  تالاح  مامت  رد  هناخ  هکنیا  هب  طایتحا  هلأسم 4 - دوب . دنهاوخ 
رگا نکل  دـننزب ، دـننزیم ، رود  نیملـسم  ریاس  هک  بیترت  ناـمه  هب  دـننک و  زارتحا  نآ  زا  هسوسو  لـها  لـهاج و  صاخـشا  دـیاب  تسین و 

هب هبعک  ناکرا  ای  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  هب  ندیـسر  عقوم  رد  دنک  پچ  ار  هناش  يردق  دنک و  طایتحا  دهاوخب  یملاع  لقاع  صخش 
زا يرادقم  ناگدننک  فاوط  تمحازم  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 5 - درادـن . عنام  دوشن ، ییامنتشگنا  بجوم  فراعتم و  فـالخ  هک  يروط 

دیاب درک ، فاوط  بقع  بقع  ای  دش و  عقاو  شتـشپ  ای  دش ، عقاو  هبعک  هب  هدننکفاوط  يور  هکنآ  لثم  دش ؛ فراعتم  فالخ  هب  ندز  رود 
، دـنداد رود  دـندرب و  دوخ  رایتخا  نودـب  ار  ناـسنا  تیعمج ، ترثک  هطـساو  هب  رگا  هلأـسم 6 - دریگب . رـس  زا  دـنک و  ناربج  ار  رادـقم  نآ 

عناـم دورب  روط  ره  ندرک  فاوط  رد  هلأسم 7 - هدوب . وا  پچ  فرط  مه  هناخ  هچ  رگا  دریگب ، رـس  زا  ار  رود  نآ  دـیاب  دـنکیمن و  تیافک 
رتهب نکل  دنک ، فاوط  هخرچود  اب  ای  دنک  فاوط  هراوس  دناوتیم  دودب و  دناوتیم  دورب و  دنت  دناوتیم  دورب و  هتـسهآ  دـناوتیم  درادـن ،

مالـسلا هیلع  لیعامـسا  رجح  و  فاوط ، رد  تسا  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  رجِح  ندرک  لخاد  مراهچ : دورب . يورهناـیم  روط  هب  هک  تسا  نآ 
: تسا هلأسم  دنچ  اجنیا  رد  و  ددرگب . زین  مالسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  رود  هدننکفاوط  دیاب  و  تسا ، هبعک  هناخ  هب  لصتم  هک  تسا  یلحم 
هلأسم 2- دـنک . هداعا  دـیاب  و  تسا ، لطاب  شفاوط  درک ، فاوط  نآ  لخاد  زا  دـیدرگن و  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  رود  رگا  هلأسم 1 -

يوهس لاطبا  مکح  دنکب ، ار  راک  نیا  ًاوهس  رگا  هلأسم 3 - تشذگ . هک  دراد  ار  فاوط  يدمع  لاطبا  مکح  دنکب ، ار  راک  نیا  ًادـمع  رگا 
نآ هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درکن ، ندز  رود  رد  لـخاد  ار  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  اـهرود  زا  یـضعب  رد  رگا  هلأسم 4 - دراد . ار 
زا یضعب  رد  یـسک  رگا  هلأسم 5 - تسین . مزـال  فاوط  هداـعا  هک  تسا  نآ  رهاـظ  هچ  رگا  ار ، فاوط  دـنک  هداـعا  دریگب و  رـس  زا  ار  رود 
هب زین  ضرف  نیا  رد  و  دـنک ، لمع  مراهچ  هلأسم  روتـسد  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دورب ، مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  راوید  يور  زا  اهرود 

هبعک و هناخ  نیب  تسا  فاوط  ندوب  مجنپ : تسا . هتفر  راوید  يور  زا  هک  ییاجنآ  زا  ار  رود  ندرک  مامت  دنکیمن  تیافک  بجاو ، طایتحا 
، دـشاب ماقم  هبعک و  نیب  فاوط  هکنیا  زا  دارم  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دنچ  اجنیا  رد  و  فارطا . همه  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ماقم 

نآ زا  هدـننکفاوط  هبعک  هناخ  فارطا  همه  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  هناخ و  نایم  هک  ار  یتفاسم  دوش  هظحـالم  هک  تسا  نآ 
فارطا همه  رد  سپ  تسا ) فصن  عارذ و  شـش  تسیب و  ًابیرقت  دناهتفگ  هچنانچ  هناخ  ماقم و  نیب  ام  و   ) هبعک هناخ  زا  دشابن  رترود  رادقم 

رد لخاد  مه  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  هک  دـنک  فاوط  میهاربا  ماـقم  تشپ  زا  صخـش  رگا  هلأسم 2 - دشابن . رود  رتشیب  ردـق  نیمه  دـیاب 
اب ار  رود  نآ  دـیاب  دـنک  فاوط  ماقم  تشپ  زا  ار  اـهرود  زا  یـضعب  رگا  هلأسم 3 - دـنک . هداعا  دـیاب  تسا و  لـطاب  شفاوط  دوش ، شفاوط 

تیافک تسین  دیعب  هکلب  دـشابن ، مزال  هداعا  ًارهاظ  هچ  رگا  دـنک ، هداعا  مه  ار  فاوط  هک  تسا  نآ  طوحا  و  دـنک ، مامت  ءزج  نامه  هداعا 
هتـساک نآ  زا  رجح  رادقم  هک  اریز  دوشیم ؛ گنت  فاوط  لحم  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  فرط  رد  نوچ  هلأسم 4 - ءزج . نامه  هداعا 
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عارذ و شش  زا  رتشیب  بناج  نآ  زا  فاوط  رد  دیاب  دنامیم ، یقاب  فاوط  لحم  يارب  مین  عارذ و  شـش  ًابیرقت  دناهتفگ  هچنانچ  و  دوشیم ،
هک تسا  نآ  رهظا  دش ، رود  ندز  رود  رد  مین  عارذ و  شش  زا  رتشیب  مالسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  بناج  زا  رگا  هلأسم 5 - دنوشن . رود  مین 
دنچ اجنیا  رد  و  تسا . بوسحم  نآ  زا  هچنآ  هناخ و  زا  تسا  هدـننکفاوط  جورخ  مشـش : دـنزب . رود  فاطَم  زا  دـنک و  هداـعا  ار  ءزج  نآ 

و تسا ، هبعک  هناـخ  ءزج  نآ  و  دـنیوگ ، ناورذاـش »  » ار نآ  هک  تسا  یگدـمآشیپ  کـی  هناـخ  راوید  فارطا  رد  هلأسم 1 - تسا : هلأـسم 
يـالاب نآ  ریغ  اـی  تیعمج  ترثـک  هطـساو  هب  لاوحا  زا  یـضعب  رد  یـسک  رگا  هلأسم 2 - دـهد . رارق  لـخاد  مه  ار  نآ  دـیاب  هدـننکفاوط 

رد نتـشاذگ  هبعک  هناـخ  راوید  هب  تسد  هلأسم 3 - دـنک . هداعا  دـیاب  و  تسا ، لـطاب  هدز  رود  هک  رادـقم  نآ  دـنزب  رود  دورب و  ناورذاـش 
فاوط لاح  رد  هلأسم 4 - تسا . نآ  كرت  بحتسم  طایتحا  هچرگ  دناسریمن ، ررـض  فاوط  هب  و  تسا ، زیاج  تسا  ناورذاش  هک  ییاجنآ 
كرت رد  بحتـسم  طاـیتحا  هچرگ  دـناسریمن ، ررـض  فاوط  هب  و  تسا ، زیاـج  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  راوید  يور  نتـشاذگ  تسد 

يور زا  رگا  هلأسم 1 - تسا : هلأـسم  دـنچ  اـجنیا  رد  و  رتداـیز . هن  رتمک و  هن  دـنزب  رود  هعفد  تفه  ینعی  طوش ، تفه  هکنآ  متفه : تسا .
رود تفه  هب  هچ  رگا  تسا ، لطاب  شفاوط  دروآ ، اج  هب  رتشیب  ای  دروآ و  اج  هب  رود  تفه  زا  رتمک  دنک  دصق  لوا  زا  هدـننکفاوط  دـمع ،

هلأسم 2- دنک . هداعا  ار  فاوط  دشاب ، تلفغ  وهـس و  يور  زا  هکلب  مکح  نتـسنادن  يور  زا  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دنک ، مامت 
هچ ره  هدرک و  ار  دصق  نیا  هک  اجنآ  زا  ندروآ ، رتمک  ای  ندروآ  رتدایز  دصق  هب  ددرگرب  ندروآ  رود  تفه  دصق  زا  فاوط  يانثا  رد  رگا 

دصق لوا  زا  رگا  هلأسم 3 - دوشیم . لطاب  فاوط  لصا  دروآ ، رتدایز  دصق  نیا  اب  رگا  و  دنک ، هداعا  دیاب  تسا و  لطاب  هدرک  لمع  نیا  هب 
يارب هناخ  رود  ندز  مدـق  رود  کی  دـشاب و  بجاو  فاوط  نآ  رود  تفه  هک  دـشاب  نآ  شدـصق  نکل  دروآ ، اـج  هب  رود  تشه  هک  دـنک 
تفه هک  روط  نامه  تسا  بحتـسم  زین  رود  کی  هک  دـنک  ناـمگ  رگا  هلأسم 4 - تسا . حیحـص  وا  فاوط  دشاب ، رگید  دـصقم  ای  كربت 

. تسا حیحـص  وا  فاوط  دروایب ، نآ  لاـبند  مه  بحتـسم  رود  کـی  درواـیب و  ار  بجاو  رود  تفه  هک  دـنک  دـصق  تسا و  بحتـسم  رود 
، دروآ اج  هب  رود  تشه  تسا  هناگادـج  یبحتـسم  زین  رود  کی  هکنآ  لاـیخ  هب  تسا  رود  تفه  هک  بجاو  فاوط  زا  دـعب  رگا  هلأسم 5 -

تـسا بجاو  دـمع ، يور  زا  رود  کی  زا  رتشیب  ای  رتمک  ای  رود  کی  هچ  بجاو  فاوط  زا  دـنک  مک  رگا  هلأسم 6 - تسا . حیحص  شفاوط 
هب تشذـگ - مراهچ  لصف  لئاسم  رد  هک  هدرک - كرت  ًادـمع  ار  فاوط  هک  تسا  یـسک  مکح  شمکح  دـنکن  رگا  و  دـنک ، ماـمتا  ار  نآ 

تالاوم هک  دنک  يرایـسب  ياهراک  فاوط  زا  ندرک  مک  زا  دعب  رگا  هلأسم 7 - تسا . ملاع  مکح  هلأسم  هب  لهاج  مکح  و  بجاو ، طاـیتحا 
، دشاب هدرک  فصن  زا  زواجت  رگا  سپ  دنک ، مک  فاوط  زا  ًاوهس  رگا  هلأسم 8 - دیآیم . هک  تسا  فاوط  عطق  مکح  شمکح  دوش ، توف 
. تسا هداعا  مامتا و  بجاو  طایتحا  اـّلا  و  دـشاب ، هدرکن  ریثک  لـعف  هک  یتروص  رد  ار  فاوط  دـنک  ماـمت  اـج  ناـمه  زا  هک  تسا  نآ  يوقا 
، وهس دراوم  همه  رد  طایتحا  كرت  تسین  راوازـس  نکل  دیامن ، هداعا  ار  فاوط  هدرکن ، فصن  زا  زواجت  هدرک و  مک  ًاوهـس  رگا  هلأسم 9 -

نطو هب  تعجارم  زا  دعب  رگم  ار  فاوط  تسا  هدرک  صقان  هک  دوشن  رکذـتم  رگا  هلأسم 10 - ندرک . هداعا  صقان و  فاوط  ندرک  مامت  هب 
ناِرق بجاو ، فاوط  رد  هلأسم 11 - دریگب . بیاـن  تعجارم ، دوب  لکـشم  اـی  تسناوتن  رگا  ددرگرب و  شدوخ  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  دوخ ،

و دوش ، هلـصاف  فاوط  زامن  فاوط ، ود  نیب  هکنآ  نودـب  دروآ  مه  لابند  رگید  فاوط  اب  ار  بجاو  فاوط  تسین  زیاج  ینعی  تسین ؛ زیاـج 
ار هدایز  هک  دشاب  نآ  شدصق  و  فاوط ، رب  رود  زا  رتشیب  ای  رتمک  ای  ار  يرود  دنک  دایز  رگا  هلأسم 12 - تسا . هورکم  بحتسم  فاوط  رد 
ای هتشاد  دصق  لوا  زا  رگا  قباس  ضرف  رد  هلأسم 13 - تسا . مارح  هک  تسا  فاوط  ود  نایم  ناِرق  رد  لخاد  دـهد ، رارق  رگید  فاوط  ءزج 

ندروآ اج  هب  دصق  ندش ، مامت  زا  دعب  رگا  و  دـنک ، هداعا  ار  لوا  فاوط  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـشاب ، هدرک  دـصق  فاوط  يانثا  رد 
هلأسم تسا . هداـعا  طوحا  و  تسا ، لوا  فاوط  تحـص  يوقا  دروآ ، ار  هداـیز  لوا ، فاوط  لاـبند  هب  دـش و  ثداـح  وا  يارب  رگید  فاوط 

ای رود  کی  رگا  و  تسا ، حیحـص  شفاوط  ار و  نآ  دـنک  عطق  تسا  رود  کی  زا  رتمک  رگا  سپ  رود ، تفه  رب  دـنک  دایز  ًاوهـس  رگا  - 14
زا لبق  زامن  تعکر  ود  بجاو و  ای  بحتـسم  نییعت  نودـب  تبرق  دـصق  هب  دـنک  مامت  ار  رگید  رود  تفه  هک  تسا  نآ  طوحا  تسا  رتدایز 

فاوط ای  لوا  فاوط  يارب  دنک  نییعت  هکنآ  نودب  دـهد  رارق  هضیرف  يارب  ار  لوا  تعکر  ود  و  دـناوخب ، یعـس  زا  دـعب  تعکر  ود  یعس و 
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درجم هب  رذـع و  نودـب  تسا  بجاو  فاوط  عطق  تهارک  يوـقا  رذـع و  نودـب  ار  هلفاـن  فاوـط  عـطق  تسا  زیاـج  هلأـسم 15 - تسا . مود 
مه هب  هیفرع  ِتـالاوم  اـت  دـنک  ار  هیقب  كرت  هک  يروط  هب  دـنکن  عـطق  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ؛ نآ  ندرکن  عـطق  طوـحا  و  سفن ، شهاوـخ 

دـنک و مامت  ار  فاوط  دـشاب ، هدروآ  اج  هب  رود  راهچ  رگا  هک  تسا  نآ  طوحا  درک ، عطق  ار  فاوط  رذـع  نودـب  رگا  هلأسم 16 - دروخب .
هلأسم دروخب . مه  هب  هیفرع  تالاوم  هک  نداد  هلصاف  دایز  لثم  یتح  دشاب ، هدروآ  اج  هب  یفانم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دنک ، هداعا  دعب 

نیب رد  رگا  هلأسم 18 - تسا . حیحـص  شفاوط  دـنک ، مامت  ددرگرب و  رگا  دـشاب ، هدرواـین  اـج  هب  یفاـنم  دـنک و  عطق  ار  فاوط  رگا  - 17
عفر زا  دعب  هدوب  رود  راهچ  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  سپ  رایتخایب ، ثدح  ای  ضیح  ای  ضرم  لثم  دش ، ادـیپ  نآ  مامتا  يارب  يرذـع  فاوط 
نآ ضیح  ریغ  رد  لوا  ضرف  رد  بحتـسم  طایتحا  و  دنک ، هداعا  ار  فاوط  هدوب  نآ  زا  لبق  رگا  و  دنک ، مامت  اج  نامه  زا  ددرگرب و  رذـع 

گنت تقو  هکنآ  ات  دروآ  اج  هب  تسناوتن  هدرک ، عطق  ار  فاوط  رذـع  اب  هک  یـصخش  رگا  هلأسم 19 - دیامن . هداعا  دـنک و  مامتا  هک  تسا 
تسا فاوط  لوغشم  رگا  هلأسم 20 - دنریگب . وا  يارب  بیان  تسین  نکمم  رگا  و  دنهد ، فاوط  دننک و  لمح  ار  وا  تسا  نکمم  رگا  دـش ،
فاوط اج  نامه  زا  درک  اهر  رود  راهچ  زا  دعب  رگا  سپ  دناوخب ، زامن  دـنک و  اهر  ار  فاوط  تسا  بجاو  دوش ، گنت  بجاو  زامن  تقو  و 

هب ندیسر  ای  تعامج  زامن  هب  ندیسر  يارب  ار  فاوط  دنک  عطق  تسا  بحتسم  هکلب  تسا  زیاج  هلأسم 21 - دنک . هداعا  ّالا  و  دنک ، مامت  ار 
لمع هلأسم 20  روتـسد  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دـنک ، مامتا  زامن  زا  دـعب  اج  نامه  زا  درک  عطق  اج  ره  زا  و  بجاو ، زاـمن  تلیـضف  تقو 

ار فاوط  ایآ  هک  دنک  کش  نآ  زا  فارـصنا  فاوط و  ندش  مامت  زا  دـعب  رگا  هلأسم 22 - دوش . كرت  طایتحا  نیا  تسین  راوازـس  و  دنک ،
مود تروص  رد  نکل  تسا ، حیحـص  شفاوط  دنکن و  انتعا  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  رتمک  دنک  کش  ای  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  رود  تفه  زا  رتدایز 

لامتحا اًلثم  هن ، ای  ار  نآ  هدروآ  اج  هب  حیحص  هک  دنک  کش  فاوط  زا  دعب  رگا  هلأسم 23 - دوشن . كرت  طایتحا  تسین و  لاکشا  زا  یلاخ 
شفاوط و  دـنکن ، اـنتعا  هدرک  فاوط  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  لـخاد  زا  اـی  هدوب  ثدـُحم  اـی  هدرک  فاوط  تسار  فرط  زا  هک  دـهدب 

تفه هک  یتروص  رد  دشاب ، هدشن  رگید  ياهراک  لوغـشم  ای  هدـشن  فرـصنم  اجنآ  زا  دـشاب و  فاوط  لحم  رد  زاب  هچ  رگا  تسا  حـیحص 
ای هدز  رود  تفه  هک  دـنک  کش  دـش ، متخ  دوسـألا  رجح  هب  هک  رود  رخآ  رد  رگا  هلأسم 24 - هصیقن . هدایزیب و  دـشاب  مولعم  ندوب  رود 

، رود ندـش  مامت  دوسألا و  رجح  هب  ندیـسر  زا  لبق  رگا  هلأسم 25 - تسا . حیحـص  شفاوط  دـنکن و  کش  هب  انتعا  رتدایز ، اـی  رود  تشه 
دنک کش  نآ  يانثا  ای  رود  رخآ  رد  رگا  هلأسم 26 - تسا . لطاب  شفاوط  متـشه ، ای  تسا  متفه  رود  دنزیم  رود  ار  هچنآ  هک  دنک  کش 
ددع رد  دنک  کش  بحتـسم  فاوط  رد  رگا  هلأسم 27 - تسا . لطاب  وا  فاوط  تسا ، راـک  رد  هصیقن  ياـپ  هچ  ره  تفه و  شـش و  ناـیم 

نآ طایتحا  و  دنکن ، شکش  هب  انتعا  اهرود  ددع  رد  کشلا  ریثک  صخـش  هلأسم 28 - تسا . حیحـص  شفاوط  و  دراذگ ، لقا  رب  انب  اهرود ،
هلأسم 30- دراد . ار  کش  مکح  درادـن و  رابتعا  اهرود  ددـع  رد  نامگ  هلأسم 29 - دنک . ظفح  ار  ددع  هک  دـنک  راداو  ار  یـسک  هک  تسا 

هداعا ار  یعس  نآ  زا  سپ  دنک و  فاوط  دنک و  اهر  دیاب  هدرواین ، اج  هب  فاوط  هک  دمآ  شدای  دش و  هورم  افص و  نیب  یعـس  لوغـشم  رگا 
هدرک صقان  هک  اج  نامه  زا  ار  فاوط  ددرگرب و  دیاب  هدروآ ، اج  هب  صقان  ار  فاوط  هک  دمآ  شدای  یعـس  لاح  رد  رگا  هلأسم 31 - دنک .

هب رود  راهچ  زا  رتمک  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  نکل  تسا ، حیحص  شیعس  فاوط و  دروآ و  اج  هب  ار  یعـس  همتت  ددرگرب  دنک و  لیمکت 
هلأسم 32- دنک . هداعا  دنک و  مامت  هداد  ماجنا  راب  راهچ  زا  رتمک  ار  یعـس  رگا  نینچمه  و  دـیامن ، هداعا  دـنک و  مامت  ار  فاوط  هدروآ  اج 
اج هب  سافن  ضیح و  ای  تبانج  لاح  اب  رگا  روط  نیمه  و  تسا ، لطاب  شفاوط  دروآ  اج  هب  وضویب  ار  فاوط  اًلهج  ای  ًاـتلفغ  اـی  ًاوهـس  رگا 

. تسا حیحـص  ود  ره  فاوط  دنک ، فاوط  دصق  زین  شدوخ  دهد و  فاوط  دنک و  لمح  ار  یلفط  ای  ضیرم  یـسک  رگا  هلأسم 33 - دروآ .
لاح رد  تسا  بحتـسم  دراد و  تهارک  نکل  درادـن  لاکـشا  ندـناوخ  رعـش  ندومن و  هدـنخ  ندرک و  ملکت  فاوط ، لاـح  رد  هلأسم 34 -

، دـشاب ولج  فرط  هدـننکفاوط  يور  فاوط  لاـح  رد  تسین  بجاو  هلأسم 35 - دـشاب . نآرق  توالت  ادـخ و  رکذ  اعد و  لوغـشم  فاوط 
هناخ دنک و  اهر  ار  فاوط  دناوتیم  و  دنک ، هاگن  بقع  هب  هکلب  دنادرگرب  ار  تروص  هحفص  دنک و  هاگن  راسی  نیمی و  هب  تسا  زیاج  هکلب 

دشکب و زارد  ای  دنیشنب  تحارتسا  یگتسخ و  عفر  يارب  فاوط  نیب  رد  تسا  زیاج  هلأسم 36 - دنک . مامتا  اج  نامه  زا  ددرگرب  دسوبب و  ار 
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هک تسا  نآ  طایتحا  تسـشن ، ردق  نآ  رگا  و  دروخب ، مه  هب  هیفرع  تالاوم  هک  دهد  لوط  ردق  نآ  دیابن  یلو  دنک ؛ مامتا  اج  نامه  زا  دعب 
. دیامن هداعا  دنک و  مامتا 

فاوط هقرفتم  لئاسم 

فراـعتم وحن  هب  دـشاب و  قداـص  تیب  فاوط  هک  دـنک  تکرح  يروط  دـیاب  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  لـباقم  رد  فاوط  رد  هلأسم 1 -
ناکما تروص  رد  هلأسم 2 - درک . فاوط  نآ  جراخ  رد  دیاب  دنچ  ره  تسین  تیب  زا  مالسلا  هیلع  لیعامسا  رجح  هک  دنامن  یفخم  و  دشاب ،

رترود دشاب و  تسا  مین  عارذ و  شش  تسیب و  تفاسم  هک  هناخ  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  ماقم  نیب  دح  رد  فاوط  دیاب  تولخ  تقو  رد  ول  و 
برقالا تاعارم  اب  درادن  عنام  روبزم  دح  جراخ  رد  فاوط  تولخ ، تقو  رد  ول  ناکما و  مدع  تروص  رد  دنکیمن و  تیافک  دـح ، نآ  زا 

نامه دندرب ، رایتخایب  ار  وا  هکنیا  لثم  دمآ  شیپ  یلاکـشا  فاوط  زا  مدق  دـنچ  رد  اًلثم  ادـخ ، هناخ  فاوط  رد  هاگره  هلأسم 3 - برقالاف .
ار وا  رایتخایب  فاوط  رد  رگا  هلأسم 4 - دراد . لاکشا  دنک ، عورـش  فاوط  دصق  هب  دوسألا  رجح  زا  رگا  دریگب و  رـس  زا  دیاب  ار  مدق  دنچ 
رد دیاب  تسین  نکمم  هچنانچ  و  دنک ، فاوط  رایتخا  هب  شدوخ  دهد و  ماجنا  حیحـص  ار  فاوط  دیاب  تسا و  مزال  رادقم  نآ  هداعا  دـنربب ،

نیا رد  هکلب  دورب ، رتدنت  تیعمج  راشف  رثا  رد  هک  تسین  نیا  ندـش  رایتخایب  زا  روظنم  هک  تسناد  دـیاب  یلو  دـیامن ؛ فاوط  تولخ  تقو 
راـشف و رثا  رد  فاوـط  لاـح  رد  رگا  هلأـسم 5 - تسا . حیحـص  شفاوط  درادـن و  ررـض  درادیمرب ، دوخ  راـیتخا  هب  ار  اهمدـق  رگا  تروص 

ولج يرادـقم  ار  صخـش  تیعمج ، راشف  رثا  رد  ای  دریگ ، ماجنا  تروص  نیا  هب  فاوط  زا  یتمـسق  دوش و  هناـخ  هب  تشپ  تیعمج  ماـحدزا 
فاوط دصق  نودب  تیعمج  اب  ددرگرب  دناوتیمن  رگا  دوش و  هداعا  هدوب ، رایتخا  نودب  ای  هناخ  هب  تشپ  هک  فاوط  زا  يرادقم  دیاب  دـنربب ،

لوپ فاوط ، لاـح  رد  یجاـح  رگا  هلأسم 6 - دـیامن . كرادـت  اجنآ  زا  و  دـسرب ، دـنک  هداعا  ار  فاوط  اجنآ  زا  دـیاب  هک  ییاج  هب  اـت  دورب 
فاوط رد  هک  دیمهف  عتمت  جح  لامعا  ماجنا  زا  سپ  یسک  رگا  هلأسم 7 - دنکیمن . ادیپ  لاکشا  شفاوط  دشاب ، هتشاد  هارمه  هدادن  سمخ 
هداعا ار  فاوط  دیاب  تسا و  حیحـص  وا  جح  هدز ، رود  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  لخاد  زا  ار  طوش  تفه  زا  طوش  دنچ  جـح ، ای  هرمع 
طیارـش اب  هدید ، نوخ  دـعب  بش  هداد و  ماجنا  ار  زامن  فاوط و  یکاپ ، داقتعا  هب  هدـید و  کل  تداع  مایا  ریغ  رد  هک  ینز  هلأسم 8 - دنک .
حیحـص شزاـمن  فاوط و  تسا و  هدوب  ضیح  هدـشن ، عطق  و  هدوب ، جرف  نطاـب  رد  نوخ  کـل ، ندـید  زا  دـعب  هک  دـنک  نیقی  رگا  ضیح ،

حیحص وا  جح  لوا  تروص  رد  و  تسا ، حیحص  شلامعا  تسا و  هدوبن  ضیح  هدش ، عطق  نوخ  هک  دنک  نیقی  ای  دراد  کش  رگا  و  تسین ،
اج هب  زین  هدرفم  هرمع  کی  جح ، زا  دـعب  ًاطایتحا  تقو  قیـض  تروص  رد  هدوب ، هرمع  رد  رگا  دـنک و  هداعا  ار  زامن  فاوط و  دـیاب  تسا و 

هنیدـم رد  اًلعف  هدـش و  عیطتـسم  دراد ، رطخ  وا  يارب  هنتخ  یکـشزپ  ياروش  صیخـشت  هب  هک  نوتخم ، ریغ  هلاـس  ناوـج 17  س - - 9 دروآ .
، فاوط زا  دـعب  و  فاوط ، يارب  دریگب  مه  بیان  دـنک و  فاوط  شدوخ  دوش و  مرُحم  دـیاب  ج - تسیچ ؟ جـح  هب  تبـسن  وا  فیلکت  تسا ،

شدوخ دوش  ماجنا  مه  اب  فاوط  ود  هک  یتروص  رد  و  دناوخب ، رگید  زامن  شدوخ  زین ، شبیان  فاوط  زا  دعب  دناوخب و  زامن  کی  شدوخ 
دـش روذـعم  فاوط  همادا  زا  صخـش  دـش و  رارقرب  تعامج  زاـمن  فاوط ، ياـنثا  رد  رگا  س - - 10 دـنکیم . تیافک  دـناوخب ، زامن  کی 

هک ییاج  نامه  زا  هدش ، عطق  یعـس  ای  فاوط  مراهچ  طوش  زا  دعب  رگا  ج - تسیچ ؟ هفیظو  دشاب  یعـس  يانثا  رد  رگا  و  تسیچ ، فیلکت 
دنچ ره  دریگب ، رـس  زا  ار  فاوط  هدـش ، لیوط  لصف  هدوب و  فاوط  مراهچ  طوش  زا  لبق  رگا  و  دـنک ، ماـمت  ار  یعـس  اـی  فاوط  هدـش  عطق 
زین یعـس  رد  و  دـناوخب ، يرگید  فاوط  زامن  دـنک و  هداعا  ار  فاوط  نآ ، زامن  ندـناوخ  زا  سپ  ماـمتا و  ار  فاوط  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 

هتشادن و وضو  ای  هدوب  لطاب  وا  يوضو  هک  دوش  هجوتم  عتمت  هرمع  رد  ریصقت  زا  دعب  هک  یسک  س - - 11 تسا . هداعا  مامتا و  رد  طایتحا 
-12 تسا . حیحـص  وا  هرمع  و  دنک ، هداعا  ار  زامن  فاوط و  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  تسا ، هدناوخ  فاوط  زامن  هدرک و  فاوط  لاح  نیا  اب 
وا هفیظو  اًلعف  دـشاب ، هتفر  مه  هار  مدـق  دـنچ  لاـح  نآ  رد  هک  دـهدیم  لاـمتحا  تسا و  هدیـسوب  ار  هبعک  فاوط ، لاـح  رد  یـصخش  س -
رد کش  فاوط  يانثا  رد  رگا  س - - 13 تسا . حیحـص  وا  فاوط  ج - تسا ؟ هدش  ثداح  وا  يارب  لمع  زا  دـعب  کش  نیا  هتبلا  تسیچ و 
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لباقم زا  هک  دـنادیمن  اًلثم  دراد ؛ یمکح  هچ  دـنکب  تسا  هتـشذگ  نآ  لحم  تسا و  لوغـشم  هک  یطوش  زا  یئزج  اـی  قباـس  طوش  تحص 
، دهد ماجنا  ار  حیحص  لمع  تسا  هتساوخیم  هتـسنادیم و  ار  هلأسم  رگا  ج - هن ؟ ای  تسا  هدوب  جراخ  فاطَم  ّدح  زا  هدرک  روبع  هک  رجِح 

نودب صخش  دشاب و  هدش  لطاب  یتهج  هب  هرمع  رد  فاوط  زامن  ای  یعس  ای  فاوط  رگا  س - - 14 تسا . حیحص  فاوط  هدوبن ، لفاغ  ینعی 
ای دراد  هرافک  و  تسیچ ؟ وا  هفیظو  تسا  هدوب  لطاب  روبزم  لمع  هک  هدش  هجوتم  دعب  هدیشوپ و  سابل  دشاب و  هدومن  ریـصقت  نآ ، هب  هجوت 

مشش طوش  رد  یسک  س - - 15 درادن . هرافک  هدش و  جراخ  مارحا  زا  هک  تسا  نیا  رهاظ  و  دنک ، ناربج  ار  هدش  لطاب  لمع  دـیاب  ج - هن ؟
ار فاوط  هلأسم ، هب  هجوت  نودـب  تسا ، هدوب  وا  ندـب  رد  تساجن  نیا  لبق  ياهطوش  زا  هک  هدرک  نیقی  هدـید و  ندـب  رد  یتساـجن  فاوط ،
؟ ریخ ای  تسا  حیحـص  وا  لمع  ایآ  تسا ، هدرک  مامت  ار  هرمع  تسا و  هدرک  هداعا  ار  فاوط  هدومن و  ریهطت  ار  ندـب  ًادـعب  هدرک و  لـیمکت 
زا هک  تسا  نیا  رهاظ  و  دناوخب ، ار  فاوط  زامن  دعب  دنک و  هداعا  هدنام  یقاب  تساجن ، هب  نیقی  زا  دعب  هک  ار  فاوط  زا  يرادـقم  دـیاب  ج -
زا هدرک و  عطق  ار  نآ  فاوط  يانثا  رد  یـسک  س - - 16 تسا . حیحـص  لمع  روکذم ، فاوط  زامن  فاوط و  مامتا  اب  هدش و  جراخ  مارحا 

ج- تسیچ ؟ وا  هفیظو  هداد  ماجنا  ار  ریصقت  هبترتم و  لامعا  هچنانچ  و  ریخ ؟ ای  تسا  تسا  حیحـص  وا  فاوط  ایآ  تسا ، هدرک  عورـش  لوا 
رد هدوب  مراهچ  رود  زا  لبق  رگا  و  دروآ ، اج  هب  رگید  فاوط  کی  دعب  دـنک و  مامت  ار  نآ  بجاو  طایتحا  هب  هدوب  مراهچ  رود  زا  دـعب  رگا 

. تسا هدش  جراخ  مارحا  زا  حیحص و  هبترتم  لامعا  هک  تسا  نیا  رهاظ  لهج ، ضرف  اب  و  دروآ ، اج  هب  رگید  فاوط  کی  دیاب  لاؤس  ضرف 
هدومن هداعا  ار  فاوط  هتفرگ و  وضو  دـعب  هدرک و  ماـمتا  ار  طوش  تراـهط  نودـب  تسا و  هدـش  ثدـُحم  رخآ  طوش  رد  یـسک  س - - 17
ماجنا وضویب  هک  ار  فاوط  زا  یتمسق  دیاب  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  تسا و  حیحص  ایآ  تسا ، هداد  ماجنا  ار  ریصقت  یعس و  زامن و  تسا و 
راـشف رثا  رد  يرادـقم  فاوط ، رد  هک  تسا  هدرک  مهوـت  یـسک  س - - 18 دـناوخب . فاوط  زامن  نآ  زا  دـعب  دروآ و  اـج  هب  وضو  اـب  هداد 
دـصق هب  ار  كرادـت  ّلحم  اـت  طوش  هیقب  دـنک ، كرادـت  ددرگرب و  هتـسناوتیمن  نوچ  و  تسین ، یمزج  وا  يارب  یلو  هدـش ، هدرب  تیعمج 

دعب و  دـشاب ، فاوط  زا  هدایز  تسا  حیحـص  وا  طوش  رگا  دـشاب و  وغل  يدایز  تسا  لطاب  وا  طوش  رگا  هک  دـهدیم  ماجنا  اجر  طاـیتحا و 
. تسین حیحـص  ج - ریخ ؟ ای  تسا  حیحـص  فاوط  نیا  اـیآ  تسا ، هدرواـین  باـسح  هب  ار  طوش  نیا  هدروآ و  اـج  هب  ار  فاوط  طاوشا  هیقب 
تشاذـگ و فرط  نآ  رب  ار  انب  دوب ، رتشیب  فرط  کی  هب  شناـمگ  نوچ  درک و  ادـیپ  طاوشا  رد  کـش  فاوط ، تقو  رد  یـسک  س - - 19

طوش رد  یسک  س - - 20 تسا . حیحـص  ج - تسا ؟ حیحـص  وا  فاوط  ایآ  درک ، ادیپ  دوخ  فاوط  تحـص  هب  نیقی  لامعا ، ماجنا  زا  دعب 
طوش نیا  رد  ادج  ّتین  مراهچ  طوش  لوا  نوچ  هک  تسا  هدرک  رکف  دومیپ و  ار  مالسلا  هیلع  لیعامسا  رجح  لوا  ات  دوسألا  رجح  زا  مراهچ 
هدرک فاوط  مراهچ  طوش  دصق  هب  دوسألا  رجح  زا  هتفر و  ّتین  نودب  ار  طوش  هیقب  اذل  دنک ، هداعا  ار  طوش  تمسق  نیا  دیاب  دشاب  هتشادن 

اهر ار  نآ  نآ ، زا  يرادـقم  ماجنا  زا  دـعب  فاوط  رد  یناسک  س - - 21 دراد . لاکشا  ج - دوشیم ؟ لصاح  فاوط  رد  یلاکـشا  ایآ  تسا ،
و دراد ، لاکـشا  ج - تسیچ ؟ مکح  هدوب  یعـس  رد  هچنانچ  و  دراد ، تروص  هچ  اهنآ  فاوط  دننکیم ، عورـش  ون  زا  هلـصافالب  دـننکیم و 
س- - 22 دـنیامن . هداعا  ار  نآ  زامن  فاوط و  هبترم  ود  دـنناوخب و  زامن  دـننک و  مامتا  ار  نآ  دـیاب  هدوب  فاوط  مراـهچ  طوش  زا  دـعب  رگا 

هکنیا نتفرگ  رظن  رد  اب  دنوش ، هداد  فاوط  ناور  تخت  رد  ناشدوخ  ای  دوش  هتفرگ  بیان  ایآ  دنتسین ، فاوط  هب  رداق  هک  یـصاخشا  هرابرد 
رد نداد  فاوط  هچ  رگا  دنهد . ماجنا  ار  ود  ره  ًاطایتحا  ج - دنهدیم ؟ ماجنا  فاوط  فاطم  هدودحم  جراخ  رد  هدربمان ، هلیـسو  نایدـصتم 

دعب دوشیم و  مالسلا  هیلع  لیعامسا  رجح  دراو  فاوط  دصق  هب  ًاهابتشا  فاوط  لاح  رد  یصخش  س - - 23 دنکیم . تیافک  فاطم  جراخ 
تسا حیحص  شفاوط  ایآ  دیامنیم ، لماک  ار  طوش  عورش و  ار  فاوط  دوب  هدش  رجح  دراو  هک  اج  نامه  زا  ددرگیمرب و  دش ، هجوتم  هک 

، درکیم هداعا  ار  طوش  طایتحا  دصق  هب  دوسألا  رجح  زا  مالسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  رد  رکذت  زا  سپ  رگا  یلب ، دراد ؛ لاکـشا  ج - هن ؟ ای 
زامن رد  ای  یعـس  اـی  فاوط  لاـح  رد  رگا  س - - 24 تشادن . لاکـشا  شفاوط  دوب ، فاوط  يدـج  دـصاق  هدـش  رجح  دراو  هک  یلحم  زا  و 
نیقی کش ، فرط  کی  هب  دعب  دهد ، همادا  ار  زامن  یعـس و  فاوط و  لاح  نیمه  اب  و  تسا ، مدنچ  تعکر  ای  مدنچ و  طوش  هک  دنک  کش 

دعب داد و  همادا  کش  لاح  رد  ار  یعس  ای  فاوط  رگا  ج - تسا ؟ حیحـص  دش ، رکذ  هک  يوحن  هب  شلمع  ایآ  دیامن ، مامت  ار  لامعا  دنک و 
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نآ هداعا  طوحا  و  تسا ، لاکشا  لحم  يورت  نودب  زامن  رد  یلو  تسا ؛ حیحص  یعس  فاوط و  درادن و  لاکشا  درک ، ادیپ  تحص  هب  نیقی 
هک درم  ِرخآ  طوش  زا  دعب  داد و  همادا  وا  اب  و  درک ، فاوط  تین  دوب ، هداد  ماجنا  ار  فاوط  رود  کی  هک  شرهوش  اب  ینز  س - - 25 تسا .
مود لوا و  فاوط  ایآ  تفرگ ، رـس  زا  ار  فاوط  دوش ، لماک  شفاوط  ات  دروایب  رگید  طوش  کی  هکنیا  ياـج  هب  وا  تسا ، نز  مشـش  طوش 

زا دعب  و  دوشیم ، طوش  هدراهچ  ًاعومجم  هک  دروآ  اج  هب  طایتحا  دـصق  هب  رگید  طوش  کی  هک  تسا  نآ  طایتحا  ج - تسا ؟ هنوگچ  نز 
و هریغ ، یمارحا و  تعاـس ، لـیبق  زا  دـتفایم  دارفا  زا  ییاـهزیچ  فاـطَم  رد  س - - 26 دـیامن . هداعا  ار  زامن  فاوط و  فاوط ، زاـمن  ماـجنا 

نالطب بجوم  ج - دوشیمن ؟ نآ  نالطب  بجوم  درادـن و  ررـض  فاوط  يارب  اـیآ  دـنراذگیم ، نآ  يور  اـپ  دـننکیم  فاوط  هک  یناـسک 
نیا ایآ  ددرگیم ، وا  تیاضر  مدع  تیذا و  بجوم  نارگید  ِیمارحا  يور  نتشاذگ  اپ  هک  دنادیم  ناسنا  رگا  س - - 27 دوشیمن . فاوط 

ون زا  عطق و  ار  شفاوط  مراهچ  طوش  زا  لبق  یـسک  رگا  س - - 28 دنزیمن . ررض  فاوط  هب  ج - درادن ؟ ررـض  فاوط  هب  وا  تیاضر  مدع 
، دیامنب مه  هداعا  دنک و  مامت  ار  هدش  عطق  فاوط  هک  تسا  نیا  طایتحا  دشاب ، هدشن  دایز  هلـصاف  هک  یتروص  رد  هدش  هتفگ  دـنک ، فاوط 

لاکـشا روبزم  فاوط  ج - دروآ ؟ اج  هب  دیاب  مه  ار  شدعب  ام  ای  دنک ، مامت  هدرک  عطق  هک  ار  یطوش  طقف  ایآ  تسیچ ، ندرک  مامت  زا  دارم 
دوسألا رجح  زا  ار  فاوط  یصخش  س - - 29 ًاطایتحا . دنک  هداعا  لوا ، فاوط  زامن  زا  دعب  ار  فاوط  دیاب  و  درادـن ، عوضوم  مامتا  دراد و 

طوش تفه  دومنیم و  ار  دـعب  طوش  تین  دوسألا  رجح  زا  درکیم و  متخ  ِتین  دیـسریم  هک  ینامی  نکر  هب  طوش  ره  رد  و  هدرک ، عورش 
نیا ج - تسیچ ؟ شاهفیظو  اـیآ  دـشاب ، یناـمی  نکر  رد  دـیاب  نآ  طاوشا  فاوـط و  متخ  هکنیا  ناـمگ  هب  درک  ماـمت  هنوـگ  نیا  ار  فاوـط 

دـنهدیم و مه  تسد  هب  تسد  هبعک  رانک  زا  مارحلا  دجـسم  تفاظن  نیرومأم  یهاـگ  س - - 30 دوش . هداعا  دیاب  و  دراد ، لاکـشا  فاوط 
هک تسا  لصاح  ترورـض  فاطم ، زا  ندرک  نوریب  رادـقم  نیمه  هب  ایآ  دوشیم ، جراخ  فاطم  زا  ناسنا  ات  دـنهدیم  هعـسوت  روط  ناـمه 

تسا و ترورـض  هک  دندرکیم  نامگ  يدارفا  رگا  و  دوش ، مامت  تفاظن  ات  دنک  ربص  دـیاب  ای  دـشاب ، حیحـص  فاطَم  زا  جراخ  رد  شفاوط 
رد و  دنک ، فاوط  دح  رد  دنک و  ربص  دیاب  دنک  فاوط  دح ، رد  هک  دراد  ناکما  رگا  ج - تسیچ ؟ ناشفیلکت  لاح  دنداد ، ماجنا  ار  فاوط 
هب رگا  تسا ، هدادـن  رارق  دوخ  يارب  یـسمخ  لاس  غولب ، لوا  زا  هک  یـسک  س - - 31 تسین . حیحـص  دـح ، جراخ  رد  فاوط  تروص  نیا 
وا لوپ  رگا  ج - درادن ؟ ررض  وا  جح  يارب  ایآ  دنکب ، جح  رد  فراصم  ینابرق و  هیهت و  یمارحا  دراد  هک  لوپ  نامه  اب  دوش و  فرشم  جح 

یناـبرق فاوـط و  هک  دراد  ار  بصغ  مکح  سیمخت ، نودـب  تسا ، لاـس  نیب  حـبر  هک  تسین  موـلعم  تسا و  قوـقح  بـسک و  دـمآرد  زا 
شاهفیظو دروآ ، اج  هب  زامن  فاوط و  هدش و  مرُحم  نآ  اب  درخب و  مارحا  سابل  هدادن  سمخ  لوپ  اب  هک  یصخش  س - - 32 تسین . حیحص 

فاوط و دیاب  دشاب ، رصقم  لهاج  هک  یتروص  رد  یلو  تسا ، حیحـص  وا  جح  هرمع و  لصا  هدوبن ، دمع  ملع و  يور  زا  رگا  ج - تسیچ ؟
ار نآ  سمخ  تسا  مزـال  اـیآ  درخب ، مارحا  ساـبل  هن ، اـی  تسا  سمخ  قلعتم  تسین  مولعم  هک  یلوپ  اـب  رگا  س - - 33 دـنک . هداعا  ار  زامن 

طایتحا دنچ  ره  تسا ، حیحص  فاوط  دهدب و  سمخ  تسین  مزال  کش ، ضرف  اب  ج - دراد ؟ تروص  هچ  نآ  اب  فاوط  دادن  رگا  و  دهدب ،
هکنیا ناـمگ  هب  ار  فاوط  زاـمن  اـهنت  هدادیم ، ماـجنا  ار  دوخ  بجاو  عتمت  جـح  هک  هتـشذگ  لاـس  رد  یـصخش  س - - 34 تسا . بوـلطم 
فاوط هکنیا  ضرف  اب  ج - دراد ؟ ياهفیظو  هچ  ایآ  هداد ، ماجنا  ار  لامعا  یقاب  سپـس  تسا و  هداد  ماـجنا  فاوط ، نودـب  دـنکیم  تیاـفک 

س- - 35 دـیامن . ینابرق  رتش  کی  و  دـنک ، هداعا  ار  جـح  دـیاب  تسا ، هتـشگرب  شلحم  هب  هدرک و  كرت  هلأـسم  هب  لـهج  يور  زا  ار  جـح 
، دندش جراخ  فاطم  زا  اههدننکفاوط  راچان  دننک ، تفاظن  ار  دجـسم  دندرک  عورـش  هک  دندوب  ترایز  ای  هرمع  فاوط  لوغـشم  يدادـعت 

ندروخ مه  هب  هک  یتروص  رد  دییامرفب  دناهتفرگ ، رـس  زا  ار  فاوط  تسا ، هدروخ  مه  هب  هیفرع  تالاوم  دندرک  لایخ  دیـشک  لوط  یتدـم 
ریاد رما  تسین ، ندرک  فاوط  رب  رداـق  هک  تسا  ینز  س - - 36 دراد . لاکشا  ج - هن ؟ ای  تسا  تسرد  ناشفاوط  دشاب ، كوکـشم  تالاوم 
دیاب ج - تسیچ ؟ هفیظو  دهد ، فاوط  فاطم  رد  دنک و  تشپ  ار  وا  مرحمان  ای  دـنهد و  فاوط  فاطم ، جراخ  رد  تخت  اب  هکنیا  نیب  تسا 

درک و مامتا  تسا ، فاوط  هداعا  مامتا و  شاهفیظو  هک  یسک  س - - 37 دنک . تشپ  ار  وا  مرحمان  دنچ  ره  دنهد ، فاوط  فاطَم ، رد  ار  وا 
یقرف ج - دیامن ؟ هداعا  مامتا و  دیاب  زین  ار  فاوط  نیا  ایآ  لوا ، لثم  دـش ، عطق  فاوط  ياهطوش  زا  یکی  رد  هرابود  هک  دوب  هداعا  لوغـشم 
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عطق ار  فاوط  هک  اج  نامه  زا  دناوتیم  ایآ  دمآ ، شوهب  دعب  تعاس  دنچ  درک و  شغ  داتفا و  فاوط  لاح  رد  یـصخش  س - - 38 تسین .
و دـیامن ، هداعا  ار  فاوط  دریگب و  وضو  هدوب ، مراهچ  طوش  زا  لبق  رگا  ج - هن ؟ ای  دـهد ، همادا  ار  لامعا  یقاـب  دـنک و  عورـش  دوب ، هدرک 
هک یناسک  يارب  یعـس ، فاوط و  ياهطوش  ضعب  ایآ  س - - 39 دنک . مامتا  ار  فاوط  دریگب و  وضو  دیاب  هدوب ، مراهچ  طوش  زا  دـعب  رگا 

یلیخ جاجح  تیعمج  هک  یلعف  تیعـضو  اب  س - - 40 تسا . لباق  یلب ، ج - هن ؟ ای  تسا ، تباین  لباق  دـنهد ، ماجنا  ناشدوخ  دنـشابن  رداق 
دناوخ زامن  دوشیمن  ای  هک  ماقم  فلخ  زین  و  تسه ؟ فاطَم  رد  هعسوت  ایآ  دننک ، فاوط  فاطم  رد  دنناوتیمن  افعـض  زا  ياهدع  دندایز و 

هچ رترود  رد  ندـناوخ  زامن  تسین ، افعـض  يارب  ًاصوصخم  زامن  ندرک  مامت  زا  نانیمطا  تسا و  ناگدـننک  فاوط  تیذا  اب  فداصم  اـی  و 
رد دیاب  ای  دوش ، لوغشم  دشاب  نکمم  هک  روج  ره  زامن  فاوط و  لامعا  هب  ًاروف  دناوتیم  دش  هکم  دراو  هک  یـصخش  ایآ  و  دراد ؟ یمکح 

رگا ج - تسین ؟ رـسیم  سک  همه  يارب  تسا  مولعم  و  دـنک ، نینچ  تقو  نآ  و  مهن ، بش  ات  اًـلثم  دوش ، قیـض  تقو  هک  دـنامب  مارحا  لاـح 
ترورـض دروم  رد  رود  ناکم  رد  ندناوخ  زامن  و  دنیامن ، فاوط  نآ  دح  رد  دیاب  دننک ، فاوط  فاطم  رد  تولخ  تقو  رد  ول  دناوتیم و 

اب تسا ، هدرکن  جاودزا  مه  نونک  ات  هدـش و  بنج  غولب  نینـس  لیاوا  ای  یکدوک و  رد  يرتخد  س - - 41 تسین . مزال  ربص  و  درادـن ، عنام 
ات ار  تبانج  لسغ  هجیتن  رد  تسا و  هتـشگ  بنج  هدش ، ماجنا  یکدوک  رد  هک  یلعف  هطـساو  هب  هتـسنادیمن  رتالاب  نینـس  رد  هکنیا  هب  هجوت 

ضیح و تسا ، هداد  ماجنا  ًاـنیقی  هک  ییاهلـسغ  نآ  تسیچ ؟ وا  فیلکت  تسا ، هتفر  زین  جـح  هب  تیفیک  نیا  اـب  تسا و  هدادـن  ماـجنا  لاـح 
ات غولب  زا  دـعب  هک  یتاداـبع  هیلک  هزور و  زاـمن و  عضو  . 1 تسا : حرطم  اـهلاؤس  نیا  قوف  هدـشدای  دراوم  هب  هجوت  اـب  تسا و  هدوـب  هعمج 

تروص رد  و  تسا ؟ هدـش  جراـخ  هکم و  دراو  مارحا  تروص  هب  و  تسا ، مرُحم  لاـح  ناـمز  رد  اـیآ  . 2 تسیچ ؟ تسا  هداد  ماـجنا  نونک 
رد . 3 ریخ ؟ ای  دشابیم ، مارح  صخـش  نیا  رب  تسا  مارح  مایا  نآ  رد  هک  تامرحم  عیمج  دنکن ، جـح  هداعا  هک  ینامز  ات  ایآ  ندوب ، مرُحم 
راب کی  لاس  دنچ  هک  مارحلا  هَّللا  تیب  هب  جاجح  مازعا  عضو  اب  دناوتیم  هنوگچ  دـشابن  مرُحم  یلو  دـشاب ، لطاب  شجح  طقف  هک  یتروص 

تسین و حیحـص  وا  فاوط  زامن و  تبانج  لسغ  نودب  هدـش ، بنج  هک  دراد  نیقی  رگا  ج - دـنک ؟ جـح  هداعا  دوشیم ، لصاح  قیفوت  نیا 
رگا و  دـنک ، اـضق  دـیاب  هدـناوخ  لاـح  نـیا  اـب  هـک  ار  ییاـهزامن  هلأـسم  ضرف  رد  و  دـنکیمن ، تباـنج  لـسغ  زا  تیاـفک  رگید  ياهلـسغ 

ياهفاوط یلو  تسا ؛ حیحـص  لاؤس  ضورفم  رد  جـح  و  درادـن ، اضق  تسا و  حیحـص  وا  ياههزور  هتفرگ  هزور  تسا و  بنج  هتـسنادیمن 
جح فاوط  ات  و  دریگب ، بیان  اهنآ  يارب  دورب  دناوتیمن  شدوخ  رگا  و  دروآ ، اج  هب  هبترم  ود  دیاب  ار  اهنآ  ياهزامن  ءاسن و  جح و  هرمع و 

فاوط اب  هک  یتامرحم  جاودزا و  شوخ و  يوب  زا  دیاب  هدرواین  اج  هب  وا  بیان  تردق ، مدع  اب  ای  هدادن  ماجنا  ار  اهنآ  زامن  ءاسن و  فاوط  و 
لامعا تلاح  نیمه  اب  دیوگب و  هدیشک  تلاجخ  هدش و  ثدُحم  فاوط ، يانثا  رد  یصخش  س - - 42 دیامن . بانتجا  دوشیم ، لالح  ءاسن 

بیان دـناوتیم  ایآ  تسا ، مزال  هداعا  رگا  . 2 دراد ؟ تروـص  هچ  شجح  . 1 دییامرفب : تسا  یعدتـسم  هتـشگزاب ، ناریا  هب  هدرک و  مامت  ار 
ار نآ  زامن  فاوط و  دیاب  تسا و  حیحـص  شجح  هدرک ، مامتا  ار  لامعا  تحـص ، داقتعا  اب  رگا  ج - دـهد ؟ ماجنا  ًاصخـش  دـیاب  ای  دریگب ،

روکذم لیـصفت  هب  دشاب  مراهچ  طوش  زا  دعب  ثدح  روبزم  ضرف  رد  رگا  و  دریگب ، بیان  دیاب  دورب ، دناوتیمن  شدوخ  رگا  و  دنک ، هداعا 
يروص قوقـش و  هداد ، ماجنا  تحـص  هب  داقتعا  مدع  دـیدرت و  اب  ای  هدوب ، يدـمع  وا  راک  هچنانچ  و  دـنک ، كرادـت  ار  فاوط  کسانم  رد 

يوس هب  لامعا  ماجنا  ترایز و  يارب  هرجش  دجسم  زا  تعاس 9  بش ، رد  ام  س - - 43 تسا . لکشم  جح  تحص  اهنآ  ضعب  رد  هک  دراد 
ام زا  ناوراک  تسرپرـس  دـندوب  حبـص  زامن  لوغـشم  یلبق  نارئاز  نوچ  و  میدیـسر ، هبعک  هب  حبـص  ناذا  یکیدزن  رد  میدرک ، تکرح  هکم 

درب مباوخ  نم  راب  دـنچ  دایز  یگتـسخ  تلع  هب  تلهم  نیا  رد  یلو  دـهد ، فاوط  ار  ام  زامن  زا  سپ  ات  مینک  ربص  یمک  رادـقم  درک  اضاقت 
ماجنا ار  نآ  زامن  فاوط و  مدرک و  ممیت  هچغاـب  فارطا  ياـهگیر  يور  متخانـشیمن ، ار  ییاـج  مدـیدیمن و  دوخ  سرتسد  رد  بآ  نوچ 

هک وحن  نیا  هب  ول  و  دیریگب ، وضو  هک  هتشاد  ناکما  امـش  يارب  هکنیا  اب  ج - هن ؟ ای  تسا  حیحـص  فیـصوت  نیا  اب  نم  جح  لمع  ایآ  مداد ،
مارحا زا  هدوب  تحـص  هب  داقتعا  اب  امـش  لمع  رگا  و  تسا ، هدوبن  حیحـص  ممیت  دیهد ، ماجنا  ار  لامعا  دعب  زور  يارب  اًلثم  دیورب و  لزنم  هب 

لبق یسک  رگا  س - - 44 دیریگب . بیان  دیاب  دیورب ، دیناوتیمن  ناتدوخ  رگا  و  دینک ، هداعا  ار  زامن  فاوط و  دیاب  طقف  و  دـیاهدش ، جراخ 
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رد رگا  س - - 45 تسا . لطاب  فاوط  یلب ، ج - تسا ؟ لطاب  شفاوط  ایآ  درک ، متخ  اج  نامه  هب  دومن و  عورـش  ار  فاوط  دوسألا  رجح  زا 
رگا ج - تسا ؟ فاوط  لطبُم  ایآ  دروایب ، اج  هب  تیئزج  دـصق  هب  ار  تفاسم  يرادـقم  طوش  تفه  نایاپ  زا  دـعب  فاـطَم ، زا  جورخ  ماـگنه 

فاوط زا  طوش  راـهچ  زا  شیب  یـصخش  س - - 46 تسا . حیحـص  شفاوط  و  دـنک ، عطق  وهـس  تروص  رد  و  تسا ، لطبم  دـشاب ، يدـمع 
مارحا زا  دومن و  ریصقت  هدادن  ماجنا  ار  یعـس  زا  طوش  ود  یکی  درک و  عورـش  ار  یعـس  دناوخب ، ار  فاوط  زامن  هکنیا  نودب  و  دادن ، ماجنا 
لامعا مامت  دیاب  تسا و  لطاب  شلمع  هتشادن ، ار  یعـس  ای  فاوط  طوش  تفه  دصق  صخـش  نیا  رگا  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت  دش ، جراخ 

ماجنا وا  ياج  هب  يرگید  ار  طاوشا  هیقب  و  دهد ، ماجنا  ار  دوخ  فاوط  زا  طوش  ود  زا  شیب  تسا  هتسناوتن  یـسک  س - - 47 دنک . هداعا  ار 
لبق دوشیم  ایآ  س - - 48 دناوخب . ار  زامن  تسا و  حیحـص  روبزم  لمع  هدنیآ  رد  یتح  رذـع  ضرف  اب  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  تسا ، هداد 
عطق ج - تسین ؟ زیاج  نآ  ندرک  عطق  زامن  دـننام  ای  و  تسناد ، نکی  مل  نأـک  ار  نآ  دز و  مه  هب  رذـع  نودـب  ار  فاوط  مراـهچ ، طوش  زا 

تسا و زجاع  فاطَم  جراخ  رد  یتح  فاوط  زا  هک  یسک  س - - 49 تفرگ . رس  زا  ار  نآ  ناوتیمن  تالاوم  تاوف  زا  لبق  یلو  درادن ، عنام 
زا رگا  ج - دنکیمن ؟ تیافک  وا  زا  هدودحم  رد  یباین  فاوط  ایآ  تسا ، لکـشم  وا  يارب  نآ  ماجنا  ناور ، تخت  اب  فاوط  ینارگ  رطاخ  هب 

لامعا هیقب  هدروآ و  اج  هب  رْجِح  نورد  زا  ار  فاوط  طوش  کی  یسک  رگا  س - - 50 دریگب . بیان  تسا ، روذعم  زین  ناور  تخت  اب  فاوط 
لامعا هیقب  هدوب  تّحص  داقتعا  اب  رگا  و  دنک ، هداعا  ار  فاوط  زامن  فاوط و  طوش  کی  دیاب  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت  تسا ، هداد  ماجنا  ار 

دیدـجت یـسک  رگا  الاح  دـییامرفیم ، فاوط  نـالطب  هب  مکح  دـنک ، طاوشا  رد  کـش  صخـش  هک  يدراوم  رد  س - - 51 تسا . حـیحص 
وا فیلکت  تسا ، هداد  ماجنا  طوش  هس  زین  دیدج  فاوط  زا  و  هتشاد ، طوش  شـش  لوا ، فاوط  هک  دش  فشک  نایم  نیا  رد  دومن و  فاوط 

ماـجنا فاوـط  تیفیک  نیا  اـب  تسا  رود  فاوـط 14  هکنیا  روـصت  هب  یـضعب  س - - 52 دـنک . طایتحا  دـیاب  و  دراد ، لاکـشا  ج - تسیچ ؟
هرمع فاوط  یسک  رگا  س - - 53 تسا . لطاب  شفاوط  هدرک ، فاوط  طوش  هدراهچ  دصق  هب  رگا  ج - تسا ؟ فاوط  هب  لُخم  ایآ  دناهداد ،

ج- دراد ؟ تیروف  نآ  میمتت  ماجنا و  اـیآ  و  تسیچ ؟ فیلکت  دروآ ، داـی  هب  تاـفرع  رد  داد و  ماـجنا  صقاـن  ار  نآ  اـی  و  درک ، شومارف  ار 
هیقب دروآ و  طوش  تفه  زا  شیب  ار  فاوط  اًلهج  یسک  رگا  س - - 54 درادن . تیروف  و  دنک ، كرادت  ار  نآ  ینم  لامعا  زا  دعب  دـناوتیم 

، تسین حیحـص  شزامن  فاوط و  هتـشاد ، طوش  تفه  زا  شیب  دصق  لوا  زا  رگا  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  زا  دعب  لامعا 
سپ هدرک ، دایز  ندش ، مامت  زا  دعب  هتشاد و  طوش  تفه  دصق  رگا  یلو  تسین ؛ مزال  لامعا  هیقب  هداعا  ًارهاظ  و  دنک ، هداعا  ار  اهنآ  دیاب  و 

دروآ و اج  هب  مه  رگید  زاـمن  کـی  دـنک و  میمتت  طوش  هدراـهچ  اـت  ار  هیقب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هدرک ، داـیز  رتشیب  اـی  طوش  راـهچ  رگا 
فاوط و هداعا  بجاو  طایتحا  تسا ، هدروخ  مه  هب  هیفرع  تالاوم  هدرک و  دایز  طوش  راهچ  زا  رتمک  رگا  و  دـنک ، هداعا  ار  زاـمن  فاوط و 

ماجنا طلغ  ار  دوخ  بجاو  جح  فاوط  یـصخش  س - - 55 دراد . ار  لبق  تروص  مکح  هدروخن ، مه  هب  هیفرع  تـالاوم  رگا  و  تسا ، زاـمن 
دیاب درادن و  عنام  ج - تسیچ ؟ اهجح  رگید  دوخ و  جح  دروم  رد  وا  فیلکت  تسا ، هداد  ماجنا  یباین  جـح  راب  نیدـنچ  نآ  زا  سپ  هداد و 

تسا و هداد  ماجنا  ار  دوخ  فاوط  یصخش  س - - 56 دنتسه . حیحص  هداد ، ماجنا  هک  یباین  ياهجح  و  دنک ، كرادت  ار  دوخ  جح  فاوط 
، درادـن ررـض  ج - دـناسریم ؟ وا  فاوط  هب  یللخ  لمع  نیا  ایآ  دروآیم ، اج  هب  یلامتحا  صقن  ناربج  يارب  ًاـئاجر  فاوط  طوش  ود  ًادـعب 

لیمکت ار  فاوط  نیمه  دـیاب  ًادـعب  ایآ  دـمآ ، شیپ  شیارب  يرذـع  فاوط  مجنپ  رود  رد  یـصخش  س - - 57 دـنکیمن . صقن  ناربج  یلو 
ینیب رد  نوخ  یکدـنا  فاوط ، نیح  رد  یـصخش  س - - 58 دنک . لیمکت  ار  فاوط  نیمه  دـیاب  ج - دـهد ؟ ماجنا  يرگید  فاوط  ای  دـنک ،

سجن وا  ینیب  رگا  ج - تسا ؟ حیحـص  فاوط  نیا  ایآ  دـیامنیم ، مامت  ار  دوخ  فاوط  دـنکیم و  كاپ  لامتـسد  اب  ار  نآ  دـنیبیم و  دوخ 
زا دعب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هداد ، همادا  ار  فاوط  ینیب  ریهطت  نودب  رگا  و  دنک ، لیمکت  ار  فاوط  دـشکب و  بآ  ار  دوخ  ینیب  دـیاب  هدـش 
مود طوـش  رد  یـصخش  س - - 59 تسا . هدوب  وا  هارمه  سجن  لامتـسد  رگا  نینچمه  و  دـنک ، هداـعا  ار  زاـمن  فاوـط و  زاـمن ، لـیمکت و 

هک تسا  نآ  طایتحا  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  تسا ، هدرک  زاغآ  دوخ  تین  هب  ای  هنع  ٌبونم  تین  هب  ار  فاوط  ایآ  هک  دـنکیم  کـش  فاوط 
هب فاوط  يانثا  رد  یصخش  س - - 60 دـنک . هداعا  رگید  زامن  اب  ار  نآ  هبترم  ود  زامن ، زا  سپ  دـنک و  ماـمتا  هنع  ٌبونم  تین  هب  ار  فاوط 
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، دوب هدرک  اهر  هک  هطقن  نامه  زا  ار  فاوط  تشگزاب ، رد  دـنادیمن  و  هدـش ، فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  مارحلا  هَّللا  تیب  سمل  لیبقت و  رطاخ 
ًادـعب و  دـنک ، عورـش  هدرک  اهر  ار  فاوط  هک  یلحم  نامه  زا  هک  هدوب  تفتلم  رگا  ج - تسا ؟ حیحـص  شفاوط  ایآ  هن ، ای  تسا  هداد  همادا 

رد یصخش  س - - 61 تسا . لاکـشا  لحم  روبزم ، فاوط  هب  افتکا  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دـیامن ، تحـص  هب  مکح  هدـش ، ضراـع  کـش 
طوش دـنک ، ناربج  ار  رادـقم  ناـمه  هکنیا  ياـج  هب  نآ  زا  سپ  تسا ، هدـش  هدـنار  ولج  هب  ماـگ  دـنچ  تیعمج  راـشف  رثا  رب  فاوط  ياـنثا 

و دراد ، لاکـشا  وا  فاوط  ج - تسا ؟ حیحـص  فاوط  نیا  ایآ  دوشیم ، صقان  طوش  کی  مامت و  طوش  تفه  ًاعومجم  هک  هدروآ  يرگید 
طوش راهچ  ای  هس  هک  تسا  دَّدرم  دعب  تسا و  هدرک  دایز  طوش  کی  ًاوهس  فاوط  مامتا  زا  دعب  یصخش  س - - 62 دنک . هداعا  ار  نآ  دیاب 

طاوشا ددـع  رد  دـیدرت  ایآ  و  تسا ، لـطاب  وا  فاوط  اـیآ  تسا ، هداد  ماـجنا  زین  ار  هرمع  لاـمعا  همه  سپـس  و  تسا ، هدروآ  اـج  هب  رگید 
رد ار  فاوط  زا  يرادقم  یغولـش ، رثا  رب  یـصخش  س - - 63 دنک . هداعا  ار  زامن  فاوط و  دـیاب  و  تسا ، رـضم  ج - تسین ؟ رـضم  یفاضا 
رد هک  رگید  تقو  رد  ول  و  هدوبن ، نکمم  رگا  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت  تسا ، هداد  ماجنا  ار  لامعا  هیقب  زین  دعب  و  داد ، ماجنا  فاطم  جراخ 

، تسا ممیت  ياهریبج و  يوضو  وا  هفیظو  هک  یـسک  س - - 64 دوش . هداعا  زامن  فاوط و  دیاب  هن  رگ  و  درادن ، لاکـشا  دنک ، فاوط  دـح ،
س- - 65 دوش . هداعا  دـیاب  نآ ، زامن  فاوط و  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  تسا ، هداد  ماجنا  ار  هرمع  لامعا  ممیت ، نودـب  لـهج ، يور  زا  اـما 

ینیعم هدودحم  رد  دیاب  فاوط  هک  تسا  هدـش  هجوتم  دـعب  هداد ، ماجنا  فاوط  دـصق  هب  فاطَم و  زا  جراخ  ار  فاوط  لوا  طوش  یـصخش 
. درادن عنام  ج - دراد ؟ لاکـشا  ایآ  تسا ، هداد  ماجنا  ار  رگید  لامعا  فاوط  زا  دعب  هدومن و  زاغآ  فاطم  رد  ار  فاوط  ًاددجم  اذـل  دـشاب ،

هجوتم نآ  زا  سپ  هدـناوخ و  ار  فاوط  زاـمن  هدرک و  متخ  اـج  ناـمه  هب  عورـش و  یناـمی  نکر  زا  ار  فاوط  ًاهابتـشا  هک  یـسک  س - - 66
شفاوط هب  رـضُم  يدایز  رادـقم  درک ، متخ  دوسألا  رجح  هب  ار  شفاوط  دـش و  هجوتم  فاوط  يانثا  رد  هچنانچ  و  تسیچ ؟ شمکح  هدـش ،
دهدیم لامتحا  ای  دنادیم  هک  یـسک  س - - 67 تسین . تروص  ود  نیب  یقرف  و  دـنک ، هداعا  دـیاب  ار  زامن  فاوط و  ج - ریخ ؟ ای  دـشابیم 

هک يرادـقم  نآ  هب  تبـسن  لوا  زا  دـناوتیم  ایآ  دـنربیم ، ار  وا  تیعمج  ینعی  دـهدیم ، ماـجنا  راـیتخا  نودـب  ار  شفاوط  زا  يرادـقم  هک 
رد رگا  و  دنک ، عورـش  ار  فاوط  دیاب  ج - دنک ؟ باسح  هراوس  فاوط  لثم  ار  رادـقم  نآ  دـنک و  فاوط  دـصق  زین  دـنربیم  ار  وا  تیعمج 

مامت ار  فاوط  ًاـطایتحا  دـیاب  هک  يدراوم  س - - 68 دهد . همادا  ار  فاوط  دـنک و  ناربج  ار  رادـقم  نامه  دـندرب  ار  وا  رایتخا  نودـب  يانثا 
رادقم نآ  هچنانچ  ینعی   ) مامتا مامت و  زا  معا  دصق  هب  فاوط  کی  رگا  ایآ  دنک ، هداعا  شزامن  اب  ار  فاوط  دـناوخب و  فاوط  زامن  دـنک و 
ماجنا دشاب ) هتشاد  فاوط  دصق  نآ  ممتم  هب  هدوب  حیحص  هچنانچ  و  دشاب ، هتشاد  فاوط  دصق  ار  طوش  تفه  مامت  هدوب ، لطاب  هدش  ماجنا 

هرمع رد  یصخش  س - - 69 تسا . تین  رد  دـیدرت  تسین و  حیحـص  لمع  نیا  ج - ریخ ؟ ای  تسا  یفاک  دـناوخب ، زامن  تعکر  ود  دـهد و 
ای تسا  حیحص  يزجم و  ایآ  داد ، ماجنا  هتخود  سابل  اب  ار  یعس  فاوط و  ًاددجم  هدوب ، لطاب  شیعس  فاوط و  دیمهف  ریـصقت  زا  دعب  عتمت 
هچ رگا  تسین ، مزال  ریصقت  هداعا  تسا و  حیحص  وا  یعس  فاوط و  ج - هن ؟ ای  دنک ، رارکت  مه  ار  ریصقت  دیاب  ایآ  روکذم  ضرف  رد  و  هن ؟

طوش کی  تسین ، مولعم  نآ  رخآ  لوا و  ًاقیقد  نوچ  تسا و  هدرک  بارخ  ار  طوش  کـی  زا  يرتم  دـنچ  یـصخش  س - - 70 تسا . طوحا 
يدعب یلبق و  يدایز  دوش و  ماجنا  حیحـص  وحن  هب  هدش  بارخ  هچنآ  هکنیا  دصق  هب  دنکیم  متخ  اجنآ  هب  عورـش و  دوسألا  رجح  زا  لماک 

هک دشاب  هداد  همادا  ار  فاوط  تمسق  نآ  ندش  بارخ  زا  دعب  رگم  تسا ، حیحـص  ج - تسا ؟ حیحـص  فاوط  نیا  ایآ  دشاب ، هیملع  همدقم 
رد هک  دنکیم  کش  فاوط  زا  غارف  زا  دعب  درادـن ، یهاگآ  فاطَم  دودـح  هب  هک  یـسک  س - - 71 دراد . لاکـشا  فاوط  تروص  نیا  رد 

حیحـص شفاوط  دراد ، ندـش  جراخ  رد  کش  دوب و  فاطم  رد  لوا  زا  رگا  ج - هن ؟ ای  تسا  حیحـص  شفاوط  ایآ  هن ، ای  تسا  هدوب  فاـطَم 
لوا طوـش  رد  یـصخش  س - - 72 دـنک . اـفتکا  روبزم  فاوط  هب  دـناوتیمن  لاؤس  رد  روکذـم  لـهج  اـب  دراد ، کـش  لوا  زا  رگا  و  تسا ،
تفه دریگیم و  رس  زا  ار  فاوط  زامن ، زا  سپ  دوشیم و  زامن  لوغشم  دنکیم و  عطق  ار  فاوط  دش ، عورش  تعامج  زامن  هک  دوب  فاوط 

هب ملع  اب  یـصخش  س - - 73 دـیامن . هداعا  ار  فاوط  دـیاب  دراد و  لاکـشا  ج - تسا ؟ حیحـص  وا  فاوط  ایآ  دروآیم ، اج  هب  لماک  طوش 
وا فاوط  ایآ  ددرگیم ، ذذـلتم  سامت  نیا  زا  دـیامنیم و  سامت  ینز  ندـب  اب  توهـش  يور  زا  فاوط  نیح  رد  نز  ندـب  اب  ساـمت  تمرح 
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هرافک دیاب  هداد ، ماجنا  تسا  هرافک  بجوم  هک  يراک  رگا  و  تسین ، فاوط  هب  رـضم  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت  هن ، ای  دنکیم  ادـیپ  لاکـشا 
. درادن عنام  ج - دهد ؟ ماجنا  جح  ریغ  ياههام  رد  دناوتیم  ایآ  دهد ، ماجنا  لطاب  ای  دـنک  شومارف  ار  فاوط  یـسک  رگا  س - - 74 دهدب .
زا دعب  دروآیم و  اج  هب  رگید  طوش  شـش  نآ  زا  سپ  دـنکیم و  اهر  هدوب ، صقان  هک  یلاح  رد  ار  فاوط  لوا  طوش  یـصخش  س - - 75

فاوط و طاوشا  ددع  رد  یسک  رگا  س - - 76 تسین . حیحص  ج - تسا ؟ حیحـص  وا  فاوط  ایآ  دروآیم ، اج  هب  ار  لوا  طوش  هصیقن  نآ 
هب یصخش  س - - 77 درادن . عنام  دنک ، ادیپ  ددع  هب  نانیمطا  رگا  ج - تسا ؟ یفاک  دنک ، دامتعا  يرگید  هب  یمر  ياهگنـس  ددـع  یعس و 

ار فاوط  هک  اج  نامه  زا  تحارتسا  یمک  زا  دعب  دمآ و  نوریب  فاطم  زا  هدش و  هتـسخ  فاوط  لوا  رود  رد  ندوب ، نسم  ای  یـضیرم  تلع 
، هدروخن مه  هب  تـالاوم  رگا  ج - دراد ؟ یمکح  هچ  شفاوط  تسا  هدیـسرن  مراـهچ  رود  هب  نوچ  اـیآ  دـنکیم ، عورـش  دوـب ، هدوـمن  عـطق 
ای دزادـنیب ، ریخأـت  ار  فاوط  ماـقم ، تیب و  هدودـحم  رد  فاوط  فاـطَم و  یتوـلخ  كرد  يارب  تسا  بجاو  اـیآ  س - - 78 تسا . حیحص 
رد ول  و  دح ، رد  ِفاوط  ِناکما  تروص  رد  ج - دوشن ؟ تولخ  فاطَم  قیرـشت  مایا  زا  سپ  رگا  ًاصوصخ  دراد ، ناحجر  ای  تسا ، بحتـسم 

جـح و ای  هرمع  فاوط  هچ  دوخ ، بجاو  فاوط  ماجنا  زا  لبق  مرُحم  اـیآ  س - - 79 ریخأت . اب  ول  دنک و  فاوط  دـح  رد  دـیاب  تولخ ، تقو 
رثا رد  عتمت  هرمع  فاوط  رد  یصخش  س - - 80 درادن . یعنام  ج - دنک ؟ تباین  روذعم ، يارب  ار  اهفاوط  نیمه  دـناوتیم  ءاسن ، فاوط  هچ 

فاوط و زامن  دـنکیم و  مامت  ار  فاوط  لاح  نامه  اب  دـنکیمن و  انتعا  یلو  هدـش ، سجن  رت و  شمارحا  ِگنل  هک  دـنکیم  ساسحا  راشف 
هدرک هدولآ  ار  شمارحا  هدـش و  جراخ  تساجن  يرادـقم  دـنیبیم  یـسررب  زا  دـعب  دوریم ، لزنم  هب  دـهدیم و  ماـجنا  ار  ریـصقت  یعس و 

، تسا لطاب  دنیوگیم  وا  هب  نطو ، هب  تعجارم  جح و  لامعا  زا  دعب  تسا ، هدش  نینچ  فاوط  لاح  نامه  رد  هک  دنکیم  ادیپ  نیقی  تسا ،
شلامعا رگا  و  دییامرفب ، صخش  نیا  هرابرد  هداد ، ماجنا  لاح  نامه  اب  مه  ار  یعـس  زامن و  هکنیا  هب  هجوت  اب  ار  هَّللا  مکح  تسا  یعدتـسم 

وا يوضو  هدـش و  سجن  هک  هتـشادن  نیقی  هتـشاد و  ههبـش  فاوط ، لاح  رد  رگا  ج - ریخ ؟ ای  تسا  مارحا  لاح  رد  زونه  اـیآ  دـشاب ، لـطاب 
س- - 81 دشاب . هدرک  ادیپ  نیقی  لامعا  زا  دعب  دنچ  ره  دنک ، هداعا  ار  زامن  فاوط و  دیاب  طقف  و  تسا ، هدـش  جراخ  مارحا  زا  هدـش ، لطاب 

هدودـحم نیا  ریغ  هب  زواـجت  يارب  زوـجم  نیعم و  هدودـحم  رد  فاوـط  ناـکما  مدـع  قادـصم  فاوـط ، نیح  رد  ندروخلـه  هب  نیقی  اـیآ 
دروخرب هیبنجا  ای  یبنجا  اـب  نیعم  هدودـحم  رد  فاوط  لاـح  رد  دراد  نیقی  هک  یتروص  رد  س - - 82 تسین . لماش  ج - ریخ ؟ اـی  دوشیم ،

هیتقو و تداع  بحاـص  رگا  س - - 83 تسین . رذع  هدش ، رکذ  هچنآ  ج - دـنک ؟ فاوط  نیعم  هدودـحم  رد  تسا  بجاو  مه  زاب  دـنکیم ،
شلامعا دید ، کل  ًادـعب  یلو  دروآ ، اج  هب  ار  جـح  لامعا  درک و  لسغ  دـش و  كاپ  متفه  زور  تسا ، زور  تفه  اًلثم  شددـع  هک  هیددـع 

هداعا ار  زامن  فاوط و  دیاب  تقو  تعسو  رد  هک  تسا  ضیح  هب  موکحم  هدرکن ، زواجت  مهد  زور  زا  هدید و  نوخ  رگا  ج - تسا ؟ هنوگچ 
تداع مظن  صرق ، ندروخ  تهج  هب  نانز  زا  یضعب  س - - 84 دوشب . دیاب  طایتحا  تاعارم  هک  تسا  لاکشا  لحم  تقو ، قیض  رد  و  دنک ،

جح رد  ناـنز  هنوگ  نیا  هفیظو  اـیآ  دـننیبیم ، کـل  نوخ و  بترم  ینـالوط  تدـم  رد  یهاـگ  هک  يروـط  هب  دروـخیم ، مهرب  ناـشهناهام 
ضیح مکح  دشاب ، هدولآ  جرف  نطاب  زور  هس  ات  جورخ  زا  سپ  هک  وحن  نیا  هب  ول  و  دشاب ، هتشاد  رارمتسا  زور  هس  نوخ  رگا  ج - تسیچ ؟

، طوش راـهچ  زا  لـبق  مین و  طوش و  هس  زا  دـعب  عـتمت  هرمع  رد  نز  رگا  س - - 85 دـنک . لمع  هضاحتـسم  فیاظو  هب  دـیاب  هن  رگ  و  دراد ،
زا دعب  ینز  رگا  س - - 86 تسا . دارفا  هب  لودـع  دروم  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  دوشیمن ، كاپ  تافرع ، هب  نتفر  زا  لبق  ات  دـش و  ضئاـح 

هرمع ریـصقت  یعـس و  دیاب  ج - تسیچ ؟ شاهفیظو  دشن ، كاپ  هفرع  هب  فوقو  تقو  ات  دـش و  ضئاح  عتمت  هرمع  فاوط  رد  مراهچ  طوش 
ار نآ  زامن  عتمت و  هرمع  فاوط  هیقب  نآ ، زا  دـعب  ای  لبق  جـح ، فاوط  ماجنا  تقو  رد  عتمت و  جـح  يارب  دوش  مرُحم  دـهد و  ماجنا  ار  عتمت 
، دـش هجوتم  هکنیا  زا  سپ  تسا ، هدوب  لـطاب  وا  فاوط  هک  هدـش  هجوـتم  دـعب  داد ، ماـجنا  ار  عـتمت  هرمع  ینز  س - - 87 دروآ . اـج  هب  مه 
، فوقو زا  لبق  رگا  و  دنک ، هداعا  ار  زامن  فاوط و  دـش ، عفترم  وا  رذـع  تقو  ره  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت  دراد ، هنانز  رذـع  دومن  هظحالم 

دعب تسنادیمن ، ار  هلأسم  ینز  س - - 88 دهد . ماجنا  ار  اهنآ  رذع ، عفر  هکم و  هب  ندـمآ  زا  سپ  دوش و  مرُحم  جـح  يارب  دوشیمن  كاپ 
وا جح  دییامرفب  داد ، ماجنا  جح  لاح  نیمه  اب  درکیم و  تین  ار  تبانج  لسغ  اذـل  تسا و  بنج  هدرکیم  لایخ  ضیح ، زا  ندـش  كاپ  زا 
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. تسا حیحـص  شلمع  هتـشاذگ ، تبانج  ار  نآ  مسا  دشاب و  تسا  هتـشاد  نوخ  زا  هک  یثدح  يارب  لسغ  وا  روظنم  رگا  ج - تسا ؟ هنوگچ 
یفاک ود  ره  يارب  لسغ  کی  ای  دـنکب ، رگید  لسغ  فاوط  زاـمن  يارب  و  لـسغ ، کـی  فاوط  يارب  دـیاب  هریثک  هضاحتـسم  اـیآ  س - - 89

باسح هب  ینز  س - - 90 دشاب . عطق  نوخ  زامن  رخآ  ات  فاوط  يارب  لسغ  تقو  زا  هکنآ  رگم  تسا ، مزال  لسغ  کی  ره  يارب  ج - تسا ؟
یگسئای رد  ایآ  نیا  رب  انب  دنیبیم ، نوخ  تافرع  رد  یلو  تسا ، هدیدن  نوخ  مین  لاس و  کی  دراد و  یسمش  لاس  هاجنپ  زا  شیب  همانسانش ،

مکح تسین ، هدیـس  هدـش و  ماـمت  وا  يرمق  لاـس  هاـجنپ  هک  دراد  ناـنیمطا  رگا  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  و  هن ، اـی  تشاد  دـیدرت  ناوتیم  وا 
لقتـسم ادـج و  زامن ، فاوط و  زا  مادـک  ره  ای  دـنراد ، مکح  کی  هضاحتـسم  نز  يارب  فاوط ، زامن و  ایآ  س - - 91 دراد . ار  هضاحتـسم 

ماـجنا ار  لاـمعا  ددرگیم و  عطق  نوخ  صرق ، فرـصم  اـب  دوشیم ، ضیح  نیفوـقو  زا  دـعب  ینز  س - - 92 دنتسه . لقتسم  ج - دنتـسه ؟
ضیح هدش ، عطق  مه  جرف  نطاب  رد  یتح  هدوبن و  رمتسم  زور  هس  نوخ  رگا  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  دنیبیم ، کل  نآ  زا  دعب  یلو  دهدیم ،

وا هفیظو  دوـشیم ، هلیلق  هضاحتـسم  فاوـط ، لاـح  رد  ینز  س - - 93 تسا . حیحـص  وا  لـمع  هضاحتـسم ، هفیظو  ماـجنا  اـب  تسا و  هدوبن 
هب هدوب  اًلبق  رگا  و  دنک ، مامت  ار  فاوط  سابل ، ندب و  ریهطت  وضو و  دیدجت  زا  سپ  هدوب ، مراهچ  رود  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  ج - تسیچ ؟

لوغشم وضو  لسغ و  زا  دعب  ياهضاحتسم  نز  س - - 94 دیامن . هداعا  سپس  مامتا و  ار  نآ  ریهطت ، وضو و  دیدجت  زا  سپ  بجاو  طایتحا 
زا ظـفحت  اـب  هدرک  لـمع  هفیظو  هب  تسا و  رمتـسم  وا  نوخ  رگا  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  دـنیبیم ، کـل  فاوط  ياـنثا  رد  دوشیم ، فاوـط 

، تسا هدـش  كاـپ  هکنیا  روصت  هب  ینز  س - - 95 دراد . ار  دـیدج  ثدـح  مکح  تروـص  نیا  ریغ  رد  و  تسین ، وا  رب  يزیچ  نوـخ  جورخ 
هجوتم یعس  زا  دعب  رگا  و  تسا ، لطاب  زین  وا  یعس  ایآ  تسا ، هدشن  كاپ  زونه  هک  دوشیم  هجوتم  یعس  يانثا  رد  دهدیم و  ماجنا  فاوط 

نآ طایتحا  و  دـنک ، هداـعا  ار  زاـمن  فاوط و  ضیح ، زا  ندـش  كاـپ  زا  سپ  دـنک و  عطق  ار  یعـس  لوا  ضرف  رد  ج - تسا ؟ هنوگچ  دوش 
رب ینبم  یعـس  هداعا  و  مزال ، زامن  فاوط و  هداعا  زین  مود  ضرف  رد  و  دیامن ، هداعا  مامتا و  ار  یعـس  زامن  فاوط و  هداعا  زا  سپ  هک  تسا 

دیاش هک  دـیآیم  شیپ  لامعا  نیب  ياهلـصاف  راـک  نیا  اـب  دریگب و  وضو  دـنک و  لـسغ  دـیاب  هک  هضاحتـسم  نز  س - - 96 تسا . طاـیتحا 
زا کی  ره  يارب  دوشیمن  عطق  نوخ  رگا  ج - درادن ؟ لاکشا  هلـصاف  نیا  ایآ  ددرگرب ، دنک و  لسغ  لزنم  دورب  دیاب  اًلثم  دشاب ، مه  ینالوط 

نتفر اب  رگا  نیا  رب  انب  دیامن ، لمع  هب  تردابم  وضو  لسغ و  زا  دعب  هک  دشاب  يروط  دیاب  و  دریگب ، وضو  دنک و  لسغ  دـیاب  زامن  فاوط و 
فاوط زامن و  ره  يارب  دیاب  هک  هضاحتـسم  نز  س - - 97 دریگب . وضو  دنک و  لسغ  مارحلا  دجـسم  کیدزن  دنک ، تردابم  دناوتن  لزنم  هب 

اب دـناوخ و  ار  زامن  دـش ، عورـش  رهظ  زامن  فاوط ، نیب  درک ؛ عورـش  ار  فاوط  تفرگ و  وضو  ای  درک و  لسغ  شاهفیظو  قبط  دـنک ، لسغ 
، هدوب عطق  نوخ  فاوط  رخآ  ات  لسغ  ماگنه  زا  رگا  ج - تسا ؟ حیحص  شفاوط  ایآ  داد ، همادا  ار  فاوط  زامن ، زا  دعب  لوا ، تراهط  نامه 
هک ینز  س - - 98 دیامن . هداعا  لسغ  زا  سپ  دنک و  مامت  ار  فاوط  نیا  هک  تسا  نآ  طوحا  تروص  نیا  ریغ  رد  و  تسا ، حیحـص  فاوط 
زور هس  ات  رارمتسا  نوخ  رگا  ج - تسیچ ؟ شاهفیظو  دنیبیم ، تاحـشرت  کل و  يزور  هس  ود  راب ، کی  هام  ود  ره  یلو  دوشیمن ، ضیح 

هیشَُرق نز  هاگره  س - - 99 دراد . ار  هضاحتسا  مکح  دشاب ، هدولآ  جرف  نطاب  تدم  نیا  ات  ندش  جراخ  زا  سپ  هک  وحن  نیا  هب  ول  درادن و 
هچ زامن  اهفاوط و  رد  دشاب ، ضیح  فاصوا  هب  همه  هک  دنیبب  نوخ  یلاوتم  زور  دنچ  لاس ، هاجنپ  زا  سپ  هیشرق  ریغ  و  لاس ، تصش  زا  سپ 

س- - 100 تافص . نتـشاد  ای  یلاوت  تروص  رد  یتح  تسین ، بترتم  روبزم  نوخ  رب  ضیح  مکح  و  دراد ، ار  هضاحتـسم  مکح  ج - دنک ؟
کی تسا  نکمم  تداع  مایا  دنشابن و  ضیح  راتفرگ  فاوط  عقوم  هک  دننکیم  هدافتـسا  صرق  زا  یگدعاق  زا  يریگولج  يارب  هک  ییاهنز 

ای دـنزیم  ررـض  فاوط  هب  تروص  ره  رد  و  حورج ، حورق و  نوخ  ای  تسا  باسح  هضاحتـسا  نوخ  نیا  ایآ  دـننیبب ، گنر  مک  هکل  ود  اـی 
مامت زا  لبق  ام  نیب  یلیصفت  هدید  هکل  فاوط  يانثا  رد  رگا  و  دننک ، لمع  هضاحتـسم  هفیظو  هب  دیاب  دراد و  ار  هضاحتـسا  مکح  ج - ریخ ؟

دعب یلو  هدوب ، شندرگ  هب  تیم  سم  لسغ  یـصخش  س - - 101 تسا . هدش  رکذ  کسانم  رد  هک  تسه  نآ  دعب  ام  مراهچ و  رود  ندـش 
ًادـعب ای  هدوب  مه  بنج  نوچ  دـشاب - هدرک  تبانج  لـسغ  تیم ، سم  زا  دـعب  رگا  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  دوشیم ، رکذـتم  جـح  لاـمعا  زا 
تسا یمرُحم  س - - 102 دنک . هداعا  ار  نآ  زامن  فاوط و  دیاب  ّالا  و  تسا ، حیحـص  شلمع  دنکیم و  تیافک  تبانج  لسغ  هدـش - بنج 
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، دنکیم ادیپ  فیفخت  هلمجلا  یف  هام  ود  یکی  دیاش  لاس  ضرع  رد  دوشیم و  ادج  وا  زا  حیر  بترم  ینعی  تسا ، حیر  جورخ  هب  التبم  هک 
؟ دریگب دـیاب  وضو  دـنچ  تسیچ ؟ زامن  فاوط و  رد  یـصخش  نینچ  فیلکت  دوشیم ، لطاب  شیوضو  هقیقد  ود  یکی  هلـصاف  هب  ًاـعون  یلو 

يانثا رد  دناوتن  هچنانچ  لاح  ّيا  یلع  و  دوشیم ، هدافتسا  هلأسم 3  هحفص 30  لوا  دلج  هلیـسولا ، ریرحت  زا  هک  دراد ، ار  نوطبم  مکح  ج -
فاوط يانثا  رد  بآ  لمح  اب  ول  دـناوتب و  رگا  یلو  تسا ؛ یفاـک  فاوط  يارب  وضو  کـی  هب  اـفتکا  دـشاب ، یجرح  اـی  دریگب  وضو  فاوط 

هب ـالتبا  تلع  هب  هک  تـسا  یتدـم  س - - 103 فاوـط . زاـمن  رد  مکح  تسا  نینچمه  و  دـنک ، وـضو  دـیدجت  تسا  بجاو  دریگب ، وـضو 
زامن وضو و  يارب  هتبلا  منکیم ، هدافتـسا  صوصخم  هسیک  زا  منکیمن و  ساسحا  عوفدـم  جورخ  ماـگنه  یحارج  لـمع  رثا  رد  يراـمیب و 

ترایز ار  ادخ  هناخ  مراد  میمصت  ادخ  دیما  هب  هدنیآ  لاس  نوچ  یلو  منکیم ، لمع  نادب  هک  تسا ، نیعم  صخشم و  ماما  ترـضح  ياوتف 
تیاـعر نآ ، زاـمن  فاوط و  رد  رگا  ج - دـییامرف ؟ موقرم  ار  هدـنب  یعرـش  فیلکت  جـح ، مسارم  ماـجنا  اـب  هطبار  رد  تسا  یعدتـسم  منک ،

اًلعف تسا و  هداد  ماجنا  یحارج  لمع  یـصخش  س - - 104 تسا . حیحـص  امـش  جح  لمع  دییامنب ، دیراد  زامن  وضو و  يارب  هک  ياهفیظو 
رارق وـلهپ  رد  هک  یحارج  عـضوم  زا  هکلب  لوـب  يارجم  زا  هـن  نـکل  دزیریم ، هـسیک  نآ  رد  هرطق  هرطق  وا  لوـب  هـک  تـسا  هتـسب  ياهـسیک 

هب هدـنارذگ و  لد  رد  ار  فاوط  تین  یـسک  س - - 105 دراد . ار  سولـسم  مکح  ج - دراد ؟ ار  سولـسم  مکح  صخـش  نیا  ایآ  دـناهداد ،
نابز اب  ار  تین  ددرگیمرب و  اذل  دیوگب ، نابز  هب  دیاب  ار  فاوط  تین  دنکیم  نامگ  دـیآیم  هک  يرادـقم  دـنکیم ، تکرح  فاوط  دـصق 

هک يدایز  تیمها  رطاخ  هب  س - - 106 دراد . لاکشا  ج - ریخ ؟ ای  تسا  حیحـص  شفاوط  ایآ  دنکیم ، عورـش  ون  زا  ار  فاوط  دیوگیم و 
اج هـب  راـب  نیدـنچ  اـجر  طاـیتحا و  ناوـنع  هـب  ار  یلمع  کـی  ًاـبلاغ  نآ ، زاـمن  اـهفاوط و  رد  صوـصخب  و  دوـشیم ، هداد  جـح  لاـمعا  رد 

یلاکـشا لامعا ، رد  رارکت  هنوگ  نیا  ایآ  دـسریمن ، مه  ساوسو  دـح  هب  هتبلا  درادـن ، یـصقن  ناشدوخ  دزن  لـمع  هکنیا  ول  و  دـنروآیم ،
هب یسک  س - - 107 درادـن . عنام  هسوسو  نودـب  یطایتحا  لمع  ماجنا  یلب  دوش ، انتعا  هسوسو  هب  دـیابن  تسا و  نیمه  ساوسو  ج - دراد ؟

دناوتیمن ماحدزا  رثا  رد  یلو  دنک ، عورـش  هدش  عطق  هک  اج  نامه  زا  دهاوخیم  دوریم ، ولج  هب  دوشیم و  عطق  شیعـس  ای  فاوط  یتهج 
عورـش هدـش  عطق  هک  ییاج  يذاُحم  زا  دـناوتیم  ایآ  دریگیم ، رارق  تسار  ای  پچ  فرط  هب  اجنآ  يذاـُحم  رد  دـناسرب و  اـجنآ  هب  ار  دوخ 

س- - 108 دوش . لیمکت  فاوط  دـیاب  تسا و  یفاک  تاذاُحم  هکلب  دـشاب ، هطقن  نامه  تسین  مزال  ج - دـشاب ؟ هطقن  نامه  دـیاب  اـی  دـنک ،
طایتحا هتـشاد ، ناِرق  دـصق  لوا ، فاوط  يانثا  رد  ای  لوا  زا  رگا  ج - ریخ ؟ ای  دـنکیم  لطاب  ار  فاوط  ایآ  تسا ، مارح  فاوط  رد  هک  ناِرق 

ود طوش و  کی  اـیآ  س - - 109 دوشیمن . لطاب  فاوط  هدرک ، ناِرق  دـصق  لوا  فاوط  ندـش  مامت  زا  دـعب  رگا  و  تسا ، فاوط  هداعا  رد 
طوش تفه  زا  دعب  تسا و  بحتـسم  هک  تشاد  نامگ  یـسک  رگا  و  دشاب ، طوش  تفه  فاوط  دـیاب  ای  دراد ، بابحتـسا  مه  فاوط  طوش 

نآ بابحتسا  ج - دراد ؟ یلاکـشا  شفاوط  ایآ  دناوخ ، ار  فاوط  زامن  دعب ، دروآ و  اج  هب  یبحتـسم  فاوط  طوش  ود  یکی  بجاو ، فاوط 
س- - 111 تسا . یفرع  ج - تسیچ ؟ فاوط  رد  ندوب  کشلا  ریثک  رد  راـیعم  س - - 110 تسا . حیحـص  روبزم  فاوط  یلو  تسین ؛ تباث 
، تسا هدش  نایب  کسانم  رد  هک  يروط  نآ  ماقم ، هب  رتکیدزن  هچ  ره  ماقم  تشپ  ندـناوخ  زامن  و  عارذ ،  26 هدودحم 5 / رد  ندرک  فاوط 

ماجنا دـنناوخیم ، زامن  ماقم  زا  رود  دـننکیم و  فاوط  دـح  زا  جراخ  رد  نانآ  هک  هنوگ  ناـمه  دـیاب  اـیآ  تسا ، تعدـب  ناـنآ  دزن  ییوگ 
مامتا و ار  یعس  فاوط و  دیاب  دراوم  یـضعب  رد  دیاهدومرف  هکنیا  س - - 112 دوش . لمع  هفیظو  هب  دـیاب  تسین و  يزیچ  نینچ  ج - دوش ؟

سپـس و  دناوخب ، زامن  ار و  فاوط  دنک  مامتا  اًلبق  هک  تسا  نیا  هب  طایتحا  یلب ، ج - هن ؟ ای  تسا  مزال  مه  بیترت  هک  دییامرفب  دـنک ، هداعا 
یلاح رد  دیاب  بیان  ایآ  تسا ، هدرک  ادیپ  بیان  هب  زاین  هدرفم ، هرمع  ای  عتمت  هرمع  فاوط  ای  یعـس  رد  هک  یـسک  س - - 113 دیامن . هداعا 

؟ تسا زیاج  مه  طیخَم  سابل  رد  ای  دنک ، فاوط  مارحا  سابل  اب  دـیاب  ایآ  مارحا ، موزل  مدـع  ضرف  رب  ریخ ؟ ای  دـنک  تباین  تسا ، مرُحم  هک 
وا هفیظو  نآ ، زاـمن  فاوـط و  يارب  تسا ، سولـسم  یـصخش  س - - 114 درادـن . موزل  بیان  رد  مارحا  سابل  اـی  مارحا  زا  کـی  چـیه  ج -

ار زامن  فاوط و  دنک و  باختنا  ار  تقو  نآ  دیاب  دهد ، ماجنا  وضو  اب  ار  زامن  وضو و  اب  ار  فاوط  دناوتب  هک  دراد  یتقو  رگا  ج - تسیچ ؟
دـشاب هتـشادن  تقـشم  هک  یتروص  رد  درادن  یتقو  نینچ  رگا  و  دیامن ، نایتا  نآ  زا  دعب  ار  لامعا  هیقب  دروآ و  اج  هب  كاپ  ندـب  وضو و  اب 
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. دریگب وضو  کی  مه  زامن  يارب  وضو و  کی  فاوط  يارب  دراد  تقشم  رگا  و  دریگب ، وضو  کی  دوش  رداص  وا  زا  ثدح  هک  راب  ره  يارب 
هاگره س - - 116 تسین . مزال  ج - دـشاب ؟ مارحا  سابل  اـب  تسا  مزـال  دوش ، هداـعا  دـیاب  زاـمن  فاوط و  هک  يدراوم  رد  اـیآ  س - - 115

وا یعـس  فاوط و  ایآ  ًادمع ، ای  اًلهج  دهد ، ماجنا  یعـس  فاوط و  زا  ار  هرمع  لامعا  هتخود  سابل  اب  دراذـگب و  رانک  ار  مارحا  سابل  مرُحم 
مرُحم هاگره  س - - 117 تسا . يزُجم  روکذم  هرمع  و  حیحـص ، روبزم  یعـس  فاوط و  ج - هن ؟ ای  تسا  يزُجم  وا  هرمع  و  تسا ؟ حیحص 

یفاک و ممیت  اب  زامن  فاوط و  ایآ  درذگیم ، هرمع  تقو  ای  و  درادن ، بآ  ای  دراد ، ررـض  وا  يارب  بآ  دـشاب و  بنج  عتمت ، هرمع  مارحا  هب 
زامن رد  وا  باجح  لـثم  فاوط ، رد  نز  باـجح  اـیآ  س - - 118 تسین . مزال  نتفرگ  بیان  ج - دریگب ؟ مه  بیاـن  دـیاب  اـی  تسا ؟ يزجم 

ياهوم زا  يرادقم  رگا  س - - 119 طوحالا . یلع  تسا  ینثتسم  فاوط  رد  نیفک  هجو و  طقف  و  دنکیم ، قرف  ج - دنکیم ؟ قرف  ای  تسا 
رهاظ اب  رگا  و  هن ؟ ای  دـناسریم ، ررـض  وا  فاوط  هب  ایآ  دـشاب ، رهاظ  دـناشوپب ، فاوط  لاح  رد  دـیاب  هک  وا  ندـب  رگید  ياهاج  اـی  نز  رس 

ریغ رد  و  طوحالا ، یلع  تسین  حیحـص  فاوط  دـشاب ، يدـمع  رگا  ج - هن ؟ ای  تسا  لطاب  وا  فاوط  هداد  ماـجنا  ار  فاوط  رـس  يوم  ندوب 
یلو تسا ، هدرک  ماـمت  ار  فاوـط  عـتمت  هرمع  رد  یـصخش  س - - 120 طوحالا . یلع  رـصقم  لـهاج  رد  رگم  تسا ، حیحـص  دـمع  دروم 

ریـصقت دروآیم و  اج  هب  یعـس  زامن و  دروآیم و  اج  هب  لوا  فاوط  زامن  ندناوخ  نودب  رگید  فاوط  کی  اذل  دـشن ، بسچلد  دـیوگیم 
رد برُـش  لْکا و  س - - 121 تسا . مارح  ناِرق  رد  لخاد  دـنچ  ره  تسا ، حیحـص  وا  لمع  ج - هن ؟ ای  تسا  حیحـص  شلمع  اـیآ  دـنکیم ،

نکمم و  دنکیم ، دـنلب  نیمز  يور  زا  ار  یـصخش  فاوط  لاح  رد  هک  یـسک  س - - 122 درادـن . عنام  ج - هن ؟ ای  تسا  زیاج  فاوط  لاـح 
ار تفاسم  زا  يرادـقم  ایآ  هک  دـنادیمن  هجیتن  رد  درادـن ، فاوط  هب  هجوت  لاح  نیا  رد  درادرب و  ولج  فرط  هب  یماـگ  لاـح  نیا  رد  تسا 

نذا اب  یغلابان  كدوک  س - - 123 دنک . كرادت  ًاطایتحا  ار  رادقم  نآ  دیاب  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت  هن ، ای  تسا  هدمآ  فاوط  دصق  نودـب 
، تسا هداد  ماجنا  مود  هقبط  زا  زین  ار  یعـس  هدرک و  اهر  تسا  یفاـک  رادـقم  نیمه  هکنیا  روصت  هب  هراـکهمین  ار  فاوط  دـش و  مرُحم  ردـپ 

دعب و  دـنک ، هداـعا  ار  یعـس  زاـمن و  فاوط و  دـیاب  تسا و  لـطاب  وا  فاوط  هتـشادن ، طوش  تفه  دـصق  لوا  زا  رگا  ج - تسیچ ؟ فیلکت 
هب ار  هیقب  وا  ياج  هب  يرگید  و  دهد ، همادا  هک  تسناوتن  درک و  اهر  ار  دوخ  فاوط  مشـش ، طوش  رد  هک  یـسک  س - - 124 دیامن . ریصقت 

دناسریمن و ررـض  فاوط  هب  فاوط ، لالخ  رد  تحارتسا  هک  تسا  هدش  هجوتم  ًادعب  هدناوخ و  شدوخ  ار  فاوط  زامن  نکیل  و  دروآ ، اج 
هداعا ار  زامن  دـنک و  مامت  ار  فاوط  هیقب  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت  نونکا  دـیامن ، مامت  ار  دوخ  فاوط  شدوخ  تسناوتیم  تحارتسا  اـب  وا 

زاغآ ار  موس  فاوط  دنزیم و  مه  هب  زین  ار  نآ  دنکیم ، عورش  ار  مود  فاوط  دنزیم و  مه  هب  ار  دوخ  فاوط  یصخش  س - - 125 دیامن .
نکر یــصخش  رگا  س - - 126 دوـشیم . فـلتخم  طاـیتحا  دراوـم  دراد و  لاکـشا  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  دـناسریم ، ماـمتا  هـب  هدرک و 
تفه درک و  عورـش  دوسألا  رجح  ناونع  هب  راجتـسم  زا  ار  فاوط  اذـل  تسا ، دوسألا  رجح  نکر  هک  درک  نیقی  ار  یناـمی ) نکر   ) راجتـسم

كرادـت دـیاب  تسا و  لطاب  روبزم  فاوط  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت  تسا ، هدوب  اـطخ  وا  نیقی  هک  دـیمهف  ًادـعب  دروآ ، اـج  هب  لـماک  طوش 
ناونع هب  مه  طوش  کی  فاوط  زا  دعب  دوشیم  ایآ  هن ، ای  دروخ  مه  هب  مفاوط  طوش  نیا  هک  دنکیم  کش  ناسنا  یهاگ  س - - 127 دوش .

ادیپ لاکـشا  فاوط  زا  یتمـسق  رگا  و  درک ، انتعا  دـیابن  هسوسو  هب  ج - ریخ ؟ ای  دـناوخب ، زامن  دـعب  دروآ و  طوش  تفه  رب  هفاضا  طایتحا ،
، دوشیم فاوط  رد  لاکشا  بجوم  تمسق ، نآ  حیحصت  نودب  فاوط ، دصق  هب  نآ  زا  دعب  همادا  و  دوش ، حیحصت  دیاب  تمسق  نامه  دنک ،

طوش رد  تسا  فاوط  لوغـشم  هک  یلاح  رد  یـصخش  س - - 128 دوشیمن . عفر  لاکـشا  ًاطایتحا  فاوط ، زا  دـعب  طوش  کی  ندروآ  اب  و 
لباـق فاوط  نیا  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت  تسا ، هدرک  فاوط  راـیتخایب  موس  طوش  رد  رتم  لوا و 5  طوش  رد  رتـم  هک 5  درک  نیقی  مجنپ 
تسا ربتعم  زین  یبحتسم  فاوط  رد  ایآ  تسا  هیاعرلا  مزال  بجاو ، فاوط  رد  هک  یطیارـش  س - - 129 دوش . هداعا  دیاب  و  تسین ، حیحصت 

ندب هب  هک  دـننادیم  نانز  یبحتـسم ، فاوط  رد  س - - 130 تسا . ربتعم  هدرکن ، انثتـسا  کسانم  رد  هچنآ  هک  تسا  نآ  رهاـظ  ج - هن ؟ اـی 
دننکن مرحمان  هب  هاگن  ًارایتخا  رگا  ج - درادن ؟ لاکـشا  عرـش  رظن  زا  دنریگیم ، رارق  نادرم  راشف  نیب  رد  مه  ًانایحا  دننکیم و  هاگن  نادرم 

یبحتـسم ياهفاوط  رد  ایآ  س - - 131 تسا . حیحـص  فاوط  تروص  ره  رد  و  دننک ، تاعارم  تسا  رتهب  ماحدزا  رد  یلو  درادـن ؛ لاکـشا 
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لامعا زا  لبق  ای  عتمت  هرمع  لامعا  زا  لبق  دناوتیم  ایآ  دش ، هکم  دراو  مرُحم  س - - 132 تسا . طرش  یلب  ج - هن ؟ ای  تسا  طرش  هنتخ  مه 
هب رگا  و  ریخ ؟ ای  دروآ  اج  هب  یبحتـسم  فاوط  تافرع ، هب  نتفر  زا  لبق  عتمت و  جح  مارحا  هب  ندش  مرُحم  زا  سپ  نینچمه  و  هدرفم ، هرمع 

ررـض جـح  هرمع و  هب  یلو  لاؤس ، ضرف  رد  تسا  یبحتـسم  فاوط  كرت  طوـحا  ج - هن ؟ اـی  دـنزیم  ررـض  شجح  هرمع و  هب  دروآ  اـج 
ار طوش  تفه  عومجم  دـیاب  اـی  دروآ ، اـج  هب  نینمؤم  زا  یکی  تین  هب  ار  بحتـسم  فاوط  زا  طوش  ره  دوـشیم  اـیآ  س - - 133 دنزیمن .
س- - 134 دهد . ماجنا  رفن  دـنچ  تین  هب  ار  عومجم  دـناوتیم  یلو  تسین ، حیحـص  طوش  کی  رد  تباین  ج - دروآ ؟ اج  هب  رفن  کی  يارب 
س- - 135 ترورـض . دراوم  رد  رگم  تسین  زیاج  ج - هن ؟ ای  دروآ  اج  هب  بجاو  فاوط  دـح  زا  جراخ  ار  یبحتـسم  فاوط  تسا  زیاج  ایآ 

نآ طوحا  ج - هن ؟ ای  دروآ  اج  هب  یبحتسم  فاوط  دناوتیم  ایآ  تسا ، هدرواین  اج  هب  ار  بجاو  فاوط  زونه  هتشگرب و  ینم  زا  یجاح  رگا 
. دنکن یبحتسم  فاوط  هدادن ، ماجنا  ار  بجاو  لامعا  ات  هک  تسا 

فاوط تابحتسم  بادآ و 

َو ِضْرَْألا ، ِدَدُج  یلَع  ِِهب  یشُْمی  امَک  ِءاْملا  ِلَلَط  یلَع  ِِهب  یـشُْمی  ِيذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  ّینِإ  َّمُهَّللا  دیوگب : تسا  بحتـسم  فاوط ، لاح  رد 
یسُوم ِِهب  َكاعَد  يذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  َو  َِکتَِکئالَم ، ُماْدقا  َُهل  ُّزَتْهَت  يذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  َو  َکُشْرَع ، َُهل  ُّزَتْهَی  يذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ 

ْنِم َمَّدَقَت  ام  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  هَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَحُِمل  ِِهب  َتْرَفَغ  يذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  َو  َْکنِم ، ًۀَّبَحَم  ِْهیَلَع  َْتیَْقلَأ  َو  َُهل ، َْتبَجَتْـساَف  ِروُّطلا ، ِِبناج  ْنِم 
رد تسا  بحتـسم  زین  و  دبلطب . ار  دوخ  تجاح  اذک  اذـک و  ياج  هب  و  اذَـک . َو  اذَـک  یب  َلَعْفَت  ْنَأ  َکَتَمِْعن  ِْهیَلَع  َتْمَْمتَأ  َو  َرَّخََأت ، ام  َو  ِِهْبنَذ 

دمحم لآ  دمحم و  رب  تاولص  و  یمْـسا . ْلِّدَُبت  َو ال  یمْـسِج ، ْرِّیَُغت  الَف  ٌریجَتْـسُم ، ٌِفئاخ  ّینِإ  َو  ٌریقَف ، َْکَیلِإ  ّینِإ  َّمُهَّللا  دیوگب : فاوط  لاح 
، ِۀَّنَْجلِاب ِْهیَلَع  ْقَّدَصَتَف  َِکباِبب ، َُکنیکْـسِم  َكُریقَف  َُکِلئاس  ار : اعد  نیا  دـناوخب  و  دـسریم ، هبعک  هناخ  رد  هب  هک  یتقو  صوصخب  دتـسرفب ،
َو يْدلُو  َو  یلْهَأ  َو  َّيَِدلاو  َو  ینِْقتْعأَف  ِراَّنلا ، َنِم  َِکب  ِریجَتْـسُْملا  ِِذئاْعلا  ُماقَم  اَذـه  َو  َكُدـْبَع ، ُدـْبَْعلا  َو  َکُمَرَح ، ُمَرَْحلا  َو  َُکْتَیب ، ُْتیَْبلا  َّمُهَّللا 
: دیوگب دنک و  دنلب  ار  رس  نادوان و  هب  ور  دیـسر  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  هب  هک  یتقو  و  ُمیرَک . ای  ُداوَج  ای  ِراَّنلا ، َنِم  َنینِمْؤُْملا  َِیناوْخا 
َو ِّنِْجلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـش  یِّنَع  ْأَرْدا  َو  ِلـالَْحلا ، ِقْزِّرلا  َنِم  َّیَلَع  ْعِـسْوَأ  َو  ِمْقُّسلا ، َنِم  ِیِنفاـع  َو  َکـِتَمْحَِرب  ِراَّنلا  َنِم  ینْرِجأ  َو  َۀَّنَْجلا  ِیْنلِخْدَأ  َّمُـهَّللا 

َّنا ِمَرَْکلا ، َو  ِدوُْجلا  اَذ  ای  ِلْوَّطلا ، َو  ِّنَْملا  اَذ  ای  دیوگب : دسرب  هبعک  تشپ  هب  درذگب و  رجح  زا  نوچ  و  ِمَجَْعلا . َو  ِبَرَْعلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـش  َو  ِْسنْالا ،
َِّیلَو ای  ُهَّللا  ای  دـیوگب : درادرب و  تسد  دـسرب ، ینامی  نکر  هب  نوچ  و  ُمیلَْعلا . ُعیمَّسلا  َْتنأ  َکَّنا  یّنِم ، ُْهلَّبَقَت  َو  یل ، ُهْفِعاـضَف  ٌفیعَـض  ِیلَمَع 

َنمْحَر ای  َکِْقلَخ ، ِعیمَج  یلَع  َو  َّیَلَع  ِۀَِـیفاْعلِاب  ُلِّضَفَتُْملا  َو  ِۀَِـیفاْعلِاب ، ُناَّنَْملا  َو  ِۀَِـیفاْعلِاب ، ُمِْعنُْملا  َو  ِۀَِـیفاْعلا ، َقِزار  َو  ِۀَِـیفاْعلا ، َِقلاـخ  َو  ِۀَِـیفاْعلا ،
َمَحْرا ای  ِةَرِخْآلا ، َو  اْینُّدـلا  ِیف  ِۀَِـیفاْعلا  َرْکُـش  َو  ِۀَِـیفاْعلا  َمامَت  َو  َۀَِـیفاْعلا  اَْنقُزْرا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  امُهَمیحَر ، َو  ِةَرِخآـْلا  َو  اْینُّدـلا 

َلَعَج َو  ًاِّیبَن  ًادَّمَُحم  َثََعب  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِکَمَّظَع ، َو  ِکَفَّرَـش  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  دـیوگب : دـنک و  الاب  هبعک  بناج  هب  رـس  سپ  َنیمِحاَّرلا .
اْینُّدلا ِیف  اِنتآ  انَّبَر  دیوگب : دـسرب ، دوسألا  رجح  ینامی و  نکر  نایم  نوچ  و  َکِْقلَخ . َرارِـش  ُْهبِّنَج  َو  َکِْقلَخ ، َرایِخ  َُهل  ِدـْها  َّمُهَّللا  ًاماما ، ًاِّیلَع 
راوید رب  ار  دوخ  تسد  ود  تسا  بحتسم  دیـسر  « 1  » راجتسم هب  هک  یتقو  متفه  طوش  رد  و  ِراَّنلا . َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَـسَح  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًۀَنَـسَح 

َنِم َِکب  ِِذئاْعلا  ُماقَم  اذه  َو  َكُْدبَع ، ُْدبَْعلا  َو  َُکْتَیب ، ُْتیَْبلا  َّمُهَّللا  دیوگب : و  دنابـسچب ، هبعک  راوید  هب  ار  دوخ  يور  مکـش و  دیاشگب و  هناخ 
دعب دـش ، دـهاوخ  باجتـسم  یلاعت  هَّللا  ءاش  نإ  هک  دـبلطب  ار  نآ  شزرمآ  ملاـع  دـنوادخ  زا  هدومن و  فارتعا  دوخ  ناـهانگ  هب  سپ  ِراـنلا .
یلَع َیِفَخ  َو  یّنِم  ِْهیَلَع  َتـْعَلَّطا  اَـم  یل  ْرِفْغا  َو  یل  ُهْفِعاـضَف  ٌفیعَـض  یلَمَع  َّنِإ  َّمُـهَّللا  ُۀَِـیفاْعلا ، َو  ُجَرَْفلا  َو  ُحْوَّرلا  َکـِلَِبق  ْنـِم  َّمُـهَّللا  دـیوگب :
مامت ار  دوخ  فاوط  هدمآ و  دوسألا  رجح  دزن  هب  دنک و  مالتسا  ار  ینامی  نکر  و  دنک ، اعد  دهاوخ  هچنآ  و  ِراَّنلا . َنِم  ِهَّللِاب  ُریجَتْسَأ  َکِْقلَخ 

هبعک و هناخ  ناکرا  طوش ، ره  رد  تسا  بحتـسم  هدننکفاوط  يارب  و  ینَْتیَتآ . امیف  یل  ْكِراب  َو  یَنَْتقَزَر  اِمب  ینْعِّنَق  َّمُهَّللا  دـیوگب : هدومن و 
. ِةافاوُْملِاب یل  َدَهْشَِتل  ُُهتْدَهاعَت  یقاثیم  َو  اُهْتیَّدَأ  یتَنامَأ  دیوگب : رَجَح  مالتسا  تقو  رد  دیامن و  مالتسا  ار  دوسألا  رجح 
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فاوط زامن 

هلأسم 2- حبـص . زامن  لـثم  دـناوخب ، زاـمن  تعکر  ود  هرمع  فاوط  ندـش  ماـمت  زا  دـعب  تسا  بجاو  هلأـسم 1 - تسا : یلئاـسم  نآ  رد  و 
« دمح  » زا دعب  لوا  تعکر  رد  تسا  بحتسم  و  راد ،]  ] هدجس ياههروس  رگم  دناوخب  تساوخ ، هک  ياهروس  ره  اب  ار  فاوط  زامن  دناوتیم 

دنلب ار  فاوط  زاـمن  تسا  زیاـج  هلأسم 3 - دـناوخب . ار  نورفاکلا  اـهیا  اـی  لـق  هروس  مود  تعکر  رد  و  دـناوخب ، ار  دـحا  هَّللا  وه  لـق  هروس 
و دنک ، هداعا  دیاب  و  تسا ، زامن  نالطب  بجوم  فاوط  زامن  تاعکر  رد  کش  هلأسم 4 - رهظ . زامن  لثم  هتسهآ  ای  حبص ، زامن  لثم  دناوخب 

طوحا هلأسم 5 - تسا . يواسم  هیموی  زامن  اب  زامن  نیا  ماکحا ، رد  و  دنک . طایتحا  لاعفا  رد  ّنظ  رد  و  تاعکر ، رد  ّنظ  رابتعا  تسین  دـیعب 
و دوش ، عقاو  میهاربا  ماقم  دزن  زاـمن  نیا  هک  تسا  بجاو  هلأسم 6 - دروآ . اج  هب  دوز  دنک و  زامن  هب  تردابم  فاوط  زا  دـعب  هک  تسا  نآ 
هچ ره  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دوش ، عقاو  هبعک  هناخ  وا و  نیب  تسا  ماقم  هک  یگنـس  هک  دروآ  اج  هب  ماقم  تشپ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 

تشپ تسناوتن  تیعمج  يدایز  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 7 - دـنک . نیریاس  اب  تمحازم  هک  يروط  هب  هن  نکل  دتـسیاب ، رتکیدزن  دـشاب  نکمم 
هک ییاج  رد  دروآ ، اج  هب  بناج  ود  زا  یکی  رد  داـیز ، يرود  هطـساو  هب  دـنکیم  زاـمن  ماـقم  دزن  دوش  هتفگ  هک  يروط  هب  دتـسیاب ، ماـقم 

ار رتکیدزن  هظحالم  دـیاب  دروآ ، اج  هب  ار  زاـمن  ماـقم  دزن  بناـج  ود  رد  دـشن  نکمم  رگا  هلأسم 8 - دـناوخیم . زامن  ماـقم  دزن  دوش  هتفگ 
ود رگا  و  تسین ، یفاک  فرط  ود  رد  و  دـناوخب ، زامن  تشپ  رد  دنـشاب ، يواسم  فرط  هس  رگا  و  ماـقم ، تشپ  بناـج و  ود  ناـیم  زا  دـنکب 

تسا نآ  طایتحا  نکل  تشپ ، هب  افتکا  ندوب  زیاج  تسین  دیعب  دشابن ، ماقم  دزن  مادک  چیه  نکل  و  ماقم ، هب  دنـشاب  تشپ  زا  رتکیدزن  فرط 
رد ناکما  تروص  رد  تسا  زامن  هداعا  طوحا  و  يرتکیدزن ، هظحالم  اب  فرط  کی  رد  زامن  کی  دـناوخب و  ماقم  تشپ  رد  زاـمن  کـی  هک 
هک مارحلا  دجـسم  ياـج  ره  رد  ار  بحتـسم  فاوط  زاـمن  تسا  زیاـج  هلأسم 9 - یعـس . يارب  هدـشن  گـنت  تقو  هک  یتقو  اـت  ماـقم  تشپ 

فاوط زامن  یـسک  رگا  هلأسم 10 - دـنک . كرت  ًادـمع  دـناوتیم  ار  نآ  هک  دـناهتفگ  هکلب  رایتخا ، لاح  رد  هچ  رگا  دروآ ، اج  هب  دـهاوخب 
، هدش رکذ  دعب  هب  هلأسم 6  رد  هک  يروتسد  نامه  هب  دروآ و  اج  هب  میهاربا  ماقم  رد  دمآ  شدای  هک  تقو  ره  دیاب  دنک ، شومارف  ار  بجاو 
دنک و اهر  ار  یعس  اج  نامه  زا  دیایب ، شدای  هورم  افـص و  نیب  یعـس  نیب  رد  دنک و  شومارف  ار  فاوط  زامن  رگا  هلأسم 11 - دیامن . لمع 

ریاس هدرک و  شومارف  ار  زامن  هک  یـصخش  هلأسم 12 - دـنک . مامت  اج  نامه  زا  ار  یعـس  نآ  زا  دـعب  دـناوخب ، ار  زامن  تعکر  ود  ددرگرب 
هلأسم 13- تسا . هداعا  رد  یبابحتسا  طایتحا  هچ  رگا  دشابن ، مزال  ًارهاظ  اهنآ  هداعا  هدرک ، لمع  دنک  لمع  دیاب  زامن  زا  دعب  هک  ار  لامعا 

رگا دروآ ، اج  هب  ار  زامن  دمآ  شدای  اج  ره  دیاب  هدرک ، شومارف  ار  زامن  هک  یصخش  يارب  زا  دشاب  لکشم  مارحلا  دجسم  هب  نتشگرب  رگا 
دریمب درواین و  اج  هب  ار  زاـمن  نیا  یـسک  رگا  هلأسم 14 - دـشاب . ناسآ  هچ  رگا  تسین  مزال  مرح  هب  نتـشگرب  دـشاب و  رگید  رهـش  رد  هچ 

رد هلأسم  هب  لهاج  هلأسم 15 - تسا . هدش  هداد  لیصفت  ةالص  باتک  رد  هک  يوحن  هب  دنک  اضق  ار  نآ  هک  وا  گرزب  رـسپ  رب  تسا  بجاو 
تئارق و دریگب و  داـی  ار  دوـخ  زاـمن  هک  یفلکم  ره  رب  تسا  بـجاو  هلأسم 16 - وا . اب  تسا  کیرـش  دـش ، رکذ  یـسان  يارب  هک  یماکحا 

دورب جح  هب  دهاوخیم  هک  یسک  ًاصوصخ  دروآ ، اج  هب  حیحص  روط  هب  ار  یهلا  فیلکت  هک  دنک  تسرد  یـسک  شیپ  ار  بجاو  ياهرکذ 
سپ تسا . لطاب  زین  جح  نینچمه  و  تسا ، لطاب  وا  هرمع  دشابن ، تسرد  وا  زامن  رگا  دناهتفگ  یـضعب  نوچ  دـنک ، حیحـصت  ار  زامن  دـیاب 

نز و لثم  دوب  هدش  مارح  وا  رب  مارحا  رد  هک  ییاهزیچ  تسا  نکمم  دنکیمن ، ادیپ  همذ  تئارب  مالسالا  ۀجَح  زا  لوق  نیا  هب  هکنآ  رب  هوالع 
ره هب  ار  زامن  دـیاب  دریگب  دای  ار  بجاو  ياهرکذ  اـی  تئارق  تسناوتن  یـصخش  رگا  هلأسم 17 - دوشن . لالح  وا  رب  تشذـگ  هک  ییاـهزیچ 
نآ طایتحا  و  دـنک ، وا  نیقلت  ار  زامن  هک  درامگب  ار  یـسک  تسا ، نکمم  رگا  و  تسا ، یفاک  دروآ و  اـج  هب  شدوخ  دـناوتیم  هک  یبیترت 

هلأسم تسین . یفاک  زین  نتفرگ  بیان  هچنانچ  دـنکن ، تعامج  زامن  هب  افتکا  نکل  دـنک ، ادـتقا  یلداع  صخـش  هب  میهاربا  ماقم  رد  هک  تسا 
بجوم دـناوخب  فاوط  زامن  رگا  هک  بجاو  زامن  تقو  اب  دـنک  تمحازم  هکنآ  رگم  دـناوخ ، دوشیم  تاقوا  همه  رد  ار  فاوط  زاـمن  - 18

تئارق و نتفرگ  دای  رد  درک  هحماسم  یتالابمیب  يور  زا  یسک  رگا  هلأسم 19 - دناوخب . ار  هیموی  زامن  لوا  دیاب  سپ  دوشیم ، هیموی  توف 
نآ طایتحا  و  تسا ، راکتیـصعم  نکل  تسا ، حیحـص  دناوخب و  دیاب  دناوتیم  هک  وحن  ره  هب  ار  زامن  دش ، گنت  تقو  ات  زامن  بجاو  رکذ 
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. دنک وا  نیقلت  هک  دنک  راداو  ار  یسک  تسا  نکمم  رگا  و  دنک ، لمع  هلأسم 17  روتسد  هب  هک  تسا 

فاوط زامن  هقرفتم  لئاسم 

عقوم رد  صوصخب  تسا ، زیاج  مارحلا  دجـسم  ياج  ره  رد  هکلب  دـشاب  میهاربا  ماقم  دزن  رد  تسین  مزال  یبابحتـسا  فاوط  زامن  هلأسم 1 -
اج هب  مالسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  لخاد  رد  ار  هرمع  فاوط  زامن  یـسک  س - - 2 دـنیامنب . ار  جاجح  ریاس  تاعارم  تسا  بسانم  ماحدزا 
وا يوضو  فاوط  زا  دعب  یـصخش  س - - 3 دنک . هداعا  ار  زامن  دـیاب  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  تسا ، هدـش  هجوتم  ریـصقت  زا  دـعب  هدروآ و 

، تسا هدش  لُحم  هداد و  ماجنا  ار  ریصقت  یعـس و  نآ  زا  دعب  تسا و  هدناوخ  وضویب  ار  شزامن  دیوگب  هک  هدیـشک  تلاجخ  هدش و  لطاب 
مالـسلا هیلع  لیعامـسا  رْجِح  رد  ار  دوخ  فاوـط  زاـمن  ینز  س - - 4 دـنک . هداعا  ار  ریـصقت  یعـس و  زاـمن و  دـیاب  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو 

زامن هب  تبـسن  وا  هفیظو  دوشیمن ، كاپ  تافرع  هب  فوقو  ات  تسا و  هدش  ضئاح  هک  هدـش  تفتلم  هدـمآ ، لزنم  هب  نوچ  تسا و  هدـناوخ 
زامن فاوط و  تساوخ  یتقو  دوش و  مرُحم  عتمت  جح  يارب  دیاب  تسا و  حیحص  وا  هرمع  ج - ریخ ؟ ای  تسا  حیحص  وا  لمع  ایآ  و  تسیچ ،

ریغ دراوم  هک  دوـمن  یعـس  هچ  ره  هک  یـسک  س - - 5 دروآ . اج  هب  ار  عتمت  هرمع  فاوط  زامن  نآ ، زا  دـعب  اـی  لـبق  دـهد ، ماـجنا  ار  جـح 
، درکن ادیپ  حیحـص  تئارق  ندومن  نیقلت  ای  ندرک و  ادتقا  تهج  ار  رگید  یـصخش  زین  تسناوتن و  دـنک ، حیحـصت  ار  دوخ  تئارق  حـیحص 

یعقوم رد  س - - 6 تسین . بجاو  ناکما  ضرف  رد  یتح  ندناوخ  تعامج  هب  و  دـناوخب ، دراد  تردـق  وحن  ره  هب  ج - تسیچ ؟ شاهفیظو 
تقو نآ  رد  دناوخب و  زامن  ماقم  کیدزن  هک  تسا  هتـسناوتن  ماحدزا ، رثا  رد  نآ  زا  دعب  هدوب و  دایز  تیعمج  هدرکیم  فاوط  صخـش  هک 
عنام رارطـضا  ضرف  اب  هتـشادن  ناکما  رگا  ج - ریخ ؟ ای  تسا  حیحـص  وا  زامن  ایآ  هتـشادن ، ماقم  زا  رود  ندـناوخ  زاـمن  زا  ریغ  هب  ياهراـچ 

تمـسق رد  زامن  و  ربنم ، دودـح  ات  دـناوخ  فاوط  زامن  نآ  نیبناجلا  دـحا  ای  ماقم  تشپ  دوشن  هک  ماحدزا  تروص  رد  اـیآ  س - - 7 درادن .
ات هک  یتروص  رد  ج - تسا ؟ مزال  رگید  ياهزور  ای  زور  نامه  ناکما ، تروص  رد  ماقم  رد  زامن  مه  زاب  دش ، هدناوخ  ربنم  پچ  ای  تسار 

ریرحت رد  فاوط  زاـمن  هلأـسم 6  رد  س - - 8 تسین . بجاو  هداعا  هدوب ، یقاـب  رذـع  نآ  زاـمن  فاوط و  نیب  هّیفرع  تـالاوم  تاوف  زا  دـعب 
یف ۀعامجلا  ۀیعورشم  لب  : » دیاهدومرف باتک  نامه  تعامج  زامن  لوا  هلأسم  رد  و  لداع » صخشب  ءادتقالا  طوحالا  و  : » دیاهدومرف هلیسولا 

روبزم طایتحا  و  تسا ، تحـص  تیعورـشم ، زا  روظنم  ج - تسیچ ؟ روظنم  دییامرفب  لاکـشا » لحم  طایتحالا  ةالـص  اذک  فاوطلا و  ةالص 
هب ار  ناـشفاوط  زاـمن  دـنهاوخیم  تسین و  تسرد  ناـشتئارق  هک  یناـسک  يارب  س - - 9 دوش . افتکا  تعاـمج  هب  دـیابن  تسا و  یبابحتـسا 

، تسین بیان  هک  یسک  هب  تسا  بیان  هک  یـسک  ای  سکعلاب و  ای  ءاسن  فاوط  زامن  هب  ار  جح  فاوط  زامن  دنناوتیم  ایآ  دنناوخب ، تعامج 
لاؤس دراوم  همه  رد  طایتحا  و  دننکب ، دـیابن  تعامج  هب  افتکا  ج - هن ؟ ای  دـننک ، ادـتقا  سکعلاب  بحتـسم و  هب  ار  بجاو  فاوط  زامن  ای  و 

دنک و تباین  دراد ، هدهع  رب  بجاو  جـح  هک  یـسک  زا  ًاعربت  دـناوتیم  ایآ  تسین ، تسرد  شتئارق  هک  یـسک  س - - 10 دوشیم . لصاح 
يوذ زا  دنک و  حیحصت  ار  دوخ  تئارق  دناوتب  هکنآ  رگم  دشاب ، یعربت  دنچ  ره  تسین  حیحص  یـصخش  نینچ  تباین  ج - دهد ؟ ماجنا  جح 

اب يدارفا  س - - 11 دنک . تسرد  ار  دوخ  تئارق  دیاب  یلو  دیامن ، لوبق  ار  تباین  دـناوتیم  تروص  نیا  رد  هک  دـشابن ، بوسحم  راذـعالا 
ماجنا هنع  ٌبونم  تین  هب  ار  هرمع  دنوشیم و  بیان  جـح  رد  دـنیوگب ، تسرد  دـنناوتیمن  ار  زامن  تاملک  تسین و  تسرد  ناشتئارق  هکنیا 

رد ج - دنراد ؟ هفیظو  هچ  جح  يارب  و  دنوشیم ، جراخ  مارحا  زا  هنوگچ  ایآ  دنوش ، بیان  دنناوتیمن  هک  دنوشیم  هجوتم  دـعب  دـنهدیم ،
تسین و نکمم  رگا  یلب  دنوش ، جراخ  مارحا  زا  ات  دنیامن  حیحـصت  ار  دوخ  یباین  لمع  دننک و  تسرد  ار  دوخ  تئارق  دیاب  ناکما  تروص 

زامن رد  هک  يرکذ  ای  شتئارق  دشاب  نئمطم  هک  یـسک  س - - 12 دنتسه . جراخ  مارحا  زا  هدشن و  عقاو  حیحـص  اهنآ  مارحا  دنتـسه  روذعم 
دیاب تسا ، هدوب  هابتـشا  هک  دوش  مولعم  دـعب  دـناوخب ، هنوگ  نامه  ءاسن  ترایز و  فاوط  زا  معا  ار  فاوط  زامن  تسا و  تسرد  دـیوگیم 
غولـش يردق  هب  هبعک  فارطا  هک  يزور  دـنچ  س - - 13 تسا . حیحـص  شزامن  هدادیمن ، ار  نآ  ندوب  طلغ  لاـمتحا  رگا  ج - دـنک ؟ هچ 

دنچ هکنیا  رگم  تسین  نکمم  نآ  کیدزن  ماقم و  تشپ  ندناوخ  زامن  و  دیآیم ، مالسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  تشپ  ات  فاوط  فص  هک  تسا 
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نیا هب  ول  دشاب و  نآ  کیدزن  ماقَم و  ْفلَخ  دـیاب  زامن  ًامتح  ایآ  دـییامرفب  دـناوخب ، ار  شفاوط  زامن  ناسنا  ات  دنتـسیاب  ناسنا  فارطا  يرفن 
ْفلَخ دیاب  تسین ، نیب  رد  يروذحم  دراد و  ناکما  رگا  ج - تسا ؟ یفاک  دناوخب ، زامن  ییاهنت  هب  دناوتیم  هک  اجره  ات  رترود  ای  تروص ،

لوغشم ناسنا  هک  فاوط  زامن  رد  س - - 14 برقالاف . برقالا  تاعارم  اب  درادن  عنام  ریخأت  ترورض ، دروم  رد  و  دناوخب ، زامن  ماقم  دزن  و 
هدرک تکرح  يروط  رگا  ج - درادـن ؟ یعنام  ایآ  درک ، رارکت  دـنداد و  ناکت  هراـبود  درک ، رارکت  ار  رکذ  دـنداد ، تکرح  ار  وا  دوب  رکذ 

س- - 15 دشابن . هسوسو  هکنآ  طرش  هب  طایتحا ، دصق  هب  رگم  دنکن  رارکت  تروص  نیا  ریغ  رد  و  درادن ، عنام  هتفر ، نیب  زا  وا  رارقتسا  هک 
ياهزامن مکح  فاوط  زامن  رد  ج - هن ؟ ای  تسا  وفعم  هیموی  ياـهزامن  لـثم  فاوط  زاـمن  رد  تسین ، وفعم  فاوط  هک  یـسجن  لومحم  اـیآ 

طایتحا ج - هن ؟ ای  دراد  لاکشا  دروآ ، اج  هب  رگید  یبحتسم  تدابع  ای  یبحتسم  زامن  رگا  نآ  زامن  فاوط و  نیب  س - - 16 دراد . ار  هیموی 
درم نز و  نوچ  و  تسا ، دایز  تیعمج  مالسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  تشپ  رد  یهاگ  س - - 17 تسا . فاوط  زامن  هب  تردابم  نآ و  كرت  رد 
ررـض فاوط  زامن  هب  ایآ  دـشاب ، نیب  رد  يداسف  هبیر و  هکنیا  نودـب  دـنوشیم ، عقاو  ماحدزا  راـشف  دروم  ًاـنایحا  دـنریگیم  رارق  مه  راـنک 

وا دنیآیم و  اههدننکفاوط  دنک ، عورـش  ار  فاوط  زامن  رگا  هک  دنادیم  ناسنا  ًانایحا  س - - 18 درادن . ررض  زامن  يارب  ج - دناسریمن ؟
رگا ج - تسا ؟ حیحـص  دنک ، مامت  ار  زامن  نیا  رگا  ایآ  دـنکیم ، عورـش  ار  زامن  لاح  نیع  رد  دـننکیم ، اج  هب  اج  دـنهدیم و  تکرح  ار 

، دریگب داـی  ار  شاهیموی  ياـهزامن  تئارق  تسا  بجاو  یفلکم  ره  رب  دـیاهدومرف : کـسانم  رد  س - - 19 درادن . عنام  دـنک ، مامت  ًاحیحص 
تیافک لطاب  زامن  نیمه  ایآ  دومنن ، مادـقا  زاـمن  تئارق  يریگداـی  میلعت و  يارب  درک و  یهاـتوک  یجاـح  رگا  لاـح  جـح ؛ يارب  ًاـصوصخ 

قیـض تقو  رگا  ج - ریخ ؟ ای  تسا  یفاک  زامن  نیمه  ایآ  دینادیمن ، مزال  ار  تباین  هک  یتروص  رد  و  دریگب ، بیان  دیاب  هکنیا  ای  دـنکیم و 
دناوتیم روط  ره  شدوخ  دوشیم ، توف  فاوط  زامن و  نیب  تـالاوم  دریگب ، داـی  ار  زاـمن  دـهاوخب  فاوط  زا  دـعب  رگا  هک  يروط  هب  دوش 

ضئاح دناوخب  فاوط  زامن  هکنیا  زا  لبق  فاوط ، ماجنا  هکم و  هب  دورو  زا  سپ  هدش و  عتمت  هرمع  مارحا  هب  مرُحم  ینز  س - - 20 دناوخب .
هچنانچ و  دهد ، ماجنا  ار  لامعا  هیقب  دناوخب و  ار  زامن  دوش و  كاپ  ات  دـنک  ربص  دراد ، تعـسو  تقو  رگا  ج - دراد ؟ هفیظو  هچ  هدـیدرگ ،
دناوخب ار  زامن  نآ ، زا  لبق  ای  جح  فاوط  زا  دعب  و  عتمت ، جح  هب  دوش  مرُحم  دهد و  ماجنا  ار  عتمت  هرمع  ریـصقت  یعـس و  دشاب  گنت  تقو 

فاوط زامن  دییامرفیم  درادن ، ار  نآ  حیحصت  تقو  دناوخیم و  طلغ  ار  شزامن  هک  یـسک  س - - 21 دهد . ماجنا  ار  لامعا  هیقب  سپس  و 
-22 درادن . لاکشا  ج - دروایب ؟ اج  هب  یبحتـسم  هدرفم  هرمع  دناوتیم  یـسک  نینچ  ایآ  دناوخب ، شدوخ  دناوتیم  هک  تیفیک  نامه  هب  ار 
اج هب  ار  یعس  زامن و  دیاب  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت  تسا ، هدرک  ریصقت  یعس ، زامن و  نودب  هدروآ و  اج  هب  ار  هرمع  فاوط  یـصخش  س -

تـشپ ماقم » دزن  فاوط  زامن   » زا دوصقم  ایآ  س - - 23 تسا . طوحا  هچ  رگا  تسین ، مزال  ریـصقت  هداعا  نایـسن  ای  لهج  ضرف  اب  و  دروآ ،
دناوخب میهاربا  ماقم  زا  ریغ  رد  ار  زامن  یسک  رگا  س - - 24 دشاب . ماقم  ْفلَخ  دیاب  ج - دوشیم ؟ زین  ماقم  فرط  ود  لماش  ای  تسا ، ماقم 

ماـقم تشپ  رگا  س - - 25 دـنک . هداعا  دـیاب  ار  زامن  طقف  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  دـهد ، ماـجنا  ار  لاـمعا  هیقب  نآ  تحـص  هب  داـقتعا  اـب  و 
، هدـناوخ زاـمن  ماـقم  فلخ  دوشن  زارحا  هک  یتروص  رد  ج - تسا ؟ حیحـص  نیمز  ریز  اـی  ـالاب  هقبط  رد  زاـمن  اـیآ  دوـش ، هقبط  ود  میهاربا 

رْجِح رد  تسا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  رْجِح  هکنیا  داقتعا  هب  ار  فاوط  زاـمن  یـصخش  س - - 26 تسین . حیحص 
تعامج زامن  اب  ناوتیم  ار  بجاو  فاوط  زامن  ایآ  س - - 27 دنک . هداعا  ار  زامن  دیاب  ج - دنکب ؟ دیاب  هچ  هدناوخ ، مالسلا  هیلع  لیعامسا 

ناوتیمن ینیعم  دـح  ایآ  و  تسا ، قداص  ياهزادـنا  هچ  ات  ماقم  تشپ  س - - 28 تسا . لاکـشا  لحم  نآ  تحـص  ج - دروآ ؟ اج  هب  هیموی 
ًالوصا و  دراد ، لاکشا  زامن  تعکر  ود  رادقم  هب  زامن  فاوط و  نیب  نتخادنا  هلـصاف  ایآ  س - - 29 تسا . یفرع  ج - درک ؟ ضرف  نآ  يارب 

. تسین مزال  فاوط  هداعا  زامن ، ریخأت  اب  تروص  ره  رد  و  تسا . هیفرع  تردابم  نازیم  و  درادـن ، عنام  ج - تسا ؟ لـُخم  هلـصاف  رادـقم  هچ 
هب ناگدننکفاوط  رـس  تشپ  ار  فاوط  زامن  دوشیم  تروص  نیا  رد  ایآ  دـسریم ، دجـسم  ياهرالات  کیدزن  ات  فاوط  یهاگ  س - - 30

دراو عتمت ، هرمع  مارحا  هب  مرُحم  یصخش  س - - 31 تسا . فرع  رظن  هب  ْفلَخ ، قدص  ج - دیامنیم ؟ ماقم  تشپ  قدـص  ایآ  و  دروآ ؛ اج 
دنامب مارحا  رد  تقو  رخآ  ات  هک  تسا  بجاو  ایآ  دراد ، يدایز  ياهطلغ  وا  زامن  دراد و  فقوت  هکم  رد  اًلثم  زور  تفه  تسا و  هدـش  هکم 
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زا دـعب  رگا  و  دـنک ، ربص  تقو  نآ  ات  تسین  مزال  ج - دراد ؟ يرگید  هفیظو  ای  دـنک ، فاوط  هب  عورـش  دـعب  دـنک و  حالـصا  ار  شزاـمن  و 
-32 دناوخب . زامن  دـناوتیم ، وحن  ره  هب  دـنک ، تسرد  ار  دوخ  ياهطلغ  دـناوتن  زامن ، فاوط و  نیب  هیفرع ، تالاوم  تاوف  زا  لبق  ات  فاوط 
ار بجاو  فاوط  ود  ره  يارب  فاوط  زامن  ءاسن و  فاوط  زامن  ًالوا  اجنآ  رد  مدش و  فرـشم  همظعم  هکم  هب  لبق  لاس  دنچ  بناج  نیا  س -

ییامنهار ارم  ًافطل  مشابیم ، کش  رد  مه  مود  فاوط  طاوشا  دادعت  رد  ًایناث  و  ماهدناوخن ، دـشابیم  جـح  يرگید  هدرفم و  هرمع  یکی  هک 
رگا دیاهدناوخن  هک  ار  ییاهزامن  و  دینکن ، انتعا  کش  هب  دیاهدرک  طاوشا  ددع  رد  کش  نآ ، زا  فارـصنا  فاوط و  زا  دعب  رگا  ج - دینک .

. تسا یقاب  ءاسن  تمرح  دیاهدناوخن  ات  و  دیناوخب ، دوخ  لحم  رد  دیورب  هکم  هب  دیناوتیمن 

فاوط زامن  تابحتسم 

دمح زامن ، زا  سپ  و  دناوخب ، ار  دحج  هروس  مود  تعکر  رد  دیحوت و  هروس  لوا  تعکر  رد  دمح  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  فاوط  زامن  رد 
َو یّنِم ، ْلَّبَقَت  َّمُهَّللا  دیوگب : دیامن و  لوبق  بلط  ملاع  دنوادخ  زا  دتـسرفب و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  هدروآ و  اج  هب  ار  یهلا  يانث  و 

ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  یـضْرَی ، َو  ُّبُِحی  ام  یلا  ُدْمَْحلا  َیِهَْتنَی  یّتَح  اهِّلُک ، ِِهئامْعَن  یلَع  اهِّلُک  ِهِدِماحَِمب  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  یّنِم ، ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  ال 
َو ِهیَلَع  ُهَّللا  َّلَص  َِکلوُسَر  ِۀَعاط  َو  َكاَّیِإ  یتَعاِطب  ینْمَحْرا  َّمُهَّللا  تسا : رگید  تیاور  رد  و  یلَمَع . ِّكَز  َو  یْبلَق ، ْرِّهَط  َو  یّنِم ، ْلَّبَقَت  َو  ِِهلآ ، َو 

یـضعب رد  و  َنیِحلاَّصلا . َكَدابِع  َو  َکَتَِکئالَم  َو  ََکلوُسَر  ُّبُِحی  َو  َکُّبُِحی  ْنَّمِم  یْنلَعْجا  َو  َكَدوُدُح ، يّدَعَتَأ  ْنَأ  یْنبِّنَج  َّمُهَّللا  َمَّلَـس ، َو  ِِهلآ 
ال ًاّقِر ، َو  ًادُّبَعَت  یهْجَو  ََکل  َدَجَس  تفگیم : نینچ  هتفر و  هدجس  هب  فاوط  زامن  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  تسا  تایاور  زا 

َْبنَّذلا ُرِفْغَی  هَّنِإ ال  یل  ْرِفْغاَف  َكِدَِـیب ، یتَیِـصان  َْکیَدَـی  َْنَیب  اذ  اَنَأ  اه  َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  َدـَْعب  ُرِخْآلا  َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  َْلبَق  ُلَّوألا  ًاّقَح ، ًاّقَح  َْتنأ  ّالِإ  َهلا 
زا ترضح  نآ  كرابم  يور  هدجس ، زا  دعب  و  َكُْریَغ . َمیظَْعلا  َْبنَّذلا  ُعَفْدَی  َو ال  یـسْفَن ، یلَع  یبُونُِذب  ٌّرِقُم  ّیناَف  یل ، ْرِفْغاَف  َكُْریَغ ، َمیظَْعلا 

. دشاب هتفر  ورف  بآ  رد  ایوگ  هک  دوب  نینچ  هیرگ 

یعس

. دنفورعم هوک  ود  هک  هورم  افـص و  نیب  دـنک  یعـس  فاوط  زامن  ندروآ  اج  هب  زا  دـعب  تسا  بجاو  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دـنچ  نآ  رد  و 
هورم افص و  نیب  یعس  تسا  بجاو  هلأسم 3 - افص . هب  ددرگرب  هورم  زا  هورم و  هب  دورب  افص  هوک  زا  هک  تسا  نآ  یعـس  زا  دارم  هلأسم 2 -

زین نتـشگرب  افـص  هب  هورم  زا  تسا و  طوش  کی  نتفر  هورم  هب  افـص  زا  هک  ینعم  نیا  هب  دنیوگ ، طوش  هبترم  ره  هب  هک  دـشاب  هبترم  تفه 
ره دنک  عورش  هورم  زا  رگا  و  دوش ، متخ  هورم  هب  متفه  رود  رد  دیاب  دنک و  عورـش  افـص  زا  لوا  تسا  بجاو  هلأسم 4 - تسا . طوش  کی 

ادـتبا هک  تسا  نآ  طایتحا  هلأسم 5 - دنک . عورـش  افـص  زا  دریگب و  رـس  زا  دیاب  دمهفب  یعـس  نیب  رد  رگا  و  دنک ، هداعا  دیاب  دـیمهف  تقو 
تیافک دنک ، یعس  فراعتم  وحن  هب  روط  نامه  دورب و  هوک  يور  هک  یتروص  رد  و  دنک ، یعس  هب  عورش  اجنآ  زا  افص و  لوا  ءزج  زا  دنک 

نتفر هار  نکل  رذـع ، اب  هچ  رایتخا و  لاح  رد  هچ  لمحم ، يور  رب  هراوس و  تسا  زیاـج  هورم  افـص و  نیب  اـم  یعـس  رد  هلأسم 6 - دنکیم .
. تسا ثدـح  زا  تراهط  تاعارم  طوحا  هچرگ  تسین ، ربتعم  یعـس  رد  تروع  رتس  ْثَبَخ و  ْثَدَـح و  زا  تراـهط  هلأسم 7 - تسا . لضفا 

زامن فاوط و  زا  دعب  دـیاب  دروآ  اج  هب  اهنآ  زا  شیپ  ًادـمع  رگا  و  دروآ ، اج  هب  نآ  زامن  فاوط و  زا  دـعب  ار  یعـس  تسا  بجاو  هلأسم 8 -
تسا نینچمه  و  دنک ، هداعا  ار  نآ  هک  تسا  نآ  يوقا  فاوط ، رب  ار  یعس  درادب  مدقم  یشومارف  يور  زا  رگا  هلأسم 9 - دنک . هداعا  ار  نآ 

هب فراعتم  ریغ  هار  زا  رگا  سپ  دشاب ، فراعتم  هار  زا  نتشگرب  نتفر و  تسا  بجاو  هلأسم 10 - درادب . مدقم  هلأسم ، نتسنادن  يور  زا  رگا 
هوک ود  نیب  تاقبط  مامت  دـننک و  هقبط  دـنچ  اـی  هقبط  ود  ار  هورم  افـص و  نیب  رگا  هلأسم 11 - تسا . لطاب  شیعـس  هورم ، هب  ای  دورب  اـفص 
هقبط رگا  هلأـسم 12 - هدوـب . فراـعتم  لوا  زا  هک  تسا  یهار  ناـمه  زا  یعـس  طوـحا  هچرگ  دـنک ، یعـس  تسا  زیاـج  هـقبط  ره  زا  دـشاب 
هقبط زا  یعس  طوحا  و  رهاظلا ، یلع  تسا  حیحـص  دش ، عقاو  ود  نآ  نیب  یعـس  دوب و  رادهشیر  هورم  افـص و  هوک  دش و  تسرد  ینیمزریز 
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سپ دشاب ، نآ  هب  هجوتم  افص  هب  ور  نتفر  تقو  و  اجنآ ، هب  هجوتم  هورم  فرط  هب  نتفر  تقو  رد  تسا  بجاو  هلأسم 13 - تسا . ینیمزریز 
رس تشپ  هب  یهاگ  هکلب  تسار  پچ و  هب  ندرک  هاگن  نکل  تسا ، لطاب  دورب ، دنک و  هورم  ای  افص  فرط  هب  ولهپ  ای  دورب  بقع  بقع  رگا 

تسا زیاج  روط  نیمه  و  هورم ، ای  افص  رب  ندیباوخ  ای  نتـسشن  یگتـسخ ، عفر  تحارتسا و  تهج  هب  تسا  زیاج  هلأسم 14 - درادن . لاکشا 
هلأسم 15- يوقا . رب  انب  دشاب  هتشاد  يرذع  تسین  مزال  و  یگتسخ ، عفر  يارب  اهنآ   201 ص : نتم ، جح ، کسانم  نیب  ندیباوخ  ای  نتسشن 
، بش ات  دزادنیب  ریخأت  رذـع  نودـب  تسا  زیاج  و  اوه ، یمرگ  فیفخت  ای  یگتـسخ  عفر  يارب  نآ  زامن  فاوط و  زا  یعـس  ریخأت  تسا  زیاج 
زا یعس  هلأسم 17 - ضرم . لیبق  زا  رذع  نودـب  ادرف  ات  نتخادـنا  ریخأت  تسین  زیاج  هلأسم 16 - تسا . نتخادـنین  ریخأت  رد  طایتحا  هچرگ 
نآ كرت  مکح  تسا و  نکر  فاوط ، لثم  یعس  هلأسم 18 - دروایب . یلاعت  يادخ  نامرف  يارب  صلاخ  تین  اب  ار  نآ  دـیاب  تسا و  تادابع 

لطاب بجوم  دـمع  يور  زا  هبترم  تفه  رب  یعـس  رد  ندرک  داـیز  هلأسم 19 - تشذـگ . فاوط  رد  هک  تسا  نانچ  وهـس  ای  دـمع  يور  زا 
، رتشیب ای  هبترم  کی  زا  رتمک  هچ  یعس  رب  دنک  دایز  یشومارف  يور  زا  رگا  هلأسم 20 - تشذگ . فاوط  رد  هک  یلیصفت  هب  تسا  نآ  ندش 

رگا هلأسم 21 - دناسرب . هبترم  تفه  هب  ار  نآ  دناوتب  هک  تسین  دیعب  هچرگ  دنک ، اهر  ار  دیاز  هک  تسا  نآ  رتهب  و  تسا ، حیحـص  وا  یعس 
تقـشم وا  يارب  هدرک و  تعجارم  دوـخ  نطو  هب  رگا  و  دـیایب ، شداـی  تقو  ره  دـنک  ماـمتا  ار  نآ  تسا  بجاو  ًاوهـس ، دـنک  مـک  ار  یعس 

ار هیقب  درک و  یعـس  هبترم  کی  زا  رتمک  رگا  هلأسم 22 - دریگب . بیان  دیاب  دراد ، تقـشم  ای  دناوتیمن  رگا  و  دنک ، تعجارم  دیاب  درادـن ،
هب درک  شومارف  رتشیب  ای  هبترم  کی  ندرک  مامت  زا  دـعب  رگا  و  دریگب ، رـس  زا  ار  یعـس  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دروایب ، درک  شومارف 

دنک و مامت  هدرکن ، مامت  ار  هبترم  راهچ  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  نکل  دـنک ، مامت  ار  یعـس  اج  نامه  زا  تسا  زیاج  دـناسرب ، هبترم  تفه 
درک شومارف  رگا  هلأسم 24 - مارحا . هطساو  هب  دوب  هدش  مارح  هچنآ  وا  رب  دوشیمن  لالح  یعـس ، ندرک  مامت  اب  هلأسم 23 - دریگب . رس  زا 

بجاو درک ، نانز  اب  یکیدزن  نآ  زا  دعب  دش و  جراخ  مارحا  زا  هدش  مامت  هرمع  لامعا  هکنیا  نامگ  هب  سپ  عتمت ، هرمع  رد  ار  یعس  ضعب 
ضعب درک  شومارف  رگا  هلأسم 25 - دنک . حبذ  هرافک  يارب  واگ  کی  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دـنک ، مامت  ار  یعـس  ددرگرب و  تسا 

، دنک لمع  قباس  هلأسم  روتـسد  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درک ، نانز  اب  یکیدزن  نآ  زا  دـعب  درک و  ریـصقت  عتمت و  هرمع  رد  ار  یعس 
رگا هلأسم 26 - مامتا . هرافک و  رد  دنک  عتمت  هب  قحلم  زین  ار  عتمت  هرمع  ریغ  رد  یعـس  مکح  ود  نیا  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب 

انب نوچ  دش ، فرـصنم  دش و  غراف  لمع  زا  هکنآ  زا  دعب  دنک  کش  رگا  و  دنکن ، انتعا  ریـصقت ، زا  دعب  اهدمآ  تفر و  ددع  رد  دـنک  کش 
ًاصوصخ دنک ، مامتا  دهدیم  صقن  لامتحا  هچنآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسین ، لاکشا  زا  یلاخ  کش ، هب  ندرکن  انتعا  مامتا و  رب  يراذگ 

نیا رد  هک  دـنک  ماـمتا  ددرگرب و  هک  ار  یعـس  تسا  هدرک  كرت  یتجاـح  يارب  ًادـمع  هک  دـشاب  نـیا  رد  نتـشاذگ  صقاـن  رد  کـش  رگا 
زا ندش  غراف  زا  دعب  رگا  هلأسم 27 - دنکن . انتعا  هدشن ، صقان  دـنادیم  دراد و  هدایز  رد  کش  رگا  و  تسین ، دـیعب  مامتا  بوجو  تروص 

کش دمآ  تفر و  نیب  رد  رگا  روط  نیمه  و  تسا ، حیحص  شیعس  دنکن و  انتعا  دنک ، نآ  ندروآ  تسرُد  رد  کش  يرود ، ره  زا  ای  یعس 
، رتدایز ای  هدرک  دـمآ  تفر و  هعفد  تفه  هک  دـنک  کش  هورم  رد  رگا  هلأسم 28 - دنکن . انتعا  دـنک ، شیپ  ءزج  ندروآ  اج  هب  حیحـص  رد 

یعـس ًارهاظ  رتمک  ای  تسا  تفه  رود  نیا  هک  دنک  کش  هورم  هب  ندیـسر  زا  لبق  رگا  و  دنکن ، انتعا  هن ، تفه و  نیب  دنک  کش  هکنیا  لثم 
هلأسم 29- اذکه . راهچ و  ود و  ای  هس  کی و  نیب  کش  لثم  دریگب ، قلعت  تفه  زا  رتمک  هب  هک  یکش  ره  تسا  نینچمه  و  تسا ، لطاب  وا 

طایتحا هچرگ  ندروآ ، رب  يراذگ  انب  تسین  دیعب  هن ، ای  تسا  هدرک  یعـس  هک  درک  کش  دعب  زور  دروآ و  اج  هب  يزور  رد  ار  فاوط  رگا 
. دنک یعس  تسین  مزال  تروص  نیا  رد  هک  دنک  کش  ریصقت  زا  دعب  هکنآ  رگم  تسا ، ندروآ  رد 

یعس هقرفتم  لئاسم 

ار تشگرب  تفر و  یلو  هدرک ، عورش  افص  زا  تین  نیمه  اب  دنک و  یعس  هورم  افص و  نیب  هبترم  تفه  دیاب  هتسنادیم  هک  یـسک  هلأسم 1 -
نامه تیافک  يوقا  هچ  رگا  دـنک ، هداعا  ار  یعـس  هک  تسا  نآ  طایتحا  هدومن ، یعـس  هبترم  هدراهچ  هجیتن  رد  هدرک و  باسح  هبترم  کی 
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، یفرع ریخأت  نودب  رگا  دـهدیم ، ماجنا  بش  ار  یعـس  دروآیم و  اج  هب  ار  زامن  فاوط و  رهظ ، زا  دـعب  هک  یـسک  هلأسم 2 - تسا . یعس 
هقبط رد  یعس  هلأسم 3 - تسا . تیافک  يوقا  هچ  رگا  دزادـنین  ریخأت  بش  ات  هک  تسا  نآ  طایتحا  درادـن و  عنام  دوش ، عقاو  بش  رد  یعس 

زا شیب  وا  فاوط  هک  دوش  هجوتم  یعـس  يانثا  رد  هک  یـسک  س - - 4 تسین . زیاج  تسا ، هورم  افـص و  نیب  هک  تسین  زرحم  رگا  یناـقوف 
نیب هیفرع  تالاوم  توف  زا  دـعب  دـیامن و  مامت  ار  یعـس  هک  دـنک  طایتحا  وحن  نیا  هب  دـناوتیم  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت  هدوب ، طوش  تفه 

عورش و هورم  زا  رگا  س - - 5 دیامن . ریصقت  دعب  دنک و  هداعا  ار  یعس  زامن و  فاوط و  طوش ، ات 14  هدنامیقاب  رادقم  فاوط و  دیاز  طوش 
رگا و  دنک ، هداعا  ار  یعـس  دـیاب  ج - دـشاب ؟ هدرک  ریـصقت  رگا  صوصخب  و  تسیچ ؟ وا  هفیظو  تسا ، هدـیمهف  دـعب  هدرک و  متخ  افـص  هب 

، دومن ریصقت  درک و  ار  طوش  تفه  ندش  مامت  نامگ  افص ، رد  یعس  مشش  طوش  مامتا  زا  دعب  یـسک  س - - 6 دنک . ریصقت  هدرکن  ریصقت 
تسا حیحص  وا  لمع  ایآ  دومن ، ریصقت  رگید  راب  دعب  داد و  ماجنا  مه  وا  يروایب ، اج  هب  رگید  طوش  کی  دیاب  هک  دناهتفگ  وا  هب  ًاروف  یلو 

فرحنم ریسم  زا  ندروخ  بآ  يارب  یعس  يانثا  رد  یـسک  س - - 7 درادـن . هرافک  تسا و  حیحـص  لمع  ج - هن ؟ ای  دراد  هرافک  و  ریخ ، ای 
تسا هداد  همادا  ار  تکرح  یعس ، تین  هب  هدرکن و  عطق  ار  یعـس  رگا  ج - دراد ؟ تروص  هچ  تسا  هداد  همادا  بآ  ندروخ  زا  سپ  هدش و 

س- - 8 تسا . حیحص  هدرک ، مامت  ار  یعس  نآ  يذاُحم  ای  هدرک  عطق  ار  یعـس  هک  ییاج  زا  هدرک ، عطق  رگا  ای  هدروخ ، بآ  هار  نیب  رد  و 
هداعا دیاب  ار  زامن  فاوط و  ایآ  تسا ، هتخادنا  ریخأت  هب  دعب  ياهزور  ای  دعب  زور  هب  ار  یعـس  هداد و  ماجنا  ار  نآ  زامن  فاوط و  هک  یـسک 
فاوط يارب  هناهام  تداع  تهج  زا  هک  ییاهنز  ایآ  س - - 9 دزادنیب . ریخأت  دعب  زور  هب  ار  یعس  دیابن  ًارایتخا  یلو  تسین ؛ مزال  ج - دنک ؟

تاعارم اب  دنروآ  اج  هب  ناشدوخ  دیاب  ار  یعـس  تسین و  دجـسم  یعـس  لحم  ج - دنریگب ؟ بیان  دنناوتیم  مه  یعـس  رد  دنریگیم ، بیان 
ریصقت زا  دعب  یلو  تسا ، هدرک  مامت  ار  هورم  افص و  نیب  یعس  طوش  تفه  هک  دنک  نیقی  یسک  رگا  س - - 10 یعس . فاوط و  نیب  بیترت 

و دنک ؟ لیمکت  دیاب  تسا  هدوب  صقان  هک  ار  یطوش  ود  ای  دریگب ، رـس  زا  دـیاب  ار  یعـس  لک  ایآ  ًالوا  هدوب ، طوش  جـنپ  هک  دوشیم  هجوتم 
بوجو هچرگ  دیامن ، هداعا  ار  ریصقت  ًاطایتحا  و  دنک ، مامتا  ار  یعس  دیاب  ج - تسا ؟ یفاک  لوا  ریـصقت  ای  دنکب ، دیاب  مه  ریـصقت  ایآ  ًایناث 

افـص و یعـس  هک  هتفگ  شیاقفر  هب  ندش  ادیپ  زا  دعب  هدشمگ و  عتمت  هرمع  فاوط  زا  دـعب  یـصخش  س - - 11 تسین . مولعم  طاـیتحا  نیا 
افص و یعس  فاوط و  عقوم  ینم و  تافرع و  زا  تعجارم  زا  دعب  یلو  عتمت ، جح  يارب  دش  مرُحم  دومن و  ریصقت  و  ماهدروآ ، اج  هب  ار  هورم 
زا دـعب  ياهدـمآ ، هَّللا  ءاـش  نا  دـناهتفگ  روـط  نیمه  ماهدـماین ، افـص  هب  هرمع  لاـمعا  رد  نم  هکنیا  لـثم  هدرک  راـهظا  جـح  لاـمعا  هورم و 

لمع رگا  دنریگب ، بیان  وا  يارب  تسا  هدومن  تیصو  شتوف  زا  لبق  و  هدش ، صقان  نم  لامعا  هتفگ  شنارسپ  هب  راب  دنچ  ناریا  هب  تعجارم 
؟ تسیچ یلاع  ترـضح  رظن  مهدب ، ماجنا  ار  وا  جح  لامعا  ات  دنتـسرفب  ار  بناج  نیا  دنرـضاح  وا  ثاّرُو  دـشاب  لطاب  رکذـلا  قوف  صخش 

هچرگ دهد ، ماجنا  موحرم  نآ  تباین  هب  هناگادج  ار  یعـس  بیان ، دیاب  یلو  عتمت ، جح  لمع  يارب  دننک  بیان  ار  امـش  دـنناوتیم  هثرو  ج -
زا دـنوریم و  فرط  کی  زا  هک  تسا  يروط  هورم  افـص و  نیب  س - - 12 تسین . مزال  یعـس  يارب  نتفرگ  بیاـن  زا  شیب  موقرم  ضرف  رد 

افـص هب  هک  يریـسم  نامه  زا  دـشاب  ناکما  رگا  اـیآ  تسا ، هلـصاف  يرتم  هس  ود  تشگرب  تفر و  نیب  ینعی  دـندرگیمرب ، نآ  رگید  فرط 
کی دوب ، ندرک  یعس  لاح  رد  یصخش  س - - 13 دوش . نارگید  محازم  دیابن  یلو  درادن ، لاکشا  ج - دراد ؟ لاکـشا  دورب ، هورم  هب  هتفر 

و دنک ، هلَوْرَه  تسا  مزال  درکیم  نامگ  تسا ، هدرک  ریـس  يداع  روط  هب  دناهدرک  يراذگتمالع  هلوره  يارب  هک  ار  يرادـقم  دـید  تقو 
رد یصخش  س - - 14 دراد . لاکـشا  ج - دراد ؟ لاکـشا  شیعـس  ایآ  درک ، رارکت  هلوره  اب  دوب  هتفر  يداع  هک  ار  يرادقم  تشگرب و  اذـل 

لکش یلاله  رتم  هس  ود  رادقم  ًابیرقت  هکلب  دنکیمن ، عورش  يدعب  طوش  يارب  دیسر  هورم  ای  افص  هب  هک  ییاج  زا  هورم ، افـص و  نیب  یعس 
لاؤس وا  زا  رگا  یلو  هن ، ای  تسا  یعس  تین  اب  هک  تسین  هجوتم  رادقم  نیا  رد  دنکیم و  عورـش  دیآیم و  یـضرع  لکـش  هب  میقتـسم  ای  و 
هلأسم ضرف  رد  و  تسین ، یعس  هب  ّرضم  هوک  يور  روبزم  نتفر  هار  ج - تسین ؟ رضم  ایآ  منکیم ، یعس  دهدیم  باوج  ینکیم ، هچ  دوش 

زا رتالاب  رتم  ود  دودح  ینعی   ) دننادرگیمرب دنربیم و  خرچ  اب  ار  اهضیرم  هک  اج  نامه  زا  ندرک  یعس  ایآ  س - - 15 تسا . حیحص  یعس 
زا دعب  هایس  ياهگنـس  هب  مه  هورم  رد  عورـش و  افـص  هوک  لوا  زا  دیاب  ًامتح  ای  تسا ؟ یفاک  حیحـص و  دننکیم ) عورـش  یبیـشارس  يادتبا 
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رد س - - 16 دورب . الاب  تسین  مزال  و  دوش ، زارحا  دـشاب و  هوک  ود  نیب  دـیاب  یعـس  ج - دنـسرب ؟ تسا  هوک  يایاقب  هک  فاـص  ياـهگنس 
هب شهجوت  تسا  تکرح  رد  هورم  فرط  هب  هک  یماگنه  رد  تسا  بجاو  دنکیم ، یعس  هورم ، افص و  نیب  هک  یسک  دیاهدومرف : کسانم 
رثا رد  ناسنا  یهاـگ  س - - 17 تسا . یعـضو  ج - یفیلکت ؟ یعـضو و  ای  تسا و  یفیلکت  هجوت ، بوجو  نیا  ایآ  سکعلاب ؛ دـشاب و  هورم 

يارب ایآ  و  تسیچ ، ءاسفن  ضئاـح و  فیلکت  تروص  نیا  رد  دـنک ، روبع  مارحلا  دجـسم  زا  تسا  راـچان  یعـس  يارب  نتفر  تهج  ماـحدزا 
نکمم مه  نآ  رگا  و  دنزادنیب ، ریخأت  دـیاب  دـنورب ، يرگید  هار  زا  هک  دـشاب  هتـشادن  ناکما  رگا  ج - دـنریگب ؟ بیان  فاوط  لثم  مه  یعس 

هانگ دنچ  ره  تسا  حیحـص  شیعـس  درک ، یعـس  شدوخ  تفر و  هار  نآ  زا  هچنانچ  تفلاخم ، ضرف  رب  و  دـسریم ، تباین  هب  تبون  تسین 
هک یسک  س - - 19 تسا . لاکشا  لحم  ج - يدمع ؟ ای  دراد  ار  يوهـس  يدایز  مکح  ایآ  اًلهج ، یعـس  رد  يدایز  س - - 18 تسا . هدرک 

تاغوس فرـص  ار  دوخ  زرا  نوچ  درادن ، یلام  نکمت  نکل  دـنک ، یعـس  یعْـسَم  رد  یلومعم  ياهخرچ  رد  ندـش  راوس  نودـب  دـناوتیمن 
حیحص هبانتسا  دنک و  یعـس  شدوخ  دیاب  ضرق  ای  يزیچ  شورف  اب  ول  و  دنک ، یعـس  خرچ  اب  دناوتیم  رگا  ج - تسیچ ؟ شاهفیظو  هدرک ،

ار رگید  طوش  تفه  یکدنا  هلصاف  اب  دز و  مه  هب  ار  یعس  موس  طوش  یصخش  س - - 20 دشاب . راک  رد  جرح  تقشم و  هکنآ  رگم  تسین 
هکنیا داقتعا  هب  یصخش  س - - 21 دنک . هداعا  ار  یعس  دیاب  و  دراد ، لاکشا  ج - تسا ؟ حیحص  یعس  نیا  ایآ  دومن ، ریصقت  دروآ و  اج  هب 

هب ار  دوخ  یعس  دوشیم و  هلأسم  هجوتم  موس  طوش  رد  و  دنکیم ، عورش  ار  یعس  تسا  هورم  هب  افـص  زا  تشگرب  تفر و  یعـس  طوش  ره 
بقع بقع  یهاگ  یعس  لاح  رد  یصخش  س - - 22 تسا . حیحص  وا  یعس  ج - دراد ؟ یمکح  هچ  وا  یعـس  دهدیم ، همتاخ  طوش  تفه 

لاکشا وا  یعس  هتشذگ ، لحم  نآ  زا  رگا  و  دنک ، كرادت  ار  رادقم  نآ  دیاب  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت  تسا ، هتفر  افـص  ای  هورم و  فرط  هب 
ج- هن ؟ ای  تسا  زیاج  دشابیم ، هورم  افص و  هوک  زا  رتالاب  هک  یلعف  مود  هقبط  زا  یعـس  س - - 23 تسا . هداعا  مامتا و  رد  طایتحا  دراد و 

نامه ًاددجم  هجوت  نودب  هتـشگیمرب و  بقع  هب  یهاگ  یعـس  نیح  رد  دوخ  ناهارمه  لرتنک  تهج  هب  یـصخش  س - - 24 دراد . لاکشا 
افص و نیب  یعس  یـصخش  س - - 25 دنک . هداعا  ار  یعـس  دیاب  دراد و  لاکـشا  ج - تسا ؟ حیحـص  وا  یعـس  ایآ  هدرکیم ، یط  ار  تفاسم 
اج نامه  زا  ار  یعـس  دش  هلأسم  هجوتم  هک  هاگ  نآ  و  تسا ، هداد  ماجنا  دوشیم ، طوش  هد  ًاعومجم  هک  تشگرب  تفر و  رود  جنپ  ار  هورم 

يالاب نتفر  هکنیا  روصت  هب  یصخش  س - - 26 تسا . یعس  هداعا  طوحا  لاؤس ، ضرف  رد  ج - تسیچ ؟ فیلکت  درک ، ریـصقت  دومن و  عطق 
هب دعب  هدش و  یعس  دراو  يرادقم  نآ  هداعا  يارب  اذل  هتفر  تیعمج  راشف  تحت  ار  تفاسم  رادقم  نیا  نوچ  تسا ، مزال  هورم  ای  افـص  هوک 

لمع طایتحا  تین  هب  رگا  ج - تسا ؟ تسرد  وا  یعس  ایآ  تسا ، هدرک  یط  راب  ود  ار  تفاسم  يرادقم  عقاو  رد  تسا و  هتشگرب  یعـس  تین 
عطق ار  دوخ  یعـس  مین  طوش و  کـی  زا  دـعب  دراد  وضو  هب  زاـین  زین  یعـس  هکنیا  روـصت  هب  یـصخش  س - - 27 درادن . ررـض  دشاب ، هدرک 

-28 دنک . هداعا  ار  یعـس  دـیاب  و  دراد ، لاکـشا  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت  دـیامنیم ، یعـس  رگید  طوش  تفه  دریگیم و  وضو  دـنکیم و 
ماجنا طوش  جنپ  دـنادیم  اًلثم  هن ، ای  هداد  ماجنا  ار  يدـعب  طوش  هک  دراد  دـیدرت  اما  دـنادیم ، ار  طاوشا  ددـع  نقیتم  ردـق  هک  یـسک  س -

س- - 29 تسا . لطبُم  تسا و  طاوشا  رد  کش  روبزم  ضرف  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت  هن ، ای  هداد  ماـجنا  ار  هیقب  هک  دراد  کـش  یلو  هداد ،
یعس دمآ  شدای  تقو  ره  و  هدش ، جراخ  مارحا  زا  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت  دومن ، ریصقت  درک و  شومارف  یلک  روط  هب  ار  یعس  یسک  رگا 

و تسا ، لطبُم  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت  درک ، کش  هن  تفه و  ندروآ  رد  هورم ، هب  ندیـسر  زا  لـبق  یـسک  رگا  س - - 30 دروآ . اج  هب  ار 
تالاوم یعـس ، رد  ج - دراد ؟ ضعب  هب  صاصتخا  ای  و  تسا ، ربتعم  یعـس  طاوشا  مامت  رد  تالاوم  ایآ  س - - 31 دنک . هداعا  ار  یعس  دیاب 
یـضعب یعـس ، رد  رگا  س - - 32 دریگب . رـس  زا  ًاـطایتحا  تـالاوم  تاوف  تروص  رد  هک  دـشاب ، هدـشن  ماـمت  لوا  طوش  رگم  تسین  ربـتعم 

یعس لاح  رد  یصخش  س - - 33 دنزیمن . ررض  ج - هن ؟ ای  دنزیم ، ررض  وا  یعس  هب  ایآ  دشاب ، ادیپ  نیفک  هجو و  زا  ریغ  نز  ندب  عضاوم 
زا دعب  لمأت و  زا  سپ  دنک ، طبض  ار  ددع  هک  تسا  رکف  رد  دهدیم و  همادا  دوخ  یعـس  هب  دیدرت  لاح  اب  دنکیم و  کش  طاوشا  ددع  رد 
ایآ دهدیم ، ماجنا  مه  ار  یعـس  یقاب  نیقی ، اب  دوشیم و  لصاح  ددع  هب  نیقی  تسا  هدش  يدعب  طوش  دراو  ای  هدرک  یعـس  رتم  دـص  هکنآ 
هاچ دزن  هب  یعس  زا  شیپ  فاوط و  زامن  زا  غارف  زا  دعب  تسا  بحتسم  یعس  تابحتسم  تسا . حیحـص  ج - هن ؟ ای  تسا  حیحـص  یعـس  نیا 
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ًاقْزِر َو  ًاِعفان ، ًاْملِع  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  دـیوگب : و  دزیرب ، دوخ  مکـش  تشپ و  رـس و  هب  دـماشایب و  ار  نآ  دـشکب و  بآ  ولد  ود  ای  کـی  هتفر  مزمز 
هب تسا  دوسألا  رجح  يذاحم  هک  يرد  زا  تسا  بحتـسم  و  دـیایب ، دوسألا  رجح  دزن  هب  نآ  زا  سپ  ٍمْقُـس . َو  ٍءاد  ِّلُـک  ْنِم  ًءافِـش  َو  ًاعِـساو ،
ور تسا  وا  رد  دوسألا  رجح  هک  ینکر  هب  دـنک و  رظن  هبعک  هناـخ  هب  هتفر و  افـص  يـالاب  ندـب ، لد و  یمارآ  اـب  دوش و  هجوتم  افـص  يوس 

. هبترم تفه  ُرَبْکَأ » ُهَّللا  : » دـیوگب ار  راکذا  نیا  هاگ  نآ  دروایب ، رطاـخ  هب  ار  یهلا  ياـهتمعن  دروآ و  اـج  هب  ار  یهلا  ياـنث  دـمح و  دـیامن و 
ٌّیَح َوُه  َو  ُتیُمی ، َو  ییُْحی  ُدْمَْحلا ، َُهل  َو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  ّالِإ  َهلِإ  ال  هبترم . تفه  ُهَّللا » ّالِإ  َهلِإ  ال  . » هبترم تفه  ِهَّلل » ُدْمَْحلا  »

ام یلَع  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  دیوگب : سپ  دتسرفب ، دمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  سپ  هبترم ) هس  . ) ٌریدَق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُْریَْخلا  ِهِدَِیب  ُتوُمَی ، ال 
َو ُهَّللا ، ّالا  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ  دیوگب : سپ  هبترم ) هس  . ) ِِمئاَّدلا ِّیَْحلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِموُّیَْقلا ، ِّیَْحلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َو  انْالبَأ ، ام  یلَع  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َو  انادَه ،

َُکلَأْسَأ ّینِإ  َّمُهَّللا  دیوگب : سپ  هبترم ) هس  . ) َنوُکِرْـشُْملا َهِرَک  َْول  َو  َنیّدلا ، َُهل  َنیـِصلُْخم  ُهاَّیِإ ، ّالِإ  ُُدبْعَن  ال  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ 
هس . ) ِراَّنلا َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًۀَنَـسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  َّمُهَّللا  دیوگب : سپ  هبترم ) هس  . ) ِةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا  ِیف  َنیقَْیلا  َو  َۀَِیفاْعلا  َو  َْوفَْعلا 
َهلا ال  دیوگب : سپ  هبترم . دص  ِهَّللا » َناْحبُـس  . » هبترم دص  ِهَّلل » ُدْمَْحلا  . » هبترم دص  ُهَّللا » ّالِإ  َهلِإ  ال  . » هبترم دص  ُرَبْکَأ » ُهَّللا  : » دیوگب سپ  هبترم )

َو ِتْوَْملا  ِیف  یل  ْكِراب  َّمُهَّللا  ُهَدْحَو ، ُدْمَْحلا  َُهل  َو  ُْکلُْملا  ُهَلَف  ُهَدْحَو ، َبازْحَْألا  َبَلَغ  َو  ُهَدـْبَع ، َرَـصَن  َو  ُهَدـْعَو ، َزَْجنَأ  ُهَدْـحَو ، ُهَدْـحَو  ُهَّللا  ّالِإ 
دنک رارکت  رایـسب  و  َکُّلِظ . ّالِإ  َّلِظ  َمْوَی ال  َکِشْرَع  ِّلِظ  یف  ینَّلِظَأ  َّمُهَّللا  ِِهتَـشْحَو ، َو  ِْربَْقلا  ِۀَْملُظ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ّینِإ  َّمُهَّللا  ِتْوَْملا ، َدـَْعب  امیف 

یسْفَن َو  ینید  ُهُِعئادَو  ُعیضَت  يذَّلا ال  َمیحَّرلا  َنمْحَّرلا  َهَّللا  ُعِدْوَتْسَأ  دیوگب : سپ  ملاع . دنوادخ  هب  ار  دوخ  لام  لها و  سفن و  نید و  ندرپس 
سپ هبترم . هس  ُرَبْـکَأ » ُهَّللا  : » دـیوگب سپ  ِۀَْـنتِْفلا . َنِم  ینْذِـعَأ  َو  ِِهتَِّلم ، یلَع  ینَّفََوت  َو  َکِِّیبـَن ، ِۀَّنُـس  َو  َکـِباتِک  یلَع  یْنلِمْعَتْـسا  َّمُهَّللا  یلْهَأ ، َو 

ره دهد  ماجنا  دناوتن  ار  لمع  نیا  مامت  رگا  و  دیامن ، هداعا  ار  اعد  زاب  دـیوگب و  ریبکت  راب  کی  سپ  دـنک ، رارکت  هبترم  ود  ار  قباس  ياعد 
ْدُعَف ُتْدُع  ْناَف  ُّطَق  ُُهْتبَنْذَأ  ٍْبنَذ  َّلُک  یل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  دناوخب : ار  اعد  نیا  دیامن و  هبعک  هب  ور  هک  تسا  بحتـسم  و  دناوخب . دناوتیم  هک  ردق 
ٌِّینَغ َْتنَأَف  یْنبِّذَُـعت  ْنِإ  َو  ینْمَحَْرت ، ُُهلْهَأ  َْتنَأ  ام  یب  ْلَعْفَت  ْنِإ  َکَّناَف  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  ام  یب  ْلَْعفا  َّمُهَّللا  ُمیحَّرلا ، ُروُفَْغلا  َْتنَأ  َکَّناَف  ِةَرِفْغَْملاـِب  َّیَلَع 

اَنَأ ام  یب  ْلَعْفَت  ْنِإ  َکَّنِإَف  ُُهلْهَأ ، اَنَأ  ام  یب  ْلَعْفَت  َّمُهَّللا ال  ینْمَحْرا ، ِِهتَمْحَر  یلإ  ٌجاتُحم  اَنأ  نَم  ایَف  َِکتَمْحَر ، یلإ  ٌجاـتُْحم  اـَنَأ  َو  یباذَـع ، ْنَع 
ُبیخَی ْنَم ال  ای  دیوگب : سپ  ینْمَحْرا . ُروُجَی  ٌلْدَع ال  َوُه  ْنَم  ایَف  َكَرْوَج ، ُفاخَأ  َو ال  ََکلْدَع ، یقَّتا  ُتْحَبْصَأ  ینِْملْظَت ، َْمل  َو  یْنبِّذَُعت ، ُُهلْهَأ 

هک سک  ره  تسا  هدـش  دراو  فیرـش  ثیدـح  رد  و  َِکتَمْحَِرب . ِراَّنلا  َنِم  ینْرِجَأ  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُُهِلئان ، ُدَْـفنَی  َو ال  ُُهِلئاـس ،
هبعک هناخ  هجوتم  دتـسیاب و  مراهچ  هلپ  رب  دیآیم  نییاپ  افـص  زا  هک  یماگنه  دهد و  لوط  ار  افـص  رب  نداتـسیا  دوش  دایز  وا  لام  دـهاوخب 

َکِشْرَع ِّلِظ  یف  ینَّلِظَأ  َّمُهَّللا  ِهِْکنَـض ، َو  ِهِقیـض  َو  ِِهتَْملُظ  َو  ِِهتَـشْحَو  َو  ِِهَتبْرُغ  َو  ِِهتَْنِتف  َو  ِْربَْقلا  ِباذَع  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ّینِإ  َّمُهَّللا  دیوگب : و  دوش ،
ْنَم ای  ِْوفَْعلِاب ، َرَمَأ  ْنَم  ای  ِْوفَْعلا ، َّبَر  ای  دـیوگب : درادرب و  دوخ  رمک  يور  زا  ار  مارحا  دور و  نییاپ  مراهچ  هلپ  زا  سپ  َکُّلِظ . ّالِإ  َّلِظ  َمْوَی ال 

َو َِکتَعاِطب  یْنلِمْعَتْـسا  َو  َکَتَمِْعن  َّیَلَع  ْدُدْرا  ُدیَعب ، ای  ُبیرَق  ای  ُمیرَک  ای  ُداوَج  ای  َْوفَْعلا ، َْوفَْعلا  َْوفَْعلا  ِْوفَْعلا ، یَلَع  ُبیُثی  ْنَم  ای  ِْوفَْعلِاب ، یلْوَأ  َوُه 
دننام تسا  ناراطع  رازاب  لحم  هک  ییاج  ات  اجنآ  زا  دور و  هار  هنایم ، هرانم  هب  ات  افص  زا  دیامن و  یعـس  هدایپ  تسا  بحتـسم  و  َِکتاضْرَم .

بیترت نامه  هب  زین  نتشگرب  تقو  رد  دور و  هنایم  زین  هورم  هب  ات  اجنآ  زا  و  دیامن ، دنت  هلمجلا  یف  دح  نیا  دشاب  راوس  رگا  و  دور ، دنت  رتش 
ُهَّللا َو  ِهَّللِاب ، َو  ِهَّللا  ِمِْسب  دـیوگب : هنایم  هراـنم  هب  دـسریم  هک  یماـگنه  رد  تسا  بحتـسم  تسین و  هلوره  اـهنز  يارب  زا  و  دـیامن ، تعجارم 

، ُمَْوقَأ َیِه  یتَِّلل  ینِدْها  َو  ُمَرْکَْألا ، ُّلَجَْألا  ُّزَعَْألا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْمَْلعَت  اَّمَع  ْزَواَجت  َو  ْمَحْرا  َو  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  ِِهْتَیب ، ِلْهَأ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ُرَبْکَأ ،
و َنیقَّتُْملا . َلَمَع  ُلَبْقَی  ْنَم  ای  یلَمَع ، یّنِم  ْلَّبَقَت  یتَُّوق  َو  یلْوَح  َِکب  َو  ییْعَس ، ََکل  َّمُهَّللا  یّنِم ، ُْهلَّبَقَت  َو  یل  ُهْفِعاضَف  ٌفیعَض ، یلَمَع  َّنِإ  مُهَّللا 

َبُونُّذـلا ُرِفْغَی  ُهَّنِإ ال  یبُونُذ ، یل  ْرِفْغا  ِدوُْجلا ، َو  ِءامْعَّنلا  َو  ِمَرَْکلا  َو  ِلْضَْفلا  َو  ِّنَْملا  اَذ  ای  دـیوگب : تشذـگ ، ناراطع  رازاب  لحم  زا  هک  نیمه 
هب ار  اجنآ  ياهاعد  دـناوخب  و  دروآ ، اج  هب  افـص  رد  هک  ار  هچنآ  دروآ  اـج  هب  نآ و  يـالاب  دورب  دیـسر ، هورم  هب  هک  یماـگنه  و  َْتنَأ . اـّلِإ 
ای ِْوفَْعلا ، یَلَع  وُفْعَی  ْنَم  ای  ِْوفَْعلا ، یَلَع  یطُْعی  ْنَم  ای  َْوفَْعلا ، ُّبُِحی  ْنَم  ای  ِْوفَْعلِاب ، َرَمَأ  ْنَم  ای  َّمُهَّللا  دـیوگب : نآ  زا  سپ  و  دـش . رکذ  هک  یبیترت 

، دنک رایسب  اعد  یعس  لاح  رد  دراداو و  هیرگ  هب  ار  دوخ  دنک و  شـشوک  ندرک  هیرگ  رد  تسا  بحتـسم  و  َْوفَْعلا . َْوفَْعلا  َْوفَْعلا  ِْوفَْعلا ، َّبَر 
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. َْکیَلَع ِلُّکَوَّتلا  ِیف  ِۀَِّینلا  َقْدِص  َو  ٍلاح ، ِّلُک  یلَع  َِکب  ِّنَّظلا  َنْسُح  َُکلَأْسَأ  ّینِإ  َّمُهَّللا  ار : اعد  نیا  دناوخب  و 

ریصقت

ای رـس  يوم  زا  يردق  ای  اهنخان  زا  يردق  ینعی  دنک ؛ ریـصقت  درک ، یعـس  هکنآ  زا  دعب  تسا  بجاو  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دـنچ  نآ  رد  و 
رـس ندیـشارت  و  تسا ، طایتحا  قفاوم  هکلب  دنزب ، يردق  يوم  زا  دنکن و  نخان  ندز  هب  افتکا  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دـنزب ، ار  شیر  ای  براش 

تعاطا ریغ  دـصق  زا  یلاخ  كاپ و  تین  اب  دـیاب  تسا و  تادابع  زا  زین  لمع  نیا  هلأسم 2 - تسا . مارح  هکلب  دنکیمن  تیافک  ریـصقت  رد 
یتقو ات  دنک  شومارف  ار  ریصقت  رگا  هلأسم 3 - دنک . ناربج  هکنآ  رگم  دوشیم ، شاهرمع  ندش  لطاب  بجوم  دنک  ایر  رگا  و  دروایب ، ادخ 
رگا هلأسم 4 - دهدب . هیدف  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دنفسوگ ، کی  هیدف  تسا  بحتـسم  تسا و  حیحـص  شاهرمع  ددنبب ، ار  جح  مارحا  هک 

بجاو طایتحا  و  دوش ، دارفا  جح  وا  جح  ًارهاظ  و  يوقا ، رب  انب  دوشیم  لطاب  وا  هرمع  جح ، هب  نتـسب  مارحا  ات  دنک  كرت  ار  ریـصقت  ًادـمع 
فاوط عتمت ، هرمع  رد  هلأسم 5 - دنک . هداعا  ار  جح  دـعب  لاس  رد  دروآ و  اج  هب  هدرفم  هرمع  دارفا  جـح  ندرک  مامتا  زا  سپ  هک  تسا  نآ 
ریصقت مرُحم  صخـش  هکنآ  زا  دعب  هلأسم 6 - دروآ . اج  هب  ًائاجر  ار  نآ  زامن  فاوط و  دـنک ، طایتحا  دـهاوخب  رگا  و  تسین ، بجاو  ءاـسن 

. نز اب  یکیدزن  یتح  مارحا ، هطساو  هب  وا  رب  دوب  هدش  مارح  هچ  ره  رس  ندیشارت  زا  ریغ  هب  وا  رب  دوشیم  لالح  درک ،

عتمت جح  هرمع و  نیب  ماکحا  ریصقت و  هقرفتم  لئاسم 

لغب ریز  يوم  ندرک  هاتوک  هب  افتکا  و  دشاب ، ياهلیسو  ره  هب  تسا  ندرک  هاتوک  نازیم ، هکلب  تسین  یفاک  وم  ندنک  ریـصقت ، رد  هلأسم 1 -
وا ریصقت  هک  یـسک  ایآ  س - - 2 تسا . رـس  يوم  ای  براش  ای  شیر  ندیچ  ای  نخان  نتفرگ  ریـصقت ، رد  طوحا  تسا و  لکـشم  نآ  وحن  و 

هرافک لهج ، اب  ج - ریخ ؟ ای  دراد  هرافک  هدوب  هلأـسم  هب  لـهاج  هدروآ و  اـج  هب  ار  مارحا  تاـمّرحم  نآ  زا  دـعب  تسا و  نـالطب  هب  موکحم 
کش هب  دعب  درک ، ریصقت  عتمت  هرمع  رد  یعس  زا  دعب  هک  یـسک  س - - 3 تسا . هدش  رکذ  بتک  رد  هک  یلیصفت  هب  دیـص  رد  رگم  درادن ،

لاکشا هدوب ، تفتلم  هلأسم و  هب  ملاع  لمع ، لاح  رد  رگا  ج - هن ؟ ای  دراد  لاکشا  ایآ  هن ، ای  تسا  حیحص  مدرک  هک  يریـصقت  ایآ  هک  داتفا 
سپـس نآ و  زامن  فاوط و  دـیآیم و  هکم  هب  دوشیم و  مرُحم  تاقیم  زا  هدرفم  هرمع  مارحا  هب  اـهناوراک  همدـخ  زا  یکی  س - - 4 درادن .

خن دنچ  تسا و  یفاک  وم  ندنک  ینعی  فتن ، درکیم  نامگ  ریـصقت ، يارب  یلو  دروآیم ، اج  هب  ناونع  نامه  هب  ار  هورم  افـص و  نیب  یعس 
مرُحم تفر و  تاقیم  هب  دوب  شاهفیظو  هک  عتمت  هرمع  يارب  سپـس  دش ، جراخ  مارحا  زا  شدوخ  باسح  هب  دـْنَک و  ریـصقت  ناونع  هب  ار  وم 
ندنک ج - تسیچ ؟ شاهفیظو  هدنیآ  رد  تسا و  هنوگچ  شلامعا  ایآ  داد ، ماجنا  ار ، ریصقت  ات  فاوط  زا  لامعا ، هیلک  دمآ و  هکم  هب  دش و 
حیحـص ریـصقت  اـب  هدرفم  هرمع  مارحا  زا  نآ ، يارب  مارحا  زا  لـبق  هکنآ  رگم  تسین  حیحـص  وا  عتمت  هرمع  و  تسین ، یفاـک  ریـصقت  رد  وم 

هتشگزاب ناریا  هب  اریز  هن ؟ ای  دنک  ریصقت  ییاج  ره  رد  دناوتیم  ایآ  درک ، شومارف  ار  هدرفم  هرمع  ریصقت  یسک  رگا  س - - 5 دوش . جراخ 
و دنک ، هداعا  ار  ءاسن  فاوط  دـیاب  یلو  دـهد ، ماجنا  دـناوتیم  اج  ره  رد  ار  ریـصقت  ج - تسه ؟ ددـجم  ءاسن  فاوط  هب  يزاین  ایآ  و  تسا ،
س- - 7 درادن . لاکشا  ج - دراد ؟ تروص  هچ  دیامن ، ریصقت  هعیش  يارب  ینُس  هاگره  س - - 6 دریگب . بیان  دورب ، دناوتیمن  شدوخ  رگا 
؟ هن ای  دراد  لاکشا  وا  جح  ایآ  تسا ، هدش  هجوتم  هک  نآلا  تسا و  هدنک  ندب  زا  وم  کی  عتمت  هرمع  رد  ریصقت  ضوع  هب  جح  رد  یصخش 

هدـش جراخ  اًلعف  مارحا  زا  روبزم  لمع  اـب  هداد ، ماـجنا  ار  جـح  رگا  ج - تسیچ ؟ فیلکت  دـشاب ، هدـش  فـالخ  بکترم  هک  یتروص  رد  و 
س- - 8 دهد . ماجنا  ار  عتمت  جـح  هرمع و  ًادـعب  دروآ و  اج  هب  هدرفم  هرمع  کی  هک  تسا  نآ  طایتحا  هدوب ، بجاو  جـح  هچنانچ  و  تسا ،

رگا ج - تسیچ ؟ شاهفیظو  درک ، ریـصقت  هرابود  دروآ و  اـج  هب  ار  یعـس  سپـس  درک و  ریـصقت  فاوط ، زاـمن  فاوط و  زا  دـعب  یـصخش 
، دندومن ریصقت  یعس  زا  دعب  رگا  دنرادیم ، مدقم  نیفوقو  رب  ار  جح  لامعا  هک  یناسک  س - - 9 تسین . وا  رب  يزیچ  هدوب  یهاس  ای  لهاج 
هب یسک  رگا  س - - 10 درادن . هرافک  دناهدوب  یهاس  ای  لهاج  رگا  و  دنوشیمن ، ّلُحم  ج - ددرگیم ؟ هرافک  ای  ندـش و  لُحم  بجوم  ایآ 
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رد هرمع  لامعا  ماجنا  زا  دـعب  هک  یـسک  س - - 11 دـنکیمن . تیافک  عتمت  هرمع  رد  ج - دـنکیم ؟ تیافک  ایآ  دومن ، قلح  ریـصقت  ياج 
یـسک رگا  دـییامرفیم : ریـصقت  ِمود  هلأسم  رد  یلاع  ترـضح  س - - 12 درادـن . عناـم  ج - تسیچ ؟ شاهفیظو  تسا ، هدرک  ریـصقت  لزنم 

نیا دوصقم  ج - دوشیم ؟ هچ  وا  هفیظو  هکنیا  رگید  تسیچ ؟ هرمع  نالطب  زا  دوصقم  تسا ، لطاب  شاهرمع  دـهد ، ماجنا  ایر  هب  ار  ریـصقت 
دراد ار  یـسک  مکح  تروص  نیا  رد  هک  دهد ، ماجنا  جح  دوش و  مرُحم  جح  يارب  ریـصقت ، كرادت  نودب  دنک و  ایر  ریـصقت  رد  هک  تسا 

رد یسک  رگا  س - - 13 دروآ . اج  هب  دعب  لاس  ار  عتمت  جح  تسا  مزال  تروص  ره  رد  و  تسا ، هدش  جـح  لامعا  دراو  ریـصقت  نودـب  هک 
ریصقت لهج  ای  نایسن  يور  زا  رگا  یلب  دنک ، هداعا  ار  ریصقت  دنک و  مامت  ار  یعـس  دیاب  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  دومن ، ریـصقت  یعـس  يانثا 

، لهج يور  زا  یـسک  رگا  س - - 14 دراد . هداعا  یعس  هتـشادن ، طوش  تفه  دصق  یعـس ، لوا  زا  رگا  و  تسین ، مزال  ریـصقت  هداعا  هدرک ،
ار ریصقت  یـسک  رگا  هدرفم  هرمع  رد  س - - 15 دراد . ار  دـمع  مکح  لهج ، هلأسم ، نیا  رد  ج - دراد ؟ یمکح  هچ  دومن ، كرت  ار  ریـصقت 

هداعا ار  ءاسن  فاوط  دیامن و  ریصقت  دیاب  ج - دراد ؟ ياهفیظو  هچ  داد ، ماجنا  ار  ءاسن  فاوط  دومن و  كرت  نایسن  لهج و  يور  زا  ای  ًادمع 
دیابن عتمت ، جح  زا  لبق  عتمت و  هرمع  ماجنا  زا  دـعب  هلأسم 16 - طوحالا . یلع  تسین  لهج  ملع و  وهـس و  دمع و  روص  نیب  یقرف  و  دیامن ،
داجیا یلاکشا  عتمت  جح  هرمع و  يارب  یلو  تسا ، لاکشا  لحم  هدرفم  هرمع  تحص  دندروآ  اج  هب  رگا  و  دوش ، هدروآ  اج  هب  هدرفم  هرمع 

هدـج هب  دـنوشیم و  جراـخ  هکم  زا  هک  هـعفد  ره  دنـشاب  هدروآ  اـج  هـب  هدرفم  هرمع  رگا  جـح  ياـهناوراک  همدـخ  هلأـسم 17 - دوشیمن .
رد رگم  دنوش ، جراخ  هکم  زا  دیابن  طایتحا  رب  انب  دناهدروآ  اج  هب  عتمت  هرمع  رگا  یلو  دنوش ؛ مرُحم  تسین  مزال  دندرگیمرب ، دـنوریم و 

دنورب ینم  تافرع و  هب  دیاب  عتمت  هرمع  ماجنا  زا  سپ  هک  اهناوراک  همدخ  س - - 18 جح . مارحا  هب  دنمرُحم  هک  یلاح  رد  تجاح  تروص 
جراخ هکم  زا  دـنناوتیمن  بجاو ، طاـیتحا  رب  اـنب  ج - تسیچ ؟ ناـنآ  هفیظو  هکم ، هب  دـندرگرب  رگید و  ياـهراک  اـهرداچ و  ندـید  يارب 

دشاب و یجَرَح  نانآ  يارب  مارحا  رگا  یلب  دنورب ، نوریب  دنوش و  مرُحم  جح  يارب  دیاب  تروص  نیا  رد  و  ترورـض ، دروم  رد  رگم  دـنوشب 
نیـشام عتمت ، جح  عتمت و  هرمع  نیب  ایآ  س - - 19 دنورب . اجنآ  هب  مارحا  نودب  دـنناوتیم  دراد ، ترورـض  نانآ  رب  ینم  تافرع و  هب  نتفر 
بانتجا دیاب  تسا  ندیشارت  لثم  هک  یندرک  نیشام  زا  و  دشارتب ، ار  رـس  دیابن  یلو  درادن ، عنام  ندرک  نیـشام  ج - تسا ؟ زیاج  رـس  ندرک 

هرافک ج - ریخ ؟ ای  دراد  هرافک  ندیـشارت  رـس  ایآ  دشارتب ، رـس  تسین  زیاج  هک  عتمت  جح  عتمت و  هرمع  نیب  س - - 20 طوحالا . یلع  دوش 
یفاک ای  دروآ  اج  هب  هرابود  دـیاب  دـییامرفب  دروآ ، اج  هب  اًلک  ار  هرمع  لامعا  تسنادیمن و  هدوب و  ضیح  هک  ینز  س - - 21 تسین . تباث 

لاکـشا هن ، ای  هدش  لدبم  هفیظو  هکنیا  رد  درادن  تقو  رگا  یلو  دنک ، هداعا  ار  زامن  فاوط و  دـیاب  تسا  تقو  تعـسو  رد  رگا  ج - تسا ؟
ندیشارت ایآ  تسا ، مارح  جح  مارحا  زا  لبق  عتمت و  هرمع  زا  دعب  رـس  ِندیـشارت  هک  نانچمه  س - - 22 دیامن . تاعارم  ار  طایتحا  و  تسا ،

ارح راغ  ایآ  س - - 23 درادـن . یـصاخ  مکح  دروم ، نیا  ریغ  رد  شیر  ندیـشارت  مکح  زا  ریغ  ج - تساراد ؟ ار  مکح  نیمه  زین  تروـص 
لحم لها  زا  دیاب  ج - دنکیمن ؟ هکم  زا  جورخ  قدص  و  تفر ، اجنآ  هب  فوقو  زا  لبق  ناوتیم  ایآ  نیا  رب  انب  و  تسا ؟ هکم  هدودـحم  ءزج 

هب جراخ و  هکم  زا  جح  زا  لبق  عتمت و  هرمع  زا  دـعب  دـیاب  راچان  هب  تسا و  جـح  نامزاس  نادـنمراک  زا  هک  یـسک  س - - 24 دوش . قیقحت 
تروص رد  یلو  دنزیمن ، تباین  جح و  هب  ررـض  ج - دـنزیمن ؟ وا  جـح  هب  همطل  ایآ  تسا ، یتباین  وا  جـح  هکنیا  هب  هجوت  اب  دورب ، تافرع 

دعب تسا ، جراخ  هکم  زا  ناشلزنم  جاجح  زا  یضعب  س - - 25 طوحالا . یلع  دوش  جراخ  هکم  زا  جح و  مارحا  هب  دوش  مرُحم  دـیاب  ناکما 
زیاـج عتمت  هرمع  زا  دـعب  هکم  زا  جورخ  ج - دراد ؟ یمکح  هچ  هکم  زا  ناـنآ  ندـش  جراـخ  عتمت ، جـح  هب  مارحا  زا  لـبق  عـتمت و  هرمع  زا 
ًاریخا س - - 26 دـنوش . جراخ  جـح و  مارحا  هب  دـنوش  مرُحم  دـیاب  مه  تروص  نیا  رد  هک  ترورـض  دروم  رد  رگم  طوحـالا ، یلع  تسین 

، جح هرمع و  نیب  تسا ، لبج  ود  نیا  رد  روث  راغ  ارح و  راغ  هک  درذگیم ، روث  لبج  رونلا و  لبج  ياپ  زا  هکم  فارطا  رد  يدنبرمک  طخ 
صیخـشت و  دش ، نایب  زین  لبق  هلأسم  رد  تسا و  مولعم  هلأسم  یلک  مکح  ج - دراد ؟ تروص  هچ  سدـقم  ناکم  ود  نیا  ترایز  يارب  نتفر 

و هن ، ای  تسا  زیاج  يرورض  ریغ  راک  يارب  هداد  ماجنا  عتمت  هرمع  هک  یسک  يارب  هکم  زا  جورخ  س - - 27 تسا . فّلکم  دوخ  اب  عوضوم 
. تسا یفرع  ترورض  تسین و  زیاج  بجاو ، طایتحا  رب  انب  ج - تسیچ ؟ ترورض  كالم 
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دارفا هب  عتمت  جح  لّدبت 

هک يروط  هب  دش ، هکم  دراو  تقو  رید  يرذع  هطساو  هب  تسا  هتسب  هرمع  مارحا  هک  یـصخش  رگا  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دنچ  اجنیا  رد  و 
و دارفا ، جح  هب  دـنک  لودـع  دـیاب  درذـگب ، هک  تشاد  فوخ  ای  تشذـگیم ، تافرع  هب  فوقو  تقو  دروایب  اج  هب  هرمع  تساوخیم  رگا 
تسب و مارحا  ینز  رگا  هلأسم 2 - تسا . مالـسالا  ۀجَح  زا  یفاک  حیحـص و  وا  جـح  و  دروآ ، اج  هب  هدرفم  هرمع  نآ  ندروآ  اج  هب  زا  سپ 

تـشاد نآ  سرت  دوش  كاپ  ات  دـنامب  تساوخیم  رگا  و  دروآ ، اج  هب  فاوط  تسناوتن  سافن  ای  ضیح  هطـساو  هب  دـش  دراو  هکم  هب  یتقو 
دش و هکم  دراو  مارحا  نودب  رگا  هلأسم 3 - دنک . لمع  دیاب  دش  هتفگ  ( 1  ) هلأسم رد  هک  يروتـسد  هب  درذگب ، تافرع  هب  فوقو  تقو  هک 
هلأسم 4- دنک . لمع  قباس  روتـسد  هب  ددنبب و  دارفا  جح  مارحا  هکم  رد  دیاب  دشاب ، گنت  مه  تقو  هدوب و  يرذع  هطـساو  هب  مارحا  نتـسبن 

جح هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  عتمت ، هرمع  زا  هدش  گنت  تقو  هدرک و  لطاب  ار  دوخ  هرمع  هتسبن و  مارحا  تهجیب  دمع و  يور  زا  رگا 
، شیپ ياـههلأسم  رد  تـقو  یگنت  زا  دارم  هلأـسم 5 - دـنک . هداـعا  ار  جـح  رگید  لاـس  رد  و  هدرفم ، هرمع  نآ  زا  سپ  دروآ و  اـج  هب  دارفا 
اج هب  بحتسم  جح  هک  یـسک  هلأسم 6 - بورغ . اـت  تسا  هجحلا  يذ  هاـم  مهن  رهظ  زا  هک  تسا  هفرع  يراـیتخا  فوقو  هب  ندیـسرن  فوخ 

. تسین بجاو  وا  رب  هدرفم  هرمع  و  دروآ ، اج  هب  دارفا  جح  دنک و  دارفا  هب  لودع  تسا ، گنت  تقو  دید  هکم ، هب  دورو  زا  سپ  دروآیم و 
(4  ) هلأسم رد  هک  يروتسد  هب  دیاب  دش ، گنت  تقو  ات  تخادنا  ریخأت  ًادمع  بجاو و  جح  زا  عتمت  مارحا  هب  دش  مرُحم  هک  یسک  هلأسم 7 -
هب عتمت  هرمع  دهاوخب  رگا  هک  دنک  ادیپ  ملع  نتسب  مارحا  تقو  رد  تسا و  عتمت  جح  وا  هفیظو  هک  یسک  هلأسم 8 - دیامن . لمع  دش ، رکذ 
اج هب  هدرفم  هرمع  نآ  زا  سپ  و  دروآ ، اـج  هب  ار  نآ  دارفا و  جـح  هب  دوش  مرُحم  لوا  زا  دـناوتیم  دـسریمن ، تاـفرع  فوقو  هب  دروآ  اـج 

. تسا حیحص  شلمع  و  دروآ ،

لّدبت هقرفتم  لئاسم 

هرمع دش و  هکم  دراو  مرُحم و  هدرفم  هرمع  تین  هب  تاقیم  رد  لوا  زا  تهج  نیمه  هب  تشاد ، ار  هکم  زا  نتفرنوریب  دـصق  یـسک  س - - 1
تاقیم هب  ددرگرب  دیاب  ای  دنکیم ، تیافک  عتمت  هرمع  زا  هرمع ، نیا  ایآ  دش ، فرـصنم  هکم  زا  ندش  جراخ  زا  ًادعب  دروآ ، اج  هب  ار  هدرفم 

جح هچناـنچ  یلو  دـنک ، عتمت  هرمع  هب  لیدـبت  ار  هدرفم  هرمع  دـناوتیم  تسا  یبابحتـسا  وا  جـح  رگا  ج - دوش ؟ مرُحم  عتمت  هرمع  يارب  و 
اًلثم دوش ، مرُحم  رگید  هرمع  يارب  ًاددجم  مارحا ، هرمع و  تین  زا  دعب  رگا  س - - 2 تسا . لاکشا  لحم  لیدبت ، زاوج  دشاب  یباین  ای  بجاو 

، هتفگ هیبلت  هدرک و  تین  رگا  ج - تسا ؟ حیحـص  هرمع  مادک  دیوگب ، هیبلت  دـنک و  عتمت  هرمع  تین  ًادـعب  هدـش  مرُحم  هدرفم  هرمع  تین  هب 
هک ینز  س - - 3 تسا . لطاب  مود  مارحا  دنک و  تین  هرمع  رگید  عون  يارب  دناوتیمن  و  درادن ، عوضوم  مارحا  دیدجت  تسا و  هدش  مرُحم 
هب ار  شاهرمع  لامعا  درک و  لسغ  دـش و  كاپ  متفه  زور  نامه  دـشیم ، كاپ  هام  متفه  زور  اًلثم  تشاد و  هیددـع  هیتقو و  هناهام  تداـع 

، دید کل  مه  مهدزای  زور  درک ، تکرح  تافرع  يارب  مهد و  زور  ات  داد  ماجنا  ار  لامعا  درک و  لسغ  زاب  دـید ، کل  دـعب  زور  دروآ ، اج 
، تسا ضیح  درک  لایخ  دید ، نوخ  متـشه  زور  ینز  س - - 4 تسا . عتمت  وا  هفیظو  روبزم  ضرف  رد  ج - عتمت ؟ اـی  تسا  دارفا  شجح  اـیآ 

هرمع تقو  رگا  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  تسا ، هضاحتـسا  هک  دش  هجوتم  تفر ، تافرع  هب  هک  دـعب  درک ، دارفا  جـح  هب  لیدـبت  ار  شمارحا 
س- - 5 دروآ . اج  هب  هدرفم  هرمع  سپـس  تسا  بجاو  جح  رگا  و  دنک ، مامت  ار  دارفا  جـح  هتخادـنین  ریخأت  ًادـمع  ار  فاوط  هدـش و  قیض 

دومن دارفا  جح  تین  عتمت  جح  ياج  هب  دوشیم  ایآ  تسا ، یبحتـسم  مهدیم  ماجنا  هک  یجح  لامعا  مشابیم ، جح  هورگ  ریدم  بناج  نیا 
دنناوتیم ج - دننک ؟ نینچ  دنناوتیم  ایآ  دنتـسین ، جحلا  بجاو  هک  همدخ  ریاس  نینچمه  و  داد ؟ ماجنا  هدرفم  هرمع  عتمت ، هرمع  ياج  هب  و 

-6 تسا . هفورعم  تیقاوم  دارفا  جح  تاقیم  یلو  دنروآ ، اج  هب  دارفا  جح  دنناوتیم  و  دنوشن ، مرُحم  جح  يارب  دـنهد و  ماجنا  هدرفم  هرمع 
جح تین  دناوتیم  ایآ  تسا ، هدـش  مرُحم  اهتاقیم  زا  یکی  رد  دارفا  جـح  دـصق  هب  تسا و  نّیعتم  بجاو و  وا  رب  دارفا  جـح  هک  یـسک  س -
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هدرفم هرمع  هب  ار  دارفا  جح  دناوتیم  ایآ  نینچمه  و  دروآ ، اج  هب  عتمت  جح  نآ ، ماجنا  زا  دعب  دـیامن و  لیدـبت  عتمت  هرمع  هب  ار  دوخ  دارفا 
مارحا اب  یصخش  س - - 7 دوشیمن . لیدبت  و  دنک ، لودع  دناوتیمن  ج - دوش ؟ مرُحم  عتمت  هرمع  يارب  نآ ، ماجنا  زا  دعب  دیامن و  لیدـبت 

جراخ هکم  زا  رگا  ج - تسا ؟ حیحـص  وا  جـح  ایآ  تسا ، هدـش  مرُحم  دارفا  جـح  يارب  هرمع  لامعا  زا  دـعب  هدـش و  هکم  دراو  عتمت  هرمع 
تروص رد  هدش ، مرُحم  هکم  زا  رگا  و  دوشیمن ، عقاو  عتمت  یلو  جح ، تحـص  تسین  دیعب  هدش ، مرُحم  دارفا  جـح  يارب  تاقیم  زا  هدـش و 

دارفا جح  يارب  مرح  رد  یـصخش  س - - 8 تسین . حیحـص  وا  جح  تروص  نیا  ریغ  رد  و  تسا ، عتمت  حیحـص و  وا  جح  قیبطت ، رد  هابتـشا 
دورب و تاقیم  هب  هک  تسین  نکمم  هچنانچ  هدوب ، لهج  يور  زا  رگا  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  هداد ، ماجنا  ار  لامعا  زا  یـضعب  هدش و  مرُحم 

كرادـت تسه  مارحا  اب  نآ  كرادـت  ناکما  هک  یلامعا  دوش و  مرُحم  تسه  هک  یلحم  نامه  رد  دـسرب ، فوقو  هب  دوش و  مرُحم  اـجنآ  زا 
. تسا حیحص  وا  جح  هدش ، هجوتم  دعب  هداد و  ماجنا  مارحا  نامه  اب  ار  لامعا  مامت  هچنانچ  و  دنک ،

عتمت جح  لامعا  مود  باب 

تابجاو مجنپ : لصف  ینم  تابجاو  مراهچ : لصف  مارحلا  رعـشم  هب  فوقو  موس : لصف  تافرع  هب  فوقو  مود : لصف  جـح  مارحا  لوا : لصف 
هلأسم تسا : هلأسم  دنچ  نآ  رد  جح و  مارحا  لوا : لصف  هناگهس  تارمج  ْیمَر  متفه : لصف  ینم  رد  هتوتیب  مشش : لصف  ینم  لامعا  زا  دعب 

ار و عتمت  جـح  دـنک  تین  رگا  هلأسم 2 - عتمت . جـح  يارب  ددـنبب  مارحا  هرمع ، لاـمعا  ندـش  ماـمت  زا  دـعب  هک  فّلکم  رب  تسا  بجاو  - 1
مزال نینچمه  ار و  نتسب  مارحا  دنک  دصق  تسین  مزال  دوشیم و  مرحم  دیوگب ، دش  رکذ  هرمع  مارحا  رد  هک  يروط  هب  ار  بجاو  ياهکیبل 

ایر و  دـشاب ، دـنوادخ  تعاطا  يارب  صلاخ  دـیاب  تین  هلأسم 3 - تشذـگ . هرمع  مارحا  رد  هچنانچ  ار  تاـمرحم  كرت  دـنک  دـصق  تسین 
مامت هلأسم 5 - دـش . رکذ  هرمع  مارحا  رد  هک  تسا  وحن  نامه  نتفگ  کـیبل  نتـسب و  مارحا  تیفیک  هلأسم 4 - تسا . لمع  نـالطب  بجوم 

هلأسم 6- بیترت . نامه  هب  دراد  هرافک  تشاد  هراـفک  هچنآ  و  تسا ، مارح  مه  مارحا  نیا  رد  دـش  ناـیب  مارحا  تاـمرحم  رد  هک  ییاـهزیچ 
تقو نآ  زا  دزادـنیب و  ریخأـت  دـناوتیم  دـسرب ، هفرع  يراـیتخا  فوـقو  هب  مارحا  زا  دـعب  دـناوتب  هک  یتـقو  اـت  و  تسا ، عّـسوم  مارحا  تـقو 
دوشن جراخ  هکم  زا  دـیدرگ  ّلُحم  دـش و  غراف  عتمت  هرمع  زا  هک  یـسک  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هلأسم 7 - دزادنیب . بقع  دـناوتیمن 

هب دور و  نوریب  جـح و  مارحا  هب  دوـش  مرُحم  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـمآ ، شیپ  نـتفر  نوریب  يارب  یتجاـح  رگا  و  تجاـح ، نودـب 
تسب و مارحا  تشگرب و  نکل  هکم ، زا  تفر  نوریب  مارحا  نودـب  تجاح و  نودـب  رگا  هلأسم 8 - ددرگرب . جـح  لامعا  يارب  مارحا  نامه 

مارحا لحم  هلأسم 10 - تسا . طوحا  هکلب  هیورت ، زور  رد  نتسب  مارحا  تسا  بحتـسم  هلأسم 9 - تسا . حیحـص  شلمع  دروآ ، اج  هب  جح 
رجح اـی  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماـقم  رد  تسا  بحتـسم  یلو  زاـسهزات ، ياـههلحم  رد  هچرگ  دـشاب ، هک  عـضوم  ره  تسا  هـکم  رهـش  جـح ،

هب ددرگرب  تسا  بجاو  تاـفرع ، ینم و  هب  دور  نوریب  ار و  نتـسب  مارحا  دـنک  شومارف  رگا  هلأسم 11 - دوش . عقاو  مالسلا  هیلع  لیعامـسا 
شدای رگا  هلأسم 12 - دوش . مرُحم  تسه  هک  اج  نامه  زا  رگید  رذـع  اـی  تقو  یگنت  هطـساو  هب  دـشن  نکمم  رگا  و  ددـنبب ، مارحا  هکم و 

زا دعب  دـمآ  شدای  رگا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  ًارهاظ ، تسا  حیحـص  شجح  لامعا ، یمامت  زا  دـعب  رگم  هتـسبن  مارحا  هک  دـیاین 
رگا هلأسم  هب  لهاج  هلأسم 13 - دنک . هداعا  دـعب  لاس  رد  ار و  جـح  دـنک  مامت  لامعا ، زا  ندـش  غراف  زا  لبق  ای  رعـشم  تافرع و  هب  فوقو 

ات ار  مارحا  دنک  كرت  دمع  ملع و  يور  زا  یسک  رگا  هلأسم 14 - هتسبن . مارحا  یشومارف  هطساو  هب  هک  تسا  یسک  مکح  رد  ددنبن ، مارحا 
. تسا لطاب  وا  جح  رعشم ، هفرع و  هب  فوقو  توف  نامز 

جح مارحا  هقرفتم  لئاسم 

باسح هکم  عباوت  زا  ًاـفرع  دـیاش  تسا و  رتمولیک  زا 18  شیب  مارحلا  دجـسم  ات  هکم  ثادحالا  دیدج  تالحم  زا  یـضعب  هلـصاف  س - - 1
يارب ناوتیم  ایآ  تیفیک  نیا  اب  دناهدومن ، صخـشم  ار  هکم  تهج  شلف  اب  ییامنهار  ياهولبات  هک  ارچ  دنـشاب ، هکم  ءزج  هکنیا  هن  دـنوش 
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، تسا کش  دروم  ای  تسین  نآ  تالحم  زا  رگا  و  درادـن ، عنام  تسا  هکم  تالحم  زا  رگا  ج - دـش ؟ مرُحم  رکذـلا  قوف  تـالحم  رد  جـح 
ار هکم  لامعا  مارحا ، نودب  اًلهج  رگا  دنرادب ، مدقم  نیفوقو  رب  ار  هکم  لامعا  دنناوتیم  هک  يروذعم  صاخشا  س - - 2 دنکیمن . تیافک 
زا دـعب  ای  دـننک  هداعا  مارحا  اب  ار  اهنآ  نیفوقو  زا  لـبق  اـی  دـیاب  دـنکیمن و  تیاـفک  ج - دراد ؟ یتروص  هچ  دـنداد  ماـجنا  نیفوقو  زا  لـبق 

هظحل رد  اـیآ  تسا  هتفگن  هیبلت  جـح  مارحا  رد  هک  دـیمهف  ینم  اـی  تاـفرع  رد  یجاـح  س - - 3 دـنروآ . اج  هب  ار  اـهنآ  لاـمعا ، نیفوقو و 
دهد ماجنا  مارحا  اب  دیاب  هک  ار  لامعا  هیقب  دوش و  مرُحم  دورب و  هکم  هب  دناوتیم  رگا  ج - تسیچ ؟ وا  فیلکت  تسا و  یفاک  هیبلت  تافتلا ،

حیحـص شلمع  هدش ، رکذـتم  قلح  ای  ریـصقت  زا  دـعب  رگا  و  دـیوگب ، کیبل  اج  نامه  تسین  نکمم  رگا  و  دـنک ، نینچ  دـیاب  دروآ ، اج  هب 
نامتخاس هوک  بناج  ود  ره  هتفرگ و  ارف  عفترم  ینالوط و  ياههوک  هتـشر  دنچ  ار  هکم  رهـش  س - - 4 دـیوگب . کیبل  تسین  مزال  تسا و 

، دنرگید بناج  زا  يادج  نیبناجلا  دحا  نینکاس  و  دیسر ، رگید  بناج  هب  ات  تفر  هوک  بناج  نیا  زا  دیاب  رتمولیک  دنچ  یهاگ  تسا ، هدش 
یفرع هحماسم  بسح  هب  و  تسا ، رگید  بناج  رد  رتشیب  ای  رتمولیک  ُهن  هک  هیزیزع  تسا و  مارحلا  دجسم  کیدزن  هک  رماع  ینب  بعـش  لثم 

، تسا هکم  رد  رگا  ج - هن ؟ ای  تسا  حیحص  هباشم  طاقن  طاقن و  نیا  مامت  زا  عتمت  جح  مارحا  ایآ  دوشیم ، هتفگ  هکم  تاعطق ، نیا  همه  هب 
هک يروما  تافرع  هب  فوقو  ات  جح  مارحا  تابحتـسم  دشاب . ثادحالا  دیدج  ياهنامتخاس  زا  دنچ  ره  تسا ، حیحـص  اجنآ  زا  جـح  مارحا 
رب هک  نیمه  دمآ ، نوریب  هکم  زا  هتـسب و  مارحا  صخـش ، هکنیا  زا  سپ  تسا و  بحتـسم  زین  جـح  مارحا  رد  دوب  بحتـسم  هرمع  مارحا  رد 
یل ِْحلْصَأ  َو  یلَمَأ  ینْغِّلبف  وُعْدَأ ، َكاَّیِإ  َو  وُجْرَأ  َكاَّیِإ  َّمُهَّللا  دیوگب : دوش  ینم  هجوتم  نوچ  و  دیوگب ، هیبلت  دنلب  زاوآ  هب  دوش  فرشم  حطبا 

َو ٍۀَِیفاع  یف  ًاِحلاص  اهِینَمَدـْقَأ  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  دـیوگب : دیـسر  ینم  هب  نوچ  دورب و  یلاعت  قح  رکذ  حـیبست و  اب  مارآ  لد  نت و  اب  و  یلَمَع .
َِکئاِیْبنَأ یلَع  َْتنَنَم  اِمب  َّیَلَع  َّنُمَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأَف  ِکِسانَْملا  َنِم  اـْنیَلَع  ِِهب  َْتنَنَم  اَّمِم  َیِه  َو  ینِم  ِهِذـه  َّمُهَّللا  دـیوگب : سپ  ِناـکَْملا . اَذـه  ینَغََّلب 

تادابع هک  تسا  نآ  رتهب  و  دشاب ، لوغشم  یهلا  تعاطا  هب  هدوب و  ینم  رد  ار  هفرع  بش  تسا  بحتسم  و  َِکتَْضبَق . یف  َو  َكُْدبَع  اَنَأ  امَّناَف 
هناور تافرع  هب  سپ  هتفگ ، بیقعت  باتفآ  عولط  ات  دـناوخ  ار  حبـص  زاـمن  نوچ  و  دروآ ، اـج  هب  فیخ  دجـسم  رد  ار  اـهزامن  ًاـصوصخ  و 

رّـسُحم يداو  زا  هدرکن  عولط  باتفآ  ات  هک  تسا  نآ  تنـس  یلو  درادن ، یعنام  دوش ، هناور  حبـص  عولط  زا  دعب  دشاب  هتـساوخ  رگا  و  دوش ،
كاَّیِإ َو  ُتْدَمَـص ، َْکَیلِإ  َّمُهَّللا  دـناوخب : ار  اعد  نیا  دوش ، هجوتم  تاـفرع  هب  نوچ  تسا و  هورکم  حبـص  زا  شیپ  ندـش  هناور  دوشن و  در 

َوُه ْنَم  َمْوَْیلا  ِِهب  َیِهاـُبت  ْنَّمِم  ینَلَعَْجت  ْنَأ  َو  یتَجاـح ، یل  َیِـضْقَت  ْنَأ  َو  یتَلْحِر ، یف  یل  َكِراـُبت  ْنَأ  َکـُلَأْسَأ  ُْتدَرَأ ، َکَـهْجَو  َو  تْدَـمَتْعا ،
. یّنِم ُلَْضفَأ 

تافرع هب  فوقو 

هب هفورعم - دودـح  هب  تسا  دودـحم  فورعم و  تسا  یلحم  هک  تاـفرع - هب  فوـقو  تسا  بجاو  هلأسم 1 - تسا : هلأـسم  دـنچ  نآ  رد  و 
ای هدیباوخ  ای  هتسشن  ای  هدایپ  هچ  هراوس و  هچ  تسا  ناکم  نآ  رد  ندوب  فوقو ، زا  دارم  هلأسم 2 - تادابع . ریاس  لثم  صلاخ  تبرق و  دصق 

هلأسم تسا . لطاب  وا  فوقو  باوخ ، ای  دـشاب  شوهیب  تقو  ماـمت  رد  رگا  هلأسم 3 - تسا . یفاک  دـشاب  هک  لاح  ره  هب  نتفر ، هار  لاـح  رد 
تسین زیاج  سپ  تسا ، برغم  زامن  تقو  هک  یعرـش  بورغ  ات  مهن  زور  لاوز  زا  دعب  زا  دشاب  تافرع  رد  تسا  مزال  بجاو  طایتحا  هب  - 4

رـصع رهظ و  زامن  رادقم  هب  اًلثم  دشاب  مک  رگا  رهظ  لوا  زا  نتخادـنا  ریخأت  هلأسم 5 - دنک . فقوت  دیایب و  رـصع  تقو  رد  دزادنیب و  ریخأت 
ات رهظ  زا  دـعب  عومجم  رد  ندوب  هلأسم 6 - دزادـنین . ریخأت  هک  تسا  نآ  طایتحا  یلو  دـشاب ، مارح  تسین  مولعم  دـنک ، اـهنآ  نیب  عمج  هک 

فقوت یمک  رادـقم  رگا  سپ  دوش ، لطاب  نآ  كرت  هب  جـح  هک  تسین  نکر  نآ  مامت  نکل  تشذـگ ، هچناـنچ  تسا  بجاو  هچرگ  برغم 
هچنآ هلأسم 7 - دشاب . ملع  دمع و  يور  زا  ندرکن  فقوت  هچ  رگا  تسا ، حیحـص  وا  جح  دنک ، فقوت  دیایب و  رـصع  فرط  ای  دورب  دنک و 
هقیقد کی  لثم  دشاب  مک  یلیخ  دنچ  ره  هدوب ، تافرع  رد  يردق  دوش  هتفگ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ؛ فوقو  يامـسم  تسا  نکر  فوقو  رد 
ینعی دنک ؛ كرت  ار  ینکر  فوقو  ملع ، دـمع و  يور  زا  رگا  هلأسم 8 - هدرک . كرت  ار  نکر  دورن ، تافرع  هب  چـیه  رگا  سپ  هقیقد ، ود  ای 
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فوقو هک  دیع  بش  رد  فوقو  وا  يارب  دنکیمن  تیافک  و  تسا ، لطاب  شجح  دشابن ، تافرع  رد  برغم  ات  رهظ  زا  دـعب  زا  ءزج  چـیه  رد 
نآ زا  سپ  دور و  نوریب  تافرع  دودـح  زا  دـنک و  چوک  تافرع  زا  یعرـش  بورغ  زا  شیپ  ًادـمع  یـسک  رگا  هلأسم 9 - تسا . يرارطضا 
رگا نینچمه  و  رتش ، کی  هب  تسا  هرافک  رد  طایتحا  نکل  يوقا ، رب  انب  تسین  وا  رب  يزیچ  دـنک ، فقوت  بورغ  اـت  ددرگرب و  دوش و  مداـن 

هلأسم تسین . وا  رب  يزیچ  دنک ، فقوت  تبرق  دصق  اب  ندیـسر  زا  دعب  نکل  ددرگرب ، یتجاح  يارب  دوخ ، راک  زا  دوش  نامیـشپ  هکنآ  نودب 
بحتـسم طایتحا  و  دهاوخب ، اجره  دنک  ینابرق  ادـخ  هار  رد  دـیاب  هک  تسا  رتش  کی  نآ  هرافک  درکن ، تعجارم  قباس  ضرف  رد  رگا  - 10

رـس تشپ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دریگب ، هزور  زور  هدجه  دـشابن ، ینابرق  زا  نکمتم  رگا  و  دـنک ، ینابرق  هکم  رد  هک  تسا  نآ 
درکن تـعجارم  رگا  و  دـنک ، تـعجارم  دـیاب  دـمآ ، شداـی  رگا  سپ  تـفر ، نوریب  درک و  چوـک  ًاوهـس  رگا  هلأـسم 11 - دریگب . هزور  مـه 

يور زا  یسک  رگا  هلأسم 12 - تسین . وا  رب  يزیچ  دماین  شدای  رگا  و  تسا ، طوحا  هچرگ  يوقا  رب  انب  درادـن  هرافک  نکل  تسا ، راکهانگ 
لثم يرذع  هطـساو  هب  یـسک  رگا  هلأسم 13 - تسا . هدرک  ًاوهـس  هک  تسا  یـسک  مکح  وا  مکح  دـنکب  دـش  رکذ  هچنآ  هلأـسم ، نتـسنادن 

هک تسا  یفاک  دنکن ، كرد  ار  نامز  زا  یئزج  چیه  دشابن و  تافرع  رد  یعرش  بورغ  ات  مهن  رهظ  زا  نآ ، لثم  تقو و  یگنت  یـشومارف و 
هک یسک  رگا  هلأسم 14 - دنیوگیم . هفرع  يرارطضا  تقو  ار  نامز  نیا  و  دشاب ، تافرع  رد  دشاب  كدنا  دنچ  ره  ار  دیع  بش  زا  يرادقم 
هچ رگا  دوشیم ، لطاب  وا  جح  ًارهاظ  دنکن ، فقوت  تافرع  رد  رذعیب  ًادمع و  ار  مهد  بش  هدرکن و  فوقو  ار  مهن  زور  رذـع ، هطـساو  هب 
زور رد  ار  تافرع  هب  فوقو  دنک  كرت  رگید  رذع  ای  تلفغ  ای  یشومارف  هطساو  هب  یـسک  رگا  هلأسم 15 - ار . رعشم  هب  فوقو  دنک  كرد 

يراـیتخا فوقو  هک  وا  جـح  ندوب  حیحـص  رد  دـنکیم  تیاـفک  تسا  يرارطـضا  تقو  هک  مهد  بش  رد  تسا و  يراـیتخا  تقو  هک  مهن 
. دمآ دهاوخ  هچنانچ  دنک ، كرد  ار  رعشم 

تافرع هب  فوقو  هقرفتم  لئاسم 

دروـم هچناـنچ  ج - هن ؟ اـی  دراد  راـبتعا  کـسانم  ماـجنا  تهج  تسا  هدـش  صخـشم  ینم  هَفلَدُْزم و  تاـفرع و  يارب  هک  يدودـح  س - - 1
دعب ای  تسا ، تافرع  هب  فوقو  تین  زا  لبق  ایآ  همحرلا ، لبج  هب  دوعُص  تهارک  س - - 2 تسا . ربتعم  دشاب ، لحَم  لها  قیدصت  ای  نانیمطا 
نتفر زا  لبق  هدرک و  كرد  ار  تافرع  يرایتخا  فوقو  یصخش  س - - 3 دور . الاب  لـبج  زا  هک  دراد  تهارک  فوقو  تقو  رد  ج - نآ ؟ زا 
ناریا هب  ار  وا  امغا  زا  دعب  رگا  و  تسیچ ؟ هفیظو  دشاب ، یقاب  لامعا  رخآ  ات  لاح  نیمه  هب  رگا  دییامرفب  تسا . هدـش  هیلع  یمْغُم  رعـشم ، هب 

ج- درک ؟ دیاب  هچ  ناریا ، رد  ای  دشاب  هکم  رد  دیایب ، شوه  هب  هجحیذ  هام  رد  قیرشت  مایا  زا  دعب  رگا  زین  و  دراد ، یمکح  هچ  دنشاب  هدروآ 
جح دعب  لاس  تروص  ره  رد  و  دنک ، مامت  ار  جح  لامعا  تسا  نکمم  رگا  ندمآ  شوه  هب  زا  سپ  تسا ، امغا  طقف  وا  رذع  هکنیا  ضرف  اب 
شش اًلثم  شاهناهام  تداع  هک  ینز  س - - 4 دیامن . نایتا  ياهدرفم  هرمع  جح ، مامتا  زا  دعب  مارحا  زا  جورخ  زارحا  يارب  و  دـنک ، هداعا  ار 

كاـپ تسوا ، تداـع  مشـش  زور  هک  هجحیذ  متـشه  زور  رد  و  دوشیم ، مرُحم  عـتمت  هرمع  يارب  هناـنز  تداـع  لاـح  رد  تسا ، هدوـب  زور 
کل هفرع  رد  مهن  زور  رهظ  یلو  دوـشیم ، مرُحم  عـتمت  جـح  يارب  دـهدیم و  ماـجنا  ار  عـتمت  هرمع  لاـمعا  دـنکیم و  لـسغ  ددرگیم و 

هد ندش  مامت  زا  لبق  ای  دشاب ، حیحص  وا  یلبق  لامعا  دوش و  باسح  هضاحتسا  ات  زور ، هد  زا  سپ  ات  دراد  همادا  ایآ  هک  دنادیمن  دنیبیم و 
؟ دنک هچ  دید  کل  رعـشم  رد  رگا  ضرف  نیمه  رد  و  تسیچ ؟ وا  هفیظو  دـشاب ، هتـشاد  ار  ضیح  مکح  ات  دوشیم  عطق  تداع  لوا ، زا  زور 

هرمع نایتا  ینم و  رد  ینابرق  اب  همذلا ، یف  ام  دصق  هب  هکلب  دارفا  عتمت و  دصق  نودـب  لامعا  ماجنا  طایتحا  هار  و  دـنک ، طایتحا  هب  لمع  ج -
-5 دنکن . جح  نیا  هب  افتکا  هدـش ، فالخ  فشک  جـح  لامعا  ضعب  ماجنا  زا  دـعب  هدرک و  عتمت  دـصق  هچنانچ  و  تسا ، نآ  زا  دـعب  هدرفم 

دیاب هدوبن ، كاپ  اًلبق  تسا و  ضیح  نوخ  هک  درک  ادـیپ  نیقی  تقو  نامه  دـید و  کل  رعـشم  ای  تافرع  رد  رگا  قوف  هلأسم  ضرف  رد  س -
ار عتمت  هرمع  لامعا  ماجنا  هکم و  هب  نتشگرب  تقو  یلو  تسا ، یقاب  نآ  يرارطضا  ای  يرایتخا و  نیفوقو  تقو  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنک ؟ هچ 

فوقو ج - باتفآ ؟ عولط  ای  تسا ، رجف  عولط  ات  بش  لوا  زا  ایآ  هفرع  يرارطضا  فوقو  س - - 6 تسا . دارفا  هب  لودع  دروم  ج - درادن ؟

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 543 

http://www.ghaemiyeh.com


بحتـسم زیچ  دـنچ  تاـفرع  هب  فوقو  رد  تاـفرع  هب  فوقو  تابحتـسم  تسا . رجف  عولط  اـت  بش  و  تسا ، دـیع  بش  رد  هفرع  يرارطـضا 
تسا ساوح  قرفت  بجوم  هچنآ  . 3 دشاب ؛ رهظ  کیدزن  هک  تسا  نآ  رتهب  ندومن و  لسغ  . 2 فوقو ؛ لاح  رد  ندوب  تراهط  اب  . 1 تسا :
فرط رد  صخش  فوقو  دیآیم ، هکم  زا  هک  ياهلفاق  هب  تبـسن  . 4 ددرگ ؛ یهلا  سدـقا  بانج  هجوتم  وا  بلق  هکنآ  ات  دزاـس  رود  دوخ  زا 

، تقو لوا  رد  . 6 تسا ؛ هورکم  هوک  نتفر  الاب  و  دـشاب ، هدوب  راومه  نیمز  رد  هوک و  نییاـپ  رد  وا  فوقو  . 5 ددرگ ؛ عقاو  هوک  پچ  تسد 
لیلهت یهلا و  دمح  هتخاس و  هجوتم  الع  ّلج و  قح  ترضح  هب  ار  دوخ  بلق  . 7 دروآ ؛ اج  هب  هماقا  ود  ناذا و  کی  هب  ار  رصع  رهظ و  زامن 

هچنآ دناوخب و  ار  دیحوت »  » هروس هبترم : دـص  و  ُرَبْکَأ » ُهَّللا  : » هبترم دـص  نآ  زا  سپ  دروآ ، اج  هب  ار  قح  ترـضح  يانث  هدومن و  دـیجمت  و 
ْعِـسْوأ َو  ِراّنلا ، َنِم  یتَبَقَر  َُّکف  اهِّلُک ، ِرِعاشَْملا  َّبَر  َّمُهَّللا  دناوخب : زین  ار  اعد  نیا  دربب و  هانپ  ادخ  هب  میجر  ناطیـش  زا  دـیامن و  اعد  دـهاوخ 

َو َنیعِماَّسلا ، َعَمْسأ  ای  ِینْجِرْدَتْسَت ، َو ال  ْینْعَدَخت ، َو ال  یب ، ْرُکْمَت  َّمُهَّللا ال  ِْسنالا ، َو  ِّنِْجلا  ِۀَقَسَف  َّرَـش  یِّنَع  أَرْدا  َو  ِلالَْحلا ، َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع 
و ِةَرِخْآلا .) َو  اْینُّدلا  َْریَخ  ِینَقُزَْرت  ْنا  َو   ) ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم و  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنأ  َنیمِحاّرلا ، َمَحْرأ  ای  َو  َنِیبِساْحلا ، َعَرْـسأ  ای  َو  َنیِرِظاّنلا ، َرَْـصبأ  ای 
ام ِینَّرُـضَی  َْمل  اِهینَْتیَطْعأ  ْنإ  َْکَیلا  یتَجاح  َّمُهَّللا  دـیوگب : درادرب و  نامـسآ  هب  تسد  سپ  دربب ، مان  ار  دوخ  تجاـح  اذـک  اذـک و  ياـج  هب 

ِیلَجأ َو  َكِدَِـیب ، یتَیِـصان  ُْکِلم  َو  َكُدـْبَع ، یِّنإ  َّمُهَّللا  ِراـّنلا ، نِم  یتَبَقَر  َصـالَخ  َکـُلأْسأ  ِینَْتیَطْعأ ، اـم  ِینْعَْفنَی  َْمل  اـهینَتْعَنَم  ْنإ  َو  ینَتْعَنَم ،
َکَیَّبَن اْهیَلَع  َْتَللَد  َو  ُمالَّسلا ، ِْهیلَع  َمیهاْربإ  َکَلِیلَخ  اهَْتیَرأ  یتَّلا  یِکِسانَم  یّنِم  َمِّلَُـست  ْنا  َو  یِّنَع ، َکیـضُری  اِمل  ینَقِّفَُوت  ْنأ  َُکلأْسأ  َکِْملِِعب ،

ال دناوخب : ار  اعد  نیا  . 8 ًۀَبّیط . ًةایَح  ِتوَْملا  َدَعب  ُهَْتیَیْحَأ  َو  ُهَرْمُع ، َْتلَطأ  َو  ُهَلَمَع ، َْتیِضَر  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم 
َّمُهَّللا ٌریدَق ، ٍءیـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُریَْخلا  ِهِدَِیب  ُتوُمَی  ٌّیَح ال  َوُه  َو  ُتیُِمی ، َو  ِییُْحی  ُدْمَْحلا ، َُهل  َو  ُکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهَّللا  اَّلإ  َهلإ 
ِْیثاُرت ََکل  َو  ِیتامَم ، َيایحَم و  یِکُُـسن و  یتالَـص و  ََکل  َّمُهلَّلا  َنُوِلئاـْقلا ، ُلْوُقَی  اـم  َقْوَف  َو  ُلوُقَن  اّـمِم  ًاْریَخ  َو  ُلوُقَت  يذَّلاَـک  ُدْـمَْحلا ، َکـَل 

، ِربَْقلا باذَـع  ْنِم  ِْرمألا و  ِتاتَـش  ْنِم  َو  ِرودُّصلا  ِسِواسَو  ْنِم  َو  ِْرقَْفلا  َنِم  َِکب  ُذوُعأ  ّینا  َّمُهَّللا  ِیتَُّوق ، َْکنِم  َو  ِیلْوَح  َِکب  َو  ِیتَءاَرب خ ل ) )
یف ًارُون و  ِیْبلَق  یف  ْلَعْجا  َّمُهّللا  ِراهَّنلا ، َْریَخ  ِلیَّللا و  َْریَخ  َُکلأْسأ  َو  ُحایِّرلا  ِِهب  ُءیِجی  ام  ِّرـش  ْنِم  َِکب  ُذْوُعأ  َو  ِحایِّرلا  َْریَخ  َُکلأْسأ  یِّنا  َّمُهّللا 
َموَی َّبَر  ای  ًارون  ِیل  ْمِظْعأ  َو  ًارون  یِجَرخَم  َو  ِیلَخْدَم  یماقَم و  َو  يدَـعْقَم  یقورُع و  َو  یماظِع  َو  یمَد  َو  یِمَْحل  یف  ًارُون و  يِرََـصب  یِعْمَس و 
نیا هدومن و  لابقتسا  ار  هبعک  هکنآ  . 9 دنکن . یهاتوک  تاقدص  تاریخ و  زا  دناوتیم  ات  زور  نیا  رد  و  ٌریدَق . ٍءیَش  ِّلُک  یلع  َکَّنإ  َكاْقلأ 

ُهَدْحو ال ُهَّللا  ّالإ  َهلإ  ْنأ ال  ُدهـشأ   » هبترم دص  هَّللِاب » ّالا  َةَُّوق  ُهَّللا ال  ءاش  ام   » هبترم دص  ُرَبْکا » ُهَّللا   » هبترم دص  ِهَّللا » َناْحبُـس  : » دـیوگب ار  راکذأ 
دـص ٌریدَـق » ٍءیَـش  ِّلک  یلَع  وُه  َو  ُریَخلا ، ِهِدَِـیب  ُتومَی  ٌّیَح ال  َوُه  َو  ِییُحی ، ُتیُمی و  َو  ُتیُمی ، َو  ِییُحی  ُدـمَحلا  َُهل  َو  ُکـلُملا  َُهل  َُهل ، َکـیرَش 

: دناوخب ار  تایآ  نیا  سپ  رخآ ، ات  دناوخب  ار  یـسرکلا  ۀیآ  هبترم و  هس  دـیحوت  هروس  سپ  دـناوخب ، هیآ  هد  هرقب  هروس  لوا  زا  سپ  هبترم .
َو َرَمَقلا  َو  َسمَّشلا  ًاثِیثَح و  ُُهُبلطَی  راـهَّنلا  َلـْیَّلا  یِـشُغی  شرَعلا  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  ٍماـّیأ  ِۀَّتِـس  یف  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنا 

ْاودِسُْفت و ال  َنیِدَتْعُملا * ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  ًۀَـیفُخ  َو  ًاعُّرَـضَت  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  َنیَملاْعلا * ُّبَر  ُهَّللا  َكَرابَت  ُْرمألا  ُقلَْخلا و  َُهل  الا  ِهِْرمِأب  ٍتارَّخَـسُم  َموُُجنلا 
ُذوُعأ ُْلق  هروس  قَلَْفلا و  ِّبَِرب  ُذوُعأ  ُْلق  هروس  سپ  َنِینِـسْحُملا . َنِم  ٌبیرق  ِهَّللا  َتَمْحَر  َّنا  ًاعَمَط  ًافوَخ و  ُهوُعْدا  َو  اهِحالـصِإ  َدـَْعب  ضرألا  ِیف 

لام و لها و  رب  نینچمه  و  دیامن ، یهلا  دـمح  هدومن و  رکذ  کیاکی  دـشاب ، هتـشاد  دای  هب  یهلا  معن  زا  هچنآ  سپ  دـناوخب . ار  ِساّنلا  ِّبَِرب 
َو ال ٍدَدَِعب ، یـصُْحت  یتَّلا ال  َِکئامْعَن  یلَع  ُدْمَحلا  ََکل  َّمُهَّللا  دیوگب : دـیامنب و  دـمح  هدومن ، لضفت  وا  هب  قح  ترـضح  هک  ییاهزیچ  ریاس 

تـسا هدش  حیبست  رکذ  اهنآ  رد  هک  یتایآ  هب  و  دیامن ، دمح  ار  ادـخ  تسا  هدـش  دـمح  رکذ  اهنآ  رد  هک  نآرق  زا  یتایآ  هب  و  ٍلَمَعب . ُأَفاُکت 
تـسا هدش  لیلهت  رکذ  اهنآ  رد  هک  یتایآ  هب  و  دیامن ، ریبکت  ار  ادخ  تسا  هدش  ریبکت  رکذ  اهنآ  رد  هک  یتایآ  هب  و  دیامن ، حـیبست  ار  ادـخ 

نآرق رد  هک  هَّللا  ءامسا  زا  یمسا  ره  هب  دتسرفب و  تاولص  دایز  مالـسلا - ةالـصلا و  مهیلع  دمحم - لآ  دمحم و  رب  و  دیامن ، لیلهت  ار  ادخ 
رـشح هروس  رخآ  رد  هک  یهلا  ءامـسا  هب  و  دـنک ، رکذ  ار  ادـخ  دراد  داـی  رد  هک  یهلا  ءامـسا  زا  هچنآ  هب  و  دـناوخب ، ار  ادـخ  تسا  دوجوم 

ُنِْمیَهُْملا ُنِمؤُملا  ُمالَّسلا  ُسوُّدـُقلا  ُِکلَْملا  ُمیحَّرلا  ُنمْحَّرلا  ِةَداهّـشلا  َو  ِبیَغلا  ُِملاع  ُهَّللا  زا : دـنترابع  اـهنآ  و  دـناوخب ، ار  ادـخ  تسا  دوجوم 
َو َِکتَّوُِقب  َُکلأسأ  َو  ََکل ، َوُه  ٍمْسا  ِّلُِکب  ُنمحَر  ای  ُهَّللا  ای  ُکلأسأ  دـناوخب : ار  اـعد  نیا  و  ُرِّوَصُملا . ُءيِراـبلا  ُِقلاـخلا  رِّبَکَتُْملا  ُراَّبَجلا  ُزیزَعلا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ِرَبْکْألا ِرَبْکْألا  َکِمْـسِاب  َو  ِِهلآ ، َو  ِهیَلَع  َُکتاولَـص  َِکلوُسَر  ِّقَِحب  َو  اـهَّلُک ، َکـِناکْرِأب  َو  َکُـملِع  ِِهب  َطاـحأ  اـم  ِعیِمَِجب  َو  َکـِتَّزِع  َو  َِکتَرْدـُق 
َناک ِِهب  َكاعَد  ْنَم  ْيذَّلا  ِمظعألا  ِمظعألا  ِمَظعألا  َکِمسِاب  و  ُُهبیُخت ، ْنأ ال  َْکیَلَع  ًاّقح  َناک  ِِهب  َكاعَد  ْنَم  يِذَّلا  ِمیظَعلا  َکِمْـسِاب  و  ِرَبْکْألا ،

قح زا  و  هاوخب ، يراد  هک  تجاح  ره  و  ِیب . َکِْـملِع  ِعیمَج  یف  یبُونُذ  َعیمَج  یل  َرِفْغَت  ْنأ  َلَئَـس ، اـم  ُهَیِطُعت  ْنأ  َو  ُهَّدَُرت ، ـال  ْنأ  َکـیَلَع  ًاـقح 
هَّللا ُرِفغَتـسأ   » هبترم داتفه  َۀَّنَجلا » ُکلأسأ  : » وگب هبترم  داتفه  و  لاس ، ره  هدـنیآ و  لاس  رد  یبایب  جـح  قیفوت  هک  نک  بلط  یلاعت  هناحبس و 

َو ِّنِْجلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـش  یّنَع  أَرْدا  َو  ِبِّیَّطلا ، ِلالَْحلا  َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  َو  ِراّنلا ، نم  ینَُّکف  َّمُهلَّلا  ار : اعد  نیا  ناوخب  سپ  ِهَیلا .» ُبُوتأ  َو  ّیبَر 
ْنِم َو  ِرومالا ، ِتُّتَـشَت  ْنِم  َو  ِْرقَْفلا ، َنِم  َِکب  ُذوُعأ  ّینا  َّمُهلَّلا  دـیوگب : باتفآ  بورغ  کیدزن  هکنآ  . 10 ِمَجَْعلا . َو  ِبَرَْعلا  ِۀَقَسَف  َّرَـش  َو  ِْسنْالا 

َو َكِّزِِعب ، ًاریجَتسُم  ِیبُونُذ  یْسمأ  َو  َِکنامأب ، ًاریجَتـسُم  یفْوَخ  یـْسمأ  َو  َكِوفِعب ، ًاریجتـسُم  یِْملُظ  یـْسمأ  ِراهَّنلا ، ِلیَّللِاب و  ِیل  ُثُدحَی  ام  ِّرَش 
ینِْسبلَأ و  َِکتَمْحَِرب ، ِیْنلِّلَج  َمِحُْرتْسا ، ِنَم  َمَحْرا  ای  یطْعأ ، نَم  َدَوجأ  ای  َو  َِلئُس ، ْنَم  َریَخ  ای  یقابلا ، َکِهْجَِوب  ًاریجَتسُم  ِیناْفلا  یِهْجَو  یـْسمأ 

ره و  تسا ، رایسب  فیرـش  زور  نیا  رد  دراو  هیعدا  هک  نادب  و  ِةَرِخْآلا . َو  اْینُّدلا  َْریَخ  ِِیْنقُزْرا  َو  َکِْقلَخ  ِعیمَج  َّرَـش  یّنَع  ْفِرْـصا  َو  َکَتَِیفاع ،
ياعد و  مالسلا - هیلع  ادهشلا - دیس  ترضح  ياعد  زور  نیا  رد  هک  تسا  بوخ  رایسب  و  تسا ، بسانم  اعد  ندناوخ  دشاب  روسیم  هک  ردق 

َرِخآ ُْهلَعَجت  َّمُهَّللا ال  دیوگب : باتفآ  بورغ  زا  دعب  و  دوش ، هدناوخ  تسا  هلماک  هفیحص  رد  هک  ار  هیلع - هَّللا  مالس  نیدباعلا - نیز  ترضح 
ِِهب ُِبلَْقنَی  ام  ِلَضفأب  ِیل ، ًاروُفْغَم  ًامُوحْرَم  یل ، ًاباجَتْسُم  ًاحِجنُم  ًاِحْلفُم  َموَْیلا  ِیْنِبْلقا  َو  ِینَْتیَْقبأ ، ام  ًاَدبا  َدْوَْعلا  ِیْنقُزْرا  َو  ِِفقْوَْملا ، اَذه  ْنِم  ِدْهَْعلا 
َنِم ْمُْهنِم  ًادَـحأ  َْتیَطْعأ  ام  َلَضفأ  ِینِطْعأ  َو  َکـیَلَع ، َكِدـْفَو  ِمَرکأ  ْنِم  َموَیلا  َِیْنلَعْجا  َو  ِمارَحلا ، َکـِتَیب  ِجاّـجُح  َو  َكِدـْفَو ، ْنِم  ٌدَـحأ  َموَیلا 

رایـسب و  َِّیف . مَُهل  ْكِراب  َو  ٍِرْیثَک ، ْوأ  ٍلیلَق  ْوأ  ٍلام  ْوأ  ٍلها  ْنِم  ِهَیلإ  ُعِجرأ  امِیف  ِیل  ْكِراب  َو  ِةَرِفْغَملا ، َو  ِناوْضِّرلا  ِۀَـمْحَّرلا و  َو  ِۀَـکَرَبلا  َو  ِْریَخلا 
. ِراّنلا َنِم  ِینِْقتْعأ  َّمُهَّللا  دیوگب :

مارحلا رعشم  هب  فوقو 

رعشم هب  دنک  چوک  دیاب  دش ، لصاح  تغارف  مهد  بش  برغم  رد  تافرع  هب  فوقو  زا  هکنآ  زا  دعب  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دنچ  نآ  رد  و 
مارحلا رعشم  رد  حبـص  عولط  ات  ار  مهد  بش  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 2 - دراد . ینیعم  دودـح  تسا و  یفورعم  لحم  هک  مارحلا 

ات دنک  مارحلا  رعشم  هب  فوقو  تین  درک ، عولط  حبـص  نوچ  هلأسم 3 - بش . ندرب  رـس  هب  نیا  رد  ار  ادخ  تعاطا  دنک  تین  و  دربب ، رـس  هب 
تروص رد  وا  جح  الا  و  دـنک ، فوقو  ییامندوخ  ایر و  زا  صلاخ  تین  اب  دـیاب  تسا ، دـنوادخ  تدابع  فوقو ، نیا  نوچ  و  باتفآ ، عولط 

هب باتفآ ، عولط  زا  لـبق  یمک  تسا  نآ  بابحتـسا  هکلب  ندرک ، چوک  زاوج  يوقا  هلأسم 4 - دش . دهاوخ  لطاب  ملع ، دـمع و  اب  ندرک  ایر 
نآ طایتحا  و  تسین ، وا  رب  هرافک  یلو  تسا  راکهانگ  درک  زواجت  رگا  دـنکن و  زواجت  رّـسحم »  » يداو زا  باـتفآ  عولط  زا  لـبق  هک  يوحن 

عولط زا  لبق  یمک  ات  حبص  عولط  زا  تسا  بجاو  هلأسم 5 - دوشن . رّسحم  يداو  دراو  باتفآ  عولط  زا  لبق  هک  دنک  تکرح  یتقو  هک  تسا 
نیعولطلا نیب  زا  یمک  فوقو  نکر ، هکلب  تسین  نکر  نآ  مامت  نکل  دـننامب ، رعـشم  رد  دـش ) هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  يروط  هب   ) باتفآ

لطاب وا  جح  دیآیم ، هک  یلیصفت  هب  دنک  كرت  هرسکی  ار  نیعولطلا  نیب  فوقو  یـسک  رگا  سپ  دشاب ؛ هقیقد  کی  ردق  هب  هچ  رگا  تسا ،
اهنز و لثم  ینم  هب  دننک  چوک  دندرک ، فقوت  رعـشم  رد  بش  هک  يردق  دنراد  يرذع  هک  یناسک  يارب  تسا  زیاج  هلأسم 6 - دش . دهاوخ 

طایتحا و  دنـشاب ، هارمه  تسا  مزال  اهنآ  ییامنهار  ای  يراتـسرپ  يارب  هک  یـصاخشا  فیعـض و  صاخـشا  نادرمریپ و  ناراـمیب و  اـههچب و 
طاـیتحا و  تسین ، مزـال  نیعوـلطلا  نیب  فوـقو  صاخـشا  نیا  يارب  نیا  رب  اـنب  دـننکن ؛ تکرح  بش  فـصن  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  بـجاو 

زا لبق  رگا  تسا ، هدوب  رعشم  رد  ار  نآ  ضعب  ای  بش  هک  یسک  هلأسم 7 - دننکن . فلخت  دشابن ، لکشم  فقوت  رگا  هک  تسا  نآ  بحتسم 
انب تسا ، هدشن  توف  وا  زا  هفرع  فوقو  هک  یتروص  رد  ددرگنرب ، باتفآ  عولط  ات  دور و  نوریب  رعـشم  زا  رذع  نودب  ًادـمع و  حبـص  عولط 

تسا مزال  جح  مامتا  زا  دعب  ینعی  تسا ؛ نآ  فالخ  رب  طایتحا  نکل  دهدب ، هرافک  دنفسوگ  کی  دیاب  و  تسا ، حیحص  وا  جح  روهـشم  رب 
بش فوقو  ای  ار  نیعولطلا  نیب  فوقو  دنکن  كرد  هک  یسک  هلأسم 8 - دوشن . كرت  طایتحا  نیا  و  دـنک ، هداعا  ار  شجح  رگید  لاس  رد 
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حیحـص وا  جـح  دـشاب  مک  هچ  رگا  دـنک ، فقوت  رعـشم  رد  رهظ  ات  باتفآ  عولط  زا  يرادـقم  رگا  دـشاب ، رذـع  بحاص  هک  یتروص  رد  ار 
. دنراد يرذع  هک  یناسک  يارب  دـیع  بش  یکی : تسا : تقو  هس  رعـشم  هب  فوقو  يارب  هک  دـش  مولعم  تشذـگ  هچنآ  زا  هلأسم 9 - تسا .

يرارطضا زین  لوا  مسق  هچنانچ  تسا ، رعشم  ِيرارطـضا  هک  مهد  زور  رهظ  ات  باتفآ  عولط  زا  موس : باتفآ . عولط  حبـص و  عولط  نیب  مود :
مـسق ود  رعـشم  هب  فوـقو  يارب  زا  دـنراد و  يرارطـضا  يراـیتخا و  رعـشم  تاـفرع و  هب  فوـقو  هک  دـش  موـلعم  نوـچ  هلأـسم 10 - تسا .
كرت هظحالم  هب  ًابکرم و  ًادرفم و  يرارطضا  ای  يرایتخا  تقو  رد  اهنآ  زا  یکی  ای  فقوم  ود  ره  كاردا  هظحالم  هب  سپ  تسا ، يرارطضا 
كرد فلکم ، هکنآ  لوا : دوشیم : رکذ  دوشب ، تسا  نکمم  التبا  دروم  هچنآ  اجنیا  رد  هک  دراد  يدایز  ماسقا  ینایـسن  ای  یلهج  ای  يدمع 

یلاکشا سپ  دنک ، كرد  ار  رعشم  مهد ، حبص  نیعولطلا  نیب  و  ار ، تافرع  هفرع ، زور  رهظ  زا  ینعی  يرایتخا ؛ تقو  رد  دنک  فقوم  ود  ره 
تسین یلاکشا  سپ  ار ، يرارطضا  هن  ار و  اهنآ  يرایتخا  هن  دنکن ، كرد  ار  فقوم  ود  زا  کی  چیه  هکنآ  مود : تسین . وا  جح  تحـص  رد 

زامن ءاسن و  فاوط  ریـصقت و  یعـس و  نآ و  زامن  فاوط و  زا  تسا  ترابع  هک  هدرفم  هرمع  جح  مارحا  نامه  هب  دیاب  و  وا ، جح  نالطب  رد 
رگا دروآ  اج  هب  جح  رگید ، لاس  دـیاب  و  دـنک ، حـبذ  ًاطایتحا  دـشاب  هتـشاد  هارمه  دنفـسوگ  رگا  و  دوش ، ّلحم  مارحا  زا  دروآ و  اج  هب  نآ 

هک فقوم  ود  ندرکن  كرد  رگا  هلأسم 1 - دشاب . رذع  هطـساو  هب  فقوم  ندرکن  كرد  هک  یتروص  رد  دشاب ، اراد  ار  تعاطتـسا  طیارش 
طایتحا هلأسم 2 - دورب . جح  هب  دشابن  ای  دـشاب  طیارـش  هچ  رگید  لاس  دـیاب  و  دوشیم ، رقتـسم  وا  رب  جـح  هدوب  ریـصقت  يور  زا  دـش  رکذ 

كرد هکنآ  موس : دنکب . هدرفم  هرمع  هب  لودع  تین  دروآ ، اج  هب  هرمع  دیاب  دـش و  لطاب  وا  جـح  هک  صخـش  نیا  هک  تسا  نآ  بحتـسم 
، دشاب هدرک  كرت  ًادمع  ار  رعشم  يرایتخا  رگا  سپ  ار ، رعشم  يراهن  يرارطضا  ینعی  زور ؛ رد  رعـشم  يرارطـضا  اب  ار  هفرع  يرایتخا  دنک 
ار هفرع  يرایتخا  رگا  سپ  هفرع ، يرارطـضا  اب  ار  رعـشم  يرایتخا  دشاب  هدرک  كرد  هکنآ  مراهچ : تسا . حیحـص  ّالا  تسا و  لطاب  وا  جح 

ینعی رعشم ؛ بش  يرارطضا  اب  ار  هفرع  يرایتخا  دشاب  هدرک  كرد  هکنآ  مجنپ : تسا . حیحص  الا  و  تسا ، لطاب  وا  جح  هدرک  كرت  ًادمع 
رب انب  تسا  لطاب  الا  و  تسا ، حیحص  وا  جح  دش ، هتفگ  هچنانچ  تسا  هدرک  كرت  رذع  اب  ار  رعشم  يرایتخا  رگا  سپ  حبـص ، عولط  زا  لبق 

هفرع يرایتخا  دشاب و  رذع  بحاص  رگا  سپ  ار ، هفرع  يرارطضا  رعشم و  یلیل  يرارطضا  دشاب  هدرک  كرد  هکنآ  مشـش : بجاو . طایتحا 
لطاب شجح  دشاب ، هدرک  كرت  ًادمع  ار  یکی  يرایتخا  رگا  رذع  بحاص  ریغ  و  تسا ؛ حیحـص  وا  جح  ًارهاظ  دشاب  هدرکن  كرت  ًادمع  ار 

. تسا نالطب  رد  بجاو  طایتحا  دـشاب  دـمع  ریغب  رگا  و  دـشاب . رعـشم  يرایتخا  هک  يرگید  رد  طایتحا  رب  انب  و  یکی ؛ رد  يوقا  رب  انب  تسا 
، دشاب هدرک  ًادمع  ار  يرایتخا  ود  زا  یکی  كرت  رگا  سپ  ار ، رعـشم  یموی  يرارطـضا  هفرع و  يرارطـضا  دـشاب  هدرک  كرد  هکنآ  متفه :

دنک كرد  هکنآ  متـشه : بوجو . طیارـش  ندوب  لصاح  اب  دعب  لاس  رد  تسا  هداعا  طایتحا ، هچرگ  تسین  دیعب  تحـص  ّالا  لطاب و  وا  جح 
وا جح  ّالا  و  دـشاب ، هدرکن  كرت  ًادـمع  ار  رعـشم  يرایتخا  رگا  تسا  هداعا  مامتا و  تروص  نیا  رد  بجاو  طایتحا  طقف ، ار  هفرع  يرایتخا 

رعـشم يرایتخا  دنک  كرد  هکنآ  مهد : تسا . لطاب  وا  جح  تروص  نیا  رد  طقف ، ار  هفرع  يرارطـضا  دـنک  كرد  هکنآ  مهن : تسا . لطاب 
كرد هکنآ  مهدزای : تسا . لطاب  وا  جـح  اـّلا  و  دـشاب ، هدرکن  كرت  ًادـمع  ار  هفرع  فوقو  رگا  تسا  حیحـص  وا  جـح  تروص  نیا  رد  ار ،

نیا رد  طقف ، ار  رعشم  یلیل  يرارطضا  دنک  كرد  هکنآ  مهدزاود : تسا . لطاب  وا  جح  تروص  نیا  رد  طقف ، ار  رعشم  زور  يرارطضا  دنک 
لئاسم تسا . لطاب  ّالا  و  تسا ، حیحـص  وا  جح  ًارهاظ  دشاب ، رذـع  نابحاص  زا  دـشاب و  هدرکن  كرت  ًادـمع  ار  تافرع  فوقو  رگا  تروص 
رعـشم دندومن ، لاؤس  دندوب  اجنآ  هک  يدارفا  زا  دندوب ، رَعْـشَم  مزاع  هجحیذ  مهد  بش  رد  ياهدع  س - مارحلا 1 - رعشم  هب  فوقو  هقرفتم 

يرارطـضا تقو  هک  دعب  دندرک ، فوقو  دصق  هتوتیب و  تین  تسا ، رعـشم  هک  دـندرک  ادـیپ  نانیمطا  تساجنیا ، دـنداد  باوج  تسا ؟ اجک 
مامتا ار  جح  نیا  ًاطایتحا  ج - تسیچ ؟ هفیظو  هدنیآ  لاس  جح و  لامعا  یقاب  هب  تبسن  ایآ  هدوبن ، رعـشم  دش  مولعم  دوب  هتـشذگ  مه  رعـشم 

س- - 2 دننک . هداعا  ار  جح  دعب ، لاس  تعاطتسا ، ياقب  ای  جح  رارقتسا  تروص  رد  و  دنهد ، ماجنا  هدرفم  هرمع  لامعا  نآ ، زا  دعب  دننک و 
دنک و دامتعا  دیامن ، كرد  ار  نآ  دناوتیمن  تسا و  لکشم  وا  يارب  رعـشم  يرایتخا  فوقو  كرد  دیوگیم  هک  هورگ  ریدم  هتفگ  هب  رگا 

ياهمدخ س - - 3 دنکیم . تیافک  هدش ، لصاح  رذع  صخـش  دوخ  يارب  رگا  ج - درادن ؟ یلاکـشا  ایآ  دـیامن ، كرت  ار  يرایتخا  فوقو 
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كرد ار  رعـشم  ینکر  فوقو  دـنناسریم و  رعـشم  هب  باتفآ  عولط  زا  لـبق  ار  دوخ  یلو  دـنوریم ، ینم  هب  رجف  عولط  زا  لـبق  اـهنز  اـب  هک 
ناشجح موقرم  ضرف  رد  تسا ، حیحـص  اهنآ  تباین  هک  دناهدوبن  راذعالا  يوذ  زا  رگا  ج - هن ؟ ای  تسا  حیحـص  نانآ  تباین  ایآ  دـننکیم ،

نآ زا  سپ  تسا ، نیعولط  نیب  رعشم  يرایتخا  فوقو  هتسنادیمن  هک  یـسک  س - - 4 دناهدش . مارح  بکترم  دنچ  ره  تسا ؛ حیحـص  ًاتباین 
زا يرایتخا  فوقو  كرت  و  يریـصقت ، هن  دشاب  يرذـع  يروصق و  وا  لهج  رگا  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  هدرک ، كرد  ار  يرارطـضا  فوقو 

عولط زا  لبق  ًادمع  هدرک و  كرد  ار  رعشم  یْلَیل  فوقو  زا  يرادقم  تافرع و  فوقو  یصخش  س - - 5 درادن . عنام  دشاب ، هدش  رذع  يور 
، هدرب شباوخ  ینم  رد  یلو  ددرگرب ، رعـشم  هب  ًاددـجم  هک  تسا  هتـشاد  دـصق  و  يرگید ، راک  ثاـثا و  ندرب  يارب  ینم ، هب  تسا  هتفر  رجف 

یلو تسا ؛ یفاک  يرارطـضا  موقرم ، ضرف  رد  هدوبن ، يدـمع  رعـشم  يرایتخا  كرت  هکنیا  ضرف  اـب  ج - تسیچ ؟ يایجاـح  نینچ  هفیظو 
. تسین یفاک  تسا  بیان  رگا  یلو  دنک ؛ كرد  ار  زور  يرارطضا  دیاب  هتشادن ، فوقو  تین  بش  رگا 

مارحلا رعشم  هب  فوقو  تابحتسم 

تـسد فرط  زا  هک  نیمه  و  دیامن ، رافغتـسا  هدـش و  هجوتم  مارحلا  رعـشم  يوس  هب  تافرع  زا  مارآ  یلد  نت و  اب  تسا  بحتـسم  هک  نادـب 
دیامن و يورهنایم  نتفر  هار  رد  و  ْیِکِسانَم . ْلَّبَقَت  َو  ِینیِد ، ْمِّلَس  َو  یلَمَع ، یف  ُْهدِز  َو  یِفُّقََوت ، ْمَحْرا  َّمُهَّللا  دیوگب : دیسر  خرـس  ّلت  هب  تسار 

زامن ود  ره  نایم  و  درذگب ، زین  بش  ثلث  هچ  رگا  دزادنا  ریخأت  هب  هفلدزم  ات  ار  نتفخ  ماش و  زامن  تسا  بحتـسم  و  دهدن ، رازآ  ار  یـسک 
فصن زا  شیپ  هفلدزم  هب  ندیـسر  زا  هک  یتروص  رد  دروآ و  اج  هب  اشع  زامن  زا  دعب  ار  برغم  لفاون  و  دنک ، عمج  هماقا  ود  ناذا و  کی  هب 

فرط زا  يداو  طسو  رد  هک  تسا  بحتـسم  و  دـباوخب ، هار  نایم  رد  دزادـنین و  ریخأت  هب  ار  اـشع  برغم و  زاـمن  دـیاب  دیـسر ، یعناـم  بش 
هب ار  بش  نآ  هک  تسا  بحتسم  و  دراذگب ، مدق  مارحلا  رعشم  رد  هک  تسا  بحتسم  دشاب ، هرورـص  یجاح  رگا  و  دیامن ، لوزن  هار  ِتسار 
ِیل َعَمَْجت  ْنأ  َُکلأْسأ  ّینإ  َّمُهَّللا  ٌعْمَج ، ِهِذه  َّمُهّللا  دـناوخب : ار  اعد  نیا  درب و  رـس  هب  یهلا  تعاطا  تدابع و  هب  دـشاب  روسیم  هک  رادـقم  ره 
ْیف َکَئاِیلوأ  َْتفَّرَع  ام  ِینَفِّرَُعت  ْنأ  َکـَیلإ  ُُبلطأ  َو  ِیبلَق ، یف  ِیل  ُهُعَمَْجت  ْنأ  َکـُْتلأس  يذَّلا  ِْریَْخلا  نِم  ِینِْـسیُؤت  ـال  َّمُهّللا  ِریَخلا ، َعِماوَج  اـهیف 

يرادقم ره  هب  و  دروآ ، اج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  تراهط  اب  حبـص  زامن  زا  دعب  تسا  بحتـسم  و  ِّرَـشلا . َعِماوج  ِینَیِقَت  ْنأ  و  اذـه ، یلِْزنَم 
زین ار  اعد  نیا  دیامن و  اعد  هاگ  نآ  دتسرفب ، تاولص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  دنک و  رکذ  قح  ترضح  تالـضفت  معن و  زا  دشاب  روسیم  هک 

َّمُهَّللا ِْسنالا ، َو  َّنِْجلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـش  یِّنَع  ْأَرْدا  َو  لالَْحلا ، َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوأ  َو  ِراّنلا ، َنِم  یتَبَقَر  َّکـُف  ِمارَْحلا ، ِرَعـشَْملا  َّبَر  َّمُهَّللا  دـناوخب :
َلَبْقَت َو  ِیتَْرثَـع ، ِینَلیُِقت  ْنأ  اذـه  ِینِطْوَم  یف  یتَِزئاـج  ْلَـعْجاَف  ٌةَِزئاـج ، ٍدـِفاو  ِّلُِـکل  َو  ٍلوُؤـسَم ، ُْریَخ  ٍّوُعْدَـم و  ُریَخ  َو  ِهیلإ ، ٍبوـُلطَم  ُْریَخ  َتنا 
دومن دهاوخ  ْیمَر  ینم  رد  هک  ار  ییاههزیرگنس  تسا  بحتسم  و  ِيداز . اینُّدلا  َنِم  يْوقَّتلا  ِلَعْجا  َُّمث  یتَئیِطَخ ، ْنَع  َزِواُجت  ْنأ  َو  ِیتَرِذعَم ،

هب دیـسر  رّـسحم  يداو  هب  هتفر و  ینم  يوس  هب  هفلدزم  زا  هک  یتـقو  تسا  بحتـسم  تسا و  هناد  داـتفه  اـهنآ  عومجم  و  درادرب ، هفلدزم  زا 
َو ِیَتبَوت ، ْلَبقا  َو  يِدهَع ، یل  مِّلَـس  َّمُهَّللا  دیوگب : دهد و  تکرح  ار  دوخ  يراوس  تسا  هراوس  رگا  و  دور ، دنت  رتش  دننام  مدـق  دـص  رادـقم 

. يِدَْعب ُتْکََرت  ْنَمِیف  ِینُْفلْخا  َو  ِیتَوْعَد ، ْبِجأ 

ینم تابجاو 

رد و  ینم . رد  تسا  یلحم  مان  هک  هرمج  هب  نتخادـنا  گیر  ینعی  هبقع ؛ هرمج  ْیمَر  هبقع  هرمج  ْیمَر  فلا ) تسا : رما  هس  ینم  تابجاو  زا 
نآ رگا  سپ  دوش . هتفگ  گیر - ینعی  یصح -»  » نآ هب  دزادنیب ، دهاوخیم  هک  یگنس  رد  تسا  طرـش  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دنچ  اجنیا 
لثم گیر  ریغ  هب  هچنانچ  تسین ، یفاک  زین  دشاب  گرزب  یلیخ  رگا  و  تسین ، یفاک  نش )  ) لثم دوشن  هتفگ  نآ  هب  گیر  هک  دشاب  زیر  ردق 

زا اهگنس  هک  تسا  طرش  هلأسم 2 - درادن . عنام  رمرم  گنـس  یتح  اهگنـس  ماسقا  اما  و  تسین ، زیاج  زین  تارهاوج  ماسقا  فزخ و  خولک و 
دجـسم مارحلا و  دجـسم  رگم  درادرب  دناوتیم  دـشاب  حابم  هک  یعـضوم  ره  زا  مرح  رد  و  تسین ، یفاک  مرح  جراخ  گنـس  و  دـشاب ، مرح 
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ار اهنآ  ینعی  دنشاب ؛ رکب  اهگنـس  هک  تسا  طرـش  هلأسم 3 - درادرب . رعـشم  زا  تسا  بحتـسم  و  طوحا ، رب  انب  دـجاسم  ریاـس  هکلب  فیخ ،
هچنآ ای  یبصغ  گنس  اب  سپ  دشاب ، حابم  هک  تسا  طرش  هلأسم 4 - لبق . ياهلاس  رد  هچ  رگا  دشاب  هتخادنین  حیحص  هجو  هب  يرگید  سک 

و نآ ، بورغ  ات  تسا  دـیع  زور  باتفآ  عولط  زا  گنـس  نتخادـنا  تقو  هلأسم 5 - تسین . یفاـک  هدرک  تزاـیح  شدوخ  يارب  يرگید  هک 
. دزادنیب شبیان  ای  شدوخ  رگید  لاس  رد  ًاطایتحا  دشن  رکذتم  تقو  نآ  ات  رگا  و  دروآ ، اج  هب  دناوتیم  مهدزیـس  زور  ات  درک  شومارف  رگا 

نالطب بجوم  هک  ریغ  هب  لمع  نداد  شیامن  ایر و  نودب  صلاخ  دصق  اب  تین ، لوا : رما : دنچ  اهگنـس  نتخادنا  رد  تسا  بجاو  هلأسم 6 -
هرمج هب  نتخادنا ، هب  هکنآ  موس : تسین ؛ یفاک  هرمج ، هب  دراذگب  تسد  اب  کیدزن و  دورب  رگا  سپ  دزادنیب ، ار  اهنآ  هکنآ  مود : دوشیم ؛

رگا نکل  تسین ، یفاک  دیسر ، هرمج  هب  نآ  کمک  ای  نآ  هطـساو  هب  دروخ و  نآ  هب  نارگید  گنـس  تخادنا و  ار  گنـس  رگا  سپ  دسرب ؛
دیاب مجنپ : دـشاب ؛ تفه  دـیاب  اههزیرگنـس  ددـع  مراهچ : ًارهاظ ؛ تسا  یفاک  دـسرب ، هرمج  هب  دـنک و  هناـمک  دروخب و  ییاـج  هب  گـنس 

مه اب  ار  ددـع  دـنچ  ای  ار  همه  رگا  یلو  درادـن ؛ عنام  دروخب  هرمج  هب  مه  اب  رگا  تروص  نیا  رد  دزادـنیب و  مه  ِبقع  یکی  یکی  جـیردتب 
ای هدرک  لامعتسا  يرگید  ار  گنـس  هک  دنک  کش  رگا  هلأسم 1 - دسرب . مه  لابند  دـسرن و  هرمج  هب  مه  اب  هچ  رگا  تسین  یفاک  دزادـنیب 

رگا هلأسم 3 - دنکن . انتعا  دـناهدروآ ، جراخ  زا  دـهدب  لامتحا  تسا  مرح  رد  هک  ار  یگنـس  رگا  هلأسم 2 - دزادـنیب . نآ  هب  تسا  زیاج  هن ،
رد دـنک  کش  رگا  هلأسم 4 - دنکن . افتکا  نآ  هب  دیاب  دوشیم ، هتفگ  گیر  ینعی  یـصح »  » دزادـنیب دـهاوخیم  هک  یگنـس  هب  دـنک  کش 
هک یگنـس  هک  دنک  کش  رگا  نینچمه  و  دنک ، ادیپ  ددع  هب  ملع  ات  دزادنیب  نادنچ  دیاب  تسا ، لمع  لوغـشم  هک  یتقو  رد  نتخادـنا  ددـع 
ود دیاب  دیسرن ، هرمج  هب  تخادنا  هک  ار  یگنـس  رگا  هلأسم 5 - دنک . ادیپ  ندیـسر  هب  ملع  ات  دزادنیب  دیاب  هن ، ای  هرمج  هب  دروخ  تخادـنا ،
هب ًاهابتـشا  هدش و  بصن  يرگید  ياهزیچ  هرمج  يولهپ  رگا  سپ  تسا ، هدیـسر  هک  دوب  نآ  شنامگ  ْیمَر  تقو  رد  هچ  رگا  دزادنیب  هبترم 

عنام دزادنیب  مه  اب  ار  گنس  دنچ  رگا  هلأسم 6 - شبیان . هلیسو  هب  رگید  لاس  رد  هچ  رگا  دنک ، هداعا  دیاب  تسین و  یفاک  هدرک ، ْیمَر  اهنآ 
هلأسم دزادنیب . گنـس  هدایپ  هراوس و  تسا  زیاج  هلأسم 7 - همه . ای  دروخب  لحم  هب  اهنآ  زا  یکی  هچ  دوشیم ، باـسح  یکی  نکل  درادـن ،

زا دعب  رگا  هلأسم 9 - دشاب . یفاک  نخالف »  » اب تسین  دیعب  یلو  تسین ، یفاک  دزادنیب  ناهد  ای  اپ  اب  رگا  دزادنیب ، تسد  اب  ار  گنس  دیاب  - 8
ددرگرب و هک  تسا  نآ  طایتحا  دنک ، هصیقن  رد  کش  رگا  اهگنـس ، ددع  رد  دنک  کش  دش  فرـصنم  لحم  زا  تخادنا و  ار  گنـس  هکنآ 
رد ای  گنـس  نتخادنا  رد  دنک  کش  ندیـشارت  رـس  ای  حبذ  زا  دعب  رگا  هلأسم 10 - دـنکن . انتعا  هدایز  رد  کش  رد  و  دـنک ، مامت  ار  هصیقن 
رد رگا  یلب  دراذگب ؛ تحـص  رب  انب  هن ، ای  هتخادنا  تسرد  هکنیا  رد  دـنک  کش  ندـش  غراف  زا  دـعب  رگا  هلأسم 11 - دنکن . انتعا  نآ ، ددـع 

گنـس ای  دشاب  هتخادنا  اپ  اب  هک  داد  لامتحا  تسناد و  ار  ندیـسر  رگا  یلو  دـنک ، هداعا  دـیاب  دـنک  کش  لحم  هب  يرخآ  گنـس  ندیـسر 
طرش اهگنـس  نتخادنا  رد  هلأسم 13 - درادـن . رابتعا  نآ  ددـع  گنـس و  ندیـسر  هب  نظ  هلأسم 12 - دنکن . انتعا  دشاب ، هتخادـنا  لمعتـسم 

هب دنناوتیمن  هک  یناسک  اهضیرم و  اههچب و  زا  هلأسم 14 - تسین . طرش  تراهط  زین  اهگنس  دوخ  رد  و  ثبخ ، ای  ثدح  زا  تراهط  تسین 
رگا هک  تسا  طایتحا  قفاوم  هکلب  تسا ، بحتـسم  هلأسم 15 - دنک . تباین  رگید  یـسک  دننک ، ْیمَر  ناشدوخ  امغا - لثم  يرذع - هطـساو 
شوه هب  شوهیب  دـش و  بوخ  ضیرم  رگا  هلأسم 16 - دنزادنیب . گنـس  وا  روضح  رد  هرمج و  دزن  دـنربب  دـننک و  لمح  ار  ضیرم  دوشب ،

دیاب دمآ  شوه  هب  ای  دش  بوخ  نتخادنا  گنس  نیب  رد  رگا  و  دنک ، هداعا  شدوخ  تسین  مزال  تخادنا  ار  اهگنـس  بیان  هکنآ  زا  دعب  دمآ 
زا دنراد  رذـع  هک  یناسک  هلأسم 17 - تسا . لکـشم  هدرک  لمع  بیان  هک  يرادقم  هب  ندرک  تیافک  و  دزادـنیب ، گنـس  رـس ، زا  شدوخ 

. دشاب هک  بش  تقو  ره  دننک ، لمع  بش  دنناوتیم  دننک ، ْیمَر  زور  هکنیا 

تارمج یْمَر  تابحتسم 

ْیمَر هدامآ  هتفرگ و  تسد  رد  ار  اهگنـس  هک  یماـگنه  . 2 ْیمَر ؛ لاح  رد  ندوب  تراهط  اـب  . 1 تسا : بحتـسم  زیچ  دنچ  تارمج  ْیمَر  رد 
ره . 4 دیوگب ؛ ریبکت  دزادـنایم  هک  یگنـس  ره  اب  . 3 یلَمَع . یف  َّنُهْعَفْرا  َو  ِیل ، َّنِهِـصْحأَف  یتایَـصَح ، ِهِذه  َّمُهَّللا  دـناوخب : ار  اعد  نیا  تسا 
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هیلع هَّللا  یلص  َکِِّیبَن  ِۀَّنُـس  یلَع  َو  َِکباتِکب  ًاْقیِدْصَت  َّمُهَّللا  َناْطیَّشلا ، یِّنَع  ْرَحْدا  َّمُهَّللا  ُرَبکا ، ُهَّللا  دناوخب : ار  اعد  نیا  دزادنایم  هک  ار  یگنس 
عارذ هدزناپ  ای  هد  هبقع  هرمج  رد  هرمج  وا و  ناـیم  . 5 ًارْوُفْغَم . ًاْبنَذ  َو  ًارْوُکْشَم ، ًایْعَـس  َو  ًالُوبْقَم ، اًلَمَع  َو  ًاروْربَم ، ًاَّجَح  ِیل  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  هلآ ، و 

یلوا و هرمج  دـیامن و  ْیمَر  هلبق  هب  تشپ  هرمج و  هب  ور  ار  هـبقع  هرمج  . 6 دتسیاب ؛ هرمج  هرانک  یطسو  یلوا و  هرمج  رد  و  دشاب ، هلـصاف 
زا سپ  . 8 دزادـنیب ؛ تداهـش  تشگنا  نخان  اب  هدراذـگ و  ماـهبا  تشگنا  رب  ار  هزیرگنـس  . 7 دـیامن ؛ ْیمَر  هداتـسیا  هلبق  هب  ور  ار  یطـسو 

. ُریِصَّنلا َمِْعن  یلْوَْملا و  َمِْعن  َو  ُبَّرلا ، َمِْعنَف  ُتلَّکََوت ، َکیَلَع  َو  ُْتِقثَو ، َِکب  َمُهَّللا  دناوخب : ار  اعد  نیا  ینم  رد  دوخ  ياج  هب  نتشگرب 

حبذ

ای واگ  کی  ای  رتش  کی  ینعی  يْدَه ؛ کی  حبذ  دروآیم  اج  هب  عتمت  جح  هک  یـسک  رب  تسا  بجاو  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دنچ  نآ  رد  و 
لاح رد  يْدَه  کی  تکرش  هب  رفن  دنچ  يارب  دنکیمن  تیافک  هلأسم 2 - تسا . رتهب  واگ  نآ  زا  سپ  تسا و  لضفا  رتش  و  دنفسوگ ، کی 

هلأسم دوشیم . رکذ  هک  تسا  هزور  حبذ و  رد  تکرش  نیب  عمج  بجاو  طایتحا  و  تسا ، لاکشا  لحم  زین  ترورـض  لاح  رد  هکلب  رایتخا ،
رگا هکنآ  لوا : دوش : تاعارم  دیاب  تسا و  ربتعم  زیچ  دنچ  يْدَه  رد  هلأسم 4 - تسین . یفاک  روکذـم  ناویح  هس  زا  ریغ  تاناویح  ریاس  - 3
لاس ود  زا  رتمک  بجاو  طایتحا  رب  انب  تسا  واگ  رگا  و  دـشاب ، هدـش  لاس  شـش  رد  لخاد  دـشابن و  لاس  جـنپ  زا  رتمک  نآ  نس  دـشاب  رتش 

دـشابن لاس  کی  زا  رتمک  بجاو  طایتحا  هب  شیم  رد  و  دشابن ، واگ  نس  زا  رتمک  ُزب  رد  نینچمه  و  دشاب ، هدش  لاس  هس  رد  لخاد  دشابن و 
دیاب موس : طایتحا ؛ رب  انب  یلچک  لثم  یتح  تسین ، یفاک  ضیرم  ناویح  سپ  دشاب ، حیحـص  دـیاب  مود : دـشاب ؛ هدـش  مود  لاس  رد  لخاد  و 
یفاک يوقا  رب  انب  نآ  یگنل  ای  يروک  دـشاب  حـضاو  رگا  سپ  تسین ؛ یفاک  صقان  و  دـشاب ، ءازجـالا  ماـت  دـیاب  مراـهچ : دـشابن ؛ ریپ  یلیخ 

هدیربشوگ دیاب  دشاب و  هدشن  دیفـس  شمـشچ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسین و  یفاک  بجاو  طایتحا  هب  دشابن  حضاو  رگا  و  تسین ،
نآ طایتحا  و  تسا ، یفاک  دـشاب  هیپ  وا  هدرُگ  رد  رگا  و  دـشابن ، رغال  دـیاب  مجنپ : دـشابن ؛ هدـیرب  ای  هتـسکش  نآ  لخاد  خاش  هدـیربمد و  و 
نآ هضیب  دیاب  متفه : دنشاب ؛ هدرواین  نوریب  ار  نآ  ْنیَتَیْصخ  دیاب  ینعی  دشابن ؛ یصخ »  » دیاب مشش : دنیوگن ؛ رغال  فرع  رد  ار  نآ  هک  تسا 

یلـصا تقلخ  رد  خاش  ای  شوگ  رگا  و  بجاو ، طایتحا  هب  دشابن  مُدیب  تقلخ  لصا  رد  دیاب  متـشه : بجاو ؛ طایتحا  هب  دنـشاب  هدیبوکن  ار 
هلأسم تسا : هلأسم  دنچ  اجنیا  رد  و  دشابن . هضیبیب  تقلخ  لصا  رد  مهن : تسا ؛ طایتحا  فالخ  هچ  رگا  تیافک ، تسین  دیعب  دشاب  هتشادن 
هجحلا يذ  هام  رد  تسا  ملاس  نآ و  نیب  عمج  رد  طاـیتحا  هچ  رگ  یـصخ ، حـبذ  تیاـفک  تسین  دـیعب  دوشن  تفاـی  یـصخ  زا  ریغ  رگا  - 1
تهارک دناهتفگ  نکل  تسا  یفاک  بجاو ، حـبذ  رد  شیمواگ  هلأسم 2 - هزور . صقان و  نیب  عمج  ای  رگید ، لاس  دـشن  رگا  و  لاس ، ناـمه 

هلزنم هب  هک  تسا  یهایس  تخـس  خاش  جراخ ، خاش  و  درادن ؛ لاکـشا  دشاب  هدیرب  ای  هتـسکش  شجراخ  خاش  ناویح ، رگا  هلأسم 3 - دراد .
نآ طایتحا  و  درادن ، عنام  نآ  ندوب  خاروس  شوگ و  نتشاد  فاکش  هلأسم 4 - تسا . دیفس  خاش  نآ  هک  لخاد  خاش  يارب  زا  تسا  فالغ 

تسا يزیچ  رتمک  دنفسوگ  کی  هلأسم 6 - بجاو . طایتحا  هب  دنکب  هبقع  هرمج  ْیمَر  زا  دعب  ار  حبذ  دیاب  هلأسم 5 - دشابن . نینچ  هک  تسا 
رتش دص  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ - لوسر  هک  تسا  تیاور  رد  تسا و  لضفا  دنک  حبذ  رتشیب  هچ  ره  نکل  حـبذ ، يارب  تسا  یفاک  هک 

يارب ار  اهنآ  يات  شـش  تصـش و  دـندرک و  رحن  مالـسلا - هیلع  نینمؤملا - ریما  ترـضح  يارب  ار  اهنآ  يات  راهچ  یـس و  دـندروآ ، هارمه 
و دنک ، حبذ  ینم  رد  دریگب و  هجحلا  يذ  هیقب  رد  هک  دراذگب  ینیما  صخش  شیپ  ار  نآ  تمیق  دوشن  تفای  يْدَه  رگا  هلأسم 7 - ناشدوخ .
هک ندوب  یـصخ  تهج  ریغ  زا   ) دوـش تفاـی  صقاـن  يْدَـه  رگا  هلأـسم 8 - دـنکب . ار  راـک  نیا  دـعب  لاـس  دوـشن  نکمم  لاـس  نیا  رد  رگا 

و دنک ، حبذ  هدنیآ  لاس  رد  دشن  رگا  و  هجحلا ، يذ  هیقب  رد  مه  مات  يْدَه  کی  دنک و  حـبذ  ار  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تشذـگ )
هلأـسم 9- دـش . رکذ  هک  يوحن  هب  هزور  دـش و  هتفگ  هک  يروط  هب  ماـت  يْدَـه  صقاـن و  يْدَـه  نیب  دـنک  عمج  هک  تسا  نآ  رتهب  طاـیتحا 
ار حبذ  نآ  ریغ  ای  یشومارف  لثم  يرذع  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 10 - دزادنین . ریخأت  دیع  زور  زا  ار  يْدَه  حـبذ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 

زین يدمع  ریخأت  رد  و  هجحلا ، يذ  هام  هیقب  رد  دشن  رگا  و  دـنک ، حـبذ  قیرـشت »  » مایا رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درکن ، دـیع  زور  رد 
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، هدوب صقان  ای  ضیرم  هک  دش  مولعم  دـعب  درک  حـبذ  تسا  ملاس  حیحـص و  هکنآ  نامگ  هب  ار  یناویح  رگا  هلأسم 11 - تسا . مکح  نیمه 
هلأسم تسا . یفاک  تسا ، رغال  دش  مولعم  دعب  درک ، حبذ  یقاچ  نامگ  هب  ار  یناویح  رگا  هلأسم 12 - دنک . حبذ  هرابود  دیاب  تسین و  یفاک 

، تسا قاچ  دش  مولعم  دعب  درک و  حبذ  ًائاجر  ادخ  تعاطا  يارب  دیآرد  قاچ  هکنآ  دیما  هب  دـیرخ و  يرغال  نامگ  هب  ار  یناویح  رگا  - 13
دیما هب  هن  درک  حـبذ  یتـالابمیب  يور  زا  نکل  دادیم ، لاـمتحا  اـی  تسا  قاـچ  ناوـیح  هک  دادیمن  لاـمتحا  رگا  هلأسم 14 - تسا . یفاـک 

حبذ دـنوادخ  تعاطا  يارب  هلأسم  هب  لهج  هطـساو  هب  تشاد و  داـقتعا  ار  نآ  يرغـال  رگا  هلأسم 15 - تسین . یفاک  دـنوادخ  رما  تقفاوم 
هلأسم هب  لهج  هطساو  هب  تشاد و  داقتعا  ار  ندوب  صقان  رگا  هلأسم 16 - تسا . هداعا  رد  بجاو  طایتحا  تسا ، قاچ  دش  مولعم  دعب  درک ،

تمسق هس  ار  هحیبذ  هک  تسا  نآ  طایتحا  هلأسم 17 - دشاب . یفاک  ًارهاظ  تسا ، حیحـص  دش  مولعم  دعب  درک و  حبذ  دنوادخ  تعاطا  يارب 
نکل و  دنهدب ، نینمؤم  هب  ار  هقدص  دنروخب و  هحیبذ  زا  مه  يردق  و  دنهدب ، هقدص  ار  تمـسق  کی  دنهدب و  هیده  ار  تمـسق  کی  دننک ،

درادـن و لاکـشا  دـهدب ، اهنآ  هب  ار  هحیبذ  مامت  هکنآ  ای  دـهدب  رافک  يارقف  هب  ار  هقدـص  رگا  و  تسین ، بجاو  اهطایتحا  نیا  زا  کی  چـیه 
ار حـبذ  هک  تسا  زیاج  هلأـسم 18 - تسا . بولطم  یلیخ  هحیبذ  زا  يردـق  ِندروخ  رد  ًاـصوصخ  طاـیتحا  نکل  تسین ، ارقف  هصح  نماـض 
هک تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هلأسم 19 - دـنک . تین  مه  صخـش  دوخ  ًاطایتحا  و  دـنک ، بیان  ار  تین  دـهد و  ماجنا  تباین  هب  رگید  یـسک 

نمؤم ریغ  تسد  هب  یناـبرق  هک  یتروـص  رد  هلأسم 20 - تارافک . حـبذ  رد  روط  نیمه  و  تسین ، تقو  زا  یلاـخ  هکلب  دـشاب ، نمؤم  حـباذ 
هب لهاج  ای  تسین ، نمؤم  حـباذ  هک  دوشن  هجوتم  ینابرق  تقو  رد  دـنچ  ره  دـنک  یناـبرق  هبترم  ود  دـیاب  و  دـنکیمن ، تیاـفک  دریگ  ماـجنا 

تسا نآ  طایتحا  هلأسم 22 - تسا . مزال  دنوادخ  تعاطا  دصق  صلاخ و  تین  نآ  رد  تسا و  تادابع  زا  مه  حبذ  هلأسم 21 - دشاب . هلأسم 
لثم دـشاب ، هدـش  ثداح  یبیع  هکنآ  لامتحا  رد  يوقا  هچ  رگا  دـننک ، هنیاعم  ار  نآ  دـنهدب  دنفـسوگ  رد  ضرم  ای  صقن  لاـمتحا  رگا  هک 

زا تسا  لمتحم  هک  ییاهبیع  رد  طایتحا  و  تسا ، هنیاعم  موزل  مدع  دندرک ، یصخ  ار  نآ  ای  دندیرب  ار  شمد  ای  شوگ  دهدب  لامتحا  هکنآ 
، ار طیارـش  ریاس  نتـشادن  ای  ندوب  صقان  داد  لامتحا  ندرک  حبذ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 23 - دوشن . كرت  هدوب ، دازردام  هتـشاد و  دـلوت  لاح 

داد لامتحا  مرُحم  صخـش  نآ  زا  دعب  داد و  ماجنا  بیان  و  حبذ ، ندرک و  يرادیرخ  يارب  داد  تباین  یـسک  هب  رگا  هلأسم 24 - دنکن . انتعا 
يرادیرخ يارب  درک  بیان  ار  یسک  رگا  هلأسم 25 - تسا . یفاک  حبذ  و  دنکن ، انتعا  لامتحا  نیا  هب  دشاب  هدرکن  لمع  طیارـش  هب  بیان  هک 

روتسد فالخ  رب  ًادمع  بیان  رگا  هلأسم 26 - دنکیمن . تیافک  نامگ  و  تسا ، هدرک  لمع  هکنیا  هب  نانیمطا  ای  دنک  ادیپ  ملع  دیاب  حبذ ، و 
رگا هلأسم 27 - دنک . حبذ  هبترم  ود  دیاب  و  دهدب ، ار  نآ  تمارغ  دـیاب  تسا و  نماض  درک  لمع  نآ  نتـشک  رد  ای  هحیبذ  فاصوا  رد  عرش 
نماض تسین  مولعم  ّالا  و  تسا ، نماض  تسا  هتفرگ  ترجا  لمع  يارب  رگا  دـنک  لـمع  روتـسد  فـالخ  رب  لـهج  اـی  هابتـشا  يور  زا  بیاـن 

زور هس  دیاب  حبذ  رب  دشابن  رداق  رگا  هلأسم 1 - تسا : هحیبذ  لدب  هب  عجار  هلأسم  دنچ  اجنیا  رد  و  دوش . هداعا  دیاب  تروص  ره  رد  و  دشاب ،
هتـشاد ار  يْدَه  هن  هک  تسا  نآ  دشابن  حـبذ  رب  رداق  هکنیا  زا  دارم  هلأسم 2 - دریگب . هزور  جـح  زا  تعجارم  زا  سپ  زور  تفه  جـح و  رد 

دیاب دشاب ، هتـشاد  دنک  ادا  هک  يزیچ  ضرق  يازا  رد  دنک و  ضرق  تقـشم  تمحز و  نودب  دناوتیم  رگا  هلأسم 3 - ار . شلوپ  هن  و  دـشاب ،
، درخب يْدَه  و  دشورفب ، دیاب  دشورفب  تسا  رفـس  هنوئم  زا  دیاز  هک  يزیچ  تقـشم  نودب  دناوتیم  رگا  هلأسم 4 - دنک . حبذ  دـنک و  ضرق 

هیهت درک و  بسک  رگا  نکل  دنک ، هیهت  ار  يْدَه  لوپ  دنک و  بسک  تسین  مزال  هلأسم 5 - دشورفب . تسین  مزال  دشاب  هچ  ره  ار  سابل  نکل 
و دـنک ، حـبذ  دـیاب  ًارهاظ  تخورف  تشاد و  دـیاز  سابل  رگا  نکل  دـشورفب ، تسین  مزال  ار  سابل  هچ  رگا  هلأسم 6 - دنک . حبذ  دـیاب  درک 
زا هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  و  دریگب ، هجحلا  يذ  هاـم  رد  دـیاب  ار  هزور  ِزور  هس  نیا  هلأسم 7 - دریگب . مه  هزور  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 
زور دریگب ، هزور  تسناوـتن  متفه  زور  رگا  هلأسم 9 - دـشاب . مه  لابند  زور  هس  نیا  دـیاب  هلأـسم 8 - دریگن . رتولج  و  دریگب ، مهن  اـت  متفه 

مهدزاود و مهدزای و  هک  قیرشت  مایا  زا  دعب  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دریگب ، ینم  زا  تعجارم  زا  دعب  رگید  زور  کی  دریگب و  مهن  متشه و 
هزور ینم  رد  قیرـشت  ماـیا  رد  هکلب  دریگب ، تسین  زیاـج  ینم  رد  قیرـشت  ماـیا  رد  ار  هزور  ِزور  هس  نیا  هلأـسم 10 - دریگب . تسا  مهدزیس 
متشه هتفرگن و  هزور  ار  متفه  زور  هک  یسک  يارب  بحتـسم  طایتحا  هلأسم 11 - هن . ای  دروایب  اج  هب  جـح  هچ  تسا ، مارح  سک  همه  يارب 
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و مهدزیـس - ینعی  تسا  ندرک  چوـک  زور  نآ ، لوا  هک  دریگب - هزور  زور  هس  ینم  زا  تـعجارم  زا  دـعب  هـک  تـسا  نآ  هـتفرگ ، ار  مـهن  و 
، تفرگن هزور  ار  متشه  زور  رگا  هلأسم 12 - دشاب . بجاو  هزور  يادا  يارب  زور  جنپ  زا  زور  هس  هک  دـشاب  نآ  شدـصق  و  دریگب ، یلاوتم 

رخآ ات  داتفا  قیوعت  هزور  متشه  زا  رگا  تسا  زیاج  هلأسم 13 - دریگب . مه  لابند  زور  هس  ینم  زا  تعجارم  زا  دـعب  دریگن و  مه  ار  مهن  زور 
نیا هلأسم 14 - دریگب . ًاروف  قیرـشت  مایا  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هچ  رگا  دریگب ، هزور  ار  زور  هس  نیا  دـهاوخب  تقو  ره  هجحلا  يذ 

، تسین تلهم  هکم  رد  زور  هس  ندنام  يارب  رگا  هکلب  دنک ، تماقا  دصق  هکم  رد  تسین  مزال  دریگب و  هزور  دـناوتیم  رفـس  رد  ار  زور  هس 
نکل دنک ، حبذ  تسین  مزال  يْدَـه ، زا  دـش  نکمتم  نآ  زا  دـعب  تفرگ و  ار  هزور  زور  هس  رگا  هلأسم 15 - دریگب . تسا  زیاـج  مه  هار  نیب 
دیاب دـش  مامت  هجحلا  يذ  هام  ات  تفرگن  ار  هزور  ِزور  هس  نیا  رگا  هلأسم 16 - دنک . حبذ  دیاب  دش  نکمتم  زور  هس  ندـش  مامت  زا  لبق  رگا 

اج هب  هرمع  هب  مارحا  زا  دـعب  ار  هزور  زور  هس  نـیا  دـیاب  هلأسم 17 - درادن . هدیاف  هزور  و  دـنک ، حـبذ  ینم  رد  شبیان  ای  شدوخ  ار  يْدَـه 
نآ بجاو  طایتحا  هلأسم 19 - دریگب . هزور  جح  رفس  زا  تعجارم  زا  دعب  دیاب  ار  هیقب  زور  تفه  هلأسم 18 - دناوتیمن . نآ  زا  لبق  دروآ و 
رد تماـقا  ياـنب  هکنآ  رگم  دریگب ، هزور  هار  رد  اـی  هکم  رد  ار  زور  تفه  نیا  تسین  زیاـج  هلأـسم 20 - دروآ . اـج  هب  یپ  رد  یپ  هک  تسا 

و دروآ ، اج  هب  تسا  زیاج  دنک  تعجارم  دوخ  نطو  هب  تسناوتیم  تدم  نآ  رد  هک  درذگب  یتدم  رگا  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتشاد  هکم 
هکم رد  هک  یـسک  يارب  تسین  دـیعب  دـننکیم  تعجارم  امیپاوه  اب  هک  ماـیا  نیا  رد  هلأسم 21 - دـنامب . هام  کی  رگا  تسا  زیاـج  نینچمه 

نآ فالخ  طایتحا  نکل  دریگب ، هزور  دنک و  ربص  دناسریم  لحم  هب  ار  صاخـشا  امیپاوه  هک  يرادـقم  نامه  هب  دـشاب  زیاج  هدرک  تماقا 
نطو زا  ریغ  يدـلب  رد  اـی  هار  رد  هـچ  هـکم  ریغ  رد  رگا  هلأـسم 22 - دـنکن . ار  زور  تفه  زور و  هس  نیب  عـمج  بجاو  طاـیتحا  هب  تـسا و 
نطو هب  دوـمیپیم  هار  رگا  هک  دـنک  ربـص  يرادـقم  هـب  هـچ  رگا  دریگب  اـجنآ  رد  ار  هزور  زور  تـفه  دـناوتن  ًارهاـظ  درک  تماـقا  شدوـخ 

هب ندیـسر  عقوم  باسح  يادـتبا  روط  نیمه  دریگب و  ار  هزور  تسا  زیاـج  هکم  رد  دـنامب  رگا  هک  ار  یهاـم  يادـتبا  هلأسم 23 - دیسریم .
زا لبق  دش و  نتفرگ  هزور  زا  نکمتم  رگا  هلأسم 24 - دنک . باسح  درک  هکم  هب  تماقا  ای  ترواجم  يانب  هک  یتقو  زا  دـیاب  ًارهاظ  ار  نطو 

هلأـسم 25- بجاو . طاـیتحا  رب  اـنب  ار  رگید  زور  تفه  و  يوقا ، رب  اـنب  دـنک  اـضق  ار  زور  هس  وا  ّیلو  تسا  بجاو  درم ، دریگب  هزور  هکنآ 
هلأسم دریگب . دـناوتیم  درک ، تماقا  دـصق  رگید  ياج  رد  رگا  سپ  دریگب ، هزور  اج  نامه  رد  دوخ  دـلب  هب  نتـشگرب  زا  دـعب  تسین  مزـال 
لحم رد  دـناوتیم  تسا  یقاب  هجحلا  يذ  هام  هک  یتروص  رد  دوخ ، لـحم  هب  تشگرب  هکم و  رد  دـشن  هزور  زور  هس  زا  نکمتم  رگا  - 26

. دشاب ینیما  صخش  هلیسو  هب  هچ  رگا  دنک ، حبذ  يْدَه  دیاب  دشاب  هتشذگ  هام  رگا  دهدب و  هلصاف  هزور  ْزور  تفه  اب  نکل  دریگب ،

يْدَه هقرفتم  لئاسم 

، نیا رب  انب  تسا ؛ لطاب  نآ  ضبق  نودـب  ینابرق و  زا  لـبق  ریقف  مهـس  هبه  اـی  شورف  و  تسین ، بجاو  مسق  هس  هب  یناـبرق  میـسقت  هلأسم 1 -
هلأسم تسین . حیحص  دننکیم ، هبه  ای  دنـشورفیم  یجاح  دوخ  هب  ینابرق  زا  ار  ریقف  ثلث  ریقف  زا  تلاکو  ای  رقف  ياعدا  هب  هک  یـضعب  لمع 

رخآ ات  ول  ناکما و  تروص  رد  دنچ  ره  تروص  نیا  رد  هدش و  هتخاس  رَّسُحم  يداو  رد  یمک  یلعف  خلـسم  ینم ، رد  هک  دوشیم  هتفگ  - 2
يارب دناوتیم  تسا  جـح  رد  ریجا  هک  یـسک  هلأسم 3 - تسا . يزجم  دـیدج  خلـسم  رد  ینابرق  نکل  دـننک ، ینابرق  ینم  رد  دـیاب  هجحیذ 

. دـیامنیم ار  دـهدیم  ماجنا  دوخ  لکوم  فرط  زا  شلکوم  هک  یجح  ینابرق  تین  روبزم  لیکو  دـنک و  لـیکو  ار  یثلاـث  صخـش  یناـبرق ،
تیافک بش  رد  حـبذ  ًانایـسن ، ای  اًلهج  ای  ًادـمع  دـش  ریخأت  رگا  نکل  طوحالا ، یلع  تسین  زیاج  ًادـمع  دـیع  زور  زا  حـبذ  ریخأت  هلأسم 4 -
يرگید ینابرق  دننک  ریصقت  ای  ْْقلَح  هکنیا  زا  لبق  دنناوتیم  دننک  ینابرق  وا  يارب  هک  دنتـسه  يرگید  لیکو  هک  یناسک  هلأسم 5 - دنکیم .

درخیم و دنفسوگ  يدادعت  نانآ  همه  يارب  كرتشم  لوپ  اب  یسک  دنراذگیم و  مه  يور  لوپ  جاجح  زا  یعمج  س - - 6 دنیامن . حبذ  ار 
تروص رد  ایآ  و  ریخ ، ای  دراد  لاکـشا  حبذ  بیترت  نیا  ایآ  دنکیم ، ینابرق  دنکیم و  دصق  رفن  کی  يارب  ار  دنفـسوگ  ره  حبذ ، تقو  رد 

، دنـشاب یـضار  لوپ  نابحاص  رگا  ج - دوشیم ؟ ادیپ  یعـضو  هچ  دناهداد  لوپ  هزادـنا  کی  هب  همه  هکنیا  اب  تمیق  رد  نادنفـسوگ  توافت 
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ماجنا ار  هبترتم  لامعا  ْْقلَح و  دـعب ، تسا و  هدومن  حـبذ  وا  دـناهداد و  نمؤم  ریغ  هب  ار  دوخ  دنفـسوگ  هک  یناـسک  س - - 7 درادن . لاکشا 
ینابرق یسک  س - - 8 تسا . حیحـص  هبترتم  لامعا  ْْقلَح و  دننک و  هداعا  ار  حبذ  ج - تسیچ ؟ نانآ  هفیظو  دناهدش ، هجوتم  دعب  دـناهداد و 

قلح رب  هبترتم  لامعا  هدرک و  ْْقلَح  ینابرق  دیدجت  نودب  ًادمع  هجوت  نیع  رد  هدـش و  هجوتم  دـعب  تسا و  هتـشک  وا  هداد و  نمؤم  ریغ  هب  ار 
تحـص لامتحا  هکنیا  ضرف  اب  ج - دیامن ؟ هداعا  ار  لامعا  همه  ای  دنکب ، دیاب  ینابرق  طقف  ایآ  و  هن ، ای  تسا  هدـش  ّلُحم  ایآ  هداد ، ماجنا  ار 

رد س - - 9 تسا . حیحـص  شلامعا  تسا و  وا  هدهع  رب  ینابرق  طقف  تسا و  هدش  ّلُحم  هدادیم ، هدرک  نایتا  ینابرق  زا  دـعب  هک  ار  یلامعا 
. دییامرف موقرم  ار  كرابم  رظن  ًافطل  درادن ، مکح  رد  تحارـص  یلاع  یلاع  ترـضح  زا  هدـش  لقن  ترابع  دـیدج  خلـسم  رد  ینابرق  هلأسم 

مزال ای  دوش ، لصاح  طیارش  ندوب  هب  نیقی  هک  تسا  مزال  قیقحت  ینابرق  طیارش  رد  ایآ  س - - 10 تسا . يزُجم  دیدج  خلسم  رد  حبذ  ج -
، ناویح ندوبن  بویعم  ای  ندوبن  یـصخ  لثم  تسا ، نآ  ندوب  مامت  زا  دـعب  ناویح  رب  ضراع  صقن  هب  طوبرم  هک  یطیارـش  رد  ج - تسین ؟

مزال حباذ  ندوب  نمؤم  ای  ناویح  نس  لثم  رگید  طیارـش  رد  یلو  دنک ؛ حبذ  قیقحت  نودب  دناوتیم  کش  تروص  رد  تسین و  مزال  صحف 
اجنآ مکاح  ینوناق ، لحارم  یط  دعب  درک ، تیاکش  دندرب ، ار  شلوپ  دندز و  ار  یـسک  بیج  هکم  رد  س - - 11 دوش . لصاح  نیقی  تسا 
رگا ج - هن ؟ اـی  درخب  نآ  اـب  ار  یناـبرق  دنفـسوگ  دریگب و  ار  لوـپ  تسا  زیاـج  اـیآ  دـنهدب ، وا  هب  دـنریگب و  دزد  زا  ار  شلوـپ  درک  مـکح 

ینابرق يرگید  صخش  ای  شلایع  فرط  زا  حبذ ، رد  تلاکو  نتفرگ  نودب  یصخش  س - - 12 درادن . عنام  تسا ، وا  دوخ  لوپ  هک  دنادیم 
ینابرق وت  يارب  هاگنابرق  رد  نم  دـیوگب  شقیفر  اـی  شلاـیع  هب  یتقو  هک  تسا  نئمطم  دراد و  وا  زا  يوحف  نذا  هک  لاـیخ  نیا  هب  دـیامنیم 

-13 دشاب . هدرک  لیکو  ار  وا  رگم  تسین ، یفاک  ج - هن ؟ ای  تسا  یفاک  ینابرق  هوحن  نیا  دوشیم  مه  لاحشوخ  تسا و  یضار  وا  ماهدرک 
، دننکیم ینابرق  ناشیاقفر  يارب  ناشدوخ  دنشاب  هتشاد  تباین  ینابرق  رد  هکنیا  نودب  دنوریم و  هاگنابرق  هب  صاخشا  ضعب  دیع  زور  س -

یـسک لام  زا  لوپ  و  دنکیمن ، تیافک  ج - تسا ؟ یـسک  هچ  هدـهع  هب  ینابرق  لوپ  تسین ، یفاک  رگا  و  هن ؟ ای  تسا  یفاک  ینابرق  نیا  ایآ 
اب يرارق  کی  دنفسوگ  بحاص  جاجح و  هاگنابرق ، رد  س - - 14 دشاب . نیب  رد  يرورغ  هکنآ  رگم  تسا ، هدرک  جرخ  هک  دوشیم  جراخ 

یکی یکی  دنکیم و  لوبق  مه  یجاح  دربیم ، مان  غلبم و  نالف  هب  یکی  ره  دنهاوخیم  هک  يدنفـسوگ  سأر  دنچ  ره  هک  دـنراذگیم  مه 
لاکشا ج - تسین ؟ یلاکشا  ینابرق  رد  ایآ  دنکیم ، باسح  دنفسوگ  بحاص  اب  دوریم  دعب  دشکیم ، دراد  تلاکو  هک  يدارفا  تین  هب  ار 

زا مینکیم  ینابرق  مینکیم و  ادج  ار  دنفـسوگ  هد  هک  دـنراذگیم  رارق  دنفـسوگ  بحاص  اب  یجاح  رفن  هد  هاگنابرق  رد  س - - 15 درادن .
هب دنفـسوگ ، بحاص  اب  دیدج  رارق  نودب  دنیآیم و  نانآ  ياقفر  زا  رگید  رفن  دـنچ  نیب  نیا  رد  اًلثم ، يدوعـس  لایر  تسیود  یکی  يرارق 

ياهینابرق ایآ  دنهدب ، لوپ  دنفسوگ  بحاص  هب  دارفا ، ریاس  دادرارق  قبط  ینابرق  زا  دعب  هک  دنراد  انب  دننکیم و  ینابرق  دنفسوگ  ناشدادعت 
ینابرق ندیرب  رس  لوغشم  نمؤم  ریغ  س - - 16 درادن . عنام  دراد ، دنفـسوگ  بحاص  تیاضر  هب  نیقی  رگا  ج - ریخ ؟ ای  تسا  تسرد  نانآ 
ندیرب هک  يوحن  هب  وقاچ ، ندروآ  ندرب و  رد  دادیم  راشف  حباذ و  تسد  يور  تشاذـگ  تسد  دـشیم  ینابرق  وا  يارب  هک  یـصخش  دوب ،

زور رد  س - - 17 تسین . حیحص  هدرکن ، حبذ  شدوخ  رگا  ج - تسا ؟ حیحص  ینابرق  نیا  ایآ  دشیم ، هداد  دانسا  ود  ره  هب  دنفـسوگ  رس 
هک دنک  کش  یـسک  رگا  هاگنابرق ، دنیآیم  دنوشیم و  بیان  نارگید  فرط  زا  ینابرق  يارب  رفن  دـنچ  یناوراک  ره  رد  ًالومعم  نابرق  دـیع 

مولعم هک  لیتسا  ياهدراک  اب  حـبذ  ایآ  س - - 18 دنک . ینابرق  دـیاب  ج - تسیچ ؟ بیان  هفیظو  هن ، ای  مدرک  ینابرق  مه  صخـش  نالف  يارب 
يرگید هب  دـنک و  ینابرق  عتمت  جـح  رد  دـناوتن  ضیرم  ناـسنا  رگا  س - - 19 تسین . حیحـص  ج - تسا ؟ هنوـگچ  هن  اـی  تسا  نهآ  تسین 

وا جح  رب  ج - تسیچ ؟ شاهفیظو  تسا ، هدرکن  ینابرق  هک  دیایب  شدای  ناریا  رد  ای  هنیدم  رد  دنک و  شومارف  لیکو  بیان و  دـهد و  تباین 
رد دـیاب  دـیمهف  هجحیذ  هام  رد  رگا  و  دـهد ، ماجنا  ینم  رد  هدـنیآ  لاـس  رد  دـیاب  هک  تسا  یقاـب  شاهمذ  رب  یناـبرق  یلو  تسین ؛ یلاکـشا 

دـیرخ و دنفـسوگ  سأر  هد  تفر و  هاگنابرق  هب  يدارفا  تباین  دوخ و  يارب  یـصخش  س - - 20 دـنک . ینابرق  هام  نامه  رد  ناکما  تروص 
هدادن هک  سأر  کی  لوپ  هب  تبـسن  شاهفیظو  تسا ، هداد  ار  دنفـسوگ  سأر  ُهن  لوپ  درک  ادیپ  نیقی  لزنم  هب  ندیـسر  زا  دـعب  درک ، ینابرق 

هب تعجارم  زا  دعب  دنک و  فرـصت  لوپ  نآ  رد  هک  تسا  زیاج  ایآ  درکن ، ادـیپ  ار  دنفـسوگ  بحاص  هاگنابرق  هب  هعجارم  اب  ًانمـض  تسیچ ؟
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، هتشگرب ناریا  هب  هک  نونکا  دشاب  زیاج  نآ  رد  فرـصت  هک  یتروص  رد  و  هن ؟ ای  دهدب  هقدص  ای  دهدب و  عرـش  مکاح  هب  یناریا  لوپ  ناریا 
و دهد ، هقدص  ریقف  هب  وا  فرط  زا  شبحاص  ییاسانش  زا  سأی  اب  ج - دهدب ؟ دازآ  زرا  ای  یتلود  زرا  هب  نآ  تمیق  ای  يدوعس  لایر  دیاب  ایآ 

نانآ زا  دوشیم و  فلت  دنفسوگ  تشوگ  هکنیا  داقتعا  هب  دنکیمن  ینابرق  یصخش  س - - 21 دهدب . ار  الاب  تمیق  ای  دهدب و  لایر  ای  دیاب 
رکف هدوب و  لـهاج  رگا  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  دـهدیم ، ماـجنا  ار  جـح  لاـمعا  هدرک ، ریـصقت  تیفیک  نیمه  اـب  و  دوـشیمن ، ياهدافتـسا 

دنفسوگ حبذ  زا  لبق  دناوتیم  مرُحم  ایآ  س - - 22 تسا . وا  همذ  رب  ینابرق  یلو  هدش  جراخ  مارحا  زا  تسا ، حیحـص  شلمع  هک  هدرکیم 
دـش مولعم  ًادـعب  درک و  زارحا  حـبذ  زا  لبق  ار  حـباذ  ندوب  نمؤم  یـسک  رگا  س - - 23 درادـن . عنام  ج - دـیامن ؟ حـبذ  يرگید  يارب  دوخ 

تروص هچ  دـشاب  سَّمَُخم  ریغ  هجو  زا  ینابرق  رگا  س - - 24 دنکیمن . تیافک  ج - دـنکیم ؟ تیافک  ینابرق  نآ  ایآ  تسا ، هدوب  فالخ 
يدنفسوگ  ) نیتیصَخلا ضوضرَم  دنفـسوگ  ناوتیم  ایآ  ملاس ، دنفـسوگ  دوجو  مدع  تروص  رد  س - - 25 دـنکیمن . تیافک  ج - دراد ؟

-26 تسا . یفاک  ضوضرم  یـصخ و  حبذ  دوشن ، تفای  ضوضرم  یـصَخ و  ریغ  رگا  ج - دومن ؟ حـبذ  ار  دـناهدیبوک ) ار  نآ  ياهمخت  هک 
، تسا هدومنن  ْیمَر  وا  بناج  زا  بیان  هک  هدـش  مولعم  دـعب  تسا ، هدومن  ْْقلَح  هدرک و  حـبذ  ْیمَر ، رد  دوخ  بیان  دامتعا  هب  یـصخش  س -

يرگید هب  نآ  زا  سپ  و  درک ، دوخ  بیان  ار  یسک  ینابرق  رد  یـصخش  س - - 27 دنکیم . تیافک  ج - تسا ؟ حیحـص  وا  ْقلَح  حبذ و  ایآ 
هب نداد  تباین  درجم  و  تسا ، یفاک  هدرکن  لزع  تلاکو  زا  ار  یلوا  رگا  ج - تسا ؟ حیحـص  ایآ  دومن ، حـبذ  لوا  صخـش  یلو  داد ، تباین 
هک هدرک  راذگاو  يرگید  هب  ار  دوخ  ینابرق  حباذ ، ندوب  نمؤم  طارتشا  هب  لهج  اب  یـصخش  س - - 28 تسین . تباین  زا  یلوا  لزع  یمود ،

. دنک ینابرق  هبترم  ود  دیاب  تسین ، مولعم  حباذ  ندوب  نمؤم  رگا  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  تسا ، هدش  هلأسم  هجوتم  حبذ  زا  دعب  دـیامن ، حـبذ 
ینابرق شدوخ  لیکو ، هک  هداد  تلاکو  رگا  ج - دهد . تلاکو  يرگید  هب  دناوتیم  لیکو  ایآ  هدومن ، ینابرق  رد  لیکو  ار  یسک  س - - 29

مایا رد  دیاب  نآ  رارکت  ایآ  دشاب ، هتفرگ  تروص  نمؤم  ریغ  طسوت  یـصخش  ینابرق  حبذ  رگا  س - - 30 دهدب . يرگید  هب  دناوتیمن  دنک ،
س- - 31 تسین . زیاج  قیرـشت  مایا  زا  نآ  ریخأت  هچ  رگا  تسا ، یفاک  دوش  ینابرق  مه  نآ  رخآ  ات  هجحیذ  هیقب  رد  رگا  ج - دشاب ؟ قیرـشت 
ج- دشاب ؟ سجن  مارحا  سابل  رد  دنکیم  حبذ  نارگید  يارب  هک  يرادقم  هب  دناوتیم  هدش ، سجن  حبذ  رثا  رب  شمارحا  سابل  هک  یمرُحم 

تسا بجاو  هتشون : کسانم  رد  س - - 32 درادن . حبذ  ای  مارحا  هب  يررض  درکن  رگا  و  دنک ، ریهطت  ار  دوخ  سابل  دیاب  ناکما  تروص  رد 
يرگید بقاوع  یفیلکت ، تمرح  زا  ریغ  هب  تخادنا ، ریخأت  رذع  نودب  یـسک  رگا  لاح  دنزادنین ، ریخأت  دـیع  زور  زا  ار  ینابرق  هک  ًاطایتحا 

جادوا يرف  زا  دـعب  س - - 33 دوش . تاـعارم  هکم  لاـمعا  ْْقلَح و  یناـبرق و  نیب  بیترت  دـیاب  یلو  تسا ، حیحـص  وا  یناـبرق  ج - دراد . مه 
، تسا لالح  هحیبذ  نکل  تسا ، یمارح  راک  ج - دراد ؟ یتروص  هچ  دومن  عطق  تسا  هدنز  زونه  هک  یلاح  رد  ار  ینابرق  ندرگ  رگا  ۀعبرا ،

هزاجا ایآ  دزادنیب ، ریخأت  ار  حبذ  دـیاب  دوش  نکمم  هجحیذ  رخآ  ات  ینم  رد  حـبذ  رگا  دـییامرفیم  س - - 34 دـنکیم . ینابرق  زا  تیافک  و 
؟ دشکب لوط  زور  هد  دنچ  ره  دزادنیب ، ریخأت  ینابرق  زا  دعب  ات  ار  ریـصقت  قلح و  دیاب  ای  دهد ، ماجنا  دـیع  زور  نامه  ار  ْْقلَح  هک  دـیهدیم 

شیاهمخت هک  يدنفسوگ  اب  دناهدیبوک  ار  نآ  ياهمخت  هک  يدنفـسوگ  مکح  ایآ  س - - 35 طوحالا . یلع  دوش  بیترت  تاعارم  دیاب  ج -
رظن ًافطل  هن ؟ ای  تسا  يزُجم  يْدَـه  يارب  ایآ  دنـشاب ، هدـیبات  ار  يدنفـسوگ  ياهمخت  رگا  تروص  ره  رد  و  هن ؟ ای  تسا  یکی  دـناهدیبات  ار 
رگا دننکیم ، حـبذ  يْدَـه  يارب  هک  ار  یناویح  س - - 36 دشاب . هدشن  مه  هدـیبات  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  ج - دـییامرف . نایب  ار  ناتدوخ 

، نداد ناج  زا  لبق  هعبرا ، جادوا  عطق  زا  دعب  ای  و  دوش ، هلبق  هب  تشپ  دوخ  يدوخ  هب  ناویح  دنیامن و  اهر  ار  نآ  دـننکب و  هعبرا  جادوا  عطق 
، دـهد ناج  لاح  نآ  رد  دوش و  فرحنم  هلبق  زا  راـک ، نیا  رثا  رد  ناویح  دـنیامن و  ترپ  هدـش  حـبذ  تاـناویح  داـسجا  هیقب  يور  ار  ناویح 

یقاب ماجنا  ینابرق و  حـبذ  زا  سپ  یـسک  رگا  س - - 37 تسا . یفاـک  هعبرا  جادوا  عـطق  لاـح  رد  ندوـب  هلبق  هب  ور  ج - تسیچ ؟ شمکح 
رگا س - - 38 تسا . مزـال  هداـعا  ج - تسیچ ؟ هفیظو  تسا ، باـصن  دـح  زا  رتمک  يْدَـه  نس  هک  دـش  هجوتم  نآ  زا  لـبق  اـی  کـسانم و 

لامعا رب  دیاب  تسا و  یناحور  هکنیا  تهج  هب  دوشیم و  هدولآنوخ  هب  خلـسم  رد  دـیع  زور  رد  وا  ِیمارحا  هک  دـنادیم  ناوراک  یناحور 
فیلکت نآ ، ندوب  ینالوط  ندش و  سجن  هب  ملع  اب  ایآ  تسا ، دولآنوخ  وا  یمارحا  سابل  تعاس  دنچ  تدم  دـشاب  هتـشاد  تراظن  جاجح 
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تراظن يارب  هک  دنادیم  تسا و  بیان  یناوراک  یناحور  س - - 39 درادن . لاکـشا  تسا ، ریهطت  ای  لیدبت  زا  روذعم  رگا  ج - تسیچ ؟ وا 
ملع اب  ایآ  ددرگیم ، لطعم  هاگنابرق  رد  دراد  هک  یتیلوئـسم  تهج  هب  دوشیم و  هدولآنوخ  هب  وا  سابل  هاگنابرق  رد  جاجح  جح  لامعا  رب 
هدش هتخاس  ینم  رد  هکم ، دـیدج  ياههلحم  زا  یـضعب  س - - 40 درادن . لاکـشا  تباین  ج - دراد ؟ یلاکـشا  جح  رد  شتباین  تهج  نیا  هب 

حیحـص تسا ، ینم  رد  هکنیا  زارحا  نودـب  یلو  درادـن ، عناـم  تسا  ینم  رد  رگا  ج - ریخ ؟ اـی  دومن  یناـبرق  دوـشیم  اـجنآ  رد  اـیآ  تسا ،
رگا ج - تسیچ ؟ شاهفیظو  نآلا  هن ، ای  هدوب  نمؤم  شاینابرق  حباذ  هتشذگ  ياهلاس  ای  لاس  رد  هک  دنکیم  کش  ناسنا  س - - 41 تسین .

هداعا ار  ینابرق  دـیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دـنکن ، انتعا  تسا  لـمع  زا  دـعب  کـش  هدوب و  تفتلم  هتـسنادیم و  ار  هلأـسم  لـمع ، لاـح  رد 
رـس ناشدوخ  ًانایحا  دـنریگیم و  لوپ  صاخـشا  زا  ینابرق  يارب  هک  رگید  ّریخ  صاخـشا  ای  اهناوراک  ناریدـم  زا  یـضعب  س - - 42 دیامن .

ای تسا  نماض  بیان  ایآ  ًایناث  و  هن ، ای  تسا  يزُجم  هنع  ٌبونم  زا  ایآ  ًالوا  دـنکیم ، حـبذ  نمؤم  ریغ  ار  اـهینابرق  اذـل  دـنرادن  داـی  ار  ندـیرب 
. تسا نماض  هتفرگ  هنع  ٌبونم  زا  ار  لوپ  هک  یسک  دنکیمن و  تیافک  روبزم  ینابرق  ج - ریخ ؟

يْدَه تابحتسم 

دنفسوگ نآ  ندوبن  تروص  رد  واگ و  نآ  ندوبن  تروص  رد  و  دشاب ، رتش  ینابرق  نکمت ، تروص  رد  . 1 تسا : زیچ  دنچ  يْدَه  تابحتسم 
رن سنج  زا  نآ  ندوب  زب  ای  دنفـسوگ  تروص  رد  هدام و  سنج  زا  نآ  ندوب  واگ  اـی  رتش  تروص  رد  . 3 دشاب . هبرف  رایسب  ینابرق  . 2 دشاب .

و دتـسیاب ، وا  تسار  بناج  زا  صخـش  دندنبب و  ار  وا  يوناز  ات  اهتـسد  رـس  زا  هداتـسیا و  دـننک  رحن  ار  وا  دـنهاوخیم  هک  يرتش  . 4 دشاب .
َو ِتاوامَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهجَو  ُتهَّجَو  دـناوخب : ار  اعد  نیا  رحن  اـی  حـبذ  تقو  رد  و  درب ، ورف  وا  ندرگ  لادوگ  هب  رجنخ  اـی  هزین  اـی  دراـک 
َو ُتِْرما  َِکلِذب  َو  َُهل ، َِکیرَش  ال  َنیَملاعلا ، ِّبَر  ِهَّلل  ِیتامَم  َو  َيایْحَم  َو  یِکُُـسن  َو  ِیتالَـص  َّنإ  َنیکِرـشُْملا ، َنِم  اَنَأ  ام  َو  ًاِملْـسُم  ًافینَح  َضْرْألا 
ار دوخ  تسد  دناوتن  رگا  دـشکب و  ار  ینابرق  دوخ  هکنیا  . 5 یِّنِم . ْلَّبَقَت  َّمُهَّللا  ُرَبکأ ، ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِمِسب  ََکل  َو  َکنِم  َّمُهَّللا  َنیِملـسُملا ، َنِم  اـَنَأ 

رـس ای  ندرک ، حـبذ  زا  دـعب  هک  تسا  راتخم  یفلکم  ره  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دـنچ  نآ  رد  ریـصقت و  ج ) دراذـگب . هدنـشُک  تسد  يالاب 
تـسین یفاک  دنریگب و  يردق  دوخ  نخان  ای  وم  زا  دـیاب  هک  اهنز  لوا : هفیاط : دـنچ  رگم  دـنیچب  يردـق  دوخ  يوم  ای  نخان  زا  ای  دـشارتب و 

رـس يوم  هک  یـسک  موس : بجاو . طایتحا  هب  دشارتب  رـس  دیاب  هک  دشاب  وا  جح  لوا  لاس  هک  یـسک  مود : ندیـشارت . رـس  اهنآ  يارب  ًارهاظ 
هک یسک  مراهچ : بجاو . طایتحا  هب  دشارتب  رـس  دیاب  دشاب  هدینابـسچ  نآ  وحن  شپـش و  عفر  يارب  نآ  وحن  ای  غمـص »  » ای لسع  هب  ار  دوخ 

نیا زا  رگا  لکـشم  ياثنخ  مجنپ : بجاو . طایتحا  هب  دشارتب  رـس  دـیاب  تسا ، هتفاب  هدـیچیپ و  مهرد  هدز و  هرگ  هدرک و  عمج  ار  دوخ  يوم 
دنک و ریصقت  مه  تسا  بجاو  دشاب ، هفیاط  هس  نیا  زا  لکـشم  ياثنخ  رگا  هلأسم 2 - دشارتن . رس  دنک و  ریصقت  دیاب  دشابن  ریخا  هتـسد  هس 

تیافک ریـصقت  رد  هلأسم 4 - دـشارتب . ار  شماـمت  دـشارتیم  ار  رـس  هک  یـسک  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هلأسم 3 - ًاطایتحا . دـشارتب  رـس  مه 
مه هک  تسا  رتهب  و  نتفرگ ، نخان  ای  دـشاب و  هک  تلآ  ره  اب  وحن و  ره  هب  ندـیچ  ار  براش  ای  شیر  ای  رـس  يوم  زا  یمک  رادـقم  دـنکیم 

يارب ایر و  زا  صلاخ  تین  اب  دـیاب  تسا  تادابع  زا  نوچ  ریـصقت  ندیـشارت و  رـس  هلأسم 5 - دریگب . ار  نخاـن  مه  دریگب و  وم  زا  يرادـقم 
دوخ ار  رـس  تسا  زیاج  هلأسم 6 - دوشیمن . لالح  دوش ، لالح  نآ  هب  دـیاب  هچنآ  و  تسین ، حیحـص  نآ  نودـب  دـشاب و  دـنوادخ  تعاطا 

هلأسم 7- دنک . تین  مه  یناملس  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دنک ، تین  شدوخ  دیاب  و  ریصقت ، رد  نینچمه  و  دهدب ، یناملـس  هب  ای  دشارتب  ناسنا 
دنشکب ار  غیت  دیاب  دشاب  هتشادن  وم  اهنآ  رس  رگا  دش ، رکذ  لوا  هلأسم  رد  هک  یصاخشا  لثم  تسا ، نیعتم  اهنآ  رب  ندیشارت  رس  هک  یناسک 

براش و ای  شیر  يوم  نتفرگ  رـس و  ندیـشارت  نایم  دنتـسه  ریخم  هک  یناـسک  هلأسم 8 - رـس . ندیـشارت  زا  تسا  یفاک  نآ  اهنآ و  رـس  هب 
مه ار  نآ  رگا  دنریگب و  نخان  دیاب  وربا ، يوم  یتح  دنتـشادن  وم  چیه  رگا  و  دـننک ، ریـصقت  دـیاب  تشادـن  وم  ناشرـس  رگا  نخان ، نتفرگ 

يوم ریصقت  هب  ندرک  افتکا  هلأسم 10 - ریصقت . زا  دنکیمن  تیافک  شیر  ندیشارت  هلأسم 9 - تسا . یفاک  دنشکب ، رس  هب  ار  غیت  دنتشادن 
. اجنآ ریغ  رد  ًارایتخا  تسین  زیاـج  و  تسا ، ینم  ندومن ، ریـصقت  رـس و  ندیـشارت  ّلـحم  هلأسم 11 - تسا . لاکـشا  لحم  هناع  اـی  لـغب  ریز 
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رس یـسک  رگا  هلأسم 13 - قیرـشت . ماـیا  رخآ  اـت  ریخأـت  زاوج  تسین  دـیعب  هچ  رگا  دـشاب  دـیع  زور  رد  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هلأسم 12 -
هک یسک  نیب  مکح  نیا  رد  تسین  یقرف  و  دهد ، ماجنا  ار  لمع  دنک و  تعجارم  دیاب  درک  چوک  اجنآ  زا  ینم و  رد  درکن  ریصقت  دیشارتن و 
اج ره  ینم ، هب  نتشگرب  دوشن  نکمم  صخـش  نیا  يارب  رگا  هلأسم 14 - نتسنادن . هلأسم  هطساو  هب  ای  ًاوهـس  ًانایـسن و  ای  هدرک  كرت  ًادمع 
رد دنک  نفد  ینم  رد  ار  وم  هک  تسا  بحتسم  و  ناکما ، تروص  رد  ینم  هب  دتـسرفب  ار  دوخ  يوم  دنک و  ریـصقت  ای  دشارتب  رـس  تسه  هک 

. دزادنیب ولج  تسین  زیاج  ار  یعـس  نینچمه  و  یـشارت ، رـس  ای  ریـصقت  زا  لبق  دنکب  جح  فاوط  تسین  زیاج  هلأسم 15 - دوخ . همیخ  لـحم 
دنک ریصقت  ای  دشارتب  رس  ددرگرب و  دیاب  مکح ، هب  لهج  ای  وهس  يور  زا  دنک  یعس  فاوط و  ریصقت  ای  یشارت  رـس  زا  لبق  رگا  هلأسم 16 -

هداعا دنک و  ریـصقت  دشارتب و  رـس  تسه  اج  ره  ددرگرب ، ینم  هب  دناوتیمن  رگا  دروآ و  اج  هب  ار  یعـس  نآ و  زامن  فاوط و  نآ  زا  سپ  و 
کی یعـس  زامن و  فاوط و  هداعا  رب  هوالع  دـیاب  هدرک ، ار  راـک  نیا  دـمع  ملع و  يور  زا  رگا  هلأسم 17 - ار . یعـس  زامن و  فاوط و  دنک 
مدقم ار  یعـس  طقف  رگا  و  تسا ، مزال  دنفـسوگ  هتـشاد ، مدـقم  دـمع  ملع و  يور  زا  ار  فاوط  طقف  رگا  هلأسم 18 - دنک . حبذ  دنفـسوگ 

لهج ای  ملع  يور  زا  رگا  هلأسم 19 - نآ . زامن  فاوط و  ریصقت و  ای  ْقلَح  زا  دعب  ار  نآ  دنک  هداعا  دیاب  نکل  تسین ، مزال  دنفسوگ  هتـشاد 
رگا و  دوش ، لصاح  بیترت  ات  دنک  هداعا  هک  تسا  نآ  طایتحا  درک ، ریـصقت  ای  دیـشارت  ار  رـس  ود ، ره  ای  یعـس  ای  فاوط  زا  دعب  نایـسن  ای 
حبذ نآ  زا  دعب  دنک و  هرمج  ْیمَر  لوا  ینم  رد  دـیاب  بجاو  طایتحا  هب  هلأسم 20 - ًاطایتحا . دشکب  رس  هب  ار  غیت  هدوب  یشارت  رـس  شفیلکت 

و تسین ، مزال  هداعا  هدوب  وهـس  تلفغ و  يور  زا  رگا  سپ  دـنک ، لمع  بیترت  نیا  فـالخ  رب  رگا  هلأسم 21 - ْقلَح . ای  ریـصقت  دعب  دنک و 
تروص رد  هدوب  دـمع  ملع و  يور  زا  رگا  و  تسا ، هداعا  هب  طایتحا  دـهاوخن و  هداـعا  هک  تسین  دـیعب  هدوب  هلأـسم  هب  لـهج  يور  زا  رگا 
ریصقت دوب  ندرک  ریصقت  ای  دیشارت ؛ رس  دوب ، ندیشارت  رـس  شاهفیظو  هک  یمرُحم  هکنآ  زا  دعب  هلأسم 22 - دنکن . كرت  ار  طایتحا  ناکما 
تمرح تهج  ود  زا  دیـص  اما  و  شوخ ، يوب  نز و  رگم  جـح  مارحا  هطـساو  هب  هدـش  مارح  هک  ییاهزیچ  ماـمت  وا  رب  دوشیم  لـالح  درک ،
مرُحم صوصخ  رب  هکنآ  مود  تسا ، یقاب  تمرح  نیا  مرُحم و  ریغ  يارب  هن  مرُحم و  يارب  هن  تسین  زیاج  دیص  مرح  رد  هکنآ  یکی  تشاد :

سپ دوش ، هتشادرب  تمرح  مود  تهج  زا  ریـصقت  ای  ْقلَح  هطـساو  هب  هک  تسین  دیعب  مرح و  ریغ  ای  دشاب  مرح  رد  هچ  تسین  زیاج  دیـص  زین 
؛ داتفا ریخأت  دیع  زور  زا  یلیلد  هب  ینابرق  رگا  هلأسم 1 - جح  رد  ریصقت  ای  ْقلَح  هقرفتم  لئاسم  مرح . جراخ  رد  دیـص  وا  يارب  زا  تسا  زیاج 

دیاب ار  نآ  رب  هبترتم  لامعا  قلح و  ینابرق و  نیب  بیترت  هکلب  دنک ، ینابرق  دعب  دوش و  جراخ  مارحا  زا  دنک و  قلح  دناوتیمن  طایتحا  رب  انب 
تسا حیحـص  مه  بش  رد  قلح  دشاب و  يدمع  دنچ  ره  درادن  عنام  قیرـشت  مایا  رخآ  ات  قلح  ریخأت  هلأسم 2 - طوحالا . یلع  دنک  تاعارم 

اب رگا  یلو  دنک ، قلح  دناوتیمن  هدرکن  ینابرق  وا  لیکو  ات  دهد ، تلاکو  یـسک  هب  ینابرق  يارب  یجاح  رگا  هلأسم 3 - دنکیم . تیافک  و 
رگا و  تسا ، یفاک  روبزم  قلح  هدرکن ، ینابرق  زونه  وا  لیکو  هک  دش  مولعم  دـعب  درک  قلح  هدرک  ینابرق  وا  يارب  وا  لیکو  هکنیا  هب  داقتعا 

جح لوا  لاس  هک  یناـسک  هلأسم 4 - دـنک . هداعا  ار  اهنآ  تسین  مزال  دـنکیم و  تیافک  دـشاب  هداد  ماجنا  مه  ار  هکم  لامعا  قلح  زا  دـعب 
ار نآ  دـعب  دـننک و  نیـشام  ار  رـس  لوا  وم ، يدایز  هطـساو  هب  تسین  زیاج  طایتحا  رب  انب  دـشابیم ، ندیـشارت  رـس  اهنآ  هفیظو  تسا و  اهنآ 
زا لبق  دناوتیمن  دیامن  قلح  ار  يرگید  دهاوخب  هک  یسک  هلأسم 5 - دراد . هرافک  دمع  ملع و  تروص  رد  دنشارتب و  ًاروف  دنچ  ره  دنشارتب 
زا لبق  زین  يرگید  يوم  هلازا  و  دریگب ، ریـصقت  يارب  ار  يرگید  نخان  دناوتیم  یلو  دشارتب ، ار  وا  رـس  دنک  ریـصقت  ای  قلح  شدوخ  هکنیا 
قلح يارب  ار  وا  رس  یناملس  هک  یتقو  رد  تسا  وا  جح  لوا  رفس  هک  یـسک  س - - 6 ریـصقت . يارب  ول  تسین و  زیاج  مارحا  زا  ندش  جراخ 

. تسین وا  رب  يزیچ  ج - ریخ ؟ ای  دراد  هرافک  ایآ  دنکب ، ار  راک  نیا  دیابن  هک  هدوب  لفاغ  هدوب و  دوخ  ياهنخان  نتفرگ  لوغـشم  هدیـشارتیم 
ای تسا  هدـش  لُِحم  ایآ  هداد ، ماجنا  هدرفم  هرمع  نیا  زا  سپ  هداد و  ماـجنا  ار  هبترتم  لاـمعا  هدومن و  قلح  ینم  ریغ  رد  هک  یـسک  س - - 7
رد دیدج  خلسم  هک  دوشیم  هتفگ  س - - 8 تسین . حیحص  وا  هرمع  تسا و  هدشن  ّلُِحم  ج - ریخ ؟ ای  تسا  حیحص  وا  هدرفم  هرمع  و  ریخ ،

رگا ج - تسیچ ؟ نانآ  هفیظو  دـناهدرک ، ریـصقت  قلح و  اج  نامه  ِتشپ  ندـمآ ، نوریب  اجنآ و  رد  یناـبرق  زا  سپ  صاخـشا  تسین و  ینم 
لامعا دناهدمآ و  هکم  هب  روبزم  ریـصقت  قلح و  زا  دـعب  هک  یناسک  قباس  هلأسم  رد  س - - 9 دوش . هداعا  دیاب  هدوبن  ینم  رد  ریـصقت  قلح و 
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نانآ هکم  لامعا  ایآ  هدوبن ، ینم  رد  ریـصقت  قلح و  هک  دناهدش  هجوتم  دعب  دناهداد و  ماجنا  ار  ءاسن  فاوط  یعـس و  فاوط و  لیبق  زا  هکم 
فرـشم جح  هب  مه  لبق  لاس  هک  یـسک  س - - 10 دوش . هداعا  مه  لاـمعا  نآ  دـیاب  تسین و  حیحـص  روبزم  ضرف  رد  ج - تسا ؟ حـیحص 

ماجنا ار  هکم  لامعا  رگا  و  دراد ، ياهفیظو  هچ  هدومن  ینم  جراخ  رد  ار  قلح  مه  لاسما  تسا و  هداد  ماجنا  ینم  جراخ  رد  ار  قلح  هدـش و 
دنک و هداعا  ار  لبق  لاس  یعس  زامن و  فاوط و  دعب  تسا و  یفاک  قلح  کی  دنک و  هداعا  ینم  رد  ار  قلح  ج - ریخ ؟ ای  تسا  حیحـص  هداد 

نیا ًارهاظ  هچرگ  دنکیم ، تیافک  دـهد و  ماجنا  زامن  ءاسن و  فاوط  کی  دـعب  دروآ و  اج  هب  زین  ار  لاسما  یعـس  زامن و  فاوط و  ًاطایتحا 
ریصقت قلح  ياج  هب  دنک ، ْقلَح  دیاب  یجاح  هک  يدراوم  رد  رگا  س - - 11 تسا . هدوبن  حیحص  لاسما  جح  هرمع و  يارب  مارحا  هک  تسا 

رد و  تسا ، طوحا  ملع ، ضرف  رد  و  درادـن ؛ هرافک  هدوب  هلأسم  هب  لهاج  رگا  ج - هن ؟ اـی  دراد  هراـفک  اـیآ  تسیچ ، شاهفیظو  تسا  هدرک 
جح مود  لاس  هک  یسک  س - - 12 دنک . هداعا  هدروآ  اج  هب  ار  هکم  لامعا  هچنانچ  و  دهد ، ماجنا  ار  قلح  دـیاب  طایتحا  رب  انب  هلأسم  ضرف 

مکح مود  رفـس  رد  ایآ  دروآیم ، اج  هب  جـح  يرگید  تباین  هب  لاسما  تسا و  هدرک  قلح  هدومن و  جـح  شدوخ  يارب  لبق  لاس  تسا و  وا 
صخش بیان  لاـس 60  رد  یـصخش  س - - 13 دـنکیم . تیافک  ریـصقت  ج - تسا . یفاک  ریـصقت  اـی  دـنک  قلح  دـیاب  هک  دراد  ار  هرورص 

لاس کی  و  تسا ، ینم  ءزج  اجنیا  هکنیا  داقتعا  هب  دومن ، قلح  ینم  رّـسَُحم و  يداو  نیب  زرم  رد  هکم و  دمآ  راب  نیلوا  يارب  و  دش ، يرگید 
هتشذگ جح  لامعا  یلبق و  قلح  هکنیا  لایخ  هب  دومن  ریصقت  ینم  رد  و  مالـسالا ، ۀجَح  ناونع  هب  شدوخ  يارب  دش  فرـشم  هکم  هب  زاب  دعب 

رد لوا  لاس  ْقلَح  هک  دش  هجوتم  نیب  نیا  رد  دش ، مرُحم  همذلا  یف  ام  ناونع  هب  دش و  فرشم  هکم  هب  زاب  لاس 65  و  تسا ، هدوب  حیحص  وا 
ار لامعا  هیقب  و  دهدیم ، ماجنا  همذلا  یف  ام  دـصق  هب  ینم  رد  ار  ْقلَح  لاسما  تسین ، یفاک  ماما  ترـضح  رظن  رد  تسا و  هدوب  ینم  جراخ 

دیاب و  دوشیم ، عقاو  هنع  ٌبونم  زا  دـنکیم و  تیافک  ج - هن ؟ ای  تسا  یفاک  راک  نیا  اـیآ  تسا  هدروآ  اـج  هب  همذـلا ، یف  اـم  دـصق  هب  زین 
قدص قلح  تسا و  زیاج  ایآ  دنک  نیشام  ار  هیقب  دشارتب و  غیت  اب  ار  دوخ  رس  زا  يرادقم  یسک  رگا  س - - 14 دنک . هداعا  ار  مالسالا  ۀجَح 

ار رس  مامت  رگا  و  تسین ، زیاج  رـس  يوم  ندرک  هاتوک  هدشن ، مامت  قلح  ات  ج - دشارتیم . زین  ار  رـس  هیقب  نیـشام ، زا  دعب  ًانمـض  دنکیم ؟
بیاـن دوخ  لاـمعا  هیقب  يارب  دـنک و  كرد  دـناوتیمن  ار  يرارطـضا  نیفوـقو  زا  ریغ  هک  یـسک  س - - 15 تسا . یفاـک  قلح  زا  هدیـشارت 
دناوتن هکنآ  رگم  تسین ، یفاک  ینم  ریغ  رد  قلح  دنک و  قلح  ینم  رد  دیاب  ج - دهد ؟ ماجنا  ینم  زا  ریغ  رد  ار  قلح  دناوتیم  ایآ  دریگیم ،

رگا ددرگ ، تسوپ  ندش  هراپ  ثعاب  دیع  زور  ْقلَح  هک  تسا  نکمم  تسا ، هتسکش  شرس  رد  عضوم  ود  یـصخش  س - - 16 دورب . ینم  هب 
قیرـشت مایا  رخآ  ات  دیامن  مامت  ِْقلَح  دناوتب  هک  يدح  رد  ندش  بوخ  دـیما  رگا  ج - دراد ؟ يرگید  هفیظو  ای  تسا ، يزُجم  دـیامن  ریـصقت 

ار رـس  رادقم  ره  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـشن ، بوخ  ریخأت  زا  سپ  ای  درادـن  دـیما  رگا  و  ار ، هبترتم  لامعا  نینچمه  و  دزادـنیب ، ریخأت  دراد 
زا سپ  هداد و  ماجنا  ینم ) زا  جراخ   ) ینم ریغ  رد  ار  ْقلَح  ینابرق و  هتشذگ  لاس  یـصخش  س - - 17 دنکب . مه  ریصقت  دشارتب و  دناوتیم 

دناوتیم ایآ  و  تسیچ ؟ وا  هفیظو  دییامرفب  دراد ، جـح  دـصق  هدـش و  فرـشم  هنیدـم  هب  زین  لاسما  تسا و  هتـشگرب  ناریا  هب  لامعا  همتاخ 
نآ مارحا  زا  هدادن و  ماجنا  نآ  رب  هبترتم  لامعا  ْقلَح و  ینابرق و  زا  ار  لبق  لاس  هفیظو  ات  ج - هن ؟ ای  دروآ  اج  هب  جح  يرگید  ای  دوخ  يارب 

، ندوب هرورَـص  زا  ایآ  تسا ، هداد  ماجنا  حیحـص  وحن  هب  ار  جـح  لامعا  مامت  يّزیَمُم  ّیبَص  س - - 18 دوش . مرُحم  دناوتیمن  هدـشن ، جراخ 
وم ندنک  ندیـشارت و  یفرط  زا  دنک و  ْقلَح  دیاب  یجاح  هک  نابرق  دیع  زور  رد  س - - 19 دوشیم . جراخ  یلب ، ج - هن ؟ ای  دوشیم  جراـخ 
ای دننک ، هدافتسا  ْقلَح  يارب  ناشدوجو  زا  دنتسه  ریصقت  ْقلَح و  نیب  ریخم  هک  يدارفا  ریـصقت  زا  دعب  دیاب  جاجح  ایآ  تسا ، مارح  مرُحم  رب 
ره رد  و  يرگید ، رس  ندیشارت  دوخ و  رـس  ندیـشارت  نیب  تسا  قرف  ایآ  و  دشارتب ، ار  دوخ  رـس  هک  تسا  زیاج  صخـش  يارب  تقو  نآ  رد 

هدش جراخ  ریصقت  ای  ْقلَح  هب  مارحا  زا  هک  یسک  هب  دناوتیم  و  دنک ، ْقلَح  ار  دوخ  دناوتیم  شدوخ  ج - تسیچ ؟ وا  یعرـش  فیلکت  لاح 
. دشاب هدشن  جراخ  مارحا  زا  هچ  رگا  دنکیم ، تیافک  دـنک  ْقلَح  ار  وا  يرگید  رگا  تروص  ره  رد  و  دـیامن ، ْقلَح  ار  وا  هک  دـنک  راذـگاو 
ار شرس  ایآ  دییامرفب  دیآیم ، نوخ  شرس  ندیشک  غیت  اب  هک  دنادیم  لوا  زا  تسا و  ندیشارت  رس  شاهفیظو  جح  رد  هک  یسک  س - - 20

طایتحا رب  انب  دشاب ، وا  جح  لوا  لاس  هک  یـسک  تسا : هدمآ  کسانم  رد  س - - 21 طوحالا . یلع  دشارتب  رـس  دیاب  ج - هن ؟ ای  دشارتب  دیاب 
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نکل دراد ، ار  تاطایتحا  ریاـس  مکح  ج - درک ؟ عوجر  يرگید  هب  بجاو  طاـیتحا  نیا  رد  ناوتیم  اـیآ  دـشارتب ؛ ار  دوخ  رـس  دـیاب  بجاو 
وا هفیظو  تسا ، هتـشگزاب  ناریا  هب  هدرک و  شوـمارف  ار  قـْلَح  هک  یـسک  س - - 22 ار . طایتحا  نیا  دـینک  تاـعارم  تسا ، یمهم  رما  نوچ 

دنک و ْقلَح  شدوخ  لحم  رد  دورب ، هکم  هب  شدوخ  دناوتیمن  رگا  و  دـهد ، ماجنا  ار  ْقلَح  رب  هبترتم  هکم  لامعا  ْقلَح و  دـیاب  ج - تسیچ ؟
زا نکیل  تسا و  ْقلَح  وا  هفیظو  هک  یـسک  س - - 23 دریگب . بیان  هکم  لامعا  هداعا  يارب  و  طوحـالا ، یلع  دتـسرفب  ینم  هب  ار  دوخ  يوم 

، ریغ هب  ار  طایتحا  هک  تسا  نآ  طوحا  یلو  دروم ، نیا  رد  ریـصقت  تیافک  موزل و  تسین  دـیعب  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  تسا ، روذـعم  ْقلَح 
زا دعب  ًامتح  دیاب  ای  و  دـیامن ، ریـصقت  ای  ْقلَح و  دـناوتیم  ایآ  دزادـنیب ، ریخأت  دـمع  يور  زا  ار  ینابرق  یـسک  رگا  س - - 24 دننک . عوجر 

هبقع هرمج  ْیمَر  لاح  رد  نابرق  دیع  زور  رد  یـصخش  س - - 25 طوحالا . یلع  دهد  ماجنا  ینابرق  زا  دعب  ار  ْقلَح  دیاب  ج - دـشاب ؟ ینابرق 
زور هس  هب  عورـش  قیرـشت  مایا  زا  دعب  دراد  میمـصت  و  درک ، هزور  هب  لدبم  ار  نآ  تشادن  يْدَـه  يارب  لوپ  نوچ  و  درک ، مگ  ار  دوخ  لوپ 

دناوتیم ج - دیامن ؟ ریصقت  ای  ْقلَح  دیع  زور  نامه  ای  دهد ، ماجنا  هزور  زور  هس  زا  سپ  ار  ْقلَح  ای  ریصقت  یصخش  نینچ  ایآ  دیامن ، هزور 
زا رظن  فرـص  دشارتب ، شیر  رگا  ایآ  دـنک ، ریـصقت  دـناوتیم  تسین و  هرورـص  هک  یـصخش  س - - 26 دیامن . ریـصقت  ای  ْقلَح  دـیع  زور 
رـس ناتـسود  هک  يْدَه  زا  دـعب  نابرق  دـیع  رـصع  س - - 27 دـنکیمن . تیافک  ج - هن ؟ اـی  دـنکیم  ریـصقت  زا  تیاـفک  راـک  نیا  تمرح ،

طقف عتمت ، جح  يارب  مشارتیم  رس  هک  متفگن  و  مدیـشارت ، ار  دوخ  رـس  متفر  دیـشارت ، ار  رـس  دیاب  هک  رکف  نیا  هب  مه  نم  دندیـشارتیم و 
تسا جح  لامعا  زا  تسا و  یـشارترس  امـش  هفیظو  هکنیا  ناونع  هب  ار  رـس  رگا  ج - تسیچ ؟ نم  هفیظو  تروص  نیا  رد  مدیـشارت ، ار  مرس 

رـس ياج  هب  مناوتیم  ایآ  دـیآیم ، مدـب  ندیـشارت  رـس  زا  نم  نوچ  س - - 28 دیـشاب . هتفگن  ار  تین  دـنچ  ره  تسا ، حیحـص  دیاهدیـشارت 
، دیشارتن رگا  و  طوحالا ، یلع  دیـشارتب  رـس  دیاب  ینم  رد  لوا  رفـس  رد  ج - هن ؟ ای  دراد  مه  یهانگ  راک ، نآ  ایآ  و  منک ؛ ریـصقت  ندیـشارت 

راچد هک  هدرک  ریـصقت  ًاروف  ینابرق  زا  دعب  حـبذم  رد  یجاح  س - - 29 طوحالا . یلع  دیوشیمن  جراخ  مه  مارحا  زا  تیصعم  زا  هتـشذگ 
دـصق ْقلَح  رد  یفرط  زا  تسا و  هرورـص  فرط  کی  زا  دنک ، ْقلَح  رداچ  هب  ندیـسر  زا  دـعب  و  ددرگن ، مارحا  سابل  ندـب و  تساجن  ریهطت 
لامعا زا  یکی  باسح  هب  تبرق و  دـصق  هب  رگا  ار  ْقلَح  و  درادـن ، هرافک  لهج  تروص  رد  ریـصقت  ج - تسیچ ؟ شفیلکت  هدرکن ، لـالحا 

. طوحالا یلع  دنک  ْقلَح  ینم  رد  دیاب  تسا و  مارحا  رب  یقاب  هن  رگ  و  تسا ، یفاک  هداد  ماجنا 

قْلَح تابحتسم 

َمْوَی ًارُون  ٍةَْرعَـش  ِّلُِکب  ِینِطْعَأ  َّمُهَّللا  دناوخب : ار  اعد  نیا  دنک و  ادـتبا  رـس  شیپ  تسار  بناج  زا  هکنآ  . 1 تسا : بحتـسم  زیچ  دنچ  قلح  رد 
دوخ براش  شیر و  فارطا  زا  ْقلَح  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  یلوأ  و  دـیامن ، نفد  دوخ  همیخ  رد  ینم  رد  ار  دوخ  رـس  يوم  هکنآ  . 2 ِۀَمایْقلا .

، دوب زیچ  هس  هک  ینم  لامعا  ندـش  مامت  زا  دـعب  تسا  بجاو  ینم  لامعا  زا  دـعب  تابجاو  مجنپ : لصف  دریگب . ار  اهنخان  نینچمه  هتفرگ و 
دیع زور  تسا  بحتسم  هکلب  تسا  زیاج  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دنچ  اجنیا  رد  و  تسا . بجاو  اجنآ  رد  هک  یلامعا  يارب  هکم  هب  تعجارم 

دشاب زیاج  هک  تسین  دیعب  و  مهدزای ، زور  ات  دزادنیب  ریخأت  تسا  زیاج  و  جح ، لامعا  هیقب  يارب  هکم  هب  دیایب  دش ، غراف  ینم  لامعا  زا  هک 
هک یلامعا  هلأسم 2 - درادـن . عنام  دروآ ، اج  هب  ار  لامعا  دـمآ و  رگا  مه  هجحلا  يذ  رخآ  زور  هک  ینعم  نیا  هب  هجحلا ؛ يذ  رخآ  ات  ریخأت 

نیب یعـس  موس : تسا . فاوط  زامن  مود : دنیوگیم . ترایز  فاوط  ار  نآ  هک  تسا  جـح  فاوط  لوا : دروایب : اج  هب  تسا  بجاو  هکم  رد 
فاوط یعـس و  نآ و  زامن  جح و  فاوط  تیفیک  هلأسم 3 - تسا . ءاسن  فاوط  زامن  مجنپ : تسا . ءاسن  فاوط  مراهچ : تسا . هورم  اـفص و 

هب دیاب  اجنیا  هک  تین  رد  رگم  توافت ، چـیه  نودـب  تشذـگ  یعـس  نآ و  زامن  هرمع و  فاوط  رد  هک  تسا  وحن  نامه  هب  نآ  زامن  ءاسن و 
ار نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  یعـس و  زامن و  جـح و  فاوط  تسین  زیاج  هلأسم 4 - دروآ . اج  هب  ءاسن  فاوط  نآ و  یعـس  جـح و  فاوط  تین 

دناهفیاط دنچ  هلأسم 5 - رایتخا . لاح  رد  دروآ  اج  هب  ینم  هناگهس  لامعا  رعشم و  تافرع و  لامعا  ندروآ  اج  هب  تافرع و  هب  نتفر  زا  لبق 
هب نتفر  زا  لبق  دندش  جح  مارحا  هب  مرُحم  هکنآ  زا  دعب  ار  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  یعـس و  زامن و  جـح و  فاوط  تسا  زیاج  اهنآ  يارب  هک 
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دنوشن و كاپ  دنوش و  ءاسفن  ای  ضئاح  نتشگرب  رد  هک  دنراد  نآ  سرت  هک  ییاهنز  لوا : تسا . يزُجم  اهنآ  لمع  و  دنروآ ، اج  هب  تافرع 
زا زجاع  ای  تیعمج ، يدایز  يارب  تعجارم  عقوم  رد  فاوط  زا  دنـشاب  زجاع  هک  ییاهنزریپ  ای  اهدرمریپ  مود : دنوش . كاپ  ات  دننامب  دـنناوتن 
هک یناسک  مراهچ : نآ . زا  دنـشاب  زجاع  ای  دـننک ، فاوط  ماحدزا  تقو  رد  دنـسرتب  هک  یـضیرم  صاخـشا  موس : دنـشاب . هکم  هب  نتـشگرب 
ولج هک  ار  یلاـمعا  لوا  هفیاـط  هـس  هلأـسم 6 - یعـس . فاوط و  دوـشیمن  نکمم  اـهنآ  يارب  یتـهج  هب  هجحلا  يذ  هاـم  رخآ  اـت  دـننادیم 

هک دـشابن  نادـنچ  ماحدزا  و  دوش ، بوخ  ضیرم  و  دوشن ، ضئاـح  نز  اًـلثم  دوش ؛ رهاـظ  نآ  فـالخ  دـعب  هچ  رگا  تسا  یفاـک  دـنتخادنا 
دناوتیمن تشاد  هدیقع  هک  مراهچ  هفیاط  هلأسم 7 - تسا . طوحا  هچرگ  لامعا  هداعا  تسین  مزال  اـهنیا  يارب  سپ  دوش ، تمحازم  بجوم 

تـشاد داقتعا  هکنآ  لثم  دوب  رگید  تهج  زا  رگا  اما  و  تسا ، يزجم  زاب  دوب ، یلیلع  يریپ و  ضرم و  تهج  زا  رگا  دروآ ، اج  هب  ار  لامعا 
جح مارحا  هطساو  هب  هک  مرُحم  صخـش  هلأسم 8 - عوجر . زا  دعب  ار  لامعا  دنک  هداعا  دـیاب  دـش ، رهاظ  شفالخ  دـعب  دوشیم و  عنام  لیس 
دعب لوا : دوشیم : لالح  وا  رب  اهنآ  جیردت ، هب  لمع  هس  زا  دعب  عقوم و  هس  رد  دش ، رکذ  لیصفت  هب  قباس  رد  هک  دش  مارح  وا  رب  ییاهزیچ 

؛ دش هتفگ  دش و  رکذ  شیپ  هچنانچ  نز  شوخ و  يوب  رگم  دوشیم ، لالح  زیچ  همه  نآ  هب  هک  ینم  رد  ندیـشارت  رـس  ای  ندرک  ریـصقت  زا 
افـص و نیب  یعـس  نآ و  زامن  ترایز و  فاوط  ندروآ  اج  هب  زا  دـعب  مود : مرح . تهج  زا  هن  دوشیم  لـالح  زین  مارحا  تهج  زا  دیـص  هک 

زامن ءاسن و  فاوط  ندروآ  اج  هب  زا  دعب  موس : تسا . مارح  وا  رب  نز  یلو  شوخ ، يوب  وا  رب  دوشیم  لالح  تشذگ ، هک  یلیصفت  هب  هورم 
هب هک  زیچ  همه  لمع  هس  نیا  زا  دـعب  سپ  زین ؛ نز  وا  رب  دوشیم  لالح  تشذـگ ، هک  تسا  هرمع  زاـمن  فاوط و  لـثم  تیفیک  رد  هک  نآ ،
هک یناسک  هلأسم 9 - ّلُحم . هچ  مرُحم و  هچ  سک  همه  يارب  تسا  مارح  مرح  رد  ندرک  دیـص  اما  و  دوشیم ؛ لالح  دوب  هدش  مارح  مارحا 

و دوشیمن ، لالح  اهنآ  رب  نز  شوخ و  يوب  دنتـشاد ، مدقم  ار  ءاسن  فاوط  ترایز و  فاوط  ضیح ، فوخ  يریپ و  لثم  رذـع ، هطـساو  هب 
یـصخ و یثنخ و  نز و  رب  هکلب  درادن  درم  هب  صاصتخا  ءاسن  فاوط  هلأسم 10 - دش . دهاوخ  لالح  ْقلَح  ای  ریـصقت  زا  دعب  تامرُحم  مامت 
ار نآ  نز  رگا  زین  و  دوشیمن ، لالح  اهنآ  رب  دش  هتفگ  قباس  هک  لیصفت  نامه  هب  نز  دننکن  ءاسن  فاوط  رگا  هک  تسا  مزال  زین  زیمم  هچب 
ات دـهدب  ءاسن  فاوط  بجاو  طایتحا  هب  ار  وا  دـیاب  درک  مرُحم  ار  وا  ّیلو ، رگا  زیمم  ریغ  لفط  هکلب  دوشیمن ، لالح  وا  رب  درم  دـنک  كرت 

، دوشیمن لالح  نز  نآ  نودب  تسا و  بجاو  هچ  رگا  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  هلأسم 11 - دوش . لالح  وا  رب  درم  ای  نز  ندش ، غلاب  زا  دعب 
و دروآ ، اج  هب  ار  نآ  هدرک  جح  هک  یـسک  رب  تسا  بجاو  هکلب  دوشیمن ، جح  ندش  لطاب  بجوم  نآ  يدمع  كرت  تسین و  نکر  نکل 
رب زین  ندش  دهاش  ندرک و  هبطخ  ندرک و  دـقع  لثم  دوب ؛ هدـش  مارح  وا  رب  نز  زا  هچنآ  هکلب  دوشیمن ، لالح  وا  رب  نز  درواین  اج  هب  رگا 

زیاج و  ًارایتخا ، نآ  زامن  رب  ای  ترایز  فاوط  رب  ار  یعـس  نتـشاد  مدـقم  تسین  زیاج  هلأسم 12 - بجاو . طایتحا  رب  انب  دوشیمن  لـالح  وا 
هلأسم 13- دوش . لصاح  بیترت  ات  دنک  هداعا  تشاد  مدقم  رگا  و  ًارایتخا ، یعس  رب  ترایز و  فاوط  رب  ار  ءاسن  فاوط  نتشاد  مدقم  تسین 
، یکاپ نامز  ات  هکم  هب  تماقا  نتـسناوتن  ضیح و  زا  سرت  لثم  ترورـض ؛ لاح  رد  دروآ  اـج  هب  یعـس  زا  لـبق  ار  ءاـسن  فاوط  تسا  زیاـج 
هب ای  دروآ  اج  هب  یعس  زا  لبق  ار  ءاسن  فاوط  ًاوهس  رگا  هلأسم 14 - دروآ . اج  هب  نآ  زا  دعب  هک  دریگب  بیان  هک  تسا  نآ  رد  طایتحا  نکل 

ار ءاـسن  فاوط  رگا  هلأسم 15 - تسا . فاوط  هداعا  رد  طایتحا  و  تسا ، حیحـص  شیعـس  فاوط و  درادـب ، مدـقم  مکح  نتـسنادن  هطـساو 
بیان دراد  تقـشم  ای  دـناوتیمن  رگا  و  دروایب ، اج  هب  ددرگرب و  شدوخ  دـیاب  دـناوتیم  رگا  سپ  جـح ، زا  تشگرب  ات  درواین  اـج  هب  ًاوهس 

جح و فاوط  هچ  هرمع و  فاوط  هچ  ار - بجاو  فاوط  یـسک  رگا  هلأسم 16 - دوشیم . لالح  وا  هب  نز  ندروآ ، اـج  هب  زا  سپ  دریگب و 
رتش هک  تسا  نآ  طاـیتحا  و  دـنک ، یناـبرق  هکم  رد  يْدَـه  کـی  دـیاب  درک ، یکیدزن  نز  اـب  تشگرب و  درک و  شومارف  ءاـسن - فاوط  هچ 
رگا و  دروآ ، اج  هب  مه  ار  یعـس  ءاسن ، فاوط  ریغ  رد  ًاطایتحا  و  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  زامن  فاوط و  دورب و  شدوخ  دـناوتیم  رگا  و  دـشاب ،

اج هب  هلأسم  هب  لهج  يور  زا  ترایز  فاوط  ای  هرمع  فاوط  هچ  ار  فاوط  یـسک  رگا  هلأسم 17 - دریگب . بیان  دراد  تقـشم  ای  دناوتیمن 
س- ءاسن 1 - فاوط  ینم و  زا  دعب  لامعا  هقرفتم  لئاسم  دنک . ینابرق  رتش  کی  دنک و  هداعا  ار  جح  دیاب  دوخ ، لحم  هب  تشگرب  درواین و 

دناوتیم ایآ  دتفیب ، تقـشم  هب  ای  دنک  فاوط  دناوتن  ماحدزا  رثا  رد  ینم  زا  تشگرب  زا  دـعب  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  سرت  نیا  اهنت  یـسک  رگا 
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ضیح فوخ  تهج  هب  ار  جـح  لامعا  س - - 2 درادب . مدقم  دناوتیمن  و  تسین ، میدقت  ِزاوج  ِدروم  ج - هن ؟ ای  دراد  مدـقم  ار  جـح  لامعا 
دعب ایآ  درک ، نینچ  دنک و  هداعا  مامتا و  دیابیم  هک  يروط  هب  دوب ، هدرک  عطق  ار  یعـس  ای  فاوط  نوچ  یلو  تشاد ؛ مدـقم  ینم  لامعا  رب 

ضرم ای  ضیح  فوخ  رگا  مه  بیان  ایآ  س - - 3 تسین . وا  رب  يزیچ  هداد  ماجنا  ار  هفیظو  رگا  ج - تسین ؟ يزیچ  وا  رب  ینم  لامعا  نآ  زا 
لبق ار  جح  لامعا  هک  یناسک  س - - 4 درادن . عنام  ج - هن ؟ ای  درادب  مدقم  ینم  لامعا  نیفوقو و  رب  ار  جح  لامعا  دناوتیم  دـشاب ، هتـشاد 

. تسا لاکـشا  لحم  ج - لبق ؟ ار  لامعا  یقاب  دنهد و  ماجنا  ینم  زا  نتـشگرب  زا  دعب  ار  یعـس  دنناوتیم  ایآ  دنهدیم ، ماجنا  ینم  لامعا  زا 
ار جـح  لامعا  هک  یناسک  س - - 6 تسین . مزال  تسا و  زیاج  ج - تسا ؟ مزال  ای  زیاـج  راذـعالا  يوذ  يارب  هکم  لاـمعا  میدـقت  س - - 5
هک یناسک  يارب  رذع  صیخـشت  س - - 7 تسین . مزال  ج - دننک ؟ تیاعر  ار  نیفقوم  هب  نامز  برقا  دـیاب  ایآ  دـنیامنیم ، نیفوقو  رب  مدـقم 

. تسا فلکم  دوخ  اب  صیخـشت  ج - نیلوئـسم ؟ هورگ و  ناگدننادرگ  هدهع  رب  ای  تسا ، نانآ  دوخ  هدهع  رب  دنرادیم  مدقم  ار  جح  لامعا 
ره رد  رگا  ج - درادـب ؟ مدـقم  نیفوقو  رب  ار  دوخ  جـح  لاـمعا  دـناوتیم  اـیآ  دـنهدیم ، فاوـط  تخت  هلیـسو  هب  ار  وا  هک  یـسک  س - - 8

مدـقم نیفوقو  رب  ار  جـح  لاـمعا  هک  یـسک  س - - 9 درادـب . مدـقم  دـناوتیمن  تسین ، يرگید  رذـع  دـنهد و  فاوط  ار  وا  دـیاب  تروـص 
هـس ره  هک  دنرادب  میدقت  يدروم  رد  طایتحا  رب  انب  ج - دهد ؟ ماجنا  رگید  لامعا  نیفوقو و  زا  دـعب  ار  ءاسن  فاوط  دـناوتیم  ایآ  درادیم ،

ار هکم  لامعا  مارحا  نودب  اًلهج  رگا  درادب ، مدقم  نیفوقو  رب  ار  هکم  لامعا  دناوتیم  هک  یـصخش  س - - 10 دنهد . ماجنا  ًامدقم  ار  لمع 
ینم لامعا  نیفوقو و  زا  دعب  ای  دنک و  هداعا  مارحا  اب  ار  اهنآ  نیفوقو  زا  لبق  ای  دـیاب  دـنکیمن و  تیافک  ج - دراد ؟ یتروص  هچ  داد  ماجنا 

؟ دروآ اج  هب  دوخ  ات  دزادنیب  ریخأت  دناوتیم  هک  یتروص  رد  دراذگاو  بیان  هب  ار  هکم  لامعا  دناوتیم  ایآ  س - - 11 دروآ . اج  هب  ار  اهنآ 
: دیاهدومرف کسانم  رد  س - - 12 دریگب . بیان  دـناوتیمن  تقو  رخآ  ات  ریخأت  اب  ول  دروآ و  اـج  هب  شدوخ  دـناوتیم  هکنیا  ضرف  اـب  ج -

جح کسانم  ماجنا  تقو  هک  یتروص  رد  دنک ؛ تین  هجحلا  يذ  هام  رخآ  ات  هک  تسین  دیعب  تسا و  مهدزای  زور  ات  جح  لامعا  ماجنا  تقو 
تیصعم ج - تسا ؟ هدومن  تیـصعم  ایآ  دشاب ، هدش  یـضقنم  بوجو  فرظ  تسا  لمتحم  نوچ  تخادنا  ریخأت  رگا  دشاب ، مهدزای  زور  ات 

رد زین  و  دهد ، ماجنا  یبحتسم  فاوط  دناوتیم  ایآ  هدادن ، ماجنا  ار  هکم  بجاو  لامعا  زونه  هتشگرب و  ینم  زا  هک  یسک  س - - 13 تسین .
زا دـعب  ایآ  س - - 14 دـیامن . كرت  ًاطایتحا  ج - دـهد ؟ ماجنا  یبحتـسم  فاوط  هرمع  ماجنا  زا  لبق  دـناوتیم  اـیآ  عتمت ، هرمع  مارحا  لاـح 

هرمع نیدنچ  صخش  رگا  هلأسم 15 - درادـن . عنام  ج - ریخ ؟ ای  دـش  جراخ  هکم  زا  ناوتیم  هکم  لامعا  ماجنا  زا  لبق  ینم ، لاـمعا  ماـجنا 
هلأسم 16- دـنکیم . تیافک  اهنآ  مامت  يارب  ءاسن  فاوط  کی  دـشاب  هدرکن  ءاـسن  فاوط  مادـک  چـیه  رد  دـشاب و  هدروآ  ياـج  هب  هدرفم 
زا شیپ  ایآ  س - - 17 دهد . ماجنا  هنع  ٌبونم  تین  هب  دناوتیم  هچرگ  دـنک  همذـلا  یف  ام  تین  ءاسن ، فاوط  رد  بیان  هک  تسا  نآ  طایتحا 

؟ دراد عامج  هب  صاصتخا  ای  و  تسا ، مارح  نز  زا  عتمت  ذذلت و  عاونا  مامت  يدعب ، لامعا  ْقلَح و  ماجنا  زا  دعب  ءاسن و  فاوط  ندروآ  اج  هب 
. درادن عنام  ج - ریخ ؟ ای  تسا  زیاج  زور  دـنچ  ات  یعـس  زا  ءاسن  فاوط  ریخأت  ایآ  س - - 18 دیامن . بانتجا  دیاب  نز  زا  ذذـلت  قلطم  زا  ج -
هک لاح  تسا ، هدرواین  ار  ءاسن  فاوط  جح  رد  هک  دوشیم  هجوتم  ًادعب  دش ، دالوا  ياراد  درک و  جاودزا  جح ، زا  دعب  یـصخش  س - - 19

ار هدازلالح  مکح  وا  دنزرف  لهج ، ضرف  اب  ج - دنک ؟ هچ  دیاب  فاوط  هب  تبـسن  و  تسا ، هنوگچ  وا  دنزرف  نز و  مکح  تسا  هدش  هجوتم 
هب يدرم  س - - 20 دیامن . دقع  دیدجت  نآ  زا  دعب  دهاوخب  رگا  و  دهد ، ماجنا  ار  ءاسن  فاوط  دـیاب  تسا و  لطاب  جاودزا  دـقع  یلو  دراد ؛

، درک رکذ  لاجر  فاوط  ءاسن  فاوط  تین  ياج  هب  نز  يروآاجب ! لاـجر  فاوط  دـیاب  وت  یلو  تسا ، ءاـسن  فاوط  نم  هفیظو  تفگ  شنز 
هکنیا نودـب  دادیم  ماـجنا  هدرفم  هرمع  هک  یـسک  س - - 21 درادـن . عناـم  تسا ، هفیظو  يادا  شروظنم  رگا  ج - هن ؟ اـی  تسا  یفاـک  اـیآ 

زا دـعب  دـیاب  نکل  دوشیمن ، لطاب  هرمع  ج - هن ؟ ای  تسا  لطاب  وا  هرمع  تسیچ و  وا  هفیظو  ایآ  دروآ ، اج  هب  ار  ءاسن  فاوط  دـنک  ریـصقت 
هک دنکیم  کش  هکم  زا  تعجارم  زا  سپ  یـصخش  س - - 22 تسا . یقاب  ءاسن  تمرح  نآ  نودب  دـیامن و  هداعا  ار  ءاسن  فاوط  ریـصقت ،

فاوط دـیاب  هتـشادن ، ءاسن  فاوط  بوجو  هب  تافتلا  رگا  ج - دراد ؟ ياهفیظو  هچ  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  هدرفم  هرمع  ای  جـح  ءاـسن  فاوط 
طوش زا  دعب  یـسک  رگا  س - - 23 تسین . توق  زا  یلاخ  هکلب  طوحالا ، یلع  تاـفتلا  تروص  رد  تسا  نینچمه  و  دـهد ، ماـجنا  ار  ءاـسن 
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هرافک هدرکن و  دراو  ياهمطل  جح  هب  هک  تسا  جـح  ءاسن  فاوط  دـننام  ایآ  دـیامن ، هعقاوم  دوخ  هجوز  اب  هدرفم  هرمع  ءاسن  فاوط  مراهچ 
يور زا  ءاسن  فاوط  ندرواین  اج  هب  س - - 24 تسا . هدش  بکترم  مارح  هچ  رگا  درادن ، هرافک  تسا و  حیحص  لمع  یلب ، ج - درادن ؟ مه 

رد جـح  مجنپ  لصف  هلأسم 17  رد  هچنانچ  دـیامن ؟ یناـبرق  رتش  دـنک و  هداـعا  ار  جـح  دـیاب  هک  تسا  هرمع  جـح و  فاوط  دـننامه  لـهج 
نآ باکترا  تسا و  یقاب  نآ  نودب  ءاسن  تمرح  یلو  درادن ، هرافک  دنکیمن و  لطاب  ار  جح  ءاسن  فاوط  كرت  ج - دییامرفیم ؟ کسانم 

هرافک ایآ  تسا ، هدز  تسد  وا  هب  توهـش  يور  زا  هدومن و  هبعـالم  دوخ  هجوز  اـب  ءاـسن  فاوط  زا  لـبق  یـصخش  س - - 25 دراد . هرافک 
ضئاح یعـس  زا  دـعب  هتـشاد ، مدـقم  نیفوقو  رب  ار  دوخ  جـح  لاـمعا  هک  ینز  س - - 26 لـهج . تروـص  رد  رگم  دراد  هراـفک  ج - دراد ؟

مدقت تسین و  حیحـص  ج - تسا ؟ حیحـص  تباین  نیا  ایآ  دـهدیم ، ماجنا  ار  ءاسن  فاوط  وا  زا  تباین  هب  تقو  نامه  رد  شرهوش  دوشیم 
فاوط بیان ، رگا  س - - 27 دنکن . مه  هتـشاد  مدقم  هچنآ  هب  افتکا  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دنکیم ، فاوط  شدوخ  هک  تسا  یـسک  يارب 

؟ دنک اضق  وا  يارب  دیاب  هک  دشاب  ندرم  زا  دعب  دـنچ  ره  تسا ، لوغـشم  مه  شاهمذ  ای  تسا  مارح  وا  رب  نز  طقف  ایآ  درواین ، اج  هب  ار  ءاسن 
ءاسن فاوط  یـصخش  س - - 28 دریگب . بیان  دـناوتیمن  رگا  دـهد و  ماجنا  شتایح  رد  دـیاب  شدوخ  یلو  تسا ؛ لوغـشم  مه  وا  همذ  ج -
عتمت هرمع  لامعا  ماجنا  زا  دعب  ار  هدش  شومارف  ءاسن  فاوط  ایآ  تسا ، هدش  مرُحم  عتمت  هرمع  يارب  دـعب  هدرک و  شومارف  ار  هدرفم  هرمع 

زا تیافک  جـح  ءاسن  فاوط  دزادـنیب ، ریخأت  رگا  و  دروآ ، اج  هب  عتمت  هرمع  لامعا  ماجنا  زا  دـعب  دـناوتیم  ج - نآ ؟ زا  لبق  ای  دروآ  اج  هب 
جح ءاسن  فاوط  ایآ  دروآیم ، اج  هب  دارفا  جح  نآ  زا  دـعب  هدرواین و  اج  هب  ار  هدرفم  هرمع  ءاسن  فاوط  هک  یـسک  س - - 29 دنکیم . نآ 
مه جاودزا  تسین و  نـکمم  ناـنآ  زا  ییوشاـنز  لـمع  هـک  یناـنزریپ  نادرمریپ و  س - - 30 دـنکیم . تیافک  ج - دـنکیم ؟ تیافک  دارفا 

، تسین لامعا  ءزج  ءاسن  فاوط  هچرگ  ج - دراد ؟ لاکـشا  دـنرواین  اجب ]  ] ار ءاـسن  فاوط  رگا  اـیآ  تسا ، نینع  هک  یـسک  زین  دـننکیمن و 
. دوش هداد  ماجنا  دیاب  هک  تسا  یبجاو  لمع  نکل 

یعس نآ و  زامن  جح و  فاوط  تابحتسم 

فاوط تهج  هب  هک  یصخش  تسا  بحتسم  و  تسا ، يراج  زین  اجنیا  دش  رکذ  یعس  نآ و  زامن  هرمع و  فاوط  رد  تابحتسم  زا  هک  هچنآ 
، ِیل ُهْمِّلَس  َو  َُهل  ِینْمِّلَس  َو  َکِکُُسن ، یَلع  یّنِعا  َمُهَّللا  دناوخب : ار  اعد  نیا  دتسیاب و  دجـسم  برد  رب  دیایب و  نابرق  دیع  زور  رد  دیآیم ، جح 

ُْتیَْبلا َكُدََـلب و  ُدَـلَْبلا  َو  َكُدـْبَع ، ّینِإ  َّمُهَّللا  یتَجاِحب ، ِینَعِجُْرت  ْنَأ  َو  ِیبُونُذ ، ِیل  َرِفْغَت  ْنَأ  ِهْبنَذـب ، ِفِرَتْعُْملا  ِلِیلَّذـلا  ِلـِیلَعلا  َۀـَلَأْسَم  َکـُلأْسأ 
ِقِفْـشُْملا َكِْرمِأل ، ِْعیِطُملا  َْکَیلإ ، ِّرَطْـضُْملا  ََۀلأْسَم  َُکلأْسَأ  َكِرَدَِـقب ، ًایِـضار  َكِْرمِأل ، ًاِعبَّتُم  َکَتَعاط ، ٌّمُؤَأ  َو  َکَتَمْحَر ، ُُبلْطَأ  ُْتئِج  َُکْتَیب ،

هـسوب مالتـسا و  دـیایب و  دوسـألا  رجح  دزن  هب  سپ  َکـِتَمْحَِرب . ِراَّنلا  َنِم  ِینَْریُِجت  َو  َكَْوفَع ، ینَغِّلَُبت  ْنَأ  َکـَِتبوُقُِعل ، ِِفئاـْخلا  َِکباذَـع ، ْنِم 
ریبکت هداتسیا و  رجح  لباقم  دشن  نکمم  مه  نآ  رگا  و  دسوبب ، ار  دوخ  تسد  هدیلام و  رجح  هب  تسد  دشن  نکمم  ندیـسوب  رگا  و  دیامن ،

. دروآ اج  هب  دوب ، هدروآ  اج  هب  هرمع  فاوط  رد  هچنآ  دعب  دیوگب و 

ینم رد  هتوتیب 

رد ینعی  دنک ؛ هتوتیب  ینم  رد  ار  مهدزاود  بش  هجحلا و  يذ  مهدزای  بش  هک  جاح  رب  تسا  بجاو  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دنچ  نآ  رد  و 
دیص هک  یـسک  لوا : دننامب : بش  فصن  ات  زین  مهدزیـس  بش  رد  دیاب  هفیاط  دنچ  هلأسم 2 - بش . فصن  ات  باتفآ  بورغ  زا  دـنامب  اجنآ 
دیص زا  ریغ  نکل  دنامب ، ار  مهدزیـس  بش  دشاب  هتـشکن  دشاب و  هتفرگ  ار  دیـص  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  مارحا ، رد  تسا  هدرک 

بانتجا رگا  ار  نآ  ریغ  دایص و  هب  دیص  نداد  ناشن  دیص و  تشوگ  ندروخ  لثم  تسا ، مارح  مرُحم  رب  دیـص  زا  هک  رگید  ییاهزیچ  ندرک 
ای دوخ  نز  اب  هچ  ُْربُد و  رد  هچ  ُْلُبق و  رد  هچ  مارحا  رد  هدرک  نز  اـب  یکیدزن  هک  یـسک  مود : مهدزیـس . بش  هتوتیب  تسین  بجاو  هدرکن ،

. مهدزیـس بش  هتوتیب  دوشیمن  بجاو  هدرکن ، بانتجا  رگا  ار  نآ  ریغ  سمل و  ندیـسوب و  لثم  رگید  ياـهراک  عاـمج  زا  ریغ  یلو  هیبنجا ،
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تسین بجاو  هک  دناهفیاط  دنچ  هلأـسم 3 - درک . كرد  ار  مهدزیـس  بش  بورغ  ینم و  زا  درکن  چوک  مهدزاود  زور  رد  هک  یـسک  موس :
دشاب هتشاد  تقـشم  اهنآ  يارب  هک  یناسک  رگید  اهنآ و  ناراتـسرپ  نارامیب و  لوا : دننامب : ینم  رد  مهدزیـس  هدزاود و  هدزای و  ياهبـش  رد 

هک یطرـش  هب  دوریم  نیب  زا  هکم  رد  اهنآ  لام  دننامب ، ار  بش  رگا  هک  دنراد  نآ  سرت  هک  یناسک  مود : دـشاب . هک  يرذـع  ره  هب  ندـنام 
جاجح هب  نداد  بآ  لفکتم  هک  یناسک  مراهچ : بش . رد  ندینارچ  هب  اهنآ  تاناویح  دراد  جایتحا  هک  ییاهنابـش  موس : دشاب . هب  ٌدَـتْعُم  لام 

رگم دـننکن  نآ  زج  رگید  راک  حبـص و  ات  دنـشاب  لوغـشم  تداـبع  هب  دنـشاب و  رادـیب  هکم  رد  ار  بش  هک  یناـسک  مجنپ : هکم . رد  دنتـسه 
نز دیص و  زا  عتمت  هرمع  مارحا  رد  هک  یـسک  هلأسم 4 - وضو . دیدجت  جایتحا و  ردق  هب  ندـیماشآ  ندروخ و  لیبق  زا  يرورـض ؛ ياهراک 
هس نیا  رد  تسا  بجاو  هک  بش  رادقم  هلأسم 5 - درادن . جح  مارحا  هب  صاصتخا  مکح  نیا  دنامب و  مهدزیـس  بش  دیاب  هدرکن ، بانتجا 

نوریب نآ  زا  دعب  درادن  عنام  بش ، همین  ات  ینم  رد  درک  هتوتیب  بورغ  زا  هک  یسک  سپ  نآ ؛ فصن  ات  تسا  بش  لوا  زا  درک ، هتوتیب  بش 
طایتحا دوبن ، ینم  رد  رذـعیب  بش  لوا  رد  هک  یـسک  هلأـسم 6 - دوشن . هکم  دراو  عولط  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  و  دورب ،

دننک باسح  باتفآ  عولط  ات  بورغ  لوا  زا  دـیاب  ار  بش  همین  هلأسم 7 - دنامب . حبـص  ات  ددرگرب و  بش  همین  زا  لبق  هک  تسا  نآ  بجاو 
تین اب  دـیاب  تسا و  تاداـبع  زا  ینم  رد  هتوتیب  هلأسم 8 - دـننک . باسح  یعرـش  برغم  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  بجاو ، طاـیتحا  رب  اـنب 
ینم هار  نیب  رد  یتح  دورن ، ینم  هب  دوش و  تدابع  لوغـشم  هکم  ریغ  رد  تسین  زیاج  هلأسم 9 - دروآ . اج  هب  دنوادخ  تعاطا  يارب  صلاخ 

دنفسوگ کی  یبش  ره  يارب  دنامب ، تسا  بجاو  هک  یبش  رد  ار  ینم  هب  هتوتیب  دنک  كرت  هک  یسک  هلأسم 10 - بجاو . طایتحا  هب  هکم  و 
يور زا  ای  دشاب  نایـسن  يور  زا  ای  دشاب ، دمع  ملع و  يور  زا  هکنآ  نیب  ینابرق  ندوب  بجاو  رد  تسین  یقرف  هلأسم 11 - دنک . ینابرق  دیاب 
هلأسم تسین . بجاو  اهنآ  رب  ینابرق  ینم ، هب  دناهدماین  دندوب و  لوغشم  تدابع  هب  حبص  ات  هکم  رد  هک  یناسک  هلأسم 12 - هلأسم . نتسنادن 

دنفسوگ کی  بش  ره  يارب  دیاب  دندنامن  هک  یتروص  رد  دننامب ، ینم  رد  تسین  بجاو  دش  هتفگ  موس  هلأسم  رد  هک  ياهفیاط  راهچ  - 13
يْدَه طیارش  زا  کی  چیه  دوش  ینابرق  دیاب  هک  يدنفـسوگ  هلأسم 14 - بجاو . طایتحا  هب  مراهچ  موس و  هتـسد  یتح  دننک ، ینابرق  هرافک 

یتح درادن ، ینیعم  لحم  دنک  ینابرق  دیاب  هک  ار  يدنفسوگ  هلأسم 15 - دشاب . هتشاد  تسین  مزال  دنک ، حبذ  دیاب  جح  يارب  ینم  رد  هک  ار 
لوا زا  یتمسق  رگا  هلأسم 16 - دنک . ینابرق  ینم  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هچ  رگا  دـنکب ، ینابرق  دوخ  لحم  هب  تعجارم  زا  سپ  دـناوتیم 

دنفـسوگ کی  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنوش ، جراخ  ینم  زا  بش  فصن  زا  رتدوز  ای  دوشن ، كرد  درک  هتوتیب  ینم  رد  دـیاب  هک  بش 
، مهدزاود زور  رد  ندرک  چوک  اهنآ  يارب  تسا  زیاج  هک  یناـسک  هلأسم 17 - تسین . رذع  مدع  رذع و  تروص  نیب  یقرف  دـننک و  ینابرق 

چوک دنهاوخب  ار  تقو  ره  دنراتخم  دننکیم  چوک  مهدزیس  زور  رد  هک  یناسک  و  رهظ ، زا  لبق  تسین  زیاج  دننک و  چوک  رهظ  زا  دعب  دیاب 
. دننک

ینم رد  هتوتیب  هقرفتم  لئاسم 

زا لـبق  هکم  هب  وا  نتفر  هچرگ  ددرگرب  ینم  هب  رهظ  زا  دـعب  ْرفَن ، يارب  تسین  بجاو  دـیایب  هکم  هب  مهدزاود  حبـص  یجاـح  رگا  هلأسم 1 -
رد ْیمَر  زا  رذع  اب  رگا  نیا  رب  انب  دنراد ؛ ار  نادرم  مکح  مه  اهنز  مهدزاود  زور  رهظ  زا  دـعب  ندرک  چوک  رد  هلأسم 2 - تسین . زیاج  رهظ 

هلأسم 3- دنـشاب . روذـعم  رهظ  زا  دـعب  ات  ندـنام  زا  رگم  دـننک ، چوک  ینم  زا  رهظ  زا  لـبق  دـنناوتیمن  دـندرک ، ْیمَر  مهدزاود  بش  زور ،
بـش ره  يارب  دنهدب و  هرافک  دیاب  دـننکیم  هتوتیب  مهدزاود  مهدزای و  بش  رد  تسین  ینم  زا  هک  ینم  هب  لصتم  ياهنیمز  رد  هک  یناسک 

. دنـشاب هدـش  نئمطم  یلحم ، صاخـشا  هتفگ  هب  ای  تسا  ینم  زا  اجنآ  هک  دنـشاب  هدرک  ادـیپ  داقتعا  دـنچ  ره  دـننک ، ینابرق  دنفـسوگ  کی 
بش تسین  بجاو  هدرک ، تعجارم  ینم  هب  بورغ  زا  دعب  هدش و  جراخ  ینم  زا  مهدزیس  بش  باتفآ  بورغ  زا  لبق  یجاح  رگا  هلأسم 4 -

ایآ و  دراد ، تروـص  هـچ  دوـش  ماــجنا  ینم  ریغ  رد  رگا  ینم  رد  هتوـتیب  س - - 5 دوـشیمن . بـجاو  وا  رب  مهدزیـس  زور  یمَر  دـنامب و  ار 
زا يرادـقم  هک  یناسک  س - - 6 تسین . لهاج  ملاع و  نیب  یقرف  دـننک و  ینابرق  دـیاب  ج - ریخ ؟ ای  دـنروذعم  عوضوم  هب  لهاج  صاخـشا 
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هب تبـسن  تسا  یبابحتـسا  طایتحا  ْکسانم  رد  دندش ، جراخ  بش  فصن  زا  لبق  ای  دندوب  ینم  جراخ  رد  رذع  نودـب  ای  رذـع  اب  بش  لوا 
دیاهدومرف س - - 7 دوشن . كرت  تسا و  یبوجو  طایتحا  نیا  ج - ریخ ؟ ای  تسا  بجاو  هراـفک  اـیآ  یبوجو ؛ طاـیتحا  ریرحت  رد  و  هراـفک ،

دیاـب زین  ار  تیبَـم  كرت  هراـفک  اـیآ  دـنامب ، ینم  رد  ار  مود  فصن  تسا  بجاو  دوبن  ینم  رد  ار  بش  لوا  فـصن  رذـع  نودـب  هک  یـسک 
تدابع لوغشم  مارحلا  دجسم  رد  ای  دشاب  ینم  رد  دیاب  مهدزاود  مهدزای و  بش  رد  هک  یسک  س - - 8 دهدب . مه  هرافک  دیاب  ج - دهدب ؟

؟ تسیچ وا  هفیظو  دوشیم ، رادیب  دنزیم و  ترچ  بترم  یگتسخ  زا  نآ  نیب  رد  یلو  دوشیم ، تدابع  لوغـشم  مارحلا  دجـسم  رد  ددرگ ،
رد ای  دیاب  هک  ییاهبش  ایآ  دناهدرک ، تسرد  ًافرش - هَّللا  هداز  مارحلا - دجسم  يارب  عیسو  یماب  تشپ  ًاریخا  هک  هطبار  نیا  رد  رگید  لاؤس  و 

باوخ يردـق  هب  رگا  ج - هن ؟ ای  تسا  یفاک  ندرک  تدابع  اجنآ و  رد  ندـنام  دـشاب ، تدابع  لوغـشم  مارحلا  دجـسم  رد  اـی  دـنامب و  ینم 
یفاک هکم  ياج  ره  رد  تدابع  و  دهدب ، هرافک  دـیاب  تسین و  یفاک  هدوب ، تدابع  هب  لوغـشم  بش  مامت  هک  دـنکیمن  قدـص  هک  دوریم 

ماهدومن و هتوتیب  اهیجاح  اب  تسا  ینم  ءزج  متشاد  نیقی  هک  ار  ییاج  لبق  لاس  نیدنچ  تسا ؛ يرادهلمح  ملغـش  بناج  نیا  س - - 9 تسا .
همه بناج و  نیا  رب  هرافک  ایآ  تسا ، ینم  زا  جراخ  میاهدومن  هتوتیب  لبق  ياهلاس  هک  ییاج  دش  لصاح  نیقی  میارب  مدیمهف و  دعب  ياهلاس 

غالبا ایآ  و  نم ؟ هدهع  رب  ای  تسا  ناشدوخ  هدهع  رب  جاجح  هرافک  ایآ  دـشاب ، بجاو  هرافک  هک  یتروص  رد  و  هن ؟ ای  تسا  بجاو  جاجح 
دوخ هتوتیب  كرت  هرافک  ج - تسیچ ؟ فیلکت  دشابن  نانآ  هب  یسرتسد  ای  دنشاب  هدرم  نانآ  زا  یـضعب  رگا  و  هن ؟ ای  تسا  بجاو  جاجح  هب 
نانآ دوخ  رب  هرافک  دندیمهف  رگا  و  دییامن ، مالعا  نانآ  هب  تسین  مزال  تسین و  بجاو  امش  رب  نارگید  هرافک  و  تسا ، بجاو  امش  رب  امش 

. دوش لیـصحت  جاجح  تیاضر  دیاب  توافت  هب  تبـسن  دراد ، یتوافت  هدـش  ماجنا  هک  یلمع  حیحـص و  لمع  ترجا  رگا  یلو  تسا ؛ بجاو 
نیا و  دـنکیم ، قرف  هتفرگ  ماجنا  تموکح  هلیـسو  هب  هک  نآلا  يراذـگتمالع  اب  لبق  ياهلاس  رد  ینم  دودـح  يراذـگتمالع  س - - 10

، دشاب حیحـص  تموکح  یلعف  نییعت  رگا  هک  میاهدرک  هتوتیب  ینیمز  هعطق  رد  جاجح  اب  لبق  ياهلاس  رد  تسا  يرادهلمح  ملغـش  هک  بناج 
هکم لـها  ناوریپ  رظن  یلبق و  تیملع  قبط  میراد  نآ  هب  نیقی  اـم  هک  دـشاب ، حیحـص  یلبق  نییعت  رگا  و  هدوب ، ینم  زا  جراـخ  رد  اـم  هتوـتیب 

تروص رد  و  تسیچ ؟ لبق  ياهلاس  هتوتیب  هب  تبسن  ام  فیلکت  ایآ  دشاب ، حیحص  تموکح  نییعت  هکنیا  رب  انب  لاح  تسا ؛ حیحص  ام  هتوتیب 
رد هابتـشا  هکلب  هدـشن  كرت  هتوتیب  هلأسم  ضرف  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  اـیآ  و  هن ؟ اـی  تسا  مزـال  جاـجح  همه  هب  غـالبا  اـیآ  هراـفک ، بوجو 
ات دیاهتـشاد  نآ  ندوب  ینم  هب  نیقی  هک  دـیاهدرک  هتوتیب  یلحم  رد  رگا  ج - هن ؟ ای  مشابیم  نماـض  جاـجح  هب  تبـسن  تسا ، هدوب  قادـصم 

رذـع هک  یناسک  ایآ  س - - 11 تسین . مزال  مالعا  غالبا و  تروص  نیا  رد  تسین و  مزال  یناـبرق  هدوب ، ینم  جراـخ  هک  دـینکن  ادـیپ  نیقی 
دیاب ای  ینم ، هب  دندرگنرب  رگید  دنیایب و  هکم  هب  ینم  زا  دننک و  ْیمَر  مهدزاود  زور  يارب  مهدزاود  بش  دنناوتیم  زور ، رد  ِْیمَر  زا  دنراد 

اًلبق س - - 12 دننک . ربص  تسین  مزال  دنوش و  جراخ  بجاو ، تیبَم  زا  دعب  دـنناوتیم  ج - دـننک ؟ چوک  مدرم  اب  رهظ  زا  دـعب  دـننک و  ربص 
ینم هب  رگید  هتفر و  هکم  هب  هدوـمن  هرمج  ْیمَر  مهدزاود  بش  دـنناوتیم  دـنراد  تقـشم  فوـخ  هک  یناـسک  اـیآ  هـک  تـسا  هدـش  لاؤـس 

هب هجوت  اب  دنورب . نوریب  دیابن  بش  فصن  زا  لبق  یلو  درادن ، لاکـشا  رذـع  تروص  رد  دـیاهدومرف : باوج  یلاع  ترـضح  و  دـندرگنرب ،
ْیمَر بش  رد  نانآ  هارمه  هب  دنناوتیم  نیرئاز  لیبق  نیا  زا  ییاریذپ  يارب  زین  اهناوراک  همدـخ  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  قوف  هلأسم 

تسین بجاو  مهدزاود  زور  رد  فوقو  ج - دندرگنرب ؟ ینم  هب  رگید  مهدزاود  زور  یعرـش  تقو  ات  فوقو  يارب  دنورب و  هکم  هب  هدومن و 
مهدزاود زور  دنورب و  ینم  زا  بش  فصن  زا  دعب  دنناوتیم  هدـش  رکذ  صاخـشا  و  تسا ، لاوز  زا  لبق  ندرکن  چوک  تسا  بجاو  هچنآ  و 

. تسین یفاک  اهنآ  يارب  بش  ْیمَر  و  دنورب ؛ نوریب  رهظ  زا  دـعب  دـندمآ  رهظ  زا  لبق  رگا  و  رهظ ، زا  دـعب  ول  دـندرگرب و  ینم  هب  ْیمَر  يارب 
تـسا مزال  ایآ  دیآیم ؛ ینم  هب  ْیمَر  يارب  دعب  زور  دوریم ، هکم  هب  جراخ و  ینم  زا  بش  فصن  زا  دعب  مهدزاود  بش  یجاح  س - - 13

ینم هب  رهظ  زا  لبق  تسین  مزال  ج - دـیایب ؟ دـناوتیم  مه  رهظ  زا  دـعب  درادـن  ْیمَر  زا  ریغ  ياهفیظو  نوچ  ای  دـیایب  ینم  هب  رهظ  زا  لـبق  هک 
ینم زا  مهدزاود  رهظ  زا  لبق  ار  اهنز  یناوراـک  ریدـم  س - - 14 دنک . چوک  رهظ  زا  لبق  دناوتیمن  دـیایب  رهظ  زا  لبق  رگا  دـنچ  ره  دـیایب ،
ینم رد  ناهارمه  ناوراک و  ریدم  نودب  دنتسناوتیمن  دندوب  هلأسم  هجوتم  رگا  ای  دنتـشادن و  عالطا  هلأسم  زا  هک  نانآ  هفیظو  دومن ، جراخ 
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هب ینم  رد  هتوتیب  ياج  هب  هکم  رد  هک  یـسک  يارب  بش  رادقم  س - - 15 درادن . عنام  دناهتـشاد ، رذع  هکنیا  ضرف  اب  ج - تسیچ ؟ دننامب ،
دعب س - - 16 دوشیم . باسح  رجف  عولط  ات  ج - باتفآ ؟ عولط  ات  ای  تسا ، رجف  عولط  ات  برغم  زا  تسا ؟ ردقچ  دوشیم  لوغـشم  تدابع 

كرد ار  بش  لوا  تیبَم  زا  تعاس  هس  دورب  هکم  هب  رگا  هک  دنادیم  یلو  دورب ، هکم  هب  اهفاوط  يارب  دهاوخیم  دـیع  زور  هثالث  لامعا  زا 
دیاب ریخأت  يارب  یلو  درادـن ، عنام  موقرم  ضرف  رد  هکم  هب  ینم  زا  نتفر  ج - ریخ ؟ ای  دراد  هراـفک  تفر  رگا  و  هن ؟ اـی  دورب  اـیآ  دـنکیمن ،

. دهدب هرافک 

هناگهس تارمج  یْمَر 

ینعی دنک ؛ هناگهس  تارمج  ْیمَر  اهنآ  زور  رد  دـیاب  دـنک  هتوتیب  ینم  رد  تسا  بجاو  هک  ییاهبـش  هلأسم 1 - تسا : هلأسم  دـنچ  نآ  رد  و 
ار نآ  همه  ًادـمع  رگا  یلو  دـنیوگ ؛ هبقع  هرمج  ار  یکی  یطـسو و  هرمج  ار  یکی  یلوا و  هرمج  ار  یکی  هک  لـحم ، هس  هب  دـنزب  هزیرگنس 

بش دیاب  هک  یـصاخشا  هلأسم 2 - تسا . راکتیـصعم  دمع  تروص  رد  هچرگ  تسا ، حیحـص  دناسریمن و  ررـض  وا  جـح  هب  دـنک  كرت 
کی ره  يارب  دنزب  هرمج  هب  دیاب  هک  هزیرگنس  ددع  هلأسم 3 - دننک . تارمج  ْیمَر  مهدزیس ، زور  تسا  بجاو  دننامب ، ینم  رد  ار  مهدزیس 

. دش هتفگ  یبقع  هرمج  رد  ًاقباس  هک  تسا  وحن  نامه  هب  نآ  تابجاو  طیارـش و  نتخادنا و  تیفیک  دشاب و  ددـع  تفه  دـیاب  يزور  ره  رد 
زیاج بش  رد  و  تسا ، هدرک  هتوتیب  ار  زور  نآ  بش  هک  تسا  يزور  باتفآ  بورغ  ات  باتفآ  عولط  لوا  زا  گنس  نتخادنا  تقو  هلأسم 4 -
سرت هک  یـسک  لیلع و  ضیرم و  نابـش و  لثم  دروآ ؛ اج  هب  زور  هکنیا  زا  دشاب  هتـشاد  يرذـع  یـسک  رگا  هلأسم 5 - دروآ . اـج  هب  تسین 
گنـس رد  بیترت  تسا  بجاو  هلأسم 6 - دـهد . ماجنا  دـعب  بش  ای  زور  نآ  بش  تسا  زیاج  تیعمج ، محازت  لثم  يزیچ ، زا  دـشاب  هتـشاد 
یبیترت هب  رگا  هلأسم 7 - دزادنیب . گنـس  هبقع  هرمج  هب  نآ  زا  دعب  یطـسو و  هرمج  هب  نآ  زا  دـعب  یلوا و  هرمج  هب  لوا  هکنیا  هب  نتخادـنا 

هب لوا  رگا  اًلثم  دوش ؛ لصاح  بیترت  هک  يروط  هب  دروآ  اج  هب  هدرک ، بیترت  فالخ  رب  هک  هچنآ  هرابود  دـیاب  درواین  اج  هب  دـش  هتفگ  هک 
هرمج هداعا  ار و  هبقع  هرمج  دعب  دروآ و  اج  هب  هرابود  ار  یطسو  هرمج  هک  دنکیم  تیافک  یلوا ، هرمج  هب  دعب  تخادنا و  یطـسو  هرمج 

زا ای  دنک  بیترت  فالخ  دمع  ملع و  يور  زا  هکنآ  نایم  تسین  قرف  دش ، رکذ  متفه  هلأسم  رد  هک  یمکح  رد  هلأسم 8 - تسین . مزال  یلوا 
دزادنیب و یلوا  هرمج  هب  گنس  راهچ  یسک  رگا  هلأسم 9 - دنک . هداعا  دیاب  تروص  ره  رد  هلأسم ، نتسنادن  يور  زا  ای  نایسن  وهس و  يور 
هب گنـس  راهچ  دناوتیم  سپ  دشاب ؛ مدـقم  گنـس  تفه  مامت  تسین  مزال  و  تسا ، یفاک  دوشب  يدـعب  هرمج  لوغـشم  دـنک و  اهر  ار  نآ 

هبقع هرمج  گنس  تفه  دهاوخیم  بیترت  ره  هب  دوش و  هبقع  هرمج  لوغشم  دعب  یطـسو و  هرمج  هب  گنـس  راهچ  دعب  دنزب و  یلوا  هرمج 
هداعا تسا  هدرک  ار  راک  نیا  دـمع  ملع و  يور  زا  هک  یـسک  يارب  زا  بجاو  طاـیتحا  نکل  دزادـنیب ، ار  يرگید  ياـت  ود  نآ  گنـس  هس  و 

ار زور  ود  رگا  و  دـنک ، اـضق  ار  نآ  دـعب  زور  تـسا  بـجاو  دـنک  ْیمَر  اـهزور  زا  یکی  رد  دـنک  شوـمارف  یـسک  رگا  هلأـسم 10 - تسا .
ار اضق  تسا  بجاو  هلأسم 11 - دشاب . هدرک  كرت  دمع  يور  زا  رگا  تسا  نینچمه  و  دنک ، اضق  ار  ود  ره  دعب  زور  رد  دیاب  درک  شومارف 

زور ْیمَر  دعب  دروآ و  اج  هب  ار  دـیع  ياضق  لوا  دروایب  اج  هب  ار  دـیع  زور  ياضق  دـهاوخب  رگا  مهدزای  زور  رد  سپ  ادا ؛ رب  درادـب  مدـقم 
دهاوخب اًلثم  مهدزیـس  زور  رد  رگا  سپ  دـعب ، زور  ياـضق  رب  درادـب  مدـقم  ار  ولج  زور  ياـضق  دـیاب  نینچمه  و  تسا ، ادا  هک  ار  مهدزاـی 

هک دنک  متخ  مهدزیـس  زور  هب  عورـش و  دیع  زور  ياضق  زا  بیترت  هب  دیاب  دروآ  اج  هب  ار  مهدزاود  زور  مهدزای و  زور  دیع و  زور  ياضق 
بجاو دـشاب  هدـش  كرت  رگا  مه  اـهنآ  زا  ضعب  ْیمَر  ياـضق  تسا  بجاو  هناـگهس  تارمج  یمر  ياـضق  هچناـنچ  هلأـسم 12 - تسا . ادا 

دعب دـنک و  ناـیتا  هدرکن  هـک  ار  نآ  دـیاب  دــعب  زور  درکن ، ار  رگید  ياـتود  درک و  ْیمَر  ار  یلوا  هرمج  مهدزاـی  زور  رد  رگا  سپ  تـسا ؛
هب دنک ، اضق  دیاب  هتخادنا  بیترت  فالخ  هب  ار  لبق  زور  تارمج  هک  دیمهف  دـعب  زور  رد  رگا  هلأسم 13 - دروآ . اج  هب  ار  زور  نیا  فیلکت 

گنـس راهچ  اهنآ  ضعب  ای  تارمج  زا  کی  ره  هب  رگا  هلأسم 14 - دروآ . اج  هب  ار  زور  نیا  هفیظو  دـعب  دوش و  لـصاح  بیترت  هک  يروط 
هلأسم دروآ . اج  هب  ار  زور  هفیظو  دعب  دنک و  اضق  ار  لبق  زور  هیقب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دیایب ، شدای  دعب  زور  رد  دشاب و  هتخادـنا 
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دیاب دـمآ  شدای  قیرـشت  مایا  رد  رگا  سپ  دـیایب ، هکم  هب  ینم و  زا  دوش  جراخ  ار و  هناگهس  تارمج  ْیمَر  دـنک  شومارف  یـسک  رگا  - 15
، دـعب ات  دزادـنیب  قیوعت  ًادـمع  ای  دـیایب  شدای  قیرـشت  مایا  زا  دـعب  رگا  و  دریگب ، بیاـن  دـیاب  تسین  نکمتم  رگا  دروآ و  اـج  هب  ددرگرب و 

شدوخ تسا  هدش  توف  هک  یمایا  رد  مه  رگید  لاس  رد  و  دروآ ، اج  هب  ددرگرب و  هکم  زا  شبیان  ای  شدوخ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 
تـسا نآ  بجاو  طایتحا  هکم ، زا  جورخ  زا  دـعب  رگم  دـماین  شدای  ار و  تارمج  ْیمَر  درک  شومارف  رگا  هلأسم 16 - دـنک . اضق  شبیان  ای 

هک تسا  نامه  شمکح  دـنک  شومارف  ار  تارمج  زا  ضعب  هک  یـسک  هلأسم 17 - شبیان . ای  شدوخ  ار  نآ  دـنک  اضق  رگید  لاـس  رد  هک 
رب انب  دراد  ار  مکح  نیمه  تخادـنا  نآ  ضعب  اـی  تارمج  ماـمت  رد  گنـس  تفه  زا  رتمک  هک  یـسک  هکلب  دـش ؛ رکذ  و 16  هلأسم 15  رد 

، دنک ْیمَر  دناوتن  هک  دشاب  لفط  ای  دشاب  ضیرم  هکنآ  لثم  گنس ، نتخادنا  زا  دشاب  هتـشاد  يرذع  هک  یـسک  هلأسم 18 - بجاو . طایتحا 
زا رگا  دروآ و  اج  هب  شبیان  دـیاب  دـشاب ، شوهیب  ای  دـناوتن ، یلاحیب  تدـش  زا  ای  دـشاب ، هتـسکش  شیاپ  ای  تسد  هکنآ  لثم  دـشاب  لیلع  ای 
نآ بجاو  طایتحا  و  دروآ ، اج  هب  وا  فرط  زا  يرگید  صخـش  ای  وا  ّیلو  کچوک ، لـفط  شوهیب و  لـثم  دـشاب ، زجاـع  مه  نتفرگ  بیاـن 
رد دنربب و  ار  روذعم  صخـش  دوشیم  رگا  هک  تسا  نآ  رتهب  دـنکن و  لمع  بیان  دـنک ، لمع  شدوخ  هکنیا  زا  هدـشن  سویأم  ات  هک  تسا 

دروآ اج  هب  ار  لمع  بیان  هکنآ  زا  دعب  رگا  هلأسم 19 - دنزادنیب . دنراذگب و  وا  تسد  رد  ار  گنـس  دوشیم  رگا  و  دننک ، یمر  وا  روضح 
ای ندـش  بوخ  زا  دـشاب  سویأم  ضیرم  صخـش  رگا  هلأـسم 20 - تسا . طوحا  هچ  رگا  تسین  مزـال  شدوخ  ندروآ  دـش ، فرطرب  رذـع 

عفر رذع  رگا  نکل  دریگب ، بیان  دناوتیم  تسین  سویأم  رگا  و  دریگب ، بیان  هک  تسا  بجاو  رذع ، عفر  زا  دـشاب  سویأم  روذـعم  صخش 
دنریگب نذا  وا  زا  تسین  مزال  روذعم ، رذع  عفر  زا  دنـشاب  سویأم  نارگید  رگا  هلأسم 21 - دنک . لمع  شدوخ  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـش ،

ْیمَر نآ  رد  هدوب  بجاو  هک  يزور  نتشذگ  زا  دعب  رگا  هلأسم 22 - دوب . دهاوخن  ربتعم  نذا  دهدب  نذا  دناوتن  رگا  و  تسا ، طوحا  هچ  رگا 
انتعا هن ، ای  هدوب  حیحـص  نآ  تیفیک  هک  دنک  کش  نتخادـنا  زا  دـعب  رگا  هلأسم 23 - دنکن . انتعا  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  هک  دـنک  کش  دـنک 

حیحـص ای  هدرک  ْیمَر  ار  ود  ره  ای  ار  یمود  ای  ار  یلوا  هک  دـنک  کش  تسا  هبقع  هرمج  ْیمَر  لوغـشم  هک  یتقو  رد  رگا  هلأسم 24 - دنکن .
هرمج ْیمَر  رد  دوش  لخاد  هکنآ  زا  لبق  رتمک ، ای  هدوب  تفه  اـیآ  هک  دـنک  کـش  ددـع ، رد  رگا  هلأسم 25 - دـنکن . انتعا  هن ، ای  هداد  ماجنا 

لوغـشم دشاب و  هدش  لمع  زا  فرـصنم  دنچ  ره  هدـش  ددـع  تفه  دـنک  نیقی  ات  دروایب  هدـش ، رـسک  هک  تسا  لمتحم  هچنآ  دـیاب  يدـعب ،
هرمج هس  زا  یکی  هک  دنک  ادیپ  نیقی  دنک  ْیمَر  دیاب  هک  يزور  نتشذگ  زا  دعب  رگا  هلأسم 26 - بجاو . طایتحا  رب  انب  دشاب  رگید  ياهراک 

دعب رگا  هلأسم 27 - دنک . اضق  ار  هس  ره  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دـنک ، هبقع  هرمج  ْیمَر  ياضق  هب  افتکا  تسا  زیاج  ًارهاظ  هدرکن ، ْیمَر  ار 
ای ار  هیقب  هک  دنک  کش  هتخادنا و  ار  یلبق  زا  گنـس  راهچ  دنادب  رگا  سپ  یلبق ، ددع  رد  دنک  کش  دـش  يدـعب  هرمج  رد  لخاد  هکنآ  زا 

کـش راهچ ، زا  رتمک  رد  رگا  و  يدـعب ، هرمج  نایتا  زا  دـعب  هچ  رگا  دـنک ، نایتا  ار  هیقب  بجاو  طایتحا  هب  هن ، ای  هتخادـنا  ار  اهنآ  زا  ضعب 
هک دنک  ادـیپ  نیقی  هرمج  هس  ره  هب  نتخادـنا  زا  دـعب  رگا  هلأسم 28 - دنزب . ار  رگید  گنـس  هس  دنکن و  انتعا  راهچ  رادقم  ات  دـشاب  هتـشاد 

. دنزب هرمج  هس  زا  کی  ره  هب  هداد  يرسک  لامتحا  ار  هچ  ره  دیاب  هدش ، صقان  هرمج  هس  زا  یکی  زا  گنس  هس  ای  گنس  ود  ای  گنس  کی 
يرـسک هب  افتکا  زاوج  تسین  دیعب  هتخادنا  رتمک  راهچ  زا  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  دنک  نیقی  هس  ره  هب  گنـس  نتخادنا  زا  دعب  رگا  هلأسم 29 -

هلأسم 30- دریگب . رـس  زا  ار  هس  ره  هک  تسا  نآ  رتـالاب  طاـیتحا  و  دریگب ، رـس  زا  ار  يرخآ  هرمج  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  و  يرخآ ، هرمج 
اب دنک  اضق  ار  زور  هس  ره  دیاب  تسا ، زور  مادک  دنادن  هدرکن و  ْیمَر  ار  زور  کی  هک  دـنک  نیقی  زور ، هس  ره  تقو  نتـشذگ  زا  دـعب  رگا 

. تسا زیاج  رخآ  زور  ياضق  هب  افتکا  یلامتحا  هب  هچرگ  بیترت ، تاعارم 

یْمَر هقرفتم  لئاسم 

زور رد  ْیمَر  زا  رگا  دنوش ، دراو  ینم  هب  مارحلا  رعـشم  زا  بش  فصن  زا  دـعب  دـنزاجم  هک  یفیعـض  دارفا  اهنآ و  نیبقارم  اهنز و  هلأسم 1 -
تسا زیاج  ْیمَر  تارمج ، مود  هقبط  رد  هلأسم 2 - دنیامن . ْیمَر  بش  نامه  دنزاجم  ًاقلطم  اهنز  هکلب  دننک ؛ ْیمَر  بش  دنناوتیم  دـنروذعم 
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بش ای  نآ  زا  لبق  بش  دنناوتیم  دننک  ْیمَر  دیع  زور  هکنیا  زا  دنراد  رذع  هک  یناسک  هلأسم 3 - دنیامن . ْیمَر  لوا  هقبط  رد  تسین  مزال  و 
زور ْیمَر  مهدزای  بش  رد  دـیع ، زور  ياـج  هب  ْیمَر  زا  دـعب  دـنناوتیم  دـنروذعم  زین  مهدزاـی  زور  ْیمَر  زا  رگا  و  دـننک ، ْیمَر  نآ  زا  دـعب 

ای دـننک ، ْیمَر  بش  تسا  مزال  ایآ  دـننک ، ْیمَر  بش  دـنناوتیم  زور  رد  ِْیمَر  زا  رذـع  اب  هک  یناسک  س - - 4 دـنهد . ماجنا  مه  ار  مهدزای 
، دنشاب روذعم  ندرک  ْیمَر  زا  مهد  زور  حبـص  یناسک  هچنانچ  س - - 5 دنریگب . بیان  دنناوتیم  ج - دنریگب ؟ بیان  زور  نامه  دـنناوتیم 
ات دننک  ربص  دیاب  ای  دنریگب  بیان  دنناوتیم  حبـص  زا  دییامرفب : دنتـسه ، ْیمَر  هب  رداق  تسا و  تولخ  رهظ  زا  دـعب  هک  دـنراد  نانیمطا  یلو 

بـش رد  ناوتیم  رذع  نودب  ایآ  س - - 6 دنریگب . بیان  دنناوتیمن  دـننک ، ْیمَر  زور  رد  دـنناوتیم  رگا  ج - دـنیامن ؟ ْیمَر  دوش و  تولخ 
ره نابرق  دیع  زور  زا  حبذ  ریخأت  نینچمه  و  تسا ، هدـش  بکترم  مه  یهانگ  ایآ  تسا  حیحـص  بش  رد  رگا  و  تسین ، یفاک  ای  درک  ْیمَر 
زور رد  ْیمَر  رذع  نودب  رگا  دوشیمن و  عقاو  بش  رد  ْیمَر  رذع ، نودب  ج - تسا ؟ هدش  بکترم  مه  یهانگ  ایآ  یلو  تسا  حیحص  دنچ 
حبذ دنچ  ره  دزادنیب  ریخأت  دیع  زور  زا  ًادمع  ار  حبذ  رگا  طوحالا  یلع  تسا  هدومن  تیصعم  نینچمه  و  تسا ، هدرک  هانگ  دیامن  كرت  ار 
جح لصا  رد  هک  یـسک  نینچمه  و  هن ؟ ای  دـنک  ْیمَر  بش  دـناوتیم  ایآ  هدـش ، بیان  تارمج  ْیمَر  رد  هک  یـسک  س - - 7 تسا . حیحص 

، دـنک لامها  هحماسم و  زور  رد  ْیمَر  رد  ای  و  دـنک ، ْیمَر  زور  دـناوتیمن  ای  دـنک ، ْیمَر  دـناوتیمن  هک  هتـسنادیم  ادـتبا  زا  دـشاب و  بیاـن 
ْیمَر رد  هک  یـسک  و  دوش ، بیان  دـناوتیمن  دـشاب  روذـعم  رگا  و  دـهد ، ماجنا  ار  جـح  يرایتخا  لامعا  دـیاب  بیان  ج - تسیچ ؟ شمکح 

یصخش س - - 8 تسین . زیاج  لاؤس  ضرف  رد  دنچ  ره  تسین ، تباین  نالطب  بجوم  لامها  هحماسم و  و  دنک ، ْیمَر  زور  دـیاب  هدـش  بیان 
، تسین رودـقم  زور  رد  ْیمَر  مه  وا  يارب  هک  ار  يرگید  صخـش  دـناوتیم  اـیآ  دـیامن ، تارمج  ْیمَر  دـناوتیمن  تسا و  روذـعم  دوخ  هک 
، دـیامن ْیمَر  زور  رد  دوش و  بیان  دـناوتب  هک  یموس  صخـش  ندوبن  ای  ندوب و  تروص  رد  ایآ  و  دـیامن ، ْیمَر  بش  رد  ات  دـهد  رارق  بیان 
رب انب  دـشابن  نکمم  رگا  و  دـیامن ، ْیمَر  زور  رد  هک  دریگب  بیاـن  ار  یـسک  دـیاب  ناـکما  تروص  رد  ج - ریخ ؟ اـی  دراد  قرف  هلأـسم  مکح 

رگا تارمج  ْیمَر  رد  س - - 9 دریگب . بیاـن  تسین ، ترـشابم  ناـکما  مه  اـضق  رد  رگا  و  دـنک ، اـضق  شدوخ  دـعب  زور  بجاو  طاـیتحا 
س- - 10 تسا . یفاک  ًارهاظ  ج - دـنزب ؟ رگید  هزیرگنـس  دـیاب  ای  تسا ، یفاک  ایآ  دروخب  هرمج  هب  دـعب  رواجم و  راوید  هب  لوا  هزیرگنس ،
وا ْیمَر  ایآ  دومن ، عورـش  لوا  زا  هرابود  درک و  اـهر  ار  رادـقم  نآ  سپ  ماهدز ، گنـس  دـنچ  هک  درک  کـش  تارمج  ْیمَر  تقو  یـصخش 

فوقو ندرک  كرد  مهد و  بش  ندرک  چوـک  دـیاهدومرف  هکنیا  س - - 11 دوشیمن . اهر  دنچ  ره  درادن  لاکـشا  ج - هن ؟ ای  دراد  لاکـشا 
؟ دنوش بیان  دـنناوتیم  نانز  لاح  نیا  اب  ایآ  تسا ، رذـع  ندوب  نز  ِسْفَن  تسا و  زیاج  نانز  يارب  مهد  بش  رد  ْیمَر  رعـشم و  يرارطـضا 

هدش تسرد  رتروطق  رتدنلب و  ًادعب  ًانیقی  تسا و  هدوبن  یلعف  تروص  هب  تارمج  هک  میدـق  نامز  رد  س - - 12 دنشاب . بیان  دنناوتیم  ج -
زیاـج ینامیـس  راوید  هب  ْیمَر  تسا و  ینامیـس  راوید  طـسو  نیچگنـس  نآ  هب  صوصخم  ندرک  ْیمَر  ارچ  هبقع  هرمج  رد  نیا  رب  اـنب  تسا ؛

، هصالخ دننکیم و  نیچگنس  فرط  ود  ینامیس  راوید  هب  افتکا  هبقع  هرمج  رد  مدرم  رثکا  هک  اریز  دییامرفب ؛ دینادیم  زیاج  رگا  و  تسین ؟
هک يدرم  رگا  س - - 13 تسین . یفاـک  نآ  ْیمَر  تسین و  هرمج  زا  هرمج  تـشپ  ینامیـس  راوـید  ج - تـسیچ ؟ تارمج  رد  ْیمَر  كـالم 
رد ار  ْیمَر  دیاب  دناوتیمن و  ج - دهد ؟ ماجنا  بش  رد  ار  نز  ْیمَر  دناوتیم  ایآ  دوش ، بیان  ینز  ْیمَر  يارب  دیامن ، ْیمَر  زور  رد  دـناوتیم 
زور رد  تارمج  ْیمَر  لـثم  تسین ، جـح  هب  رـضم  ًادـمع  وـل  شکرت و  هک  یتاـبجاو  زا  دـنروذعم  هـک  يدارفا  س - - 14 دـهد . ماجنا  زور 
يوذ ج - دـنناوتیمن ؟ ای  دـننک ، تباین  دـنوش و  ریجا  دـنناوتیم  ایآ  مهدزاود ، مهدزای و  ياهبـش  رد  ینم  هب  تیبم  مهدزاود و  مهدزاـی و 
هرمج ْیمَر  يرگید  تباـین  هـب  هـک  یـسک  س - - 15 دنـشاب . هتـشاد  رذع  تاروکذـم  لثم  زا  رگا  یتح  دـنوش ، بیان  دـنناوتیمن  راذـعالا 
ْیمَر اجکی  دنـشاب  رفن  هد  ول  نارگید و  تباین  هب  نآ  زا  سپ  دـنک و  ْیمَر  ار  ياهرمج  ره  شدوخ  يارب  لوا  هک  تسا  یفاـک  اـیآ  دـنکیم ،

شدوخ و يارب  ار  هرمج  هس  ره  لوا  دیاب  هکنیا  ای  دنک ، نینچ  زین  هبقع  هرمج  يارب  نایاپ  رد  روط و  نیمه  مه  ار  یطـسو  هرمج  دعب  دـنک ،
دناوتیمن هک  یسک  س - - 16 تسا . حیحـص  تروص  ود  ره  ج - دیامن ؟ ْیمَر  نارگید  هب  تبـسن  نینچمه  و  یمود ، يارب  ار  هس  ره  دـعب 

ایآ س - - 17 طوحالا . یلع  تسین  زیاج  ج - دـنک ؟ ْیمَر  رگید  زور  دـیامن و  ْقلَح  ْیمَر ، زا  لـبق  دـناوتیم  اـیآ  دـنک ، ْیمَر  دـیع  زور  رد 
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س- - 18 دـنکیمن . تیاـفک  راوـید  ْیمَر  یلو  تـسا ، یفاـک  دــنزب  هرمج  هـب  رگا  ج - دوـمن ؟ ْیمَر  ناوـتیم  فرط  ره  زا  ار  هـبقع  هرمج 
جراخ زا  ای  تسا  مرح  زا  ایآ  هک  تسین  مولعم  دناهدروآ و  رعشم  زا  جراخ  زا  هک  تسا  مولعم  تسا و  دوجوم  رعـشم  رد  هک  ییاههزیرگنس 

رگم دننکن  هدافتـسا  لاؤس  دروم  رد  دناهدروآ ، جراخ  زا  هک  تسا  مولعم  رگا  ج - دومن ؟ هدافتـسا  ْیمَر  يارب  اهنآ  زا  ناوتیم  ایآ  مرح ، زا 
زور رد  تسا و  هداد  ماجنا  طـلغ  دـیع  زور  رد  ار  هبقع  هرمج  ْیمَر  یـصخش  س - - 19 دوش . بوسحم  رعـشم  ءزج  هک  دشاب  يروط  هکنآ 

س- - 20 تسین . مزال  ج - دنک ؟ رارکت  زین  ار  مهدزاود  مهدزای و  زور  ْیمَر  دیاب  هبقع ، هرمج  ياضق  زا  دعب  ایآ  دوشیم ، هجوتم  مهدزیس 
، دنک هداعا  ار  ْیمَر  دیاب  تسین و  حیحص  دشاب  هتـشاد  تفه  زا  رتدایز  دصق  لوا  زا  رگا  ج - تسا ؟ ْیمَر  هب  ّلُِخم  ْیمَر ، تفه  زا  هدایز  ایآ 
و دنک ، حبذ  هتسناوتن  هک  یـسک  س - - 21 درادن . ررـض  هدز  هفاضا  هدوب ، تفه  دصق  هب  هک  هزیرگنـس  تفه  ندـش  مامت  زا  دـعب  رگا  یلو 

ْیمَر دـهدب  لامتحا  هک  ینز  س - - 22 درادن . عنام  ج - دـهد ؟ ماجنا  ار  مهدزای  زور  ْیمَر  دـناوتیم  ایآ  تسا ، هدومنن  زین  ریـصقت  ای  ْقلَح 
دوشیم و بوسحم  رذـع  دـتفایم ، تقـشم  هب  نآ  رثا  رد  رگا  ج - دریگب ؟ بیاـن  ْیمَر  رد  تسا  یفاـک  اـیآ  دوـشیم ، وا  یگدـعاق  ثعاـب 
هب ار  نانآ  بش  نامه  دـنروایب و  ینم  هب  رَعْـشَم  زا  بش  فصن  زا  دـعب  مهد  بش  ار  اهنز  هک  دوشیم  ایآ  س - - 23 دریگب . بیان  دناوتیم 

بـش اـت  دـنربب  تارمج  هب  ار  ناـنآ  ًاددـجم  مهدزاـی  زور  بورغ  کـیدزن  دـننادرگرب و  همیخ  هب  دـعب  دـننک و  ْیمَر  دـنربب و  هـبقع  هرمج 
اهنز يارب  ج - یلامتحا ؟ ياـهرطخ  ماـحدزا و  هب  هجوت  اـب  ار ، مهدزاود  زور  ْیمَر  مه  دـنهد و  ماـجنا  ار  مهدزاـی  زور  ْیمَر  مه  مهدزاود 

رد مهدزاود  مهدزای و  زور  ْیمَر  یلو  درادـن ؛ عنام  نابرق  دـیع  بش  ناـمه  رد  ینم  هب  ندـمآ  رعـشم و  هب  فوقو  زا  سپ  هبقع  هرمج  ْیمَر 
هدرک كرت  ار  ْیمَر  زور  کی  دـنادیم  یـسک  رگا  س - - 24 دنـشاب . روذـعم  زور  ْیمَر  زا  هک  تسا  حیحـص  بش  رد  نانآ  يارب  یتروص 

بیترت هب  ار  هرمج  هس  ْیمَر  هک  تسا  نآ  طوحا  ج - تسیچ ؟ شاهفیظو  مهدزاود ، ای  مهدزای  اـی  هدوب  مهد  زور  هک  دـنادیمن  یلو  تسا ،
بجاو هبقع  هرمج  ْیمَر  ياـضق  زا  شیب  دـشاب  مهدزاود  زور  زا  دـعب  کـش  هک  یتروص  رد  هچ  رگا  دـهد ؛ ماـجنا  همذـلا  یف  اـم  دـصق  هب 

، دروخب تارمج  هدشبصن  ياهگنس  دوخ  هب  هزیرگنـس  دیاب  هک  تسا  هدرکیم  روصت  نینچ  تارمج  ْیمَر  رد  یـصخش  س - - 25 تسین .
هزیرگنـس هدزای  دروخب  اهگنـس  دوخ  هب  هک  نانیمطا  يارب  اذـل  تسا ؛ هدـش  یـشکدنب  تـالم ، نآ  هلیـسو  هب  هک  اهگنـس  يـال  تـالم  هب  هن 

کـش هک  ار  يدراوم  رگا  ج - هن ؟ ای  تسا  حیحـص  ْیمَر  نیا  اـیآ  تسا ، هتـشاد  بوسحم  حیحـص  ْیمَر  ار  اـهنآ  زا  ددـع  تفه  هتخادـنا و 
طایتحا تروص  نیا  رد  دنچ  ره  تسا ، حیحـص  تسا  هتـشادن  مه  هدایز  دصق  هتـشادن و  کش  هچنانچ  و  درادـن ، عنام  هدز ، ًاطایتحا  هتـشاد 
تلاسک رثا  رد  ار  دـعب  زور  ود  یلو  هداد ، ماـجنا  تسا و  هتفر  هبقع  هرمج  ْیمَر  يارب  ناـبرق  دـیع  زور  یـصخش  س - - 26 تسا . بولطم 

عورش یلوا  هرمج  زا  هتشگرب  ًادعب  هدومن  هبقع  هرمج  ْیمَر  لوا  یلو  هتفر ، تارمج  ْیمَر  ياضق  يارب  شدوخ  مهدزیس  زور  هداد و  تلاکو 
و مهدزاود ، زور  يارب  ددـع  تفه  مهدزای و  زور  يارب  ددـع  تفه  هدز ، گنـس  هدراهچ  هبترم  کی  ار  مهدزاود  مهدزاـی و  زور  هدرک و 
وا هفیظو  تـسا ، هتـشگرب  ناریا  هـب  نـآلا  تـسا و  هدز  گنـس  هدزاود  زین  ار  هـبقع  هرمج  هدز و  گنـس  هدزاود  نـینچمه  ار  یطـسو  هرمج 

تروص ره  رد  و  تسا ، هتـشادن  رارکت  هب  زاین  تسا و  حیحـص  وا  لـمع  هداد  تلاـکو  هدوب و  روذـعم  هتـشاد و  تلاـسک  رگا  ج - تسیچ ؟
. تسین حیحص  موقرم  وحن  هب  رارکت 

ینم تابحتسم 

ینم زا  بحتسم  فاوط  تهج  هب  یتح  و  دنامب ، ینم  رد  ار  مهدزیـس  مهدزاود و  مهدزای و  زور  هک  تسا  بحتـسم  یجاح  يارب  هک  نادب 
بحتـسم تسا  دـیع  زور  رهظ  زامن  اهنآ  لوا  هک  زامن  هد  زا  دـعب  ینم  ریغ  رد  و  زاـمن ، هدزناـپ  زا  دـعب  ینم  رد  نتفگ  ریبکت  و  دورن ، نوریب 

، ُرَبْکَأ ُهَّللا  َو  ُهَّللا  ّالِإ  َهلِإ  ال  ُرَبْکأ ، ُهَّللا  ُرَبْکأ  ُهَّللا  دـیوگب : هک  تسا  نآ  ریبکت  تیفیک  رد  رتهب  و  دناهتـسناد ، بجاو  ار  نآ  یـضعب  دـشابیم و 
تـسا بحتـسم  و  انْالبَأ . ام  یلَع  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ِماْعنألا ، ِۀَـمیَِهب  ْنِم  انَقَزَر  ام  یلَع  ُرَبْکأ  ُهَّللا  اَنادَـه ، اـم  یلَع  ُرَبْکأ  ُهَّللا  ُدْـمَْحلا ، ِهَّلل  َو  ُرَبْکَأ  ُهَّللا 

رد زامن  تعکر  دص  هک  تسا  ثیدح  رد  و  دروآ ، اج  هب  فیخ  دجسم  رد  ار  بحتسم  بجاو و  ياهزامن  دراد  تماقا  ینم  رد  هک  یمادام 
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دازآ هدـنب  باوث  ربارب  نآ  باوث  دـیوگب  ِهَّللا » َناْحبُـس   » هبترم دـص  اجنآ  رد  سک  ره  و  تسا ، ربارب  لاـس  داـتفه  تداـبع  اـب  فیخ  دجـسم 
و دـشاب ، هدرک  سفن  يایحا  هک  یـسک  باوث  اب  تسا  ربارب  نآ  باوث  دـیوگب  ُهَّللا » اَّلإ  َهلإ  ال   » هبترم دـص  اجنآ  رد  سک  ره  و  تسا ، ندرک 

. دیامن قدصت  ادخ  هار  رد  هک  نیقارع  جارخ  باوث  اب  تسا  ربارب  نآ  باوث  دیوگب  ِهَّلل » ُدْمَْحلا   » هبترم دص  اجنآ  رد  سک  ره 

لئاسم ۀیقب 

.2 نآرق ؛ ندناوخ  ندومن و  ادـخ  رکذ  دایز  . 1 تسا : رارق  نیا  زا  همظعم  هکم  رد  رگید  تابحتـسم  بادآ و  همظعم  هکم  رگید  تابحتـسم 
ِّلُک ْنِم  ًءافِـش  َو  ًاعِـساو  ًاقْزِر  َو  ًاِعفان  ًاْملِع  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  دناوخب : ار  اعد  نیا  ندروخ  زا  دـعب  و  مزمز ، بآ  زا  ندروخ  . 3 نآرق ؛ ندومن  متخ 

هبترم هد  زور  هنابش  ره  رد  . 5 نآ ؛ ندرک  رارکت  رایـسب  هبعک و  هب  ندومن  رظن  . 4 ِهَّلل . ُرْکُّشلا  َو  ِهَّللَاب  َو  ِهَّللا  ِمْسب  دـیوگب : زین  و  ٍمْقُـس . َو  ٍءاد 
.6 فاوط ؛ ود  رهظ  زا  دـعب  و  فاوـط ، ود  حبـص  لوـخد  زا  سپ  و  فاوـط ، هس  بش  رخآ  رد  و  فاوـط ، هس  بش  لوا  رد  ندوـمن ؛ فاوـط 

مه نآ  رگا  هبترم و  ود  هاجنپ و  دشن  رادقم  نیا  رگا  دیامن و  فاوط  هبترم  تصش  دصیس و  ینعی  لاس  مایا  ددع  هب  هکم ، رد  فقوت  ماگنه 
لوخد زا  لبق  تسا  بحتـسم  تسا و  وا  لوا  رفـس  هک  یـسک  ًاصوصخ  دوش ، لخاد  هبعک  هناخ  هب  . 7 دناوتب ؛ هک  يرادقم  ره  دـشن  روسیم 

ود نیب  زامن  تعکر  ود  سپ  ِراَّنلا . ِباذَع  ْنِم  یِّنِمآَف  ًانِمآ  َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  َو  ُْتُلق  َکَّنإ  َّمُهَّللا  دیوگب : ندـش  لخاد  تقو  رد  دـیامنب و  لسغ 
ياهاج ریاس  زا  هیآ  جنپ  هاجنپ و  دمح  زا  دعب  مود  تعکر  رد  و  هدجس » مح  ، » دمح زا  دعب  لوا  تعکر  رد  دراذگب ؛ زمرق  گنـس  رب  نوتس 

َّدَعأ َو  أَّبَعَت  َو  َأَّیَهَت  ْنَم  َمُهَّللا  دناوخب : ار  اعد  نیا  زامن  زا  دعب  هبعک و  هیواز  راهچ  زا  کی  ره  رد  ندـناوخ  زامن  تعکر  ود  . 8 دناوخب . نآرق 
َءاجَر يدادِْعتْـسا ، َو  يِدادـْعإ  َو  یتَِئبْعَت  َو  ِیتَِئیْهَت  يِدِّیَـس  ای  َْکَیلاَف  ِِهلِـضاوَف  َو  ِِهِلفاَون  َو  ِِهتَِزئاـج  َو  ِهِدـْفِر  اـجر  ٍقُْولْخَم  یلإ  ٍةَداـفِِول  َّدَعَتْـسا  َو 
ٍِحلاص ٍلَمَِعب  َموَْیلا  َِکتآ  َْمل  یِّناَف  ٌِلئان ، ُهُصُْقنَی  َو ال  ٌِلئاس ، ِْهیَلَع  ُْبیِخَی  ْنَم ال  ای  ِیئاجَر ، َمْوَْیلا  ِبِّیَُخت  الَف  َکـِتَِزئاج ، َو  َکـِِلفاَون  َو  َكِدـْفِر 

َوُه ْنَم  ای  َُکلأْسأَف  َرْذُـع ، َو ال  ِْیل  َۀَّجُح  ُهَّناَـف ال  یِـسْفَن ، یلَع  ِةَءاـسْإلا  َو  ِْملُظلاـِب  ًاّرِقُم  َکـُْتیَتأ  ْنِکل  َو  ُُهتْوَجَر ، ٍقُولْخَم  ِۀَعافَـش  ـال  َو  ُُهْتمَّدَـق ،
َو ال ًاعونْمَم  ًاهُْوبْجَم  ِینَّدَُرت  ـال  َو  ِتَبْغَِرب ، ینَِبْلقَت  و  ِیتَْرثَع ، ینَِلیُقت  َو  ِْیَتلأْـسَم ، یَِنیِطُْعت  ْنأ  َو  ٍدَّمُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َِکلذَـک 

ماگنه تسا  بحتـسم  و  َْتنأ . اَّلإ  َهلإ  ال  َْمیِظَْعلا ، َْبنَّذـلا  َِیل  َرِفْغَت  ْنأ  ُْمیِظَع  ای  َُکلأْسأ  ِْمیظَْعِلل ، َكْوُجْرأ  ُْمیظَع ، ای  ُْمیِظَع  ای  ُْمیظَع  ای  ًاـِبئاخ ،
ًادعب ُِعفاَّنلا . راَّضلا  َْتنأ  َکَّنِإَف  انَءادْعأ  اِنب  ْتِمُْـشت  َو ال  انَّبَر ، اَنَءالَب  ْدِهُجت  َّمُهَّللا ال  دیوگب : سپ  دیوگب  ُرَبْکا » ُهَّللا   » هبترم هس  هبعک  زا  جورخ 

هک نادب  هدرفم  هرمع  بابحتـسا  دناوخب . زامن  تعکر  ود  اههلپ  دزن  دیامن و  لابقتـسا  ار  هبعک  هداد  رارق  پچ  تسد  ار  اههلپ  هدمآ و  نیئاپ 
هرمع و نیا  نیب  هلصاف  رابتعا  رد  دوش و  هدروآ  اج  هب  هدرفم  هرمع  تسا  بحتسم  دشاب ، روسیم  هک  یتروص  رد  جح  لامعا  زا  غارف  زا  دعب 
رد هرمع  نیا  تیفیک  درواـیب و  اـج  هب  اـجر  دـصق  هب  هاـم  کـی  زا  رتمک  لـصف  رد  هک  تسا  نیا  رد  طاـیتحا  و  تسا ، فـالخ  قباـس  هرمع 

. دش رکذ  هدرفم  هرمع  دارفا و  جح  تروص 

عادو فاوط 

ینامی نکر  دوسألا و  رجح  یطوش  ره  رد  و  دیامن ، عادو  فاوط  تسا  بحتـسم  دور ، نوریب  هکم  زا  دهاوخیم  هک  یـسک  يارب  هک  نادب 
اعد دهاوخ  هچنآ  دروآ و  اج  هب  دش  رکذ  ناکم  نآ  يارب  اًلبق  هک  یتابحتسم  دسر  راجتـسم  هب  نوچ  دیامن و  مالتـسا  ناکما  تروص  رد  ار 

فرط هب  ار  رگید  تسد  رَجَح و  رب  ار  تسد  کی  دنابـسچب ، هبعک  هناـخ  هب  ار  دوخ  مکـش  هدومن و  مالتـسا  ار  دوسـألا  رجح  ًادـعب  دـیامن ،
َو َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  یلَع  َّلَص  َّمُهَّللا  دناوخب : ار  اعد  نیا  دتـسرفب و  وا  لآ  ربمغیپ و  رب  تاولـص  دیامن و  یهلإ  يانث  دـمح و  هتـشاذگ و  برد 

َعَدَص َو  ضضَِکلِیبَس ، یف  َدَهاج  َو  َِکتالاسِر ، َغََّلب  امَک  َّمُهَّللا  َکِْقلَخ ، ْنِم  َِکتَرَیِخ  َو  َکَّیَِجن ، َو  َِکبِیبَح  و  َکِنیما ، َو  َکِِّیبَن  و  َِکلُوسَر ،
َنِم َكِدـْفَو  ْنِم  ٌدَـحأ  ِِهب  ُعِجْرَی  ام  ِلَْضفِأب  ِیل ، ًاباجَتْـسُم  ًاِحْلفُم  ًاحِجنُم  ْیْنِبْلقأ  َّمُهَّللا  ُنیْقَْیلا ، ُهاتأ  یّتَح  َِکْبنَج  ِیف  َو  َکِیف  َِيذْوا  َو  َكِْرمأـِب ،

زا دور و  نوریب  تسا  یماش  نکر  لباقم  هک  نیطانح  باب  زا  ندمآ ، نوریب  تقو  تسا  بحتـسم  و  ِۀَِیفاْعلا . َو  ِناوْضِّرلا  َو  ِۀَـکَرَْبلا  َو  ِةَرِفْغَملا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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. دیامن قدصت  ارقف  رب  ار  نآ  هدیرخ و  امرخ  مهرد  کی  نتفر ، نوریب  تقو  دبلطب و  ار  تعجارم  قیفوت  لاعتم  دنوادخ 

هقرفتم لئاسم 

زا دـیاب  دـنوش و  جراخ  اجنآ  زا  دـیابن  نینمؤم  دـش ، دـقعنم  تعامج  زاـمن  یبنلا » دجـسم   » اـی مارحلا » دجـسم   » رد هک  یتقو  رد  هلأسم 1 -
ای دـشاب  رمرم  هچ  اهگنـس  ماسقا  ماـمت  رب  ندومن  هدجـس  هلأسم 2 - دـنناوخب . زامن  تعامج  هب  نیملـسم  ریاس  اب  دـننکن و  فلخت  تعاـمج 

تسا لیبق  نیا  زا  مارحلا » دجسم   » رد هک  ییاهگنس  و  تسا ، زیاج  دوش ، هتخپ  هکنآ  زا  لبق  کهآ  چگ و  گنـس  ای  یندعم  هایـس  ياهگنس 
رد هنیدـم »  » و هـکم »  » رد هلأـسم 3 - مّلـس .» هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا ، لوسر  دجـسم   » رد روط  نیمه  درادـن و  لاکـشا  اـهنآ  رب  هدـجس 

تعامج هب  ار  زامن  دننک و  تکرش  دجاسم  رد  نیملسم  ریاس  تعامج  رد  دنناوتیم  دنناوخب و  تعامج  هب  ار  زامن  دیابن  لته  هناخرفاسم و 
هنیدـم هکم و  مامت  رد  دراد و  یبنلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  هب  صاصتخا  هنیدـم  هکم و  رد  ماـمتا  رـصق و  نیب  رییخت  هلأسم 4 - دنناوخب .

رب راصتقا  طایتحا ، دنچ  ره  تسا  يراج  مه  دجسم  هدش  هداد  هعـسوت  ياهاج  رد  درادن و  یلـصا  دجـسم  هب  صاصتخا  یلب  تسین ، يراج 
هلأسم 5- دناوخب . هتسکش  دناوتیم  هک  روط  نامه  دناوخب  مامت  ار  زامن  دناوتیم  رفاسم  یلعف  دجـسم  مامت  رد  سپ  تسا ؛ یلـصا  دجـسم 

جح رد  رگا  و  دربـب ، رـس  هکم  رد  ار  نآ  ریغ  اـی  دنفـسوگ  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  تـسا ، هدرک  عـتمت  هرمع  رد  هـک  ییاهریـصقت  رد 
یسک هلأسم 6 - دهدب . هقدـص  دـشکب و  دوخ  لحم  رد  دوخ ، لحم  هب  تشگرب  ار و  نآ  درک  كرت  رگا  و  دربب ، رـس  ینم  رد  درک  ریـصقت 

دوش لُحم  دـنزب و  مه  هب  ار  دوخ  مارحا  دـناوتیمن  دـش ، مرُحم  درکیم  اضتقا  فیلکت  هک  يرگید  ياج  ای  نآ  يذاـحم  اـی  تاـقیم  رد  هک 
مه هب  شمارحا  دنکب  ار  مارحا  زا  ندمآ  نوریب  دصق  دنکب و  مه  ار  مارحا  سابل  رگا  و  يرگید ، دصقم  يارب  ای  هرونم  هنیدم  هب  نتفر  يارب 

هراـفک دـیاب  دروآ  اـج  هب  تسا  هراـفک  بجوم  هک  يراـک  رگا  و  دوشیمن ، لـالح  هدـش  مارح  وا  رب  مارحا  هطـساو  هب  هچنآ  و  دروخیمن ،
نآ تاذاحم  ای  تاقیم  رد  دیاب  دشوپب ، مارحا  سابل  دنکب و  ار  دوخ  هتخود  سابل  دناوتن  ضرم  لثم  يرذع  هطساو  هب  رگا  هلأسم 7 - دهدب .

مارحا سابل  رگا  و  دـنکب ، ار  هتخود  هماج  دـش  فرطرب  شرذـع  تقو  ره  و  تسا ، یفاـک  و  دـیوگب ، کـیبل  دـنک و  جـح  اـی  هرمع و  تین 
هک یسک  هلأسم 8 - دنک . ینابرق  دنفـسوگ  کی  دیاب  هتخود  سابل  ندیـشوپ  يارب  یلو  ددرگرب ؛ تاقیم  هب  تسین  مزال  دشوپب و  هدیـشوپن ،
هک دیـص  رگم  درادن  هرافک  دومن ، باکترا  ار  مارحا  تامرحم  زا  یـضعب  تلفغ ، ای  عوضوم  ای  مکح  زا  نایـسن  ای  هلأسم  نتـسنادن  يور  زا 

دیاب عتمت  جح  عتمت و  هرمع  هلأسم 9 - تسا . هرافک  بجوم  ملع  دـمع و  يور  زا  باکترا  دیـص  ریغ  رد  سپ  دراد ، هرافک  تروص  ره  رد 
یسک هلأسم 10 - دشابیمن . حیحص  عتمت ، جح  رگید  لاس  رد  دروآ و  اج  هب  عتمت  هرمع  لاس  کی  رد  رگا  سپ  دنوش ، عقاو  لاس  کی  رد 

جح نآ  زا  دعب  دنک و  عتمت  هرمع  هک  دشاب  هتـشاد  نآ  تین  ددنبب  هرمع  مارحا  دهاوخیم  هک  یلاح  رد  دیاب  تسا  عتمت  جح  شاهفیظو  هک 
ادیپ لاکـشا  وا  جح  دـهد ، رارق  عتمت  هرمع  ار  نآ  دـهاوخب  دـعب  دـنکب و  هدرفم  هرمع  تین  رگا  سپ  یلامجا ، يزاکترا  تین  هچ  رگا  عتمت 

هب حیحـص  هک  دنک  کش  ای  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  عتمت  هرمع  هک  دنک  کش  عتمت  جح  هب  ندش  لوغـشم  زا  دـعب  رگا  هلأسم 11 - دنکیم .
دراو هکنآ  زا  دـعب  دـنک ، کش  رگا  جـح  هرمع و  لامعا  زا  کی  ره  رد  هلأسم 12 - تسا . حیحـص  شلمع  دـنکن و  انتعا  هن ، ای  هدروآ  اـج 

هلأسم 13- دساف . ای  هدروآ  حیحـص  هک  دنک  کش  ای  هن ، ای  هدروآ  هک  دنک  کش  هچ  دنکن ، انتعا  تسوا ، رب  بترتم  هک  دشاب  هدـش  یلمع 
یـسک رگا  سپ  تسا ؛ هجحلا  يذ  هدعقلا و  يذ  لاوش و  جح ، ياههام  و  دوش ، عقاو  جح  ياههام  رد  ود  ره  عتمت  جـح  عتمت و  هرمع  دـیاب 

هرمع دهاوخب  لاوش  زا  لبق  رگا  و  تسا ، حیحـص  دروآ  اج  هب  عتمت  جح  جـح ، عقوم  رد  دروآ و  اج  هب  عتمت  هرمع  هدـعقلا  يذ  ای  لاوش  رد 
هلأسم 14- جـح . ياههام  ریاس  ای  لاوش  رد  هیقب  دوش و  عقاو  لاوش  زا  لـبق  هرمع  لاـمعا  ضعب  هچ  رگا  تسین ، حیحـص  دروآ  اـج  هب  عتمت 
، هتـسب هک  یمارحا  نامه  هب  و  دنک ، هدرفم  هرمع  دـصق  هدـش  توف  وا  جـح  هک  یتروص  رد  دـش  هکم  دراو  عتمت  هرمع  مارحا  هب  هک  یـسک 

جح هب  دیاب  دشاب  اراد  ار  تعاطتـسا  طیارـش  رگید  لاس  ای  هدوب  رقتـسم  وا  رب  جـح  رگا  و  دوش ، جراخ  مارحا  زا  دروآ و  اج  هب  هدرفم  هرمع 
ینابرق دیاب  ریصقت  هرافک  يارب  هک  یناویح  رد  کی  چیه  دنک  حبذ  دیاب  عتمت  جح  رد  هک  تسا  يْدَه  يارب  هک  یطیارش  هلأسم 15 - دورب .
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هک ییاهيْدَه  زا  عتمت  يْدَـه  زا  ریغ  هلأسم 16 - دنک . ینابرق  هرافک  يارب  ار  بویعم  یـصخ و  دنفـسوگ  دناوتیم  سپ  تسین ، ربتعم  دنک 
، یبابحتـسا ینابرق  زا  اما  و  دروخب ، اهنآ  تشوگ  زا  هدـنهدهرافک  صخـش  دـناوتیمن  دوشیم ، بجاو  ناسنا  رب  رگید  زیچ  ای  هراـفک  يارب 

تهارک نآ  نتشادرب  درک  ادیپ  يزیچ  مرح  رد  رگا  هلأسم 18 - دنتسه . نیکاسم  ارقف و  تارافک ، فرصم  هلأسم 17 - دروخب . تسا  زیاج 
کلمت دصق  دناوتیم  دشاب  رتمک  مهرد  کی  زا  تشادرب و  ار  مرح  هطقل )  ) رگا هلأسم 19 - تسا . نتشادنرب  رد  طایتحا  هکلب  دراد ، دیدش 
نودـب رگا  یلو  تسین ؛ نماض  درکن  طـیرفت  درکن و  کـلمت  هچناـنچ  و  تسین ، شبحاـص  نماـض  و  دـنک ، فرـصم  ار  نآ  دـنکب و  ار  نآ 

ادـیپ ندـش  فلت  زا  لبق  شبحاص  درک و  کلمت  دـصق  رگا  و  تسا ، نماض  درک  طیرفت  یهاتوک و  يرادـهاگن  رد  تشاد و  هاگن  کـلمت 
تـشاد شزرا  رتشیب  ای  مهرد  کی  تشادرب  مرح  رد  هک  ار  هطَُقل  رگا  هلأسم 20 - بجاو . طایتحا  هب  دنک  در  شبحاص  هب  ار  نآ  دیاب  دـش 

ار نآ  هکنآ  یکی  رما : ود  نیب  تسا  ریخم  لاس  کی  زا  دعب  ار  وا  تفاین  رگا  سپ  دنک ، وجتسج  شبحاص  زا  دنک و  فیرعت  لاس  کی  دیاب 
شبحاص يارب  هکنآ  مود  فلت ؛ تروص  رد  تسین  نماض  درکن  یهاتوک  يرادـهاگن  رد  رگا  تروص  نیا  رد  دـنک ؛ ظفح  شبحاص  يارب 

رگا و  دنک ، کلمت  ار  نآ  تسین  زیاج  و  دهدب ، وا  هب  ار  شـضوع  دیاب  دشن  هقدص  هب  یـضار  دش و  ادیپ  شبحاص  رگا  نکل  دهدب ، هقدص 
لُحم هک  دهد  ماجنا  ياهفیظو  دشاب  هتسناوتن  ندش  مرُحم  زا  دعب  هک  یسک  هلأسم 21 - دوشیم . مه  نماض  دوشیمن و  کلام  دنک  کلمت 

رد تسین  روصحم  ای  دودصم  رگا  و  دیامن ، لمع  هدش  رکذ  کسانم  رخآ  رد  هک  اهنآ  هفیظو  هب  دیاب  تسا  روصحم  ای  دودـصم  رگا  دوش ،
يور ندرک  هدجس  ملـس - هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا - دجـسم  رد  هلأسم 22 - دوش . لُحم  دـناوتیم  هدرفم  هرمع  ماجنا  اـب  دراوم  ضعب 

ای ریـصح  تسین  مزال  دنناوخب و  زامن  تسا  گنـس  هک  ییاج  رد  تسین  مزال  و  تسین ، زیاج  نتـشاذگ  رهم  درادن و  عنام  دجـسم  ياهـشرف 
زاـمن نآ  يور  دنـشاب و  هتـشاد  دوخ  اـب  زاـمناج  يارب  ریـصح  دوشن و  نهو  بجوم  هک  دـننک  تاـعارم  رگا  یلو  دـنربب ؛ دوخ  اـب  نآ  وـحن 

ندش امنتشگنا  کته و  بجوم  هک  یلمع  زا  هک  دوشیم  دیکأت  نکل  درادن ، لاکشا  تسا  نیملسم  ریاس  فراعتم  هک  يروط  هب  دنناوخب 
ياهشرف يور  ناوتیم  ایآ  تعامج ، زامن  مامتا  زا  دعب  ملـس - هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا - دجـسم  رد  س - - 23 دنیامن . بانتجا  دشاب 

هک رگید  ياج  هب  تسین  مزال  ج - دـناوخب ؟ زامن  گنـس  رب  تسا و  شرفگنـس  هک  ییاج  رد  دورب  دـیاب  هکنیا  اـی  و  دومن ، هدجـس  دجـسم 
ماما يور  رد  ور  هک  يروط  هب  تسا  هدناوخ  هرادتـسا  وحن  هب  مارحلا  دجـسم  رد  ار  زامن  هک  یـسک  س - - 24 دورب . تسا  شورفم  گنس 

رد س - - 25 درادـن . هداعا  هب  زاین  یلعف  عضو  اب  ج - دراد ؟ هداعا  هب  جاـیتحا  زاـمن  نیا  اـیآ  تسا ، هدوب  هداتـسیا  وا  نیفرط  اـی  تعاـمج و 
، تسا هتفای  همتاخ  تعامج  هک  درک  هدهاشم  دـش و  همظعم  هکم  ای  هرونم و  هنیدـم  دـجاسم  زا  یکی  دراو  رازگزامن  صخـش  هک  یتروص 
لته و ای  هناخرفاسم و  دیایب  دیاب  ای  دروآ ، ياج  هب  دوجوم  طیارش  قبط  رب  يدارف  ار  زامن  دناوتیم  ایآ  دنتسه ، دجسم  رد  نارازگزامن  یلو 
س- - 26 دروآ . اج  هب  نانآ  زامن  قبط  رب  اج و  نامه  رد  دـناوتیم  ج - دـهد ؟ ماجنا  تسا  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ  اب  ار  شزاـمن 

هکنیا هظحالم  اـب  ریخ ، اـی  تسا  زیاـج  نآ  رب  هدجـس  دوشیم  عقاو  یناریا  ریغ  یناریا و  جاـجح  هدافتـسا  دروم  زاـجح  رد  هک  ییاهریـصح 
هک دـشاب  یتیفیک  هب  زامن  ماجنا  رگا  س - - 27 درادن . عنام  دوشیم  هدجس  ریـصح  يور  ًافرع  رگا  ج - تسا ؟ طولخم  خن  اب  روبزم  ریـصح 

نیا رد  زامن  ایآ  لاصتا و ،...  تیاعر  مدـع  و  ولج ، فص  نارازگزاـمن  تشپ  رب  هدجـس  دـننام  دـشاب ، تنـس  لـها  رظن  قفاوم  تسین  مولعم 
دجـسم مارحلا و  دجـسم  هتفایهعـسوت  رادـقم  زا  دـنناوتیم  بنج  ضئاح و  ایآ  س - - 28 دراد . هداـعا  ج - دوش ؟ هداـعا  دـیاب  دراوم  هنوگ 

هکم و رد  برغم  زامن  رد  تکرـش  يارب  هک  یناسک  س - - 29 دنناوتیمن . ج - ریخ ؟ ای  دننک  روبع  ملـس - هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا -
ار اشع  زامن  تعامج  زامن  زا  دـعب  هلـصافالب  تسا  زیاج  ایآ  دـنناوخیم ، تعاـمج  اـب  ار  دوخ  ياـهزامن  دـنوشیم و  دـجاسم  دراو  هنیدـم 

دجسم رد  هدش  شرف  ياهگنس  رب  هک  درکیم  لایخ  یـسک  س - - 30 دننک . ربص  دیاب  هدشن  تقو  رگا  و  درادـن ، عنام  ج - هن ؟ ای  دـنناوخب 
یمکح هچ  هدـناوخ  وحن  نیا  هب  هک  ییاـهزامن  تسا ، هدرکیم  هدجـس  تسد  تشپ  رب  تسین و  حیحـص  هدجـس  ًافرـش - هَّللا  هداز  مارحلا -

ریاس اـب  تعاـمج  هب  ار  حبـص  زاـمن  هک  یناـسک  هکم  رد  هرمقم  یلاـیل  رد  س - - 31 دـشاب . رـصاق  لهاج  رگم  تسین ، حیحـص  ج - دراد ؟
ضرف رد  ج - تسا ؟ یفاک  دناهدناوخ  تعامج  هب  هک  زامن  نامه  ای  دنناوخب ، هرابود  مه  ندش  نشور  زا  دعب  دیاب  ایآ  دنناوخیم ، نیملسم 
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هکم رد  هجحلا ) يذ  متـشه   ) هیورت زور  نایاپ  ات  هک  تسا  هدرک  دـصق  هک  یـسک  س - - 32 درادن . هداعا  تسا و  حیحـص  تعامج  موقرم 
دعب دـناوخ ، مامت  ار  زامن  زور  دـنچ  ساسا  نیا  رب  و  تسا ، زور  هد  هیورت  زور  ات  هکم  هب  شدورو  زاـغآ  زا  هکنیا  روصت  هب  دـیامن ، تماـقا 

ار زور  هد  عقاو  رگا  ج - رـصق ؟ ای  تسا  مامت  ایآ  تسیچ ؟ زامن  رد  وا  هفیظو  تسا ، هدوبن  زور  هد  دـش  مولعم  دـیدرگ و  تباث  نآ  فـالخ 
ًادـعب تسا ، هبنـشهس  اًلثم  هیورت ، زور  تسا و  زور  یـس  هام  هک  تشاد  نیقی  هکنیا  لثم  تسا ، هدـش  مولعم  نآ  فـالخ  دـعب  هدرک و  دـصق 

دنکیم لایخ  طقف  درادن و  دصق  ار  نآ  عقاو  رگا  و  دـناوخب ، مامت  ار  زامن  دـیاب  تسا ، هبنـشود  هیورت  زور  تسا و  زور  هام 29  دش  مولعم 
هد زور  نآ  ات  دـنکیم  لایخ  هدرک و  هابتـشا  باسح  رد  یلو  تسا  هبنـشود  هیورت  زور و  هام 29  دنادیم  هکنیا  لثم  دـنامیم ، زور  هد  هک 

ًارـصق زین  ار  هدناوخ  مامت  هچنآ  طوحالا و  یلع  دناوخب  عمج  ار  اهزامن  فالخ ، فشک  زا  دعب  دـیاب  تسین ، ًاعقاو  هک  یلاح  رد  تسا  زور 
هتفر مه  هکم  لاس  هد  نیا  رد  دنک ، دیلقت  دـهاوخیم  الاح  لاس - هد  اًلثم  هدوبن - اهقف  زا  کی  چـیه  دـلقم  یـصخش  س - - 33 دیامن . اضق 
دنک دـیلقت  وا  زا  دـیاب  هک  یـسک  ياوتف  قباطم  شلامعا  رگا  ج - هن ؟ ای  تسا  حیحـص  شجح  هزور و  زامن و  لثم  وا  ياهتدابع  اـیآ  تسا ،

هتشون رگید  یـضعب  رب  یلو  تسا ، فقو  هک  هدش  هتـشون  یـضعب  رب  تسا  مارحلا  دجـسم  رد  هک  ییاهنآرق  س - - 34 تسا . حیحص  دشاب 
يراک نینچ  دنرادرب و  تسا  زیاج  درادـن ، دـشاب  ندوب  فقو  مهفم  هک  يرگید  ترابع  ای  فقو و  هملک  هک  اهنآ  تسا  عیاش  تسا ؛ هدـشن 

هدنادرگرب دیاب  تسین و  زیاج  دنریگب ، طبریذ  يدـصتم  زا  هکنیا  نودـب  اهنآ  نتـشادرب  ج - هن ؟ ای  تسا  زیاج  دـییامرفب  تسا ، هدـش  ًانایحا 
رعشم زا  تسین و  زیاج  هورم  افص و  زا  ج - هن ؟ ای  دروآ  دوخ  اب  دوشیم  ار  رعشم  زا  ای  هورم ، افص و  گنس  زا  يرادقم  ایآ  س - - 35 دوش .
يارب دوش و  جراـخ  ًاروـف  دـیاب  هدـش  بنج  دجـسم  رد  رگا  ج - تسیچ ؟ نیَدِجْـسَم  رد  ربـکا  ثدـح  زا  ممیت  تین  س - - 36 درادن . عنام 

دجـسم ریهطت  رد  س - - 37 تسا . تین  اب  حیحـص و  دـنک  ممیت  رگا  تافتلا  نیا  اب  و  دـنک ، تبانج  لـسغ  زا  لدـب  ممیت  دجـسم  زا  جورخ 
هتـسش لـیلق  بآ  اـب  فرط  ره  زا  دـنیوشیم و  دـنزیریم و  بآ  فرظ  اـب  دـعب  دـننکیم و  فرطرب  ار  تساـجن  نیع  هک  يوـحن  هب  مارحلا 

؟ رگید تهج  ای  تسا  جرح  رسع و  باب  زا  اهگنس  نآ  رب  هدجس  زاوج  ایآ  دنکیم ، ادیپ  يداع  ملع  دجسم  مامت  تساجن  هب  ناسنا  دوشیم 
تسا و هتفر  جح  هب  دزادرپب  ار  دوخ  لام  سمخ  هکنیا  نودب  یصخش  س - - 38 دوش . انتعا  دیابن  کش  ضرف  اب  و  دوشیمن ، ادیپ  ملع  ج -

درادن لاکشا  وا  لمع  هدوبن ، سمخم  ریغ  لوپ  اب  ینابرق  مارحا و  سابل  رگا  ج - ریخ ؟ ای  تسا  حیحص  وا  جح  ایآ  دزادرپب ، دهاوخیم  نآلا 
دهاوخب ادخ  رگا  متـسه  مردـپ  لفکت  تحت  هک  بناج  نیا  س - - 39 دوش . هعجارم  هلاـسر  هب  هک  دراد  یتالیـصفت  تروص  نیا  ریغ  رد  و 

مردپ هک  ییاهلوپ  زا  ار  رفـس  نیا  هنیزه  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  دش ، مهاوخ  فرـشم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  مردام  قافتا  هب  هدـنیآ  لاس 
خیرات نیا  ات  مردـپ  هک  تسا  رکذ  لباق  میاهتخادرپ ؛ هداد  ام  هب  زادـناسپ  يارب  هک  یلوپ  اـی  یگتفه و  ناونع  هب  لاـس  تشه  اـی  تفه  یط 

ج- دنکیم ؟ ادـیپ  یتروص  هچ  لوپ  نیا  اب  ام  جـح  هک  دـییامرفب  موقرم  مدنمـشهاوخ  تسا ، هتخادرپن  سمخ  ناونع  هب  یهجو  هنوگ  چـیه 
مارحا و تسا  مزال  دـیراد ، لاـم  رد  سمخ  دوجو  هب  نیقی  رگا  و  درادـن ، لاکـشا  جـح  دـیرادن  روبزم  لوپ  رد  سمخ  دوجو  هب  نیقی  رگا 

نیقی ام  تسا و  دیع  زور  نالف  هک  دش  مکح  هکم  یـضاق  فرط  زا  رگا  دیاهدومرف : س - - 40 دـییامن . هیهت  ینیقی  لالح  لام  زا  ار  ینابرق 
ار ینم  لامعا  رعـشم و  تافرع و  فوقو  درک و  طایتحا  ناوتب  ضرف  نیمه  رد  رگا  ایآ  تسا ، زیاج  نانآ  تعباتم  میـشاب  هتـشادن  فالخ  هب 
-41 فالخ . هب  ملع  اب  ول  دـننک و  تیعبت  دـیاب  ج - هن ؟ ای  تسا  مزال  راک  نیا  ایآ  دوش ، عقاو  یعطق  تعباتم  اـت  داد  ماـجنا  روذـحم  نودـب 

هقفن هک  یناسک  يارب  ج - دناسرب ؟ دنتسه  وا  روخنان  هک  ییارقف  فرصم  هب  ار  دوخ  ریصقت  هرافک  تشوگ  دناوتیم  ریقف  صخش  ایآ  س -
تسا مولعم  هکم  رد  دیآیم  ناسنا  ندرگ  رب  عتمت  هرمع  مارحا  رد  هک  یتارافک  س - - 42 دومن . فرص  دوشیمن  تسا  بجاو  وا  رب  نانآ 
فالخ يدمع  ریخأت  ج - درادن ؟ عنام  يدمع  ریخأت  نیا  دهدب و  ریقف  هب  دنک و  حبذ  لحم  رد  ات  دنک  ربص  دیاب  ایآ  تسین ، نمؤم  ریقف  هک 

ادیپ يدوعس  لوپ  هنیدم  ای  هکم  رد  یصخش  رگا  س - - 43 دنکیم . تیافک  ارقف  هب  نداد  لحم و  رد  حبذ  تروص  ره  رد  و  تسا ، طایتحا 
هقدص ریقف  هب  وا  فرط  زا  شبحاص  ندـش  ادـیپ  زا  سأی  اب  ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  یناریا ، ریغ  ای  تسا  یناریا  هب  قلعتم  دـنادیمن  هک  دـنک 
تدـش رثا  رب  هک  دـنکیم  تکرح  تارمج  فرط  هب  ْیمَر  تهج  مهدزاـی  زور  رد  شرهوش  هارمه  هب  ینز  س - - 44 طوحالا . یلع  دهدب 
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؛ دـتفایم نیمز  هب  دـهدیم و  تسد  وا  هب  ندـش  هکوـش  بارطـضا و  تلاـح  دـنکیم ، مگ  ار  دوـخ  رهوـش  تیعمج  ترثـک  اوـه و  یمرگ 
نخـس هب  رداق  هک  دوشیم  ادیپ  ناتـسرامیب  رد  دایز  يوجتـسج  صحفت و  زور  راهچ  زا  دعب  دـننکیم  لقتنم  ناتـسرامیب  هب  ار  وا  نیرومأم 
تباین هب  هک  دننکیم  فیلکت  ار  شرهوش  وا  ناهارمه  تدم  نیا  هلصاف  رد  دشابیمن و  جح  لامعا  هیقب  ماجنا  هب  رداق  یتح  هدوبن و  نتفگ 

هدوب یترپساوح  بارطـضا و  یتحاران و  لاح  رد  رهوش  هک  هدوب  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ  دهد ؛ ماجنا  ار  وا  لامعا  هیقب  شدوخ  هداوناخ  زا 
شرهوش جـح ، زا  تعجارم  زا  سپ  مداد . ماجنا  یلب ، دـهدیم : باوج  هن ؟ ای  دـیداد  ماـجنا  ار  یتباـین  لاـمعا  دوشیم  لاؤس  هک  وا  زا  یلو 

جح ایآ  تسا ، مارح  مه  اب  ام  عامتجا  هک  دنکیم  راهظا  مدادـن و  ماجنا  ار  یتباین  لامعا  هدوبن و  اجب  ملاح  نم  هک  دـنکیم  دای  هلالج  مسق 
، دهد ماجنا  ار  جح  لامعا  هیقب  شدوخ  تسا  مزال  هکنیا  ای  دنکیم ، تیافک  تباین  اب  ایآ  تحـص ، مدع  تروص  رد  و  هن ؟ ای  تسا  حیحص 

رگا ج - دوش ؟ هداتسرف  ینم  هب  دیاب  ای  تسا و  یفاک  دنک  حبذ  شدوخ  لحم  رد  ایآ  دشابیم ، ینم  رد  هتوتیب  مدع  هطـساو  هب  هک  ینابرق  و 
ماجنا ار  اهنآ  شدوخ  دـیاب  دورب ، هکم  هب  شدوخ  دـناوتیم  هک  یتروص  رد  هدادـن  ماجنا  ار  هکم  لامعا  هداد و  ماجنا  ار  دـیع  زور  لاـمعا 

دوش و هداتـسرف  ینم  هب  تسین  مزال  و  تسا ، حیحـص  مه  شدوخ  لحم  رد  لاؤس  دروم  ینابرق  دریگب و  بیاـن  تسا  روذـعم  رگا  و  دـهد ،
لاس رد  یـصخش  س - - 45 تسا . یفاک  تباین  دورب  دـناوتیمن  شدوخ  رگا  و  دوش ، اضق  دـیاب  دـعب  لاـس  هدـشن ، ماـجنا  هک  یماـیا  ْیمَر 

جراخ رد  و  هتفر ، ینم  هب  مارحلا  رعـشم  رد  فقوت  نودـب  يرگراک  ِتناو  اب  هجحیذ  مهن  زور  برغم  رد  دوشیم و  فرـشم  جـح  هب   1361
ای يرگید  تین  هب  دناوتیم  ایآ  تسیچ ؟ صخش  نیا  فیلکت  تسا ، هدیـشارت  رـس  ینم  جراخ  رد  و  هدرک ، ینابرق  نمؤم  ریغ  تسد  هب  ینم 
مه ياهدرفم  هرمع  دنک و  هداعا  ار  هکم  لامعا  یـشارت و  رـس  ینابرق و  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  ج - دوش ؟ فرـشم  جح  هب  شدوخ  يارب 

یقاب هدادن ، ماجنا  ار  هدرفم  هرمع  هتفرگن و  ماجنا  نآ  زا  دعب  لامعا  یشارت و  رـس  ات  دهد و  ماجنا  مه  ار  جح  لصا  هبترم  ود  دروآ و  اج  هب 
، دوشن ققحم  یعرش  تفاسم  هک  یتروص  رد  روبزم  نکاما  زا  تعجارم  زا  دعب  رَعْـشَم و  ینم و  تافرع و  رد  ایآ  س - - 46 تسا . مارحا  رب 
س- - 47 تسا . مامت  روکذم  ضرف  رد  ج - تسیچ ؟ مامتا  رصق و  ثیح  زا  دناهدرک  تماقا  دصق  همظعم  هکم  رد  اًلبق  هک  یجاجح  هفیظو 

نیقی رگا  نوجح ، ای  هلفـسم  ای  رخاذـلا  عیر  هشیـش و  لثم  نآ ، تالحم  ای  هکم  نطب  هچ  دـناهدرک ، هماقا  دـصق  هکم  رد  جاـجح  زا  یـضعب 
دییامرفب دنناوخیم ، مامت  ار  زامن  یعرش  تفاسم  رد  دنشاب  هتشاد  کش  رگا  و  رصق ، ار  زامن  تسا  خسرف  راهچ  تافرع  ات  هک  دنشاب  هتشاد 

ای زور  هس  ای  زور  کی  هکم  رد  نانآ  فقوت  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسیچ ؟ مامتا  رـصق و  رظن  زا  ناـنآ  فیلکت  ینم ، تاـفرع و  زا  تعجارم  رد 
، دنتسه مامت  رب  یقاب  زامن  رد  هکنآ  رد  کش  ای  هیعرـش  تفاسم  مدع  تروص  رد  ج - دننک . تکرح  هنیدم  ای  ناریا  هب  دیاب  تسا و  زور  هن 
هب تشگزاب  رد  دننکیم ، ترفاسم  دصق  هکم  زا  دعب  دنوریم و  تسا  هماقا  لحم  هکنیا  تهج  زا  دـندرگیمرب ، هکم  هب  هک  تافرع  زا  رگا 

کی نیب  یقرف  ج - تسیچ ؟ هفیظو  دـشاب ، هتـشاد  فالتخا  زور  ود  فقوم  رگا  س - - 48 تسا . مامت  ناـشزامن  مه  هکم  دوخ  رد  هکم و 
روظنم دییامرفب  دشاب ...  هتشاد  جرح  ای  تقشم  رگا  دیاهدومرف : هک  يدراوم  رد  س - - 49 تسین . هلأسم  مکح  رد  زور  ود  فالتخا و  زور 

، دـشاب تقـشم  جرح و  رادـم  ریاد  مکح  رگا  و  دوش ، هظحـالم  هلأـسم  صوـصخ  دـیاب  ج - یعوـن ؟ اـی  تسا  یـصخش  جرح  تقـشم و  زا 
اب ایآ  تسا ، هدوب  لـطاب  شیوضو  دـیمهف  دـعب  هداد و  ماـجنا  ار  جـح  هرمع و  لاـمعا  ماـمت  یجاـح  س - - 50 تسا . روظنم  نآ  یـصخش 
اب یلب ، ج - تسیچ ؟ وا  هفیظو  و  دوش ، جراخ  مارحا  زا  هنوگچ  داـسف ، ضرف  رب  و  هن ؟ اـی  تسا  حیحـص  وا  جـح  زاـمن ، اـهفاوط و  كرادـت 
ای یتـلود  تمیق  هب  ار - نآ  ضوع  هک  دـهدب  يدرف  هب  زْرا  یغلبم  یـصخش  رگا  س - - 51 تسا . حیحـص  وا  جح  زامن ، اهفاوط و  كرادـت 

س- - 52 دـشابن . مه  تاررقم  فـالخ  و  دـنیامن ، یـضارت  مه  اـب  دـیاب  لوپ  لیدـبت  رد  ج - دراد ؟ یمکح  هچ  دریگب ، یناریا  لوـپ  دازآ -
، هکم هب  دورو  يارب  دنناوتیم  دنـشاب ، مارحا  اب  اجنآ  رد  دـنناوتیمن  دنـشاب و  ینم  تافرع و  رد  مارحا  نودـب  دـنهاوخیم  هک  یناگنهاشیپ 
هب عتمت  جح  هرمع و  دیاب  دنک و  لوبق  ار  راک  نیا  دیابن  تسا  عیطتـسم  هک  یـسک  یلو  دنوشن ، مرُحم  جح  يارب  دنهد و  ماجنا  هدرفم  هرمع 
زا دعب  یـصخش  س - - 53 دـهدب . هرافک  دـیاب  تسا و  حیحـص  وا  جـح  دوب  طیخَم  سابل  اب  دـش و  مرُحم  رگا  تروص  ره  رد  و  دروآ ، اج 

نیا ایآ  دنهدیم ، ماجنا  ار  وا  لامعا  یقاب  ًاعربت  ای  دنریگیم و  بیان  وا  يارب  هزاجا  نودب  وا  ناتـسود  تسا ، هدش  هناوید  عتمت  هرمع  مارحا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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هدش هناوید  هک  یسک  ّیلو  زا  دوشیم  ایآ  دش ، جرخ  یلوپ  رگا  و  هن ؟ ای  دوشیم  جراخ  مارحا  زا  تسا و  يزُجم  لوا  صخـش  يارب  لامعا 
تسا یسک  لام  زا  هدش  جرخ  هک  یلوپ  و  تسا ، یقاب  مارحا  رد  نانچمه  لوا  صخـش  و  دنکیمن ، تیافک  روبزم  تباین  ج - هن ؟ ای  تفرگ 

ای عامج ، هطـساو  هب  جح  هرمع و  ایآ  س - - 54 دشاب . هدش  رورغم  هکنآ  رگم  دـنک ، عوجر  يرگید  هب  دـناوتیمن  تسا و  هدرک  جرخ  هک 
داسف دراوم  لیـصفت  ج - دوش ؟ جراخ  مارحا  زا  دیاب  هنوگچ  داسف ، ضرف  رب  و  هن ؟ ای  دوشیم  دساف  نیَِفقوُملا ، َدْحَأ  كرت  ای  فاوط ، كرت 
عامج هطـساو  هب  داسف  جـح ، رد  هچناـنچ  و  تسین ، دـسفم  عتمت  هرمع  رد  عاـمج  تسا و  دوجوم  کـسانم  رد  هدـش ، رکذ  روما  هطـساو  هب 

هب داسف  رگا  رگید ، دراوم  رد  یلو  دوشیم ؛ جراخ  مارحا  زا  جح  مامتا  اب  و  تسا ، دساف  جـح  هچرگ  دـنک  مامت  ار  جـح  لمع  دـیاب  دـشاب ،
کـسانم رد  عتمت  هرمع  رد  فاوط  كرت  مکح  و  دوش ، لُحم  دروآ و  اج  هب  هدرفم  هرمع  جـح ، مارحا  ناـمه  هب  دـیاب  دـشاب ، فوقو  كرت 

هب وا  جح  هک  یسک  س - - 55 تسا . هدش  رکذ  کسانم  رد  اهنآ  ضعب  هک  دراد  يرَوص  جـح  رد  فاوط  كرت  تسا و  هدـش  نایب  اًلـصفم 
نیا هدـنیآ  یلعف و  فیلکت  تسا ، هدـمآ  ناریا  هب  هدرفم  هرمع  نودـب  هدروآ و  اج  هب  ار  لاـمعا  یقاـب  هدـش و  دـساف  نیفوقو  كرت  هطـساو 

ای هرمع  لاطبا  دـصق  ایآ  س - - 56 دـهد . ماجنا  هدرفم  هرمع  مارحا ، زا  جورخ  يارب  دـناوتیم  و  تسا ، یقاـب  مارحا  هب  ج - تسیچ ؟ مرُحم 
یجراخ یهام  تشوگ و  ياهورسنک  فرصم  ایآ  س - - 57 تسین . لطبم  لاطبا ، دصق  ج - هن ؟ ای  تسا  لطبم  نآ  يازجا  ضعب  ای  جـح و 

عنام تسا  نیملـسم  دالب  زا  هک  دـننادب  ای  هدـش  دراو  اجک  زا  دـننادن  رگا  ج - هن ؟ ای  تسا  زیاج  دـسریم ، شورف  هب  نیملـسم  رازاب  رد  هک 
هک دنهدب  لامتحا  دشاب و  ناملـسم  هدـننکدراو  هک  تسا  تیلح  هب  موکحم  یتروص  رد  دوشیم ، دراو  رفک  دالب  زا  دـننادب  رگا  و  درادـن ،

. تسا هداد  رارق  نیملسم  سرتسد  رد  هدرک و  ار  نآ  هیکزت  زارحا 

هدرفم هرمع  لامعا 

رشان نخس 

مالسا رد  تلیضف  اب  رایسب  لامعا  زا  دّکؤم و  تاّبحتسم  زا  یکی  تسا  هدش  ریبعت  رغصا » ّجح   » هب نآ  زا  یمالسا  میلاعت  رد  هک  هدرفم  هرمع 
ُۀَّنَْجلا اَُهباََوث  ُۀَّجَْحلا  : » دنیامرفیم مرکا  ربمایپ  هکنانچ  تسا ؛ هدش  هدرمش  ناهانگ  همه  هراّفک  تایاور ، زا  یخرب  رد  هرمع  دوریم . رامش  هب 

هب ناناملسم و  یمومع  لابقتسا  هزورما  هک  اجنآ  زا  تسا . ناهانگ  همه  هراّفک  هرمع  تسا و  تشهب  ّجح  باوث  ٍْبنَذ » ِّلُِکل  ٌةَراَّفَک  ُةَرْمُْعلا  َو 
، تلیـضف اب  لمع  نیا  رتحیحـص  رتهب و  هچره  ماجنا  تهجيزاـس  هنیمز  تسا ، هتفاـی  شرتسگ  هدرفم  هرمع  ماـجنا  هب  تبـسن  نایعیـش  هژیو 

یمظعلا هللا  ۀـیآ  ترــضح  ردـقیلاع  عـجرم  نیدـّلقم  نینمؤـم و  دّدـعتمياهتساوخرد  هـتکن و  نـیا  هـب  هجوـت  دـسریم . رظن  هـب  يرورض 
طوبرم ياواتف  لئاسم و  هل ، مّظعم  رـضحم  زا  هزاجا  بسک  اب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ارهّزلا  یتاعلاطمیگنهرف  هسّـسؤم  یلاعلاهّلظّدم ،» » يرهاظم
هنیدـم هّمرکم و  هّکم  ترایز  تاّبحتـسم  بادآ و  هدرفم و  هرمع  رارـسا  اب  هارمه  هتخاس و  اّزجم  ناشیا ، ّجـح  کسانم  زا  ار  هدرفم  هرمع  هب 

زا یهقف ، لکـشم  تاحالطـصا  ندرب  راک  هب  زا  زیهرپ  زین  هیاریپ و  یب  ناور و  يرثن  زا  يرادروخرب  دیامن . رـشتنم  رـضاح  لکـش  هب  هرّونم ،
هک تسا  يرگید  یگژیو  ّبحتـسم ،» طایتحا   » و بجاو » طایتحا  «، » طایتحا  » زا اواتف  ندوب  يراع  نینچمه  تسا . باـتک  نیا  ياـهیگژیو 

يدابع تاروتسد  حیحص  يارجا  رب  هوالع  يونعم ، رفس  نیا  نارئاز  هکنآ  دیما  هب  تسا . هدش  مرتحم  نیدّلقم  يارب  لئاسم  تیفاّفش  بجوم 
ماـمتها زین  تلیـضف  اـب  لـمع  نیا  یناـفرع  ياـههبنج  رارـسا و  هب  ترتـع ،  میرک و  نآرق  شخبحور  میلاـعت  زا  يریگهرهب  اـب  هدرفم ، هرمع 

رد هک  ینازیزع  ۀـّیلک  زا  همتاخ  رد  دـندرگ . لئان  بولطم  لامک  هب  دریگ و  رارق  لاـعتم  راـگدرورپ  هاـگرد  لوبقم  ناـنآ  هرمع  اـت  دـنزرو ،
ارهّزلا یتاعلاطم  یگنهرف  هسّسؤم  « قیفّوتلا ۀیادهلا و  ّیلو  ّهنا  .» ددرگیم رکشت  ریدقت و  دناهدیشوک ، دنمشزرا  رثا  نیا  يزاسهدامآ  میظنت و 

هدرفم هرمع  فیرعت 
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فاوط مارحا 2 . . 1 زا : دنترابع  هک  دراد  ءزج  تفه  دیآیم و  رامش  هب  مالـسا  رد  تلیـضف  اب  رایـسب  لامعا  زا  یکی  هدرفم  هرمع  ( 1 هلأسم )
ءاسن فاوط  زامن  ءاسن 7 . فاوط  ریصقت 6 . هورم 5 . افص و  نیب  یعس  فاوط 4 . زامن  هبعک 3 .

هدرفم هرمع  بابحتسا 

هراشا

نآ ندروآ  اج  هب  یلو  دشاب ، هدش  بیان  ّجح  يارب  ای  دشاب  هتشاد  ار  نآ  تعاطتـسا  هچرگ  تسین ، بجاو  یـسک  رب  هدرفم  هرمع  ( 2 هلأسم )
. تسا ّبحتسم  بجر  هام  رد  ًاصوصخ 

هرمع هب  دورو  زا  سپ  لامعا  حیحص  ماجنا  بوجو 

هرمع دننادیم  ار  ماکحا  هک  يدارفا  رظن  تحت  ای  دزومایب و  ار  نآ  ماکحا  تسا  بجاو  دنک ، هرمع  دصق  یـسک  هک  یتروص  رد  ( 3 هلأسم )
. دناسر نایاپ  هب  ار  لامعا  نآ  دهد و  ماجنا  حیحص  تروص  هب  ار  دوخ 

مسق دهع و  رذن ، اب  هدرفم  هرمع 

یتروص رد  دروخب ، مسق  ای  دوش و  فّرشم  هدرفم  هرمع  هب  هک  دنک  دهع  ای  رذن  رایتخا  يور  زا  تسا  غلاب  لقاع و  هک  یسک  رگا  ( 4 هلأسم )
بجاو وا  رب  يزیچ  دشاب ، هتشادن  هرمع  هب  تمیزع  تعاطتسا  رگا  و  دوش ، فّرشم  دیاب  دشاب ، هتشاد  ار  هدرفم  هرمع  هب  نتفر  تعاطتسا  هک 

. دزادرپب هراّفک  دیاب  دوشن ، فّرـشم  هدرفم  هرمع  هب  تعاطتـسا ، تروص  رد  مسق و  ای  دـهع  ای  رذـن و  زا  سپ  یـسک  رگا  ( 5 هلأسم . ) تسین
رذـن دـشاب ، ردام  ای  ردـپ  رازآ  بجوم  دـنزرف  رذـن  ای  رهوش و  قوقح  محازم  هدرفم  هرمع  ماـجنا  يارب  نز  رذـن  هک  یتروص  رد  ( 6 هلأسم )

. دنشاب هداد  هزاجا  ًالبق  ردام  ردپ و  ای  رهوش  دنچ  ره  تسا ، لطاب  اهنآ 

سمخ هدرفم و  هرمع 

هک یلام  اب  ای  یبصغ  لام  اب  یسک  رگا  تسا و  يونعم  رفس  نیا  يارب  لالح  لام  زا  هدافتسا  هدرفم ، هرمع  یلوبق  طیارـش  زا  یکی  ( 7 هلأسم )
باوث هک  هدش  بکترم  یگرزب  رایـسب  هانگ  یلو  تسا ، حیحـص  وا  هرمع  دنچره  دوش ، فّرـشم  هدرفم  هرمع  هب  تسا ، هدادن  ار  نآ  سمخ 

زا رگا  دـنکیم ، تخادرپ  هدرفم  هرمع  ماـن  تبث  تهج  ناـسنا  هک  ار  یلوـپ  ( 8 هلأسم . ) دـیامنب ار  هاـنگ  نآ  ناربج  دـناوتیمن  هدرفم  هرمع 
دیاب دـشاب ، هدادـن  ار  هیامرـس  سمخ  رگا  یلو  درادـن . سمخ  دـشاب ، هداد  ار  هیامرـس  سمخ  هک  یتروص  رد  دـنک ، تشادرب  شاهیاـمرس 

، دـشاب هّیرهم  ای  شـشخب  ای  ثرا  زا  دوشیم ، تخادرپ  هدرفم  هرمع  مان  تبث  تباـب  هک  یغلبم  رگا  ( 9 هلأسم . ) دـنک تخادرپ  ار  نآ  سمخ 
هدرفم هرمع  يارب  دوخ  لاس  دمآرد  ّلحم  زا  هک  یـسک  ( 10 هلأسم . ) دوش فّرـشم  هرمع  هب  ات  دشکب  لوط  لاس  دنچ  هچرگ  درادن ، سمخ 

ار لبق  ياهلاس  دـمآرد  سمخ  هکنآ  طرـش  هب  دزادرپب . ار  نآ  سمخ  تسین  مزال  دوش ، فّرـشم  لاـس  ناـمه  رد  رگا  دـنکیم ، ماـن  تبث 
غلبم رگا  ( 11 هلأسم . ) دهدب ار  نآ  سمخ  تسا  رتهب  تروص  ره  رد  دنچره  دـشاب ، هدرکن  يور  هدایز  زین  هرمع  نتفر  رد  دـشاب و  هتخادرپ 

رد دشاب و  لاس  نامه  دمآرد  زا  ای  دشاب و  هتـشذگ  نآ  رب  لاس  ینعی  دشاب ، لبق  ياهلاس  دـمآرد  زا  هدرفم  هرمع  مان  تبث  تباب  یتخادرپ 
هب دـهاوخیم  نونکا  هدرکن و  تخادرپ  سمخ  لاـح  هب  اـت  هک  یـسک  ( 12 هلأسم . ) دهدب ار  نآ  سمخ  دـیاب  دوش ، فّرـشم  دـعب  ياهلاس 

مکاح هزاجا  اـب  دـناوتیم  دـشاب ، لکـشم  وا  يارب  اـهییاراد  همه  سمخ  تخادرپ  هبـساحم و  هک  یتروص  رد  دوش ، فّرـشم  هدرفم  هرمع 
هک دنک  شالت  تسا  اج  هب  رایـسب  دنچره  دیامنب ، ار  لاوما  مامت  یـسرباسح  تشگزاب  زا  سپ  دـنک و  تخادرپ  ار  هرمع  لوپ  سمخ  عرش ،

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 573 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیامن تخادرپ  هرمع  زا  لبق  ار  دوخ  سمخ  همه 

هدرفم هرمع  نامز 

هراشا

هب هدرفم  هرمع  دهاوخیم  هک  یـسک  دنکیمن  یقرف  و  دروآ . اج  هب  هدرفم  هرمع  دوشیم  عُّتمت  ّجح  ماّیا  رد  یتح  ینامز  ره  رد  ( 13 هلأسم )
. تسا زیاج  هدرفم  هرمع  ماجنا  ینامز  ره  رد  هرخالاب  و  نآزا . دـعب  اـی  دـشاب  عّتمت  هرمع  زا  لـبق  دـشابن و  اـی  دـشاب  هّکم  لـها  درواـیب ، اـج 

ّجح مارحا  زا  ندش  ّلحم  زا  دعب  دیاب  دروایب ، اج  هب  هدرفم  هرمع  دهاوخب  هک  یتروص  رد  تسا ، عّتمت  ّجـح  هب  مرحم  هک  یـسک  ( 14 هلأسم )
. دوش هدرفم  هرمع  مارحا  هب  مرحم  عّتمت ،

هدرفم هرمع  ود  نیب  هلصاف 

ای دوـخ  تـّین  هـب  دوـشیم  زور  ره  نیارباـنب  دـشاب . هدرفم  هرمع  عـّتمت و  هرمع  اـی  هدرفم  هرمع  ود  نـیب  ياهلـصاف  تـسین  مزـال  ( 15 هلأسم )
. تسین مزال  مه  ءاجر  دصق  دروآ و  اج  هب  هدرفم  هرمع  نیدنچ  ناوتیم  زور  هنابش  رد  هکلب  دروآ . اج  هب  هدرفم  هرمع  نارگید ،

هدرفم هرمع  هب  تّیصو 

. دننک رایتخا  بیان  نآ  يارب  ای  دنروایب  اج  هب  ار  هدرفم  هرمع  نآ  دنراد  هفیظو  وا  هثرو  دنک ، هدرفم  هرمع  هب  ّتیصو  یسک  رگا  ( 16 هلأسم )

. تسا مزـال  هثرو  هزاـجا  دـشاب ، رتـشیب  ّتیم  هدـنامیقاب  لاوما  ثلث  زا  نآ  هنیزه  دـشاب و  هتـشادرب  رد  هنیزه  ّتیـصو  نیا  هب  لـمع  رگا  یلو 
تخادرپ دیاب  ار  وا  لاوما  تاکز  ای  سمخ  هک  دنبایب  وا  گرم  زا  دـعب  هثرو  دـشاب و  هدرک  هدرفم  هرمع  هب  ّتیـصو  یـسک  رگا  ( 17 هلأسم )

هزادنا هب  هدنامیقاب  غلبم  تاهوجو ، تخادرپ  زا  سپ  هچنانچ  دشابیم و  ّتیم  هّمذ  هب  هک  تسا  یعرش  تاهوجو  تخادرپ  اب  تیولوا  دننک ،
. دنرادن ياهفیظو  دشابن ، هدرفم  هرمع  کی  تباین  ای  ماجنا 

هدرفم هرمع  تباین 

رد هکلب  دـشاب . هدروآ  اج  هب  هرمع  شدوخ  ًـالبق  بیاـن  تسین  مزـال  داد و  ماـجنا  نارگید  زا  تباـین  هب  ناوتیم  ار  هدرفم  هرمع  ( 18 هلأسم )
يدارفا دادعت  رد  یتیدودـحم  نینچمه  دـهد . ماجنا  نارگید  زا  تباین  هب  ار  هدرفم  هرمع  لامعا  شدوخ ، رب  هوالع  دـناوتیم  زین  لّوا  هبترم 

دیـشر لقاع و  غلاب و  تسین  مزال  هرمع  رد  بیان  ( 19 هلأسم . ) درادـن دوجو  دروایب  اج  هب  هدرفم  هرمع  نانآ  زا  تباین  هب  دـناوتیم  بیان  هک 
دنادب دیاب  دتسرفب ، هدرفم  هرمع  هب  بیان  ناونع  هب  ار  يرگید  دهاوخیم ، هک  یسک  نیاربانب  دشاب . نانیمطا  دروم  هعیـش و  دیاب  یلو  دشاب ،

هرمع ماجنا  يارب  يارب  يرذع  ای  دشاب  هتفر  ایند  زا  هنع  ٌبونم  تسین  مزال  تباین ، تّحص  يارب  ( 20 هلأسم . ) دروآیم اج  هب  ار  لامعا  وا  هک 
فرط زا  نز  نز و  فرط  زا  درم  ندـش  بیاـن  ( 21 هلأسم . ) تسا حیحـص  رذع ، نودب  هدنز و  صخـش  زا  تباین  هکلب  دشاب ، هتـشاد  هدرفم 

هب روطخ  ای  دروایب  نابز  هب  ار  ّتین  بئان  تسین  مزال  نآ ، رئاظن  هدرفم و  هرمع  تباین  يارب  ( 22 هلأسم . ) درادن لاکشا  هدرفم  هرمع  رد  درم ،
تباین هب  هرمع  هک  يدارفا  تسین  مزـال  ( 23 هلأسم . ) دنکیم تیافک  تسا  تباین  هرمع  دشاب  هتـشاد  هجوت  هک  رادقم  نیمه  هکلب  دـنک ، لد 

همه ای  ناناملـسم  همه  زا  تباین  هب  ناوتیم  ًـالثم  دـنکیم ؛ تیاـفک  یّلک  ّتین  هکلب  دنـشاب ، صخـشم  لیـصفت  هب  دوشیم ، ماـجنا  ناـنآ  زا 
تباین هب  دناوتیم  بیان  تسین و  طرـش  هنعٌبونم  عالطا  هزاجا و  هدرفم ، هرمع  تباین  رد  ( 24 هلأسم . ) دروآ اج  هب  هرمع  نادنواشیوخ و ...
هراّفک ای  دش  ماجنا  صقان  یئاج  رد  ای  دـش  یلکـشم  راچد  بیان  هدرفم  هرمع  هچنانچ  دروایب و  اج  هب  هدرفم  هرمع  درم  ای  نز  یـسک  ره  زا 
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دیلقت عجرم  ياوتف  قبط  دـیاب  هدرفم  هرمع  بیان  ( 25 هلأسم . ) دیامن ناربج  دیاب  بیان  تسین و  هنع  ٌبونم  هدـهع  رب  يزیچ  دـیدرگ ، بجاو 
رد ای  رارطـضا و  عقاوم  رد  دـناوتیم  بیاـن  ( 26 هلأسم . ) تسیچ هنع  ٌبونم  دـیلقت  عجرم  ياوتف  دـنادب  تسین  مزـال  دـیامن و  لـمع  شدوخ 
وا تباین  دـنک و  لمع  شدوخ  هفیظو  هب  تسا ، روذـعم  فراـعتم  روط  هب  هرمع ، لاـمعا  ندروآ  اـجهب  اـی  تاـمّرحم  كرت  رد  هک  يدراوم 

ماجنا رد  بیاـن  رگا  ( 27 هلأسم . ) دـناوخب هتـسشن  ار  فاوط  زاـمن  اـی  دورب  هیاـس  ریز  هب  زور  رد  تسا  روبجم  هک  یتقو  ریظن  تسا . حـیحص 
فاوط ماجنا  يارب  هک  یتقو  دننام  دنک . رایتخا  يرگید  بیان  هرمع  زا  تمسق  نامه  يارب  دناوتیم  دوش ، لکشم  راچد  هرمع  لامعا  یخرب 

يارب تسا و  حیحـص  وا  تباین  دورب ، ایند  زا  مارحا  زا  دعب  بیان  رگا  ( 28 هلأسم . ) دریگب بیان  نآ  ماجنا  يارب  تسا  روبجم  دراد و  يرذـع 
ّقلعت يو  هب  لـماک  ترجا  دـشاب ، هدـش  وا  اـب  ترجا  تخادرپ  رب  ینبم  یقفاوـت  رگا  نیا  رباـنب  دوـشیم . بوـسحم  هرمع  کـی  هنع  ٌبوـنم 

نآ زا  دـعب  ای  هرمع  لامعا  نمـض  رد  دـناوتیم  تسا ، هدـش  فّرـشم  هدرفم  هرمع  هب  يرگید  زا  تباین  هب  هک  یـسک  ( 29 هلأسم . ) دریگیم
زا تباین  هب  ناسنا  تسا  هتسیاش  ( 30 هلأسم . ) دـهد ماجنا  ار  لامعا  ریاس  فاوط و  ای  دروایب  اج  هب  هرمع  نارگید ، زا  تباین  هب  اـی  دوخيارب 

، دـناهدشن هدرفم  هرمع  ماجنا  هب  رداق  دوخ  تایح  لوط  رد  هک  یناگرزب  ًاصوصخم  یهلا و  ياـیلوا  نیموصعم و  تارـضح  ماـظع و  ياـیبنا 
. دروایب اج  هب  هرمع 

غلابان دارفا  ناکدوک و  هرمع 

رگا یلو  دنروآ ، اجهب  ار  هرمع  لامعا  دنوش و  مرحم  تسین  بجاو  دـنوریم ، هدرفم  هرمع  هب  نارگید  هارمه  هب  هک  غلابان  دارفا  ( 31 هلأسم )
هرمع رگا  ( 32 هلأسم . ) دنهد ماجنا  لماک  حیحـص و  تروص  هب  ار  هدرفم  هرمع  لامعا  تسا  بجاو  دندرک ، مرحم  ار  اهنآ  ای  دندش  مرحم 

. تسا وا  ّیلو  هدهع  هب  هراّفک  تخادرپ  ناربج و  ددرگ ، بجاو  وارب  هراّفک  ای  دوش  یلکشم  راچد  غلابان  صخش  ای  كدوک 

هدرفم هرمع  لامعا 

هدرفم هرمع  لامعا  یلامجا  ریس 

هک تسا  تروص  نیا  هب  ءزج  تفه  نیا  لامعا  ماجنا  یلامجا  ریـس  دراد و  ءزج  تفه  هدرفم  هرمع  دـش  ناـیب  لّوا  لـصف  رد  هک  روطناـمه 
نیب هلـصاف  نآ  زا  سپ  دوش و  هدرفم  هرمع  مارحا  هب  مرحم  مارحا ، تیقاوم  زا  یکی  رد  دـیاب  ادـتبا  دـنکیم ، هدرفم  هرمع  دـصق  هک  یـسک 

ود نآ  زا  سپ  دیامن و  فاوط  هبعک  هناخ  رود  هبترم  تفه  ادخ ، هناخ  هب  دورو  زا  سپ  هدرک و  یط  ار  مارحلاهللاتیب  هّکم و  رهش  ات  تاقیم 
، دناهدش عقاو  هبعک  هناخ  ترواجم  رد  ود  ره  هک  ار  هورم  هوک  افص و  هوک  نیب  هلـصاف  تسا  مزال  سپـس  دروآ . اج  هب  فاوط  زامن  تعکر 
ای تروص  ای  رـس  يوم  زا  يرادـقم  ینعی  دـیامن . ریـصقت  دـسریم ، هورم  هوک  هب  هک  یعـس »  » نیا متفه  هبترم  رد  دـیامن و  یط  هبترم  تفه 
ود دیامن و  فاوط  هبعک  هناخ  رود  هبترم  تفه  ًاددجم  ریصقت ،»  » و هورم » افص و  نیب  یعـس   » زا تغارف  زا  سپ  دنک و  هاتوک  ار  دوخ  نخان 

لامعا ءاسن ، فاوط  زامن  زا  تغارف  زا  دـعب  دوشیم ، هتفگ  ءاسن » زامن  فاوط و  ، » نآ زاـمن  فاوط و  نیا  هب  هک  دروآ  اـج  هب  زاـمن  تعکر 
. دیسر دهاوخ  نایاپ  هب  هدرفم  هرمع 

هدرفم هرمع  ءازجا 

« ّتین «، » مارحا سابل  ندیـشوپ  : » زا دنترابع  هک  دشابیم  لمع  هس  زا  بّکرم  تسا و  مارحا  هدرفم  هرمع  لمع  نیلّوا  ( 33 هلأسم  ) مارحا لّوا :
نآ هب  هدـش و  نـییعت  روـظنم  نـیمهيارب  هـک  ییاـهناکم  زا  یکی  زا  دـیاب  هدرفم  هرمع  مارحا  ( 34 هلأسم  ) مارحا ناـکم  کـیّبل .» نتفگ   » و

ماجنا يارب  دـنراد ، روضح  هّکم  رد  هک  یناـسک  ( 35 هلأسم  ) دنتـسه هّکم  رد  هک  یناسک  تاـقیم  دریذـپ . تروص  دوش ، یم  هتفگ  تاـقیم 
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ای دنـشاب  هّکم  نکاس  دارفا ، نیا  هک  دنکیمن  یقرف  دنوش و  مرحم  ّلحلا » یندا   » رد دنوش و  جراخ  مرح  هدودحم  زا  دنناوتیم  هدرفم  هرمع 
« هنارعج دجسم  «، » میعنت دجسم  : » زا دنترابع  دنتسه  هّکم  رد  هک  یناسک  تیقاوم  ( 36 هلأسم . ) دنشاب هتشاد  روضح  هّکم  رد  رفاسم  ناونع  هب 

دننکیم هدرفم  هرمع  دـصق  رود  هار  زا  هـک  یناـسک  تاـقیم  تـسا . رتـکیدزن  رگید  دجـسم  ود  زا  مـیعنت  دجـسم  هـک  هّیبیدـح » دجـسم   » و
زا روبع  دنوش و  مرحم  لیذ ، هناگجـنپ  ياهتاقیم  زا  یکی  رد  دـیاب  دـنوشیم ، فّرـشم  هدرفم  هرمع  هب  رود  هار  زا  هک  یناسک  ( 37 هلأسم )
هک یناسک  تسا و  هدش  عقاو  هنیدم  رهش  کیدزن  و  هفیلحلاوذ »  » هقطنم رد  هک  هرجش :» دجـسم  . ) 1 تسین . زیاج  مارحا  نودب  تیقاوم  نیا 

هچرگ دشاب ، دجـسم  رد  مارحا  هک  تسین  مزال  ( 38 هلأسم . ) دنوش مرحم  تاقیم  نیا  زا  دیاب  دنوشیم ، دراو  هّکم  هب  هنیدـم  رهـش  ریـسم  زا 
همه رد  مارحا  ( 39 هلأسم . ) دـنوش مرحم  دجـسم  زا  روبع  لاح  رد  ای  دجـسم  کـیدزن  دـیاب  ضئاـح  بنج و  صخـش  نیارباـنب  تسا . رتهب 
یلبق دجـسم  ناکم  رد  ًامتح  تسین  مزال  تسا و  حیحـص  دوشیم ، هتخانـش  هرجـش  دجـسم  ناونع  هب  زورما  هک  ياهتفای  هعـسوت  ياهناکم 

ار قیقع  يداو  لیاوا  ( 40 هلأسم . ) دـنوشیم دراو  هّکم  هب  دـجن »  » و قارع »  » هار زا  هک  تسا  یناسک  تاـقیم  نآ  و  قیقع :» يداو  . ) 2 دشاب .
ندش مرحم  هچرگ  تسا . حیحـص  يداو  نیا  ياج  ره  رد  مارحا  دنیوگیم و  قرع » تاذ   » ار نآ  رخاوا  و  هرمغ »  » ار نآ  طساوا  و  خلـسم » »

( قرع تاذ   ) دـنوشیم مرحم  اهنآ  هک  ییاج  زا  دـیاب  دـشاب ، اهیّنـس  شور  فالخ  خلـسم  زا  مارحا  رگا  یلو  دـشابیم . لـضفا  خلـسم  زا 
یناسک تاـقیم  نآ  و  مَلمَلَی :» . ) 4 دـنوشیم . دراو  هّکم  هب  فئاـط »  » هار زا  هک  تسا  یناـسک  تاـقیم  نآ  و  لزاـنملا :» نرق  . ) 3 دش . مرحم 

دراو هّکم  هب  و ...  رـصم »  » و ماـش »  » هار زا  هک  تـسا  یناـسک  تاـقیم  نآ  و  هـفحج :» . ) 5 دـنوشیم . دراو  هّکم  هب  نمی »  » هار زا  هـک  تـسا 
رد یسک  رگا  ( 42 هلأسم . ) دنوش دراو  هّکم  هب  هدش و  مرحم  هفحج  رد  دیاب  زین  دنوریم  هّکم  هب  هّدـج  زا  هک  ینارئاز  ( 41 هلأسم . ) دنوشیم
یم لصاح  نانیمطا  اهنآ  هتفگ  زا  هکيدارفا  زا  ندیـسرپ  ای  هقث  رفن  کی  هطـساو  هب  ار  تاقیم  دناوتیم  درک ، کش  اهتاقیم  نیا  زا  یکی 

اهتاقیم زا  یکی  تاذاحم  زا  دیاب  دنکن ، روبع  تیقاوم  زا  کی  چیه  زا  هک  دورب  یهار  زا  یـسک  هاگره  ( 43 هلأسم . ) دروآ تسد  هب  دوش ،
ییامیپاوه رد  ترورـض  تروص  رد  ًالثم  ییاوه . هار  زا  ای  دشاب  تاقیم  تاذاحم  ینیمز  هار  زا  ناکم  نآ  هک  دنک  یمنیقرف  ددنبب و  مارحا 

، دزادنا ریخأت  هب  تاقیم  زا  ار  دوخ  مارحا  یسک  تسین  زیاج  ( 44 هلأسم . ) دش مرحم  ناوتیم  زین  دنکیم  روبع  تاقیم  کی  رس  يالاب  زا  هک 
رد یتاقیم  رگا  سپ  تسا . هدرک  هانگ  دوشن ، مرحم  تاقیم  زا  دمع  ملع و  يور  زا  یـسک  رگا  ( 45 هلأسم . ) دشاب هتشاد  يرذع  هکنیا  رگم 

رگا دوش و  مرحم  تاقیم  زا  ددرگرب و  دـیاب  دـناوتیم  رگا  دـنکیمن ، دروخرب  یتاقیم  هب  رگا  دوش و  مرحم  تاـقیم  نآ  زا  دـیاب  دراد  ولج 
رد رذع ، ای  یشومارف  ای  لهج  هطـساو  هب  رگا  ( 46 هلأسم . ) تسا حیحـص  وا  مارحا  دوش و  مرحم  دناوت  یم  هکییاج  ره  زا  دـیاب  دـناوتیمن 

یسکرگا ( 47 هلأسم . ) تسا حیحـص  وا  مارحا  دوش و  مرحم  دـناوتیم  هک  اج  ره  زا  دـیاب  هکلب  ددرگرب ، تسین  مزـال  دوشن ، مرحم  تاـقیم 
تّحـص هب  ياهمطل  تاقیم ، هب  ندیـسر  زا  لبق  مارحا  سابل  ندیـشوپ  یلو  تسین . حیحـص  وا  مارحا  دوش ، مرحم  تاقیم  هب  ندیـسر  زا  لبق 
دجـسم رد  دشوپب و  ار  دوخ  مارحا  سابل  هنیدـم  رد  دـناوتیم  تسا ، مزاع  هّکم  تمـس  هب  هنیدـم  زا  هک  یـسک  ًالثم  دـنکیمن . دراو  مارحا 

تاقیم زا  مارحا  نودب  دنناوتیم  دنوشیم ، جراخ  هّکم  زا  دایز  دوخ  لغـش  هطـساو  هب  هک  رفّـسلا  مئاد  دارفا  ( 48 هلأسم . ) دوش مرحم  هرجش 
مزال نآ  هداعا  يارب  دش ، لطاب  یـسک  هدرفم  هرمع  رگا  ( 49 هلأسم . ) نایجاح روما  ناّیدصتم  اههدننار و  ریظن  دنوش . هّکم  دراو  هتـشذگ و 

. دنکیم تیافک  يرگید  تاقیم  ره  ای  لحلا  یندا  زا  مارحا  هکلب  ددرگرب ، تسا  هدش  مرحم  نآ  زا  ًالبق  هک  یتاقیم  هب  تسین 

مارحا تابجاو 

مزال دنک ، هدرفم  هرمع  ّتین  دهاوخیم  هک  یسک  ( 51 هلأسم . ) دشاب تبرق  دصق  اب  هدرفم و  هرمع  يارب  مارحا  ّتین  دیاب  ( 50 هلأسم  ) ّتین . 1
تیافک دروآ ، اج  هب  مه  وا  دنروآیم  اج  هب  همه  هک  ار  یلمع  نیمه  دـشاب  وا  رظن  رد  هک  رادـقم  نیمه  هکلب  دروآ . نابز  هب  ار  ّتین  تسین 
مارحا سابل  . 2 درادن . لاکـشا  دیوگب ، عّتمت  ّجح  ای  عّتمت  هرمع  هدرفم ، هرمع  ياج  هب  ًالثم  دنک ، اطخ  مه  ظّفلت  رظن  زا  رگا  یّتح  دـنکیم .

لالح كاپ و  دـیاب  مارحا  سابل  نیاربانب  دـشاب . اراد  ار  رازگزامن  سابل  طیارـش  دـیاب  دـشوپیم ، مارحا  يارب  مرحم  هک  یـسابل  ( 52 هلأسم )
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، دشاب صلاخ  مشیربا  زا  هک  یـسابل  فابالط و  امن و  ندـب  سابل  رد  مارحا  نینچمه  دـشابن . تشوگ  مارح  ناویح  رادرم و  ءازجا  زا  هدوب و 
تمـسق ود  زا  بکرم  دشابن و  هتخود  دـیاب  دـش ، نایب  لبق  هلأسم  رد  هک  یطیارـش  رب  هوالع  نادرم  مارحا  سابل  ( 53 هلأسم . ) تسین حیحص 

فان زا  گنل  هک  تسا  ّبحتسم  دنزادنیب و  شود  هب  دیاب  هک  تسا  ابع  يرگید  دندنبب و  دوخ  هب  دیاب  دنیوگیم و  گنل  ار  یکی  هک  تسا 
رد هک  یطیارـش  زا  ریغ  ناوناب  مارحا  سابل  ( 54 هلأسم . ) دـناشوپب ار  فان  ات  هناش  زا  هک  تسا  ّبحتـسم  ابع  رد  هچنانچ  دـناشوپب . ار  وناز  ات 

دیاب مارحا  سابل  طیارش  ( 55 هلأسم . ) دنوش مرحم  دوخ ، یلومعمياهسابل  رد  دنناوتیم  نانآ  درادن و  یصاخ  طیارش  دش ، نایب  هلأسم 52 
(56 هلأسم . ) دیامن ضیوعت  ای  ریهطت  دیاب  دوش ، سجن  وا  سابل  رگا  نیاربانب  دشاب . هتـشاد  همادا  دیآیم ، نوریب  مارحا  زا  مرحم  هک  یتقو  ات 

شود هب  یئوتپ  ای  هچراپ  امرـس  لاح  رد  دـناوتیم  ًالثم  دـشوپب ، دّدـعتم  ياهابع  ای  گنل  ابع ، کی  گـنل و  کـی  ياـج  هب  دـناوتیم  مرحم 
(57 هلأـسم . ) دوـش ّرطـضم  هکنیا  رگم  دـشوپن . ار  نآ  یلو  دزادـنیب ، شود  هب  هـتخود  ساـبل  دـناوتیم  رارطـضا  لاـح  رد  نـینچمه  دریگب .

دوخ زا  ار  نآ  اهنیا  دننام  نتفر و  ماّمح  ای  نتـسش  يارب  دناوتیم  هکلب  دـشاب . هتـشاد  رب  رد  هشیمه  ار  مارحا  هماج  مرحم  درادـن  یترورض 
مرحم هتخود  سابل  رد  درم  هکنیا  لثم  دوشن ؛ تاعارم  نآ  رد  مارحا  سابل  طیارش  هک  دشوپب  یسابل  ًادمع  مرحم  رگا  ( 58 هلأسم . ) دنک ادج 
هلأسم هکیماگنه  و  تسا . حیحص  شمارحا  دشاب ، رذع  ای  هلأسم  نتسنادن  ای  یـشومارف  يور  زا  رگا  یلو  دوشیمن ، دقعنم  وا  مارحا  دوش ؛

لاکـشا مارحا  سابل  ندز  هرگ  ( 59 هلأسم . ) دـنک نت  هب  ار  مارحا  سابل  ًاروف  دـیاب  دـش ، فرطرب  شرذـع  ای  دروآ  داـی  هب  اـی  تفرگ  داـی  ار 
مارحا نآ  هطساو  هب  هک  نتفگ  کیّبل  ینعی  هیبلت  ( 60 هلأسم  ) هیبلت . 3 تسا . رتهب  گنل ، ندزن  هرگ  ًاصوصخم  نآ  ندزن  هرگ  هچرگ  درادـن ،

، َْکیََّبل َّمُهّللأ  َکـْیََّبل ، : » تسا نینچ  نآ  تروص  و  دوشیم . زاـمن  دراو  نآ  هطـساو  هب  رازگزاـمن  هک  مارحـالا  ةریبکت  ریظن  دوشیم ، دـقعنم 
چیه وت  يارب  ار ، وت  منکیم  تباجا  ایادـخ ، ار ، وت  منکیم  تعاطا  تباجا و  : » هک تسا  نیا  نآ  يانعم  و  َْکیََّبل » َکـَل  َکیرَـش  ـال  َکـْیََّبل 

يانعم و  َْکیََّبل » ََکل  َکیرَش  ال  َْکلُْملا ، َو  ََکل  َۀَمْعِّنلا  َو  َدْمَْحلا  َّنا  : » دنک هفاضا  تسا  ّبحتـسم  و  ار ». وت  منکیم  تباجا  تسین ، یکیرش 
(61 هلأسم .« ) ار وت  منکیم  تباـجا  يرادـن ، یکیرـش  چـیه  تسوت ، نآ  زا  تنطلـس  تمعن و  شیاتـس و  هک  یتسرد  هب  : » هک تسا  نیا  نآ 

دعب هب  نآ  زا  دـسرب و  هّکم  رهـش  هب  هک  یتقو  ات  دـنک  رارکت  ار  کیّبل  تسا  ّبحتـسم  دـشابیم و  بجاو  مرحم  رب  کـیّبل  نتفگ  راـب  کـی 
يارب دوش و  هدید  یبوخ  هب  هّکم  دیدج  رهش  هک  تسا  یئاجنآ  هیبلت ، عطق  يارب  هّکم  رهـش  زا  روظنم  ( 62 هلأسم . ) تسین زیاج  کیّبل  نتفگ 

دجـسم زا  مرحم  هک  ینامز  تسا و  زیاج  دجـسم  لخاد  رد  هیبلت  نتفگ  تسا ، هدـش  عقاو  هّکم  رهـش  لخاد  هک  میعنت  دجـسم  ریظن  یتاـقیم 
نآ ینعم  دوـش ، یم  هتفگ  هکیظفل  زا  هک  يروـط  هب  دـشاب  حیحـص  دـیاب  کـیّبل  نـتفگ  ( 63 هلأسم . ) دـیامن عطق  ار  هیبلت  دـیاب  دـش  جراخ 

تیاـفک دـیوگب  هک  یتروص  ره  هب  ار  هیبـلت  یبرع  تاراـبع  دـشاب ، هتـشادن  نتفگ  حیحـص  اـی  نتفگ  رب  تردـق  مرحم  رگا  دوش و  هدـیمهف 
مرحم ار  وا  كدوک  ِّیلو  رگا  ( 65 هلأسم . ) دناوخب هراشا  اب  ار  هیبلت  تارابع  دیاب  دـشاب ، گنگ  مرحم  هک  یتروص  رد  ( 64 هلأسم . ) دنکیم
کیّبل دناوتیمن  ًالـصا  كدوک  نآ  رگا  اما  دیوگب ، دناوتیم  هک  یتروص  ره  هب  وا  ات  دنک ، نیقلت  وا  هب  ار  هیبلت  تارابع  دـیاب  دـشاب ، هدرک 

هراّفک نآ ، ماـجنا  تروص  رد  تسین و  مارح  زونه  مارحا  تاـمّرحم  هیبلت ، زا  شیپ  ( 66 هلأسم . ) دیوگب وا  زا  تباین  هب  دیاب  وا  ّیلو  دـیوگب ،
مارح وا  رب  مارحا  تامّرحم  همه  تفگ ، کیّبل  هک  يدّرجم  هب  یلو  دشاب . هدرک  ّتین  دـشاب و  هدیـشوپ  مارحا  سابل  مرحم  دـنچ  ره  درادـن ،

. دوشیم

مارحا تاّبحتسم 

يوم براش و  نخان و  . 2 دنک . هزیکاپ  ار  ندب  . 1 دهد : ماجنا  ار  ریز  لامعا  تسا  ّبحتـسم  دوش  مرحم  دهاوخیم  هک  یـسک  ( 67 هلأسم )
زین اسفن  ضئاح و  نز  . ) دـنک مارحا  لسغ  . 4 دـنکن . هاتوک  ار  دوخ  شیر  رـس و  يوم  لبق  هام  کی  زا  . 3 دـیامن . هلازا  ار  هناع  لغب و  ریز 

َو ًازْرِح  َو  ًاروُهَط  َو  ًارُون  ِیل  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  ِهَّللِاب  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دـناوخب ار  اعد  نیا  مارحا  لسغ  ماگنه  دـنروآ ). اـج  هب  ار  لـسغ  نیا  دـنناوتیم 
َکَتَحْدِم َو  َکَتَّبَحَم  ِیناَِسل  یَلَع  ِرْجَأ  َو  يِرْدَص  ِیل  ْحَرْشا  َو  ِیْبلَقِیل  ْرِّهَط  َو  ِینْرِّهَط  َّمُهَّللا  ٍمْقُـس  َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِـش  َو  ٍفْوَخ  ِّلُک  ْنِم  ًاْنمَأ 
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سابل . 5 ِهلآ » َو  ِْهیَلَع  َُکتاَوَلَـص  َکِِّیبَن  ِۀَّنُِـسل  ُعاَبِّتِالا  َو  َكِْرمَِأل  ُمِیلْـسَّتلا  ِینیِد  َماَِوق  َّنَأ  ُتِْملَع  ْدَـق  َو  َِکب  اَّلِإ  ِیل  َةَُّوق  َال  ُهَّنِإَـف  َکـْیَلَع  َءاَـنَّثلا  َو 
یِضْرَف ِِهب  يِّدَؤُأ  َو  ِیتَرْوَع  ِِهب  يِراَوُأ  اَم  ِینَقَزَر  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » دیوگب مارحا  هماج  ندیـشوپ  ماگنه  و  دشاب . هبنپ  زا  دیفـس و  زیمت ، مارحا 
ِینَمَّلَسَف ُْتدَرَأ  ُهَهْجَو  َو  ِیب  ْعَطْقَی  َْمل  َو  ِینَِلبَق  َو  ِینَناَعَأَف  ُُهتْدَرَأ  َو  ِینَغَّلَبَف  ُُهتْدَصَق  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِینَرَمَأ  اَم  َیلِإ  ِهِیف  یِهَْتنَأ  َو  یِّبَر  ِهِیف  ُُدبْعَأ  َو 

مرحم بجاو  زامن  زا  دعب  . 6 ِیئاَخَر » َو  ِیتَّدِش  ِیف  ِیتَّدُع  َو  يِرْخُذ  َو  َياَْجنَم  َو  ِیئَْجلَم  َو  يِذاَلَم  َو  يِرْهَظ  َو  يِزْرِح  َو  یِفْهَک  َو  ِینْصِح  َوُهَف 
َّمُهَّللا : » دناوخب ار  اعد  نیا  دیوگب و  دمح  زامن  زا  دعب  دروآ و  اج  هب  زامن  تعکر  ود  لقادـح  ای  زامن  تعکر  شـش  مارحا  زا  لبق  . 7 دوش .

اَّلِإ ُذُخآ  َال  َو  َْتیَقَو  اَم  اَّلِإ  یَقوُأ  َال  َِکتَْضبَق  ِیف  َو  َكُْدبَع  یِّنِإَف  َكَْرمَأ  َعَبَّتا  َو  َكِدْعَِوب  َنَمآ  َو  ََکل  َباَجَتْسا  ِنَّمِم  ِینَلَعَْجت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ 
یِکِساَنَم یِّنِم  َمَّلَـسَت  َو  ُْهنَع  ُْتفُعَـض  اَم  یَلَع  ِینَیِّوَُقت  َکِِّیبَن و  ِۀَّنُـس  َو  َِکباَتِک  یَلَع  ِْهیَلَع  ِیل  َمِْزعَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأَف  َّجَْحلا  َتْرَکَذ  ْدَق  َو  َْتیَطْعَأ  اَم 

ُدیِرُأ یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِیتَرْمُع  َو  یِّجَح  ِیل  ْمِّمَتَف  َّمُهَّللا  َْتبَتَک  َو  َْتیَّمَس  َو  َْتیَضَتْرا  َو  َتیِضَر  َنیِذَّلا  َكِْدفَو  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َو  ٍۀَِیفاَع  َو  َْکنِم  ٍرُْـسی  ِیف 
َكِرَدَِقل ِینَتْسَبَح  ُْثیَح  ِینَّلُحَف  ِینُِسبْحَی  ٌءْیَـش  ِیل  َضَرَع  ْنِإَف  ِهلآ ) َو  ِهیَلَع  هللا  یَّلَـص   ) َکِِّیبَن ِۀَّنُـس  َو  َِکباَتِک  یَلَع  ِّجَْحلا  َیلِإ  ِةَرْمُْعلِاب  َعُّتَمَّتلا 

َو ِءاَـسِّنلا  َنِم  ِیبَـصَع  َو  یُِّخم  َو  یِماَـظِع  َو  یِمَد  َو  یِمَْحل  َو  يِرََـشب  َو  يِْرعَـش  َکـَل  َمَرْحَأ  ًةَرْمُعَف  ًۀَّجَح  ْنُکَت  َْمل  ْنِإ  َّمُهَّللا  َّیَلَع  َتْرَّدَـق  يِذَّلا 
رد هک  ياهیبلت  نتفگ  زا  دـعب  . 9 دنک . رارکت  هّکم  رهـش  هب  ندیـسر  ات  ار  کیّبل  . 8 َةَرِخْآلا » َراَّدلا  َو  َکَهْجَو  َِکلَذـِبیِغَْتبَأ  ِبیِّطلا  َو  ِباَیِّثلا 

ِۀَِیْبلَّتلا َلْهَأ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِبُونُّذـلا  َراَّفَغ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِماَلَّسلا  ِراَد  َیلِإ  ًایِعاَد  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِجِراَعَْملا  اَذ  َکـْیََّبل  : » دـیوگب دـشرکذ  هلأسم 60 
ِبَرُْکلا َفاَّشَک  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، َْکَیلِإ  ُداَعَْملا  َو  ُئِْدُبت  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، َْکَیلِإ  ًابوُغْرَم  َو  ًابوُهْرَم  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِماَرْکِْإلا  َو  ِلاَلَْجلا  اَذ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ،

« َْکیََّبل ُمیِرَک  اَی  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، َْکیَْدبَع  ُْنبا  َو  َكُْدبَع  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِماَظِْعلا 

مارحا تاهورکم 

.3 نیکرچ . هماـج  رد  نتـسب  مارحا  . 2 هایـس . درز و  هماـج  رد  نتـسب  مارحا  . 1 تـسا : هورکم  مرحم  يارب  ریز  ياـهراک  ماـجنا  ( 68 هلأسم )
مرحم تقو  ات  هک  يروط  هب  مارحا ، زا  لبق  یـشیارآ  مزاول  ریاس  لامعتـسا  نتـسب و  اـنح  . 4 هایـس . درز و  شلاب  باوختخر و  رد  ندـیباوخ 

ادص ار  مرُحم  هک  یـسک  خساپ  رد  نتفگ  کیّبل  . 7 هار . هار  هماـج  رد  مارحا  . 6 ندب . ندـییاس  نتفر و  مامح  . 5 دنامب . یقاب  نآ  رثا  ندـش 
. دنزیم

مارحا تامّرحم 

نودب رایتخا و  اب  دـمع و  ملع و  اب  ار  اهنآ  زا  مادـکره  رگا  تسا و  مارح  مرحم  رب  دوشیم  هداد  حرـش  ًالیذ  هک  یلامعا  ماجنا  ( 69 هلأسم )
هراّفک تخادرپ  بوجو  ثعاب  دراوم  یخرب  رد  ای  هرمع  داسف  بجوم  روما  نیا  زا  یـضعب  ماجنا  هدـش و  هانگ  بکترم  دروآ ، اـج  هب  رذـع 

هنوگره . 1 درادـن . زین  هراّـفک  دـناسریمن و  يررـض  هرمع  تّحـص  هب  دوـش ، عـقاو  رذـع  اـی  نایـسن  اـی  لـهج  يور  زا  رگا  یلو  دوـشیم .
اب هاگن  ندرک و  سمل  ندیـسوب ، طاول ، عامج ، ریظن  رگیدـکی  زا  ناسنا  ود  یـسنج  تّذـل  هنوگره  ( 70 هلأسم  ) یـسنج ذاذتلا  يریگهرهب و 
هب تسا ، هدوب  مارح  مارحا ، زا  شیپ  هک  دـشاب  یتروص  هب  ای  دـشاب و  مرحمان  اب  رگا  و  تسا . مارح  دـشاب ، دوخ  لالح  اـب  دـنچره  توهش ،

، درک طاول  ای  عامج  رذع  نودب  رایتخا و  دمع و  ملع و  يور  زا  هدرفم  هرمع  رد  مرحم  رگا  ( 71 هلأسم . ) دوشیم دّکوم  مارح  مارحا  هطساو 
یعـس زا  تغارف  زا  سپ  رگا  دـهدب و  دـیاب  زین  هراّفک  دوشیم و  دـساف  شاهرمع  دـشاب ، هورم  افـص و  نیب  یعـس  زا  تغارف  زا  لبق  هچنانچ 

، دنک روبجم  ار  یسک  یسنج  تّذل  رد  نز  هچ  درم و  هچ  یـسک  رگا  ( 72 هلأسم . ) دهدب دیاب  ار  هراّفک  یلو  دوشیمن  دساف  شاهرمع  دشاب 
بجاو وا  رب  مه  يا  هراّفک  تسا و  حیحـص  شا  هرمع  هدـش ، روبجم  هک  یـسک  و  دـهدب ، دـیاب  مه  ار  وا  هراّفک  شدوخ ، هراّـفک  رب  هوـالع 

رگیدمه رانک  رد  ای  دنک و  هاگن  وا  هب  ای  دنک ، تبحـص  دشاب ، مرحم  زین  وا  دنچره  دوخ  رـسمه  اب  دـناوتیم  مرحم  درم  ( 73 هلأسم . ) تسین
، ردام ردپ ، لثم  يدارفا  ّتیمرحم  ( 74 هلأسم . ) دشابن تّذل  يور  زا  روما  نیا  همه  هکنیا  رب  طورـشم  دنریگب . ار  رگیدمه  تسد  دننیـشنب و 
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اب مرُحم  ترشاعم  تسا و  یقاب  زین  مارحا  تلاح  رد  دنتـسه ، مرحم  ناسنا  هب  مارحا  ریغ  رد  هک  نآ  ریاظن  ییاد و  ومع ، هلاخ ، همع ، رهاوخ ،
تسا و رتش  کـی  حـبذ  طاول ، اـی  عاـمج  هراّـفک  ( 75 هلأسم . ) دنـشاب مرُحم  زین  اهنآ  دـنچره  درادـن ، یتواـفت  مارحا  تلاـح  ریغ  اـب  اـهنآ 

ریغ رد  ( 76 هلأسم . ) دـنکیم تیافک  دنفـسوگ  کی  حـبذ  درادـن ، مه  ار  واگ  حـبذ  ناوت  هک  یتروص  رد  واگ و  کی  یناوتاـن ، تروصرد 
نآ هراّفک  و  دـهدب . هراّفک  دـیابیلو  دوشیمن ، دـساف  هرمع  ندرک ، هاگن  ندرک و  سمل  ندیـسوب ، ریظن  ییاهراک  ببـس  هب  طاول  عامج و 

، دـیاین نوریب  ینم  رگا  یلو  تسا . لبق  هلأسم  هراّـفک  ناـمه  دوش ، ینم  ندـمآ  نوریب  بجوم  رگا  قوفياـهراک ، زا  مادـک  ره  ماـجنا  يارب 
هچرگ تّذل  اب  ندرک  هاگن  دیامن و  ینابرق  دنفـسوگ  کی  دـیاب  ندرک ، سمل  يارب  دزادرپب و  ار  هراّفک  نامه  دـیاب  مه  زاب  ندیـسوب  يارب 

. دوشیم دّـکؤم  مارحا ، لاح  رد  نآ  تمرح  تسا و  مارح  یئاضرا  دوخ  ای  ءانمتـسا  ( 77 هلأسم  ) ءانمتسا . 2 درادـن . هراّفک  یلو  تسا  مارح 
افص و نیبیعس  زا  تغارف  زا  لبق  هچنانچ  دنک ، ءانمتسا  رذع  نودب  رایتخا و  دمع و  ملع و  يور  زا  هدرفم  هرمع  رد  مرحم  رگا  ( 78 هلأسم )
ار هراّفک  یلو  دوشیمن  دساف  شاهرمع  دشاب ، یعـس  زا  تغارف  زا  سپ  رگا  دهدب و  دیاب  زین  هراّفک  دوش و  یم  دساف  شاهرمع  دشاب ، هورم 
زا زجع  تروص  رد  واگ و  کی  ندرک  ینابرق  یناوتان  تروص  رد  تسا و  رتش  کی  ندرک  ینابرق  ءانمتـسا ، هراّفک  ( 79 هلأسم . ) دهدب دیاب 

جاودزا يرگید و  ای  دوخ  يارب  ندناوخ  دقع  هغیـص  ( 80 هلأسم  ) ندرک دقع  . 3 دنکیم . تیافک  دنفـسوگ  کی  حبذ  واگ ، ندرک  ینابرق 
تسا و لطاب  دقع  نآ  دنـشاب ، مرحم  دناوخیم  ار  دقع  هغیـص  هک  یـسک  ای  دقع  نیفرط  زا  یکی  رگا  تسا و  مارح  مارحا ، لاح  رد  ندرک 
هک دوش  يراجيدقع  هغیـص  رایتخا ، اب  ملع و  يور  زا  ًادـمع و  رگا  ( 81 هلأسم . ) تسین ّتقوم  مئاد و  دـقع  نیب  یتواـفت  صوصخ  نیا  رد 

رگا ( 82 هلأسم . ) دنوشیم يدبا  مارح  رگیدکی  رب  درم  نز و  نآ  دنشاب ، مرحم  دناوخیم ، ار  هغیص  هک  یسک  ای  دقع  نیفرط  زا  یکی  لقاال 
درم نز و  يدـبا  تمرح  بجوم  راک  نیا  یلو  تسا . لطاب  دـقع  دـنک ، جاودزا  ای  دـناوخب  دـقع  هغیـص  لهج ، ای  یـشومارف  يور  زا  مرحم 

.4 درادـن . هراّـفک  یلو  تسا  مارح  هچرگ  ًاوهـس ، اـی  دـشاب  ًادـمع  مارحا ، لاـح  رد  ندـناوخ  دـقع  هغیـص  جاودزا و  ( 83 هلأسم . ) دوشیمن
ندیـشوپ نینچمه  اهنیا و  دـننام  راولـش و  نهاریپ و  ریظن  هتخود  ساـبل  ندیـشوپ  ( 84 هلأسم ( ) نادرم صوصخم   ) هتخود ساـبل  ندیـشوپ 

نیب یتوافت  هتخود  سابل  رد  ( 85 هلأسم . ) تسا مارح  مرحم ، درم  يارب  نآ  رئاظن  هالک و  تکاژ و  ریظن  تسا ، هتخود  هب  هیبش  هک  ییاهزیچ 
(86 هلأسم . ) تسا مارح  دشاب ، هتخود  دراد و  سابل  قادـصم  هک  هچنآ  ندیـشوپ  تسین و  ور  سابل  ریز و  سابل  گرزب و  کچوک و  سابل 

ندیشوپ ( 87 هلأسم . ) درادـن لاکـشا  مرحم  يارب  هدـش ، هتخود  فاحل  ای  زادـناور  نتخادـناور  هب  ای  هدـش  هتخود  ياهوتپ  نتفرگ  شود  هب 
دنچره درادن ، یعنام  مرحميارب  اهنیا  دننام  تعاس و  راب ، هلوک  نایمه ، دنب ، قتف  دـنبرمک ، ریظن  دـنیوگیمن  سابل  اهنآ  هب  هک  ییاهزیچ 

يرادهگن يارب  هک  یکچوک  سابل  دنناوتیم  دنتـسین ، دوخ  لوب  زا  يرادهگن  هب  رداق  يرامیب  رثا  رد  هک  یناسک  ( 88 هلأسم . ) دشاب هتخود 
يارب رارطـضا و  لاح  رد  اهدرم  يارب  هتخود  ساـبل  ندیـشوپ  ( 89 هلأسم . ) دشاب هتخود  سابل  نآدنچ  ره  دنـشوپب ، دوشیم  هدافتـسا  راردا 
هبترم کی  دشوپب ، هتخود  سابل  دـنچ  نامزمه  مرحم  درم  رگا  ( 90 هلأسم . ) درادـنیعنام رارطـضا  لاح  رد  هچ  رایتخا و  لاح  رد  هچ  اهنز 
هرابود دروآرد و  نت  زا  رابدنچ  ار  هتخود  سابل  کی  ای  دـشوپب  هتخود  سابل  راب  دـنچ  رگا  یلو  دـنکیم  تیافک  وا  يارب  هراّفک  تخادرپ 
سابل مارحا  لاح  رد  ًالهج  ای  ًاوهـس  يدرم  رگا  ( 91 هلأسم . ) دزادرپب هراّفک  تسا ، هدیـشوپ  هتخود  سابل  هک  یتاعفد  دادعت  هب  دیاب  دـشوپب ،

ندیشوپ هراّفک  ( 92 هلأسم . ) دزادرپب هراّفک  تسین  مزـال  دروآ ، رد  نت  زا  ار  نآ  ًاروف  درک ، ادـیپ  نآ  تمرح  هب  ملع  یتقو  دـشوپب و  هتخود 
ندناشوپ . 5 تسا . دنفسوگ  کی  ندومنینابرق  دشاب ؛ رذع  نودب  رایتخا و  دمع و  ملع و  اب  هک  یتروص  رد  مرحم ؛ درم  يارب  هتخود  سابل 

اب ار  رس  ندناشوپ  ( 94 هلأسم . ) تسا مارح  مارحا ، لاح  رد  اهدرم  يارب  رس  زا  یتمسق  ای  مامت  ندناشوپ  ( 93 هلأسم ( ) نادرم صوصخم   ) رس
رـس زا  ار  دوخ  مارحا  سابل  ًادـمع  اـی  ًاوهـس  مرحم  درم  رگا  ( 95 هلأسم . ) درادـن یعنام  اهنیا  دـننام  شلاب و  يور  رـس  نتـشاذگ  ای  تسد ،

هلوح و اب  ار  دوخ  رس  دناوتیم  مرحم  درم  ( 96 هلأسم . ) درادن لاکشا  درادن ، هگن  دوخ  رس  يور  رب  ار  سابل  نآ  هکنآ  رب  طورشم  دروآرد ،
(97 هلأسم . ) دراد هگن  دوخ  رس  يور  دناشوپب ، ار  رس  هک  يروط  هب  ار  لامتسد  هلوح و  نآ  دیابن  یلو  دنک ، کشخ  اهنیا  دننام  لامتسد و 

یعونصم يوم  سیگ و  هالک  زا  هدافتسا  ( 98 هلأسم . ) درادن لاکشا  دوش ، هدیشک  وا  رـس  يور  مرحم  زادناور  ای  وتپ  باوخ ، ماگنه  هب  رگا 
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مزال تسا ، هتـشاذگیم  دوخ  رـس  يور  لومعم  روط  هب  ًـالبق  ار  یعونـصم  يوم  سیگ و  هـالک  نآ  رگا  یلو  تسا . مارح  مرحم  درم  يارب 
. درادـن یعناـم  مرحم  يارب  نـتفر  شود  ریز  اـی  بآ  رد  رـس  ندرب  ورف  اـی  رـس  يور  راـب  ندراذـگ  ( 99 هلأـسم . ) درادرب مارحا  يارب  تـسین 

کی راـک  نیا  يارب  تسا  رتـهب  دـنچره  درادـن . هراّـفک  یلو  تـسا  مارح  هـچرگ  مارحا ، لاـح  رد  نادرم  يارب  رـس  ندـناشوپ  ( 100 هلأسم )
مارح مارحا ، لاح  رد  اهدرم  يارب  اـپ  يور  ماـمت  ندـناشوپ  ( 101 هلأسم ( ) نادرم صوصخم   ) اپ يور  ندـناشوپ  . 6 دوش . ینابرق  دنفـسوگ 

وتپ و طسوت  باوخ  ماگنه  مرحم  درم  ياپ  رگا  ( 103 هلأسم . ) درادنیعنام مرحم ، يارب  زابور  شفک  ییاپمد و  ندیشوپ  ( 102 هلأسم . ) تسا
. درادـنیعنام دـناشوپب ، ار  اـهنآ  ياـپ  يور  دوـخ  هـب  دوـخ  عقاومیــضعب  رد  وا  مارحا  گـنل  اـی  دوـش و  هدــناشوپ  نآ  لاـثما  زادــناور و 

ینابرق دنفـسوگ  کی  نآ  يارب  تسا  رتهب  دنچره  درادـن . هراّفک  یلو  تسا  مارح  هچ  رگ  مرحم  درم  يارب  اپ  يور  ندـناشوپ  ( 104 هلأسم )
ینابیاس ای  دورب  هیاس  ریز  تسین  زیاج  دـشاب ، زور  رد  مرحم  درم  رفـس  هچناـنچ  ( 105 هلأسم ( ) نادرم صوصخم   ) ندادرارق هیاـس  . 7 دوش .

مرُحم ياههّچب  اهنز و  يارب  نداد  رارق  هیاس  یلو  هدایپ . ای  دشاب  هراوس  هاوخ  دـشاب ، هتـشاد  نآ  رئاظن  رتچ و  لیبموتا و  فقـس  دـننام  راّیس 
يرهـش ای  یّلحم  رد  هچنانچ  تسا و  مرحم  رفـس  هب  طوبرم  ندادرارق  هیاـس  تمرح  ( 106 هلأسم . ) درادن لاکشاینامز  ره  رد  رـسپ  رتخد و 

دنک تکرح  فّقسم  لیبموتا  هلیسو  هب  هّکم ، دیدج  رهش  هب  دورو  ضحم  هب  دناوتیم  مرحم  نیاربانب  دورب . فقس  ریز  دناوتیم  دنک ، لزنم 
فقس لیبموتا  رد  تشگزاب  ماگنه  دناوتیم  دوش ، مرحم  میعنت  دجسم  رد  یسک  رگا  ( 107 هلأسم . ) دورب فقس  ریز  هّکم  زا  هطقن  ره  رد  ای 
هنیدـم زا  ًالثم  تسا و  هار  رد  هک  باتفآ  عولط  ات  باـتفآ  بورغ  زا  ینعی  بش ؛ رد  مرحم  رگا  ( 108 هلأسم . ) دشاب زور  دنچره  دنیشنب ، راد 

اهُلپ ریز  اهلنوت و  لخاد  زا  زور  رد  فقس  نودب  لیبموتا  رگا  ( 109 هلأسم . ) درادن یعنام  دنیشنب ، راد  فقس  لیبموتا  رد  دیآیم ، هّکم  هب 
لخاد هار  نیب  فَّقسُمياهناکم  ای  دجاسم  هب  یهار  نیب  ُفقوت  تحارتسا و  يارب  مرحم  ای  دورب  فقـس  ریز  ندز  نیزنب  يارب  ای  دنک  روبع 

زور رد  تکرح  نیا  دـنچره  درادـن ، لاکـشا  نآ  رئاظن  لیبموتا و  رانک  ای  راوید  راـنک  رد  مرحم  تکرح  ( 110 هلأسم . ) درادن یعنام  دوش ،
دمع و ملع و  اب  هکیتروص  رد  مرحم ؛ درم  يارب  نتفر  هیاس  ریز  هراّفک  ( 111 هلأسم . ) دتفیب مرحم  ندب  ای  رس  يور  ءایشا  نآ  هیاس  دشاب و 

صوصخم  ) تروص ندناشوپ  . 8 تسا . دنفـسوگ  کی  ندرک  ینابرق  دورب ؛ هیاس  ریز  هب  زور  رد  رفـس و  ماگنه  رد  دشاب و  رایتخا  يور  زا 
رداچ اب  ندناشوپ  نیا  هک  دنکیمن  یقرف  تسا و  مارح  نانز  يارب  مارحا  لاح  رد  تروص  زا  یتمـسق  ای  مامت  ندناشوپ  ( 112 هلأسم ( ) نانز

، درادـن یعنام  نآ  ریغ  زامن و  رد  مرحماـن ، زا  مرُحم  نز  نتفرگ  ور  ( 113 هلأسم . ) اهنیا دننام  نزبداب و  ای  هیـشوپ  ای  باقن  ای  دـشاب  هعنقم  و 
يور تروص  نتشاذگ  ( 114 هلأـسم . ) دبـسچن تروص  هب  هک  دراد  هگن  رود  دوخ  تروـص  زا  ار  رداـچ  نتفرگ ، ور  يارب  تسا  رتـهب  یلو 

، باوخ ماگنه  هب  رگا  نینچمه  درادـن . یعنام  مرحم  يارب  لامتـسد  هلوح و  طسوت  تروص  ندیناکـشخ  ای  تروصيور  اهتسد  ای  شلاب 
. درادـن لاکـشا  دوـش ، هدیـشوپ  وا  تروـص  يورياهظحل  ساـبل ، ضیوـعت  ماـگنه  اـی  دوـش  هدیـشک  وا  تروـص  يور  زا  زادـناور  اـی  وـتپ 
. دوش ینابرق  دنفـسوگ  کی  نآ  يارب  تسا  رتهب  دنچره  درادن . هراّفک  یلو  تسا ، مارح  هچرگ  نانز ، يارب  تروص  ندناشوپ  ( 115 هلأسم )
. تسا مارح  مرحم ، يارب  اـهنیا  دـننام  نـلکدا و  نارفعز و  لـگ و  ریظن  تاـیرطع  ندروـخ  ندـییوب و  ( 116 هلأسم  ) تایرطع لامعتـسا  . 9

ندروخ زا  بانتجا  هچرگ  درادن ، یلاکشا  اهنیا  دننام  نیچراد و  عانعن ، بیس ، ریظن  دراد ، شوخ  يوب  هک  ییاهزیچ  ندروخ  ( 117 هلأسم )
اهنآ زا  بانتجا  هچ  رگا  درادـن ، لاکـشا  مرحم  يارب  رّطعم ، نادـند  ریمخ  وپماش و  نوباص و  زا  هدافتـسا  ( 118 هلأسم . ) تسا بوخ  اهنآ 

رد دب  يوب  زا  ینیب  نتفرگ  ( 120 هلأسم . ) درادن لاکشا  دوشن ، مامـشتسا  اهنآ  يوب  رگا  تایرطع  شورف  دیرخ و  ( 119 هلأسم . ) تسا رتهب 
رگا ( 121 هلأسم . ) دوشیمن مه  هراّفک  تخادرپ  بوجو  ثعاـب  درادـن و  یعناـم  تعرـس  اـب  نآ  زا  نتـشذگ  یلو  تسا ، مارح  مارحا  لاـح 

.10 تسا . دنفسوگ  کی  ندومن  ینابرق  نآ  هراّفک  درک ، لامعتسا  ار  تایرطع  رذع  نودب  رایتخا و  دمع و  ملع و  اب  مارحا ، لاح  رد  یسک 
اهنیا و دـننام  مرک و  همرـس و  ندـیلام  یـشیارآ و  مزاول  لامعتـسا  ریظن  ندرک  تنیز  ( 122 هلأسم  ) تـالآرویز زا  هدافتـسا  ندرک و  تنیز 
. تـسا مارح  مارحا  لاـح  رد  اـهنیا ، دـننام  یتـنیز و  کـنیع  رتـشگنا و  هراوـشوگ و  دـنب و  ندرگ  ریظن  تـالآرویز  زا  هدافتـسا  نـینچمه 
. دـنک كاپ  ار  نآ  مارحا  يارب  تسا  بجاو  دـشاب ، هدوب  مارحا  تنیز  وا  دـصق  دـشاب و  هدرک  تنیز  مارحا  زا  لـبق  مرحم  رگا  ( 123 هلأسم )

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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. درادنیعنام تسد ، یکـشخ  عفر  يارب  ندیلام  مرک  مشچ و  دید  يارب  ندیـشک  همرـس  ریظن  دـشابن ، تنیز  يارب  اهنآ  لامعتـسا  رگا  یلو 
زا ناـنز  هدافتـسا  نینچمه  فاوط و  طاوشا  ندرمـش  اـی  بابحتـسا  يارب  ندرک  تسد  هب  رتشگنا  ندـید و  يارب  ندز  کـنیع  ( 124 هلأسم )

. درادـن یعناـم  دـننیبن ، نادرم  ار  تـالآرویز  نآ  هکنیا  رب  طورـشم  دـنا ، هدرکیم  هدافتـسا  لومعم  روـط  هب  مارحا  زا  لـبق  هک  یتـالآرویز 
گنر و رگا  یلو  ددنبب ، انح  ار  دوخ  يوم  تروص و  اپ و  تسد و  ای  دـنک  گنر  ار  دوخ  ياهوم  تنیز  دـصق  هب  دـیابن  مرحم  ( 125 هلأسم )

هنیئآ رد  ندرک  هاگن  . 11 دنک . كاپ  ار  نآ  مارحا  يارب  تسین  مزال  دشاب ، هدرک  هدافتـسا  مارحا ، تنیز  دصق  نودب  مارحا و  زا  لبق  ار  انح 
هاگن تسادیپ و  سکع  نآ  رد  هک  یلقیـص  ماسجا  هب  ندرک  هاگن  ( 128 هلأسم . ) تسا مارح  مرحم  يارب  هنیآ  رد  ندرک  هاـگن  ( 127 هلأسم )
یعنام نیـشام ، هنیئآ  رد  هدننار  ندرک  هاگن  ریظن  رارطـضا  لاح  رد  هنیئآ  رد  ندرک  هاگن  ( 129 هلأسم . ) درادن لاکشا  فاص  بآ  رد  ندرک 

هک دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  ناـنز  یلو  درادـن  یعناـم  مرحم  طـسوت  نیبرود  رد  هاـگن  يرادربملیف و  يرادربسکع و  ( 130 هلأسم . ) درادن
ّبحتـسم یلو  درادـن . هراّفک  تسا ، مارح  مرحم  يارب  هچرگ  هنیئآ  رد  ندرک  هاـگن  ( 131 هلأسم . ) دریگن رارق  اـهنآ  تروص  يور  نیبرود 

مرحم ندـب  زا  نوخ  ندروآ  نوریب  ( 132 هلأسم  ) ندـب زا  نوخ  ندروآ  نوریب  . 12 دـیوگب . کیّبل  هنییآ  رد  ندرک  هاگن  زا  دـعب  مرحم  تسا 
ای تماجح  ای  ندز  كاوسم  ای  ندـب  شراخ  هطـساو  هب  هچرگ  تسا ، مارح  وا  يارب  يرگید  طسوت  شدوخ و  هزاجا  اـب  اـی  شدوخ  طـسوت 
رب فّقوتم  مرحم  یتمالس  نامرد و  ای  دشاب و  مزال  یـسک  ناج  تاجن  يارب  مرحم ، نداد  نوخ  رگا  ( 133 هلأسم . ) دشاب نآ  لاثما  قیرزت و 

ترورـض دـح  رد  رکّذـلاقوف  روما  همه  ماجنا  دـشاب ، نآ  لاثما  يزیرنوخ و  اب  هارمه  قیرزت  ای  وا  ندز  گر  ای  تماجح  اـی  وا  نداد  نوخ 
ندب زا  دناوتیم  مرحم  ( 135 هلأسم . ) درادن لاکشا  دیایب ، نوخ  مرحم  درم  رس  ریصقت  ماگنه  رگا  ( 134 هلأسم . ) درادن لاکشا  مرحم ، يارب 

تـسا مارح  مرحم  يارب  هچرگ  ندب  زا  نوخ  ندروآ  نوریب  ( 136 هلأسم . ) دشاب مرحم  زین  يرگید  نآ  دـنچره  دروآ ، نوریب  نوخ  يرگید 
طسوت شدوخ و  هزاجا  اب  ای  شدوخ  طسوت  مرحم - نادند  ندنک  ای  ندیشک  ( 137 هلأسم  ) نادند ندیشک  ای  ندنک  . 13 درادن . هراّفک  یلو 

نآ هاوخ  ار ، يرگید  نادـند  دـناوتیم  مرحم  ( 138 هلأـسم . ) دـیاین مه  نوـخ  نادـند ، ندـنک  رثا  رد  هچرگ  تسا . مارح  وا  يارب  يرگید -
درد ًادـیدش  مرحم  نادـند  رگا  ( 139 هلأسم . ) دـیایب نوریب  نوخ  نادـند ، ندیـشک  رثا  رد  رگا  یتح  دـشکب . دـشابن ، ای  دـشاب  مرحميرگید 

يارب هچرگ  نادند  ندیـشک  ( 140 هلأسم . ) دـشکبيرگید صخـش  ای  کشزپ  طسوت  ار  نادـند  نآ  دـناوتیم  دوش ، وا  رازآ  ثعاب  دریگب و 
اب ای  شدوخ  طسوت  مرحم  ياـپ  اـی  تسد  ناتـشگنا  زا  نتفرگ  نخاـن  ( 141 هلأسم  ) نتفرگ نخاـن  . 14 درادـن . هراّفکیلو  تسا  مارح  مرحم 

نخان ندیچ  ای  نتفرگ  ( 142 هلأسم . ) دشاب نخان  کی  زا  یـضعب  ای  نخان  کی  هچرگ  تسا . مارح  وا  يارب  يرگید  طسوت  شدوخ و  هزاجا 
. دوش مرحم  رازآ  بجوم  ای  دشاب  ّرضم  هدنامیقاب ، تمسق  دشاب و  هتـسکش  نخان  زا  یتمـسق  هکنیا  لثم  درادنیعنام . ترورـض  تروص  رد 

مرحم نیارباـنب  دـشاب . مرحم  زین  يرگید  نآ  دـنچره  درادـن ، مه  هراّـفک  درادـن ، لاکـشا  يرگید  يارب  مرحم  نـتفرگ  نخاـن  ( 143 هلأسم )
ره نتفرگ  هراّفک  ( 144 هلأسم . ) تسا حیحص  مه  وا  ریصقت  و  دنیچب ، ریصقت  دصق  هب  ار  يرگید  مرحم  نخان  دوخ ، ریصقت  زا  لبق  دناوتیم 

تسد و ياهنخان  مامت  رگا  یلو  تسا ، مدنگ  مرگ  لداعم 750  دشاب ، رذع  نودب  رایتخا و  دمع و  ملع و  يور  زا  رگا  مرحم  يارب  نخان ،
، دریگب يرگید  سلجم  رد  ار  اـهاپ  سلجم و  کـی  رد  ار  اـهتسد  رگا  تسا و  دنفـسوگ  کـی  نآ  هراّـفک  دریگب ، سلجم  کـی  رد  ار  اـپ 

هزاجا اب  ای  شدوخ  طسوت  مرحم - ندب  تروص و  رـس و  يوم  هلازا  ندرک و  ادج  ( 145 هلأسم  ) وم هلازا  . 15 تسا . دنفسوگ  ود  نآ  هراّفک 
ای تروص  رس و  هب  ندیشک  تسد  هطـساو  هب  رگا  ( 146 هلأسم . ) دـشاب وم  کی  رگا  یتح  تسا ، مارح  وا  يارب  يرگید - طـسوت  شدوخ و 

مرحم طسوت  يرگید  زا  وم  ندرک  ادـج  ( 147 هلأسم . ) درادـن یعنام  دوش  هتخیر  ییاهوم  ّبحتـسم  بجاو و  لسغ  وضو و  ماگنه  ای  ندـب 
مرحم يارب  دوـخ ، ریــصقت  زا  لـبق  دـناوتیم  مرحم  نیارباـنب  دـشاب . مرحم  زین  يرگید  نآ  دـنچره  درادــن ، مـه  هراّـفک  درادــن ، لاکــشا 
هراّفک نینچمه  مارحا و  لاح  رد  نآ  ندرک  نیشام  ای  رس  ندیشارت  هراّفک  ( 148 هلأسم . ) تسا حیحص  مه  وا  ریصقت  و  دنک ، ریصقتيرگید 

(149 هلأسم  ) قوسف . 16 تسا . دنفـسوگ  کی  حـبذ  دـشاب ، رذـع  نودـب  راـیتخا و  دـمع و  ملعيور و  زا  رگا  لـغب ، ود  ره  ریز  يوم  هلازا 
. دوشیم رتدیدش  نآ  تمرح  مارحا ، تلاح  رد  تسا ، مارح  یلاح  ره  رد  هکنیا  اب  یـشورفرخف و  مانـشد و  غورد و  زا  تسا  ترابع  قوسف 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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، مارحا لاح  رد  زین  نآ  لاثما  شنزرس و  تبیغ و  ریظن  یئاوران  تشز و  رادرک  ای  نخس  ره  رخافت ، مانشد و  غورد و  زا  ریغ  هب  ( 150 هلأسم )
، دشاب شنزرس  ای  یشورفرخف  اب  هارمه  ندادروتسد  نیا  رگایلو  درادن ، لاکشا  نارگید  هب  مرحم  ندادروتسد  ( 151 هلأسم . ) دشابیم مارح 
، لادـج ءارم و  ( 153 هلأسم  ) لادج . 17 تسا . هداد  ماـجنا  مرحم  هک  تسا  یهاـنگ  زا  رافغتـسا  قوـسف ، هراّـفک  ( 152 هلأـسم . ) تسا مارح 

تّدـش نآ  تمرح  مرحم  يارب  یلو  تسا ، مارح  یلاح  ره  رد  هچرگ  لضف ، راهظا  ای  يرگید  رب  هبلغيارب  وگتفگ ، رد  هرجاشم  تجاـجل و 
. تسا مارح  دـشاب ، هک  ینابز  ظفل و  ره  هب  لاعتم  دـنوادخ  مان  هب  ندروخ  مسق  ًاصوصخم  هلداجم ، رد  ندروخ  مسق  ( 154 هلأسم . ) دباییم

هچرگ تسین . مارح  دوشیم ، يراج  دارفا  زا  یـضعب  نابز  رب  تداع  بسح  رب  هک  ییاهمسق  لثم  هلداجم  نودـب  ندروخ  مسق  ( 155 هلأسم )
هارمه یهلاءامـسا  زا  یکی  هب  مسق  اب  لادـج  رگا  ( 156 هلأـسم . ) تسا رتـهب  مارحا  تلاـح  ریغ  رد  هچ  مارحا و  تلاـح  رد  هچ  نآ ، زا  زیهرپ 
هبترم رد  هراّفک  دشاب ، وگتـسار  لادج  رد  مرحم  رگا  هک  یتروص  هب  تسا . دنفـسوگ  کی  ندومن  ینابرق  نآ  هراّفک  دراد و  هراّفک  دـشاب ،

. دوشیم بجاو  وا  رب  هراّفک  ندروخ  مسق  لّوا  هبترم  رد  دـشاب ، وگغورد  لادـج  رد  مرحم  هچنانچ  دوشیم و  بجاو  ندرک  دای  مسق  موس 

.18 درادن . مه  هراّفک  تسین ، مارح  هکنآرب  هوالع  دـشاب ، یلطاب  لاطبا  ای  یّقح  تابثا  يارب  مسَق  نودـب  ای  مسَق  اب  لادـج  رگا  ( 157 هلأسم )
ای ررـض  دـشاب و  نکاس  مرحم  سابل  ای  ندـب  رد  هنکو ، کـک  شپـش و  ریظن  يروناـج  رگا  ( 158 هلأسم  ) ندب ناروناج  نتخادـنا  نتـشک و 

سگم و هچروم و  ریظن  يروناج  نتخادنا  ای  نتـشک  ( 159 هلأسم . ) تسا مارح  روناج  نآ  نتخادنا  ای  نتشک  دشاب ، هتـشادن  وا  يارب  يرازآ 
ای ندب  رد  نکاس  روناج  نتخادـنا  ای  نتـشک  هراّفک  ( 160 هلأسم . ) درادـنیعنام دـشابن ، مرحم  سابل  ای  ندـب  رد  نآ  ياج  هک  هشپ ، روبنز و 

یشحو ناویح  راکـش  . 19 تسا . ماـعط  تشم  کـی  نداد  هقدـص  دـشاب ، رذـع  نودـب  راـیتخا و  دـمع و  ملع و  يور  زا  رگا  مرحم ، ساـبل 
راکش ناویح  يرادهاگن  داّیص و  هب  ندرک  کمک  اهنیا و  دننام  خلم و  کبک و  وهآ و  گنلپ و  ریظن  یـشحو  ناویح  راکـش  ( 161 هلأسم )
ءازجا تشوگ و  ندروخ  درک ، حبذ  ای  راکش  ار  تشوگ  لالح  یـشحو و  ناویح  یمرحم  رگا  ( 162 هلأسم . ) تسا مارح  مرحم  يارب  هدش ،

حبذ نآ و  ندروخ  ییایرد و  ناویح  راکش  ( 163 هلأسم . ) دروخب نآ  زا  دناوتیم  مرحمریغ  یلو  تسا ، مارح  يرگید  مرحم  ره  وا و  رب  نآ 
رازآ زا  یـسک  رگا  ( 164 هلأسم . ) درادـن یعناـم  مرحم  ریغ  مرحم و  يارب  اـهنیا  دـننام  دنفـسوگ و  غرم و  ریظن  یلها  تاـناویح  ندروخ  و 

هزورما نوچ  هک  تسا  فلتخم  یشحو  تاناویح  نتـشک  هراّفک  ( 165 هلأسم . ) درادن یعنام  نآ  نتشک  دسرتب ، گرگ  ریـش و  ریظن  یناویح 
یهایگ تخرد و  ندنازوس  ای  ندـنک  ( 166 هلأسم  ) مرح ِهایگ  تخرد و  ندـنک  . 20 دوشیميراددوخ . نآ  رکذ  زا  تسین ، تجاح  ّلـحم 

هار رثا  رد  یهایگ  رگا  ( 167 هلأسم . ) دشاب یم  رتشیب  شهانگ  مرحميارب  و  تسا . مارح  مرحم  ریغ  مرحم و  يارب  هدش ، هدییور  مرح  رد  هک 
ای لزنم  رد  هـک  ییاـهتخرد  ناـهایگ و  عـطق  ( 168 هلأسم . ) درادـن یلاکـشا  دوش ، عطق  تکرح  لاح  رد  لـیبموتا  طـسوت  اـی  يداـع  نتفر 
هک تسا  نآ  تمیق  مرح ، هدودـحم  رد  تخرد  ندـنک  هراّفک  ( 169 هلأسم . ) درادـن یعنام  راد  هویم  ياهتخرد  اهلگ و  ریظن  تساـهغاب ،

. درادن هراّفک  ناهایگ  ندنک  یلو  دوش . هداد  ریقف  هب  دیاب 

تاراّفک مارحا و  تامّرحم  هصالخ  لودج 

تامّرحم و هصالخ  نیفّلکم ، يریگدای  تلوهـس  يارب  یلو  دـش ، نایب  لیـصفت  هب  دوخ  ياج  رد  مارحا  تامّرحم  زا  کـیره  هراّـفک  هچرگ 
هدشن نایب  لودـج  نیا  رد  تاراّفک  ماکحا  تایئزج  راصتخا ، تیاعر  تهج  هب  هّتبلا  تسا . هدـیدرگ  رکذ  لیذ  لودـج  رد  مارحا ، تاراّفک 
ذاذتلا يریگهرهب و  هنوگره  1 تسايرورـض . تسا ، هدـمآ  مارحا  تامّرحم  لئاسم  رد  هکیتاراّفک  یلیـصفت  حرـش  هعلاطم  نیاربانب  تسا ؛

رتش کی  ینم ) جورخ  تروص  رد   ) یـسنج ياهذاذـتلا  ریاس  دنفـسوگ  کـی  ندرک  سمل  رتش  کـی  ندیـسوب  اـی  طاول  اـی  عاـمج  یـسنج 
صوصخم  ) رـس ندناشوپ  دنفـسوگ 5 کی  نادرم ) صوصخم   ) هتخود ساـبل  ندیـشوپ  درادـن 4 هراّفک  ندرک  دـقع  رتش 3 کی  ءانمتـسا  2

ندناشوپ دنفسوگ 8 کی  نادرم ) صوصخم   ) ندادرارق هیاس  درادن 7 هراّفک  نادرم ) صوصخم   ) اپ يور  ندناشوپ  درادن 6 هراّفک  نادرم )
هاگن درادن 11 هراّفک  تالآرویز  زا  هدافتسا  ندرک و  تنیز  دنفسوگ 10 کی  تاّیرطع  لامعتسا  درادن 9 هراّفک  نانز ) صوصخم   ) تروص
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کینتفرگ نخان  درادن 14 هراّفک  نادند  ندیـشک  ای  ندنک  درادـن 13 هراّفک  ندـب  زا  نوخ  ندروآ  نوریب  درادـن 12 هراّفک  هنیئآ  رد  ندرک 
سلجم رد  اپ  سلجم و  کی  رد  تسد  ياهنخان  دنفـسوگ  کی  سلجم ) کـی  رد  اـپ (  تسد و  ياـهنخان  ماـمت  مدـنگ  مرگ   750 نخان

هک یهانگ  زا  رافغتسا  قوسف  دنفسوگ 16 کی  لغب  ود  ره  ریز  يوم  هلازا  رـس و  ندرک  نیـشام  ای  ندیـشارت  وم  هلازا  دنفسوگ 15 ودرگید 
هقدص ندب  ناروناج  نتخادنا  نتـشک و  دنفـسوگ 18 کی  یهلاءامـسا  زا  یکی  هب  مسق  اب  هارمه  لادـجلادج  تسا 17  هداد  ماـجنا  مرحم 
هقدص تخرد  ندنک  مرح  هایگ  تخرد و  ندـنک  20 تسا . یهقف  بتک  رد  نآ  لیـصفت  یـشحو  ناویح  راکش  ماعط 19 تشم  کـی  نداد 

نآ تمیق  نداد 

فاوط مّود :

. ددرگب هبعک  هناخ  درگ  هب  رود  تفه  مارحلادجـسم ، هب  دورو  زا  سپ  دیاب  تسا ، هدش  مرحم  هرمع  ماجنا  دصق  هب  هک  یـسک  ( 170 هلأسم )
فاوط ًالثم  درادن ؛ لاکـشا  دشاب  یلکـش  ره  هب  فاوط  ( 171 هلأـسم . ) دوشیم هتفگ  طوش »  » کـی نآ  رود  ره  هب  و  فاوط »  » لـمع نیا  هب 

یّتح ای  دورب ، دنت  ای  هتـسهآ  دناوتیم  هچنانچ  دنیـشنب ، یـسک  شود  ای  قبط  ای  رادخرچ  یلدنـص  رب  ای  دیامن  فاوط  هدایپ  دناوتیم  هدـننک 
زا سپ  دنک و  كرت  ار  فاوط  ًادمع  یسک  رگا  ( 172 هلأسم  ) فاوط كرت  دیامن . تکرح  هنینأمط  راقو و  اب  هدایپ و  تسا  رتهب  یلو  دودب .

، دوشیم مارحلادجسم  دراو  مرحم  هک  ینامز  زا  ( 173 هلأسم  ) فاوط نامز  تسا . لطاب  وا  هرمع  دیامن ، ریصقت  هورم و  افص و  یعس  مارحا ،
فاوط بجاو ، فاوط  زا  لبق  دناوتیم  هکلب  دنک ، عورـش  ار  فاوط  ادخ  هناخ  هب  دورو  ضحم  هب  تسین  مزال  یلو  دیامن . فاوط  دناوتیم 

يارب یفاک  تقو  دراد و  روضح  هّکم  رد  مرحم  هک  یتقو  ات  فاوط  ماـجنا  رد  ریخأـت  ( 174 هلأسم . ) دروآ اج  هب  يرگید  لامعا  ای  یّبحتـسم 
ناکم دوش . ماجنا  نکمم  تصرف  نیلّوا  رد  هرمع  لامعا  همه  هک  تساج  هب  رایـسب  یلو  تسا . زیاج  دراد ، هدرفم  هرمع  لامعا  ریاس  ماـجنا 
رترود ياهناکم  رد  فاوط  نیارباـنب  تسا . فاـطم  دجـسم  ياـج  همه  دوش و  ماـجنا  مارحلادجـسم  رد  دـیاب  فاوط  ( 175 هلأسم  ) فاوط
فاوط رد  تباین  دـشابیم . میهاربا  ماقم  هبعک و  هناخ  نیب  فاوط ، يارب  ناکم  نیرتهب  هچرگ  تسا . حیحـص  مه  الاب  تاقبط  رد  دجـسم و 
دراوم هب  طوبرم  فاوط  رد  نتفرگ  بئاـن  زاوـج  دـهد و  ماـجنا  ار  فاوـط  شدوـخ  نکمم  لکـش  ره  هب  دـیاب  هدـننک  فاوـط  ( 176 هلأسم )

، اهنیا دننام  جلف و  ای  ضرم  ریظن  يرذع  هطـساو  هب  یـسک  رگا  ( 177 هلأسم . ) دشابن ندرک  فاوط  ناکما  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  یّـصاخ 
دنهد و فاوط  ار  وا  نآ ، ریاظن  ناور و  تخت  یلدنـص و  اب  ای  دـنریگب  شود  هب  ار  وا  دـیاب  تسا  نکمم  رگا  دـنک ، فاوط  دـناوتن  شدوخ 

ّتین اب  دـیاب  تسا ، تادابع  زا  یکی  ادـخ  هناـخ  فاوط  نوچ  ( 178 هلأسم  ) ّتین فاوط 1 . تاـبجاو  دریگب . بیاـن  دـیاب  تسین  نکمم  رگا 
بکترم تسا ، لطاب  وا  فاوط  هکنیا  رب  هوالع  دنک ، ایر  فاوط  رد  یـسک  رگا  نیاربانب  دوش . هدروآ  اج  هب  لاعتم  دـنوادخ  يارب  صلاخ و 

هزیگنا لمع  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  يدابع  لامعا  ریاس  فاوط و  رد  ّتین  صولخ  زا  روظنم  ( 179 هلأسم . ) تسا هدش  مه  یگرزب  هانگ 
یهلا هاگرد  هب  بّرقت  يارب  هک  دنکیمن  یقرف  لمع  نآ  تّحص  يارب  و  دهدن . رارق  کیرش  هزیگنا  نیا  رد  ار  يرگید  دشاب و  هتـشاد  یهلا 

ای ناگتسباو و  دوخ و  يایند  تداعـس  يارب  ای  تشهب  هب  نتفريارب  ای  وا  رما  تعاطا  يارب  ای  دنوادخ  يدونـشخ  اضر و  يارب  ای  دوش  ماجنا 
یفاک و دوشیم ، ماجنا  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  يارب  تداـبع  نآ  نوچ  دراوم  همه  رد  و  دـنوادخ ، باـقع  رفیک و  زا  سرت  يارب  یتح 

دروآ اج  هب  ار  لمع  نآ  دراد  انب  هک  ردـق  نیمه  هکلب  دـنارذگب  بلق  زا  ای  دـیوگب  نابز  هب  ار  ّتین  تسین  مزال  ( 180 هلأسم . ) تسا حیحص 
رارکت ّتین  طوش  ره  يادـتبا  رد  تسین  مزـال  ( 181 هلأسم . ) دشاب هتـشاد  ار  ینّیعم  فاوط  ماجنا  دـصق  دـیاب  لّوا  زا  یلو  دـنکیم . تیافک 

زا دـعب  رگا  ( 182 هلأسم . ) دـنکیم تیاـفک  دـشاب ، هتـشاد  دوشیم  ماـجنا  هک  یلمع  هب  هّجوت  رخآ  اـت  لّوا  زا  هک  رادـقم  نیمه  هکلب  دوش ،
نالطب ثعاب  یلو  دـنزیم ، ررـض  لمع  نآ  ای  فاوط  تقیقح  هب  تسا و  هانگ  هچرگ  دـشاب ، رهاـظت  اـیر و  هرمع ، لاـمعا  رگید  اـی  فاوط 

. دـشاب لسغ  اـی  وضو  اـب  دـیاب  هدـننک  فاوط  تسا و  فاوط  تّحـص  طرـش  تراـهط  تیاـعر  ( 183 هلأسم  ) ثدـح زا  تراـهط  . 2 تسین .
تیاعر دـنراد و  لسغ  ای  وضو  هب  زاین  فاوط  ود  نیا  ياهزامن  ءاسن و  فاوط  هرمع ، فاوط  طقف  هدرفم  هرمع  لاـمعا  نیب  رد  ( 184 هلأسم )
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نآ اب  دوشیم  دـنکیم و  وضو  زا  تیاـفک  ّبحتـسم  بجاو و  یلـسغ  ره  ( 185 هلأسم . ) تسین مزال  هدرفم  هرمع  لامعا  ریاـس  رد  تراـهط 
ترایز لسغ  ای  مارحا  لسغ  اب  یسک  رگا  نیاربانب  دراد . دوخ  هب  صوصخم  ماکحا  هک  هضاحتسا  لسغ  ماسقا  زا  یـضعب  رگم  درک ، فاوط 

ای ًادمع  یـسک  رگا  ( 186 هلأسم . ) دریگب مه  وضو  تسا  رتهب  هچرگ  تسا ، حیحـص  وا  فاوط  دـنک ، فاوط  نآ  رئاظن  تراهط و  لـسغ  اـی 
لطاب یسک  تراهط  فاوط ، يانثا  رد  رگا  ( 187 هلأسم . ) تسا لطاب  وا  فاوط  دنک ، فاوط  تراهط  نودب  هلأسم  هب  لهج  يور  زا  ای  ًاوهس 

، دوش لطاب  مراهچ  طوش  مامتا  زا  دعب  یسک  تراهط  رگا  ( 188 هلأسم . ) دیامن هداعا  ار  دوخ  لسغ  ای  وضو  دنک و  اهر  ار  فاوط  دیاب  دش ،
فاوط یلو  دیامن . مامت  دهد و  همادا  تسا  هدرک  عطق  هک  اج  نامه  زا  ار  فاوط  دناوتیم  فاطم  هب  تشگزاب  تراهط و  لیـصحت  زا  سپ 

یسک ( 189 هلأسم . ) دریگ رـس  زا  ار  فاوط  دیاب  تراهط  دیدجت  زا  سپ  تسا و  لطاب  هدش ، ثدحم  مراهچ  طوش  مامتا  زا  لبق  هک  یـسک 
وا يارب  بیان  نتفرگ  دهد و  ماجنا  مّمیت  اب  شدوخ  ار  فاوط  دیاب  دشاب ، گنت  فاوط  تقو  رگا  دنک ، لسغ  ای  دریگب  وضو  دـناوتیمن  هک 
زا ًاروف  دـیاب  دوش ، ضئاـح  فاوـط  نیب  رد  نز  رگا  ( 190 هلأسم . ) دنک ربص  دـیاب  دوشیم  فرطرب  شرذـع  دـنادب  رگا  یلو  تسین . یفاک 
ای ضئاح  نز  ( 191 هلأسم . ) دـهد همادا  ار  لامعا  ددرگرب و  ضیح  لسغ  ندروآ  اج  هب  ندـش و  كاپ  زا  سپ  دوش و  جراخ  مارحلادجـسم 

دهد ماجنا  شدوخ  ار  یعـس  دریگب و  بیان  نآ ، زامن  بجاو و  فاوط  ماجنا  يارب  دیاب  دوش ، كاپ  ات  دنامب  هّکم  رد  درادن  تقو  هک  ءاسفن 
نز ( 192 هلأسم . ) دریگب بیان  مه  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  ماجنا  يارب  دیاب  دشاب ، یقاب  نانچمه  شرذع  هک  یتروص  رد  ریـصقت ، زا  سپ  و 

یسک ( 193 هلأسم . ) دروآ اج  هب  ار  فاوط  شدوخ  دیامن و  لمع  هضاحتسا  روتـسد  هب  دناوتیم  نآ ، زامن  فاوط و  ماجنا  يارب  هضاحتـسم 
فرط رب  ندرک و  ربـصيارب  مه  یفاـک  تقو  دـشابن و  وا  ندرک  لـسغ  ناـکما  رگا  تسوا ، هدـهع  رب  ّتیم  ّسم  لـسغ  اـی  تسا  بنج  هـک 

(194 هلأسم . ) دروایب اج  هب  شدوخ  ار  هرمع  لامعا  ریاس  فاوطزامن و  بجاو و  فاوط  دنک و  مّمیت  دیاب  دشابن ، هتـشادن  دوخ  رذـع  ندرک 
رذـع ندـش  فرط  رب  ات  ندرک  ربص  يارب  مه  یفاک  تقو  دـشابن و  وا  ندرک  لسغ  ناکما  رگا  تسا ، هدـش  كاپ  هک  ءاسفن  ای  ضئاـح  نز 

اب دنناوتیم  ناوناب  ( 195 هلأسم . ) دروایب اج  هب  شدوخ  ار  هرمع  لامعا  ریاس  فاوط و  زامن  فاوط و  دنک و  مّمیت  دیاب  دـشاب ، هتـشادن  دوخ 
اهنآ هرمع  دـنروآ و  اج  هب  رخآ  ات  ار  هرمع  لامعا  ریاس  فاوط و  زامن  فاوط و  دـنزادنیب و  بقع  ار  دوخ  هنایهام  تداـع  صرق ، ندروخ 

نیب رد  ای  فاوط و  زا  لبق  یلو  دـنک ، لسغ  زا  لدـب  مّمیت  فاوط ، يارب  دـشاب و  لـسغ  زا  روذـعم  یـسک  رگا  ( 196 هلأسم . ) تسا حیحص 
لسغ دصق  هب  هک  یسک  ( 197 هلأسم . ) دریگب وضو  نآ  زامن  فاوط و  يارب  دیاب  دشاب ، یقاب  نانچمه  وا  رذع  دوش و  لطاب  وا  مّمیت  فاوط ،
کش هب  تسین  مزال  ریخ ، ای  تسا  هداد  ماجنا  لسغ  هک  دنکیم  کش  مامح  زا  ندمآ  نوریب  زا  دعب  یلو  هتفر  مامح  هب  ّبحتسم ، ای  بجاو 

تـسا رتهب  هچرگ  تسا . حیحـص  لسغ  نامه  اب  نآ  زامن  فاوط و  تسا و  هدرک  لسغ  هک  دراذگب  نیا  رب  ار  انب  دناوتیم  دنک و  انتعا  دوخ 
هب دناوتیم  تسا ، هدش  لطاب  وا  لسغ  ای  وضو  هک  دراد  کش  یلو  هتـشاد  تراهط  ًالبق  دـنادیم  هک  یـسک  ( 198 هلأسم . ) دریگب مه  وضو 

یسک ( 199 هلأسم . ) دنک کش  فاوط  ندش  عورـش  زا  لبق  ای  فاوطيادتبا  رد  دـنچره  تسا . حیحـص  وا  فاوط  دـنکن و  انتعا  دوخ  کش 
(200 هلأسم . ) دنک لسغ  ای  دریگب  وضو  فاوط  يارب  دیاب  ریخ ، ای  تسا  هتـشاد  تراهط  ًالبق  دنکیم  کش  فاوط  ندـش  عورـش  زا  لبق  هک 
وا فاوط  دـنکن و  انتعا  دوخ  کش  هب  دـناوتیم  هن ، ای  تسا  هتـشاد  تراـهط  هک  دـنک  کـش  فاوط  زا  دـعب  اـی  فاوط  نیب  رد  یـسک  رگا 

تراهط زامنيارب ، دـیاب  هدرواین  اج  هب  ار  فاوط  زامن  رگا  یلو  دـشاب ، مراـهچ  طوش  ندـش  ماـمت  زا  لـبق  وا  کـش  هچرگ  تسا . حـیحص 
دنک اهر  ار  فاوط  دیاب  هن ، ای  هداد  ماجنا  سافن  ای  ضیح  ای  تبانج  لسغ  دنک  کش  فاوط  نیب  رد  یسک  رگا  ( 201 هلأسم . ) دنک لیصحت 

دهد و همادا  هدرک  اهر  هک  اج  نامه  زا  لسغ ، زا  سپ  دناوتیم  دـشاب ، هدرک  اهر  ار  فاوط  مراهچ  طوش  زا  دـعب  رگا  سپ  دـیامن . لسغ  و 
کش فاوط  مامتا  زا  دعب  یـسک  رگا  ( 202 هلأسم . ) دنک عورـش  لّوا  زا  لسغ  زا  سپ  دیاب  دـشاب ، مراهچ  طوش  زا  لبق  رگا  و  دـیامن ، مامت 

. دنک لسغ  دیاب  فاوط ، زامن  ندناوخ  يارب  یلو  دیامن . هداعا  ار  فاوط  تسین  مزال  هن ، ای  هداد  ماجنا  سافن  ای  ضیح  ای  تبانج  لسغ  دنک 
زامن فاوط و  ماجنا  يارب  لسغ  ای  وضو  کـی  تسین ، دوخ  هدـعم  داـب  اـی  لوب  يرادـهگن  هب  رداـق  يراـمیب  رثا  رد  هک  یـسک  ( 203 هلأسم )
ماجنا فاوط  هک  یـسک  سابل  ندـب و  ( 204 هلأسم  ) سابل ندـب و  ندوب  كاپ  . 3 دشاب . بجاو  فاوط  دـنچره  دـنکیم . تیافک  وا  فاوط 
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هک دشاب  یتساجن  هدننک  فاوط  سابل  ای  ندب  رد  رگا  ( 205 هلأسم . ) تسا لطاب  سجن ، سابل  ای  ندب  اب  فاوط  دشاب و  كاپ  دیاب  دهدیم ،
، دـشاب وا  هارمه  تسین  هدـننک  فاوـط  ساـبل  وزج  هک  یـسجن  زیچ  رگا  ( 206 هلأـسم . ) تسا حیحـص  وا  فاوط  تسا ، هدـش  وفع  زاـمن  رد 
. نآ رئاظن  سجن و  لامتـسد  کنیع و  رتشگنا و  نتـشاد  هارمه  ای  سجن  سابل  ندـب و  اب  هچب  نتفرگ  لـغب  رد  لـثم  تسا . حیحـص  شفاوط 

شومارف یسک  رگا  ( 208 هلأسم . ) تسا حیحـص  شفاوط  هدوب ، سجن  شـسابل  ای  ندب  هک  دـمهفب  فاوط  زا  دـعب  یـسک  رگا  ( 207 هلأسم )
. تسا رتـهب  نآ  هداـعا  هچرگ  درادـن ، لاکـشا  وا  فاوـط  درک ، فاوـط  سجن  ساـبل  اـی  ندـب  اـب  تسا و  سجن  شـسابل  اـی  ندـب  هک  درک 

نودب ای  دیامن ، ضیوعت  ای  ریهطت  دیاب  دناوتیم  رگا  تسا ، سجن  شسابل  ای  ندب  هک  دش  هّجوتم  فاوط  يانثا  رد  یـسک  رگا  ( 209 هلأسم )
طوش مامتا  زا  دعب  رگا  سپ  ددرگرب ، تساجن  هلازا  زا  سپ  دور و  نوریب  فاطم  زا  دیاب  تسین ، نکمم  مادکچیه  رگا  و  دـنک . فاوط  نآ 
عورـش لّوا  زا  ار  فاوط  دـیاب  هدوب ، مراهچ  طوش  مامتا  زا  شیپ  رگا  و  دـهد ، همادا  هدرک  عطق  هک  ییاج  ناـمه  زا  دـناوتیم  هدوب  مراـهچ 

(211 هلأسم . ) دـهد عالطا  وا  هب  تسین  مزال  تسا ، سجن  يرگید  سابل  ای  ندـب  دـش  هجوتم  فاوط  نیب  رد  یـسک  رگا  ( 210 هلأسم . ) دنک
اب دناوتیم  دوشیم ، سجن  ًابترم  وا  سابل  ندـب و  فاوط ، عورـش  زا  سپ  تسین و  دوخ  لوب  يرادـهگن  هب  رداق  يرامیب  رثا  رد  یـسک  رگا 

يارب هک  یکچوکياـهسابل  زا  ساـبل  ندـب و  تساـجن  زا  يریگوـلج  يارب  تسا  رتـهب  هچرگ  دـهد . همادا  ار  دوـخ  فاوـط  ساـبل  ناـمه 
لطاب وا  فاوط  هنرگو  دشاب  هدش  هنتخ  دـیاب  هدـننک  فاوط  درم  ( 212 هلأسم  ) هنتخ . 4 دیامن . هدافتـسا  تسا ، هدش  هتخود  راردا  يرادهگن 
تیاعر تروع و  رتس  . 5 تسا . لطاب  شفاوط  دندرک ، مرحم  ار  وا  ای  دـش  مرحم  تسا  هدـشن  هنتخ  هک  غلابان  رـسپ  رگا  ( 213 هلأسم . ) تسا

، دناشوپب ار  دوخ  ندب  مامت  فاوط  لاح  رد  دیاب  نز  ( 215 هلأسم . ) تسا بجاو  هدننک  فاوط  يارب  تروع  ندناشوپ  ( 214 هلأسم  ) ششوپ
زا يرادـقم  اـی  درم  تروع  فاوط  نیب  رد  رگا  ( 216 هلأسم . ) تسین مزال  چم  ات  ناتـشگنا  رـس  زا  اهتسد  تروص و  صرق  ندـناشوپ  یلو 
وا فاوط  دشاب ، هلأسم  هب  ملع  اب  ًادمع و  هک  یتروص  رد  دوش ، رهاظ  دشاب  هدیـشوپ  فاوط  لاح  رد  دیاب  هک  وا  ندب  زا  ییاج  ای  نزياهوم 

فاوط ( 217 هلأسم  ) نآ هب  متخ  دوسالارجح و  زا  فاوط  عورش  . 6 درادن . لاکشا  دشاب ، هلأسم  هب  لهج  ای  وهس  يور  زا  رگا  تسا و  لطاب 
مزـال و  دـنک . متخ  نآ  هب  عورـش و  دراد ، رارق  نآرد  دوسـالارجح  هک  هبعک  زا  يا  هشوگ  لـباقم  زا  ار  فاوط  طوـش ، ره  رد  دـیاب  هدـننک 

(218 هلأسم . ) دـنکیم تیافک  دـش ، متخ  نآ  هب  ای  عورـش  دوسالارجح  زا  دوش  هتفگ  ًافرع  هک  رادـقم  نیمه  هکلب  دوش ، یلقع  ّتقد  تسین 
دّدجم ندیسر  ماگنه  دنزب و  رود  دنک و  عورـش  دوسالارجح  لباقم  زا  ار  فاوط  دننکیم ، فاوط  مدرم  هک  روط  نامه  دیاب  هدننک  فاوط 

طخ هب  هدنام  مدق  دنچ  زا  فاوط  عورـش  ( 219 هلأسم . ) دوش مامت  طوش  تفه  ات  دـهد  همادا  دوخ  تکرح  هب  فّقوت  نودـب  دوسالارجح  هب 
هکنیا لثم  دنهد ، یم  ماجنا  دوسالارجح  تاذاحم  ندروآ  تسد  هبيارب  هسوسو  لها  هک  ییاهراک  یلو  درادن ، لاکشا  دوسالارجح  لباقم 

رد همّظعم  هبعک  ندوـب  . 7 تسا . مارح  فاوط ، نیب  رد  هچ  دـشاب و  فاوط  عورـش  زا  لـبق  هچ  دـنوریم ، ولج  بقع و  اـی  دـننکیم  فـّقوت 
فاوط لاح  رد  ( 221 هلأسم . ) دـشاب وا  پچ  فرط  رد  همّظعم  هبعک  هک  دـنک  فاوط  يروط  دـیاب  هدـننک  فاوط  ( 220 هلأسم  ) پچ تمس 

رجح هب  ندیـسر  هطـساو  هب  ندز  رود  عقوم  رد  رگا  دـشاب و  همّظعم  هبعک  فرط  هب  هدـننکفاوط  پچ  هناـش  تـالاح  همه  رد  تسین  مزـال 
تـشپ هب  لیامتم  ای  جراخ و  هبعک  تمـس  زايردـق  هدـننک  فاوط  پچ  هناش  نآ ، ریاظن  هبعک و  هناخ  ياـههشوگ  هب  ندیـسر  اـی  لیعامـسا 

زا دـنزب و  رود  دـننکیم ، فاوط  نیملـسم  همه  هک  روطنامه  فراـعتم و  روطهب  دـیاب  هدـننک  فاوط  یلک  روط  هب  و  درادـن . لاکـشا  دوش ،
لثم دهد ، ماجنا  فراعتم  فالخ  ار  فاوط  زا  يرادقم  هدـننک  فاوط  رگا  ( 222 هلأسم . ) دیامن زیهرپ  دننک ، یم  هسوسو  لها  هکییاهراک 

ار رادقم  نآ  ددرگرب و  دـیاب  دـناوتیم  رگا  سپ  دـنک . ناربج  ار  رادـقم  نآ  دـیاب  دـیامن ، فاوط  نآ  هب  تشپ  ای  همّظعم  هبعک  هب  ور  هکنآ 
ندنادرگرب ( 223 هلأسم . ) دروآ اج  هب  ار  فاوط  هیقب  دسرب و  اجنآ  هب  ات  دنزب  رود  فاوط  دصق  نودب  دـیاب  دـناوتیمن ، رگا  دـنک و  ناربج 

(224 هلأسم . ) دوشن جراخ  ندب  پچ  تمـس  زا  همّظعم  هبعک  هکنآ  طرـش  هب  درادن ، لاکـشا  فاوط  لاح  رد  بقع  ای  پچ  ای  تسار  هب  رس 
. تسا رتهب  نآ  تیاعر  دـنچره  دـشاب ، هبعک  تمـس  هب  وا  پچ  هناـش  تسین  مزـال  دـشابيرگید ، لـغب  رد  فاوط  يارب  مرحم  كدوک  رگا 
.8 تسا . حیحص  وا  فاوط  دوش ، هدیـشک  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  رایتخا  یب  ّتیعمج ، ترثک  هطـساو  هب  هدننک  فاوط  رگا  ( 225 هلأسم )
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فاوط لیعامـسا و  رجح  مان  هب  تسا  یناـکم  نآ ، هب  لـصّتم  هبعک و  هناـخ  راـنک  رد  ( 226 هلأسم  ) لیعامـسا رجح  زا  نوریب  فاوط  ماـجنا 
نآ دنک ، فاوط  لیعامـسا  رجح  لخاد  زا  هدننک  فاوط  رگا  ( 227 هلأسم . ) دوشن نآ  لخاد  ددرگب و  رجح  رود  فاوط  ماگنه  دیاب  هدـننک 

دروآ و اج  هب  هبترم  ود  ار  طوش  نآ  دـیاب  هکلب  تسین ، یفاک  هدـش  رجح  لخاد  هک  ییاـج  زا  نآ  هداـعا  تسا و  لـطاب  وا  فاوط  زا  طوش 
لیعامـسا رجح  راوید  يور  زا  فاوط ، يانثا  رد  یـسک  رگا  ( 228 هلأسم . ) دـیامن هداعا  سپـس  هدومن و  ماـمت  ار  فاوط  هک  تسا  نآ  رتهب 

لاکشا نآ  ندیـسوب  ای  لیعامـسا  رجح  راوید  يور  نتـشاذگ  تسد  ( 229 هلأسم . ) دیامن هداعا  ار  فاوط  زا  رادـقم  نآ  دـیاب  دـنک ، فاوط 
لطاب ار  فاوط  همه  هبعک  هناخ  هب  دورو  دوش و  ماجنا  هبعک  هناـخ  نوریب  دـیاب  فاوط  ( 230 هلأـسم  ) همّظعم هبعک  زا  ندوب  نوریب  . 9 درادن .

نآ يور  زا  فاوط  دنیوگیم و  ناورذاش »  » نآ هب  هک  دراد  دوجو  یگدمآ  شیپ  کی  هبعک  فارطا  راوید  نییاپ  رد  ( 231 هلأسم . ) دنکیم
. دـیامن هداـعا  ار  رادـقم  نآ  دـیاب  داد ، ماـجنا  ناورذاـشيور  ار  فاوـط  زا  يرادـقم  هدـننک  فاوـط  رگا  ( 232 هلأـسم . ) تسین حیحـص  زین 

طوش تفه  ماـجنا  . 10 درادـن . لاکـشا  ّبحتـسم ، ای  بجاو  ِفاوط  لاح  رد  نآ  ندیـسوب  اـی  هبعک  راوید  هب  نتـشاذگ  تسد  ( 233 هلأسم )
حیحـص فاوط ، طاوشا  دادعت  ندش  رتشیب  ای  رتمک  دـشاب و  یپ  رد  یپ  لماک و  طوش  تفه  دـیاب  فاوط  ( 234 هلأسم  ) یپ رد  یپ  لـماک و 

زا هک  دتفیب  هلـصاف  ردقنیا  دـیابن  فاوط  طاوشا  نیب  ینعی  تسا . بجاو  فاوط  طاوشا  نیب  رد  یفرع  تالاوم  تیاعر  ( 235 هلأسم . ) تسین
عطق تهج  هب  رگا  ( 236 هلأسم . ) درادن لاکشا  فاوط  طاوشا  نیب  رد  ندرک  تحارتسا  نتـسشن و  يردق  یلو  دوش . جراخ  فاوط  تروص 
رگا ( 237 هلأسم . ) دروخیمن مه  هب  یفرع  تالاوم  درادـن و  لاکـشا  دـتفیب ، هلـصاف  فاوط  رخآ  طوش  هس  لّوا و  طوش  راهچ  نیب  فاوط ،

. تسا لطاب  وا  هرمع  دیامن ، ریصقت  هورم و  افص و  یعس  نآ  زا  سپ  دهد و  ماجنا  رتشیب  ای  رتمک  ًادمع  ای  دنک  كرت  ار  فاوط  ًادمع  یسک 
زا سپ  ددرگرب و  فاطم  هب  دـیاب  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  دـهاوخب  ریـصقت  زا  لبق  تسا ، هدرک  كرت  ار  فاوط  هک  یـسک  رگا  ( 238 هلآسم )

« نیفاوط نیب  نارق  ( ) 239 هلأسم . ) تسین لطاب  وا  هرمع  تروص  نیا  رد  دـیامن و  ریـصقت  هدومن و  هداعا  ار  یعـس  نآ ، زامن  فاوط و  ماـجنا 
نآ زاـمن  فاوط  ره  زا  دـعب  دـیاب  هکلب  دروآ ، مه  لاـبند  رگید  فاوـط  اـب  دـیابن  ّبحتـسم  هچ  بجاو و  هچ  ار  فاوـط  ینعی  تسین ، زیاـج 

مارح لعف  دـناوخن ، ار  لّوا  فاوط  زامن  فاوط ، ود  نیب  دـهد و  ماـجنا  مه  رـس  تشپ  ار  فاوط  ود  یـسک  رگا  ( 240 هلأسم . ) دوش هدناوخ 
زا شیپ  فاوط و  ندـش  ماـمت  زا  دـعب  هدـننک  فاوـط  رگا  ( 241 هلأـسم . ) دوشیمن لـطاب  وا  فاوـط  یلو  تسا ، هدرک  هاـنگ  هداد و  ماـجنا 

فاوط رگا  ( 242 هلأسم . ) دنک لماک  ار  فاوط  ددرگرب و  دیاب  هداد ، ماجنا  صقان  ار  فاوط  هک  دـنک  ادـیپ  نانیمطا  فاوط ، زامن  ندـناوخ 
هک دراد  نیقی  رگا  ددرگرب و  دیاب  تسا ، هداد  ماجنا  صقان  ار  فاوط  هک  دنک  ادـیپ  نانیمطا  یعـس ، زا  شیپ  فاوط و  زامن  زا  دـعب  هدـننک 
رـس زا  ار  فاوط  دـیاب  درادـن ، طوش  راهچ  مامتا  هب  نانیمطا  رگا  و  دـنک . لـماک  ار  فاوط  تسا ، هداد  ماـجنا  ار  فاوط  طوش  راـهچ  ًـالبق 

طاوشا دادعت  رب  ًاوهس  یـسک  رگا  ( 243 هلأسم . ) دوش یعـس  لوغـشم  دـعب  دـنک و  هداعا  ار  فاوط  زامن  تسا  مزال  تروص  ره  رد  و  دریگ .
زا دعب  رگا  یلو  تسا . حیحـص  شفاوط  دیامن و  اهر  ار  طوش  نآ  دیاب  دوش ، هّجوتم  متـشه  طوش  ندش  لماک  زا  لبق  دنک و  هفاضا  فاوط 

دروآ و اـج  هب  ار  لّوا  فاوط  زاـمن  نآ  زا  سپ  دـناسرب و  طوش  هدراـهچ  هب  ار  فاوط  تسا  رتـهب  دوش ، هّجوتم  متـشه  طوش  ندـش  لـماک 
کـش مکح  هکلب  درادن ، رابتعا  فاوط  رد  نامگ  ( 244 هلأسم . ) دروآ اج  هب  یعس  ماجنا  زا  سپ  ار  مّود  فاوط  زامن  دوش و  یعـس  لوغـشم 

رگا یلو  دنک ، انتعا  دوخ  کش  هب  دیابن  دنک ، کش  نآ  تّحص  رد  فاوط ، زا  یطوش  ندش  مامت  زا  دعب  یـسک  رگا  ( 245 هلأسم . ) دراد ار 
کـش فاوط  ندش  مامت  زا  دعب  یـسک  رگا  ( 246 هلأسم . ) دـیامن هداعا  ار  طوش  نامه  دـیاب  تسا و  ربتعم  دـشاب ، طوش  يانثا  رد  وا  کـش 

انتعا دوخ  کش  هب  تسین  مزال  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  حیحـص  دـنک  کش  ای  هدروآ  اج  هب  طوش  تفه  زا  رتمک  ای  رتدایز  ار  نآ  اـیآ  هک  دـنک 
دنچ هک  دـنک  کش  فاوط  ياـنثا  رد  یـسک  رگا  ( 247 هلأسم . ) دـشاب هتفرن  نوریب  فاوط  ّلـحم  زا  هچرگ  تسا ، حیحـص  شفاوط  دـنک و 
کش اهطوش  ددع  رد  فاوط  لاح  رد  یسک  رگا  ( 248 هلأسم . ) دنک عورش  لّوا  زا  ار  نآ  دیاب  تسا و  لطاب  وا  فاوط  هدروآ ، اج  هب  طوش 

(249 هلأسم . ) تسا حیحـص  وا  فاوط  درادن و  لاکـشا  دنک ، ادیپ  فاوط  تّحـص  هب  نیقی  دعب  دنک و  مامت  ار  فاوط  لاح  نیمه  اب  دـنک و 
دـنک و مامت  ار  فاوط  دراذـگب و  تفه  رب  ار  انب  دـیاب  طوش ، تشه  ای  هدروآ  اج  هب  طوش  تفه  دـنک  کـش  فاوط  ياـنثا  رد  یـسک  رگا 
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تـسوا عفن  هب  هچنآ  رب  ار  انب  دـیاب  دـنک و  اـنتعا  دوخ  کـش  هب  دـیابن  اـهطوش  ددـع  رد  کّـشلا  ریثک  ( 250 هلأسم . ) تسا حیحـص  شفاوط 
دیابن مراهچ  هبترم  رد  یسک  نینچ  دنک و  کش  فاوط  هس  رد  ای  فاوط  کی  رد  هبترم  هس  هک  دنیوگیم  یسک  هب  کّشلا  ریثک  دراذگب و 

نایم یتوافت  صوصخ  نیا  رد  و  تسا . هورکم  رذع ، نودب  فاوط  ندرک  عطق  ( 251 هلأسم  ) فاوط عطق  ماکحا  دیامن . انتعا  دوخ  کش  هب 
. تسا ّبحتـسم  هکلب  زیاـج ، ناناملـسم ، جـئاوح  عـفر  تـهج  هـب  ّبحتـسم  فاوـط  عـطق  ( 252 هلأـسم . ) تسین ّبحتـسم  بـجاو و  فوـط 

یلو تسا . ّبحتـسم  هکلب  زیاج ، دـشاب ، مراهچ  طوش  مامتا  زا  لبق  رگا  ناناملـسم ، جـئاوح  عفر  تهج  هب  بجاو  فاوط  عطق  ( 253 هلأسم )
تلیضف تقو  كرد  ای  تعامج  زامن  هب  ندیسر  يارب  ّبحتسم  بجاو و  فاوط  عطق  ( 254 هلأسم . ) تسین زیاج  مراهچ ، طوش  مامتا  زا  دعب 

هدرک عطق  هک  اج  نامه  زا  ار  نآ  دناوتیم  ًادعب  دیامن ، عطق  ار  ّبحتسم  فاوط  یلیلد  ره  هب  یـسک  رگا  ( 255 هلأسم . ) تسا ّبحتسم  زامن ،
عطق مراهچ  طوش  نایاپ  زا  دعب  یلیلد  ره  هب  ار  بجاو  فاوط  یـسک  رگا  ( 256 هلأسم . ) دشاب هدرک  عطق  لّوا  طوش  رد  هچرگ  دـهد ، همادا 

فاوط رگا  ( 257 هلأسم . ) دیامن هداعا  تسا  رتهب  یلو  دهد . همادا  هدرک  عطق  هک  اج  نامه  زا  ار  فاوط  دـناوتیم  تشگزاب  زا  دـعب  دـیامن ،
رد رگا  ( 258 هلأسم . ) دریگ رس  زا  ار  نآ  دیاب  تشگزاب  زا  دعب  دیامن ، عطق  مراهچ  طوش  نایاپ  زا  لبق  یلیلد  ره  هب  ار  بجاو  فاوط  هدننک 

دنک و اهر  ار  فاوط  دیاب  دشاب ، هتشاد  لخادت  وا  فاوط  اب  زامن  فوفص  دوش و  عورـش  مارحلادجـسم  تعامج  زامن  یـسک ، فاوط  يانثا 
رگا ( 259 هلأسم . ) دـنک لمع  لبق  هلأسم  ود  قبط  هداد  ماجنا  یطوش  هچ  ات  ًالبق  هکنیا  هب  هجوت  اب  زامن  نایاپ  زا  سپ  دزادرپب و  زامن  هماقا  هب 
همادا اج  نامه  زا  ار  فاوط  دناوتیم  دعب  درادن و  لاکـشا  دنک ، تحارتسا  ای  دنیـشنب  يردقیگتـسخ  عفر  يارب  فاوط  طاوشا  نیب  یـسک 
فاطم زا  هچرگ  دوشیم . لطاب  وا  فاوط  دوش ، فرـصنم  دوخ  فاوط  زا  یـسک  رگا  ( 260 هلأسم . ) دشاب لّوا  طوش  هس  رد  دنچره  دـهد ،

هدروآ و اج  هب  ار  فاوط  زا  يرادـقم  رگا  نیا  رباـنب  دـشاب . مراـهچ  طوش  زا  دـعب  اـی  دـشاب و  هدروخن  مه  هب  هیفرع  تـالاوم  هتفرن و  نوریب 
یّکـش فاوط  رد  رگا  هچنانچ  دنک . عورـش  لّوا  زا  هلـصافالب  دزاس و  اهر  ار  نآ  هدش و  فرـصنم  نآ  زا  دـناوتیم  دـشن ، عقاو  وا  بسچلد 
فاوط زا  یطوش  زا  هدـننک  فاوط  رگا  ( 261 هلأسم . ) دنک عورـش  لّوا  زا  ار  فاوط  هلـصافالب  دناوتیم  دنکیم ، لطاب  ار  فاوط  هک  دـنک 

یتاّبحتسم زا  ( 262 هلأسم  ) ّبحتسم فاوط  ماکحا  دوشیمن . لطاب  فاوط  یلو  دوشیم . لطاب  فارصنا  دّرجم  هب  طوش  نآ  دوش ، فرصنم 
دننام مه  ّبحتـسم  فاوط  ( 263 هلأـسم . ) تسا همّظعم  هبعک  رود  هب  فاوـط  تسا  هدـش  شرافـس  نآ  هب  رایـسب  تیب  لـها  تاـیاور  رد  هک 
فاوط دـننام  مه  ّبحتـسم  فاوط  ( 264 هلأـسم . ) ددرگیم متخ  نآ  هب  هدـش و  عورـش  دوسـالارجح  زا  تسا و  رود  تفه  بـجاو  فاوـط 

زیاج یناـمز  ره  رد  ّبحتـسم  فاوط  ماـجنا  ( 265 هلأسم . ) درادـن یـصوصخم  ياج  تسا و  حیحـص  مارحلادجـسم  ياـج  همه  رد  بجاو ،
. دروآ اـج  هـب  ّبحتـسم  فاوـط  ناوـتیم  مـه  فاوـط  زاـمن  زا  دـعب  بـجاو و  فاوـط  زا  لـبق  هرمع و  لاـمعا  ياـنثا  رد  نـیا  رباـنب  تـسا .

همه رد  ار  ّبحتـسم  فاوط  زامن  ( 267 هلأسم . ) دوش هدـناوخ  مه  فاوط  زامن  ّبحتـسم ، فاوط  مامتا  زا  سپ  تسا  ّبحتـسم  ( 266 هلأسم )
هدرم هدنز و  نارگید  زا  تباین  هب  ناوتیم  ار  ّبحتـسم  فاوط  ( 268 هلأسم . ) درادن یصوصخم  ياج  دناوخ و  دوشیم  مارحلادجـسم  ياج 

مارحلادجسم رد  ای  هّکم  رد  هک  یناسک  زا  تباین  هب  ناوتیم  ار  ّبحتسم  فاوط  ( 269 هلأسم . ) داد ماجنا  گرزب  کچوک و  درم و  نز و  و 
زا تباین  هب  فاوط  هک  يدارفا  دادـعت  رد  یتیدودـحم  ( 270 هلأسم . ) دروآ اج  هب  دـنرادن ، فاوط  ماجنا  يارب  مه  يرذـع  دـنراد و  روضح 
هب لثم  دنکیم . تیافک  یّلک  ّتین  هکلب  دنشاب ، صخـشم  لیـصفت  هب  دارفا  نیا  مان  تسین  مزال  نینچمه  درادن . دوجو  دوشیم ، ماجنا  نانآ 

یهلا و يایلوا  نیموصعم و  تارضح  ماظع و  يایبنا  زا  تباین  هب  ناسنا  تسا  هتسیاش  ( 271 هلأسم  ... ) ناراکمه و ای  ناگتسب  همه  زا  تباین 
هدننک فاوط  دنکیمن و  لطاب  ار  نآ  ّبحتـسم ، فاوط  طاوشا  دادـعت  رد  کش  ( 272 هلأسم . ) دروآ اج  هب  یّبحتـسم  فاوط  نید ، ناگرزب 
فاوط تّحص  طرش  یفرع ، تالاوم  تیاعر  ( 273 هلأسم . ) دنک مامت  ار  فاوط  هتشاذگ و  رثکا  ای  لقا  رب  ار  انب  ّکش ، تروص  رد  دناوتیم 

زا لبق  دنچ  ره  دهد ، همادا  اج  نامه  زا  دناوتیم  تشگزاب  زا  دعب  درک ، اهر  ار  ّبحتسم  فاوط  یلیلد  ره  هب  یسک  رگا  تسین و  ّبحتـسم 
هضاحتسا تاروتـسد  هب  لمع  دروآ و  اج  هب  فاوط  دناوتیم  هضاحتـسم  نز  ( 274 هلأسم . ) دـشاب هدرک  اهر  ار  فاوط  مراهچ ، طوش  مامتا 

بادآ و دنک . لمع  هضاحتـسا  تاروتـسد  هب  دیاب  دـناوخب  مه  فاوط  زامن  دـهاوخیم  رگا  یلو  تیـسن . مزال  وا  فاوط  تّحـص  يارب  مه 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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دشاب و هنینأمط  راقو و  اب  فاوط ، لاح  رد  هدننک  فاوط  دوش و  ماجنا  بلق  روضح  اب  فاوط  تسا  ّبحتسم  ( 275 هلأسم  ) فاوط تاّبحتسم 
دوخ و يارب  تمحازم  رگا  طوش  ره  رد  دنک و  شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  دـیامن و  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  دـیوگب و  رکذ  ای  دـناوخب  اعد 

فرط نآ  فرط و  نیا  ار  رـس  ندیدنخ ، ندز ، فرح  ( 276 هلأسم . ) دشکب تسد  نآ  يور  دـسوبب و  ار  دوسالارجح  دوشن ، داجیا  نارگید 
هدننک فاوط  تسا  ّبحتسم  ( 277 هلأسم . ) تسا هورکم  دـنک ، لفاغ  فاوط  تقیقح  زا  ار  هدـننک  فاوط  هک  یلمع  ره  ماجنا  ندـنادرگ و 

ّبحتسم  1 دیآیم . ًالیذ  هک  تسا  ییاهاعد  هلمج  نآ  زا  دناوخب و  هدش  دراو  راهطا  همئا  تارـضح  بناج  زا  هک  ییاهاعد  فاوط  لاح  رد 
َُکلَأْسَأ َو  ِضْرَْألا  ِدَدَـج  یَلَع  ِِهب  یَـشُْمی  اَمَک  ِءاَْملا  ِلَلَط  یَلَع  ِِهب  یَـشُْمی  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » دـیوگب فاوط  لاح  رد  تسا 

ِِبناَج ْنِم  یَسُوم  ِِهب  َكاَعَد  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  َو  َِکتَِکئاَلَم  ُماَْدقَأ  َُهل  ُّزَتْهَت  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  َو  َکُشْرَع  َُهل  ُّزَتْهَی  يِذَّلا  َکِمْـسِاب 
َرَّخََأت اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  اَم  هلآَوْهیَلَعُهللا ) یَّلَص   ) ٍدَّمَحُِمل ِِهب  َتْرَفَغيِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  َو  َْکنِم  ًۀَّبَحَم  ِْهیَلَع  َْتیَْقلَأ  َو  َُهل  َْتبَجَتْـساَف  ِروُّطلا 
فاوط لاح  رد  تسا  ّبحتـسم  نینچمه   2 دبلطب . ار  دوخ  تجاح  اذک  اذـک و  ياج  هب  اَذَـک » اَذَـک و  ِیب  َلَعْفَت  ْنَأ  َکَتَمِْعن  ِْهیَلَع  َتْمَْمتَأ  َو 

ًاـصوصخم فاوط و  لاح  رد  تسا  ّبحتـسم   3 یِمْـسا » ِلِّدَُبت  َال  َو  یِمْـسِج  ْرِّیَُغت  اَلَف  ٌریِجَتْـسُم  ٌِفئاَخ  یِّنِإ  َو  ٌریِقَف  َْکَیلِإ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » دـیوگب
ار اعد  نیا  همّظعم  هبعک  برد  يوربور  تسا  ّبحتـسم   4 دتـسرفب . دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  دـسریم  همّظعم  هبعک  رد  هب  هک  یتقو 

ِِذئاَْعلا ُماَقَم  اَذَه  َو  َكُْدبَع  ُدـْبَْعلا  َو  َکُمَرَح  ُمَرَْحلا  َو  َُکْتَیب  ُْتیَْبلا  َّمُهَّللا  ِۀَّنَْجلِاب  ِْهیَلَع  ْقَّدَـصَتَف  َِکباَِبب  َُکنیِکْـسِم  َكُریِقَف  َُکِلئاَس  : » دـناوخب
هب یتقو  تسا  ّبحتـسم  - 5 ُمیِرَک » اَی  ُداَوَج  اَی  ِراَّنلا  َنِم  َنِینِمْؤُْملا  َِیناَوْخِإ  َو  يِدـْلُو  َو  ِیلْهَأ  َو  َّيَدـِلاَو  َو  ِینِْقتْعَأَـف  ِراَّنلا  َنِم  َکـِب  ریِجَتْـسُْملا 

َو ِراَّنلا  َنِم  َِکتَمْحَِرب  ِینْرِجَأ  َو  ِکتَمْحَِرب  َۀَّنَْجلا  ِیْنلِخْدَأ  َّمُهَّللا  : » دـیوگب دـنک و  دـنلب  ار  رـس  هدرک و  نادوان  هب  ور  دیـسر ، لیعامـسا  رجح 
تسا ّبحتسم  - 6 ِمَجَْعلا » َو  ِبَرَْعلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـش  َو  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـش  یِّنَع  ْأَرْدا  َو  ِلاَـلَْحلا  ِقْزِّرلا  َنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  َو  ِمْقُّسلا  َنِم  ِیِنفاَـع 

یِّنِم ُْهلَّبَقَت  َو  ِیل  ُهْفِعاَضَف  ٌفیِعَـض  ِیلَمَع  َّنِإ  ِمَرَْکلا  َو  ِدوُْجلا  َو  ِلْوَّطلا  َو  ِّنَْملا  اَذ  اَی  : » دـیوگب دیـسر  هبعک  تشپ  هب  تشذـگ و  رجح  زا  یتقو 
َِقلاَخ َو  ِۀَِیفاَْعلا  ِیلَو  اَی  ُهَّللا  اَی  : » دیوگب دـنک و  دـنلب  ار  اهتسد  دیـسر ، ینامی  نکر  هب  یتقو  تسا  ّبحتـسم  - 7 ُمِیلَْعلا » ُعـیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ 

َو ِةَرِخْـآلا  َو  اَْینُّدـلا  َناَـمْحَر  اَـی  َکـِْقلَخ  ِعیِمَج  یَلَع  َو  َّیَلَع  ِۀَِـیفاَْعلِاب  َلِّضَفَتُْملا  َو  ِۀَِـیفاَْعلِاب  َناَّنَْملا  َو  ِۀَِـیفاَْعلِاب  َمِْعنُْملا  َو  ِۀَِـیفاَْعلا  َقِزاَر  َو  ِۀَِـیفاَْعلا 
« َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  ِۀَِیفاَْعلا  َرْکُش  َو  ِۀَِیفاَْعلا  َماَمَت  َو  ِۀَِیفاَْعلا  َماََود  َو  َۀَِیفاَْعلا  اَْنقُزْرا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  اَمُهَمیِحَر 

ًاِّیلَع َلَعَج  َو  ًاِّیبَن  ًادَّمَُحم  َثََعب  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِکَمَّظَع  َو  ِکَفَّرَـش  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » دیوگب دـنک و  الاب  همّظعم  هبعک  بناج  هب  رـس  سپ 
انَّبَر : » دیوگب دـسریم  دوسالارجح  ینامی و  نکر  نایم  یتقو  تسا  ّبحتـسم  - 8 َکِْقلَخ » َراَرِـش  ُْهبِّنَج  َو  َکِْقلَخ  َراَیِخ  َُهل  ِدـْهَأ  َّمُهَّللا  ًاماَمِإ 

نکر کیدزن  هبعک ، تشپ   ) راجتسم هب  یتقو  متفه  طوش  رد  تسا  ّبحتسم  - 9 ِراَّنلا » َباذَع  اِنقَو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ 
دنابسچب و هبعک  راوید  هب  ار  دوخ  تروص  مکـش و  دیاشگب و  هناخ  راوید  رب  ار  دوخ  تسد  ود  دسریم  همّظعم ) هبعک  برد  ربارب  ینامی و 
زا هدومن و  فارتعا  دوخ  ناـهانگ  هب  تسا  ّبحتـسم  - 10 راّنلا » َنِم  َِکب  ِِذئاَْعلا  ُناَکَم  اَذَه  َو  َكُدـْبَع  ُدـْبَْعلا  َو  َُکْتَیب  ُْتیَْبلا  َّمُهَّللا  : » دـیوگب
َّنِإ َّمُهَّللا  ُۀَِیفاَْعلا  َو  ُجَرَْفلا  َو  ُحْوَّرلا  َِکلَِبق  ْنِم  َّمُهَّللا  : » دیوگب دعب  دش ، دهاوخ  باجتـسم  هللاءاشنا  هک  دـبلطب  ار  نآ  شزرمآ  ملاع  دـنوادخ 

-11 دنک . اعد  دهاوخیم  هچنآ  و  راَّنلا » َنِم  ِهَّللِاب  ُریِجَتْـسَأ  کِْقلَخ  یَلَع  َیِفَخ  َو  یِّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  اَم  ِیل  ْرِفْغا  َو  ِیل  ُهْفِعاَضَف  ٌفیِعَـض  ِیلَمَع 
: دیوگب هدومن و  مامت  ار  دوخ  فاوط  هدمآ و  دوسالارجح  دزن  هب  دشکب و  تسد  نآ  هب  ینعی  دـنک  مالتـسا  ار  ینامی  نکر  تسا  ّبحتـسم 
دیامن و مالتسا  ار  دوسالارجح  همّظعم و  هبعک  ناکرا  طوش ، ره  رد  تسا  ّبحتـسم   12 ِینَْتیَتآ » اَمِیف  ِیل  ْكِرَاب  َو  ِینَْتقَزَر  اَِمب  ِینْعِّنَق  َّمُهَّللا  »

« ِةاَفاَوُْملِاب ِیل  َكَْدنِع  َدَهْشَِتل  ُُهتْدَهاَعَت  ِیقاَثیِم  َو  اَُهْتیَّدَأ  ِیتَناَمَأ  َّمُهَّللا  : » دیوگب رجح  مالتسا  تقو  رد 

فاوط زامن  مّوس :

كرت دـنیوگیم . فاوط  زاـمن  نآ  هب  هک  دوشیم  بجاو  مرحم  رب  زاـمن  تعکر  ود  ندـناوخ  بجاو ، فاوـط  ماـمتا  زا  سپ   ( 278 هلأسم )
دمع تروص  رد  هچرگ  درواین ، اج  هب  ار  فاوط  زامن  هلأسم ، هب  لهج  هطـساو  هب  ای  ًاوهـس  اـی  ًادـمع  یـسک  رگا   ( 279 هلأسم  ) فاوط زامن 
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رد ار  زاـمن  دـیاب  تسا ، هّکم  رد  زوـنه  رگا  تسا و  یقاـب  وا  هّمذ  هـب  زاـمن  تـسین و  لـطاب  وا  هرمع  تروـص  ره  رد  یلو  تـسا ، راـکهانگ 
رد ار  زامن  ات  دریگب  بیان  دـیاب  دـشابن ، وا  تشگزاـب  ناـکما  فراـعتم  روط  هب  دـشاب و  هدـش  جراـخ  هّکم  زا  رگا  دـناوخب و  مارحلادجـسم 
افص نیب  یعس  يانثا  رد  یسک  رگا   ( 280 هلأسم . ) دنکیم تیافک  دناوخب  اجک  ره  رد  ار  زامن  دشابن  نکمم  رگا  و  دناوخب . مارحلادجـسم 

نامه زا  ار  یعـس  دعب  دناوخب و  ار  زامن  ددرگرب و  دنک و  اهر  ار  یعـس  اج  نامه  زا  دیاب  هدناوخن ، ار  فاوط  زامن  هک  دـیایب  شدای  هورم  و 
دیایب شدای  ریصقت  ای  یعس  زا  دعب  رگا   ( 281 هلأسم . ) تسا رتهب  هدروآ  اج  هب  هچنآ  هداعا  زامن  زا  دعب  هچرگ  دیامن ، مامت  دهد و  همادا  اج 

رتهب هدروآ  اج  هب  هچنآ  هداعا  زامن  زا  دعب  هچرگ  تسین ، بجاو  ریـصقت  یعـس و  هداعاو  دناوخب  ار  زامن  دیاب  هدـناوخن ، ار  فاوط  زامن  هک 
فاوط زامن  رد   ( 283 هلأسم . ) درادن هماقا  ناذا و  یلو  تسا ، حبص  زامن  لثم  فاوط  زامن  ّتیفیک   ( 282 هلأسم  ) فاوط زامن  ّتیفیک  تسا .
هتسهآ ای  دنلب  ناوتیم  ار  فاوط  زامن   ( 284 هلأسم . ) دراد بجاو  هدجـس  هک  ییاههروس  رگم  دناوخ ، ناوتیم  ياهروس  ره  دمح ، زا  سپ 

دراد و ار  نیقی  مکح  نآ  لاوقا  لاعفا و  رد  نامگ  ًالثم  درادـن . هّیموی  ياهزامن  اب  یتوافت  ماکحا  رظن  زا  فاوط  زاـمن   ( 285 هلأسم . ) دناوخ
تقو تسا و  روذعم  ندرک  لسغ  يارب  دراد و  هدهع  رب  بجاو  لسغ  هک  یسک   ( 286 هلأسم . ) دنکیم لطاب  ار  زامن  نآ  تاعکر  رد  کش 

هب ناوـتیم  ار  بجاو  فاوـط  زاـمن   ( 287 هلأسم . ) دـهد ماجنا  مّمیت  اـب  شدوخ  ار  فاوط  زاـمن  دـیاب  درادـن ، ندرک  ربص  يارب  مه  یفاـک 
 ( 288 هلأسم . ) دشاب هّیموی  بجاو  ياهزامن  ریاس  ای  بجاو  فاوط  زامن  ندناوخ  لوغشم  مه  تعامج  ماما  هکنآ  طرـش  هب  دناوخ . تعامج 

فاوط زامن  رد  يدیوجت  دـعاوق  تیاعر   ( 289 هلأسم . ) تسا بجاو  نآ  نتفرگ  دای  دوش و  هدـناوخ  حیحـص  تروص  هب  دـیاب  فاوط  زامن 
زامن ندناوخ  یسک  رگا   ( 290 هلأسم . ) دنکیم تیافک  دناوخیم  حیحـص  ار  شزامن  دوش  هتفگ  ًافرع  هک  رادـقم  نیمه  هکلب  تسین ، مزال 

تسا و نکمم  رگا  یلو  تسا . یفاـک  دـناوخب و  ار  فاوط  زاـمن  دـناوتیم ، هک  روط  ره  شدوخ  دـیاب  تفرگن ، داـی  حیحـص  تروص  هب  ار 
درم ای  نز  يارب  لیلد ، نیا  هب  نتفرگ  بیان  تروص  ره  رد  دنک و  نیقلت  وا  يارب  ار  زامن  یـسک  ای  دناوخب  تعامج  هب  دـیاب  درادـن  تّقـشم 

ره اب  هّیموی  ياهزامن  دننام  ار  فاوط  زامن   ( 291 هلأسم . ) تسا بوخ  دریگب  مه  بیان  شدوخ ، ندـناوخ  رب  هوالع  رگا  یلو  تسین . یفاک 
رب هدجس   ( 292 هلأسم . ) دراد دوخ  هب  صوصخم  ماکحا  هک  هضاحتـسا  لسغ  ماسقا  یخرب  زج  هب  دناوخ . ناوتیم  ّبحتـسم  بجاویلـسغ و 
رثا رد  فاوط ، زامن  ندناوخ  لاح  رد  یسک  رگا   ( 293 هلأسم . ) تسا حیحص  يزامن  ره  رد  فاوط و  زامن  رد  مارحلادجسم  ياهـشرفگنس 
دیاب فاوط  زامن   ( 294 هلأسم  ) فاوط زامن  نامز  تسا . حیحص  شزامن  درادن و  لاکـشا  دوش ، اج  هب  اج  يردق  رایتخایب  ّتیعمج  ماحدزا 

، فرع رد  هک  يروط  هب  مک  هلصاف  یلو  تسین . زیاج  فاوط ، زامن  فاوط و  نیب  نتخادنا  هلـصاف  دوش و  هدناوخ  فاوط  مامتا  زا  سپ  ًاروف 
وا هرمع  یلو  تسا  هدرک  هانگ  دناوخب ، ریخأت  اب  ار  فاوط  زامن  رذع ، نودـب  یـسک  رگا   ( 295 هلأسم . ) درادن لاکشا  دوش ، بوسحم  ًاروف 

ندـش سجن  ای  وضو  ندـش  لطاب  ای  مارحلادجـسم  رد  تعامج  زامن  هماقا  ریظن  يرذـع  هطـساو  هب  یـسک  رگا   ( 296 هلأسم . ) تسین لطاب 
فاوط و دـناوخب و  ار  زامن  شرذـع  ندـش  فرطرب  زا  دـعب  دـیاب  دروایب ، اج  هب  ار  نآ  زامن  فاوط ، زا  سپ  ًاروف  دـناوتن  نآ ، رئاظن  سابل و 
، دشاب هدناوخ  فاوط  زا  لبق  ار  نآ  یـسک  رگا  دوش و  هدناوخ  فاوط  زا  دـعب  دـیاب  ًامتح  فاوط  زامن   ( 297 هلأسم . ) تسا حیحص  وا  زامن 

سپ رگا  یلو  تسا . زیاج  زور  هنابـش  زا  یتعاس  ره  رد  فاوط  زامن  ندناوخ   ( 298 هلأسم . ) دیامن هداعا  فاوط  زا  دعب  دیاب  تسین و  یفاک 
ناکم دروآ . اج  هب  ار  فاوط  زامن  دعب  دـناوخب و  ار  هّیموی  زامن  لّوا  دـیاب  دـشاب ، گنت  مرحم  هّیموی  زامن  يادا  يارب  تقو  فاوط ، مامتا  زا 
هکلب دشاب ، میهاربا  ماقم  کیدزن  ًامتح  تسین  مزال  و  دوش . هدناوخ  میهاربا  ماقم  تشپ  دـیاب  بجاو  فاوط  زامن   ( 299 هلأسم  ) فاوط زامن 

رد تسا  رتهب  دـنچ  ره  تسا . حیحـص  دجـسم  تاقبط  همه  رد  مارحلادجـسم و  رخآ  ات  نآ  فرط  ود  میهاربا و  ماقم  تشپ  رد  فاوط  زامن 
هدـناوخ نآ  هب  کیدزن  ماـقم و  تشپ  رد  فاوط  زاـمن  دوشن ، داـجیا  نارگید  رازگزاـمنيارب و  یتمحازم  دـشاب و  نآ  ناـکما  هک  یتروص 
یتروص رد  ناکما و  تروص  رد  تسا  رتهب  هچرگ  دناوخ ، دوشیم  مارحلادجسم  ياج  همه  رد  ار  ّبحتسم  فاوط  زامن   ( 300 هلأسم . ) دوش

رد تسین  مزال   ( 301 هلأسم . ) دوش هدناوخ  نآ  هب  رتکیدزن  هچره  میهاربا و  ترضح  ماقم  تشپ  دوشن ، داجیا  نارگید  يارب  تمحازم  هک 
302 هلأسم  ) فاوط زامن  تاّبحتسم  تسا . حیحص  ود  ره  زامن  دتسیاب ، رتولج  ای  درم  ربارب  نز  رگا  دتسیاب و  نز  زا  رتولج  درم  فاوط ، زامن 
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. دوش هدناوخ  نورفاک  هروس  دمح  زا  دعب  مّود  تعکر  رد  دـیحوت و  هروس  دـمح  زا  دـعب  لّوا  تعکر  رد  تسا  ّبحتـسم  فاوط  زامن  رد  ( 
یهلا يانث  دمح و  فاوط  زامن  زا  سپ  - 1 دهد : ماجنا  ار  ریز  لامعا  فاوط ، زامن  ندروآ  اج  هب  زا  دعب  مرحم  تسا  ّبحتسم   ( 303 هلأسم )
َّمُهَّللا : » دیوگب تسا  ّبحتـسم  - 2 دـیامن . بلط  ار  لامعا  یلوبق  لاعتم  دـنوادخ  زا  دتـسرفب و  دّـمحم  لآ  دّـمحم و  رب  تاولـص  دـیوگب و 
ُّبُِحی َو  َکُّبُِحی  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  َو  َكَدوُدُـح  يَّدَـعَتَأ  ْنَأ  ِیْنبِّنَج  َّمُهَّللا  ِهلآ ) َو  ْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص   ) ََکلوُسَر ِیتَیِعاَوَط  َو  َكاَّیِإ  ِیتَیِعاَوَِطب  ِینْمَحْرا 
هدجـس هب  فاوط  زامن  زا  دـعب  قداص  ماما  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  َنیِِحلاَّصلا » َكَداَبِع  َو  َکَتَِکئاَلَم  َو  ََکلوُسَر 

َْنَیب اَذ  اَنَأ  اَه  ٍءْیَش  ِّلُک  َدَْعب  ُرِخْآلا  َو  ٍءْیَش  ِّلُک  َْلبَق  ُلَّوَْألا  ًاّقَح  ًاّقَح  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ًاّقِر  َو  ًادُّبَعَت  ََکل  یِهْجَو  َدَجَس  : » دندومرفیم نینچ  هتفر و 
َمیِظَْعلا َْبنَّذـلا  ُعَفْدَـی  َال  َو  یِـسْفَن  یَلَع  ِیبُونُذـِب  ٌّرِقُم  یِّنِإَف  ِیل  ْرِفْغاَف  َكُْریَغ  َماَظِْعلا  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  َال  ُهَّنِإ  ِیل  ْرِفْغاَـف  َكِدَِـیب  ِیتَیِـصاَن  َْکیَدَـی 

زا زاـمن  زا  تغارف  زا  سپ  - 3 دـشاب . هتفر  ورف  بآ  رد  ایوگ  هک  دوب  نانچ  هیرگ  زا  ترـضح  نآ  كراـبم  يور  هدجـس  زا  دـعب  و  َكُْریَغ »
دزن - 4 ٍمْقُـس » َو  ٍءاَد  ِّلُک  ْنِم  ًءاَفِـش  َو  ًاعِـساَو  ًاـقْزِر  َو  ًاـِعفاَن  ًاـْملِع  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  : » دـیوگب دزیرب و  دوخ  تشپ  رـس و  هب  دـشونب و  مزمز » بآ  »

. دورب افص  يوس  هب  هنینأمط  راقو و  اب  - 5 دنک . مالتسا  ار  نآ  هدمآ و  دوسالارجح 

هورم افص و  نیب  یعس  مراهچ :

هناخ ترواجم  رد  هک  هورم  افـص و  کچوک  ِهوک  ود  نیب  هلـصاف  رود  تفه  فاوط ، زامن  ندروآ  اـج  هب  زا  دـعب  دـیاب  مرحم   ( 304 هلأسم )
هتسیاش میرادن و  ّبحتسم  یعـس   ( 305 هلأسم . ) دنیوگیم طوش » کی   » نآ رود  ره  هب  و  یعـس »  » لمع نیا  هب  دـیامیپب . ار  دـنراد  رارق  هبعک 

 ( 306 هلأسم . ) دنیامن هیلخت  دنراد ، بجاو  یعـس  هک  نیریاس  يارب  ار  یعـس  ناکم  دـناهداد ، ماجنا  ار  دوخ  بجاو  یعـس  هک  یناسک  تسا 
، تسین یعـس  تّحـص  طرـش  لسغ ، ای  وضو  نتـشاد  تروع و  رتس  سابل و  ندـب و  تراـهطیلو  تسا . فاوط  دـننام  ماـکحا  رظن  زا  یعس 

یلدنص اب  ای  دریگب  شود  هب  ار  يرگید  یعس ، ماگنه  دناوتیم  مرحم   ( 307 هلأسم . ) تسا ّبحتسم  یعس  رد  دراوم  نیا  همه  تاعارم  هچرگ 
ای قبط  رد  ای  دـهد  ماجنا  هدایپ  ار  یعـس  دـناوتیم  مرحم   ( 308 هلأسم . ) تسا حیحـص  ود  رهیعـس  دـهد و  یعـس  ار  وا  نآ  ریاظن  تخت و  و 

ًادمع یسک  رگا   ( 309 هلأسم  ) یعس كرت  تسا . لضفا  ندرک  یعس  هدایپ  هچرگ  دنهد ، یعس  ار  وا  ات  دنیشنب  نآ  ریظن  رادخرچ و  یلدنص 
دیاب دیامن ، ریصقت  دنک و  كرت  ار  یعس  ًالهج  ای  ًاوهس  یسک  رگا   ( 310 هلأسم . ) تسا لطاب  وا  هرمع  دیامن ، ریصقت  دنک و  كرت  ار  یعس 
ماجنا نامز   ( 311 هلأسم  ) یعـس نامز  تسین . لطاب  وا  هرمع  تروص  نیا  رد  دـیامن و  هداعا  ار  ریـصقت  دـهد و  ماـجنا  ار  یعـس  ددرگرب و 

دعب دیاب  تسا و  لطاب  دوش ، ماجنا  نآ  زامن  ای  فاوط  زا  لبق  ًادـمع  یعـس  رگا  و  تسا . فاوط  زامن  فاوط و  ندروآ  اج  هب  زا  سپ  یعس ،
مامتا يارب  تقو  هک  ینامز  اـت  تسینيروف و  فاوط  زاـمن  زا  سپ  یعـس  ماـجنا  بوجو   ( 312 هلأسم . ) ددرگ هداعا  فاوط ، ِزامن  هماـقا  زا 
نامه  ( 313 هلأسم  ) یعـس ناکم  دوش . ماجنا  نکمم  تصرف  نیلّوا  رد  تسا  رتهب  دنچره  تسا . زیاج  یعـس  ریخأت  تسایقاب ، هرمع  لامعا 

رد رگا  الاب و  تاقبط  رد  ای  دشاب  لّوا  هقبط  رد  هک  دنکیمن  یقرف  و  تسا . هورم  افـص و  هوک  ود  لصاف  ّدح  یعـس  ناکم  دش  نایب  هک  روط 
ياعسم رد  یعس   ( 314 هلأسم . ) تسا حیحص  مه  اجنآ  زا  یعـس  دوش ، ثادحا  ناکم  نیا  رد  نیمزریز  ای  دوش  هفاضا  یناقوف  تاقبط  هدنیآ 

 ( 315 هلأسم  ) یعس رد  تباین  دشابیم . حیحـص  تسا ، لبق  زا  رتولج  نآ  رد  ّتین  ّلحم  هدش و  رتضیرع  هک  یـسمش ) لاس 1387   ) دیدج
نآ زا   ( 316 هلأسم . ) دریگب بیان  دیاب  دیامن ، یعس  نآ  رئاظن  یلدنص و  قبط و  رد  ای  هراوس  ای  هدایپ  درادن  تردق  هجو  چیه  هب  یـسک  رگا 

تسا و حیحص  هضاحتـسم  ای  اسفن  ای  ضئاح  نز  یعـس  دشابیمن ، دجـسم  زین  یعـس  لحم  تسین و  یعـس  تّحـص  طرـش  تراهط ، هک  اج 
، نانز هناهام  تداع  لثم  يرذـع  نتـشاد  تهج  هب  هک  یـسک   ( 317 هلأسم . ) دـنکیمن تیافک  تسین و  حیحـص  لیلد  نیا  هب  نتفرگ  بئاـن 

زامن ات  دنک  ربص  ینعی  دیامنب . بیترت  تیاعر  تسا  مزال  دـهد ، ماجنا  شدوخ  دـیاب  ار  یعـس  تسا و  هتفرگ  بیان  نآ  زامن  فاوط و  يارب 
اب رخآ  ات  لّوا  زا  دیاب  تسا  تدابع  یعس  نوچ   ( 318 هلأسم  ) ّتین یعس 1 . تابجاو  دیامن . زاغآ  ار  یعس  سپس  دوش و  مامت  بیان  فاوط 
نآ دیاب  دربب ، شباوخ  دنهدیم ، یعس  ار  وا  رگا  ای  دیامن ، ایر  یعـسيانثا ،  رد  یـسک  رگا  نیا  ربانب  دشاب ، لمع  هب  هّجوت  اب  بّرقت و  دصق 
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عورش افص  زا  دیاب  یعـس   ( 319 هلأسم  ) هورم هب  متخ  افص و  زا  یعـس  عورـش  . 2 دـیامن . كرادـت  هدومن ، ایر  ای  هدوب  باوخ  هک  ار  رادـقم 
زاب افص  هب  هورم  زا  هک  هاگنآ  دوشیم و  بوسحم  رود  کی  نیا  دورب و  هورم  يادتبا  هب  افص  يادتبا  زا  دیاب  مرحم  هک  بیترت  نیا  هب  دوش ،

 ( 320 هلأسم . ) دوش مامت  یعـس  دـسرب و  هورم  هب  متفه  رود  رد  ات  دـهدیم  همادا  بیترت  نیمه  هب  دـسریم و  ناـیاپ  هب  مّود  رود  ددرگیم ،
هورم یبیـشارس  يادتبا  هب  عورـش و  افـص  یبیـشارس  يادتبا  زا  هک  رادـقم  نیمه  دورب و  هورم  ای  افـص  هوک  يور  یطوش  ره  رد  تسین  مزال 
دیاب یعس  ماگنه  رد   ( 321 هلأسم  ) هورم افص و  هب  ور  یعسم و  رد  یعس  ماجنا  . 3 دوشیم . بوسحم  طوش  کی  سکع ، هب  ای  دنک و  متخ 
جراخ ياضف  اـی  مارحلادجـسم  لـخاد  زا  یعـس  ماـگنه  رد  مرحم  رگا  و  دوش . یط  فراـعتم  لومعم و  تروص  هب  هورم  افـص و  نیب  ریـسم 

هب ور  هورم ، يوس  هب  تکرح  ماگنه  دیاب  مرحم   ( 322 هلأسم . ) دیامن ناربج  دیاب  ار  یعس  زا  رادقم  نآ  تسین و  حیحص  دنک ، روبع  دجسم 
هاگن یلو  تسین . حیحـص  نتفر  ولهپ  هب  ای  نتفر  بقع  بقع  نیا  ربانب  دـنک . تکرح  افـص  هب  ور  افـص ، فرط  هب  تشگزاب  ماـگنه  هورم و 
بقع ینعی  دـهد ، ماجنا  فراعتم  ریغ  ار  یعـس  زا  یتمـسق  یـسک  رگا   ( 323 هلأسم . ) درادن لاکـشا  رـس ، ندـنادرگرب  ای  فارطا  هب  ندرک 

 ( 324 هلأسم  ) یپ رد  یپ  لماک و  رود  تفه  ماجنا  . 4 دیامن . هداعا  ار  یعس  زا  رادقم  نامه  ددرگرب و  دیاب  دیامن ، تکرح  ولهپ  هب  ای  بقع 
دادعت ًادمع  یسک  رگا   ( 325 هلأسم . ) تسین حیحـص  نآ  نداد  ماجنا  رتدایز  ای  رتمک  دشاب و  لماک  طوش  تفه  دیاب  یعـس  طاوشا  دادـعت 

هب دـیامن ، كرادـت  ار  نآ  دـناوتیم  ریـصقت  زا  لـبق  یلو  تسا  هدرک  هاـنگ  دـهد ، ماـجنا  طوش  تفه  زا  رتداـیز  اـی  رتمک  ار  یعـس  طاوشا 
نامه زا  ار  یعـس  دشاب ، متفه  طوش  زا  دـعب  طاوشا  ماجنا  لاح  رد  رگا  دـنک و  ناربج  ار  دوبمک  تسا ، هداد  ماجنا  رتمک  رگا  هک  یتروص 

زا رتدایز  ای  رتمک  ار  یعـس  طاوشا  دادـعت  دـمع  يور  زا  یـسک  رگا   ( 326 هلأسم . ) تسا حیحـص  وا  هرمع  دیامن و  ریـصقت  دـنک و  اهر  اج 
طوش تفه  زا  رتمک  ًالهج ، ای  ًاوهس  ار  یعس  دمهفب  یسک  رگا   ( 327 هلأسم . ) تسا لطاب  وا  هرمع  دیامن ، ریصقت  دهد و  ماجنا  طوش  تفه 

دناوتیمن رگا  و  دیامن . ناربج  تسا ، هدادن  ماجنا  دراد  نیقی  هک  یعس  طاوشا  زا  دادعت  نآ  ددرگرب و  دیاب  دناوتیم  رگا  تسا ، هداد  ماجنا 
رگا  ( 328 هلأسم . ) تسا حیحـص  وا  هرمع  دـنک و  هداعا  تسین  مزال  دـشاب ، هداد  ماجنا  ار  ریـصقت  هچناـنچ  و  دریگب . بیاـن  دـیاب  ددرگرب ،

ریصقت و زا  لبق  رگا  دشاب و  هدرک  ریـصقت  دنچ  ره  تسین ، لطاب  وا  هرمع  دهد ، ماجنا  طوش  تفه  زا  شیب  ار  یعـس  ًالهج  ای  ًاوهـس  یـسک 
ریـصقت دـنک و  اهر  اج  نامه  زا  ار  یعـس  دـیاب  تسا ، هداد  ماجنا  طوش  تفه  زا  شیب  ار  یعـس  هک  دـمهفب  یفاضا  طاوشا  ماـجنا  لاـح  رد 

دوخ کش  هب  دیابن  دنک ، کش  نآ  ياهطوش  دادعت  رد  یعـس  ندش  مامت  زا  دعب  یـسک  رگا   ( 329 هلأسم . ) تسا حیحص  وا  هرمع  دیامن و 
رد رگم  دریگ ، رس  زا  ار  نآ  دیاب  تسا و  لطاب  وا  یعس  دنک ، کش  اهطوش  دادعت  رد  یعـس  يانثا  رد  یـسک  رگا   ( 330 هلأسم . ) دنک انتعا 

کش مکح  یعس  رد  نامگ   ( 331 هلأسم . ) دیامن ریصقت  دنک و  مامت  ار  یعـس  دراذگب و  تفه  رب  ار  انب  دیاب  هک  تشه ، تفه و  نیب  کش 
ًافرع هک  دـتفیب  هلـصاف  ردـقنآ  یعـس  ِطاوشا  نیب  دـیابن  ینعی  تسا ، مزال  یعـس  طاوشا  نیب  یفرع  تالاوم  تیاـعر   ( 332 هلأسم . ) دراد ار 
هورم افصيور و  ای  دنک  تحارتسا  ای  دنیـشنب  يردق  طاوشا  نیب  یّتح  ای  طوش  ره  رخآ  رد  دناوتیم  مرحم  یلو  دوشن . بوسحم  یپ  ردیپ 
رـسپ مکح  نیا  و  تسا . بجاو  نادرم  يارب  یعـس ، لاح  رد  ندوب  نوتخم   ( 333 هلأسم  ) ندوب نوتخم  . 5 دهد . همادا  ار  یعـس  دعب  دورب و 
هیفرع تالاوم  هکنآ  طرش  هب  دنک ، عطق  ار  دوخ  یعس  یلیلد  ره  هب  یسک  رگا   ( 334 هلأسم  ) یعس عطق  ماکحا  دوشیم . لماش  زین  ار  غلابان 

. دشاب هداد  ماجنا  طوش  دنچ  ًالبق  هک  دـنکیمن  یقرف  دـهد و  همادا  تسا  هدرک  عطق  هک  اج  نامه  زا  دـناوتیم  ًادـعب  دـشاب ، هدروخن  مه  هب 
زا ای  یعس  زا  یـسک  رگا   ( 336 هلأسم . ) تسا ّبحتـسم  تقو  لّوا  زامن  كرد  ای  تعامج  زاـمن  هب  ندیـسر  يارب  یعـس  عطق   ( 335 هلأسم )
دنک كرت  ار  یعـس  لحم  هکنیا  نودـب  دوشیم و  لطاب  یعـس  زا  طوش  نآ  ای  یعـس  دوش ، فرـصنم  تسا ، نآ  ماجنا  لاـح  رد  هک  یطوش 
رئاز يارب  یعـس  ماـگنه  ریز  لاـمعا  ماـجنا   ( 337 هلأسم  ) یعـس تاّبحتـسم  بادآ و  دـنک . عورـش  لّوا  زا  ار  طوش  نآ  اـی  یعـس  دـناوتیم 

هتفر و افص  يالاب  ندب  لد و  یمارآ  اب  دوش و  هّجوتم  افصيوس  هب  تسا  دوسالارجح  لباقم  هک  يرد  زا  تسا  ّبحتـسم   1 تسا : ّبحتسم 
رطاخ هب  ار  یهلا  ياهتمعن  دروآ و  اج  هب  ار  یهلا  ياـنث  دـمح و  دـنک و  ور  تسا  نآ  رد  دوسـالارجح  هک  ینکر  هب  دـنک و  رظن  هبعک  هب 

َال ُهَدْـحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  . » هبترم تفه  « ُهللا َّالا  َهلا  ـال  . » هبترم تفه  « هللاُدْـمَْحلأ . » هبترم تفه  ُرَبْکأ » ُهللاأ  : » دـیوگب ار  راـکذا  نیا  سپـس  درواـیب ،

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 591 

http://www.ghaemiyeh.com


لآ دّمحم و  رب  تاولص  سپس  هبترم . هس  ٌریِدَق » ٍءْیَـش  ِّلُک  یَلَع  َوُه  َو  ُتوُمَی  َال  ٌّیَح  َوُه  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  ُدْمَْحلا  َُهل  َو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل  َکیِرَش 
ِّیَْحلا ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  ِموُّیَْقلا  ِّیَْحلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  اَنَالْوَأ  اَـم  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  اَناَدَـه  اَـم  یَلَع  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  : » دـیوگب هبترم  هس  و  دتـسرفب ، دّـمحم 

َهِرَک َْول  َو  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  ُهاَّیِإ  اَّلِإ  ُدـُبْعَن  َال  ُُهلوُسَر  َو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  : » دـیوگب هبترم  هس  سپ  ِِمئاَّدـلا »
ِیف اَِنتآ  َّمُهَّللا  : » دیوگب هبترم  هس  سپ  ِةَرِخْآلا » َو  اَْینُّدلا  ِیف  َنیِقَْیلا  َو  َۀَِیفاَْعلا  َو  َْوفَْعلا  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » دـیوگب هبترم  هس  سپ  َنوُکِرْـشُْملا »

. هبترم دص  « هللاُدْمَْحلأ . » هبترم دص  « ُهللاِّالا َهلا  ال  . » هبترم دص  « ُرَبْکأ ُهللاأ  : » دیوگب نآ  زا  سپ  ِراَّنلا » َباَذَع  اَِنق  َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح  اَْینُّدلا 
ُهَدْحَو ُدْمَْحلا  َُهل  َو  ُْکلُْملا  ُهَلَف  ُهَدْحَو  َباَزْحَْألا  َبَلَغ  َو  ُهَْدبَع  َرَـصَن  َو  ُهَدْعَو  َزَْجنَأ  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  : » دیوگب سپ  هبترم . دـص  « هللاَناْحبُـس »

َال َمْوَی  َکِشْرَع  ِّلِظ  ِیف  ِینَّلِظَأ  َّمُهَّللا  ِِهتَـشْحَو  َو  ِْربَْقلا  ِۀَْملُظ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِتْوَْملا  َدَْعب  اَم  ِیف  ِتْوَْملاِیف و  ِیل  ْكِرَاب  َّمُهَّللا  ُهَدْـحَو 
َال يِذَّلا  َمیِحَّرلا  َنَمْحَّرلا  َهَّللا  ُعِدْوَتْـسَأ  : » دیوگب دراپـسبیلاعت و  كرابت و  دنوادخ  هب  ار  شلام  شنید و  شدوخ و  ًاررکم  و  َکُّلِظ » اَّلِإ  َّلِظ 
ُهللاأ : » دیوگب سپس  ِۀَْنتِْفلا » َنِم  ِینْذِعَأ  َو  ِِهتَِّلم  یَلَعِینَّفََوت  َو  َکِِّیبَن  ِۀَّنُس  َو  َِکباَتِک  یَلَع  ِیْنلِمْعَتْسا  َّمُهَّللا  ِیلْهَأ  َو  ِینیِد  َو  یِـسْفَن  ُهُِعئاَدَو  ُعیِـضَی 

ار لمع  نیا  مامت  یـسک  رگا  دـیامن . هداعا  ار  اعد  زاب  دـیوگب و  ُرَبْکأ » ُهللاأ   » هرابود و  دـنک ، رارکت  ار  قباس  ياـعد  سپـس  هبترم . هس  ُرَبْکأ »
ٍْبنَذ َّلُک  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  : » دناوخب ار  اعد  نیا  دیامن و  هبعک  هب  ور  تسا  ّبحتسم   2 دناوخب . دناوتیم  هک  رادقم  ره  دهد ، ماجنا  دناوتیمن 

ِینْمَحَْرت ُُهلْهَأ  َْتنَأ  اَم  ِیب  ْلَعْفَت  ْنِإ  َکَّنِإَف  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  اَم  ِیب  ْلَْعفا  َّمُهَّللا  ُمیِحَّرلا  ُروُفَْغلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ِةَرِفْغَْملِاب  َّیَلَع  ْدـُعَف  ُتْدُـع  ْنِإَف  ُّطَق  ُُهْتبَنْذَأ 
َکَّنِإَف ُُهلْهَأ  اَنَأ  اَم  ِیب  ْلَعْفَت  َال  َّمُهَّللاِینْمَحْرا  ِِهتَمْحَر  َیلِإ  ٌجاَتُْحم  اَنَأ  ْنَم  اَیَف  َِکتَمْحَر  َیلِإ  ٌجاَتُْحم  اَنَأ  َو  ِیباَذَـع  ْنَع  ٌِّینَغ  َْتنَأَف  ِیْنبِّذَُـعت  ْنِإ  َو 

: دیوگب سپ  ِینْمَحْرا » ُروُجَی  َال  ٌلْدَع  َوُه  ْنَم  اَیَف  َكَرْوَج  ُفاَخَأ  َال  َو  ََکلْدَع  یِقَّتَأ  ُتْحَبْـصَأ  ِینِْملْظَت  َْمل  َو  ِیْنبِّذَُعت  ُُهلْهَأ  اَنَأ  اَم  ِیب  ْلَعْفَت  ْنِإ 
تسا هدش  دراو  فیرش  ثیدح  رد   3 َِکتَمْحَِرب » ِراَّنلا  َنِم  ِینْذِـعَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ُُهِلئاَن  ُدَْـفنَی  َال  َو  ُُهِلئاَس  ُبیِخَی  َال  ْنَم  اَـی  »

دوش و همّظعم  هبعک  هّجوتم  دیآیم  نییاپ  افـص  زا  هک  یماگنه  دهد و  لوط  ار  افـص  رب  نداتـسیا  دوش ، دایز  وا  لام  دهاوخب  هک  یـسک  ره 
َال َمْوَی  َکِشْرَع  ِّلِظ  ِیف  ِینَّلِظَأ  َّمُهَّللا  ِهِْکنَـض  َو  ِهِْقیَـض  َو  ِِهتَْملُظ  َو  ِِهتَـشْحَو  َو  ِِهَتبْرُغ  َو  ِِهتَْنِتف  َو  ِْربَْقلا  ِباَذَـع  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » دـیوگب
اَی ُداَوَج  اَی  َْوفَْعلا  َْوفَْعلا  َْوفَْعلا  ِْوفَْعلا  یَلَع  ُبِیُثی  ْنَم  اَی  ِْوفَْعلاـِب  َیلْوَأ  َوُه  ْنَم  اَـی  ِْوفَْعلاـِب  َرَمَأ  ْنَم  اَـی  ِْوفَْعلا  َّبَر  اَـی  : » دـیوگب سپ  کُّلِظ » اَّلِإ  َّلِـظ 
رد تسا  ّبحتـسم   5 دنک . یعـس  هدایپ  تسا  ّبحتـسم   4 ِکتاَضْرَم » َو  َِکتَعاَِطب  ِیْنلِمْعَتْـسا  َو  َکَتَمِْعن  َّیَلَع  ْدُدْرا  ُدـیَِعب  اَـی  ُبیِرَق  اَـی  ُمیِرَک 

نیلّوا ای  هنایم  هرانم  هب  هک  یماـگنه  تسا  ّبحتـسم   6 دـنک . هلوره  تسا ، هدـش  عقاو  گنر  زبسياهغارچ  نیب  ًالعف  هک  یعـس  زا  يرادـقم 
َْتنَأ َکَّنِإ  ُمَْلعَت  اَّمَع  ْزَواََـجت  َو  ْمَحْرا  َو  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دـیوگب دـسریم  زبـس  غارچ 
ِیلَمَع ْلَّبَقَتَف  ِیتَُّوق  َو  ِیلْوَح  َِکب  َو  ِییْعَس  ََکل  َّمُهَّللا  یِّنِم  ْلَّبَقَت  َو  ِیل  ُهْفِعاَضَف  ٌفیِعَـض  ِیلَمَع  َّنِإ  َّمُهَّللا  ُمَْوقَأ  َیِه  ِیتَِّللِینِدْها  َو  ُمَرْکَْألا  ُّزَعَْألا 

َو ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِّلَص  ِدوُْجلا  َو  ِءاَمْعَّنلا  َو  ِمَرَْکلا  َو  ِلْوَّطلا  َو  ِّنَْملا  اَذ  اَی  : » دـیوگب تشذـگ  ّلحم  نآ  زا  هک  یتقو  و  َنیِقَّتُْملا » َلَمَع  ُلَـبْقَی  ْنَم  اَـی 
هتفگ افص  يارب  هچنآ  دور و  الاب  هوک  زا  دیسر ، هورم  هب  هک  یماگنه   7 ُمیِرَک » اَی  َْتنَأ  اَّلِإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َال  ُهَّنِإ  ِیبُونُذ  ِیل  ْرِفْغا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ 

اَی ِْوفَْعلا  یَلَع  ُبِیُثی  ْنَم  اَی  َْوفَْعلا  َنَّیَز  ْنَم  اَی  ِْوفَْعلا  یَلَع  َّلَد  ْنَم  اَی  ِْوفَْعلا  یَلَع  يِزْجَی  ْنَم  اَی  ِْوفَْعلِاب  َرَمَأ  ْنَم  اَی  : » دیوگب سپس  دروآ  اج  هب  دش ،
ششوک ندرک  هیرگ  رد  یعس ، لاح  رد   8 ْوفَْعلا » َْوفَْعلا  َْوفَْعلا  ِْوفَْعلا  َّبَر  اَی  ِْوفَْعلا  یَلَع  وُفْعَی  ْنَم  اَی  ِْوفَْعلا  یَلَع  یِطُْعی  ْنَم  اَـی  َْوفَْعلا  ُّبُِحی  ْنَم 

ِّلُک ِیف  َِکب  ِّنَّظلا  َنْسُح  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » دناوخب زین  ار  اعد  نیا  دنک و  اعد  رایسب  یعـس ، لاح  رد   9 دراد . او  هیرگ  هب  ار  دوخ  دنک و 
« َْکیَلَع ِلُّکَوَّتلاِیف  ِۀَّیِّنلا  َقْدِص  َو  ٍلاَح 

ریصقت مجنپ :

. دـنک هاـتوک  ار  دوخ  نخاـن  اـی  تروـص  اـی  رـس  يوـم  زا  يرادـقمینعی  دـیامن . ریـصقت  یعـس ،  ماـمتا  زا  سپ  دـیاب  مرحم  هلأسم 338 )  )
 ( 340 هلأسم . ) دوش هاتوک  تروص  ای  رـس  يوم  زا  يرادقم  مه  دوش و  هتفرگ  نخان  زا  يرادقم  مه  هک  تسا  رتهب  ریـصقت  رد   ( 339 هلأسم )

ریصقت هک  دراد  ار  یـسک  مکح  دنکب ، ار  نآ  وم ، ندیچ  ياج  هب  یـسک  رگا  تسا و  مارح  هکلب  دنکیمن ، تیافک  ریـصقت  يارب  وم  ندنک 
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ًادمع یسک  رگا   ( 342 هلأسم . ) دوش هدروآ  اج  هب  بّرقت  دـصق  هّجوت و  اب  دـیاب  تسا و  تادابع  زا  زین  ریـصقت   ( 341 هلأسم . ) تسا هدرکن 
ای ًاوهس  یسک  رگا   ( 343 هلأسم . ) دهد ماجنا  ار  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  ًادعب  دنک و  ریـصقت  دیاب  دوشیمن و  لطاب  شاهرمع  دنکن ، ریـصقت 
رد زونه  رگا  سپ  دنک . هداعا  زین  ار  يدعب  لامعا  دیامن و  ریصقت  دیاب  دمآ  شدای  هک  اجره  تسا و  حیحص  شاهرمع  دنکن ، ریـصقت  ًالهج 
زا سپ  دیاب  ریصقت   ( 344 هلأسم . ) دریگب بئان  دیاب  هنرگ  دـنک و  هداعا  شدوخ  دـیاب  دراد ، فراعتم  تشگزاب  ناکما  ای  دراد  روضح  هّکم 

يروف یعس  زا  سپ  ریصقت  بوجو   ( 345 هلأسم . ) دیامن هداعا  دیاب  نآ  زا  سپ  دنک ، ریصقت  یعس  زا  رتدوزیـسک  رگا  دوش و  ماجنا  یعس 
رد درادن و  یصخشم  ناکم  ریصقت   ( 346 هلأسم . ) تسا زیاج  دراد ، تقو  هرمع  لامعا  ریاس  يارب  مرحم  هک  ینامز  اـت  نآ  ریخاـت  تسین و 

کش ریـصقت  زا  دعب  مرحم  رگا   ( 347 هلأسم . ) دریذـپ تروص  هورم  رد  ای  یعـس  لحم  رد  ًامتح  تسین  مزال  تسا و  حیحـص  اـهناکم  همه 
نخان ای  وم  شدوخ ، ریـصقت  زا  لبق  دناوتیم  مرحم   ( 348 هلأسم . ) دنک انتعا  دوخ  کش  هب  دیابن  هن ، ای  تسا  هداد  ماجنا  حیحـص  هک  دـنک 
يارب یّنس  هعیـش و  ندرک  ریـصقت   ( 349 هلأسم . ) دـنزیمن يرگید  ای  دوخ  مارحا  هب  يررـض  دـیامن و  هاـتوک  ریـصقت  ناونع  هب  ار  يرگید 
ندش نایامن  تروص  رد  دنچ  ره  دنناشوپب ، مرحمان  دید  زا  ار  دوخ  يوم  ریـصقت  ماگنه  دیاب  ناوناب   ( 350 هلأسم . ) درادن لاکشا  رگیدمه 

، دوب هدش  مارح  مرحم  رب  مارحا  هطساو  هب  هک  یتامّرحم  همه  ریصقت ،  زا  دعب  هدرفم  هرمع  رد   ( 351 هلأسم . ) تسا حیحص  نانآ  ریصقت  وم ،
. ددرگیم لالح  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  ماجنا  زا  سپ  هک  شوخ  يوب  لامعتسا  رسمه و  اب  یکیدزن  زا  ریغ  هب  دوشیم ، لالح 

نآ زامن  ءاسن و  فاوط  متفه : مشش و 

ًاروف ءاسن  فاوط  تسین  مزال   ( 353 هلأسم . ) دوشیم بجاو  مرحم  رب  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  ماجنا  ریـصقت ، اـی  قلح  زا  سپ   ( 352 هلأسم )
ءاسن و فاوط   ( 354 هلأسم . ) تسا زیاج  دشاب ، تقو  نآ  زامن  فاوط و  ماجنا  يارب  هک  ینامز  ات  نآ  ریخأت  هکلب  دوش ، ماجنا  ریصقت  زا  دعب 
 ( 355 هلأسم . ) دـشاب ءاسن  فاوط  دـصق  هب  دـیاب  هک  ّتین  رد  رگم  تسا ، نآ  زامن  هرمع و  فاوط  لـثم  ماـکحا ، تیفیک و  رظن  زا  نآ  زاـمن 

كرت ار  ءاسن  فاوط  ًادمع  یـسک  رگا   ( 356 هلأسم . ) تسا بجاو  غلابان  غلاب و  ناوج و  ریپ و  نز ، درم و  همه  رب  نآ  زاـمن  ءاـسن و  فاوط 
. دـنک جاودزا  دـناوتیمن  دـشاب  هّـچب  رگا  ددرگیمن و  لـالح  وا  رب  درم  دـشاب  نز  رگا  دوـشیمن و  لـالح  وا  رب  نز  دـشاب  درم  رگا  دـنک ،

هطساو هب  ای  ًاوهس  ای  ًادمع  یسک  رگا  یلو  دوشیمن ، لالح  رـسمه  نآ  نودب  تسا و  بجاو  هچرگ  نآ ، زامن  ءاسن و  فاوط   ( 357 هلأسم )
زا ات  درواین  اج  هب  ار  ءاسن  فاوط  یـسک  رگا   ( 358 هلأسم . ) تسا حیحـص  وا  هرمع  درواین ، اج  هب  ار  نآ  هلأسم  نتـسادن  ّتلع  هب  ای  يرذع 

یسک رگا   ( 359 هلأسم . ) دریگب بیان  دیاب  دراد ، تّقـشم  رگا  دروآ و  اج  هب  ددرگرب و  شدوخ  دـیاب  دـناوتیم  رگا  ددرگرب ، همّرکم  هّکم 
. تسا رتهب  رتش  هچرگ  تسا ، دنفـسوگ  کی  نآ  هراّفک  دـهدب و  هراّفک  دـیاب  دـنک ، یکیدزن  يرگید  اب  ءاسن  فاوط  ندروآ  اج  هب  زا  لـبق 

. دوشیم لالح  مرحم  رب  زین  شوخ  يوب  لامعتسا  رسمه و  نآ ، زامن  ءاسن و  فاوط  زا  دعب   ( 360 هلأسم )

روصحم دودصم و  ماکحا 

روصحم ای  دودـصم  هکنیا  رگم  دـناسر ، نایاپ  هب  ار  هرمع  لاـمعا  تسا  بجاو  دـش ، هدرفم  هرمع  مارحا  هب  مرحم  هک  یـسک   ( 361 هلأسم )
نمشد ریظن  یلماع  هک  تسا  یسک  دودصم   ( 362 هلأسم . ) دنک لمع  دیآیم  ًالیذ  هک  یّـصاخ  ماکحا  قبط  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  دوش 

، فعض ضرم ، هطساو  هب  هک  تسا  یـسک  روصحم   ( 363 هلأسم . ) دـنک عنم  هرمع  لامعا  ماجنا  زا  ار  وا  نآ ، رئاظن  لیـس و  ای  راـکبلط و  و 
لامعا ریاس  ماجنا  زا  لـبق  مارحا و  زا  دـعب  یـسک  رگا   ( 364 هلأسم . ) دـشاب زجاع  هرمع  لامعا  ماجنا  زا  نآ ، رئاظن  ناوختـسا و  یگتـسکش 

، رگید یناکم  رد  ای  هدـش و  زجاع  ای  عونمم  هرمع ، لامعا  ماجنا  زا  هکیّلحم  نامه  رد  دـناوتیم  دوش ، روصحم  اـی  دودـصم  هدرفم ، هرمع 
. دیامنب مه  ریصقتینابرق  رب  هوالع  هک  تسا  بوخ  رایـسب  و  ددرگ . جراخ  مارحا  زا  دنک و  ینابرق  دنفـسوگ  کی  ای  واگ  کی  ای  رتش  کی 
. دهد ماجنا  دیاب  دشاب  هتـشادن  تّقـشم  رگا  نتفر ، رگید  هار  زا  ای  نداد  لوپ  ریظن  دشاب ، ياهراچ  دودـصم  عنم  عفر  يارب  رگا   ( 365 هلأسم )
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. دهد ماجنا  دیاب  درادن  تّقشم  رگا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  اوادم  ریظن  ياهراچ  روصحم ، يارب  نآ  دننام  ضرم و  عفر  يارب  رگا   ( 366 هلأسم )
دعب دوش و  جراخ  مارحا  زا  دریگب و  هزور  یپ  رد  یپ  زور  هس  دیاب  دشاب ، هتـشادن  ینابرق  رب  تردق  روصحم  ای  دودـصم  رگا   ( 367 هلأسم )

. دریگب هزور  زور  تفه  نطو  هب  تشگرب  زا 

یقالخا تارّکذت  هقّرفتم و  ماکحا 

ار زامن  دیاب  یمارگ  نیرئاز  تسا و  ّبحتسم  دوشیم ، رازگرب  نیفیرش  نیمرح  رد  هک  ّتنـس  لها  تعامج  زامن  رد  تکرـش   ( 368 هلأسم )
ّبحتسم  ( 369 هلأسم . ) دننک هداعا  دـیاب  تسین و  حیحـص  زامن  نآ  هب  ندرک  افتکا  یلو  دـنناوخب . دـنناوخیم ، نانآ  هک  یتروص  نامه  هب 

دجسم ود  نیا  رد  زامن  تلیضف  نینمؤم  تسین  راوازـس  دوش و  هدناوخ  یبنلادجـسم  مارحلادجـسم و  رد  هناگجنپ  ياهزامن  هک  تسا  دکؤم 
نینچمه تسین . زیاج  دجسم  ود  نیا  زا  جورخ  یبّنلادجـسم  مارحلادجـسم و  تعامج  زامن  هماقا  ماگنه   ( 370 هلأسم . ) دنهدب تسد  زا  ار 

رب هدجس   ( 371 هلأسم . ) دنـشاب تعامج  زامن  زا  ریغ  يرگید  راک  لوغـشم  ای  هدوب  رازاب  رد  تعاـمج  زاـمن  ماـگنه  نیرئاز ، تسین  راوازس 
ریـصح و نزبداب ، رهم ، زا  هدافتـسا   ( 372 هلأسم . ) دـشابیم حیحـص  تسا ، هتفر  راک  هب  یبنلادجـسم  مارحلادجـسم و  رد  هک  اهگنـس  عاونا 
373 هلأسم . ) تسین زیاج  دوشیم و  هعیش  نهو  ندش و  امن  تشگنا  بجوم  یبنلادجسم  مارحلادجسم و  رد  هدجس  يارب  نآ  رئاظن  ذغاک و 
افص و زا  گنس  نتشادرب   ( 374 هلأسم . ) دشابیم روآنامض  تسین و  زیاج  یبنلادجسم  مارحلادجسم و  زا  ءایشا  رگید  نآرق و  نتـشادرب  ( 

هتشادرب هنیدم  هّکم و  ياهناکم  ریاس  ای  فیرش و  دجـسم  ود  نآ  زا  هزاجا ، نودب  هک  یئیـش  ره  نتـشادرب  یلک  روط  هب  تسین و  زیاج  هورم 
زیاج دوشیم ، نایعیش  نید و  نایاوشیپ  هب  یمارتحایب  هعیـش و  نهو  بجوم  هک  یلمع  ره  ماجنا   ( 375 هلأسم . ) تسا نامض  بجوم  دوش ،

عیقب و ياههدرن  مرکاربمایپ و  حیرض  نیفیرش ، نیمرح  ياهبرد  ندیسوب  ندیـشک و  تسد  ریظن  ییاهراک  زا  دیاب  نارئاز  نیا  ربانب  تسین ؛
زیهرپ ًاّدـج  لیبق  نیا  زا  یلامعا  هکّربتم و  نکاما  ریاس  ای  عیقب  زا  كاخ  نتـشادرب  زین  بلاطوبا و  عیقب و  ياهناتـسربق  رد  ندـناوخ  زامن  اـی 

يروـهمج عّیــشت و  يوربآ  يــالتعا  بجوــم  دنــشاب و  هنوــمن  یقــالخا  رظن  زا  دــیاب  ادــخ  هناــخ  یناریا  نارئاز   ( 376 هلأسم . ) دـنیامن
تفوطع دنشاب و  هتشاد  يراکادف  راثیا و  تشذگ ، اب  هارمه  يراتفر  ناناملسم  ریاس  اب  زین  رگیدکی و  اب  تسا  مزال  نیاربانب  دندرگیمالسا .

. تـسا يرورـض  مزـال و  درم  نز و  يارب  یقـالخا  یمالـسا و  شـشوپ  تیاـعر   ( 377 هلأسم . ) دـشاب امرفمکح  نانآ  ناـیم  رد  یناـبرهم  و 
ییاهتبوطر  ( 378 هلأسم . ) دشاب فراعتم  هزادنا  هب  مرحمان  اب  اهنآ  سامت  و  دنـشاب . هتفرگور  یکـشم و  رداچ  اب  دـیاب  اه  نز  ًاصوصخم 

. تسین مزـال  اـهنآ  زا  باـنتجا  تسا و  تراـهط  هب  موـکحم  دوـشیم ، داـجیا  یبّنلادجـسم  اـی  مارحلادجـسم  فـک  يوشتـسش  رثا  رد  هـک 
، دراد روضح  هنیدـم  رد  ای  هّکم  رد  هک  یـسک  نیاربانب  درادـن . زور  هد  دـصق  هب  زاین  تسا و  حیحـص  رفاـسم  یّبحتـسم  هزور   ( 379 هلأسم )

يارب دـیاب  هدرفم  هرمع   ( 380 هلأسم . ) دشاب هتـشاد  هدهع  رب  اضق  هزور  دنچره  دریگب ، یّبحتـسم  هزور  رذـن و ... دـصق و  نودـب  دـناوتیم 
ِيدابع ِتقیقح  دـشاب ، رتالاب  رازگ  هرمع  نأش  زا  نآ  رارکت  ای  دـنک  ادـیپ  یحیرفت  هبنج  رگا  دوش و  هدروآ  اـج  هب  لاـعتم  دـنوادخ  ياـضر 

تـفر و هار  رد   ( 381 هلأسم . ) دـننک يریگتـسد  نارگید  زا  رّرکم ، ياههرمع  ياج  هب  نینمؤم  تسا  هتـسیاش  و  دـهدیم . تسد  زا  ار  دوخ 
یلدنـص رد  هک  یتروـص  ناـمه  هـب  دـنناوتیم  نـیرئاز  دـشاب ، گـنت  بـجاو  زاـمن  تـقو  رگا  اـمیپاوه ، رد  هدرفم و  هرمع  رفـس  تـشگرب 

نداتـسیا یبایهلبق ، دـنهدن ، هزاجا  امیپاوه  نیلوؤسم  رگا  هکلب  تسین . مزال  دراوم  ریاس  هلبق و  تیاعر  دـنناوخب و  ار  دوخ  زاـمن  دناهتـسشن ،
نیا هب  ًادـعب  هک  ییاهناکم  هنیدـم و  هّکم و  میدـق  دـیدج و  رهـش  همه  رد  ار  دوخ  زامن  دـنناوتیم  نارئاز   ( 382 هلأسم . ) تسین زیاـج  و ...

. تسا لضفا  ندناوخ  مامت  هکلب  دنناوخب ، مامت  دوشیم ، هدوزفا  اهرهش 

هدرفم هرمع  رارسا 

هدرفم هرمع  لزانم 
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. ادـخ اب  دـنویپ  يارب  هَّللا  يوس  ام  زا  ندـیرب  ّقَحلا : ) َیلإ  ِقلَخلا  َنِم  ریِـس   ) لّوا لزنم  لزنم : هس  ياراد  ینافرع و  تسا  يرفـس  هدرفم  هرمع 
لزنم تیدوبع . ءاقل و  ماقم  هب  لین  ات  دنویپ ، نآ  میکحت  رد  یعـس  ادخ و  اب  دـنویپ  رارمتـسا  همادا و  ّقَحلا : ) ِیف  ِّقَحلا  َنِم  ریِـس   ) مّود لزنم 
. تیدوبع ماقم  هب  ندیسر  ندش و  لماک  زا  سپ  تیاده ، روظنم  هب  عامتجا  قلخ و  نایم  هب  تشگزاب  قلَخلا : ) َیلإ  ِّقَحلا  َنِم  ریِس   ) مّوس

ّقحلا یلا  قلخلا  نم  ریس  لّوا : لزنم 

زا عوجر  تسا ، كولـس  لوا  ِلزنم  هک  هبوت  يانعم  تسا . هبوت  بتارم ، همه  زا  رتمهم  هبوت  تسا : یتاـماقم  بتارم و  ياراد  دوخ  لزنم  نیا 
اوه و زا  عوجر  سفن ، تیناحور  يوس  هب  تعیبط  زا  عوجر  یناحور ، سفن  هب  یناسنا  يوخ  زا  عوجر  هَّللا ، يوس  هب  اهتوغاط  اهناطیش و 

نایم زا  و  دـنامن . یقاب  وا  هّمذ  رب  قلخ  زا  ادـخ و  زا  یّقح  چـیه  هک  تسا  اههتـشذگ  كرادـت  لـئاضف و  تیونعم و  هب  هراـّما  سفن  سوه و 
و ندـنادرگ » ور   » زُج يزیچ  هبوـت ، ماـقم  نیداـینب  تقیقح  بـیترت ، نـیا  هـب  ناطیـش . زج  دـشابن  یـضاران  وا  زا  يدـحا  دور و  نوریب  مدرم 

ترـضح بناـج  هب  هّجوـت  يور  دوـشیم و  نادرگور  هدرک و  روـبع  بوـبحم  هب  لوـصو  عـناوم  زا  ادـخ ، هار  کـلاس  تـسین ، ندرکور » »
راثآ تاعبت و  رد  رّکفت  عوجر ، نیا  رد  زاـغآ  هطقن  درادیم . فوطعم  وا  يوس  هب  ار  شیوخ  رظن  رکف و  ماـمت  دروآیم و  ُهلـالَجَلَج » » قح

ساسحا نآ  یپ  رد  ینامیـشپ و  شتآ  نیمه  و  تسا . بلق  هنیـس و  رد  تمادـن  شتآ  ندرک  نشور  هلیـسو ، نیا  هب  ناهانگ و  زیگناتشحو 
لّوحت هیام  لامک و  يوس  هب  وا  هناکلاس  تکرح  فطع  هطقن  كولـس و  يارب  کلاس  هدننازیگنارب  هک  تسا  نتخیر  ورف  یتساک و  صقن و 

یهاگآ و هّجوت ، هظقی  يانعم  هظقی  دروآ . رامـش  هب  دیدج ، یناگدنز  زاغآ  دیاب  دیدرت ، نودـب  ار  هبوت  هک  تسا  نیا  تسوا . يدـنمدرد  و 
هک یقیفوـت  هب  هّجوـت  تسوا . كاـپ  میرح  ادـخ و  هناـخ  تلزنم  ردـق و  هب  هّجوـت  ياـنعم  هب  هظقی  یناـفرع ، رفـس  نیا  رد  تـسا و  يرادـیب 
زا یهاگآ  دنک . لوغشم  ار  وا  يزیچ  ای  یـسک  دیابن  ترفاسم  نیا  رد  هک  نیا  هب  هّجوت  تسا . هدرک  تیانع  شیوخ  هدنب  هب  ملاع  راگدرورپ 

ماجنا هب  هّجوت  دیـسر . دهاوخ  تیدوبع ) ءاقل و  ماقم   ) ناسنا تقلخ  زا  دوصقم  فدـه و  هب  دـهد  ماجنا  یلوبقم  هرمع  ای  ّجـح  رگا  هک  نیا 
ار ناراکهنگ  لمع  دـنوادخ  هک  نیا  و  ناهانگ ، ینعی  اهشزرا ؛» ّدـض   » و اهدـیابن »  » زا باـنتجا  و  تاـبجاو ، ینعی  اـهشزرا ؛»  » و اهدـیاب » »

ناگـشیپ اورپ  زا  دـنوادخ  طـقف ، طـقف و  اـنامه  َِنیقَّتُْملا (  َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  اـمَّن  تسا ) ؛ اوـقت  هب  هتـسباو  لاـمعا  یماـمت  یلوـبق  دریذـپیمن و 
ترفاـسم نیا  رد  هک  نیا  هب  هّجوـت  یهاـگآ و  هصـالخ  و  ناـعونمه . هب  تمدـخ  هژیو  هب  تاّبحتـسم ؛ هب  ماـمتها  هّجوـت و  زین  و  دریذـپیم .

َو ُُهلوُسَر  َو  ْمکَلَمَع  ُهللايرَیَـسَف  اُولَمْعا  ُِلق  تسا ) ؛ نیرهاط  همئا  مرکا و  ربمغیپ  دـنوادخ ، رـضحم  رد  يرگید ، لاـح  ره  دـننامه  یناـحور ،
یهاگآ هّجوت و  روحم  رب  هظقی ، داینب  ور ، نیا  زا  دـننیبیم . ار  امـش  لامعا  نانمؤم  وا و  هداتـسرف  دـنوادخ و  دـینک ، لـمع  وگب  َنُونِمْؤُْملا ( 

سپ هیلخت  دنادرگیم . هدامآ  نیـسپ  تاماقم  بتارم و  يارب  ار  تسود  يوک  رفاسم  کلاس و  هک  تسا  نیرفآ  تایح  يرادـیب  نیا  تسا و 
دنسپان و تشز و  تافص  زا  هرسکی  ار  لد  هک  تسا  نآ  هیلخت  ماقم  دنک . دوعـص  هیلخت »  » هبترم هب  لّوا  لزنم  رد  دیاب  هظقی ، هبوت و  ماقم  زا 

هریت هیام  هک  ار  یبلط و ...  هاج  تواقـش ، ّقلمت ، ایر ، ربک ، لخب ، دسح ، ریظن ؛ هلیذر  تافـص  زره  ياههشیر  دـنک و  یلاخ  یقالخا ، لئاذر 
دوخ بلق  نیمزرـس  زا  ار  تشز  ياهتلیذر  مّوقز  دنازوسب و  لئاذر ، نیا  ِكرت  رب  مزع  هدارا و  شتآ  هب  تسا ، یمدآ  يزور  هیـس  یتخب و 
ماـقم هب  هبترم ، نیا  زا  بیترت  نیدـب  دـنادرگ و  یناـسنا  ياهتلیـضف  توارط  اـب  ياـهلُگ  ِتشک  هصرع  ار  نآ  دـنَکَرب و  تّمه  ِتـسد  هـب 

، یتسد هداشگ  تواخس ، یهاوخ ، ریخ  ریظن ؛ هیلاع  لئاضف  ابیز و  صئاصخ  هب  لد  نتسارآ  هیلحت ،»  » ِتبترم ِداینب  هیلحت  دراذگب . اپ  هیلحت » »
لئاضف هب  ار  نتـشیوخ  ات  دشوکب  دیاب  تسود  هار  کلاس  تسا . تاقّلعت و ...  همه  زا  یگدازآ  دهز و  تفأر ، تقادص ، صالخا ، عضاوت ،

یمیهاربا يو ، هرمع  ای  ّجح  هک  تسا  تروص  نیا  رد  تسا و  لمع  رد  صالخا  صولخ و  هکلم  یتلیـضف ، ره  زا  رتمهم  دـیارایب و  یقالخا 
یـسک نآ  يوس  هب  نتـشیوخ  يور  نم  َنیکِرْـشُْملا ) َنِم  اَنَا  اـم  َو  ًاـفینَح  َضْرَـألا  َو  ِتاومَّسلا  َرَطَف  يذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  ّینِا  : ) دوب دـهاوخ 

ّتین ینافرع ، رفـس  نیا  رد  ناکلاس  نارئاز و  رگا  متـسین . ناکرـشم  زا  مصلاخ و  دوخ  نامیا  رد  نم  دیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  مدرک 
، دنهدن تلاخد  فیرـش  لمع  نیا  رد  ار  يورخا  ضارغا  یتح  يویند و  يّدام و  تسپ  ضارغا  زا  کی  چیه  دـننادرگ و  صلاخ  ار  شیوخ 
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ِهِّبَر ِهْجَو  َءاِغْتبا  اَِّلا  : ) دـنرواین رظن  رد  ار  وا  تیاضر  زج  دـنراد و  فوطعم  تیبلا » بحاص   » ناـبزیم و بناـج  هب  هرـسکی  ار  دوخ  هّجوت  هکلب 
َو : ) درک دـنهاوخ  هراظن  تسود ، يدونـشخ  رد  ار  دوخ  شالت  لوصحم  هاگنآ  شیوخ . يالاو  راگدرورپ  يدونـشخ  نتـسج  رگم  یلْعَاـْلا )

ْنَم َو  ِهَّللا  َۀَْغبِص  : ) تساهگنر نیرتهب  ادخ  گنر  هک  دنباین ؟ تسد  يدونشخ  نیا  هب  ارچ  و  دوش . دونشخ  هک  تسا  دوز  و  یَضْرَی ) َفوََسل 
هلیذر ندومن  نک  هشیر  زا  رذگ  زا  دـعب  اهبنارگ  عاتم  نیا  هتبلا  تسا ؟ رتهب  ادـخ  گنر  زا  یگنر  هچ  ادـخ و  گنر  ًۀَْغبِـص ) ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ 
هتکن نیا  هب  هّجوت  دتفایم ، نارئاز  گنچ  هب  هک  تسا  هلیذر  نیا  موش  جیاتن  ءوس و  بقاوع  هب  هّجوت  هلیـسو  هب  هیلخت  ماقم  رد  رهاظت ، ایر و 
ِساَّنلا َءائِر  َو  ًارََطب  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  : ) دنکیم طقاس  كرش  ّدح  رـس  ات  ار  یمدآ  رهاظت ، ایر و  گنر  هک  ّتیمها  رپ 
نوریب شیوخ  راید  زا  ییامندوخ  يارب  رورغ و  تسمرس  هک  دیشابن  ناسک  نآ  دننامه  ٌطیُحم ) َنُولَمْعَی  اِمب  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِلیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  َو 

هیلحت و هیلخت و  ماقم  زا  سپ  کلاس ، هیلجت  دراد . هطاحا  دـننکیم ، هک  يراک  ره  هب  ادـخ  دنتـشاد و  زاـب  ادـخ  هار  زا  ار  نارگید  دـندمآ ،
رّکفت اب  هارمه  نآرق  توالت  رد  موادت  هژیو  هب  ینید  تاضایر  هلیـسو  هب  دیابیم  صالخا ،»  » و تلادع »  » رـصنع ود  رب  رارمتـسا  تموادم و 

ّتیروحم هّیدّمحم ، تیالو  رضاح  قادصم  صخألاب  تیب  لها  هاگشیپ  هب  هّجوت  لّسوت و  لاعتم و  دنوادخ  هاگرد  هب  عّرـضت  اعد و  نآ ، رد 
یـسک ره  رّوصت  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  ماقم  نیا  تقیقح  و  دنک . دوعـص  هیلجت »  » ماقم هب  هادف ) انحاورا   ) مظعالا هَّللا  ّیلو  ناکما ، ملاع 

ِِهب یشْمَی  ًارُون  َُهل  اْنلَعَج  َو  : ) دوشیم رّونم  ادخ  رون  هب  کلاس  بلق  ماقم ، نیا  رد  دوشیم . یهلا  يایلوا  بیـصن  هک  تسا  یتبترم  نیا  دیآ و 
ماقم هب  دـناوتب  قح  فاطلا  ناـبهیاس  رد  كراـبم  رفـس  نیا  رد  اـت  دورب . هار  مدرم  ناـیم  رد  نآ  اـب  هک  میداد  رارق  وا  رب  يرون  و  ِساَّنلا ) ِیف 

ياهتساوخ ناکاپان و  زا  ار  ناکاپ  ناتمیق و  نود  زا  ار  نادنمـشزرا  اهشزرا و  ّدـض  زا  ار  اهشزرا  بیترت  نیدـب  ددرگ و  لـئان  تیدوبع 
تفلاخم  ) زا رگا  ًاناقُْرف ) ْمَُکل  ْلَـعْجَی  َهَّللا  اوُقَّتَت  ْنِا  دـهد ( ؛ زیمت  سوه ، اوه و  سفن و  نیرفآ  ّتلذ  ياـهشهاوخ  زا  ار  ادـخ  شخب  یلاـعت 

هک دنکیم  نآ  هن  کلاس ، بلق  اب  یهلا  راونا  یّلجت  دهدیم . رارق  لطاب  زا  قح  ییادج  يارب  ياهلیـسو  امـش  يارب  دـیزیهرپب ، ادـخ  نامرف )
لزنم هناگ  جنپ  تاماقم  نیا  عومجم  دیشچ . ار  نآ  يازفا  حور  نیریـش و  معط  ات  دیـسر  تبترم  نآ  هب  دیاب  اهنت  میروآ ، دونـش  تفگ و  رد 

َو ٍلِغاش  ِّلُک  ْنِم  َکِمْزَع  ِْلبَق  ْنِم  ِهَّلل   ِ َکَْبلَق ْدِّرَجَف  َّجَْـحلا  ََّتْدَرَأ  اذِا  : » تسا نایامن  رگهولج و  قداص  ماـما  دـنمجرا  دـنلب و  مـالک  رد  لّوا ،
َو ِِهئاضَِقل  ْمِّلَـس  َو  َِکتانَکَـس ، َو  َِکتاکَرَح  ْنِم  ُرَهْظَی  ام  ِعیمَج  یف  ِْهیَلَع  ْلَّکََوت  َو  َکـِِقلاخ  یِلا  اـهَّلُک  َكَرُوُما  ْضِّوَف  َو  ٍبِجاـح  ِّلُـک  ِبْجَح 
َو َکـِتَحار  َو  َِكداز  یلَع  ْدِـمَتْعَتال  َو  َنیقوـُلْخَْملا  ِۀَـهَج  ْنِم  َکـُمِْزَلت  ٍقوـُقُح  ْنِم  جرخأ  َو  َقـْلَْخلا  َو  َۀَـحارلا  َو  اْینُّدـلا  َِعد  َو  ِهِرَدَـق  َو  ِهِمْکُح 
َو ال ٌةَُّوق  َُهل  َْسَیل  ُهَّنَا  َمَْلعَِیل  ًالابَو  َو  ًاّوُدَع  ِْهیَلَع  ُهَرَّیَـص  ٍءْیَـش  یلَع  َدَمَتْعا  َو  ِهَّللا  اَضِر  یعَّدا  ِنَم  َّنِاَف  َِکلام ، َو  َِکبابَـش  َو  َِکتَُّوق  َو  َِکباحْـصَا 

ِنَنُـس َو  ِهَّللا  ِِضئارَف  ِتاقوَا  ِعار  َو  َۀَبْحُّصلا  ِنِسْحَا  َو  َعوُجُّرلا  وُجرَیال  ْنَم  َدادِْعتْـسا  َّدِعَتْـسا  َو  ِهِقیفَوت ، َو  یلاعَت  ِهَّللا  ِۀَمْـصِِعب  ّاِلا  ٍدَحَِأل  َو ال  ٌۀَلیح 
« ِتاقوألا ِماَود  یلَع  ِداَّزلا  ِراثیا  َو  ِءاخَّسلا  َو  ِۀَقَفَّشلا  َو  ِرْکُّشلا  َو  ِْربَّصلا  َو  ِلاِمتْحِْالا  َو  ِبَدَْألا  َنِم  َْکیَلَع  ُبِجَی  ام  َو  ملسوِِهلآَوِهیَلَعهللایَّلَص  ِهِِّیبَن 

يادـخ يارب  بجاح ، عنام و  هدـننک و  لوغـشم  هنوگ  ره  زا  لمع  زاغآ  زا  شیپ  ار  دوخ  بلق  سپ  يروآ ، ياج  هب  ّجـح  یتساوخ  هاـگ  ره 
رد هد و  رارق  لیکو  ار  شیوخ  قلاخ  دوخ ، تانکس  تاکرح و  مامت  رد  راذگاو و  دنوادخ  هب  ار  شیوخ  روما  نایرج  نک و  رانک  رب  لاعتم 
ات نک (  جراخ  مدرم  قوقح  زا  ار  دوخ  نک و  اهر  ار  نامدرم  یگدوسآ و  ایند و  شاـب و  میلـست  عیطم و  وا ، ریدـقت  مکح و  ناـمرف و  ربارب 
نآ اریز  نکم ؛ دامتعا  دوخ  تورث  یناوج و  ییاـناوت و  ناراـی و  هشوت و  داز و  هب  هار ) نیا  رد   ) و دنـشابن ) یـضاران  راـکبلط و  وت  زا  مدرم 

ررض و بجوم  نمـشد و  ار  زیچ  نامه  دنوادخ  دنک ، دامتعا  يرگید  زیچ  هب  لاح  نیا  اب  دنک و  یهلا  میلـست  اضر و  ماقم  يوعد  هک  سک 
بناج زا  هدش  اطعا  قیفوت  تمصع و  هب  رگم  تسین  يریبدت  تردق و  ار  سک  چیه  هن  وا و  هن  هک  دنادب  دمهفب و  وا  ات  دنادرگیم ، وا  لابو 

تقافر و تبحاصم و  رد  تسین و  وت  يارب  تعجارم  دـیما  ایوگ  هک  نک  ّدعتـسم  هداـمآ و  ار  دوخ  ياهزادـنا  هب  رفـس ) نیا  رد   ) و دـنوادخ .
تسا بجاو  وت  رب  هچنآ  ار و  يدّمحم  لوسر  ننس  یهلا و  تابجاو  تاقوا ، هتـسویپ  شاب و  رادرک  وکین  راتفرـشوخ و  نارگید ، اب  یهارمه 

تاعارم شـشخب ، یتسد و  هداشگ  يدـنوادخ و  ياهتمعن  رکـش  تائالتبا و  اهیتحاران و  ربارب  رد  يراـبدرب  لّـمحت و  یفرع و  بادآ  زا 
. تسُج میهاوخ  دوس  نآ  زا  يدعب  لزانم  رد  هک  هدش  لقن  يرابرهگ  تانایب  تیاور ، نیا  همادا  رد  قداص  ماما  زا  امن .
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ّقحلا یف  ّقحلا  نم  ریس  مّود : لزنم 

ِۀَِـصلاْخلا ِۀـَبوَّتلا  ِءاِمب  ْلِسِْغا  : » تسا عوجر  هبوت و  لسغ ، نیا  تقیقح  تسا . مارحا  لـسغ  مارحا ، همّدـقم  مارحا  تسا : یلاـمعا  رب  لمتـشم 
بآ اب  ار  نآ  دـیرآ و  دای  هب  ار  قباس  ناهانگ  یـصاعم و  مارحا ، ماقم  رد  ِعوُشُْخلا » َو  ِعوُضُْخلا  َو  ِءافَّصلا  َو  ِقْدِّصلا  َةَوْسِک  ْسِْبلَا  َو  ََکبُونُذ 

، تسا زامن  رد  مارحالاةریبکت  ریظن  هرمع ؛ رد  مارحا  دـینک . نت  هب  ار  سرت  عوضخ و  افـص و  تقادـص و  سابل  هاگنآ  هداد و  وشتـسش  هبوت 
، نآ ياهتنا  ات  زامن  يادـتبا  زا  و  دـشاب ، قوشعم  بناج  هب  شهّجوت  ماـمت  دـیاب  مارحـالاةریبکت  نتفگ  هطـساو  هب  رازگزاـمن  هک  هنوگناـمه 
ادـخ و هب  ندومن  ور  تسایند و  رد  هچنآ  اـیند و  هب  ندرک  تشپ  ینعی  مارحا ؛ مارحا . تسا  نینچمه  دـنکن ، لوغـشم  ار  وا  یـسک  يزیچ و 

ْنَع َُکبُجْحَی  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  َکُعَنْمَی  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  ْمِرْحَأ  : » تسا هدـش  لقن  قداص  ماـما  زا  هچناـنچ  ادـخ ، رما  تباـجا  ادـخ و  تیاـضر 
، گرم رّکذتم  دیابیم  مارحا ، ماگنه  هب  زین  و  درادیم . زاب  وا  یگدنب  زا  دنکیم و  عنم  ادخ  دای  زا  ار  وت  هک  يزیچ  ره  زا  وش  مرُحم  ِِهتَعاط »
، تسا مارحا  ماقم  هلمکت  هک  کـیّبل  نتفگ  عقوم  رد  درک و  دـهاوخ  تاـقالم  ار  لاـعتم  يادـخ  تأـیه ، نیا  اـب  يزور  هک  دوش  ربق  نفک و 

ِهَّلل  ِ ۀَیِکاز ۀَِیفاص  َۀباِجا  ینْعَِمب  ََّبل  َو  . » دـنکیم تباجا  ار  شترـضح  ظافلا ، نیا  اب  وا  تسا و  هدرک  توعد  ار  وا  دـنوادخ  هک  نیا  هب  هّجوت 
دـصق ّتین ، صولخ  رطاخ و  يافـص  تیاهن  اب  ار  دـنوادخ  نداد  خـساپ  دوخ ، تایبلت  زا  و  یْقثُْولا » ِِهتَوْرُِعب  ًاکِّسَمَتُم  َکـِتَوْعَد  یف  َّلَـجَوَّزَع 

نوماریپ هک  یناگتـشرف  هب  تسا  یهّبـشت  فاوط  فاوط  دـیوجیم . کّسمت  نامیا ، تقیقح  هب  ّقح و  ياقثولا  ةورع  هب  هک  یلاح  رد  دـنک ؛
شرع درگ  رب  هک  ینیبیم  ار  ناگتـشرف  مِهِّبَر ) ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  ِشْرَْعلا  ِلوَح  ْنِم  َنیّفاح  َۀَِکئالَْملا  يََرت  َو  : ) دنفاوط رد  مئاد  دـنوادخ  شرع 

، تسا دـنوادخ  هب  اهنآ  قشع  هناشن  شرع ، رد  هکئالم  نآ  فاوط  هک  هنوگنامه  دـننکیم . دـمح  ار  دوخ  راگدرورپ  دـناهدز و  هقلح  ادـخ 
نآ ِْتیَْبلا » َلوَح  َکِسْفَِنب  َنیِملْـسُْملا  َعَم  َِکفاوَطَک  ِشْرَْعلا  َلوَح  ِۀَِکئالَْملا  َعَم  َِکْبلَِقب  ْفِط  : » تسادخ هب  هدنب  قشع  هناشن  زین  هدـنب  فاوط 

ندش ادـیپ  روظنم  هب  فاوط  رارکت  نک . فاوط  دـنوادخ  شرع  درگادرگ  دوخ  بلق  اب  دـنزیم ، رود  ادـخ  تیب  نوماریپ  تمـسج  هکنانچ 
رد تنکـسم  ّتلذ و  تنیز  هب  ندـش  هتـسارآ  نآ  زا  سپ  اهباجح و  ندـش  هدـیرد  هبترم ، نیا  لوصح  اب  و  تسا ، تیدوبع  میلـست و  ماقم 
هک تسا  لاح  نآ  رد  دـشابیم ، هیلحت ) هیلخت و  ماقم   ) ایند ربارب  رد  تعانق  تواخـس و  دـهز ، قلخ ، لباقم  رد  ملح  عضاوت و  ّقح ، لـباقم 

اهتملظ زا  ددرگیم و  فـشک  وا  يارب  يرگید  زا  سپ  یکی  یتمالـس  ياـههار  و  هـیلجت ) ماـقم   ) دوـشیم رگهوـلج  وا  لد  رد  ادـخ  روـن 
بارطـضا مغ و  تملظ  سوه ، اوه و  تملظ  یّنج ، یـسنا و  ياـهتوغاط  زا  تعباـتم  تملظ  هراـّما ، سفن  تملظ  هلیذر ، تافـص  تملظ  )

ياهتنا نامه  هک  ءانف  ءاقل و  ماقم  هب  هاوخاـن  هاوخ  هک  ددرگیم  عقاو  دـنوادخ  ّصاـخ  تیاـنع  دروم  دوشیم و  هدـناشک  قلطم  رون  هب  و )...
ِتاُملُّظلا َنِم  ْمُهُجِرُْخی  َو  ِمالَّسلا  َُلبُس  ُهَناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَم  ُهَّللا  ِِهب  يدْهَی  ٌنیبُم  ٌباتِک  َو  ٌرُون  ِهَّللا  َنِم  ْمُکَءاج  ْدَق  : ) دسریم تسا  میقتسم  طارص 

ار هک  ره  دنوادخ  تسا . هدمآ  رگنشور  یباتک  ییانشور و  ادخ  بناج  زا  امـش  يارب  ًاعطق  ٍمیقَتْـسُم ) ٍطارِـص  یِلا  ْمِهیدْهَی  َو  ِِهنْذِِاب  ِروُّنلا  َیِلا 
يوس هب  اهیکیرات  زا  ار  نانآ  شیوخ ، قیفوت  هب  و  دوشیم ، نومنهر  تمالس  ياههار  هب  باتک  نآ  هلیـسوهب  دنک ، يوریپ  وا  يدونـشخ  زا 
سپ دسریم ؛ تیدوبع  ماقم  هب  فاوط  هطساو  هب  هدننک  فاوط  فاوط  زامن  دنک . یم  ناشتیاده  تساریهار  هب  دربیم و  نوریب  ییانـشور 

اریز دتسیاب ، زامن  هب  دیاب  دوشیم ، بجاو  وا  يارب  جارعم  ّللذت ، یگدنب و  ماقم  هب  ندیسر  هطساو  هب  نوچ  دروآ . ياج  هب  رکـش  زامن  دیاب 
، تسا يرورـض  رما  کی  لاح  ره  رد  تیبلها  هب  لّسوت  نوچ  تسادـخ و  هدـنب و  نیب  هملاکم  زامن  هکارچ  تسا ؛ زامن  ناـمه  نمؤم  جارعم 

رجح مالتـسا  هلیـسو  هب  زامن  نیا  زا  سپ  هک  یتعیب  اب  لّسوت  نیا  تسا و  تیبلها  دبع و  نیب  هملاکم  هلزنم  هب  زامن ، نیا  ياهمالـس  دّهـشت و 
مالـسا یمارگ  لوسر  اب  دهع  قاثیم و  دیدجت  هلزنم  هب  نآ  ندیـسوب  دوسالارجح و  مالتـسا  دـباییم . رارمتـسا  همادا و  دریذـپیم ، تروص 

« ةافاوُْملِاب یل  َدَهْـشَِتل  ُُهتْدَهاعَت  یقاثیم  َو  اُهْتیَّدَأ  یتَنامَأ  : » دوش هتفگ  نینچ  نیا  رجح  مالتـسا  ماگنه  رد  هک  دـناهدومرف  زین  قداص  ماما  تسا .
مالتـسا سپ  یـشاب . هاوگ  نم  يرادافو  رب  ازج  زور  رد  وت  ات  متفرگ ، هدـهع  رب  ار  دوخ  ناـمیپ  مدومن و  ادا  دوب  نم  ندرگ  هب  هک  ار  یتناـما 

هب تیاضر  هناشن  دـنوادخ و  تّزع  ربارب  رد  عوضخ  مّسجت  زین  تسا و  نایجاح  ياـهلد  نآ  هاـگیاج  هک  تسا  یبلق  قاـثیم  کـی  زین  رجح 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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تسا هدرک  بیصن  ادخ  هچنآ  هب  هک  یلاح  رد  نک  مالتسا  ار  دوسالارجح  ِِهتَّزِِعل » ًاعوُضُخ  َو  ِِهتَمْسِِقب  ًیضِر  َرَجَْحلا  ِِملَتْـسا  َو  : » تسوا ریدقت 
هک دنوادخ  گرزب  ربمایپ  زا  تسا  ینیریش  هرطاخ  لمع  نیا  هورم  افص و  نیب  یعس  یتسه . عضاخ  دنوادخ  تّزع  ربارب  رد  یتسه و  یضار 

يربمایپ درک . باختنا  دوخ  یتسود  هب  ار  میهاربا  ادخ  ًالیلَخ ) َمیهاْربِا  ُهَّللا  َذَخَّتا  َو  : ) تسا هتفریذـپ  تَّلُخ  هب  ار  وا  نآرق  رد  ملاع  راگدرورپ 
روایب رطاخ  هب  َنیَملاـْعلا ) ِّبَِرل  ُتْمَلْـسَا  َلاـق  ِْملْـسأ  ُهُّبَر  َُهل  َلاـق  ْذِا  تسا ( : هدرک  اـضما  ملاـع  راـگدرورپ  ار  وا  میلـست  تیدوبع و  ماـقم  هک 

رد تفگ : تفریذپ ) لد  ناج و  زا  ار  راگدرورپ  نامرف  وا  شاب . قح  ربارب  رد  میلست  و   ) روایب مالسا  تفگ : وا  هب  راگدرورپ  هک  ار  یماگنه 
یب نابایب  رد  دنوادخ ، تمحر  هب  دـیما  اب  هک  تسا  ینز  يراودـیما  مّسجت  هوک ، ود  نیا  نیب  یعـس  مدـش . میلـست  نایناهج  راگدرورپ  ربارب 

دوریم و افـص  هب  هورم  زا  هورم و  هب  افـص  زا  ینورد ، مطالت  اب  و  تسوپاکت ، رد  شکدوک  يارب  یبآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  فلع  بآ و 
بآ هب  نورب  رظن  زا  شصولخ  اب  ماجنارـس  دوریم و  افـص  تقادص و  هب  یگنادرم  زا  یگنادرم و  تّورم و  هب  تقادص  زا  رگید  ترابع  هب 

هب ار  دوـخ  لـسن  داـبآ و  ار  ادـخ  هناـخ  تماقتـسا ، شـشوک و  لّـمحت و  ربـص و  رثا  رد  و  دـسریم ، تاـیح  بآ  هب  نورد  هبنج  زا  مزمز و 
. تمحر لوزن  ششوج و  ینیریـش  هب  جوزمم  مطالت  بارطـضا و  یخلت  تسا . نیریـش  اّما  خلت ، هچ  رگا  تارطاخ  نیا  دناسریم ، تهاجو 
لد و دـشاب ، روآ  تّذـل  هک  یلاـح  رد  تسا و  روآتّذـل  دوشیم ، هارمه  یگدـنزوس  اـب  هک  یلاـح  رد  تسا ، قشع  زا  ياهبترم  هک  فعش 
ار ادخ  يارب  زیچ  همه  زا  نتشذگ  راثیا و  قشع و  سرد  هورم  افص و  نایم  رد  دیاب  نایجاح  سپ  دنازوسیم . عمـش  نوچ  ار  قشاع  ياپارس 

میهاربا یگدنز  رد  یکین  یّسأت  امش  يارب  ُهَعَم ) َنیذَّلا  َو  َمیهاْربِا  یف  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوُْسا  ْمَُکل  َْتناک  ْدَق  : ) دنزومایب شنارای  میهاربا و  ترـضح  زا 
هدنز وا  رد  ّتینم ، ّتیدوخ و  حور  زونه  دنک و  هورم  افص و  نیب  یعس  هک  سک  نآ  ور  نیا  زا  و  تشاد . دوجو  دندوب ، وا  اب  هک  یناسک  و 
دوخ یعس  اب  شترضح  هتشگ و  مّسجم  میهاربا  رب  ناطیش  ناکم  نیا  رد  تایاور  زا  یخرب  ربارب  رگا  تسا . هدیسرن  یعس  تقیقح  هب  دشاب ،

دنکیم رارکت  ار  لیلخ  میهاربا  تکرح  لمع ، نیا  اب  زین  کلاس  یجاح  سپ  دزاس ؛ رود  هَّللاتیب  سّدـقم  تحاس  زا  اـت  هدرک  بیقعت  ار  وا 
رارف دوخ  سوـه  اوـه و  زا  ندرک ، هلوره  اـب  دـناریم و  تسا ، یهلا » سدـق  شرع   » هک ادـخ  هناـخ  اـهنت  هن  هک  دوـخ  بلق  زا  ار  ناطیـش  و 

نک هلوره  و  َِکتَُّوق » َو  َِکلوَح  ِعیمَج  ْنِم  ًایِّرَبَت  َو  َكاوَه  ْنِم  ًابَرَه  ًَۀلَوْرَه  ْلِوْرَه  َو  : » دیوجیم يّربت  دوخ ، تیصخش  تردق و  زا  دنکیم و 
يارب ار  دوخ  نورد  حور و  هلیـسو ، نیا  هب  و  ییوجیم . يرازیب  شیوـخ  تردـق  زا  ینکیم و  رارف  شیوـخ  سفن  ياوـه  زا  هک  یلاـح  رد 

هطـساو هب  ءافَّصلا » یَلَع  َِکفُوقُِوب  ُهاْقَلت  َموَی  ِهَّللا  ِءاِقِلل  َكَّرِـس  َو  َکَحوُر  َّفَص  َو  : » دـنادرگیم هدامآ  هزیکاپ و  كاپ و  رای ، رادـید  ءاـقل و 
تاّیصخش تافص و  یفن  اب  و  ینکیم . تاقالم  ار  وا  هک  يزور  رد  دنوادخرادیديارب  هدب ، افص  ار  تنورد  حور و  افص  هوک  رب  نداتـسیا 

: دزاسیم رارقرب  انف  رقف و  یگدـنب و  ماقم  شراگدرورپ ، لامج  لالج و  تافـص  لباقم  رد  هنادرم  شیوخ ، یگتخاس  يزاجم و  بذاـک و 
رقف و یگدنب و  ماقم  راگدرورپ ، تافـص  لباقم  رد  هنادرم  شیوخ ، تافـص  یفن  اب  و  ةَوْرَْملا » َدـْنِع  َِکفاصوَأ  ًایِقَت  ِهَّللا  َنِم  ٍةَّوُُرم  اذ  ْنُک  َو  »

راگنز زا  لد  حالـصا  اهتلاذر و  اهترودـک ، هدـنام  یقاب  ندرک  لـئاز  ینعی  تروص  رـس و  يوم  ندرک  هاـتوک  ریـصقت  نک . رارقرب  ءاـنف 
زا تسا . هتفرگ  ارف  ار  يو  ناج  قمع  ات  تلاذر  ياههشیر  هک  دـنادب  دـیاب  زاب  دـنک ، يزاسدوخ  هچ  ره  کلاس  اریز  اهّتیدوخ ؛ اهّتینم و 

دیاـب دـشاب ، هتـشذگن  هیلخت  لزنم  زا  کـلاس  رگا  تسا ، هلیذر  تافـص  ندرک  نک  هشیر  زمر  هک  تروص ، رـس و  حالـصا  زا  سپ  ور ، نیا 
توسان ملاع  هب  توکلم ، ملاع  زا  هّجوت  ریـصقت  دشاب . هدـش  وا  زا  فیلکت  عفر  هچرگ  تسا ، هتـشگن  زوریپ  یهلا  ناحتما  نیا  رد  هک  دـنادب 

انعم نیا  هب  تسا ؛ میرحت  زا  دعب  لیلحت  ریـصقت ، تسا . ترثک  هب  تدحو  زا  هّجوت  یمـسج و  تاّذل  يوس  هب  یحور  تاّذل  زا  هّجوت  تسا .
. تسا هدش  لالح  ریصقت ، هورم و  افص و  نیب  یعس  زامن ، فاوط ، مارحا ، هطـساو  هب  کنیا  دوبن ، لالح  مرُحم  يارب  مارحا  زا  لبق  هچنآ  هک 
؛ تسا هدـش  لالح  کنیا  دوب  مارح  وا  يارب  ًامامت  هک  تریـصب  ةدـید  نیقی و  بتارم  هب  لین  تقایل  توکلم ، ملاـع  هب  رظن  ادـخ ، رون  یّلجت 

مَدآ یَنب  ِبُوُلق  یلَع  َنُوموُحَی  َنیطایَّشلا  َّنَا  َول ال  : » هک نیا  هن  رگم  تسا و  هدرک  ریـصقت  ار  دوخ  یناطیـش  تافـص  کلاس ، ِیجاح  هک  ارچ 
توکلم هب  نانآ  هدید  هنیآ  ره  دنربیم ، موجه  مدآ  نادنزرف  ياهلد  رب  نیطایش  هک  نآ  دوبن  رگا  ضْرَْالا » َو  ِتاومَّسلا  ِتوُکَلَم  یِلا  اوُرظََنل 

عّتمت شوخ و  يوب  زج  دوشیم ، لالح  هدوب  مارح  یجاح  يارب  هچنآ  ریصقت ، هطساو  هب  ءاسن  فاوط  تشگیم . نشور  نیمز ، اهنامسآ و 
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هزیرغ زا  عّتمت  شوخ و  يوب  هاگنآ  دروآ ، ياج  هب  ار  نآ  زامن  ءاـسن و  فاوط  هک  تسا  نآ  رب  فّقوتم  ود  نیا  لـیلحت  و  یـسنج ، هزیرغ  زا 
هچ ره  کلاس  هک  دشاب  نیا  نآ ، زامن  ءاسن و  فاوط  نایاپ  زا  لبق  ات  لمع  ود  نیا  تمرح  ۀمادا  زمر  دیاش  دوشیم . لالح  وا  رب  زین  یسنج 

ماقم رتنوزفا و  تیانع  هب  جایتحا  یـسنج ، هزیرغ  رب  وا  ّطلـست  دـشاب ، هدیـسر  زین  ءاقل  هیلجت و  ماـقم  هب  دـشاب و  ـالاب  تلزنم  ماـقم و  رظن  زا 
ار شراـگدرورپ  ناـهرب  رگا  زین  وا  و  درک ، ار  فسوی  دـصق  نز  نآ  ِهِّبَر ) َناـهُْرب  يأَر  ْنَا  ـالَول  اـِهب  َّمَه  َو  ِهب  ْتَّمَه  ْدََـقل  َو  : ) دراد يرتـالاب 
، یـسنج هزیرغ  ربارب  رد  دومن ، قیفوت  بسک  يرگید  زا  سپ  یکی  یهلا  تاناحتما  رد  هک  قیّدص  فسوی  دومنیم . ار  يو  دـصق  دـیدیمن ،

ْفِرْـصَت ّالا  َو  : ) مدوب هدنام  زاب  ناحتما  رد  دوبن  وا  رگا  و  مدوخ ، هن  داد  تاجن  ارم  هک  دوب  ادخ  نیا  دـیوگیم : دـنکیم و  یناوتان  ساسحا 
زا ددرگیم و  لیامتم  اهنآ  هب  نم  بلق  ینادرگنزاب ، نم  زا  ار  اهنآ  گـنرین  رکم و  رگا  و  َنیلِهاـْجلا ) َنِم  ْنُکَا  َو  َّنِْهَیِلا  ُبْصَا  َّنُهَدـْیَک  یّنَع 

. تسا ناناوج  هژیو  هب  ناکلاس و  همه  يارب  ياهدنزومآ  سرد  ءاسن  فاوط  نیا  ربانب  دوب . مهاوخ  نالهاج 

قلخلا یلا  ّقحلا  نم  ریس  مّوس : لزنم 

نیا رد  اریز  تسا ؛ مّود  لّوا و  لزنم  زا  رتلکشم  تیلوؤسم ، لزنم  نیا  رد  ددرگیم و  زاغآ  نطو  هب  هنیدم  هّکم و  زا  تشگزاب  اب  لزنم  نیا 
نامدرم رگید  نایم  رد  یهلا  ياهتلاسر  غیلبت  هب  دـیاب  کنیا  کلاس ، ناـیجاح  هک  ارچ  تسا ؛ یهلا  ناربماـیپ  هفیظو  کـلاس ، هفیظو  لزنم 

یهلا ياـهتلاسر  غـیلبت  هک  دـندوب  یناـسک  نیـشیپ ) ناربماـیپ  ( ) ِهَّللا ِتـالاسِر  َنوـُغِّلَُبی  َنیذَّلَأ  : ) تسا ءاـیبنا  هفیظو  نیع  نـیا ، دـنزادرپب و 
، تسا يزاسدوخ  رب  فقوتم  هچرگ  يزاسرگید  و  تسا ، يزاسرگید »  » لزنم نیا  رد  دوب و  يزاس » دوخ  مّود «  لّوا و  لزنم  رد  دندرکیم .

هروس َکَعَم » ْنَم  َو  َتِْرُما  امَک  ْمِقَتْـساَف  ِهلوَق : ِناکَِمل  دوُه  ُةَروُس  یْنتَبَّیَـش  : » دندومرف مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  لکـشم  ياهزادنا  هب  اّما 
هروس رد  َتِْرُما ) اـمَک  ْمِقَتْـساَف  يزاـسدوخ (  دـینک . تماقتـسا  دـیاب  تناراـی »  » وت و تسا  هدـمآ  هروس  نیا  رد  هک  ارچ  درک ؛ ریپ  ارم  دوـه 

زا تشگزاب  زا  سپ  کلاس  تسا . َکَعَم ) ْنَم  َو  يزاسرگید (  درک ، دیفـس  ار  ربماـیپ  نساـحم  شیر و  هچنآ  یلو  تسا ، هدـمآ  زین  يروش 
وا شنم  شور و  رادرک و  راتفگ و  دنک ، قیرزت  نارگید  هب  ًالمع  يزاسدوخ )  ) تسا هدروآ  تاغوس  هب  اجنآ  زا  هچنآ  دـیاب  هنیدـم ، هّکم و 
مه نآ  زامن ، هژیو  هب  ینید و  ضئارف  هب  شمامتها  اب  دیاب  کلاس  تسا . نارگید  يارب  وا  هیدـه  نیرتهب  نیا  دـشاب و  نارگید  يارب  قشمرس 

روما لوغشم  دراد و  زامن  زا  تلفغ  زامن  تقو  رد  هک  یسک  نآ  دنامهفب . نارگید  هب  ار  گرزب  تدابع  نیا  ّتیمها  تعامج ، اب  دجسم  رد 
ْنَع ْمُه  َنیذَّلا  َنیّلَـصُْمِلل  ٌْلیَوَف  : ) دـیوگیم نخـس  زیمآ ، باتع  باطخ  هب  يو  اب  نآرق  تسا و  هدربن  ياهرهب  دوخ  هرمع  زا  ًاعطق  تسا ، ایند 

، هرمع زا  تشگزاب  زا  سپ  هک  یـسک  زین  و  دنراپـسیم . یـشومارف  تسد  هب  ار  دوخ  زامن  هک  ینارازگزامن  رب  ياو  سپ  نوُهاـس ) ْمِِهتولَص 
ْمُه ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو  َةوکَّزلا  َنُوتُْؤیال  َنیذَّلا  َنیکِرْـشُْمِلل  ٌْلیَو  َو  : ) رفاک مه  تسا و  كرـشم  مه  نآرق ، رظن  زا  دـشاب ، تاکز  سمخ و  كراـت 
رد هرمع ، زا  تشگزاب  زا  سپ  دـیاب  ناوناب  نینچمه  دـنرکنم . ار  ترخآ  دـننکیمن و  ادا  ار  تاکز  هک  اهنامه  ناکرـشم ، رب  ياو  َنوُِرفاک )

دننک و غیلبت  ًالمع  مدرم  نایم  رد  هناخ و  رد  ار  یمالـسا  قالخا  دیاب  رازگ  هرمع  نز  درم و  دـندرگ . عقاو  نارگید  يوگلا  هوسا و  باجح ،
، تسا هدش  دیکا  شرافـس  نادب  نآرق  رد  هک  ار  ییارگرگید »  » شور نارگید  هب  دشاب و  اهنآ  راعـش  يراکادـف ، راثیا و  تشذـگ و  وفع و 

دوخ عیسو  تاناکما  زا  دیاب  دنراد ، یعیسو  تاناکما  هک  اهنآ  ُهَّللا ) ُهاتآ  اَّمِم  قِْفُنیلَف  ُُهقْزِر  ِْهیَلَع  َرُِدق  ْنَم  َو  ِِهتَعَس  ْنِم  ٍۀَعَسوُذ  ْقِْفُنِیل  : ) دنزومایب
یلو تسا ، لکشم  رایسب  مّوس ، لزنم  نیا  هک  یتسار  هب  سپ  دنیامن . قافنا  هداد  اهنآ  هب  ادخ  هک  هچنآ  زا  دنتسدگنت  هک  اهنآ  دننک و  قافنا 

تـسا نانچ  دشخب ، ییاهر  گرم  زا  ار  یناسنا  سک  ره  و  ًاعیمَج ) َساَّنلا  اَیْحَا  اّمنَأَکَف  اهایْحَا  ْنَم  : ) تسالاب هزادـنا  نامه  هب  زین  نآ  شاداپ 
رظن رد  مّوـس  لزنم  رد  دـیاب  هک  ار  ياهتکن  مّود ، لّوا و  لزنم  یط  زا  سپ  کـلاس  ور ، نیا  زا  تسا . هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوـگ  هـک 
مـشچ اب  تسا و  مدرم  مومع  باسح  زا  ریغ  نامدرم ، رگید  زین  تیب و  لها  ادـخ و  دزن  رد  يو  باسح  کـنیا  هک  تسا  نآ  دـشاب ، هتـشاد 

سّدقم حور  راوازس  یلوا  كرت  نآ  نوچ  دوب و  صاوخ  زا  نوچ  یلو  درکن ، شیب  یئالوا  كرت  مدآ  ترضح  دوشیم . هتـسیرگن  يرگید 
یگمه ایند )  ) یناد ماقم  نیا  هب  تشهب )  ) یلاع ماقم  نآ  زا  ٌّوُدَع ) ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب  اوُِطبِْها  : ) درک طوقـس  يزیمآ  باتع  باطخ  اب  دوبن ، يو 
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هک نآ  يارب  تلزنم ، ماقم و  نآ  اب  قیّدص  فسوی  ترضح  زین  و  دوب . دیهاوخ  يرگید  نمـشد  یـضعب  هک  یلاح  رد  دیئآ  دورف  نیمز ) هب  )
. دنام یقاب  نادنز  رد  لاس  دنچ  َنینِـس ) َعِْضب  ِنْجِّسلا  ِیف  َِثبَلَف  : ) تفای همادا  وا  نادنز  لاس  هد  بیرق  دش ، ادخ  زا  ریغ  هب  لّسوتم  نادنز  رد 
هب وا  هانگ  دنک ، گنر  مک  ای  گنریب  مدرم  نایم  رد  ار  تلیضف  اب  لمع  نیا  تّهبا  شیاوران ، لمع  هلیـسو  هب  رازگ  هرمع  کلاس  رگا  سپ 

مدرم همه  هک  تسا  یـسک  ریظن  وا  دـیامرفیم : يرئاز  نینچ  دروم  رد  نآرق  دوش . هبوت  هب  قـّفوم  تسین  موـلعم  هک  تسا  گرزب  ياهزادـنا 
ای لتق  باکترا  نودـب  ار  یناسنا  سک  ره  ًاعیمَج ) َساَّنلا  َلَتَق  امَّنأَکَف  ِضْرَْالا  ِیف  ٍداسَف  َوا  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم  : ) دـشاب هتـشک  ار  ناـهج 
هک تسا  نانچ  دـشخب ، ییاهر  گرم  زا  ار  یناسنا  سک  ره  هتـشک و  ار  اهناسنا  همه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دـشکب ، نیمز  يور  رد  داسف 

رگنـشور و یـشیامزآ  تخـس و  یناـحتما  گرزب و  ینوـمزآ   » ار ّجـح  ناـنمؤم  ریما  هک  تسا  نیا  تسا . هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوـگ 
بلاطم نمض  رد  ام  هک  ّجح  رارـسا  ندرمـشرب  زا  سپ  هک  تسا  لوقنم  قداص  ترـضح  زا  و  درامـشیم . هدننک » صلاخ  اسر و  يزاسکاپ 

ِموَی یِلا  ُهَْتبَجوَا  َو  َکِّبَر  َعَم  ِِهب  َتْدَهاع  يذَّلا  َكِدْهَع  ِءافَو  َو  اذه  َکِّجَح  ِطوُرُش  یلَع  ْمِقَتْسا  َو  : » دیامرفیم میتسج  هدافتسا  نآ  زا  هتشذگ 
رد هک  يدهع  يافو  رب  زین  و  ياهدروآ ، گنچ  هب  تایکولـس ، رفـس  رد  هک  نآ  لزانم  بتارم و  رارـسا و  رب  ندرازگ ، ّجح  زا  سپ  ۀَمایْقلا »

. شاب رادیاپ  اهنآ  رب  تمایق  زور  ات  نک و  هشیپ  تماقتسا  ياهدرک ، رارقرب  دوخ ، يادخ  اب  رفس  نآ 

جح رارسا 

جح لزانم 

لزنم ادخ . اب  دنویپ  يارب  هَّللا  يوس  ام  زا  ندیرب  قَحلا :» َیلإ  ِقلَخلا  َنِم  ریِـس   » لّوا لزنم  لزنم : هس  ياراد  ینافرع و  تسا  يرفـس  جـح  رفس 
مّوس لزنم  ّتیدوبع . ءاقل و  ماقم  هب  لین  ات  دـنویپ ، نآ  میکحت  رد  یعـس  ادـخ و  اب  دـنویپ  رارمتـسا  همادا و  قَحلا :» ِیف  ِّقَحلا  َنِم  ریِـس   » مّود

. تیدوبع ماقم  هب  ندیسر  ندش و  لماک  زا  سپ  تیاده ، روظنم  هب  عامتجا  قلخ و  نایم  هب  تشگزاب  قلَخلا :» َیلإ  ِّقَحلا  َنِم  ریِس  »

قحلا یلا  قلخلا  نم  ریس  ّلوا : لزنم 

لوا لزنم 

: تسا یتاماقم  بتارم و  ياراد  دوخ  لزنم  نیا 

هبوت

زا عوجر  هَّللا ، يوس  هب  اهتوغاط  اهناطیش و  زا  عوجر  تسا ، كولـس  لّوا  ِلزنم  هک  هبوت  يانعم  تسا . هبوت  بتارم ، ۀمه  زا  رتمهم  هبوت ؛
لئاضف و تیونعم و  هب  هراّما  سفن  سوه و  اوه و  زا  عوجر  سفن ، تیناـحور  يوس  هب  تعیبط  زا  عوجر  یناـحور ، سفن  هب  یناـسنا  يوخ 

دشابن یـضاران  وا  زا  يدحا  دور و  نوریب  مدرم  نایم  زا  و  دنامن . یقاب  وا  هّمذ  رب  قلخ  زا  ادخ و  زا  یّقح  چیه  هک  تسا  اههتـشذگ  كرادت 
لوصو عناوم  زا  ادخ ، هار  کلاس  تسین ، ندرک » ور   » و ندـنادرگ » ور   » زُج يزیچ  هبوت ، ماقم  نیداینب  تقیقح  بیترت ، نیا  هب  ناطیـش . زج 

وا يوس  هب  ار  شیوخ  رظن  رکف و  ماـمت  دروآیم و  قح  ترـضح  بناـج  هب  هّجوـت  يور  دوـشیم و  نادرگ  ور  هدرک و  روـبع  بوـبحم  هب 
شتآ ندرکنشور  هلیـسو ، نیا  هب  ناهانگ و  زیگنا  تشحو  راثآ  تاعبت و  رد  رّکفت  عوجر ، نیا  رد  زاغآ  ۀـطقن  درادیم . فوطعم  ّلجوّزع 
کلاس ةدننازیگنارب  هک  تسا  نتخیر  ورف  یتساک و  صقن و  ساسحا  نآ  یپ  رد  ینامیـشپ و  شتآ  نیمه  و  تسا . بلق  هنیـس و  رد  تمادن 

دیاب دیدرت ، نودب  ار  هبوت  هک  تسا  نیا  تسوا . يدنمدرد  لّوحت و  ۀیام  لامک و  يوس  هب  وا  ۀناکلاس  تکرح  فطع  ۀطقن  كولس و  يارب 
. دروآ رامش  هب  دیدج ، یناگدنز  زاغآ 
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هظقی

كاپ میرح  ادخ و  هناخ  تلزنم  ردق و  هب  هّجوت  يانعم  هب  هظقی  ینافرع ، رفـس  نیا  رد  تسا و  يرادیب  یهاگآ و  هّجوت ، هظقی  يانعم  هظقی ؛
يزیچ ای  یـسک  دـیابن  ترفاسم  نیا  رد  هک  نیا  هب  هّجوت  تسا . هدرک  تیانع  شیوخ  ةدـنب  هب  ملاع  راگدرورپ  هک  یقیفوت  هب  هّجوت  تسوا .
دهاوخ ّتیدوبع ) ءاقل و  ماقم   ) ناسنا تقلخ  زا  دوصقم  فدـه و  هب  دـهد  ماجنا  یلوبقم  ِّجـح  رگا  هک  نیا  زا  یهاگآ  دـنک . لوغـشم  ار  وا 

دنوادـخ هک  نیا  و  ناهانگ ، ینعی  اهشزرا ؛» ّدـض   » و اهدـیابن »  » زا بانتجا  تابجاو و  ینعی  اهشزرا ؛»  » و اهدـیاب »  » ماجنا هب  هّجوت  دیـسر .
اورپ زا  دنوادخ  طقف ، طقف و  انامه  َِنیقَّتُْملا ) َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِا  تسا : اوقت  هب  هتسباو  لامعا  یمامت  یلوبق  دریذپیمن و  ار  ناراکهنگ  لمع 

ترفاسم نیا  رد  هک  نیا  هب  هّجوت  یهاگآ و  هصالخ  و  ناعونمه . هب  تمدخ  هژیوهب  تاّبحتسم ، هب  مامتها  هّجوت و  زین  و  دریذپیم . ناگشیپ 
َو ُُهلوُسَر  َو  ْمکَلَمَع  ُهللايرَیَـسَف  اُولَمْعا  ُِلق  : ) تسا نیرهاط  ۀـمئا  مرکا و  ربمغیپ  دـنوادخ ، رـضحم  رد  يرگید ، لاـح  ره  دـننامه  یناـحور ،

تسا یهاگآ  هّجوت و  روحم  رب  هظقی ، داینب  ورنیا ، زا  دننیبیم . ار  امش  لامعا  نانمؤم  وا و  ةداتسرف  دنوادخ و  دینک ، لمع  وگب  َنُونِمْؤُْملا )
. دنادرگیم هدامآ  نیسپ  تاماقم  بتارم و  يارب  ار  تسود  يوک  رفاسم  کلاس و  هک  تسا  نیرفآ  تایح  يرادیب  نیا  و 

هیلخت

تشز تافص  زا  هرسکی  ار  لد  هک  تسا  نآ  هیلخت  ماقم  دنک . دوعص  هیلخت »  » ۀبترم هب  لّوا  لزنم  رد  دیاب  هظقی ، هبوت و  ماقم  زا  سپ  هیلخت ؛
هک ار  یبلط و ...  هاج  تواقش ، ّقلمت ، ایر ، ربک ، لخب ، دسح ، ریظن ؛ هلیذر  تافص  زره  ياههشیر  دنک و  یلاخ  یقالخا ، لئاذر  دنسپان و  و 

نیمزرـس زا  ار  تشز  ياـهتلیذر  مّوقز  دـنازوسب و  لـئاذر ، نیا  ِكرت  رب  مزع  هدارا و  شتآ  هب  تسا ، یمدآ  يزورهیـس  یتخبهریت و  ۀـیام 
هب هبترم ، نیا  زا  بیترت  نیدب  دنادرگ و  یناسنا  ياهتلیـضف  توارط  اب  ياهلُگ  ِتشک  ۀـصرع  ار  نآ  دـنَکَرب و  تّمه  ِتسد  هب  دوخ  بلق 

. دراذگب اپ  هیلحت »  » ماقم

هیلحت

، صالخا عضاوت ، یتسد ، هداشگ  تواخس ، یهاوخ ، ریخ  ریظن ؛ هیلاع  لئاضف  ابیز و  صئاصخ  هب  لد  نتـسارآ  هیلحت ،»  » ِتبترم ِداینب  هیلحت ؛
دیارایب و یقالخا  لئاضف  هب  ار  نتـشیوخ  ات  دشوکب  دیاب  تسود  هار  کلاس  تسا . تاقّلعت و ...  ۀمه  زا  یگدازآ  دهز و  تفأر ، تقادـص ،

ّینِا : ) دوب دـهاوخ  یمیهاربا  ّجـح  يو ، ّجـح  هک  تسا  تروص  نیا  رد  تسا و  لمع  رد  صـالخا  صولخ و  ۀـکلم  یتلیـضف ، ره  زا  رتمهم 
اهنامسآ و هک  مدرک  یسک  نآ  يوسهب  نتـشیوخ  يور  نم  َنیکِرْـشُْملا ) َنِم  اَنَا  ام  َو  ًافینَح  َضْرَألا  َو  ِتاومَّسلا  َرَطَف  يذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو 

صلاخ ار  شیوخ  ّتین  ینافرع ، رفـس  نیا  رد  ناکلاس  نایجاح و  رگا  متـسین . ناکرـشم  زا  مصلاـخ و  دوخ  ناـمیا  رد  نم  دـیرفآ . ار  نیمز 
ار دوخ  هّجوت  هکلب  دنهدن ، تلاخد  فیرش  لمع  نیا  رد  ار  يورخا  ضارغا  یّتح  يویند و  يّدام و  تسپ  ضارغا  زا  کی  چیه  دننادرگ و 

نتـسج رگم  یلْعَْالا ) ِهِّبَر  ِهْجَو  َءاِغْتبا  اَِّلا  : ) دـنرواین رظن  رد  ار  وا  تیاضر  زج  دـنراد و  فوطعم  تیبلا » بحاص   » نابزیم و بناج  هب  هرـسکی 
دوز و  یَضْرَی ) َفوََسل  َو  : ) درک دنهاوخ  هراظن  تسود ، يدونشخ  رد  ار  دوخ  شالت  لوصحم  هاگنآ  شیوخ . يالاو  راگدرورپ  يدونـشخ 

( ًۀَْغبِص ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  ِهَّللا  َۀَْغبِص  : ) تساهگنر نیرتهب  ادخ  گنر  هک  دنباین ؟ تسد  يدونشخ  نیا  هب  ارچ  و  دوش . دونشخ  هک  تسا 
ماقم رد  رهاظت ، ایر و  ۀلیذر  ندومن  نک  هشیر  زا  رذـگ  زا  دـعب  اهبنارگ  عاتم  نیا  هتبلا  تسا ؟ رتهب  ادـخ  گنر  زا  یگنر  هچ  و  ادـخ ، گنر 
گنر هک  ّتیمهارپ  ۀتکن  نیا  هب  هّجوت  دتفایم ، نایجاح  گنچ  هب  هک  تسا  هلیذر  نیا  موش  جـیاتن  ءوس و  بقاوع  هب  هّجوت  ۀلیـسو  هب  هیلخت 

ْنَع َنوُّدُـصَی  َو  ِساَّنلا  َءائِر  َو  ًارََطب  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  : ) دـنکیم طـقاس  كرـش  ّدـح  رـس  اـت  ار  یمدآ  رهاـظت ، اـیر و 
، دـندمآ نوریب  شیوـخ  راـید  زا  ییاـمندوخ  يارب  رورغ و  تسمرـس  هک  دیـشابم  ناـسک  نآ  دـننامه  ٌطـیُحم ) َنُولَمْعَیاـِمب  ُهَّللا  َو  ِهَّللاِلـیبَس 
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. دراد هطاحا  دننکیم ، هک  يراکره  هب  ادخ  دنتشاد و  زاب  ادخ  هار  زا  ار  نارگید 

هیلجت

هّینید تاضایر  ۀلیـسوهب  دـیابیم  صالخا ،»  » و تلادـع »  » رـصنع ود  رب  رارمتـسا  تموادـم و  هیلحت و  هیلخت و  ماقم  زا  سپ  کلاس ، هیلجت ؛
تیب لـها  هاگـشیپ  هب  هّجوت  لّـسوت و  لاـعتم و  دـنوادخ  هاـگرد  هب  عّرـضت  اـعد و  نآ ، رد  رّکفت  اـب  هارمه  نآرق  توـالت  رد  موادـت  هژیوهب 

تقیقح و  دنک . دوعـص  هیلجت »  » ماقم هب  هادفانحاورا » » مظعالا هَّللا  ّیلو  ناکما ، ملاع  ّتیروحم  هّیدّمحم ، تیالو  رـضاح  قادـصم  ّصخألاب 
هب کلاس  بلق  ماقم ، نیا  رد  دوشیم . یهلا  يایلوا  بیصن  هک  تسا  یتبترم  نیا  دیآ و  سک  ره  رّوصت  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  ماقم  نیا 

رفـس نیا  رد  ات  دورب . هار  مدرم  نایم  رد  نآ  اب  هک  میداد  رارق  وا  رب  يرون  و  ِساَّنلا ) ِیف  ِِهب  یـشْمَی  ًارُون  َُهل  اْنلَعَج  َو  : ) دوشیم رّونم  ادخ  رون 
نود زا  ار  نادنمـشزرا  اهشزرا و  ّدض  زا  ار  اهشزرا  بیترت  نیدب  ددرگ و  لئان  تیدوبع  ماقم  هب  دـناوتب  قح  فاطلا  نابهیاس  رد  كرابم 
اوُقَّتَت ْنِا  : ) دهد زیمت  سوه ، اوه و  سفن و  نیرفآ  ّتلذ  ياهشهاوخ  زا  ار  ادخ  شخب  یلاعت  ياهتساوخ  ناکاپان و  زا  ار  ناکاپ  ناتمیق و 
راونا یّلجت  دهدیم . رارق  لطاب  زا  قح  ییادج  يارب  ياهلیـسو  امـش  يارب  دیزیهرپب ، ادـخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا رگا  ًاناقُْرف ) ْمَُکل  ْلَعْجَی  َهَّللا 

ار نآ  يازفاحور  نیریـش و  معط  اـت  دیـسر  تبترم  نآ  هب  دـیاب  اـهنت  میروآ ، دونـش  تفگ و  رد  هک  دـنکیم  نآ  هن  کـلاس ، بـلق  اـب  یهلا 
ْدِّرَجَف َّجَْـحلا  ََّتْدَرَأ  اذِا  : » تسا نایامن  رگهولج و  قداص  ماما  دـنمجرا  دـنلب و  مالک  رد  لّوا ، لزنم  ۀـناگجنپ  تاماقم  نیا  عومجم  دیـشچ .

ْنِم ُرَهْظَیام  ِعیمَج  یف  ِْهیَلَع  ْلَّکََوت  َو  َکِِقلاخ  یِلا  اهَّلُک  َكَرُوُما  ْضِّوَف  َو  ٍبِجاح  ِّلُک  ِبْجَح  َو  ٍلِغاش  ِّلُک  ْنِم  َکـِمْزَع  ِلـْبَق  ْنِم  ِهَّلل   ِ َکَْـبلَق
َو َنیقُولْخَْملا  ِۀَهَج  ْنِم  َکُمِْزَلت  ٍقوُقُح  ْنِم  جرخأ  َو  َْقلَْخلا  َو  َۀَحارلا  َو  اْینُّدلا  َِعد  َو  ِهِرَدَق  َو  ِهِمْکُح  َو  ِِهئاضَِقل  ْمِّلَس  َو  َِکتانَکَـس ، َو  َِکتاکَرَح 
َو ًاّوُدَع  ِْهیَلَع  ُهَرَّیَص  ٍءْیَش  یلَع  َدَمَتْعا  َو  ِهَّللااَضِر  یعَّدا  ِنَم  َّنِاَف  َِکلام ، َو  َِکبابَش  َو  َِکتَُّوق  َو  َِکباحْـصَا  َو  َِکتَحار  َو  َِكداز  یلَع  ْدِمَتْعَتال 
َو َۀَبْحُّصلا  ِنِسْحَا  َو  َعوُجُّرلا  وُجرَیال  ْنَم  َدادِْعتْـسا  َّدِعَتْـسا  َو  ِهِقیفَوت  َو  یلاعَت  ِهَّللا  ِۀَمْـصِِعب  ّاِلا  ٍدَـحَِأل  َو ال  ٌۀَـلیحال  َو  ٌةَُّوق  َُهل  َْسَیل  ُهَّنَا  َمَْلعَِیل  ًالابَو 
َو ِءاخَّسلا  َو  ِۀَقَفَّشلا  َو  ِرْکُّشلا  َو  ِْربَّصلا  َو  ِلاِمتْحِْالاَو  ِبَدَْألا  َنِم  َْکیَلَع  ُبِجَیام  َو  مَّلَـسَوِهلآَوِهیَلَعُهللایَّلَص  ِهِِّیبَن  ِنَنُـس  َو  ِهَّللا  ِِضئارَف  ِتاقوَا  ِعار 
هدـننک و لوغـشم  هنوگره  زا  لمع  زاغآ  زا  شیپ  ار  دوخ  بلق  سپ  يروآ ، ياجهب  ّجـح  یتساوخ  هاـگره  ِتاـقوألا » ِماَود  یلَع  ِداَّزلا  ِراـثیا 

قلاخ دوخ ، تانکـس  تاکرح و  مامت  رد  راذگاو و  دـنوادخ  هب  ار  شیوخ  روما  نایرج  نک و  رانک  رب  لاعتم  يادـخ  يارب  بجاح ، عنام و 
زا ار  دوخ  نک و  اهر  ار  نامدرم  یگدوسآ و  ایند و  شاب و  میلـست  عیطم و  وا ، ریدقت  مکح و  نامرف و  ربارب  رد  هد و  رارق  لیکو  ار  شیوخ 

تورث یناوج و  ییاناوت و  ناراـی و  هشوت و  داز و  هب  هار ) نیا  رد   ) و دنـشابن ) یـضاران  راـکبلطوت و  زا  مدرم  اـت   ) نک جراـخ  مدرم  قوقح 
ار زیچ  نامه  ادخ  دـنک ، دامتعا  يرگید  زیچ  هب  لاح  نیا  اب  دـنک و  یهلا  میلـست  اضر و  ماقم  يوعد  هک  سک  نآ  اریز  نکم ؛ دامتعا  دوخ 
تمصع و هب  رگم  تسین  يریبدت  تردق و  ار  سکچیه  هن  وا و  هن  هک  دنادب  دمهفب و  وا  ات  دنادرگیم ، وا  لابو  ررـض و  بجوم  نمـشد و 
رد تسین و  وت  يارب  تعجارم  دیما  ایوگ  هک  نک  ّدعتسم  هدامآ و  ار  دوخ  ياهزادنا  هب  رفس ) نیا  رد   ) و دنوادخ . بناج  زا  هدش  اطعا  قیفوت 

ار و يدّـمحم  لوسر  ننـس  یهلا و  تابجاو  تاقوا ، ۀتـسویپ  شاب و  رادرک  وکین  راتفرـشوخ و  نارگید ، اب  یهارمه  تقافر و  تبحاـصم و 
هداـشگ يدـنوادخ و  ياـهتمعن  رکـش  تاـئالتبا و  اـهیتحاران و  ربارب  رد  يراـبدرب  لّـمحت و  یفرع و  بادآ  زا  تسا  بجاو  وت  رب  هچنآ 

دوس نآ  زا  يدـعب  لزانم  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  يرابرهگ  تانایب  تیاور ، نیا  ۀـمادا  رد  قداص  ماما  زا  اـمن . تاـعارم  شـشخب ، یتسد و 
. تسُج میهاوخ 

قحلا یف  ّقحلا  نم  ریس  ّمود : لزنم 

مود لزنم 
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: تسا یلامعا  رب  لمتشم  مّود  لزنم 

مارحا

َةَوْسِک ْسِْبلَا  َو  ََکبُونُذ  ِۀَِـصلاْخلا  ِۀـَبوَّتلا  ِءاـِمب  ْلِـسِْغا  : » تسا عوجر  هبوت و  لـسغ ، نیا  تقیقح  تسا . مارحا  لـسغ  مارحا ، ۀـمّدقم  مارحا ؛
هداد و وشتـسش  هبوت  بآ  اب  ار  نآ  دـیرآ و  دای  هب  ار  قباس  ناـهانگ  یـصاعم و  مارحا ، ماـقم  رد  ِعوُشُْخلا » َو  ِعوُضُْخلا  َو  ِءاـفَّصلا  َو  ِقْدِّصلا 

رازگزامن هک  هنوگنامه  تسا ، زامن  رد  مارحالاةریبکت  ریظن  جح ؛ رد  مارحا  دینک . نت  هب  ار  سرت  عوضخ و  افـص و  تقادص و  سابل  هاگنآ 
ار وا  یـسک  يزیچ و  نآ ، ياهتنا  اـت  زاـمن  يادـتبا  زا  و  دـشاب ، قوشعم  بناـج  هب  شهّجوت  ماـمت  دـیاب  مارحـالاةریبکت  نتفگ  يهطـساو  هب 

تباجا ادـخ و  تیاضر  ادـخ و  هب  ندومنور  تسایند و  رد  هچنآ  ایند و  هب  ندرکتشپ  ینعی  مارحا ؛ مارحا . تسا  نینچمه  دـنکن ، لوغـشم 
ره زا  وش  مرُحم  ِِهتَعاط » ْنَع  َُکبُجْحَی  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  َکُعَنْمَی  ٍءْیَـش  ِّلُـک  ْنِم  ْمِرْحَأ  : » تسا هدـش  لـقن  قداـص  ماـما  زا  هچناـنچ  ادـخ ، رما 
هک دوش  ربق  نفک و  گرم و  رّکذتم  دیابیم  مارحا ، ماگنه  هب  زین  و  درادیم . زاب  وا  یگدـنب  زا  دـنکیم و  عنم  ادـخ  دای  زا  ار  وت  هک  يزیچ 

ار وا  دـنوادخ  هک  نیا  هب  هّجوت  تسا ، مارحا  ماقم  ۀـلمکت  هک  کیّبل  نتفگ  عقوم  رد  درک و  دـهاوخ  تاقالم  ار  ادـخ  تأیه ، نیا  اـب  يزور 
ًاکِّسَمَتُم َِکتَوْعَد  یف  َّلَجَوَّزَع  ِهَّلل   ِ ۀَیِکاز ۀَِـیفاص  ۀـَباِجا  ینْعَِمب  ََّبل  َو  : » دـنکیم تباجا  ار  شترـضح  ظافلا ، نیا  اب  وا  تسا و  هدرک  توعد 

ياقثولاةورع هب  هک  یلاح  رد  ّتین ، صولخ  رطاخ و  يافـص  تیاهن  اب  ار  دنوادخ  ندادخساپ  دنک  دصق  دوخ ، تاّیبلت  زا  و  یْقثُْولا » ِِهتَوْرُِعب 
. دیوجیم کّسمت  نامیا ، تقیقح  هب  قح و 

فاوط

ِشْرَْعلا ِلوَـح  ْنِم  َنیّفاـح  َۀَِـکئالَْملا  يََرت  َو  : ) دـنفاوط رد  مئاد  دـنوادخ  شرع  نوـماریپ  هک  یناگتـشرف  هـب  تـسا  یهّبـشت  فاوـط  فاوـط ؛
هک هنوگناـمه  دـننکیم . دـمح  ار  دوخ  راـگدرورپ  دـناهدز و  هقلح  ادـخ  شرع  درگ  رب  هک  ینیبیم  ار  ناگتـشرف  مِهِّبَر ) ِدْـمَِحب  َنوُحِّبَُـسی 

ِۀَِکئالَْملا َعَم  َِکْبلَِقب  ْفِط  . » تسادخ هب  هدنب  قشع  ۀناشن  زین  هدنب  فاوط  تسا ، دنوادخ  هب  اهنآ  قشع  ۀـناشن  شرع ، رد  هکئالم  نآ  فاوط 
درگادرگ دوخ  بلق  اب  دـنزیم ، رود  ادـخ  تیب  نوماریپ  تمـسج  هکنانچ  نآ  ِْتیَْبلا » َلوَح  َکِسْفَِنب  َنیِملْـسُْملا  َعَم  َِکفاوَطَک  ِشْرَْعلا  َلوَح 
اهباجح ندشهدیرد  هبترم ، نیا  لوصح  اب  و  تسا ، ّتیدوبع  میلست و  ماقم  ندش  ادیپ  روظنمهب  فاوط  رارکت  نک . فاوط  دنوادخ  شرع 

ایند ربارب  رد  تعانق  تواخس و  دهز ، قلخ ، لباقم  رد  ملح  عضاوت و  قح ، لباقم  رد  تنکـسم  ّتلذ و  تنیز  هب  ندشهتـسارآ  نآ  زا  سپ  و 
زا سپ  یکی  یتمالـس  ياههار  و  هیلجت ) ماقم   ) دوشیم رگهولج  وا  لد  رد  ادخ  رون  هک  تسا  لاح  نآ  رد  دـشابیم ، هیلحت ) هیلخت و  ماقم  )

، یّنج یسنا و  ياهتوغاط  زا  تعباتم  تملظ  هراّما ، سفن  تملظ  هلیذر ، تافـص  تملظ   ) اهتملظ زا  ددرگیم و  فشک  وا  يارب  يرگید 
هاوخ هک  ددرگیم  عقاو  دـنوادخ  ّصاخ  تیانع  دروم  دوشیم و  هدـناشک  قلطم  رون  هب  بارطـضا و )... مغ و  تملظ  سوه ، اوه و  تملظ 
َعَبَّتا ِنَم  ُهَّللا  ِِهب  يدْهَی  ٌنیبُم  ٌباتِک  َو  ٌرُون  ِهَّللا  َنِم  ْمُکَءاج  ْدَـق  : ) دـسریم تسا  میقتـسم  طارـص  ياهتنا  نامه  هک  ءانف  ءاقل و  ماقم  هب  هاوخان 

ییانشور و ادخ  بناج  زا  امـش  يارب  ًاعطق  ٍمیقَتْـسُم ) ٍطارِـص  یِلا  ْمِهیدْهَی  َو  ِِهنْذِِاب  ِروُّنلا  َیِلا  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  َو  ِمالَّسلا  َُلبُـس  ُهَناوْضِر 
هب و  دوشیم ، نومنهر  تمالس  ياههار  هب  باتک  نآ  ۀلیسوهب  دنک ، يوریپ  وا  يدونشخ  زا  ار  هکره  دنوادخ  تسا . هدمآ  رگنـشور  یباتک 

. دنک یم  ناشتیاده  تساریهار  هب  دربیم و  نوریب  ییانشور  يوس  هب  اهیکیرات  زا  ار  نانآ  شیوخ ، قیفوت 

فاوط زامن 

هب ندیـسر  ۀطـساوهب  نوچ  دروآ . ياج  هب  رکـش  زامن  دیاب  سپ  دـسریم ؛ ّتیدوبع  ماقم  هب  فاوط  ۀطـساو  هب  هدـننک  فاوط  فاوط ؛ زامن 
نیب ۀملاکم  زامن  هکارچ  تسا ؛ زامن  نامه  نمؤم  جارعم  اریز  دتـسیاب ، زامن  هب  دیاب  دوشیم ، بجاو  وا  يارب  جارعم  ّللذت ، یگدـنب و  ماقم 
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دبع و نیب  ۀملاکم  ۀلزنم  هب  زامن ، نیا  ياهمالس  دّهـشت و  تسا ، يرورـض  رما  کی  لاح  ره  رد  تیبلها  هب  لّسوت  نوچ  تسادخ و  هدنب و 
مالتـسا دـباییم . رارمتـسا  همادا و  دریذـپیم ، تروص  رجح  مالتـسا  ۀلیـسوهب  زاـمن  نیا  زا  سپ  هک  یتعیب  اـب  لّـسوت  نیا  تسا و  تیبلـها 
مالتـسا ماگنه  رد  هک  دناهدومرف  زین  قداص  ماما  تسا . مالـسا  یمارگ  لوسر  اب  دهع  قاثیم و  دیدجت  ۀـلزنمهب  نآ  ندیـسوب  دوسالارجح و 

مدومن و ادا  ّجـح )  ) دوب نم  ندرگ  هب  هک  ار  یتناـما  ةاـفاوُْملِاب » یل  َدَهْـشَِتل  ُُهتْدَـهاعَت  یقاـثیم  َو  اـُهْتیَّدَأ  یتَناـمَأ  : » دوش هتفگ  نینچ  نیا  رجح 
نآ هاگیاج  هک  تسا  یبلق  قاثیم  کی  زین  رجح  مالتسا  سپ  یشاب . هاوگ  نم  يرادافو  رب  ازج  زور  رد  وت  ات  متفرگ ، هدهع  رب  ار  دوخ  نامیپ 

َو ِِهتَمْـسِِقب  ًیـضِر  َرَجَْحلا  ِِملَتْـسا  َو  : » تسوا ریدقت  هب  تیاضر  ۀـناشن  دـنوادخ و  تّزع  ربارب  رد  عوضخ  مّسجت  زین  تسا و  نایجاح  ياهلد 
« ِِهتَّزِِعل ًاعوُضُخ 

هورم افص و  نیب  یعس 

هتفریذـپ تَّلُخ  هب  ار  وا  نآرق  رد  ملاع  راـگدرورپ  هک  دـنوادخ  گرزب  ربماـیپ  زا  تسا  ینیریـش  ةرطاـخ  لـمع  نیا  هورم ؛ افـص و  نیب  یعس 
ملاع راگدرورپ  ار  وا  میلست  ّتیدوبع و  ماقم  هک  يربمایپ  درک . باختنا  دوخ  یتسود  هب  ار  میهاربا  ادخ  ًالیلَخ ) َمیهاْربِا  ُهَّللا  َذَخَّتا  َو  : ) تسا

و  ) روایب مالـسا  تفگ : وا  هب  راگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روایب  رطاخب  َنیَملاْعلا ) ِّبَِرل  ُتْمَلْـسَا  َلاق  ِْملْـسأ  ُهُّبَر  َُهل  َلاـق  ْذِا  : ) تسا هدرک  اـضما 
نیا نیب  یعـس  مدش . میلـست  نایناهج  راگدرورپ  ربارب  رد  تفگ : تفریذپ ) لد  ناج و  زا  ار  راگدرورپ  نامرف  وا  شاب . قح  ربارب  رد  میلـست 
يارب یبآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  فـلع  بآ و  یب  ناـبایب  رد  دـنوادخ ، تـمحر  هـب  دـیما  اـب  هـک  تـسا  ینز  يراودـیما  مّـسجت  هوـک ، ود 

تّورم و هب  تقادـص  زا  رگید  تراـبع  هب  دوریم و  افـص  هـب  هورم  زا  هورم و  هـب  افـص  زا  ینورد ، مطـالت  اـب  و  تسوپاـکت ، رد  شکدوـک 
تاـیح بآ  هب  نورد  ۀـبنج  زا  مزمز و  بآ  هب  نورب  رظن  زا  شـصولخ  اـب  ماجنارـس  دوریم و  افـص  تقادـص و  هب  یگنادرم  زا  یگنادرم و 

هچ رگا  تارطاخ  نیا  دناسریم ، تهاجو  هب  ار  دوخ  لسن  دابآ و  ار  ادخ  ۀـناخ  تماقتـسا ، شـشوک و  لّمحت و  ربص و  رثا  رد  و  دـسریم ،
یلاح رد  تسا ، قشع  زا  ياهبترم  هک  فعش  تمحر . لوزن  ششوج و  ینیریش  هب  جوزمم  مطالت  بارطضا و  یخلت  تسا . نیریش  اّما  خلت ،
سپ دنازوسیم . عمـش  نوچ  ار  قشاع  ياپارـس  لد و  دـشاب ، روآتّذـل  هک  یلاح  رد  تسا و  روآتّذـل  دوشیم ، هارمه  یگدـنزوس  اب  هک 

ْدَق : ) دنزومایب شنارای  میهاربا و  ترـضح  زا  ار  ادخ  يارب  زیچ  همه  زا  نتـشذگ  راثیا و  قشع و  سرد  هورم  افـص و  نایم  رد  دـیاب  نایجاح 
زا و  تشاد . دوجو  دندوب ، وا  اب  هک  یناسک  میهاربا و  یگدنز  رد  یکین  یّسأت  امش  يارب  ُهَعَم ) َنیذَّلا  َو  َمیهاْربِا  یف  ٌۀَنَسَح  ٌةَوُْسا  ْمَُکل  َْتناک 

رگا تسا . هدیـسرن  یعـس  تقیقح  هب  دشاب ، هدنز  وا  رد  ّتینم ، ّتیدوخ و  حور  زونه  دـنک و  هورم  افـص و  نیب  یعـس  هک  سک  نآ  ورنیا 
سّدقم تحاس  زا  ات  هدرک  بیقعت  ار  وا  دوخ  یعـس  اب  شترـضح  هتـشگ و  مّسجم  میهاربا  رب  ناطیـش  ناکم  نیا  رد  تایاور  زا  یخرب  ربارب 

ۀناخ اهنتهن  هک  دوخ  بلق  زا  ار  ناطیـش  دنکیم و  رارکت  ار  لیلخ  میهاربا  تکرح  لمع ، نیا  اب  زین  کلاس  یجاح  سپ  دزاس ؛ رود  هَّللاتیب 
يّربت دوخ ، ّتیـصخش  تردق و  زا  دنکیم و  رارف  دوخ  سوه  يوه و  زا  ندرک ، هلوره  اب  دـناریم و  تسا ، یهلا » سدـق  شرع   » هک ادـخ 
رادید ءاقل و  يارب  ار  دوخ  نورد  حور و  هلیسو ، نیا  هب  و  َِکتَُّوق » َو  َِکلوَح  ِعیمَج  ْنِم  ًایِّرَبَت  َو  َكاوَه  ْنِم  ًابَرَه  ًَۀلَوْرَه  ْلِوْرَه  َو  : » دیوجیم

تافـص و یفن  اب  و  ءافَّصلا » یَلَع  َکـِفُوقُِوب  ُهاـْقَلت  َموَی  ِهَّللا  ِءاـِقِلل  َكَّرِـس  َو  َکَـحوُر  َّفَص  َو  : » دـنادرگیم هداـمآ  هزیکاـپ و  كاـپ و  راـی ،
رارقرب انف  رقف و  یگدنب و  ماقم  شراگدرورپ ، لامج  لالج و  تافـص  لباقم  رد  هنادرم  شیوخ ، یگتخاس  يزاجم و  بذاک و  تاّیـصخش 

« ةَوْرَْملا َْدنِع  َِکفاصوَأ  ًایِقَت  ِهَّللا  َنِم  ٍةَّوُُرم  اذ  ْنُک  َو  : » دزاسیم

ریصقت

ترثک هب  تدحو  زا  هّجوت  یمسج و  تاّذل  يوس  هب  یحور  تاّذل  زا  هّجوت  تسا . توسان  ملاع  هب  توکلم ، ملاع  زا  هّجوت  ریصقت  ریـصقت ؛
، فاوط مارحا ، ۀطـساو  هب  کنیا  دوبن ، لالح  مرُحم  يارب  مارحا  زا  لبق  هچنآ  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ؛ میرحت  زا  دـعب  لـیلحت  ریـصقت ، تسا .

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ةدـید نیقی و  بتارم  هب  لـین  تقاـیل  توکلم ، ملاـع  هب  رظن  ادـخ ، رون  یّلجت  تسا . هدـش  لـالح  ریـصقت ، هورم و  افـص و  نیب  یعـس  زاـمن ،
رگم تسا و  هدرک  ریصقت  ار  دوخ  یناطیش  تافص  کلاس ، ِیجاح  هک  ارچ  تسا ؛ هدش  لالح  کنیا  دوب  مارح  وا  يارب  ًامامت  هک  تریـصب ،

ياهلد رب  نیطایـش  هکنآ  دوبن  رگا  ضْرَْالا » َو  ِتاومَّسلا  ِتوُکَلَم  یِلا  اوُرظََنل  مَدآ  یَنب  ِبُوُلق  یلَع  َنُوموُحَی  َنیطایَّشلا  َّنَا  َول ال  : » هک نیا  هن 
. تشگیم نشور  نیمز ، اهنامسآ و  توکلم  هب  نانآ  ةدید  هنیآره  دنربیم ، موجه  مدآ  نادنزرف 

تافرع يوس  هب  تکرح 

نآ رـسارس  یتوکلم  ۀبذاج  هک  ینیمزرـس  هب  هّجوت  دـنوادخ ، هب  هّجوت  راب  نیا  تالیامت ؛ سفن و  هب  هّجوت  زا  سپ  تافرع ؛ يوسهب  تکرح 
قـشاع بذج  ار ، امن » دوجو  « » ِیعقاو ِدوجو   » بذج رارقیب . ياهلد  زا  رای ، یئابرهک  بذـج  بذـج ، يوسهب  نتفاتـش  تسا ، هتفرگ  ارف  ار 

فارتعا ینعی  هفرع ؛ ْمُهُمیعَن .» ِمیعّنلا  ِبابْرَِال  ًاـئینَه  « ؛ نیریـش ۀـبذج  نیا  رب  اذـّبح  و  ار ، هدـنب  ادـخ  بذـج  رتاـسر  تراـبع  هب  و  ار ، قوشعم 
تفرعم تفرعم ، بسک  ینعی  هفرع ؛ نک . فارتعا  شیوخ  ناهانگ  هب  تافرع  رد  و  تافَرَِعب » اـیاطَْخلِاب  ْفِرَتْعا  َو  . » قح هاگـشیپ  رد  ناگدـنب 

وا دزن  ار  دنوادخ  تینادحو  هب  دوخ  دـهع  تافرع ، رد  و  ِِهتَِّینادْـحَِوب » ِهَّللاَدـْنِع  َكَدـْهَع  ْدِّدَـج  َو  : » دـیحوت اب  دـهع  دـیدجت  داعم و  أدـبم و 
رقف ّقح و  ّتیمّویق  تفرعم  میدق ) اب  ثداح  طبر  ، ) ادخ اب  اهنآ  طبر  تفرعم  سفنا ، قافآ و  تفرعم  تیالو ، تّوبن و  تفرعم  نک . دـیدجت 

ینعی هفرع ؛ تسین . ینیـشن  هناخ  يادخ ، زا  ریغ  هناخ ، رد  راَّیَد » ُهُْریَغ  ِراَّدلا  ِیف  َْسَیل  : » هک نیا  هب  تفرعم  رتاسر ، ترابع  هب  و  قلخ ، ضحم 
نیمزرـس نآ  رد  هک  هادـفانحاورا » » رـصع ّیلو  ترـضح  هب  ًاصوصخم  لّسوت  اعد و  عّرـضت و  هّجوت و  اب  دـناوتیم  کلاس  ناسنا  هک  يراید 

زا و  نیقیلا » نیع   » هب نیقیلا » ملع  » زا دوعـص  هاگیاج  هفرع ؛ دـسرب . نیقی  يـالاب  هبترم  هب  دـنیوا  رـضحم  رد  یگمه  ناـیجاح  دراد و  روضح 
هتفرن تاـفرع  تقیقح  رد  دوش ، لـئان  دـمآ ، هتفگ  هچنآ  تفرعم  هب  دـناوتن  تاـفرع  رد  هک  سک  نآ  و  تسا . نیقیلا » ّقح   » هب نیقیلا » نیع  »

وا تافرع  تقیقح  رد  دربن ، ياهرهب  تسا  هتفرگ  ارف  ار  كاپ  نیمزرـس  نآ  رـسارس  هک  تیالو  تّوبن و  ادـخ و  ۀـبذاج  زا  هک  یـسک  تسا ؛
. تسا هتشگن  جراخ  هقف » ِهقف   » نارکیب ورملق  يوس  هب  هقف  ةدودحم  زا  وا  هدوبن و  شیب  یفیلکت  عفر 

رعشم بناج  هب  تکرح 

زا مارتحا  مارح و  تفص  اب  نآرق  رد  تهج  نیا  زا  تسا ، رادروخرب  یّـصاخ  ۀجرد  زا  لاعتم ، دنوادخ  دزن  رعـشم  رعـشم ؛ بناج  هب  تکرح 
مارحلارعشم دزن  ار  ادخ  دیدرک ، چوک  تافرع  زا  هک  یماگنه  و  ِمارَْحلاِرَعْـشَْملا ) َْدنِع  َهَّللااوُرُکْذاَف  ٍتافَرَعْنِم  ُْمتْـضَفَأ  اذِاَف  : ) دوشیم دای  نآ 

رد نآرق  رد  دـنوادخ  هچنآ  تسا و  زور  هنابـش  تاعاس  نیرترب  رای ، دزن  نیعولّطلانیب ) ، ) راید نآ  رد  ندرکلزنم  ِهاگ  هکناـنچ  دـینک . داـی 
تفارظ ّتقد و  تناطف و  تسایک و  روعـش و  بسک  ادخ  دای  اب  تسادـخ ، رکذ  تسا ، هتـساوخ  سّدـقم  نامز  نیا  رد  یـسدق و  ناکم  نیا 

دای ۀطساو  هب  اجنیا  رد  ياهدرک  تشادرب  هفرع  زا  هچنآ  دزومآیم  ام  هب  رعـشم  رعاشم . اضعا و  مامت  هب  لد  زا  نامیا  نداد  تیارـس  ندومن ،
نیا هب  دننک و  ادیپ  ياهرابود  تایح  رعاشم ، ۀـیلک  ات  نک  يراج  اضعا  یمامت  نابز و  شوگ و  مشچ و  هب  لد  زا  و  هد ، خوسر  لد  رد  ادـخ 

، رعشم هوک  رب  دوعص  اب  و  لَبَْجلا » َیِلا  َكِدوُعُِصب  یَلْعْألا  ِإَلَْملا  َیِلا  َکِحوُِرب  ْدِعْصا  َو  : » نک دوعص  یلعا  ألم  يوس  هب  حور  نابدرن  زا  هلیسو 
َو : » دـناوخیم برق  ماقم  هب  لین  يارب  نانیمطا  اب  نیمزرـس  نیا  رد  ار  يادـخ  ور ، نیا  زا  نک . دوعـص  یلعا  ألم  يوس  هب  تحور  نابدرن  زا 

. يزرویم نانیمطا  وا  هب  هک  یلاح  رد  وج ، بّرقت  دنوادخ  هب  رعشم ، رد  فوقو  ماگنه  و  ۀََفلَدْزُِمب » ٍۀَِقث  اذ  ِهَّللا  َیِلا  ْبَّرَقَت 

انم يوس  هب  تکرح 

، ترفغم تمحر ، دـیما ، نیمزرـس  ینعی  انم ؛ تسا . هتفهن  رون  زا  ياهلاه  رد  ایوگ ، ِمان  نیا  هک  اکین  ءاـجر ، ینعی  اـنم  اـنم ؛ يوس  هب  تکرح 
!؟ دـهاوخیم هچ  لصو  زا  سپ  قوشعم  زا  قشاـع  دـشابن !؟ نینچ  ارچ  و  ترخآ . اـیند و  ریخ  تداعـس و  اـعد ، تباجتـسا  تمارک ، لـضف ،
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هب وا  هک  ار  هچنآ  دهاوخیم ؟ هچ  یلوم  زا  لصو ، ماقم  هب  ندیسر  رعـشم و  تافرع و  زا  نتـشذگ  زا  سپ  کلاس ، تیانع . فّطلت و  هّجوت ،
تسین و لالح  وت  رب  هک  ار  هچنآ  نکم  وزرآ  انم ، رد  فوقو  ماگنه  رد  و  هُّقِحَتْسَت » َو ال  ََکل  ُّلِحَی  ام ال  َّنَمَتَت  َو ال  : » تسا نآ  ّقحتسم  قح 
رد انم  هک  نیا  دیاش  تسا و  انم  رد  ادخ  هب  هدنب  دیما  تّذل  ّجـح ، رد  اهتّذـل  نیرتهب  تفگ  ناوتیم  ورنیا  زا  يرادـن . ار  نآ  قاقحتـسا  وت 

. تسا تاماقم  نیرتالاب  تادابع و  نیرتهب  ادخ ، دزن  هدنب ، ءاجر  دیما و  هک  دشاب  نیمه  يارب  تسا ، رتشیب  شتّدم  لامعا  همه  نایم 

تارمج یمر 

زیتس رد  نآ  اب  هشیمه  دیاب  هچنآ  و  دـشاب ، كانمیب  دـیاب  تسا و  كانمیب  هچنآ  زا  تسا ؛ هدیـسر  برق  ماقم  هب  هک  ياهدـنب  تارمج ؛ یمر 
تـسا هتخومآ  نآرق  زا  کلاس  یـسنا . نیطایـش  یّنج و  نیطایـش  نورب ، توغاط  هراّما و  سفن  ینعی  نوردِتوغاط ، تساهتوغاط . دشاب ،

، دـنکیم رما  اهيدـب  هب  سفن  ّیبَر ) َمِحَر  ام  ِّالا  ِءوُّسلِاب  ٌةَراَّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِا  : ) تساهتوغاط نیرتكانرطخ  هراّما ) سفن   ) نورد توغاط  هک 
دیاش هک  تسا  هبقع  ةرمج  یمر  دهد ، ماجنا  دـیاب  هک  یلمع  نیلّوا  دوشیم ، انم  دراو  نوچ  سپ  دـنک . محر  مراگدرورپ  هک  ار  هچنآ  رگم 

ِمْرا َو  : » سوـه اوـه و  ندرک  لاـمیاپ  ینعی  هراـّما ، سفن  درط  ینعی  هبقع ، ةرمج  یمر  دـشاب ، هراـّما  سفن  ینعی  گرزب ؛ توغاـط  هب  هراـشا 
یتسپ و تسخ و  یناسفن و  ياهشهاوخ  نکیمر  تارمج ، یمر  ماگنه  و  تارَمَْجلا » ِْیمَر  َْدنِع  َۀَمیمَّذلا  َو  َۀَئانِّدلا  َو  َۀَـساسَْخلا  َو  ِتاوَهَّشلا 
هدنب و نایم  اریز  تسا ؛ ءاقل  لصو و  ماقم  يدعب ، مدق  دراذـگ ، هراّما  سفن  رب  ياپ  هبقع  ةرمج  یمر  اب  رگا  هاگنآ  ار . تشز  تافـص  رگید 

ماقم يوس  هب  مزع  ماگ  يدـعب  ماگ  درک ، یط  ار  دـنلب  ماگ  نیا  تشذـگ و  سوه  اوه و  زا  هدـنب  رگا  تسین ؛ هلـصاف  رتشیب  مدـق  کی  ادـخ 
توغاط درط  ینعی  نیا  دننک و  هناگ  هس  تارمج  یمر  هک  دـیاب  دـناهدنکفا  تماقا  لحر  انم ، يداو  رد  هک  اهزور  نآ  رد  نایجاح  تساقل .

یمر ورنیا  زا  ّتیناسنا ، ) نید و  نانمـشد   ) یـسنا نیطایـش  و  وا ) ناوعا  سیلبا و   ) یّنج نیطایـش  زا  نورب  توغاـط  و  هراـّما ) سفن   ) نورد
. تساهنآ اب  نایاپیب  زیتس  گنج و  مالعا  اهتوغاط و  ۀمه  درط  ثالث ، ِتارمج 

ینابرق حبذ و 

( ِرَخْـآلا َنِم  ْلَّبَقَُتی  َْمل  َو  امِهِدَـحَأ  ْنِم  َلِّبُُقتَف  ًاـنابُْرق  اـبَّرَق  ْذِا  : ) دوشیم هتفریذـپ  ناگـشیپ  اوقت  زا  اـهنت  هک  تسا  یتّنـس  یناـبرق  یناـبرق ؛ حـبذ 
هتفریذـپ يرگید  زا  دـش و  هتفریذـپ  یکی  زا  سپ  دـنداد ، ماجنا  راگدرورپ ) هب   ) بّرقت يارب  یلمع  لیباق ) لیباه و   ) مادـک ره  هک  یماگنه 

ةرجنح کلاس  ِیجاح  ندومن ، ینابرق  ِهاگ  هب  هک  ارچ  تسا ؛ قشع  ّتبحم و  زمر  بوبحم و  هار  رد  يراکادـف  تشذـگ و  زمر  نآ  و  دـشن .
ةرطاخ ندرک  هدـنز  انم  رد  ینابرق  ۀَـحیبَّذلا » َدـْنِع  ِعَمَّطلا  َو  يوَْهلا  ِیَتَرَْجنَح  ْحـَبْذا  َو  : » دـنکیم هراپ  ار  نامدرم  هب  شعمط  شیوخ و  ياوه 

حبذ انم  رد  ار  تناوج  هک  دمآ  رما  میهاربا  هب  باطخ  بوبحم  يوس  زا  هک  هاگنآ  تسه ، زین  لیعامسا  ترضح  میهاربا و  ترـضح  گرزب 
هچ ره  مردپ ! ُرَمُْؤت ) اَم  ْلَْعفا  َِتبَا  اَی  : ) تفریذپ تبغر  لامک  اب  وا  درک و  دزشوگ  لیعامسا  شدنزرف  هب  ار  بوبحم  رما  ترـضح  نآ  نک و 

ناحتما زا  هک  دـمآ  ادـن  بوبحم  يوس  زا  هاگنآ  و  دـنتفر ، ولج  حـبذ  ّدـح  رـس  ات  قشع ، قوش و  لامک  اب  ود  ره  و  نک . ارجا  يراد  روتـسد 
. يداد ماجنا  یتفای ، تیرومأم  باوخ  رد  ار  هچنآ  ایْؤُّرلا ) َْتقَّدَص  ْدَق  : ) دیدمآ رد  هب  زوریپ 

ریصقت ای  قلح 

اهّتینم و راگنز  زا  لد  حالصا  اهتلاذر و  اهترودک ، ةدنام  یقاب  ندیشارت  ینعی  تروص  رس و  حالصا  ای  رس  ندیـشارت  ریـصقت ؛ ای  ْقلَح 
، ورنیا زا  تسا . هتفرگ  ارف  ار  يو  ناج  قمع  ات  تلاذر  ياههشیر  هک  دـنادب  دـیاب  زاب  دـنک ، يزاـس  دوخ  هچ  ره  کـلاس  اریز  اـهّتیدوخ ؛

هتشذگن هیلخت  لزنم  زا  کلاس  یجاح  رگا  تسا ، هلیذر  تافص  ندرک  نک  هشیر  زمر  هک  تروص ، رس و  حالـصا  ای  رـس  ندیـشارت  زا  سپ 
نخـس نیا  زا  شیپ  ریـصقت ، باب  رد  دشاب . هدش  وا  زا  فیلکت  عفر  هچرگ  تسا ، هتـشگن  زوریپ  یهلا  ناحتما  نیا  رد  هک  دنادب  دیاب  دـشاب ،
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. میتفگ

اسن فاوط 

لیلحت و  یـسنج ، ةزیرغ  زا  عّتمت  شوخ و  يوب  زج  دوشیم ، لالح  هدوب  مارح  یجاح  يارب  هچنآ  ریـصقت ، ای  قلح  ۀطـساو  هب  ءاسن ؛ فاوط 
هب یفاوط  نایاپ  رد  هورم و  افص و  نیب  یعس  فاوط و  زامن  فاوط و  ددرگ و  زاب  ادخ  هناخ  يوس  هب  انم  زا  هک  تسا  نآ  رب  فّقوتم  ود  نیا 

کلاس هک  تسا  نیا  نآ  زمر  دـیاش  دوشیم و  لالح  وا  رب  زین  یـسنج  ةزیرغ  زا  عّتمت  شوخ و  يوب  هاگنآ  دروآ ، ياجهب  ءاسن  فاوط  ماـن 
تیانع رتالاب و  ماقم  هب  جایتحا  یسنج ، ةزیرغ  رب  وا  ّطلست  دشاب ، هدیـسر  زین  ءاقل  هیلجت و  ماقم  هب  دشاب و  الاب  تلزنم  ماقم و  رظن  زا  هچ  ره 

ار راـگدرورپ  ناـهرب  رگا  زین  وا  و  درک ، ار  فـسوی  دـصق  نز  نآ  ِهِّبَر ) َناـهُْرب  يأَر  ْنَا  ـال  وـَل  اـِهب  َّمَـه  َو  هـِب  ْتَّمَه  ْدََـقل  َو  : ) دراد رتـنوزفا 
، یـسنج ةزیرغ  ربارب  رد  دومن ، قیفوت  بسک  يرگید  زا  سپ  یکی  یهلا  تاناحتما  رد  هک  قیّدص  فسوی  دومنیم . ار  يو  دـصق  دـیدیمن ،

ْفِرْـصَت ّالا  َو  . ) مدوب هدنام  زاب  ناحتما  رد  دوبن  وا  رگا  و  مدوخ ، هن  داد  تاجن  ارم  هک  دوب  ادخ  نیا  دـیوگیم : دـنکیم و  یناوتان  ساسحا 
زا ددرگیم و  لیامتم  اهنآ  هب  نم  بلق  ینادرگنزاب ، نم  زا  ار  اهنآ  گـنرین  رکم و  رگا  و  َنیلِهاـْجلا ) َنِم  ْنُکَا  َو  َّنِْهَیِلا  ُبْصَا  َّنُهَدـْیَک  یّنَع 

. ناناوج هژیو  هب  ناکلاس و  ۀمه  يارب  تسا  ياهدنزومآ  سرد  ءاسن  فاوط  نیاربانب  دوب . مهاوخ  نالهاج 

هنیدم ترایز 

ترـضح و  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  دقرم  ترایز  هرّونم و  هنیدم  هب  فّرـشت  جح ، لحارم  لامعا و  مامتا  زا  سپ  هنیدـم ؛ ترایز 
تیالو ياهنم  نآرق  هب  کّسمت  ریظن  صقان و  نانآ ، ترایز  نودب  ّجح  تسا و  ناکلاس ، لامعا  لّمکم  عیقب  همئا  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز
لّسوت زا  فیرش  نآرق  رد  تسا . ّجح  مامتا  هرّونم ، هنیدم  ترایز  هک  هدش  دراو  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تایاور  رد  تهج  نیا  زا  تسا ؛

يا  » َۀَلیسَْولا ِْهَیِلا  اوُغَْتبا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  تسا : هدش  دای  یلاعَت » ِهَّللا  َیِلا  ِۀَلیسَْولا  ُءاِغْتبِا   » ناونع اب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هب 
اعد و تالّـسوت ، نیرترب  زا  و  دـییامن ». باـختنا  ادـخ  هب  برقت  يارب  ياهلیـسو  دـینک و  هشیپ  يراـکزیهرپ  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک 
اـعد و تباجتـسا  هژیو  دراوم  زا  تساـهنآ و  رـضحم  رد  رافغتـسا  اـعد و  تقیقح  رد  هک  تسا ، ناـنآ  رّهطم  تارازم  دـقارم و  رد  رافغتـسا 
َو َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُءاج  ْمُهَـسُْفنَا  اوُمَلَظ  ْذِا  ْمُهَّنَا  َول  َو  تسا . تارـضح  نآ  رّونم  رـضحم  رد  لامعا  نیا  ماجنا  ضرع و  ناـهانگ ، شزرمآ 
اپ ریز  ار  ادـخ  ياـهنامرف  و   ) دـندرکیم متـس  دوخ  هب  هک  یماـگنه  ناـفلاخم  نیا  رگا  و   » ًاـمیحَر ًاـباَّوت  َهَّللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا 

نابرهم ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  درکیم ، رافغتسا  اهنآ  يارب  مه  ربمایپ  دندرکیم و  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دندمآیم و  وت  دزن  هب  دندراذگیم )
ترضح هلمج  زا  تسا ؛ هدش  تیب  لها  روبق  ترایز  رب  يرایسب  شرافس  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تایاور  رد  تهج  نیا  زا  و  دنتفاییم ».

.« دوشیم بجاو  وا  يارب  تشهب  دنک ، ترایز  ار  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  زور  هس  سک  ره  : » دندومرف اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز
ماما زا  يرگید  تیاور  رد  ای  و  تسادخ ». ترایز  لوسر ، ترـضح  ترایز  : » میناوخیم مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  زا  یتیاور  رد  زین  و 

تیاـهن زا  ناـماما ، نآ  روـبق  تراـیز  قـیقحت ، هب  تسا و  يدـهع  شناوریپ ، يهّمذ  رب  ماـما  ره  يارب  : » تسا هدـمآ  مالـسلا ) هـیلع   ) قداـص
، دنک ترایز  دشاب  نانآ  ترایز  رد  بغار  هک  یلاح  رد  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا هک  سک  نآ  ره  سپ  تسا ، دهع  نادب  نایعیـش  يرادافو 

.« دوب دنهاوخ  يو  ناعفاش  ازج  زور  رد  ناماما ، نآ 

هتکن دنچ  تاعارم 

رد هرونم ، يهنیدم  رد  هک  هتکن  نیا  هب  هّجوت  ( 1 تسا : مزال  يرورض و  دناهدیسر ، میظع  قیفوت  نیا  هب  هک  ینارئاز  يارب  زیچ  دنچ  تاعارم 
َو ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  َيرَیَسَف  اُولَمْعا  ُِلق  تساهنآ ؛ رـضحم  رد  اهنآ  تاّین  راکفا و  رادرک ، راتفگ ، و  دنتـسه ، مالـسلا ) مهیلع   ) راهطايهمئا رـضحم 
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يریمض كاپ و  یلد  اب  دیاب  تهج  نیا  زا  دننیبیم ». ار  امـش  لامعا  نانمؤم  وا و  هداتـسرف  دنوادخ و  دینک ، لمع  وگب   » َنُونِمْؤُْملا َو  ُُهلوُسَر 
ْنَا ِّالا  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدـَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  دـنوش ؛ رّهطم  مرح  دراو  نتـساوخ ، هزاجا  زا  سپ  رادرک و  راتفگ و  رد  بدا  اب  صلاـخ و 

راوازس اجنآ  رد  ترایز  ندناوخ  دنلب  یّتح  دیاش  و  هزاجا » اب  رگم  دیوشن  ربمایپ  ياههناخ  دراو  دیاهدروآ ! نامیا  هکیناسک  يا   » ْمَُکل َنَذُْؤی 
رد بدا  و  دـینکن ». ربمایپ  يادـص  زا  رتارف  ار  دوخ  يادـص   » ِّیبَّنلا ِتوَص  َقوَف  ْمُکَتاوْصَا  اوُعَفَْرت  ال  نارگید ؛ اـب  وگتفگ  هب  دـسر  هچ  دـشابن 

مهیلع  ) همئا مرکا و  لوسر  هک  تسورنآ  زا  بادآ  نیا  دنیـشنیم . اهنآ  رـضحم  رد  هک  یـسک  ریظن  دوش ؛ تاعارم  دیاب  نتـسشن  نداتـسیا و 
لوخد نذا  ماگنه  هب  نانآ  رونا  رـضحم  رد  ورنیا  زا  تسا و  دهاش  هدنز و  هراومه  لماک  ناسنا  دـنلماک و  ناسنا  قیداصم  قدـصا  مالـسلا )

َو یمالَـس  َنوُّدُرَی  َو  یمالَک  َنوُعَمْـسَی  َو  یماقَم  َنوَرَی  َنُوقَزُْری ، َكَدـْنِع  ٌءایْحَا  مالـسلامهیلع  َکـَئافَلُخ  َو  َکـَلوُسَر  َّنَا  ُمَلْعَا  َو  : » میناوخیم
دناهدنز وت  دزن  رد  وت  يافلخ  لوسر و  هک  مراد  نیقی  نم  و  ْمِهتاجانُم « »...  ِذـیذَِلب  یمْهَف  َباب  َتْحَتَف  َو  ْمُهَمالَک  یعْمَـس  ْنَع  َْتبَجَح  َکَّنَا 

هدرپ نانآ  مالک  زا  نم  شوگ  رب  وت  کنیا  دنهدیم و  خساپ  ارم  مالس  دنونشیم و  ارم  مالک  دنرگنیم و  ارم  ماقم  دنوشیم ، هداد  يزور  و 
تراـبع هب  ضیف ؛ نتفرگ  يارب  مرح ، هب  نتفر  يارب  یگداـمآ  ( 2 ياهدوشگ »... میور  رب  ار  نانآ  اب  تاجانم  زا  ذاذـتلا  باب  یلو  ياهدـنکفا 

ریما رّهطم  ربق  ترایز  زا  شیپ  فرشا ، فجن  هب  فّرـشت  زا  سپ  هک  تسا  هدش  لقن  یـسلجم  هماّلع  زا  هکنانچ  لصو ، يارب  یگدامآ  رگید 
تـضایر هب  مرح ، رّهطم  قاور  رد  ار  اه  بش  مئاـق و  ماـقم  رد  فجن  مالـسلايداو  رد  ار  اـهزور  یگداـمآ ، يارب  مالـسلا ، ) هیلع   ) ناـنمؤم

بجوم سانلا  ّقح  ًاصوصخم  هاـنگ  هک  نیا  هب  هّجوت  ( 3 تسا . هتـشگ  لئان  رّهطم  ربق  ترایز  هب  یگدامآ  اب  یتّدم  زا  سپ  هدـش و  لوغـشم 
رتاوتم تروص  هب  تسام ، هب  ملظ  مکح  رد  ام  نایعیش  هب  متـس  هنوگ  ره  هک  نومـضم  نیا  تسا و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  یگدرزآ  لد 

کمک و دناوتب  ات  هک  نیا  رب  يّدـج  میمـصت  يهطـساو  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نتخاس  دونـشخ  تهج  تسا . هدـش  دراو  تایاور  رد 
هبوت نیا  اب  دشاب و  هتشادن  اهنآ  ناتسود  هب  فاحجا  ملظ و  هک  نیا  رب  يّدج  میمـصت  دنکن و  كرت  ار  نایعیـش  هژیوب  ناعونمه و  هب  تناعا 

جئاوح هنوگنیا  هکلب  دنکن ، افتکا  يورخا  ای  يویند  جئاوح  نتساوخ  هب  طقف  دشاب ، دنلب  تارایز  رد  وا  تّمه  ( 4 دوش . مرح  دراو  میمصت  و 
رد اهنآ  ینیوکت  تیالو  زا  دوش ، رّونم  اهنآ  رون  زا  هک  دشاب  نیا  وا  تّمه  هکلب  اِنلاؤُس » ْنِم  اُنبْسَح  اِنلاِحب  ْمُهُْملِع  ، » دراذگاو اهنآ  دوخ  هب  ار 

يارب هلحار  داز و  جورع ، يارب  قاُرب  دشاب ؛ زیچ  دنچ  ياراد  هک  دسرب  ءاقل  انف و  ماقم  هب  دناوتیم  یـسک  اریز  دنک ؛ هدافتـسا  جورع  تهج 
یتوسان دُعب  ناسنا ، يارب  هار  نیا  قارب  اهتملظ . رد  نآ  زا  ندرک  هدافتسا  يارب  رون  و  بولطم ، هب  ندیـسر  ندشن و  مگ  يارب  امنهار  هار ،

َْسنَت َو ال  َةَرِخآلا  َراَّدـلا  ُهَّللا  َكاتآ  امیف  ِغَْتبا  َو  تسا ؛ هدرک  شرافـس  قارب  نیا  تیوقت  يارب  نآرق  اذـل  دـنیوگیم . مسج  نآ  هب  هک  تسوا 
اوقت و هلحار ؛ داز و  نکن ». شومارف  اـیند  زا  ار  تاهرهب  نک و  وجتـسج  ار  ترخآ  يارـس  هداد ، وت  هب  ادـخ  هچنآ  رد  اْینُّدـلا «  َنِم  َکَبیـصَن 
داز و نیرتهب  هک  دینک  هیهت  هشوت  داز و   » يْوقَّتلا ِداّزلا  َْریَخ  َّنِاَف  اوُدَّوََزت  َو  تسا : هشوت  نیرتهب  نآرق  هاگدید  زا  هک  تسا  یـسرت  ادـخ  حور 
زا  » ٌنیبُم ٌباتِک  َو  ٌرُون  ِهَّللا  َنِم  ْمُکَءاَج  ْدَق  تسا : نآرق  دـهدیم ، تاجن  اهتملظ  زا  ار  ناسنا  هک  هار ، نیا  رون  و  تسا ». يراکزیهرپ  هشوت ،

لامک هب  يدوجوم  چیه  اهنآ  نودب  هک  دنتسه  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها امنهار ، و  دمآ ». امش  يوس  هب  يراکـشآ  باتک  رون و  ادخ  فرط 
ای دندرکن ، هدافتسا  امنهار  نیا  زا  هک  يدارفا  زین  كولس  ریس و  قیرط  رد  و  دش . دهاوخن  لئان  لصو  ماقم  هب  یناسنا  چیه  دیسر و  دهاوخن 

راتفرگ تلالض  ِتاملظ  رد  تیاده ، ياج  هب  دش و  لصاح  عطق  اهنآ  يارب  لصو ، ياج  هب  دندشن ، لسوتم  نآ  هب  و  دندادن ، تیمها  نآ  هب 
دوهش بیغ و  نیب  يهطساو  دوجو و  ملاع  روحم  ناکما و  ملاع  بطق  ام  نامز  رد  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها فیرش ، نآرق  رظن  زا  دندش و 
انِْرمَِأب َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَا  ْمُهاْنلَعَج  َو  دنراد ؛ هدهع  هب  ار  هار  نیا  تیاده  ءادفلاهمدقمبارتلانحاورا )  ) دوعوملا يدهملا  نسحلا  نب  ۀّجح  ترضح 

تالّـسوت نیرتهب  تسا و  مزال  رما  کی  مه  لّسوت  نیاربانب ، دندرکیم ». تیادـه  ار  مدرم  ام  نامرف  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  اهنآ  «و 
تساهنآ رّهطم  روبق  ترایز 

قلخلا یلا  ّقحلا  نم  ریس  مّوس : لزنم 
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نیا رد  اریز  تسا ؛ مّود  لّوا و  لزنم  زا  رتلکشم  تیلوئـسم ، لزنم  نیا  رد  ددرگیم و  زاغآ  نطو  هب  هنیدم  هّکم و  زا  تشگزاب  اب  لزنم  نیا 
نامدرم رگید  نایم  رد  یهلا  ياهتلاسر  غیلبت  هب  دـیاب  کنیا  کلاس ، نایجاح  هک  ارچ  تسا ؛ یهلا  ناربمایپ  ۀـفیظو  کـلاس ، ۀـفیظو  لزنم 

یهلا ياـهتلاسر  غـیلبت  هک  دـندوب  یناـسک  نیـشیپ ) ناربماـیپ  ( ) ِهَّللا ِتـالاسِر  َنوـُغِّلَُبی  َنیذَّلَأ  : ) تسا ءاـیبنا  ۀـفیظو  نیع  نیا ، دـنزادرپب و 
اّما تسا ، يزاسدوخ  رب  فّقوتم  هچرگ  يزاسرگید  تسا . يزاسرگید »  » لزنم نیا  رد  دوب و  يزاسدوخ »  » مّود لّوا و  لزنم  رد  دـندرکیم .
ریپ ارم  دوه  ةروس  َکَعَم » ْنَم  َو  َتِْرُما  امَک  ْمِقَتْساَف  ِهلوَق : ِناکَِمل  دوُه  ُةَروُس  یْنتَبَّیَش  : » دندومرف یمارگربمایپ  هک  تسا  لکـشم  ياهزادنا  هب 

هدمآ زین  يروش  ةروس  رد  َتِْرُما ) امَک  ْمِقَتْـساَف  يزاسدوخ (  دینک . تماقتـسا  دیاب  تنارای »  » وت و تسا  هدـمآ  هروس  نیا  رد  هک  ارچ  درک ؛
هّکم و زا  تشگزاب  زا  سپ  کـلاس  یجاـح  تسا . َکَـعَم ) ْنَم  َو  يزاـسرگید (  درک ، دیفـس  ار  ربماـیپ  نساـحم  شیر و  هچنآ  یلو  تسا ،

قشمرس وا  شنم  شور و  رادرک و  راتفگ و  دنک ، قیرزت  نارگید  هب  ًالمع  يزاسدوخ )  ) تسا هدروآ  تاغوس  هب  اجنآ  زا  هچنآ  دیاب  هنیدم ،
مه نآ  زامن ، هژیو  هب  ینید و  ضئارف  هب  شمامتها  اب  دـیاب  کلاس  یجاح  تسا . نارگید  يارب  وا  ۀـیده  نیرتهب  نیا  دـشاب و  نارگید  يارب 

لوغـشم دراد و  زامن  زا  تلفغ  زامن  تقو  رد  هک  یجاح  نآ  دـنامهفب . نارگید  هب  ار  گرزب  تداـبع  نیا  ّتیمها  تعاـمج ، اـب  دجـسم  رد 
ْنَع ْمُه  َنیذَّلا  َنیّلَـصُْمِلل  ٌْلیَوَف  : ) دـیوگیم نخـس  زیمآ ، باتع  باطخ  هب  يو  اب  نآرق  تسا و  هدربن  ياهرهب  ّجـح  زا  ًاعطق  تسا ، ایند  روما 

كرات ّجـح ، زا  سپ  هک  یجاح  نآ  زین  و  دنراپـسیم . یـشومارف  تسد  هب  ار  دوخ  زاـمن  هک  ینارازگزاـمن  رب  ياو  سپ  نوُهاـس ) ْمِِهتولَص 
َةوکَّزلا َنُوتُْؤیال  َنیذَّلا  َنیکِرْشُْمِلل  ٌْلیَو  َو  : ) رفاک مه  تسا و  كرشم  مه  نآرق ، رظن  زا  هکلب  تسین ، یجاح  طقف  هن  دشاب ، تاکز  سمخ و 

، هدنرازگ ّجـح  ناوناب  نینچمه  و  دـنرکنم . ار  ترخآ  دـننکیمن و  ادا  ار  تاکز  هک  اهنامه  ناکرـشم ، رب  ياو  َنوُِرفاک ) ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو 
رد هناخ و  رد  ار  یمالـسا  قالخا  دیاب  یجاح  نز  درم و  دندرگ . عقاو  نارگید  يوگلا  هوسا و  باجح ، رد  دیاب  جـح ، زا  تشگزاب  زا  سپ 

نآرق رد  هک  ار  ییارگرگید »  » شور نارگید  هب  دـشاب و  اهنآ  راعـش  يراکادـف ، راثیا و  تشذـگ و  وفع و  دـننک و  غیلبت  ًـالمع  مدرم  ناـیم 
یعیـسو تاناکما  هک  اهنآ  ُهَّللا ) ُهاتآ  اَّمِم  قِْفُنیلَف  ُُهقْزِر  ِْهیَلَع  َرُِدق  ْنَم  َو  ِِهتَعَـس  ْنِم  ٍۀَعَـسوُذ  ْقِْفُنِیل  : ) دنزومایب تسا ، هدش  دیکا  شرافـس  نادـب 

لزنم نیا  هک  یتسار  هب  دنیامن . قافنا  هداد  اهنآ  هب  ادخ  هک  هچنآ  زا  دنتسدگنت  هک  اهنآ  دننک و  قافنا  دوخ  عیـسو  تاناکما  زا  دیاب  دنراد ،
زا ار  یناسنا  سک  ره  و  ًاعیمَج ) َساَّنلا  اَیْحَا  اّمنَأَکَف  اهایْحَا  ْنَم  : ) تسالاب هزادـنا  ناـمه  هب  زین  نآ  شاداـپ  یلو  تسا ، لکـشم  رایـسب  مّوس ،

ار ياهتکن  مّود ، لّوا و  لزنم  یط  زا  سپ  کلاس  ور ، نیا  زا  تسا . هدرک  هدنز  ار  مدرم  ۀـمه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دـشخب ، ییاهر  گرم 
باسح زا  ریغ  نامدرم ، رگید  زین  تیب و  لها  ادخ و  دزن  رد  يو  باسح  کنیا  هک  تسا  نآ  دـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  مّوس  لزنم  رد  دـیاب  هک 

نآ نوچ  دوب و  صاوخ  زا  نوچ  یلو  درکن ، شیب  یئـالوا  كرت  مدآ  ترـضح  دوـشیم . هتـسیرگن  يرگید  مشچ  اـب  تسا و  مدرم  موـمع 
( تشهب  ) یلاع ماقم  نآ  زا  ٌّوُدَع ) ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  اوُِطبِْها  : ) درک طوقس  يزیمآ  باتع  باطخ  اب  دوبن ، يو  سّدقم  حور  راوازس  یلوا  كرت 
اب قیّدص  فسوی  ترضح  زین  و  دوب . دیهاوخ  يرگید  نمـشد  یـضعب  هک  یلاح  رد  دیئآ ، دورف  نیمز ) هب   ) یگمه ایند )  ) یناد ماقم  نیا  هب 

( َنینِس َعِْضب  ِنْجِّسلا  ِیف  َِثبَلَف  : ) تفای همادا  وا  نادنز  لاس  هد  بیرق  دش ، ادخ  زا  ریغ  هب  لّسوتم  نادنز  رد  هک  نآ  يارب  تلزنم ، ماقم و  نآ 
گنر مک  ای  گنریب  مدرم  نایم  رد  ار  ّجح  تّهبا  شیاوران ، لمع  ۀلیسو  هب  هدرازگ  ّجح  ِکلاس  رگا  سپ  دنام . یقاب  نادنز  رد  لاس  دنچ 
ریظن وا  دـیامرفیم  يرئاز  یجاـح و  نینچ  دروم  رد  نآرق  دوش . هبوت  هب  قـّفوم  تسین  موـلعم  هک  تسا  گرزب  ياهزادـنا  هب  وا  هاـنگ  دـنک ،

یناسنا سکره  ًاعیمَج ) َساَّنلا  َلَتَق  امَّنأَکَف  ِضْرَْالا  ِیف  ٍداسَف  َوا  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم  : ) دشاب هتـشک  ار  ناهج  مدرم  ۀـمه  هک  تسا  یـسک 
ار ّجح  نانمؤمریما  هک  تسا  نیا  دشاب . هتشک  ار  اهناسنا  ۀمه  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دشکب ، نیمز  يور  رد  داسف  ای  لتق  باکترا  نودب  ار 
زا سپ  قداـص  ترـضح  و  درامـشیم . هدـننکصلاخ » اـسر و  يزاـسکاپ  رگنـشور و  یــشیامزآ  تخــس و  یناـحتما  گرزب و  ینوـمزآ  »

ِءافَو َو  اذـه  َکِّجَح  ِطوُرُـش  یلَع  ْمِقَتْـسا  َو  : » دـیامرفیم میتسج  هدافتـسا  نآ  زا  هتـشذگ  بلاطم  نمـض  رد  اـم  هک  ّجـح  رارـسا  ندرمـشرب 
رفـس رد  هـک  نآ  لزاـنم  بـتارم و  رارــسا و  رب  ندرازگ ، جـح  زا  سپ  ۀَـمایْقلا » ِموَـی  یِلا  ُهَْـتبَجوَا  َو  َکِّبَر  َعَـم  ِهـِب  َتْدَـهاع  يذَّلا  َكِدـْهَع 
هشیپ تماقتسا  ياهدرک ، رارقرب  دوخ ، يادخ  اب  ینافرع  یناحور و  رفس  نآ  رد  هک  يدهع  يافو  رب  زین  و  ياهدروآ ، گنچ  هب  تایکولس ،
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نیحلاصلا هللادابع  یلع  مالسلاو  شاب . رادیاپ  اهنآ  رب  تمایق  زور  ات  نک و 

جح تائاتفتسا 

رشان نخس 

وپاکت و رد  هراومه  ور  نیا  زا  ِیَْقلا  مّ ُِنیّدلا  َِکلَذ  هللا  ِقلَِخل  َلیِْدبَت  اَهیَلَع َال  َساّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهللا  َةَرِْطف  تسا : بایادخ  وجادخ و  ًاترطف  ناسنا 
ماجنا يرطفيوپاکت  نیمه  ياتـسار  رد  زین  ار  لاعتم  دنوادخ  شتـسرپ  تدابع و  هدوب و  شیوخ  دوبعمهب  ندـشکیدزن  تهج  رد  تکرح 

هب بّرقت  هار  هک  تسا  ياهبناج  همه  گرزب و  تادابع  زا  یکی  زین  جـح  ِِهیقَالُمَف  اًحْدَـک  َّکِبَر  َیلإ  ٌحِداَک  َکَّنإ  ُناَْسنِالا  اَهُّیأ  اَـی  دـهدیم :
يدنلب فده  هب  رازگجح  لین  دـیاشگیم . نایوجادـخ  يارب  ار  ناحبـس  دـنوادخيوس  هب  هار  دزاسیم و  راومه  ار  لاعتم  راگدرورپ  يوس 

زا جح  یهقف  دعب  هب  مامتها  تسا ؛ جح  یقالخا  یهقف و  دُعب  ود  هب  مامتها  دـنمزاین  بُرقماقم ، هب  يو  جورع  راگدرورپ و  تاقالم  نوچمه 
زا یهاگآ  دـنمزاین  زین  جـح  یقالخا  دـعب  هب  مامتها  ددرگیم و  رّـسیم  لامعا  حیحـص  ماجنا  جـح و  کسانم  زا  یفاک  عالّطا  بسک  قیرط 

میجح بجوم  جـح  کسانم  باتک  رد  هرمع ، ّجـح و  ماکحا  تایئزج  ندـناجنگ  هک  اجنآ  زا  تسا . تلیـضف  اب  تدابع  نیا  یناـفرع  داـعبا 
یئزج و ماکحا  نایب  تهج  هرمع  ّجح و  تائاتفتسا  باتک  راشتنا  دشابیمن ، زین  نارئاز  ۀمه  جایتحا  دروم  دش و  دهاوخ  روبزم  باتک  ندش 

تالاؤس زا  ياهعومجم  رـضاح  باتک  دسریم . رظن  هب  يرورـض  دـیفم و  هرمع  ّجـح و  مرتحم  ناغّلبم  نویناحوريارب و  هژیوهب  یقادـصم ،
یمظعلا هللا  تـیآ  ترــضح  ردــقیلاع  عـجرم  رــضحم  هـب  هرمع ، ّجــح و  کـسانم  لاـمعا و  صوـصخ  رد  هلــصاو  تائاتفتــسا  یعرش و 

رـضاح لکـش  هب  تارابع ، يزاسگنهامه  صیخلت و  يدـنبعوضوم ، زا  سپ  هک  دـشابیم  هلمّظعم  ياهخـساپ  و  یلاعلاهّلظّدـم » » يرهاـظم
تهج زین  دـشاب  یم  جـح  ۀـنیمز  رد  هلمّظعمیقـالخا  تاـنایب  رب  لمتــشم  هـک  نایوجادـخ » كولــس  جــح ،  » ۀــلاسر تـسا . هدــش  مـیظنت 
باتک نیا  هب  هدرفم ، ةرمع  ای  جح  یناحور  رفـس  ینافرع  رارـسا  یقالخا و  دعب  هب  نانآ  مامتها  ياتـسار  رد  یمارگ  نارئاز  رتشیبيدنمهرهب 

زا یهاـگآ  هرمع و  ّجـح و  کـسانم  لاـمعا و  تخانـش  اـب  دـنناوتب  یهلا  نما  مرح  نارئاز  نایوجادـخ و  هکنآ  دـیما  تـسا . هدـش  هـمیمض 
میظنت و تهج  رد  هک  ینازیزع  ۀـیّلک  زا  همتاخ  رد  دـنرادرب . دوخ  يونعم  كولـس  تهج  رد  یماگ  ینافرع ، رفـس  نیا  یقـالخا  ياـههبنج 

هللا مالـس   ) ءارهّزلایتاعلاطم یگنهرف  ۀسّـسؤم  قیفّوتلا » ۀیادهلا و  ّیلو  ّهنا  . » ددرگیم ینادردـق  رّکـشت و  دناهدیـشوک ، رثا  نیا  يزاسهدامآ 
( اهیلع

جح کسانم  تائاتفتسا 

جح بوجو  طیارش 

، غولب  ) فیلکت ۀماع  طیارش  ندوب  اراد  رب  هوالع  هک  یسک  ره  رب  جح  هک  تسا  هدمآ  یلاعترـضح  لئاسملاحیـضوت  ۀلاسر  رد  > 1 لاؤس <

روظنم ًایناث  دراد و  تعاطتسا  اب  یتوافت  هچ  تردق  ًالّوا  هک  تساجنیا  لاؤس  لاح  ددرگیم . بجاو  دشاب ، مه  عیطتسم  ملع ) لقع ، تردق ،
جح دنادب  هک  تسا  نیا  ملع  زا  دارم  تسا و  یلام  تعاطتـسا  تعاطتـسا ، زا  دارم  تسا و  یندـب  تردـق  تردـق ، زا  دارم  تسیچ ؟ ملع  زا 
زینک مالغ و  ای  دوریم  رامـش  هب  جـح  طیارـش  وزج  ندوب  دازآ  تیّرح و  ایآ  > 2 لاؤس . < تسا جحلابجاو  مه  وا  دـنادب  تسا و  بجاو 

هزاجا یلوم  رگا  یلو  دنوشیم ، عیطتـسم  دنوشب  لام  کلام  رگا  دنوشیم ؟ جحلابجاو  جح ، بوجو  طیارـش  ریاس  زارحا  تروص  رد  مه 
. تسین بجاو  اهنآ  رب  جح  دهدن 

لقع
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تافرع و هب  ار  وا  نیفوقو ، لثم  رد  اـی  دریگب  بیاـن  وا  لاـمعا  ةدـنامیقاب  يارب  وا  ِّیلو  دوش و  هناوید  جـح  ماـّیا  رد  یـسک  رگا  > 3 لاؤس <

هک یتروص  رد  ریخ ؟ ای  دنکیم  بجاو  ّجح  زا  تیافک  تسا و  لوبق  وا  ِّجح  دهد ، ماجنا  تروص  ود  نیمه  هب  ار  لامعا  ریاس  دربب و  رعشم 
دیاب دعب  ياهلاس  رد  وا  ّجح  يارب  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یلقع  تعاطتـسا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسین ، مالـسالاۀّجح  زا  یفاک  وا  ّجـح 
طقاس وا  زا  جـح  بوجو  دـنک و  ماـمت  ار  شّجح  لاـمعا  اـت  دـنریگب  بیاـن  وا  يارب  دـیاب  درادـن ؟ دوجو  يرگید  ۀـفیظو  اـی  تفرگ  بیاـن 

، دوش لقاع  نآ  زا  سپ  دروآ و  اج  هب  جح  تسا  هدمآ  کسانم  رد  هک  یتاروتسد  هب  لقاع  ریغ  رگا  یّلک  تروص  هب  > 4 لاؤس . < دوشیم
دیاب روکذم  ضرف  رد  دیامن ؟ هداعا  دیاب  جح ، بوجو  طیارـش  ریاس  زارحا  تروص  رد  ای  دـنکیم ، مالـسالاۀّجح  زا  تیافک  وا  یلبق  ّجـح 
هدـش دراو  وا  هب  هّکم  رد  هک  یحور  ۀبرـض  ّتلع  هب  جـح  مارحا  زا  لبق  عّتمت و  ةرمع  مامتا  زا  سپ  جاّـجح  زا  یکی  > 5 لاؤس . < دنک اضق 
رعشم تافرع و  هب  دناهدرک و  مرحم  ار  وا  جاّجح  هعقاو ، نیا  زا  سپ  تسا . هتشادن  ار  جح  ماجنا  ناوت  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  تسا ،

هتشگرب يداع  تلاح  هب  روکذم  صخـش  یتدم  تشذگ  زا  سپ  لاح  دناهتـشگرب . دناهداد و  ماجنا  وا  زا  تباین  هب  ار  جح  لامعا  دناهدرب و 
هدوب حیحص  هداد  ماجنا  لاس  نآ  هک  یّجح  ًالوا  دییامرفب  تسا  دنمـشهاوخ  دروآیمن . دای  هب  ار  لاس  نآ  جح  لامعا  تسا و  هدش  لقاع  و 

هب جایتحا  تسا و  حیحـص  وا  ّجـح  دـیامن ؟ هداعا  ار  دوخ  ّجـح  تسا  بجاو  جـح ، طیارـش  زا  يرادروخرب  تروص  رد  نونکا  ًاـیناث  تسا ؟
ناهارمه ناوراک ، سیئر  وا  ّیلو  ایآ  دهدب ، تسد  زا  ار  دوخ  شوه  لقع و  عّتمت ، ةرمع  زا  دـعب  رازگجـح  رگا  > 6 لاؤس . < درادن رارکت 

. دوشیم هدرفم  ةرمع  هب  لدب  وا  ّجح  تسین و  مزال  ریخ ؟ ای  دنک  لیمکت  ار  وا  ِّجح  دراد  هفیظو  و ...

غولب

زا دعب  یلو  دروآ  اج  هب  حیحـص  ار  لامعا  ۀمه  دـنک و  یبابحتـسا  ِّجـح  ّتین  تسا ، هدـشن  غلاب  هکنیا  رّوصت  هب  رازگجـح  رگا  > 7 لاؤس <

كدوک رگا  > 8 لاؤس . < دنکیم تیافک  دیامن ؟ هداعا  دیاب  ای  دنکیم  مالسالاۀّجح  زا  تیافک  وا  جح  تسا ، هدوب  غلاب  دمهفب  جح  مامتا 
ةدهع هب  هراّفک  تخادرپ  دـشاب ، هتـشاد  ییاراد  غلابان  صخـش  دوخ  هک  یتروص  رد  دـش ، بجاو  وا  رب  ياهراّفک  دـندومن و  مرحم  ار  غلابان 
بجاو وا  رب  هراّفک  دوش و  مرحم  یلو  نذا  نودب  غلابان ، یلو  ّزیمم  كدوک  رگا  > 9 لاؤس . < تسا ِّیلو  ةدهع  رب  وا ؟ ّیلو  ای  تسا  وا  دوخ 

زا دناوتیم  اّما  تسا ، یلو  ةدهع  رب  ریخ ؟ ای  دشاب  هتـشاد  ییاراد  كدوک  هک  دنکیم  یقرف  ایآ  تسیک ؟ ةدـهع  هب  هراّفک  تخادرپ  ددرگ ،
. درادرب وا  لام 

یندب تردق 

رد وا  هارمه  تسرپرس و  هک  یتروص  رد  دروآ ، اج  هب  ار  لامعا  دناوتن  دوش و  رامیب  جح  رد  یسک  ای  دور  جح  هب  رامیب  رگا  > 10 لاؤس <

جح نیا  دـهد ، ماجنا  دراد  هک  یتاروتـسد  اب  ار  لامعا  هرخـالاب  دربب و  هارمه  ار  وا  نیفوقو  لـثم  رد  اـی  دریگب  بئاـن  وا  يارب  لاـمعا  یخرب 
>11 لاؤس . < دنکیم تیافک  دنک ؟ هداعا  دیاب  دعب  ياهلاس  رد  تعاطتـسا ، يدوبهب و  تروص  رد  ای  دنکیم  وا  بجاو  ّجـح  زا  تیافک 

جح يارب  تایح  نامز  رد  تسا  بجاو  ایآ  دنک ، ادیپ  یلام  تعاطتسا  درادن ، جح  ماجنایندب  تردق  هک  یتقو  يریپ و  نامز  رد  هک  یسک 
12 لاؤس تسین . بجاو  وا  يارب  جـح  دـنریگب ؟ بیان  وا  جـح  يارب  وا  ۀـثرو  تسا  بجاو  تافو  زا  دـعب  اـیآ  تفرگن  رگا  و  دریگب ؟ بیاـن 

روط هب  دوـشیم و  اـمیپاوه  اـب  وا  نتفر  عناـم  هک  دراد  یتلاـسک  یلو  تسا  هدیـسر  ارف  جـح  هب  وا  نتفر  تبوـن  تسا و  عیطتـسم  هک  یـسک 
( فلا دراد ؟ ياهفیظو  هچ  بیان و ... نتفرگ  جـح و  بوجو  صوصخ  رد  لـیذ  روص  رد  دورب ، دـناوتیمن  مه  يرگید  ۀلیـسو  اـب  فراـعتم 

بیان دـیاب  دوش ؟ فّرـشم  دراد  انب  نونکا  هتفرن و  هدوب و  جـحلابجاو  ًالبق  ب ) تسین . مزال  وا  يارب  جـح  دـشاب ؟ وا  تعاطتـسا  لّوا  لاـس 
ّتلع هب  نونکایلو  دراد  هتشاد و  ار  جح  یلام  تعاطتسا  یـسک  رگا   13 لاؤس دوش . هدروآ  اج  هب  وا  يارب  جح  وا  ندوب  هدـنز  رد  دریگب و 

روطهب  14 لاؤس دریگب . بیان  دیاب  دتسرفب ؟ جح  هب  بیان  دوخ  تایح  رد  دناوتیم  تروص  نیا  رد  درادن ، ار  جح  یمسج  تعاطتسا  يریپ 

يوسوملا هللا  حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ای ّتقوم  تروص  هب  جح  بوجو  دراد ، ای ...  يرامیب  ای  یناج  ررـض  فوخ  یلو  دـنکیم  ادـیپ  ار  جـح  یلام  تعاطتـسا  یـسک  یتقو  یّلک 
ار جح  یلام  تعاطتسا  یـسک  رگا   15 لاؤس دریگب . بیان  ِّالا  دـنک و  ربص  دـهدیم ، يدوبهب  لامتحا  رگا  دـیاب  دوشیم ؟ طقاس  وا  زا  مئاد 

دنناوتیم نارگید  تروص  نیا  رد  دهدیمن ، جح  هب  ّتیمها  درادن و  ار  جح  یمسج  تعاطتسا  يریپ ،  ّتلع  هب  نونکایلو  دراد ، هتـشاد و 
عیطتسم لبق  لاس  دنچ  یـصخش   16 لاؤس تسین . زیاج  هزاجا  نودب  دـنریگب ؟ بیان  ای  دـنوش  بیان  وا  ِّجـح  يارب  وا  عالّطا  هزاجا و  نودـب 

ّجح هدشن  نکمم  دنتفر ، رهوش  ۀناخ  هب  نارتخد  دندرک و  جاودزا  نارـسپ  ات  لاس  دنچ  زا  دـعب  هدوب ، رتخد  رـسپ و  رفن  دـنچ  ياراد  هدوب و 
رگا دروآ ؟ اجهب  هدرفم  ةرمع  عّتمت ، ّجـح  ياجهب  دـناوتیم  ایآ  درادـن ، یلام  تعاطتـسا  نونکا  هدـش و  رامیب  ًادـعب  دروآ و  اـج  هب  ار  عّتمت 

یلدنص اب  دیاب  تسا و  زجاع  نتفر  هار  زا  هک  یسک   17 لاؤس دریگب . بیان  دیاب  دناوتب  هک  وحن  ره  هب  تسا  ضیرم  دورب و  جح  دـناوتیمن 
. تسا جحلابجاو  تسا ؟ جـحلابجاو  دـشاب ، اراد  ار  جـح  بوجو  طیارـش  ریاس  رگا  دـنک ، یعـس  فاوط و  نارگید  شود  رب  ای  تخت  ای 

رّدخم ِّداوم  دناوتیمن  دورب  رگا  ای  دورب  جح  هب  دناوتیمن  ناتسبرع ، ناریا و  تارّرقم  قبط  تسا و  رّدخم  ِّداوم  هب  داتعم  هک  یسک   18 لاؤس
تــسین كرت  رب  رودـقم  رگا  یتـسار  یلو  دورب ، جـح  دـنک و  كرت  دـیاب  درادياهـفیظو ؟ هـچ  تعاطتــسا  تروـص  رد  دــنک ، لامعتــسا 

تسا داتعم  دراد ، فّرشت  هب  انب  هک  نونکا  هتفرن و  دورب و  هتسناوتیم  هدوب و  بجاو  وا  رب  جح  ًالبق  هک  یسک   19 لاؤس تسین . جحلابجاو 
رد جح ، هب  فّرـشت  زا  لبق  یـسک  رگا   20 لاؤس دریگب . بیان  دیاب  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دوش  جـح  هب  فّرـشم  دـناوتیمن  دایتعا  ببـس  هب  و 

لاسما و ِّجح  لابق  رد  ياهفیظو  هچ  دشاب ، هتـشاد  قلطم  تحارتسا  دیاب  جح  نامز  رخآ  ات  هک  دوش  رامیب  یتروص  هب  ای  دـنک  هتکـس  هنیدـم 
لّوا لاس  رگا  یلو  دریگب . بیان  دناوتیمن ، رگا  دروآ و  اج  هب  جـح  دـعب  لاس  رد  دـیاب  هدوب ، رقتـسم  وا  رب  جـح  رگا  دراد ؟ دـعب  ياهلاس 

دنناوتیمن یلو  دناهدرک  زارحا  ار  جـح  بوجو  طیارـش  هک  انیبان  دارفا  ایآ   21 لاؤس دوشیم . طقاس  وا  زا  جح  بوجو  هدوب ، وا  تعاطتـسا 
. دنتسین جحلابجاو  دنتسرفب ؟ جح  هب  بیان  تایح  نامز  رد  دنناوتیم  ای  دنتسه  جحلابجاو  دنربب ، جح  هب  دوخ  لابند  هب  هارمه 

یفاک تقو  نتشاد 

زا جح  بوجو  ایآ  دشاب ، هتـشادن  یفاک  تقو  جـح  لامعا  ماجنا  هّکم و  هب  ندیـسر  يارب  تسا  جـحلابجاو  هک  یـسک  رگا  > 22 لاؤس <

هک یسک  رگا  > 23 لاؤس . < دوشیمن طقاس  جح  دشاب ، هدشن  مرحم  رگا  دـنامیم ؟ یقاب  دـعب  ياهلاس  يارب  ای  دوشیم  جراخ  وا  ةدـهع 
انب رگا  دراد ؟ جح  ماجنا  يارب  ياهفیظو  هچ  درادن ، جح  لامعا  ماجنا  يارب  یفاک  تقو  هک  دیـسر  هّکم  هب  ینامز  تسا ، هدش  جـحلابجاو 
رد ار  جح  دروآ و  اج  هب  هدرفم  ةرمع  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دتفیب  تعاطتـسا  زا  تشگزاب  زا  دعب  دهد و  ماجنا  جح  دـعب  ياهلاس  رد  دـشاب 
هک دمهفب  عّتمت  ةرمع  مامتا  زا  دعب  یسک  رگا  > 24 لاؤس . < تسین بجاو  وا  رب  جح  داتفا  تعاطتـسا  زا  رگا  دروآ و  اج  هب  دعب  ياهلاس 

ةرمع هب  لّدـبم  وا  ّجـح  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دوشیم و  هچ  وا  ّجـح  درادـن ، مه  يرارطـضا  تروص  هب  یتح  جـح  لامعا  يارب  یفاـک  تقو 
ای دوشیم  رقتسم  وا  رب  جح  دشاب ، هدوب  صخش  نآ  تعاطتـسا  لوا  ِلاس  لاس ، نآ  رگا  لبق  لاؤس  ضرف  رد  > 25 لاؤس . < دوشیم هدرفم 

. دشاب عیطتسم  دعبياهلاس  رگم  دوشیم  طقاس  وا  زا  جح  دشاب  هتشادن  ریصقت  رگا  ریخ ؟

تعاطتسا

یلو درادـن  ار  جـح  ماجنا  تعاطتـسا  هک  یـسک   27 لاؤـس تسین . بـجاو  تـسا ؟ بـجاو  تعاطتـسا  ضرف  رب  هدرفم  ةرمع  اـیآ   26 لاؤس
زا هدرفم  ةرمع  هب  نتفراب  یـسک  رگا   28 لاؤس تسین . بجاو  تسا ؟ بجاو  وا  رب  هدرفم  ةرمع  اـیآ  دراد ، ار  هدرفم  ةرمع  ماـجنا  تعاطتـسا 

دیاب یلام  تعاطتسا   29 لاؤس تسین . زیاج  دورب ؟ هرمع  هب  تسا  زیاج  دـیامن ، دراو  دوخ  ةداوناخ  ای  دوخ  یگدـنز  رد  یللخيداصتقا  رظن 
30 لاؤس دوش . ادـیپ  دوخ  هب  دوـخ  دـیاب  دـیامن ؟ عیطتـسم  ار  دوـخ  هک  دـنک  شـالت  تسا  بجاو  یـسک  ره  اـی  دوـش  لـصاح  دوـخهبدوخ 

لوپ رادـقم  هچ  دـیاب  رفن  کی  رگید  ترابع  هب  دـینادیم ؟ ییاراد  نازیم  هچ  هب  لاح  نامز  رد  ار  عّتمت  جـح  یلاـم  تعاطتـسا  یلاعترـضح 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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فراعتم روط  هب  ار  یگدنز  جراخم  هنوؤم و  تشگرب  رد  دشاب و  هتـشاد  ار  جح  جراخم  رگا  دوش ؟ بجاو  وا  رب  عّتمت  ِّجح  ات  دـشاب  هتـشاد 
، رذع نودب  تسا ؟ زیاج  نآ  ریخأت  ای  دروایب  اج  هب  ار  جح  ًاروف  دیاب  دش  عیطتسم  یـسک  رگا   31 لاؤس دشاب . یم  جحلابجاو  دشاب ، هتشاد 

ریز تروص  هس  رد  دمهفب ، ات  تسا  هدرکن  مه  قیقحت  هراب  نیا  رد  تسا و  جحلابجاو  هتسنادیمن  هک  یسک   32 لاؤس تسین . زیاج  ریخأت 
ای یندب  تردـق  رگید  هک  ینامز  رد  . 2 تسه . هدوب و  جـحلابجاو  هک  دـمهفب  دوخ  تعاطتـسا  تایح و  نامز  رد  . 1 دراد : ياهفیظو  هچ 
رد تسا . هدوب  جحلابجاو  دنمهفب  هثرو  وا ، گرم  زا  دعب  . 3 تسا . هدوب  جحلابجاو  ًالبق  دمهفب  درادن  جح  ماجنا  يارب  یلام  تعاطتـسا 
مان تبث  رذـع  نودـب  دوشیم ، جـح  مانتبث  هب  رداق  هک  یلاـس  نیلّوا  رد  عیطتـسم  رگا   33 لاؤـس تسا . بجاو  وا  رب  جـح  تروـص  هس  ره 

هک وحن  ره  هب  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دـهدب ، تسد  زا  ار  یلام  تعاطتـسا  اـی  دوش  ماـمت  ماـن  تبث  تلهم  نآ ، زا  سپ  هک  یتروص  رد  دـنکن ،
تبث لوپ  یسک  رگا  ًالثم  دوش ؟ بجاو  جح  ات  دوش  رقتسم  اجکی  روط  هب  دیاب  جح  طیارش   34 لاؤس دروآ . اج  هب  ار  دوخ  جح  دیاب  دشاب 

مرادن یقیرط  تعاطتـسا  دیوگب  دناوتیم  دوشیمن  وا  تبون  هکنیا  لیلد  هب  ای  دوش  وا  تبون  ات  دنک  مان  تبث  تسا  بجاو  دشاب ، هتـشاد  مان 
ياهراک دنک و  یسیون  مسا  دیاب  تسا  عیطتسم  رگا  یلو  دنکن  یـسیون  مسا  دناوتیم  تسین  عیطتـسم  رگا  دیامن ؟ فّرـصت  دوخ  لوپ  رد  و 

ار جح  لامعا  دوش و  مرحم  تعاطتسا ، نامگ  هب  تسین ، عیطتسم  هک  یـسک  رگا   35 لاؤس دهد . ماجنا  دسریم ، مادک  ره  تبون  هب  ار  جح 
وا ِّجح  ریخ ؟ ای  دـنک  هداعا  دـیاب  تعاطتـسا  زا  دـعب  ایآ  تسا و  حیحـص  وا  ّجـح  ایآ  تسا ، هدوبن  عیطتـسم  هک  دـمهفب  ًادـعب  دروایب و  اجهب 

رگا  36 لاؤس دوشیم . وا  مالسالاۀّجح  زا  تیافک  دنک ، هرادا  ار  دوخ  ۀقفّنلابجاو  دوخ و  جراخم  دناوتب  تشگرب  رد  رگا  تسا و  حیحص 
حیحص وا  جح  ایآ  تسا ، هدوب  عیطتسم  هک  دمهفب  ًادعب  دروآ و  هب  ار  جح  لامعا  یبابحتسا  جح  دصق  هب  تعاطتسا و  مدع  نامگ  هب  یسک 

37 لاؤس دنکیم . وا  مالـسالاۀّجح  زا  تیافک  تسا و  حیحـص  وا  جح  دراد ؟ هداعا  هب  زاین  ای  دـنکیم  مالـسالاۀّجح  زا  تیافک  ایآ  تسا و 
تعاطتسا هب  نانیمطا  هک  یتقو  ات  ای  دنک  صّحفت  قیقحت و  صوصخ  نیا  رد  تسا  بجاو  دراد ، کش  دوخ  یلام  تعاطتسا  رد  یسک  رگا 

دناوتیم دوخ  بلط  تفایرد  اب  دراد و  بلط  يرگید  زا  هک  یسک   38 لاؤس دنک . صّحفت  دیاب  تسین ؟ مزال  وا  مان  تبث  تسا ، هدرکن  ادیپ 
دیاب دشاب  ناسآ  راکهدب  راکناتسب و  يارب  رگا  ریخ ؟ ای  دنک  هبلاطم  ار  دوخ  بلطیتروص  ره  هب  تسا  بجاو  ایآ  دنک ، مان  تبث  جح  يارب 

ود جح  مان  تبث  ةزادنا  هب  دنراد  هک  يدقن  لوپ  تسا و  یکی  ناشجرخ  لخد و  دننکیم و  راک  مه  اب  ردارب  راهچ   39 لاؤس دنک . مان  تبث 
مان تبث  لابق  رد  ياهفیظو  هچ  تسا ، رفن  راهچ  هب  طوبرم  لوپ  نیا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  لاح  دـسریمن ، رفن  راهچ  ره  هب  تسا و  اهنآ  زا  رفن 

هب یللخ  چیه  نآ  تخادرپ  هک  دراد  دقنيدوجوم  جـح ، مان  تبث  لوپ  ةزادـنا  هب  نآلا  هک  یـسک   40 لاؤس تسین . بجاو  جح  دراد ؟ جـح 
یلو دـناوتیمن ، دوش  فّرـشم  دـهاوخب  لاسما  رگا  درادـن و  يدـقن  تروص  هب  نونکا  ار  جـح  لوپ  یقبامیلو  دـنکیمن  دراو  وا  یگدـنز 

دشابیم و لوپ  یقبام  تخادرپ  هب  رداق  تبون  ندیسر  ارف  نامز  دهدیم  ناشن  ًارهاظ  هک  تسا  یتروص  هب  وا  لغـش  ای  يدنمراک  ای  یبساک 
يارب جح  دنک ؟ جح  مان  تبث  تسا  بجاو  یـصخش  نینچ  ایآ  تروص  نیا  رد  دنک ، هرادا  ار  دوخ  یگدنز  دـناوتیم  مه  تشگرب  زا  دـعب 

ایآ دوشیم ، زاب  هدننک  مان  تبث  يارب  هار  دعب  لاس  نیدنچ  دوش و  مانتبث  جح  يارب  دیاب  هک  ینونک  طیارـش  رد   41 لاؤس تسا . بجاو  وا 
يارب مان  تبث  و  دوشیمن . عیطتـسم  یـسک  هاگچیه  نیا  ربانب  درادنیقیرط ، تعاطتـسا  یلام ، تعاطتـسا  لاس  رد  سکچیه  تفگ  دوشیم 
نآلا رگم  دوش ، اهنآ  نتفر  تبون  اـت  دـننک  مهارف  ار  تامّدـقم  ناـمز  رورم  هب  دـنیامن و  ماـن  تبث  نـآلا  نیمه  زا  دـیاب  تسین ؟ مزالیـسک 

، دوش طقاس  وا  یقیرط  تعاطتـسا  دـشخبب و  ار  دوخ  تبون  ای  دـنکن  مان  تبث  جـح  يارب  یلیلد  ره  هب  یـسک  رگا   42 لاؤس دنشابن . عیطتسم 
یقیرط تعاطتـسا  ای  تفر  نیب  زا  وا  یلام  تعاطتـسا  يدعبياهلاسردهکیتروص  رد  ای  دنامیم  وا  ةدهع  هب  یطیارـش  تحت  جـح  بوجو 

درک و یهاتوک  رگا  دنک و  یهاتوک  یـسیون  مان  رد  درادن  قح  تسا  جحلابجاو  نآلا  رگا  تسین ؟ بجاو  وا  رب  جـح  دـشن ، لصاح  رگید 
لّوا لاس  نامه  رد  تسا  بجاو  تسا ، عیطتسم  هک  یـسک   43 لاؤس دروآ . اج  هب  ار  جح  هدش  هک  روج  ره  هب  دیاب  داتفا  تعاطتـسا  زا  ًادعب 

. دـنکیم تیافک  دـنکیم ؟ تیافک  دـنامب  تبون  رد  دـنک و  مانتبث  رگا  ای  دوش  فّرـشم  درخب و  جـح  دازآ  شیف  یتمیق  ره  هب  تعاطتـسا 
ربارب دنچ  اب  يرگید  روشک  زا  تمیزع  ای  دازآ  شیف  دیرخ  تعاطتسا  یّتح  هتشاد و  تعاطتسا  جح ، مان  تبث  نامز  رد  هک  یـسک   44 لاؤس
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دیاب هچ  درادن ، یلام  تعاطتسا  رگید  تسا ، هدیسر  ارف  وا  فّرشت  تبون  هک  یماگنه  تسا و  هدرک  مان  تبث  یلو  تسا  هتشاد  زین  ار  تمیق 
ار وا  تبون  نودب  هک  يروشک  ره  زا  تعاطتسا  لّوا  لاس  رد  تسا  بجاو  دوشیم  عیطتسم  هک  یسک   45 لاؤس تسین . جحلابجاو  دنکب ؟
. دنکیم تیافک  دنکیم ؟ تیافک  تبون  رد  ندنام  جـح و  مان  تبث  ای  دوش  فّرـشم  تمیق ، ربارب  دـنچ  اب  دـنچ  ره  دـنکیم ، مازعا  جـح  هب 

ضرف رد  دزادنیب ؟ تعاطتسا  زا  ار  دوخ  تسین ، زاب  وا  يارب  هار  ای  تسا  هدشن  وا  نتفر  تبون  هکنیا  لیلد  هب  دناوتیم  عیطتسم  ایآ   46 لاؤس
ار یقیرط  تعاطتـسا  ندـنام ، تبون  رد  لاـس  دـنچ  مازلا  جـح و  ماـنتبث  اـیآ   47 لاؤس دزادـنیب . تعاطتـسا  زا  ار  دوخ  دـناوتیم  روکذـم 

مان تبث  تسا  مزال  دوش ؟ لصاح  مه  یقیرط  تعاطتـسا  ات  دـنک  مان  تبث  تسا  بجاو  درادیلام  تعاطتـسا  هک  یـسک  اـی  دـنکیمطقاس ؟
. درادن لاکـشا  دورب ؟ جح  هب  يرگید  تباین  هب  دناوتیم  تروص  نیا  رد  دشاب ، جـح  تبون  رد  هدوب و  عیطتـسم  یـسک  رگا   48 لاؤس دنک .

تعاطتسا دشاب ، مه  يریخ  لامعا  تسا  نکمم  هک  يدراوم  ریاس  قافنا و  ششخب ، لذب و  اب  تسا  زیاج  دش  عیطتسم  یـسک  رگا   49 لاؤس
عّتمت ِّجـح  کی  لوپ  ةزادـنا  هب  هک  يرهوش  نز و   50 لاؤس تسین . یتسرد  راک  یلو  تسا  زیاج  جـح  مسوم  زا  لبق  دـنک ؟ طـقاس  ار  دوخ 

اهنآ زا  یکی  لام  لوپ  نآرگم  درادن  لاکـشا  دنورب ، هک  مادک  ره  دورب ؟ جح  هب  دیاب  ناشمادـک  دـننک ، ادـج  دوخ  یگدـنز  زا  دـنناوتیم 
مان تبث  ًالعف  یلو  دـشاب  هتـشاد  ار  جـح  يارب  مان  تبث  یلام  ناوت  یـسک  رگا   51 لاؤس دورب . دـیاب  لام  بحاص  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب 

رد ياهفیظو  هچ  درک  نینچ  رگا  دیامن ؟ جرخ  يرگید  راک  رد  دنک و  فّرـصت  جح ، مان  تبث  لوپ  رد  تسا  زیاج  ایآ  دـشاب ، هدـش  فّقوتم 
دناوتیم دراد  عّتمت  ةرمع  تعاطتسا  طقف  هک  یسک  ایآ   52 لاؤس درادن . جح  يارب  ياهفیظو  دنک و  فّرصت  دناوتیم  دراد ؟ جح  صوصخ 

هّیّلک دروآ ؟ اج  هب  ار  عّتمت  ةرمع  نودـب  عّتمت  ّجـح  طقف  تعاطتـسا ، لیـصحت  تروص  رد  دـعب و  ياهلاس  رد  دروآ و  اج  هب  ار  عّتمت  ةرمع 
جح هب  نتفرن  يارب  یلیـالدیلو  دـنراد  یلاـم  تعاطتـسا  هعماـج  رد  دارفا  زا  یـضعب   53 لاؤـس تسین . مه  عیطتـسم  تسین و  زیاـج  ضورف 

هکنیا ای  تفر  جح  هب  دیابن  دراد  دوجو  ریقف  هعماج  رد  یتقو  ات  ای  میوریمن  جح  میوشن  یبوخ  مدآ  یتقو  ات  دنیوگیم  هلمج  زا  دنروآیم .
هنوگنیا دـیراد ؟ دارفا  هنوگنیا  هب  ياهیـصوت  هچ  تسا ؟ تسرد  تاهیجوت  نیا  ایآ  میروخیم و ... رب  یلام  لکـشم  هب  هدـنیآ  رد  ًالامتحا 

نونکا یصخش   54 لاؤس تسا . كانرطخ  رایـسب  دـنوشیم و  ناطیـش  تسد  تلآ  رگهیجوت ، ياهمدآ  ًالوصا  تسین و  تسرد  تاـهیجوت 
عیطتسم جح  يارب  تسا  نکمم  دنک  ربص  لاس  دنچ  رگا  اما  تسین ، جح  تعاطتسا  ةزادنا  هب  وا  ییارادیلو  دراد  ار  هدرفم  ةرمع  تعاطتسا 

ای دورب  هدرفم  ةرمع  هب  تسا  زیاج  ایآ  تروص  نیا  رد  دوش ، یفتنم  وا  يدعب  تعاطتسا  دراد  لامتحا  دورب  هرمع  هب  هک  یتروص  رد  دوش و 
یلام تعاطتسا  ًالبق  یصخش  رگا   55 لاؤس دناوتب . تلوهس  هب  هچرگ  دنک ، عیطتـسم  ار  دوخ  یـسک  تسین  مزال  ًالوصا  تسا و  زیاج  ریخ ؟

؟ تسا بجاو  وا  رب  جح  هدـمآ ، رد  لاسما  يارب  وا  مان  درادـن و  یلام  تعاطتـسا  رـضاح  لاح  رد  هدرک و  مانتبث  عّتمت  ّجـحيارب  هتـشاد و 
جح يارب  هک  یلوپ  ةزادـنا  هب  نونکا  هک  یناسک   56 لاؤس دورن . هّکم  دنک و  راذگاو  ار  دوخ  شیف  دناوتیم  تسین و  بجاو  وا  يارب  ّجـح 

تخادرپ ناوت  مدـع  ای  ناوت  هدـنیآ و  زا  یلو  دـنک  یمن  داجیایگدـنز  رد  یللخ  نانآ  مان  تبث  دـنراد و  ییاراد  دـننکیم  مان  تبث  بجاو 
مان تبث  لوپ  نونکا  هک  یسک   57 لاؤس دنرادن . ياهفیظو  دنراد ؟ مان  تبث  صوصخ  رد  ياهفیظو  هچ  دنرادن ، ربخ  جـح  ياههنیزه  یقبام 

قوقح ای  دراد  هک  يدـمآرد  ای  بسک  ربانب  دوشیمن و  داجیا  شاهداوناخ  دوخ و  یگدـنز  رد  یللخ  نآ ، تخادرپ  اب  دراد و  ار  عّتمت  ِّجـح 
جراخمیقبام تخادرپ  ناوت  دوشیم ، جـح  هب  وا  تمیزع  تبون  هک  رگید  لاس  دـنچ  ات  هک  تسا  نامگ  نیا  رب  دریگیم ، هام  ره  هک  یتباث 

دیاب دراد ؟ مان  تبث  صوصخ  رد  ياهفیظو  هچ  تروص  نیا  رد  تشاد ، دـهاوخ  ار  تشگزاب  زا  دـعب  یگدـنز  ةرادا  ناوت  نینچمه  جـح و 
. تسا عیطتـسم  دوش ؟ یم  عیطتـسم  دـشاب ، هتـشادن  ارینابرق  لوپ  یلو  دـشاب  هتـشاد  ار  جـح  لوپ  یـسک  رگا  ایآ   58 لاؤس دـیامن . مان  تبث 
زا تیافک  وا  ّجح  تروص  نیا  رد  ایآ  دریگب ؟ هزور  ینابرق  ياج  هب  دورب و  جح  هب  دناوتیم  یسک  نینچ  ایآ  لبق  لاؤس  ضرف  رد   59 لاؤس

داماد ةدهع  هب  سورع و  ۀـّیرهم  رد  عّتمت  جـح  رگا   60 لاؤس دنکیم . وا  بجاو  ِّجح  زا  تیافک  وا  ّجح  دـناوتیم و  دـنکیم ؟ بجاو  ِّجـح 
زا تمـسق  نآ  تخادرپ  ناونعهب  مان  تبث  نیا  درک ، جح  مان  تبث  اهنآ  يودره  يارب  ناوتب  هک  دـشاب  ینازیم  هب  یـسورع  يایادـه  دـشاب و 

ینازیم هب  جاودزا  يایاده  رگا   61 لاؤس دنوشیمن . جحلابجاو  اهزیچ  هنوگنیا  هب  یلو  دوشیم ، بوسحم  یلب  دوشیم ؟ بوسحم  هّیرهم 
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ۀّیقب تخادرپ  ناوت  مدـع  ای  ناوت  هدـنیآ و  زا  عالّطا  داماد  سورع و  هک  یتروص  رد  درک ، مان  تبث  عّتمت  ِّجـح  يارب  نآ  اـب  ناوتب  هک  دـشاب 
يایاده رگا   62 لاؤس دنتـسین . جحلابجاو  ریخ ؟ ای  دنـشابیم  جحلابجاو  ایآ  دنـشاب ، هتـشادن  ار  رفـس  یبناج  ياههنیزه  نینچمه  غلبم و 

تلهم اب  ای  ماو  تروص  هب  یغلابم  داماد  سورع و  هک  یتروص  رد  درک ، مان  تبث  عّتمت  ِّجـح  يارب  نآ  اب  ناوتب  هک  دـشاب  ینازیم  هب  جاودزا 
ایآ دنـشاب ، هتـشادن  ار  رفـس  یبناج  ياههنیزه  نینچمه  غلبم و  ۀـّیقب  تخادرپ  ناوت  مدـع  ای  ناوت  هدـنیآ و  زا  عـالّطا  زین  دنـشاب و  راکهدـب 

مـسوم رد  یلو  دوشیم  فّرـشم  جـح  هب  تیافک » هب  عوجر   » زا نانیمطا  اب  هک  یـسک   63 لاؤس دنتسین . جحلابجاو  دنتـسه ؟ جحلابجاو 
تسا مالسالاۀّجح  زا  تیافک  وا  ّجح  ایآ  دنک ، هرادا  ار  دوخ  یگدنز  دناوتیمن  تشگزاب  ماگنه  تسا و  هدش  فلت  نطو  رد  وا  لام  جح ،

هب نوـنکا  هدرواـین و  اـجهب  جـح  ًـالبق  هک  یـسک   64 لاؤس دـنکیم . تیافک  دـنک ؟ هداعا  دـیاب  هدـنیآ  رد  تعاطتـسا  ةداـعا  تروصرد  اـی 
. درادن لاکـشا  دنک ؟ راذگاو  رتالاب  تمیق  هب  ار  دوخ  شیف  تسا  زیاج  دیـسر ، ارف  جح  يارب  وا  تبون  رگا  دورب ، جح  هب  دناوت  یمنیلیالد 

رتالاب تمیق  هب  ار  دوخ  شیف  تسا  زیاج  هدیـسر ، ارف  جـح  يارب  وا  تبون  دّدـجم ، مانتبث  اب  هدروآ و  اـجهب  جـح  ًـالبق  هک  یـسک   65 لاؤس
یلو دشاب  یفاک  هّکم  دمآ  تفر و  یتح  مان و  تبث  يارب  هک  دشاب  هتـشاد  لوپ  يرادقم  یـسک  رگا   66 لاؤس درادن . لاکشا  دنک ؟ راذگاو 

فّرـصت نآ  رد  دناوتیم  ای  دوش  عورـش  مان  تبث  ًادّدجم  ات  دراد  هگن  ار  لوپ  نآ  تسا  بجاو  ایآ  دـشاب ، هدـش  لیطعت  جـح  مان  تبث  ًاتّقوم 
نآ هچنانچ  دییامرفب و  ار  هدرفم  ةرمع  تعاطتسا  طیارـش  ًافطل  > 67 لاؤس . < دنک فّرصت  لام  نآ  رد  دناوتیم  تسین و  عیطتـسم  دیامن ؟
وا يارب  هدرفم  ةرمع  دشاب  هشاد  لام  هچ  ره  یلو  درادن  یصاخ  ۀفیظو  تسیچ ؟ هفیظو  جح ، هن  دش  لصاح  هدرفم  ةرمع  يارب  طقف  طیارش 
مه تشگرب  زا  دـعب  دراد و  ار  جـح  تشگرب  تفر و  لوـپ  هـک  یـسک   68 لاؤس یگدـنز  تاّیرورـض  نیمأت  اب  جـح  محازت  تسین . بجاو 

عیطتسم ایآ  درادن ، ار  هیلّوا  ۀیثاثا  يراوس و  نیـشام  ای  ینوکـسم  هناخ  لثم  یگدنز  تاّیرورـض  یلو  دنک ، هرادا  ار  دوخ  یگدنز  دناوتیم 
ضرف رد   69 لاؤس تسین . عیطتـسم  دیامن ؟ هریخذ  ار  رـضاح  لوپ  یگدنز  تاّیرورـض  ۀـّیهت  يارب  دـیاب  ای  دورایب  اج  هب  جـح  دـیاب  تسا و 

زا یفاک  تسا و  حیحـص  وا  ّجـح  تفر ، جـح  هب  رگا  دـشابن ، عیطتـسم  یلاعترـضح  ياوتف  هب  رظن  دروم  صخـش  هک  یتروص  رد  لبق  لاؤس 
بوسحم یگدـنز  تاّیرورـض  وزج  ینوکـسم  لزنم  ندوب  اراد  یّلک  روطهب  ایآ   70 لاؤس دنکیم . تیافک  ریخ ؟ ای  دشابیم  مالـسالاۀّجح 

جایتحا نآ  دننام  هناخ و  لثمهب  یسک  ره  تسا  نیا  یّلک  ةدعاق  دنراد و  توافت  دارفا  دنوشیمن ؟ عیطتسم  لزنم ، نودب  صاخشا  دوشیم و 
ۀناخ رد  ًالثم  درادن  ینوکسم  ۀناخ  هب  جایتحا  رگا  هچنانچ  تسا ؛ یفرع  رما  کی  تعاطتسا  اریز  تسین ، عیطتسم  دنکن ، هّیهت  دشاب و  هتشاد 
دوخ بسک  رد  هناخ  لوپ  زا  دراد و  ار  هناخ  دـیرخ  ییاـناوت  یلو  درادـن  هناـخ  هک  یـسک   71 لاؤس تسا . عیطتسم  تسا ، هتـسشن  ینامزاس 

زا ینوکسم  لزنم  ندوب  اراد  رگا   72 لاؤس تسا . بجاو  وا  رب  جح  ریخ ؟ ای  دورب  جح  هب  تسا  بجاو  دش  عیطتسم  رگا  دیامنیم ، هدافتـسا 
درادـن هناخ  هک  یـسک  ًالثم  نآ ؟ ندوب  نیمأت  ای  تسا  كالم  لزنم  ّتیکلام  ایآ  دوش ، نیمأت  دـیاب  جـح  زا  لبق  تسایگدـنز و  تاّیرورض 
تـسا بجاو  جـح ، بوجو  طیارـش  زارحا  تروص  رد  دـشابیم ، نیمأت  وا  لزنم  تسا و  نکاس  ینامزاس  هناخ  ای  ماوقا  ۀـناخ  رد  ًـالعفیلو 

جح هب  نتفر  تروص  رد  یلو  دشاب  رجأتـسم  دشاب و  هتـشادن  هناخ  یلیلد  ره  هب  یـسک  رگا   73 لاؤس تسا . بجاو  وا  رب  جـح  دروآ ؟ اجهب 
تروص نیا  رد  دـنک ، هرادا  ار  دوخ  یگدـنز  فراـعتم  تروص  هب  دـناوتیم  زین  تشگزاـب  زا  سپ  دوـشیمن و  دراو  وا  یگدـنز  رد  یللخ 

رد دنک و  ادیپ  جح  يارب  تعاطتـسا  يردپ  رگا   74 لاؤس تسا . جحلابجاو  دوش ؟ رادهناخ  ات  دنک  عمج  لوپ  دـیاب  ای  تسا  جـحلابجاو 
. درادن لاکـشا  دورن ؟ جح  هب  دیامن و  شدـنزرف  جاودزا  فرـص  ار  جـح  ۀـنیزه  دـناوتیم  ایآ  دـنک ، جاودزا  دـهاوخب  شدـنزرف  لاح  نیع 
؟ تسا عیطتسمجحيارب  درادن ، ینوکـسملزنم  ای  دنتـسه  جاودزا  ۀناتـسآ  ردهک  درادگرزب  رـسپ  ای  گرزب  رتخد  هک  یـسک  ایآ   75 لاؤس

هّیزیهج شرتخد  يارب  دهاوخیم  ای  هدرکن ، جاودزا  شرـسپ  یلو  دراد  لوپ  جح ، جراخم  ةزادنا  هب  هک  یـسک   76 لاؤس دوشیمن . عیطتسم 
جح لوپ  یسک  رگا  > 77 لاؤس . < تسین عیطتـسم  تسا ؟ عیطتـسم  ایآ  دراد ، نامرد  هجلاعم و  هب  زاین  تسا و  رامیب  شدنزرف  ای  دنک  هیهت 
دیاب نکمم  قیرط  ره  هب  ای  دوش  یم  هتـشادرب  وا  هدهع  زا  جح  بوجو  ایآ  دتفیب ، تعاطتـسا  زا  دنک و  شدـنزرف  جاودزا  فرـص  ار  بجاو 

>78 لاؤس . < تسین جحلابجاو  دراد  يدنزرف  نینچ  هک  یـسک  یلو  دروآ ، اج  هب  جح  هدنیآ  رد  دـیاب  دروایب ؟ اج  هب  ار  جـح  هدـنیآ  رد 
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عیطتـسم دـشاب ، هتـشاد  ار  جـح  لوپ  رگا  ددرگ ، تّقـشم  ای  ررـض  ای  ضرم  ببـس  نآ  كرت  هک  يروط  هب  دراد  جاودزا  هب  زاـین  هک  یـسک 
. دنک جاودزا  فرص  ار  هرمع  ای  جح  لوپ  تسا  بجاو  هکلب  تسین ، جحلابجاو  روکذم  تروص  رد  تسا ؟

لاوما شورف  اب  تعاطتسا 

دوش روبجم  صخش  دشابن و  کلم  يارب  يرتشم  یلو  دنک  مان  تبث  جحيارب  دناوتب  نآ  شورف  اب  دشاب و  هتشاد  یکلم  یسک  رگا   79 لاؤس
تمیق ریز  رگم  تسین  بجاو  وا  يارب  جـح  دـنک ؟ جـح  مان  تبث  دـشورفب و  تسا  بجاو  ایآ  دـشورفب ، ار  دوخ  کلم  یلومعم  تمیق  ریز 

لاح نیع  رد  یلو  دنک  تمیزع  جح  هب  دناوتب  نآ  شورف  اب  هک  دشاب  هتشاد  یکلم  یسک  رگا   80 لاؤس دشاب . هتشادن  دایز  ّتیمها  یلومعم 
ادـیپ زاین  کلم  نآ  لوپ  هب  هداوناخ  دوخ و  شاعم  رارما  يارب  یگتـسشنزاب ) زا  سپ  ًالثم   ) هدـنیآ لاس  دـنچ  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  ناـنیمطا 

ای کلم  یلو  درادن  لوپ  ًادـقن  یـسک  رگا   81 لاؤس دورب . جـح  دـیاب  دراد ؟ جـح  مان  تبث  کلم و  شورف  لاـبق  رد  ياهفیظو  هچ  دـنکیم ،
؟ دروآ اج  هب  عّتمت  ِّجـح  دـشورفب و  ار  لام  نآ  هک  تسا  بجاو  ایآ  یتروص  نینچ  رد  دوشیم ، عیطتـسم  دـشورفب  رگا  هک  دراد  ياهلیـسو 

لکـشم نآ  شورف  رگا  نیمز ، ای  یفاضا  ۀناخ  ریظن  تسا ، تاّلغتـسم  رگا  دشورفب و  دـیابن  لیبموتا ، هناخ و  ریظن  تسا  یگدـنز  مزاول  رگا 
، دنک مان  تبث  جح  يارب  دناوتب  نآ  شورف  اب  هک  دشاب  هتشاد  یتمیق  نارگ  ءیش  ای  یکلم  یـسک  رگا   82 لاؤس دشورفب . دیاب  ًامتح  تسین ،

نیا رد  دـشابن ، یفاک  جـح  مان  تبث  يارب  لوپ  ةدـنامیقاب  سمخ ، تخادرپ  شورف و  زا  سپ  دـشاب و  سمخ  ّقلعتم  ءیـش  ای  کلم  نآ  یلو 
نآ اب  هک  تسا  هتخورف  ار  یلام  یـصخش   83 لاؤس دهدب . ار  نآ  سمخ  دشورفب و  دیاب  تسین و  بجاو  جـح  درادياهفیظو ؟ هچ  تروص 

اب . 1 دراد : ياهفیظو  هچ  لیذ  روص  رد  دشاب  یفاک  جح  مانتبثيارب  تسوا  رایتخا  رد  هک  يدقن  لوپ  رگا  لاح  دنک ، هّیهت  ینوکـسم  لزنم 
دـشابن یلبق  رظن  دروم  لزنم  دـیرخ  هب  رداق  جـح  مان  تبث  اـب  . 2 تسین . بجاو  جح  دـشابن ؟ ینوکـسم  لزنم  دـیرخ  هب  رداق  جـح  مان  تبث 

لوپ هزادنا  هبیلو  درخب  ار  یلبق  رظن  دروم  لزنم  نامه  دـناوتب  جـح  مانتبث  اب  . 3 تسین . بجاو  جح  دنک ؟ هیهت  دـناوتب  يرگید  لزنمیلو 
. تسا بجاو  جـح  دـنک ، ادا  دـناوتیم  یناسآ  هب  ار  يراکهدـب  تشگرب  رد  رگا  دوش ؟ راکهدـب  نیریاـس  اـی  کـناب  اـی  هدنـشورف  هب  جـح 

جح هب  دنـشورفب و  تسا  بجاو  دنوش ، عیطتـسم  اهباتک  نیا  شورف  اب  رگا  دنراد ، باتک  يدایز  دادـعت  هک  یناسک  ای  ملع  لها   84 لاؤس
زا هدافتـسايارب  دـناوتب  نآ  بحاص  تسا  هدافتـسا  دروم  رد  رگا  ای  دـشابن  ای  دـشاب  هدافتـسا  دروم  اهباتک  هک  دـنکیم  یقرف  ایآ  دـنورب ؟
اب یسک  رگا   85 لاؤس دشاب . تافیرـشت  فرِـص  وا  يارب  هناخباتک  رگم  تسین  بجاو  وا  يارب  جح  ریخ ؟ ای  دیامن  هدافتـسا  اههناخباتک و ...
رد دنک ؟ لیدبت  ار  هناخ  تسا  بجاو  ایآ  دوش ، عیطتـسم  بجاو  ِّجـح  يارب  رتنازرا ، لزنم  هب  لیدـبت  دراد و  هک  یتمیق  نارگ  لزنم  شورف 
اب دناوتب  یـسک  رگا   86 لاؤس تسین . مزال  ضیوعت  دنکب ؟ دـیاب  هچ  دـشابن  وا  نأش  رد  ای  دـشاب و  هتـشاد  تّقـشم  ضیوعت  نیا  هک  یتروص 

هیامرـس زا  رادقم  نیا  شورف  هکیتروص  رد  دنک ، مان  تبث  جح  يارب  دنکیم ، راک  نآ  اب  هک  يرازبا  ای  شراک  ۀیامرـس  زا  يرادقم  شورف 
. تسین بجاو  جح  دیامن ؟ جح  مان  تبث  تسا  بجاو  ایآ  دنکن ، لتخم  ار  وا  راک  رازبا ، ای 

يراکهدب ضرق و  ماو ، اب  تعاطتسا 

وا يارب  ماو  ای  ضرق  طاـسقا  تخادرپ  هک  یتروص  رد  دـنک ، ماـن  تبث  جـح  يارب  دـنک و  ضرق  اـی  دریگب  ماو  دـناوتب  یـسک  رگا   87 لاؤس
ماو اب  یسک  رگا  لبق  لاؤس  ضرف  رد   88 لاؤس تسین . بجاو  دنک ؟ جح  مان  تبث  تروص  نیا  هب  تسا  بجاو  ایآ  دـنکن ، لصاح  یجرح 

ماوطاسقا جح  هب  تمیزع  نامز  هک  دنکیم  یقرف  ایآ  دنک ؟ هداعا  دـیاب  ای  تسا  مالـسالاۀّجح  زا  یفاک  وا  جـح  ایآ  تفر ، جـح  هب  ضرق  ای 
اب یّلک  روط  هب   89 لاؤس دـنکیم . تیافک  تسا ، یلومعم  دراوم  زا  وا  يراکهدـب  تشگرب  رد  رگا  ریخ ؟ ای  دـشاب  هدرک  تخادرپ  ار  دوخ 
ماو مان  تبث  غلبم  ةزادنا  هب  دنناوتیم  دنتـسین  عیطتـسم  نآلا  هک  يدارفا  دـشکیم ، لوط  لاس  هد  لقادـح  جـح  تبون  هزورما  هکنیا  هب  هّجوت 
هب هک  یتروص  رد  ایآ  دناهدرک ، تخادرپ  ار  مان  تبث  ۀـّیلّوا  غلبم  طاسقا  دوشیم ، اهنآ  تبون  هکیتقو  ات  ًاعطق  دـننک و  مان  تبث  دـنریگب و 
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مان تبث  ماو  اب  تسا  مزال  دنـشابیم ، جـح  هب  تمیزع  لوپ و  یقبام  تخادرپ  هب  رداق  تبون  ندیـسر  ارف  نامز  دـنهدب  لامتحا  یعیبط  روط 
رما کی  ماو  نتفرگ  رگا  یلو  تسین  مزال  تسا ؟ یفاک  حیحـص و  اهنآ  جح  دنتفر ، جح  هب  تبون  نامز  دندرک و  مان  تبث  رگا  ایآ  و  دننک ؟
ماو ای  یـضرقلوپ  اب  ایآ   90 لاؤس دنکیم . تیافک  وا  بجاو  ِّجح  زا  وا  ِّجـح  دـشابن ، یلام  ۀقیـضم  رد  جـح  زا  تشگرب  رد  دـشاب و  يداع 
ِّجح زا  تیافک  جح  نیا  ایآ  تفر ؟ بجاو  جـح  هب  ناوتیم  ماو  ای  یـضرق  لوپ  اب  ایآ   91 لاؤس تسا . زیاـج  تفر ؟ هدرفم  ةرمع  هب  ناوتیم 
رگا یلو  تسین  جحلابجاو  هچرگ  دهدب ، دناوتیم  ار  ضرق  نآ  دشاب و  یلام  هافر  رد  فراعتم  روط  هب  تشگرب  رد  رگا  دنکیم ؟ بجاو 

تاکز ای  سمخ  یهدب  هک  یتروص  رد  دراد ، جح  مان  تبث  یلام  تعاطتـسا  هک  یـسک   92 لاؤس دنکیم . وا  بجاو  جـح  زا  تیافک  تفر 
مان تبث  جح  يارب  ای  دنک  تخادرپ  ار  یعرش  نوید  تسا  بجاو  ایآ  دوشیم ، طقاس  وا  تعاطتسا  یعرـشنوید  تخادرپ  اب  دشاب و  هتـشاد 

ینامز ره  رد  تسا و  ینالوط  جـح  ياهتبون  هکنیا  هب  تیانع  اب  لـبق  لاؤس  ضرف  رد   93 لاؤس دنک . ادا  ار  مدرم  یعرـش  نوید  دیاب  دنک ؟
تخادرپ نامز  رورم  هب  ار  دوخیعرـش  نوید  دـنک و  ماـن  تبث  جـح  يارب  روکذـم  صخـش  دوشیم  اـیآ  دوش ، عطق  ماـن  تبث  تسا  نکمم 

جراخم هک  یصخش  ایآ   94 لاؤس درادن . لاکشا  دهدب  هزاجا  راکناتسب  یمدرم  نوید  رد  نینچمه  دهدب و  هزاجا  عرـش  مکاح  رگا  دیامن ؟
رگا  95 لاؤس تسین . جـحلابجاو  تسا ؟ عیطتـسم  دوشیم ، ضورقم  یگدـنز  جراخم  يارب  جـح  رفـس  زا  تشگرب  رد  اـّما  دراد ، ار  جـح 

زین تشگزاـب  زا  سپ  تسا و  راکهدـب  ماو  اـی  تسا  راکهدـب  نارگید  هب  لوپ  نیا  ةزادـنا  هب  یلو  دراد  ار  جـح  هب  نتفر  لوپ  نونکا  یـسک 
جح دیاب  تسا  يروفریغ  رگا  تسین و  جحلابجاو  تسا  يروف  وا  نیِد  رگا  تسا ؟ عیطتـسم  تروصنیا  رد  دهدب ، ار  دوخ  یهدب  دناوتیم 

ضورقم جـح  یبناج  جراـخم  همیلو و  نداد  يارب  جـح  رفـس  زا  تشگرب  رد  اـّما  دراد ، ار  جـح  جراـخم  هک  یـصخش  اـیآ   96 لاؤس دورب .
زا سپ  یـصخش   97 لاؤس تسا . جـحلابجاو  دـنک ، هرادا  فراـعتم  روطهب  ار  دوخ  دـناوتیم  تشگرب  رد  رگا  تسا ؟ عیطتـسم  دوـشیم ،

فّرشم جح  هب  دهاوخیم  دراد  هک  یلام  تعاطتـسا  هب  هّجوت  اب  هدرک و  هبوت  نونکا  تسا  هدادیمن  ّتیمها  هزور و ... زامن و  هب  هک  اهلاس 
هب  ) هزور دادعت  نآ  دزادرپب ، ار  نآ  ةراّفک  دنک و  ناربج  دهاوخب  رگا  تسا ، هدروخ  ًادـمع  اهلاس  یط  هک  ییاههزور  دروم  رد  یلو  دوش ،

ماجنا يارب  وا  تعاطتـسا  تروص  نیا  رد  دـنک و  ماعطا  ار  ریقف  هزور 60  ره  يارب  دیاب  سپ  دریگب . دـناوتیمن  ار  هزور ) زور 60  ره  يازا 
ار جح  لوپ  هک  یـسک  > 98 لاؤس . < تسین جـحلابجاو  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  یلاعترـضح  ياوتف  هب  دـیئامرفب  لاح  دوشیم . طقاس  جـح 

تیافک جح  نیا  دوش ، بجاو  وا  رب  جح  ًادعب  هک  یتروص  رد  دورب ؟ یبابحتسا  جح  هب  دنک و  ضرق  ار  جح  لوپ  تسا  بحتسم  ایآ  درادن ،
دناوتیم ار  دوخ  یگدنز  تشگرب  تقو  رد  رگا  درک  ار  راک  نیا  رگا  درادـن و  بابحتـسا  دـنک ؟ هداعا  دـیاب  ای  دـنکیم  وا  بجاو  جـح  زا 

. تسا مالسالاۀّجح  زا  یفاک  وا  ّجح  دنک  هرادا 

هّیعرش تاهوجو  اب  تعاطتسا 

تـسا مزال  ایآ  دیامن ، هریخذ  جح  کی  مان  تبث  ةزادـنا  هب  ار  هوجو  نآ  دـناوتب  رگا  تسا ، یعرـش  هوجو  زا  وا  قازترا  هک  یـسک   99 لاؤس
لبق لاؤس  ضرف  رد   100 لاؤس تسین . زیاج  هنوؤم  زا  شیب  تاهوجو  نتفرگ  اریز  دراد ، لاکـشا  هریخذ  هکلب  تسین  مزال  دـنک ؟ ماـن  تبث 

هزاجا وا  رگا  هک  دراذگب  نایم  رد  عرـش  مکاح  اب  دیاب  دنکیم ؟ بجاو  جح  زا  تیافک  ایآ  تفر ، جح  هب  درک و  مان  تبث  هوجو  نیا  اب  رگا 
ياهبلط  101 لاؤس دـنک . هرادا  ار  دوخ  ۀـنوؤم  دـناوتب  نآ  دـننام  هیرهـش و  هار  زا  ولو  تشگرب  رد  هکنیا  رب  طورـشم  دـنکیم ، تیافک  داد 

نیا تسا  مزال  ایآ  ًالّوا  تروصنیا  رد  دیامن . تخادرپ  هزوح  هیرهـش  زا  ار  ماو  طاسقا  دنک و  مان  تبث  جـح  يارب  ماو  تفایرد  اب  دـناوتیم 
جاتحم تشگرب  رد  دنکب و  ار  راک  نیا  رگا  یلو  تسین  مزال  تسا ؟ یفاک  وا  جح  تفر ، جح  هب  تروص  نیا  هب  رگا  ًایناث  و  دـنکب ؟ ار  راک 

. دنکیم تیافک  دشابن ،

یلذب تعاطتسا 
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زا بجاو ، ِّجح  نیا  ماجنا  زا  دـعب  دـشاب و  هتفرگ  هیدـه  بجاو  ّجـح  شیف  کی  تسا ، هدوبن  عیطتـسم  هک  ینامز  رد  یـسک  رگا   102 لاؤس
ای همدـخ  لثم  يراک  يارب  هک  یناسک   103 لاؤس تسین . مزال  دروایب ؟ اجهب  جح  شدوخ  لام  اب  ًادّدـجم  دـیاب  دوش ، عیطتـسم  یلام  ظاحل 

لوپ هک  یتروص  رد  دوشیم  تخادرپ  اهنآ  ِّجـح  ۀـنیزه  دـنوشیم و  هدرب  جـح  هب  دراوم  ریاس  ای  کشزپ  ای  راتـسرپ  ای  یناـحور  اـی  ریدـم 
، دـنراد جـح  رد  هک  یتمدـخ  هب  نوزفا  و  دوشن ، لضعم  راچد  زین  ناـنآ  ةداوناـخ  تشیعم  جـح  ماـّیا  رد  دنـشاب و  هتـشاد  اریناـبرق  مارحا و 

نینچ درومرد  دـنکیم ؟ بجاو  جـح  زا  تیافک  اـهنآ  ِّجـح  دـنوشیم و  بوسحم  عیطتـسم  دـنروآ ، اـجهب  زین  ار  جـح  لاـمعا  دـنناوتیم 
هرادا ار  دوخ  یگدنز  دناوتیم  فراعتم  روط  هب  تشگرب  رد  رگا  تسا ؟ تعاطتسا  طرـش  یگدنز  ةدنیآ  يارب  لام  نتـشاد  ایآ  یـصاخشا 
يارب ار  وا  رگا  لاح  دوشیم . وا  تبون  رگید  لاـس  دـنچ  هدرک و  ماـن  تبث  جـح  يارب  یـصخش   104 لاؤس دنکیم . تیافک  وا  ّجح  دـنک ،
هرادا ار  دوخ  یگدنز  دناوتب  مه  تشگزاب  زا  دـعب  دروآ و  اج  هب  جـح  دـناوتب  راک  نآ  نمـض  هک  یتروص  هب  دـننک  جـح  هب  توعد  يراک 
تـسا بجاو  دـشابیم ؟ يو  بجاو  ّجـح  زا  یفاـک  جـح  نآ  اـیآ  دریذـپب  هک  یتروص  رد  دریذـپب ؟ ار  توعد  نآ  تسا  بجاو  اـیآ  دـنک ،

تسا بجاو  ایآ  دورب ، جح  هب  دنک و  هّیهت  دناوتب  ار  شدوخ  لوپیقبام  دوش و  لذب  یـسک  هب  جح  لوپ  زا  يرادقم  رگا   105 لاؤس دریذپب .
تفریذـپ رگا  یلو  تسین ، بجاو  ریخ ؟ ای  تسه  وا  ّجـح  ندوب  یفاک  طرـش  تیاـفک  هب  عوجر  اـیآ  تروص  نیا  رد  دریذـپب ؟ ار  لذـب  نآ 

. دنک نیمأت  ار  دوخ  یگدنز  جراخم  دناوتب  تشگرب  رد  رگا  دنکیم  وا  ّجح  زا  تیافک 

ناوناب تعاطتسا 

نیا رد  دراد . هارمه  هب  نینج  طقـس  ًانایحا  ررـض و  فوخ  وا  يارب  جح  لامعا  ماجنا  تسا و  رادراب  یلو  هدش  جـحلابجاو  ینز   106 لاؤس
زا سپ  دنک و  ربص  دیاب  دراد ، یهّجوم  رذع  هک  یـسکره  لاؤس و  دروم  دورب ؟ جح  هب  دعب  ياهلاس  رد  دنک و  ربص  دناوتیم  ایآ  تروص 
وا هب  وا  هیرهم  رگا  دوش ؟ فّرـشم  بجاو  ِّجح  هب  دناوتیم  دوخ  ۀیرهم  اب  نز  کی  ایآ   107 لاؤس دوش . فّرشم  جح  هب  رذع  ندش  فرطرب 
ربص دناوتیم  دوش ، جحلابجاو  نز  رگا   108 لاؤس تسا . جحلابجاو  دوشیم ، هرادا  یبوخ  هب  شدوخ  ای  شرهوش  طّسوت  هدـش و  هداد 

. دورب دیاب  نکمم  ۀنمزا  لّوا  رد  دـشاب ، هتـشادن  رذـع  رگا  دورب ؟ ًاروف  دـیاب  ای  دـنورب  جـح  هب  مه  اب  دوش و  جـحلابجاو  شرهوش  ات  دـنک 
ای دورب  جح  هب  دنک و  بلط  رهوش  زا  جح  ةزادنا  هب  تسا  بجاو  ایآ  دنک . عیطتـسم  جح  يارب  ار  وا  نز ، ۀـیرهم  هک  یتروص  رد   109 لاؤس

غلبم اب  شرـسمه  هک  لبق  لاـس  دـنچ  ینز  رگا   110 لاؤس دـنک . هبلاطم  تسین  مزـال  دزادرپب ؟ ار  هیرهم  شدوخ  رهوش  اـت  دـنک  ربص  دـیاب 
فّرـشم جح  هب  شرـسمه  هارمه  تسناوتیم  درکیم ، هدافتـسا  ار  دوخثرالامهـس  هّیرهم و  لاس  نامه  رد  هتفرجـح ، هب  ناموت  رازهشش 
عومجم درادنس ، لاس  دودحهکمه 85  نونکا  هتـسناوتن و  نامز  نآ  رد  شردپ ، ثرا  ندوب  قّرفتم  وهیرهم  ندوبن  دـقن  ّتلعهب  نکل  دوش .

111 لاؤس تسین . بجاو  وا  رب  جح  ریخ ؟ ای  درادهّمذ  رب  ّجح  وا  ایآ  دـشاب ، یمن  ّجـح  رفـسکی  ۀـنیزه  جراخميوگباوجشیاهییاراد و 
نیا ایآ  دروآ ، اجهب  ّجـح  اهنآ  تمیق  توافت  اب  دـناوتیم  دـنک  لیدـبت  تمیقنازرا  هب  ار  اهنآ  رگا  هک  درادتمیقنارگ  تالآرویز  یمناخ 
یلو دراد  ار  تعاطتـسا  طیارـش  هک  یمناخ   112 لاؤس تسین . مزاللیدـبت  دـشابوا ، نأش  قباطم  تالآرویز  نآ  رگا  تسا ؟ عیطتـسم  مناخ 
جح رگا  یلو  دزادرپب ، ار  رهوش  یهدب  دناوتیم  دنکتخادرپ ؟ ار  شرهوش  یهدـب  ای  دروآ  اجهب  ّجـح  دـیاب  ایآ  تسا ، راکهدـب  شرهوش 

وا هب  شرهوش  دـنک  هبلاطم  رگا  دوشیم و  عیطتـسم  دریگب  ار  شاهیرهم  رگا  یمناخ   113 لاؤس دنکیم . وا  مالـسالاۀّجح  زا  تیافک  تفر ،
نیا ایآ  هداد ، شرسمه  هب  هّیرهم  ناونع  هب  ار  شاهیامرس  اریز  دوشیمنشاعم ، لیـصحت  راک و  ۀمادا  هب  رداق  رگید  شرهوش  یلو  دهدیم ،

زا یلو  تسا  هدیسر  ارف  وا  ّجح  تبون  هک  یمناخ   114 لاؤس دریگب . ار  هیرهم  تروص  نیا  رد  دیابن  تسین و  عیطتسم  تسا ؟ عیطتسم  مناخ 
ياهلاس رد  ناگتسب  ریاس  ای  ردارب  ای  رهوش  ات  دنک  ربص  دناوت  یم  ایآ  دنکیهارمه ، جح  رد  ار  وا  دناوتیمن  یسک  يو  هب  مرحَم  نایفارطا 

. دناوتیم دنورب ؟ وا  اب  دعب 
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هبانتسا تباین و 

ایآ  116 لاؤس دوش . لمع  نآ  قبط  رب  دقع  زا  دعب  دیاب  هک  مزال  يدـقع  تسا ؟ يدـقع  عون  هچ  تادابع  ریاس  ای  جـح  رد  تباین   115 لاؤس
مزال يدقع  چیه  رد  دقع  ۀغیـص  ددرگیم ؟ دـقعنم  تباین  یتروص  هچ  هب  تسین  مزال  رگا  دوش ؟ يراج  دـقع  ۀغیـص  تسا  مزال  تباین  رد 
جح تباین  يارب   117 لاؤس قالط . حاکن و  ۀغیص  رد  رگم  دنکیم ، تیافک  دوش  لمع  نآ  قبطرب  دوش و  وگتفگ  هک  رادقم  نیمه  تسین و 
ایآ  118 لاؤس دنکیم . تیافک  يرهاظ  قفاوت  تسا ؟ یفاک  نیفرط  يرهاظ  قفاوت  ای  دوش  يراج  دیابیّـصاخ  ۀغیـص  ای  دقع  هدرفم  ةرمع  ای 

ّتین تسا ؟ یفاک  رخآ  ات  دنک  مارحا  يادتبا  رد  هک  یّلک  ّتین  ای  دـهد  ماجنا  هنعٌبونم  ّتین  هب  ار  لمع  نآ  یلمع  ره  ماجنا  رد  دـیاب  بیان 
؟ دـنزیم وا  تباـین  هب  ررـض  عّتمت ، ّجـح  عّتمت و  ةرمع  نیب  یناـمز  ۀلـصاف  رد  هّکم  زا  بیاـن  جورخ  اـیآ   119 لاؤس دـنکیم . تیافک  یّلک 
زا دـعب  ًـالثم  دوش ؟ بیاـن  هنع  ٌبوـنم  زا  ریغ  يارب  تسا ، تباـین  لـباق  هک  لاـمعا  زا  یـضعب  رد  دـناوتیم  بیاـن  اـیآ   120 لاؤس دنزیمن .

121 لاؤس دریگب . بیان  روکذم  ضرف  لثم  رد  دناوتیم  هچنانچ  درادن  لاکشا  دنک ؟ یمر  مه  ناهارمه  رگید  زا  تباین  هب  هنع ، ٌبونمیمر 
هچ تسا  بوخ  رایـسب  هکلب  درادن  لاکـشا  دراد ؟ یمکح  هچ  هنع ، ٌبونم  ِّجح  لامعا  ماجنا  زا  لبق  ای  دـعب  بیان ، يارب  هدرفم  ةرمع  ماجنا 

تاّبحتسم ای  جح  تاّبحتـسم  ماجنا  صوصخ  رد  جح  بیان  ایآ   122 لاؤس هنع . ٌبونم  يارب  ای  يرگید و  ای  دشاب  دوخيارب  نآ  دنک  دـصق 
رد ءاسن  فاوط   123 لاؤس دـنک . لمع  ار  تاّبحتـسم  تسا  جاّجح  مسر  هک  فراعتم  روط  هب  دـیاب  دراد ؟ ياهفیظو  مه  هنیدـم  هّکم و  رهش 

یّـصاخ ّتین  دنک ؟ ءاسن  فاوط  هنعٌبونم  زا  تباین  دصق  هب  يداع  روط  هب  دیاب  ای  دهاوخیم  هّمذلایفام و ... لثم  یّـصاخ  ّتین  بیان ، ّجح 
، دوش دادرارق  غلبم  زا  رتشیب  ای  رتمک  دوشیم  هنیزه  هک  یغلبم  یلو  دوش  ریجا  ینّیعم  غلبم  هب  یباین  ّجـح  يارب  یـسک  رگا   124 لاؤس درادن .

دوبمک دنک و  تباین  هب  لمع  دیاب  تسا ؟ یـسک  هچ  هب  ّقلعتم  دـیآیم  هفاضا  هک  یلوپ  ای  دوش  ناربج  دـیاب  هنوگچ  دوبمک  تروص  نیا  رد 
هب جحيرگید  زا  تباین  هب  شدوخ  هک  دوش  ریجا  یـسک  رگا   125 لاؤس دنک . فّرـصت  دناوتیم  تسا ، وا  لام  رتشیب  دنک و  ناربج  دیاب  ار 

، ییارجا نیلوئـسم  زا  یکی  رگا   126 لاؤس دریگب . هنعٌبونم  زا  هزاجا  دـیاب  دتـسرفب ؟ وا  زا  تباـین  هب  ار  يرگید  دـناوتیم  اـیآ  دروآ ، اـج 
هتخود سابل  جح  لامعا  رد  دناوتیم  ایآ  دروآ ، اج  هب  مه  ار  هنعٌبونم  ّجح  شیاهراک  ماجنا  اب  نامزمه  دهاوخب  دریذپب و  ار  یسک  تباین 

مامتا زا  لبق  بیان و  ِّجح  لامعا  نیب  رد  هنعٌبونم ، رذع  رگا   127 لاؤس تسا . مارح  دشابن  رطضم  رگا  وا  راک  یلو  درادن  لاکشا  دشوپب ؟
فرطرب یباین  ِّجح  مامتا  زا  سپ  هنعٌبونم  رذـع  رگا   128 لاؤس تسین . مزال  دیامن ؟ هداعا  ار  جح  شدوخ  دیاب  ایآ  دـش ، فرطرب  وا  ِّجـح 

رد دـیاب  دوشن ، صّخـشم  وا  ندـش  ریجا  لاس  بیان ، دادرارق  رد  رگا   129 لاؤس تسین . مزال  هداعا  دنک ؟ هداعا  شدوخ  ار  جح  دـیاب  دـش ،
زیاج ریخأت  دروآ و  اج  هب  جح  نکمم  ۀـنمزا  لّوا  رد  دـیاب  درادـن ؟ لاکـشا  دورب  تسناوت  نامز  ره  ای  دروآ  اج  هب  جـح  نکمم  لاس  نیلّوا 
مزال دهد ؟ رارق  هنعٌبونم  رهـش  ار  دوخ  ّجح  تشگرب  تفر و  دـیاب  يدـلب  ّجـح  ریجا  ایآ   130 لاؤس دریگب . نذا  هنعٌبوـنم  زا  رگم  تسین 
جح هب  يرگید  تباین  هب  یـسک  رگا   132 لاؤس درادن . لاکـشا  دنوش ؟ رگیدکی  بیان  جح  رد  دـنناوتیم  درم  نز و  ایآ   131 لاؤس تسین .

بیان ایآ   133 لاؤس دنکیمن . تیافک  ریخ ؟ ای  دنکیم  مالـسالاۀّجح  زا  تیافک  دوشیم و  بوسحم  مه  شدوخ  يارب  جـح  نآ  ایآ  تفر ،
وا يارب  عیطتـسم ، ةزاجا  عالّطا و  نودب  ناوتیم  ایآ   134 لاؤس تسین . مزال  ریخ ؟ ای  دشاب  هدروآ  اج  هب  جح  شدوخ  ًالبق  دـیاب  ًامتح  جـح 
زا تباین  هب  ار  یـسک  وا  تایح  نامز  رد  دنناوتیم  دوریمن  جح  هب  تسا و  عیطتـسم  هک  یـسک  نادنزرف  نز و  ًالثم  تفرگ ؟ بیان  جح  رد 

. دناوتیم دهد ؟ ماجنا  يدودحمان  دارفا  زا  تباین  هب  ار  هدرفم  ةرمع  کی  دناوتیم  یـسک  ایآ   135 لاؤس تسین . زیاج  دنتسرفب ؟ جح  هب  وا 
دناوتیم یسک  ایآ   137 لاؤس تسین . طورـشم  تسا ؟ هنعٌبونم  ةزاجا  هب  طورـشم  هرمع  تّحـص  هدرفم و  ةرمع  رد  تباین  اـیآ   136 لاؤس

يارب هک  یسک  ایآ   138 لاؤس دناوتیم . دهد ؟ ماجنا  درادن  جـح  ماجنا  يارب  يرذـع  تسا و  هدـنز  هک  یـسک  زا  تباین  هب  ار  هدرفم  ةرمع 
یلو دناوتیم  دوش ؟ فّرـشم  يرگید  زا  تباین  هب  دناوتیم  تسا ، هدشن  جح  هب  فّرـشم  هّجوم ، رذـع  نودـب  دراد و  تعاطتـسا  عّتمت  ِّجـح 

ياهراّفک هرمع  ماجنا  رد  داد و  ماجنا  هدرفم  ةرمع  وا  تباین  هب  يرگید  ةزاجا  اب  اـی  هزاـجا  نودـب  یـسک  رگا   139 لاؤس تسا . هدرک  هانگ 
هب طوبرم  هنعٌبونم ؟ ای  تسا  بیان  هب  طوبرم  رـسمه ، تمرح  هراّفک و  تروص  نیا  رد  دـش ، لـالتخا  راـچد  ءاـسن  فاوط  اـی  دـش  بجاو 
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جح بیان  رگا   141 لاؤس دناوتیمن . دهد ؟ ماجنا  رفن  دـنچ  زا  تباین  هب  ار  جـح  یـسک  دوشیم  عّتمت  ِّجـح  رد  ایآ   140 لاؤس تسا . بیان 
هب ار  ءاسن  فاوط  ات  تسا  مارح  وا  رب  وا  رسمه  بیان ، هنع ؟ ٌبونم  ای  دوشیم  مارح  شرـسمه  رب  شدوخ  دادن ، ماجنا  ار  ءاسن  فاوط  ًادمع 
زا ود  نآ  زا  یکی  ای  شرسمه و  هنع و  ٌبونم  رگا   142 لاؤس دوش . هدروآ  اج  هب  ءاسن  فاوط  ات  تسا  صقان  وا  ِّجح  هنع  ٌبونم  دروآ و  اج 

درواین اج  هب  رگا  هک  تسا  بیان  هب  طوبرم  ءاسن  فاوط  هک  دـش  هتفگ  دوشیم ؟ هچ  درواین ، اج  هب  ار  ءاسن  فاوط  بیان  دنـشاب و  هتفر  ایند 
رذع تسا و  عیطتـسم  هک  یـسک  ایآ   143 لاؤس تسا . صقان  هنعٌبونم  ِّجـح  دوشن ، هدروآ  اج  هب  اـت  یلو  دوشیمن  لـالح  وا  هب  وا  رـسمه 

، دوشیم فّرشم  هّکم  هب  ًاتباین  هک  یـسک   144 لاؤس دناوتیمن . دتـسرفب ؟ تباین  هب  ار  یـسک  دناوت  یم  درادن ، جـح  هب  نتفرنيارب  یهّجوم 
ار هنعٌبونم  ّجح  دیاب  دوشیمن و  عیطتسم  دوشیم ؟ عیطتـسم  دشاب  هتـشاد  ار  ینابرق  لوپ  هک  یتروص  رد  تاقیم  هب  ندیـسر  ضحم  هب  ایآ 

دناوتیم هتفر ، هدرفم  ةرمع  هب  راب  نیلّوا  هک  یسک  ایآ   145 لاوس درادن . ترُجا  ّقح  درواین ، اج  هب  ار  هنعٌبونم  ّجح  رگا  یلو  دروآ ، اج  هب 
، دشاب هتشاد  لاکشا  یسک  زامن  تئارق  رگا   146 لاؤس دناوتیم . دـهد ؟ ماجنا  نارگید  زا  تباین  هب  دوخ  رب  هوالع  مه  ار  یلّوا  ةرمع  نامه 

لاح نامه  اب  ار  فاوط  زامن  درکن  مه  رگا  دناوتیم و  دـنک ؟ حالـصا  جـح  هب  تمیزع  زا  لبق  ار  دوخ  تئارق  دوش و  جـح  بیان  دـناوتیم 
ای دروآ  اج  هب  ّجح  شدوخ  يارب  دیاب  ایآ  دوش ، عیطتسم  سپس  دیامن و  لوبق  یتباین  ّجح  یـسک  رگا   147 لاؤس دریگب . مه  بیان  دناوخب و 

دناوتیم زاب  روکذـم  ضرف  رب  یلو  دـنک  خـسف  ار  هراجا  هک  دوش  یـضار  رگم  دروایب . اج  هب  جـح  دـیاب  هنع  ٌبونم  يارب  هنع ؟ ٌبونم  يارب 
زامن فاوط و  زامن  يارب  تفر و  جح  هب  دشن و  حالصا  بیان  تئارق  رگا  لبق  لاؤس  ضرف  رد   148 لاؤس دروآ . اج  هب  جح  هنعٌبونم  يارب 

تسا و حیحـص  دراد ؟ مه  ترجا  قاقحتـسا  ایآ  دـشابیم ؟ هنعٌبونم  ّجـح  زا  یفاـک  تسا و  حیحـص  وا  تباـین  اـیآ  تفرگ ، بیاـن  ءاـسن ،
تـسا روبجم  ّتیعمج ، ماحدزا  زا  سرت  ای  يراـمیب  اـی  يریپ  تهج  هب  هک  دـنادب  لّوا  زا  بیاـن  رگا   149 لاؤس دراد . مه  ترجا  قاقحتـسا 
یضار هنعٌبونم  رگا  تسا ؟ حیحص  وا  ّجح  وا و  تباین  تروص  نیا  رد  و  دوش ؟ بیان  دناوتیم  ایآ  درادب ، مّدقم  تافرع  رب  ار  هّکم  لامعا 
تـسا روبجم  دـنوریم ، هّکم  هب  وا  اب  هک  ریپ  ای  ضیرم  دارفا  یهارمه  تهج  هب  دـنادیم  لّوا  زا  هک  یـسک   150 لاؤس درادن . لاکشا  دشاب 

دیاب یلو  تسا ، حیحص  وا  ّجح  تسا ؟ حیحص  وا  تباین  تروص  نیا  رد  و  دنک ؟ لوبق  تباین  دناوتیم  ایآ  دنک ، كرد  ًارارطضا  ار  نیفوقو 
يارب تسا  روبجم  دوـشیم و  هناـیهام  تداـع  راـچد  جـح  نیح  رد  دـنادیم  لّوا  زا  هک  ینز   151 لاؤس دراذـگب . ناـیرج  رد  ار  هنعٌبونم 

دیاب یلو  دناوتیم ، دورب ؟ جح  هب  يرگید  زا  تباین  هب  دـناوتیم  ایآ  دـنک ، دارفإ  ّجـح  هب  لّدـبم  ار  دوخ  ّجـح  ای  دریگب  بیان  لامعا  یخرب 
دیاب مّود  بیان  درک ، رایتخا  يرگید  بیان  لامعا  ۀـمه  ای  لامعا  یخرب  يارب  یلیلد  ره  هب  جـح  بیاـن  رگا   152 لاؤس دنادب . مه  هنعٌبونم 

تسین و حیحـص  زامن  رد  وا  تئارق  هک  یـسک   153 لاؤس لّوا . بیان  ّتین  هب  هنعٌبونم ؟ تین  هب  ای  دـهد  ماجنا  لّوا  بیاـن  ّتین  هب  ار  لـمع 
زا تباـین  هب  تسا  هتـسیاش  اـیآ   154 لاؤس دنادب . هنعٌبونم  دـیاب  یلو  دـناوتیم ، دوش ؟ جـح  بیان  دـناوتیم  درادـن ، مه  حالـصا  هب  دـیما 

ماـما هکنیا  هب  هّجوـت  اـب   155 لاؤـس تسا . اـج  هب  رایـسب  دروآ ؟ اـج  هب  هدرفم  ةرمع  اـی  عـّتمت  ِّجـح  یهلا ، ياـیلوا  اـی  نیموـصعم  تارـضح 
ناشیا زا  تباین  هب  دوشیم  ایآ  دنشاب ، جح  ماجنا  لوغشم  هّکم و  رد  جح ، مسوم  رد  اسب  هچ  دنـشابیم و  تایح  دیق  رد  هادفانحاورا » » نامز

ایآ تسا ، هداد  ماجنا  ار  عّتمت  ةرمع  هتفر و  یّبحتسم  ِّجح  هب  هک  یـسک   156 لاؤس تسا . بوخ  رایسب  هکلب  درادن ، لاکشا  داد ؟ ماجنا  جح 
ای دنک  هداعا  ار  عّتمت  ةرمع  دیاب  ایآ  زاوج  تروص  رد  دروآ ؟ اج  هب  يرگید  صخـش  تباین  هب  ار  جح  دنک و  لودع  دوخ  ّتین  زا  دناوتیم 

هبترم ود  ار  عّتمت  ةرمع  دیاب  دروآ  اج  هب  تباین  هب  دهاوخیم  رگا  یلو  دهدب  يرگید  هب  ار  جـح  باوث  دـناوتیم  تسا ؟ یفاک  هرمع  نامه 
تارـضح تباـین  هب  هک  دـهد  ترجا  وا  هـب  دـنک و  ریجا  ار  يرگید  دـناوتیم  دراد  یلاـم  نّـکمت  هـک  یـسک  اـیآ   157 لاؤس دروآ . اـج  هب 

ره رد  دنکب ؟ ار  راک  نیا  دـناوتیم  مه  دـشابن  تمیزع  زا  روذـعم  شدوخ  رگا  ایآ  دروآ ؟ اج  هب  هدرفم  ةرمع  ای  یّبحتـسم  ِّجـح  نیموصعم 
زاجم اهناوراک  ۀمدخ  نتفرگ  ترجا  ندش و  بیان  ینوناق  رظن  زا  رگا   158 لاؤس دورب . بیان  نآ  اب  مه  دوخ  دناوتیم  دناوتیم و  تروص 

، دنهد ماجنا  یباین  ّجح  دنک و  راتفر  نوناق  فالخ  هک  یتروص  رد  دنهد ؟ ماجنا  یباین  ِّجح  ییارجا ، روما  اب  نامزمه  دنناوتیم  ایآ  دـشابن ،
دنکیم هنعٌبونم  ّجـح  زا  تیافک  تسا و  حیحـص  وا  ّجـح  دـشابیم ؟ هنعٌبونم  ّجـح  زا  یفاک  حیحـص و  ناـنآ  ّجـح  ناـنآ و  تباـین  اـیآ 
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يارب دوش و  هدرفم  ةرمع  مارحا  هب  مرحم  هّکم ، هب  دورو  يادتبا  رد  دناوت  یم  جح  بیان  ایآ   159 لاؤس تسا . مارح  نوناق  زا  وا  فّلختیلو 
دیاب یلو  درادـن  لاکـشا  دوش ؟ مرحم  عّتمت  ةرمعيارب  هنعٌبونم  ّتین  هب  تاقیم  ای  لحلایندا  زا  ددرگرب و  دـعب  دروایب و  اج  هب  هرمع  دوخ 

راک اـی  هدرفم  ةرمع  ماـجنا  تهج  عّتمت  ّجـح  عّتمت و  ةرمع  نیب  یناـمز  ۀلـصاف  رد  دـناوتیم  ًاـقلطم  بیاـن  اـیآ   160 لاؤس دـنادب . هنعٌبونم 
، دهدیم ماجنا  بجاو  ّجح  هک  یسک  > 161 لاؤس . < درادن رذع  هب  زاین  دناوتیم و  دراد ؟ يرذع  هب  زاین  ای  دوش ، جراخ  هّکم  زا  يرگید 
دننک و قفاوت  رفن  دـنچ  دوشیم  ایآ   162 لاؤس دناوتیمن . دهد ؟ ماجنا  یبابحتـسا  یباین  ّجح  مه  نارگید  يارب  شدوخ  رب  هوالع  دـناوتیم 

لاکـشا دنزادرپب ؟ ًاکارتشا  ار  وا  ترجا  دهد و  ماجنایّبحتـسم  ّجح  کی  ای  هدرفم  ةرمع  کی  اهنآ  ۀمه  يارب  هک  دـنهد  تباین  رفن  کی  هب 
زا دریذپب و  مه  ار  نارگید  تباین  دناوتیم  تسا ، هدش  ریجا  رفن  کی  یّبحتسم  ّجح  ای  هدرفم ، ةرمع  يارب  هک  یـسک  ایآ   163 لاؤس درادن .

دوخ يارب  یّتح  دناوتیمن ، دهد ؟ ماجنا  شدوخ  دارفا و  ۀمه  زا  تباین  هب  هدرفم  ةرمع  کی  ای  یبحتسم  ّجح  کی  دریگب و  ترجا  مه  نانآ 
164 لاؤس دهد . ماجنا  یّبحتـسم  فاوط  ای  هرمع  نارگید  ای  دوخ  يارب  دناوتیم  هنعٌبونم  ةرمع  ای  جـح  مامتا  زا  دـعب  یلو  دـناوتیمن . مه 

فاوط ای  هدرفم  ةرمع  نانآ  يارب  دریگب و  ترجا  نارگید  زا  دـناوتیم  تسا ، هدـش  بیاـن  یـسک  يوس  زا  بجاو  ّجـح  رد  هک  یـسک  اـیآ 
ياهلاس زا  هدش  اضق  بجاو  لامعا  نارگید  يارب  دـناوتیم  تسا  جـح  بیان  هک  یـسک   165 لاؤس درادن . لاکشا  دهد ؟ ماجنا  یّبحتـسم 

ایآ دش ، دارفإ  ّجح  هب  لّدبم  بیان  جح  رگا   166 لاؤس درادن . لاکشا  دریگب ؟ ترجا  دهد و  ماجنا  ار  حبذ  ءاسن و  فاوط  یمر و  لثم  شیپ 
. دناوتیمن دهد ؟ تکرـش  نآ  رد  ار  نارگید  ای  دوخ  دناوتیم  ای  دهد  ماجنا  هنعٌبونم  ّجح  ّتین  هب  دـیاب  طقف  ار  جـح  زا  دـعب  ةدرفم  ةرمع 

بیان دـیاب  ای  دوشیم  طقاس  هنعٌبونم  ةدـهع  زا  جـح  ایآ  دریمب ، لامعا  ماـجنا  زا  لـبق  مارحا و  ماـمتا  زا  دـعب  جـح ، بیاـن  رگا   167 لاؤس
168 لاؤس دوشیم . طقاس  هنعٌبونم  زا  جح  دراد و  ترجا  قاقحتسا  دراد ؟ ار  ترجا  قاقحتـسا  موحرم  بیان  نآ  ایآ  و  دتـسرفب ؟ يرگید 
اج هب  جح  نونکات  هک  یسک   169 لاؤس درادن . لاکـشا  دراد ؟ یمکح  هچ  هناوید  ای  هچب  لثم  تسین  بجاو  وا  رب  جح  هک  یـسک  زا  تباین 

عـضو دورب ، جح  هب  همدـخ  ناونع  هب  هک  دوشیم  داهنـشیپ  وا  هب  نآ  زا  سپ  دریذـپیم و  عّتمت  ّجـح  ماجنا  يارب  ار  يرگید  تباین  هدرواین ،
ماجنا دوخ  ّتین  هب  ار  جح  دیاب  ایآ  تروص  نیا  رد  دـیامن ، هرادا  ار  دوخ  یگدـنز  دـناوتیم  تشگرب  رد  هک  تسا  یتروص  هب  مه  وا  یلام 

وا تباـین  دـشابیم ؟ هنعٌبونم  ّجـح  زا  یفاـک  وا  ّجـح  تسا و  حیحـص  وا  ّتین  اـیآ  داد ، ماـجنا  هنعٌبونم  ّتین  هب  رگا  هنعٌبونم ؟ اـی  دـهد 
ار هنعٌبونم  ّجح  دروآ  اج  هب  جح  شدوخ  يارب  تسناوتیم  هک  يدوجو  اب  صخش  نآ  رگا  لبق  لاؤس  ضرف  رد   170 لاؤس تسا . حیحص 
دوشیم و رقتـسم  وا  يارب  جح  دراد ؟ طیارـش  زارحا  هب  یگتـسب  دعب  ياهلاس  رد  جح  بوجو  ای  دوشیم  رقتـسم  وا  رب  جح  ایآ  داد ، ماجنا 

دناوتیم ایآ  ددرگرب ، شروشک  هب  عّتمت  ةرمع  مامتا  زا  سپ  دوش  روبجم  بیان  رگا   171 لاؤس دروآ . اج  هب  ار  جح  هدش  يروط  ره  هب  دیاب 
يارب جح  دشابیم ؟ هنعٌبونم  ّجح  زا  یفاک  هدش  ماجنا  ِّجـح  تروص  نیا  رد  ایآ  دـهد ؟ ماجنا  هک  دراپـسبيرگید  بیان  هب  ار  جـح  لامعا 

. تسا یفاک  هنعٌبونم 

هنعٌبونم بیان و  طیارش 

قبط دیاب  تسیچ ؟ وا  ۀفیظو  تسا ، ریاغم  شدیلقت  عجرم  ياوتف  اب  هک  هدش  ریجا  یّـصاخ  ّتیفیک  هب  جـح  ماجنا  يارب  بیان  رگا   172 لاؤس
بیان درادن  قح  ضرف  نیا  رد  هک  دنک  لطاب  ار  جح  شعجرم  رظن  زا  طورـش  نآ  رگم  دروآ  اج  هب  ار  جـح  تسا  هدـش  مولعم  هک  یطورش 
روذعم  174 لاؤس تسین . مزال  دنتـسه ؟ یـسک  هچ  دـّلقم  هک  دـننک  لاؤس  رگیدـمه  زا  تسا  مزال  هنع  ٌبونم  بیان و  ایآ   173 لاؤس دوش .

لیخد وا  ترجا  نازیم  رد  دیامن و ... كرد  ًارارطـضا  ار  نیفوقو  ای  دـناوخب  هتـسشن  دـیاب  ار  زامن  هکنیا  لثم  لامعا ، یـضعب  رد  بیان  ندوب 
يارب یّفوتم  ّتیـصو  دّرجم  هب  ایآ   175 لاؤس دنکیم . هنع  ٌبونم  ّجـح  زا  تیافک  وا  ِّجـح  دـنک و  لمع  دوخ  ۀـفیظو  هب  دـیاب  بیان  تسا ؟

176 لاؤس دراد . وا  لوبق  هب  یگتسب  دراد ؟ طیارش  ریاس  زارحا  وا و  شریذپ  هب  یگتسب  ای  دوشیم  بجاو  وا  تباین  یّـصاخ ، صخـش  تباین 
تباین ایآ  درادن ، جح  هرمع و  يرایتخا  لامعا  رظن  زا  یلکـشم  هدجـس ، عضاوم  رد  صقن  زج  هب  درادن و  اپ  کی  ای  تسد  کی  هک  یلولعم 
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یقرف ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  تسین ، حیحص  زامن  رد  وا  تئارق  هک  یسک  تباین   177 لاؤس دنکیم . تیافک  دنکیم ؟ تیافک  جح  يارب  وا 
دناوتیم دروآ  اج  هب  ار  لامعا  دـناوتب  فراعتم  روط  هب  رگا  دـناوتن ؟ ای  دـنک  تسرد  یتخـس ) هب  یتح   ) ار دوخ  تئارق  دـناوتب  هک  دـنکیم 

مارحا زا  سپ  یلو  دشاب  هتـشادن  جح  ماجنا  تهج  يرذع  تباین  لوبق  ماگنه  بیان  رگا   178 لاؤس دوش . بیان  درادـن  قح  ّالا  دوش و  بیان 
، دنک لمع  دوخ  ۀفیظو  هب  رگا  دهد ؟ ماجنايرارطـضا  تروص  هب  ار  لامعا  دناوتیم ، دوش ، روذعم  ای  دوش  ضیرم  جـح ، لامعا  نیب  رد  ای 

ِّجـح فیلکت  تسیچ و  وا  ۀـفیظو  دوش ، دارفإ  ِّجـح  هب  لیدـبت  یلئـالد  هب  بیاـن  ِّجـح  رگا   179 لاؤس دوش . یم  طـقاس  هنع  ٌبوـنم  زا  جـح 
یفاک هنعٌبونم  يارب  وا  ِّجـح  دـشاب ، حیحـص  وا  جـح  هک  دـنک  لـمع  دوخ  ۀـفیظو  هب  رگا  دوشیم ؟ هچ  وا  ترجا  دوشیم ؟ هچ  هنعٌبونم 
دیاب ایآ  دریگب ؟ يرگید  بیان  شدوخ  يارب  تباین ، لباق  لامعا  زا  یضعب  رد  دناوتیم  بیان  ایآ   180 لاؤس دراد . ترجا  قاقحتسا  تسا و 

، لاـمعا زا  یــضعب  رد  هـک  روذــعم  بیاـن  اـیآ   181 لاؤـس دـناوتیم . دریگب ؟ بیاـن  دـناوتیم  مـه  رذـع  نودـب  اـی  دـشاب  روذــعم  ًاـمتح 
راچد لامعا  زا  یکی  رد  بیاـن  رگا   182 لاؤس دراد . دراد ؟ ار  ترجا  مامت  قاقحتـسا  دریگیم ، يرگید  بیان  ای  دنک  یم  لمعيرارطـضا 
ِعجرم ياوتف  هب  دـیاب  بیان   183 لاؤس دناوتیم . دـنک ؟ رایتخا  يرگید  بیان  هرمع  ای  جـح  زا  تمـسق  نامه  يارب  دـناوتیم  دوش ، لکـشم 

184 لاؤس دنک . طایتحا  تسا  بوخ  دنک ، طایتحا  دناوتب  رگا  دنک و  لمع  دیاب  دوخ  عجرم  ياوتف  هب  هنع ؟ ٌبونم  ِعجرم  ای  دنک  لمع  دوخ 
رادقم نیمه  دشاب و  ّقثوم  دیاب  ریخ ؟ ای  دهدیم  ماجنا  حیحـص  دنادیم و  ار  جـح  ماکحا  بیان  هک  دـنک  ادـیپ  نانیمطا  دـیاب  هنعٌبونم  ایآ 

رد زامن  ندناوخ  هتسشن  ای  رعـشم ، تافرع و  يرارطـضا  نیفوقو  لثم  رارطـضا  دراوم  رد  جح ، رد  بیان  لامعا   185 لاؤس دنکیم . تیافک 
بیان هک  یتروص  رد   186 لاؤس درادـن . توافت  دراد ؟ توافت  دنتـسین ، بیان  هک  یناسک  لامعا  اب  نآ ، رئاظن  بش و  رد  یمَر  ای  ترورض ،

، تباین لوبق  ماگنه  دیاب  ایآ  دنک ، رایتخايرگید  بیان  ای  دروآ  اج  هب  ار  لمع  ًارارطـضا  دیاب  تسا و  روذعم  لامعا  یخرب  رد  دنادب  لّوا  زا 
راچد جح  رد  بیان  ًاقاّفتا  رگا   187 لاؤس دنک . علطم  ار  وا  دوخ  رذع  زا  دـیاب  دریگب ؟ هزاجا  وا  زا  دـنک و  علّطم  دوخ  رذـع  زا  ار  هنعٌبونم 
هزاجا هنعٌبونم  زا  دیاب  ایآ  دریگب ، بیان  یخربيارب  ای  دهد  ماجنا  يرارطـضا  تروص  هب  ار  لامعا  زا  یـضعب  دـش  روبجم  دـش و  یلکـشم 

زونه هک  یصخش  ایآ   188 لاؤس تسین . مزال  مه  وا  هب  نداد  عالّطا  تسین و  مزال  هزاجا  دناسرب ؟ وا  عالّطا  هب  تسا  مزال  ًادـعب  ایآ  دریگب ؟
جح بیان  دناوتیم  دهد ، ماجنا  یبوخ  هب  دناوتیم  دراد و  ییانشآ  جح  کسانم  ماکحا و  مامت  هب  یلو  تسا  غولب  ۀناتـسآ  رد  هدشن و  غلاب 

. درادن لاکشا  دشاب ؟ جح  بیان  دناوتیم  تسا  لقاع  جح ، نامز  رد  دراد و  يراودا  نونج  هک  یـسک  ایآ   189 لاؤس درادن . لاکشا  دوش ؟
لاکشا دراد ؟ لاکشا  لامعا ، یخرب  ای  هدرفم  ةرمع  ای  بحتسم  ای  بجاو  ّجح  يارب  رگیدکی  يارب  یّنس  هعیش و  ندش  بیان  ایآ   190 لاؤس

ای دـشاب  وا  ّیلو  ةزاجا  اب  دـیاب  ًامتح  ّتیم  ِّجـح  زا  تباین   191 لاؤس ّتیم  يارب  هبانتـسا  دوش . هعیـشيارب  بیان  دناوتیمن  یّنـس  هکلب  دراد ،
، یلو ةزاجا  موزل  رد  ایآ  دـنریگب ؟ بیان  وا  ّجـح  يارب  فیلکت ، عفر  تهج  هب  دـنناوتیم  دناهتـشاد  وا  ّتیعـضو  زا  عالّطا  هک  يرگید  دارفا 

ّجح ناوتیم  مه  وا  عـنم  اـب  هکلب  تسین ، مزـال  یلو  ةزاـجا  ّتیم ؟ لاـم  زا  اـی  دریگب  بیاـن  شدوـخ  لاـم  زا  يرگید  نآ  هک  دـنکیم  یقرف 
راجیتسا رد  ثراو  ای  یـصو  رگا   192 لاؤس تسا . نینچ  ءایحا  تاومايارب و  یّبحتـسم  ّجـح  رد  هکلب  داد ، ماـجنا  ّتیم  يارب  یعرـشیباین 

هچ دـشاب  هتـشادن  لام  مه  شدوخ  رگا  ریخ ؟ اـی  تسا  نماـض  دورب ، نیب  زا  ّتیم  لاـم  دـنک و  يراگنالهـس  اـی  یهاـتوک  ّتیم  ِّجـح  يارب 
هتـشادنیلام دورب و  ایند  زا  تسا  وا  ۀمذ  هب  جح  هک  یـسک  رگا   193 لاؤس دنروآ . اج  هب  ار  وا  جـح  دـیاب  دوشب  وحن  ره  هب  دراد ؟ ياهفیظو 

اج هب  وا  يارب  هللایلا  ًۀبرق  یتاقیم  ِّجـح  کی  رگا  یلو  دـنرادن ، ياهفیظو  دـنراد ؟ ياهفیظو  هچ  دـنروایب ، اج  هب  جـح  نآ  اب  هثرو  هک  دـشاب 
وا زا  تباین  هب  ّتیم و  ّجح  شیف  اب  هک  یـسک   194 لاؤس دراد . جح  باوث  اهنآيارب  تسا و  بوخ  یلیخ  دنهدب ، تاجن  ار  وا  هک  دـنروآ 
ایآ تسا ، هدش  لصاح  ّتیم  ّجح  شیف  اب  مه  نآ  هک  هار ، ندوب  زاب  زا  ریغ  دشاب  هتـشاد  ار  طیارـش  مامت  شدوخ  رگا  دوریم ، ناتـسبرع  هب 

صخـشم ار  بیان  ّتیم  رگا  لاؤس  ضرف  رد  و  دروآ ؟ اج  هب  شدوخ  يارب  ار  ّجـح  نآ  دریگب و  بیان  یّفوتم  يارب  تاقیم  زا  لبق  دـناوتیم 
هتشاد رایتخا  هثرو  مامت  زا  رگا  یلو  دوشیمن ، جحلابجاو  تسا  هتفر  هّکم  هب  يرگید  زا  تباین  هب  هک  یسک  تسیچ ؟ فیلکت  دشاب  هدرک 

رگا  195 لاؤس دوشیم . جحلابجاو  وا  دوخ  تفرگ ، بیان  هکنآ  زا  دعب  دریگب و  بیان  ّتیم  يارب  دـناوتیم  يراک ، نینچ  ماجنا  رد  دـشاب 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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دناوتیم ایآ  دروآ ، اج  هب  دیاب  تسا و  هدوب  رقتسم  وا  ردام  ای  ردپ  رب  بجاو  ِّجح  هک  دمهفب  یّبحتسم ، ِّجح  ِعّتمت  ةرمع  مامتا  زا  دعب  یسک 
زا تباین  هب  عّتمت  ةرمع  مارحا  هب  مرحم  لّوا  دـنک و  اهر  ار  دوخ  یّبحتـسم  ّجـح  دـیاب  اـی  دـهد  همادا  اـهنآ  زا  یکی  ّتین  هب  ار  جـح  ناـمه 

یّبحتسم ِّجح  هب  هک  یسک  رگا   196 لاؤس دنکیمن . تیافک  عّتمت  ةرمع  نآ  دروآ و  اج  هب  اهنآ  تباین  هب  عّتمت  ةرمع  دیاب  دوش ؟ هنعٌبونم 
يارب هک  دراد  ناکما  تسا ، هدوب  رقتسم  وا  ردام  ردپ و  رب  جح  دمهفب  جح  لامعا  ماجنا  نیح  رد  جح و  مارحا  زا  سپ  تسا ، هدش  فّرشم 

لّوا لاس  رد  رگا   197 لاؤس دهد . ماجنا  ار  جح  اهنآ  يارب  دناوتیمن  دنک و  مامت  ار  یبحتـسم  ّجح  دیاب  ریخ ؟ ای  دروایب  اج  هب  جـح  اهنآ 
يدـلب ِّجـح  شدوخ  تبون  رد  ات  دـننک  مان  تبث  جـح  يارب  لاس  ناـمه  دـیاب  دـنوشن ، یتاـقیم  ِّجـح  راـجیتسا  هب  ّقفوم  هثرو  یّفوتم ، گرم 

اج هب  وا  يارب  یتاقیم  ِّجـح  دـعب  لاس  رد  دـنریگب ؟ بیان  تاقیم  زا  نآ ، زا  دـعب  ياهلاس  ای  دـعب  لاس  رد  دـننک و  ربص  اـی  دریذـپ  تروص 
دنناوتیم هثرو  ایآ  تسا ، هدـش  وا  تبون  تسا  هتفر  ایند  زا  هک  نونکا  هدوب و  هدرک  مان  تبث  جـح  يارب  ًالبق  یّفوتم  رگا   198 لاؤس دنروآ .

نامه اب  دیاب  ًامتح  ای  دـنیامن ؟ میـسقت  ار  لوپ  یقبام  دـنریگب و  بیان  وا  يارب  تاقیم  زا  نآ  لوپ  زا  یـشخب  اب  دنـشورفب و  ار  وا  ّجـح  شیف 
. دـنروآ اج  هب  يدـلب  ّجـح  وا  يارب  دـیاب  ریخ ؟ اـی  دـشاب  هتـشاد  ریغـص  ثراو  یّفوتم  هک  دـنکیم  یقرف  اـیآ  دنتـسرفب ؟ يدـلب  بیاـن  شیف 

تبون ای  دوش  عیطتسم  یّفوتم  گرم  لاس  نامه  رد  يرگید  نآ  و  دوخ ) دنزرف  ًالثم   ) دنک يرگید  تباین  هب  ّتیـصو  یـسک  رگا   199 لاؤس
جح نآ  داد ، ماجنا  ار  يرگید  ِّجح  رگا  یلو  دروآ  اج  هب  ار  دوخ  جح  دیاب  ار ؟ یّفوتم  ِّجح  ای  دهد  ماجنا  ار  دوخ  جـح  دـیاب  دوش ، وا  ّجـح 

ار نآ  تاقیم  یلو  دـهد  ماجنا  یتاقیم  یباـین  ِّجـح  شردـپيارب  هک  دـنک  ریجا  ار  يرگید  هنیدـم  رد  یـسک  رگا   200 لاؤس تسا . حیحص 
ةرمع مامتا  زا  دـعب  دوش و  هدرفم  ةرمع  مارحا  هب  مرحم  شدوخ  يارب  هرجـش  دجـسم  زا  ادـتبا  دـناوتیم  بیان  ایآ  دنـشاب ، هدرکن  صّخـشم 

تیاـفک مه  لـحلایندا  زا  یمارحا  نینچ  اـیآ  دوـش ؟ هنعٌبوـنم  زا  تباـین  هب  عـّتمت  ةرمع  مارحا  هب  مرحم  دورب و  يرگید  تاـقیم  هب  هدرفم 
دیاـب تسا ، نینچ  هنیدـم  زا  ياـهتباین  رهاـظ  هچناـنچ  دوش  مرحم  هرجـش  دجـسم  رد  هک  تسا  هدرک  ریجا  ار  وا  هنع  ٌبونم  رگا  دـنکیم ؟

. تسا حیحص  هنع  ٌبونم  يارب  وا  ّجح  دش  مرحم  لحلایندا ، زا  رگا  یلو  دشاب  هرجش  زا  یتباین  ِّجح  مارحا 

ناوتان ضیرم و  دارفا  يارب  هبانتسا 

جح هب  بیاـن  دـیاب  دوخ  تاـیح  ناـمز  رد  دـشاب . هتـشادن  ار  جـح  هب  نتفر  ناوت  رگید  یلو  دوـش  بجاو  وا  رب  جـح  یـسک  رگا   201 لاؤس
جح هب  بیان  وا  لام  زا  دـنراد  هفیظو  هثرو  دادـن ، ماجنا  ار  مادـک  چـیه  رگا  دـنریگب و  بیان  شگرم  زا  دـعب  هک  دـنک  ّتیـصو  ای  دتـسرفب 

، وا لام  زا  وا ، گرم  زا  دعب  هثرو  دیاب  تفرگن  رگا  دریگب و  بیان  تایح  نامز  رد  دیاب  دـننکب ؟ ار  راک  نیا  لیامت  تروص  رد  ای  دنتـسرفب 
هدنز لاح  رد  دناوتیم  ایآ  دوش ، فّرـشم  دـناوتیمن  هدـمآ و  فّلکم  ةدـهع  رب  جـح  هک  يدراوم  رد   202 لاؤس دـنروآ . اج  هب  ار  وا  جـح 
هدش رقتسم  وا  رب  جح  هتشاد و  یلام  تعاطتسا  هک  یسک   203 لاؤس دریگب . بیان  دناوتیم  درادن  یندب  تعاطتسا  رگا  دریگب ؟ بیان  ندوب 

تسا زیاج  درادن  یندب  تعاطتسا  رگا  دروآ ؟ اجهب  جح  وا  زا  تباین  هب  ًاعّربت  دناوتیم  یسک  تسا  هدنز  ات  ایآ  درادن ، تعاطتـسا  نونکا  و 
ای يریپ  ّتلع  هب  تـسا و  رقتـسم  وا  رب  جـح  هـک  یـسک   204 لاؤس تسین . زیاج  درادـن  یلام  تعاطتـسا  درادیندـب و  تعاطتـسا  رگا  یلو 

. دریگب بیان  تاقیم  زا  دناوتیم  دشاب ؟ مازعا  دـلب  زا  وا  بیان  دـیاب  ای  دریگب  بیان  تاقیم  زا  دـناوتیم  ایآ  دروآ ، اج  هب  دـناوتیمن  يرامیب 
، تبون لاس  رد  یلو  تسا . هدیسر  ارف  وا  تمیزع  تبون  هدرک و  مانتبث  جحيارب  تسا ، رقتسم  وا  رب  جح  هک  يدنملاس  صخش   205 لاؤس

تردق دوشیم و  رتهب  وا  لاح  دعب  ياهلاس  رد  هک  دشاب  هتـشاد  کش  صخـش  نیا  رگا  لاح  درادن . جح  لامعا  ماجنا  يارب  یندب  تردـق 
زا ار  دیما  یتقو  يدعبياهلاس  رد  دنک و  ربص  دیاب  ای  دتـسرفب  جـح  هب  بیان  تبون ، لاس  نامه  رد  دـیاب  ایآ  ریخ ، ای  دـنکیم  ادـیپ  یندـب 

هدش عیطتـسم  هک  نونکا  هدوبن و  عیطتـسم  ًالبق  صخـش  نآ  رگا  لبق  لاؤس  ضرف  رد   206 لاؤس دنک . ربص  دیاب  دتـسرفب ؟ بیان  داد  تسد 
. تسا طقاس  وا  زا  جح  دوشیم ؟ طقاس  وا  زا  جـح  بوجو  ای  دتـسرفب  بیان  دـناوتیم  درادـن ، یندـب  تردـق  هدیـسر ، ارف  وا  تبون  تسا و 

يرامیب ای  يریپ  ّتلع  هب  نونکا  هدوب و  رقتسم  ردپ  رب  جح  هک  یتروص  رد  دشاب ، اراد  ار  شردپ  لاوما  رایتخا  مامت  يدنزرف  رگا   207 لاؤس
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؟ دتـسرفب جح  هب  بیان  شیارب  وا  تایح  نامز  رد  ردپ  لاوما  زا  وا  ةزاجا  عالّطا و  نودب  دناوتیم  دـنزرف  نآ  ایآ  دوش ، فّرـشم  دـناوتیمن 
دناوتیم درادن ، ار  جح  ماجنا  یندب  تردق  نونکا  هدوب و  رقتسم  يرگید  رب  جح  دنادیم  هک  یسک  > 208 لاؤس . < دشاب وا  ةزاجا  اب  دیاب 

جح هب  بیان  وا  يارب  درادن ، جـحلابجاو  صخـش  لاوما  هب  مه  یطبر  هک  شدوخ  لاوما  زا  وا  تایح  نامز  رد  وا و  عالّطا  هزاجا و  نودـب 
. دوشیم همّذلاءيرب  دنک ؟ هّمذلاءيرب  ار  وا  دتسرفب و 

هرمع ّجح و  باوث  ۀیده 

نیح رد  ماجنا و  زا  لبق  ایآ  دنک و  هیدـه  نارگید  هب  ار  نآ  باوث  نامزمه  دروآیم ، اج  هب  بجاو  ِّجـح  هک  یـسک  دوشیم  ایآ   209 لاؤس
هک یسک  ایآ   210 لاؤس تسا . بوخ  هکلب  تسا ، زیاج  تروص  همه  رد  درک ؟ هیدـه  ار  نآ  باوث  ناوتیم  لامعا  ماـجنا  زا  سپ  ماـجنا و 

دناوتیم مه  نآ  مامتا  زا  دعب  ای  جح  نیح  رد  ایآ  دنک ؟ هیدـه  نارگید  هب  ار  نآ  باوث  نامزمه  دـناوتیم  دروآیم ، اج  هب  یّبحتـسم  ِّجـح 
اب نارگید  هب  یّبحتـسم  ِّجح  باوث  ندرک  هیده  ایآ   211 لاؤس تسا . بوخ  هکلب  تسا ، زیاـج  تروص  همه  رد  دـنک ؟ هیدـه  ار  باوث  نیا 

. درادن یتوافت  دنراد ؟ یتوافت  ماکحا  رد  ّتین و  رد  نارگید  زا  تباین  هب  جح  ماجنا 

هرمع ّجح و  رد  دیلقت  ماکحا 

کی زا  دـیاب  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دوش ، فّرـشم  هرمع  اـی  جـح  هب  دـهاوخیم  نوـنکا  هدرکیمن و  دـیلقت  نونکاـت  هک  یـصخش   212 لاؤس
، دوش فّرشم  هرمع  ای  جح  هب  راب  نیلّوايارب  رگا  تسا ، یّفوتم  عجرم  دیلقت  رب  یقاب  هک  یسک   213 لاؤس دنک . دیلقت  طیارّشلاعماج  دهتجم 

لمع فّلکم ، دوشیم  هرمع  ای  جـحرد  ایآ   214 لاؤس درادن . لاکـشا  دیامن ؟ لمع  یّفوتم  عجرم  ياوتف  هب  مه  هرمع  جـح و  رد  دـناوت  یم 
یجرح لقاال  تسین و  نکمم  مدرم  مومع  يارب  راک  نیا  دشاب ؟ دیلقت  مّظعم  عجارم  زا  یکی  ياوتف  اب  قباطم  هک  دهد  ماجنا  يروط  ار  دوخ 

ار جح  لامعا  زا  یضعب  دیلقت ، رد  ضیعبت  زاوج  ربانب  دناوتیم  فّلکم  ایآ   215 لاؤس دنک . نییعت  دوخ  يارب  ینّیعم  عجرم  دیاب  سپ  تسا ،
. درادن لاکشا  دیامن ؟ دیلقت  يرگید  دیلقت  عجرم  زا  ار  رگید  یضعب  عجرم و  کی  زا 

هرمع ّجح و  رد  سمخ  ماکحا 

. تسا گرزب  رایـسب  نآ  هاـنگ  یلو  تسا ، حیحـص  تسا ؟ حیحـص  تـسا ، هدـشن  تـخادرپ  نآ  سمخ  هـک  یلوـپ  اـب  جـح  اـیآ   216 لاؤس
باوث تسا و  گرزب  نآ  هانگ  یلو  تسا  حیحص  تسا ؟ حیحـص  تسا ، هدشن  تخادرپ  نآ  سمخ  هک  یلوپ  اب  هدرفم  ةرمع  ایآ   217 لاؤس
ًالومعم هک  دوخ  لوپ  اب  رگا  دوشیم ، فّرشم  جح  هب  درادن و  یسمخ  لاس  هک  یسک   218 لاؤس دنکب . ار  هانگ  نآ  ناربج  دناوتیمن  هرمع 

مارح راک  نیا  دراد ؟ یمکح  هچ  وا  جح  وا و  لامعا  دیامن ، تخادرپ  ار  ینابرق  مارحا و  سابل  لوپ  جـح و  مان  تبث  غلبم  تسا ، دـمآرد  زا 
، رظن دروم  لوـپ  رگا  لـبق ، لاؤـس  ضرف  رد   219 لاؤـس دـنکیمن . لوـبق  ار  یّجح  نینچ  دـنوادخ  تسا و  گرزب  یلیخ  شهاـنگ  تسا و 
220 لاؤس دراذگب . نایم  رد  عرـش  مکاح  اب  دیاب  دنکیم ؟ ادیپ  یمکح  هچ  هلئـسم  دشاب ، عبانم  ریاس  صخـش و  نآ  دمآرد  نیب  كوکـشم 

راک نیا  درادیمکح ؟ هچ  وا  ّجـح  دزادرپب ، ار  یناـبرق  مارحا و  لوپ  سمخ  طـقف  دوش و  فّرـشم  جـح  هب  سّمخمریغ ، لوپ  اـب  یـسک  رگا 
فاوط دوش و  مرحم  دنک و  هّیهت  مارحا  سابل  سّمخمریغ  لوپ  اب  یسک  رگا   221 لاؤس درادن . لوبق  ار  یّجح  نینچ  دنوادخ  تسا و  مارح 

رب هوالع  دـیاب  دـنک ؟ هداعا  ار  زامن  فاوط و  دـیاب  دزادرپب ، ار  مارحا  سابل  لوپ  سمخ  دـهاوخب  هّکم  رد  یلو  دروآ ، اج  هب  فاوط  زامن  و 
یسک يارب  جح ، هرمع و  لامعا  تّحـص  يارب  ایآ   222 لاؤس دنک . لوبق  ار  وا  ّجح  دنوادخ  دیاش  دنکب  شهانگ  زا  یعقاو  ۀـبوت  تخادرپ ،
دیاب اـی  دـنکیم  تیاـفک  دـشوپیم ، فاوط  زاـمن  فاوط و  رد  هک  یـسابل  مارحا و  ساـبل  سمخ  تخادرپ  درادـن ، سمخ  یـسرباسح  هک 

سیمخت ایآ   223 لاؤس دنکب . ار  لاوما  مامت  یسرباسح  هک  تسا  اجهب  رایسب  یلو  دنکیم ، تیافک  دریگ ؟ تروص  لاوما  مامت  یـسرباسح 
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یلیخ هچرگ  تسین ، مزال  ریخ ؟ ای  تسا  مزال  هّیعرـش و ...  تاهوجو  ای  ثرا ، هّیدـه و  ای  تسا  دـمآرد  زا  تسین  مولعم  هک  یمارحا  ساـبل 
ار هرمع  لوپ  سمخ  طقف  دـناوتیم  دوریم ، هدرفم  هرمع  هب  راب  نیلّوا  تسا و  هدادـن  سمخ  لاح  هب  ات  هک  یـسک   224 لاؤس تسا . بوخ 

جح هب  نتفر  يارب  ار  شیاهالط  یـسک  رگا   225 لاؤس تسین . یبوخ  راک  هچرگ  تسا  زیاج  هن ؟ ای  دـنکب  ار  لماک  باسح  ًادـعب  دـهدب و 
لوپ نآ  يور  لاـس  رگا  دـنکیم ؟ تواـفت  عّتمت  ِّجـح  هدرفم و  ةرمع  صوـصخ  رد  رما  نیا  اـیآ  دـهدب ؟ ار  نآ  سمخ  دـیاب  اـیآ  دـشورفب 

جح رفـس  ماـن  تبث  يارب  دـمآرد  ِّلـحم  زا  هک  یلوپ   226 لاؤس تسین . هدرفم  ةرمع  عّتمت و  ِّجـح  ناـیم  یتواـفت  درادـن و  سمخ  درذـگن ،
. دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  دوشیم ؟ سمخ  لومشم  ایآ  تسا ، هتشذگ  نآ  رب  یـسمخ  لاس  مازعا ، تبون  ندیـسر  زا  شیپ  هدش و  تخادرپ 
ار هرمع  لوپ  سمخ  دـیاب  ایآ  دوش ، فّرـشم  هدرفم  هرمع  هب  دـهاوخب  یـسمخ  لاس  طـسو  رد  رگا  دـهدیم ، سمخ  هک  یـسک   227 لاؤس

سمخ ۀبـساحم  تبون  زونه  تسا و  نآ  طسو  رد  هک  یلاس  نآ  دمآرد  زا  ار  هرمع  لوپ  هک  دـنکیم  یتوافت  ایآ  صوصخ  نیا  رد  دـهدب ؟
یلو دـهدب ، ار  نآ  سمخ  تسین  مزـال  تسا ؟ هدرک  تخادرپ  ار  نآ  سمخ  هـک  شیپياـهلاس  دـمآ  رد  زا  اـی  دـنک  تـخادرپ  هدـشن  نآ 
دیاب ایآ  دوش ، فّرشم  عّتمت  ِّجح  هب  دهاوخب  یـسمخ  لاس  طسو  رد  رگا  دهدیم ، سمخ  هک  یـسک   228 لاؤس تسا . بوخ  نآ  تخادرپ 
زونه تسا و  نآ  طسو  رد  هک  یلاـس  نآ  دـمآرد  زا  ار  جـح  لوپ  هک  دـنکیم  یتواـفت  اـیآ  صوصخ  نیا  رد  دـهدب ؟ ار  جـح  لوپ  سمخ 

دمآرد زا  دناوتیم  تسا ؟ هدرک  تخادرپ  ار  نآ  سمخ  هک  شیپ  ياهلاس  دمآ  رد  زا  ای  دـنک  تخادرپ  هدـشن  نآ  سمخ  ۀبـساحم  تبون 
ریاس لاح  رد  ای  زامن  لاح  رد  اـی  فاوط  لاـح  رد  رازگجـح  رگا   229 لاؤس دـهدب . ار  نآ  سمخ  تسا  رتهب  یلو  دـنک ، جرخ  لاس  نامه 

، دنکیمن دراو  ياهمطل  دروخیم ؟ ياهمطل  وا  ةرمع  جح و  ای  لمع  نآ  تّحص  هب  دشاب  هتـشاد  دوخ  هارمه  هدادن  سمخ  لوپ  جح ، لامعا 
رـس ایآ  دوشیم ، مانتبث  جـح  ای  هرمع  يارب  یتقو   230 لاؤس دـنک . رود  دوخ  زا  تسا  شتآ  هک  ار  لوـپ  نیا  هک  تسا  بوـخ  یلیخ  یلو 

هب تمیزع  تبون  یتقو  هزورما   231 لاؤس دهدب . سمخ  دیاب  لاس  رس  تمیزع ؟ ماگنه  ای  دوش  تخادرپ  لوپ  نآ  سمخ  دیاب  یسمخ  لاس 
، يرازگهدرپس غلبم  سمخ  رب  هوالع  هک  تساجنیا  لاؤس  لاح  دریگیم ، ّقلعت  يرازگ  هدرپس  دوس  ناونع  هب  یغلابم  دوشیم ، هرمع  ای  جح 
هدوبن و تفایرد  هبـساحم و  لـباق  نآ  زا  لـبق  یفاـضا  غلبم  نآ  هکنیا  هّجوت  لـباق  ۀـتکن  تسا ؟ مزـال  مه  هدرپس  دوس  غلبم  سمخ  تخادرپ 

ّجح جراـخم  رهوش  هک  یتقو   232 لاؤس دهدب . دیاب  ار  نآ  سمخ  تروص  ره  رد  تسا . رازگجـح  لاس  نامه  دـمآرد  تفگ  ناوتب  دـیاش 
ریظن دربیم  هّکم  ار  شمناخ  هک  يرهوش  دوشیم ؟ بوسحم  هیده  لوپ  نیا  ای  دهدب  ار  وا  ّجح  سمخ  دیاب  ایآ  دریگیم ، هدـهع  رب  ار  نز 

ّجح نآ  هب  هک  دربب  جـح  ار  یـسک  رگا  نینچمه  دربـب و  جـح  ار  دوخ  ياـههچب  رگا  نینچمه  و  دـهدب ، ار  وا  سمخ  دـیاب  تسا و  وا  دوخ 
>233 لاؤس . < تسا فرـصم  باب  زا  هکلب  تسین ، هیدـه  باـب  زا  اـهنیا  مادـک  چـیه  دـهدب و  ار  وا  سمخ  دـیاب  دوشیم و  هتفگ  یلذـب 
سمخ و لها  ناشردپ  هک  یلاح  رد  دنوش ، عیطتـسم  ثرا  اب  رگا  تسا ، نیدلاو  ةدهع  رب  نانآ  یگدنز  لیـصحت و  ۀنیزه  هک  ینایوجـشناد 
. دـنیامن وا  لاوما  رد  فرـصت  ًادـعب  دـنهدب و  ار  وا  لام  سمخ  ًالوا  هثرو  دـیاب  دـییامرف ؟ ییامنهار  تسیچ  نادـنزرف  ۀـفیظو  هدوبن  تاـکز 

ایآ دوش ، هیهت  هرمع  يارب  رفس  لیاسو  امیپاوه و  طیلب  یبصغ  لوپ  ای  هدشن  تخادرپ  نآ  تاکز  ای  سمخ  هک  یلوپ  اب  رگا  > 234 لاؤس <

دـساف وا  ةرمع  ای  جـح  یلو  تسا  مارح  راک  ریخ ؟ ای  دوشیم  هرمع  اـی  جـح  نـالطب  بجوم  تمرح  تروص  رد  تسا و  حیحـص  راـک  نیا 
سمخ دیاب  هن  ای  هتشذگ  نآ  رب  لاس  هدرک و  تخادرپ  ار  نآ  سمخ  هک  دراد  کش  دراد و  لوپ  یغلبم  هک  یـسک  > 235 لاؤس . < تسین

تخادرپ اب  طقف  دـناوتیم  دـشاب ، هدادـن  ار  دوخ  لاوما  سمخ  هک  ییوجـشناد  اـیآ  > 236 لاؤس . < تسین مزـال  دـیامن ؟ تخادرپ  ار  نآ 
لوپ اب  یصخش  > 237 لاؤس . < دریگب هزاجا  طیارّشلاعماج  دهتجم  زا  رگم  دناوتیمن  دوش ؟ هدرفم  ةرمع  هب  فّرشم  هرمع ، جراخم  سمخ 

مارحا لاـمعا و  اـیآ  تسا ، هدادـن  ار  لوپ  سمخ  هک  هتـسنادیمن  اـی  هدرک  شومارف  دـیرخ  ماـگنه  یلو  هدـیرخ  مارحا  ۀـلوح  سّمخم  ریغ 
هداد سمخ  هن  فیلکت  يادتبا  زا  هک  یسک  > 238 لاؤس . < تسا هدرک  هانگ  یلو  تسا ، حیحص  وا  ةرمع  نینچمه  وا  ّجح  تسا ؟ حیحص 

ار نآ  سمخ  دیاب  ایآ  دراد  ار  هدرفم  ةرمع  هب  فّرشت  دصق  لاس  نامه  رد  هدومن و  عمج  یغلبم  دمآرد  زا  تسا و  هتشاد  یسمخ  لاس  هن  و 
ّقلعت یـسمخ  لاس   ) دـشکب لوط  هام  کی  هرمع  هب  نتفر  اـت  ماـنتبث  زا  رگا  > 239 لاؤس . < دهد سمخ  دیاب  روکذـم  ضرف  رد  دـهدب ؟
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. تسا رتهب  دهدب  ار  نآ  سمخ  یلو  درادن ، لاکشا  دشاب  یسمخ  لاس  طسو  رد  رگا  تخادرپ ؟ ار  مان  تبث  غلبم  سمخ  دیاب  ایآ  دریگن )

یبصغ مارح و  لام  اب  هرمع  ّجح و 

ّجح درادیمکح ؟ هچ  اهنآ  ةرمع  ای  جح  دنوشیم ، فّرشم  هدرفم  ةرمع  ای  جح  هب  یبصغ  ای  مارح و  یلام  لوپ و  اب  هک  یناسک   240 لاؤس
دنناوتیمن مه  ار  هانگ  نآ  ناربج  تسا و  زیچان  هانگ  نآ  لباقم  رد  جـح  باوث  هک  دـناهداد  ماجنا  یگرزب  هانگ  یلو  تسا ، حیحـص  اـهنآ 

؟ درادياهفیظو هچ  ریخ ، ای  دشابیم  وا  ندرگ  رب  یلام ) تخادرپ   ) یّقح ایآ  هک  دراد  کش  جـح ، هب  فّرـشم  هک  ینامز   241 لاؤس دننکب .
راکبلط هک  یلاـح  رد  راکهدـب ، رگا   242 لاؤس تسا . بوـلطم  دـهدب ، لاـمتحا  ةزادـنا  هب  ملاـظم  ّدر  رگا  یلو  تسین ، بجاو  وا  رب  يزیچ 

، دروآ اج  هب  جـح  هک  یتروص  رد  و  تسا ؟ حیحـص  وا  لاـمعا  اـیآ  دروآ ، اـج  هب  بحتـسم  اـی  بجاو  ّجـح  دـنکیم  هبلاـطم  ار  دوخ  بلط 
. دنکیم مه  مالسالاۀّجح  زا  تیافک  تسا و  حیحص  وا  ّجح  تفر  رگا  یلو  دورن ، دیاب  دنکیم ؟ مالسالاۀّجح  زا  تیافک 

هرمع ّجح و  هب  تّیصو 

رد تافو  زا  دـعب  وا  ۀـثرو  تسا ، هدرکن  تمیزع  ای  مان  تبث  هب  تردابمیلو  هدـش  بجوا  وا  رب  جـح  تایح  نامز  رد  هک  یـسک   243 لاؤس
یلام چـیه  ّتیم  . 2 دوش . مادـقا  یتاقیم  ولو  وا  ِّجـح  يارب  لام  لصا  زا  دـیاب  دـشاب ؟ هتـشاد  لاـم  ّتیم  . 1 دـنراد : ياهفیظو  هچ  لـیذ  روص 
لاوما رد  ّتیم  ِّجح  مان  تبث  زا  لبق  دـنناوتیم  هثرو  تروص  ره  رد  لبق ، لاوس  ضرف  رد   244 لاؤس تسین . بجاو  هثرو  رب  دشاب ؟ هتشادن 
لاوما رد  فّرصت  دروم  رد  دوشیم ، بیان  تبون  دعب  اهلاس  دنراد و  مان  تبث  ناکما  طقف  ًالعف  هثرو  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دنیامن ؟ فّرـصت  وا 

يارب نتفرگ  بیاـن  یّلک  روط  هب   245 لاؤس دننک . تمـسق  ار  لام  ًادعب  دننک ، مادقا  یتاقیم  ّجح  يارب  دننکب ؟ دـیاب  هچ  نآ  میـسقت  ّتیم و 
بیان وا  لام  زا  دـنراد  هفیظو  ّتیـصو ، نودـب  هثرو  ای  دراد  وا  ّتیـصو  هب  زاـین  تسا ، هدوب  عیطتـسم  تاـیح  ناـمز  رد  هک  یتّیم  ِّجـح  يادا 
یسک رگا   246 لاؤس دـشاب . هدرکن  ای  دـشاب  هدرک  ّتیـصو  یتاقیم . ولو  دـننک  ادا  ار  وا  ِّجـح  دوش و  هتـشادرب  لام  لصا  زا  دـیاب  دـنریگب ؟
دـشاب هتـشاد  لام  ّتیـصو  ءازا  هب  رگا  دننک ؟ لمع  ّتیـصو  نیا  هب  تسا  بجاو  هثرو  وا  گرم  زا  دعب  دنک ، هدرفم  ةرمع  ماجنا  هب  ّتیـصو 

لام زا  یسک  رگا   247 لاؤس دهاوخیم . ار  هثرو  ةزاجا  ّالا  دشاب و  شلام  ثلث  ةزادنا  هب  هکنیا  رب  طورشم  دننک  لمع  ّتیـصو  هب  هثرو  دیاب 
؟ تسیچ اهنآ  ۀفیظو  تروص  نیا  رد  دننک ، تخادرپ  دیاب  ار  لام  نآ  تاکز  ای  سمخ  دـننادیم  هثرو  درک و  عّتمت  ّجـح  هب  ّتیـصو  دوخ 

دعب دنهدب و  ار  سمخ  دیاب  دننکب ؟ دیاب  هچ  دشابن  جح  يارب  یفاک  لام ، نآ  تاکز  ای  سمخ  تخادرپ  زا  سپ  هدـنامیقاب  هک  یتروص  رد 
لام هثرو  رگا   248 لاؤس دننک . تمـسق  ار  نآ  دنناوتیم  تسین و  بجاو  یلو  دنروآ  اج  هب  هدـنامیقاب  نآ  اب  جـح  ًاعّربت  دـنناوتیم  نآ  زا 

عیطتـسم جح  يارب  هک  دنبایرد  ای  دنبایب  ار  هدرفم  ةرمع  ای  جح  ماجنا  صوصخ  رد  وا  ّتیـصو  یتدم  زا  دعب  دنـشاب ، هدرک  تمـسق  ار  ّتیم 
. دـنروآ اج  هب  ار  نآ  هثرو  دـیاب  دـننکب ؟ دـیاب  هچ  دـننک ، لمع  هفیظو  هب  هک  دـشاب  هدـنامن  يرگید  لام  ثرا  میـسقت  زا  سپ  تسا و  هدوب 
، هدرکن صّخـشم  ار  دنزرف  نآ  هکنیا  لیلد  هب  یلو  دروآ ، اج  هب  ار  وا  ّجح  شنادنزرف  زا  یکی  هک  هدرک  ّتیـصو  یـصخش  > 249 لاؤس <

>250 لاؤس . < دورب دـمآ  مادـک  ره  مان  هب  دـننزب  هعرق  تسیچ ؟ اهنآ  فیلکت  تسا ، هدـش  داـجیا  فـالتخا  نادـنزرف  نیب  تهج  نیا  رد 
دنداد یتاقیم  رگا  دنرادياهفیظو ؟ هچ  وا  ۀثرو  یتاقیم ، ای  دشاب  يدلب  وا  ّجح  تسا  هدرکن  صخـشم  یلو  هدرک  جح  هب  ّتیـصو  یـصخش 

نآ یلو  دورآ ، اج  هب  ار  وا  ّجح  ینّیعم  صخش  هک  دنک  ّتیصو  یّفوتم  رگا  > 251 لاؤس . < تسا رتهب  دنداد  يدلب  رگا  دنکیم و  تیافک 
نآ هب  لمع  دـنراد ؟ ياهفیظو  هچ  دـشاب ، لکـشم  هثرو  يارب  تیـصو  نیا  هب  لـمع  رگید  تاـهج  زا  اـی  دـنک  بلط  یفازگ  ترجا  صخش 

. دوشیم طقاس  وا  زا  جـح  دـنداد ، رگید  سک  هب  دـندرک و  هانگ  رگا  هکلب  دـنکیم  تیافک  دروآ  اـج  هب  سک  ره  تسین و  مزـال  ّتیـصو 
زا تسا و  هدوب  رقتـسم  وا  رب  جح  دنراد  داقتعا  هثرو  زا  یـضعب  یلو  تسا ، هدرکن  جح  هب  ّتیـصو  هتفر و  ایند  زا  یـصخش  > 252 لاؤس <

. دنهد ماجنا  یتاقیم  ولو  ار  وا  ّجح  دیاب  دنراد ، نیقی  هک  یناسک  تسیچ ؟ نانآ  ۀفیظو  دنرادن ، لوبق  ار  فرح  نیا  رگید  یخرب  ییوس 
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يرذن ِّجح 

تبون طیارـش و  تجاح  ندـش  هدروآرب  زا  لبق  یلو  دروآ ، اج  هب  جـح  دـش ، هدروآرب  شتجاـح  رگا  هک  دـنک  رذـن  یـسک  رگا   253 لاؤس
تجاح هب  جح  مامتا  زا  دعب  هک  یتروص  رد  دورب ؟ جح  هب  دوخ  رذن  هب  لمع  ناونع  هب  دـناوتیم  ایآ  دوش ، مهارف  وا  يارب  جـح  هب  تمیزع 

دروآ اج  هب  جح  هک  دنک  رذن  یسک  رگا   254 لاؤس دریگیمن . ار  يرذن  ّجح  ياج  جح  نآ  دروآ ؟ اج  هب  جح  هرابود  دیاب  ایآ  دسرب  دوخ 
بیان تایح  نامز  رد  تسا  بجاو  ایآ  دشاب ، هتـشادن  ار  جح  هب  فّرـشت  یندب  تردق  دـسریم ، وا  تبون  هک  یتقو  ای  رذـنيادا  تقو  یلو 

دنک جح  ِرذن  یسکرگا   255 لاؤس دوشیم . طقاس  وا  زا  جح  دنریگب ؟ بیان  وا  يارب  وا  زا  دـعب  هثرو  تسا  بجاو  دتـسرفن  رگا  دتـسرفب ؟
رگا  256 لاؤس درادن . هراّفک  دزادرپب ؟ ار  رذن  هب  ندرکن  لمع  ةراّفک  دیاب  ایآ  دشاب ، هتـشادن  ار  جح  هب  تمیزع  تعاطتـسا  ای  تردـق  یلو 

وا زا  جح  دراد ؟ یفیلکت  هچ  دهدن ، وا  هب  نتفر  ةزاجا  وا  رهوش  جاودزا ، زا  دعب  یلو  دروآ ، اج  هب  جح  هک  دنک  رذن  جاودزا  زا  لبق  یمناخ 
رازآ بجوم  جح  هب  دنزرف  نتفر  ای  دننک  یهن  رگا  دراد ؟ ردام  ردپ و  نذا  هب  زاین  جح ، ماجنا  يارب  دنزرف  رذـن  ایآ   257 لاؤس تسا . طقاس 
نذا هب  زاین  دزادرپب ؟ رذن  هب  ندرکن  لمع  ةرافک  دـیاب  ایآ  درکن ، لمع  دوخ  رذـن  هب  ّتلع  نیا  هب  رگا  دـنکب ؟ دـیاب  هچ  دوش ، نانآ  ّتیذا  و 
رذن یتجاح  يادا  يارب  یـسک  رگا   258 لاؤس دوشیمن . بجاو  مه  رذـن  ةراّفک  دوشیم و  طقاس  جـح  دـننک  یهن  رگا  یلو  تسین ، اـهنآ 
دراد یندب  تردق  ای  دور  یم  ایند  زا  درادن و  ار  جح  ماجنایندب  تردق  دسریم ، دوخ  تجاج  هب  یتقو  یلو  دسرب  دوخ  تجاح  هب  دنک و 

جح بوجو  روص  ۀـیلک  رد  دنتـسرفب ؟ جـح  هب  بیان  وا  گرم  زا  دـعب  تسا  بجاو  هثرو  اـیآ  دـسریمن ، وا  هب  تبون  تسا ، هدـنز  اـت  یلو 
جح طیارـش  رگا  دنک ؟ لمع  ار  دوخ  رذن  تسا  بجاو  تروص  ره  رد  ایآ  دورب ، جح  هب  هک  دنک  رذـن  یـسک  رگا   259 لاؤس تسا . طقاس 

ای دشاب ، هتشادن  نتفر  تعاطتـسایلو  دوش  فّرـشم  جح  هب  هک  دنک  رذن  یـسک  رگا   260 لاؤس دنک . افو  دوخ  رذن  هب  دـیاب  دـشاب ، وا  يارب 
. تسین بجاو  رذـن  هب  لـمع  روکذـم  ضرف  رد  درواـیب ؟ اـج  هب  ار  جـح  نآ  دـیاب  یغلبم  ره  اـب  یتروـص و  ره  هب  اـیآ  دـسرن ، وا  هـب  تبوـن 
، دورب جح  هب  هک  درک  رذن  نز  کی  رگا   262 لاؤس دناوتیمن . دورب ؟ جح  هب  هک  دنک  رذن  رهوش  ةزاجا  نودب  دـناوتیم  نز  ایآ   261 لاؤس
؟ دراد ياهفیظو  هچ  دوش  وا  نتفر  عنام  رهوش  رگا  دورب ؟ رهوش  ةزاجا  نودـب  دـناوتیم  دراد و  ار  بجاو  ِّجـح  مکح  وا  يارب  جـح  نیا  ایآ 
هب تسا  بجاو  ایآ  دوش ، فّرشم  جح  هب  هک  دنک  رذن  نونکا  هدروآ و  اج  هب  جح  ًالبق  یسک  رگا   263 لاؤس دنکن . لمع  دوخ  رذن  هب  دیاب 
جح هچنانچ  دنک ، رذن  جحيارب  رگا  تسا ، هدرواین  اج  هب  جح  نونکات  هک  یسک   264 لاؤس دنک . رذن  هب  لمع  دیاب  دنک ؟ لمع  دوخ  رذن 

يارب جح  کی  تسا ؟ یفاک  ّتین  ود  ره  يارب  هبترم  کی  ای  دوش  فرـشم  جـح  هب  هبترم  ود  دـیاب  ایآ  دوش ، بجاو  وا  رب  یعیبط  تروص  هب 
ياضق تسا  بجاو  وا  ۀثرو  ای  وا  ّیلو  ایآ  دورب ، ایند  زا  رذن ، يادا  زا  لبق  یلو  دـنک  جـح  رذـن  یـسک  رگا   265 لاؤس تسا . یفاـک  ود  ره 

دعب دورب و  ایند  زا  رذن  يادا  زا  لبق  یلو  دنک ، جح  رذن  یتجاح  يادا  يارب  یـسک  رگا   266 لاؤس تسا . بجاو  دنروایب ؟ اج  هب  ار  وا  رذن 
دنک جح  رذن  یتجاح  بلط  يارب  یسک  رگا   267 لاؤس تسین . مزال  تسا ؟ مزال  وا  رذـن  ياضق  ایآ  دوش ، هدروآرب  وا  تجاح  وا  تافو  زا 

. تسا بجاو  تسا ؟ بجاو  وا  رذن  ياضق  ایآ  دورب ، ایند  زا  جح  هب  فّرشت  زا  لبق  یلو  دسرب ، دوخ  تجاح  هب  و 

یبابحتسا ِّجح 

ماجنا ًالبق  ار  دوخ  بجاو  ّجـح  هک  یناسک  زا  تباین  هب  شدوخ  رب  هوـالع  دـناوتیم  دـهدیم ، ماـجنا  یّبحتـسم  ّجـح  هک  یـسک   268 لاؤس
رهوش ةزاجا  هب  زاین  یّبحتـسم  ِّجح  ماجنا  يارب  نز  ایآ   269 لاؤس تسا . بوخ  هکلب  درادن ، لاکشا  دنک ؟ یبابحتـسا  ّجح  ّتین  زین  دناهداد 

یّبحتسم ِّجح  ماجنا   270 لاؤس دورب . دناوتیمن  دادن  هزاجا  رگا  دراد و  هزاجا  هب  زاین  دوش ؟ فّرـشم  دناوتیمن  دادـن  هزاجا  رگا  ایآ  دراد ؟
قالط رد  رگا  یلو  درادن ، لاکـشا  دراد ؟ یمکح  هچ  تسا  نئاب  قالط  ةدـع  رد  ای  یعجر  قالط  ةدـع  رد  ای  تافو  ةدـع  رد  هک  ینز  يارب 
ماجنا زا  سپ  دناوتیم  تسا ، هتفر  هّکم  هب  یبابحتـسا  ِّجـح  دـصق  هب  هک  یـسک  ایآ   271 لاؤس دـشاب . رهوش  زا  هزاجا  اب  دـیاب  تسا  یعجر 
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زیاج رذع  نودب  تسا ؟ مزال  ءاسن  فاوط  ماجنا  تروص  نیا  رد  ایآ  دهدن ؟ همادا  ار  لامعا  دـنک و  اهر  ار  جـح  رذـع ، نودـب  عّتمت ، ةرمع 
. تسین مزال  وا  رب  يزیچ  درادنیعنام و  دش  فرصنم  رگا  تهج  ره  هب  یلو  تسین ،

هرمع ّجح و  رد  رسمه  ردام و  ردپ ، تیاضر 

تـسین مزـال  نز  نینچمه  تسین و  بجاو  دـیامن ؟ بلج  ار  دوخ  رـسمه  تیاـضر  دـیاب  دوریم ، بجاو  ِّجـح  هب  هک  يدرم  اـیآ   272 لاؤس
يدقع رسمه  جوز ، رگا   273 لاؤس تسین . مزال  مادکچیه  يارب  جـح  هک  دـشاب  راک  رد  ياهدـسفم  رگم  دـیامنب ، ار  رهوش  تیاضر  بلج 
ندینـش دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دـنکیم  یگدـنز  شردـپ  ۀـناخ  رد  مناخ  نآ  هک  نیا  هب  تیانع  اـب  دـنک ، عنم  هدرفم  ةرمع  هب  نتفر  زا  ار  دوخ 

ةرمع هب  درف  نتفر  زا  اهنآ  يود  ره  ای  ردام  ای  ردـپ  رگا   274 لاؤس دنزن . وا  ّتبحم  هب  هبرـض  دشاب  بظاوم  دیاب  یلو  تسین ، مزال  وا  فرح 
وا و ِّجح  تفر  رگا  یلو  دورن ، دیاب  تسا ؟ حیحـص  وا  ةرمع  دورب و  هرمع  هب  دناوتیم  ایآ  تروص  نیا  رد  دنـشاب ، هتـشادن  تیاضر  هدرفم 
؟ تسیچ نز  ۀـفیظو  دـهدن ، نز  هـب  ار  هدرفم  ةرمع  رفـس  نذا  تجاـجل  رثا  رب  رهوـش  رگا   275 لاؤس تسا . حیحـص  وا  تراـیز  وا و  ةرمع 
هب نتفر  يارب  درادـن ، رهوش  ای  تسا  دّرجم  هک  ینز  اـی  رتخد  یّلک  روط  هب   276 لاؤس دورب . دناوتیم  ار  بجاو  ِّجح  یلو  دورب ، دـناوتیمن 

. دورب دناوتیمن  دشاب ، هدسفم  لامتحا  ای  ردام و  ای  ردـپ  یهن  رگا  یلو  درادـن ، یـسک  نذا  هب  زاین  دراد ؟ یـسک  نذا  هب  زاین  هرمع ، ای  جـح 
؟ تسیچ وا  ۀـفیظو  دـشاب ، جـحلابجاو  نز  هک  یتروص  رد  دـهدن ، نز  هب  ار  عّتمت  ِّجـح  ماـجنا  نذا  تجاـجل  رثا  رب  رهوـش  رگا   277 لاؤس
وا هب  ار  ّجح  رفـس  ۀنیزه  ای  دربب  هّکم  هب  ار  وا  دهاوخیم  شدـنزرف  یلو  هدوبن  عیطتـسم  یمناخ   278 لاؤس درادن . لاکـشا  دورب ، نذا  نودب 

تسا و جـحلابجاو  تسا ، یلذـب  ّجـح  نوچ  تسا ؟ عیطتـسم  مناخ  نیا  ایآ  دـنکیم ، تیاـضر  مدـع  مـالعا  مناـخ  نیا  رهوش  اـّما  دـهدب ،
دوخ رذن  هب  دـهاوخیم  جاودزا  زا  دـعب  دروآ و  اج  هب  ّجـح  هک  هدرک  رذـن  جاودزا  زا  لبق  یمناخ   279 لاؤس تسین . مزال  رهوش  تیاـضر 

وا رذـن  دـنک ، تفلاخم  رهوش  رگا  یلو  تسین ، مزال  رهوش  نذا  دراد ؟ تعنامم  ّقح  رهوش  ایآ  و  تسا ؟ مزـال  رهوش  نذا  اـیآ  دـنک ، لـمع 
هتفر و هدرفم  ةرمع  هب  شرهوش  نذا  نودـب  یلو  شدوخ  لوـپ  اـب  هک  ینز  > 280 لاؤس . < تسین بجاو  وا  رب  جـح  نیا  دوشیم و  لـحنم 
مارحا و صوصخ  رد  وا  فیلکت  دییامرفب  دراد ، تیاضر  مدع  رب  ناعذا  مه  وا  رهوش  هکنیا  هب  هّجوت  اب  ًافطل  دراد . روضح  هنیدم  رد  نونکا 

ادیپ یمکح  هچ  وا  ةرمع  ماجنا ، تروص  رد  دراد و  ياهفیظو  هچ  یّلک  روط  هب  ریخ ؟ ای  دورب  هّکم  هب  دـناوتیم  ایآ  تسیچ ؟ مارحا  تحص 
. تسا حیحص  وا  ةرمع  دروآ  اج  هب  هرمع  رگا  یلو  ددرگرب ، دیاب  دنکیم ؟

غلابان دارفا  ناکدوک و  ةرمع  ّجح و 

اج هب  ار  هدرفم  ةرمع  لامعا  دنوش و  مرحم  تسا  بجاو  دنوشیم ، فّرـشم  هدرفم  ةرمع  هب  نیدلاو  هارمه  هب  هک  غلابان  دارفا  ایآ   281 لاؤس
هچ وا  ِّیلو  ای  وا  دوخ  داد ، ماجنا  ار  تامّرحم  زا  یکی  دندومن و  مرحم  ار  وا  ای  دش  مرحم  غلابان  ۀچب  رگا   282 لاؤس تسین . بجاو  دنروآ ؟

هّکم هب  غولب  زا  شیپ  یسک  رگا   283 لاؤس دنک . ناربج  دیاب  وا  ِّیلو  تسه ؟ یتوافت  تامّرحم  نیب  صوصخ  نیا  رد  ایآ  دـنراد ؟ ياهفیظو 
جح هب  ار  وا  اـی  تفر  جـح  هـب  غلاـب  ریغ  رگا   284 لاؤس دوشیم . بوسحم  دوـشیم ؟ بوـسحم  وا  بجاو  ِّجـح  دروآ ، اـج  هب  جـح  دورب و 
ّیلو دیلقت  عجرم  ياوتف  هب  ای  دنک  باختنا  عجرم  دیاب  ایآ  دشاب ؟ حیحـص  وا  ِّجح  ات  دنک  دیلقت  یـسک  هچ  زا  جـح  لئاسم  رد  دـیاب  دـندرب ،
یعـس فاوط و  رد  دـیاب  دـندرک ، مرحم  هدرفم  ةرمع  يارب  ار  یکدوـک  رگا   285 لاؤس دنک . باختنا  دـیلقت  عجرم  دـیاب  دـنک ؟ لمع  دوخ 

رگا  286 لاؤس تسین . مزال  تاعارم  درادن ؟ لاکـشا  تشگرب  بقع  هب  ای  دیود  رگا  ای  دنکب ، ار  نتـشگنرب و ...  ندشن و  اج  هب  اج  تیاعر 
ای تسا  حیحـص  وا  یعـس  ای  فاوط  دنهد ، فاوط  ار  وا  دربب و  شباوخ  ردام  ای  ردـپ  شوغآ  رد  یعـس  ای  فاوط  ماگنه  رد  مرحم  كدوک 

دیاب دشاب ؟ دیاب  ردقچ  یعـس  فاوط و  رد  دـننکیم  مرحم  ار  وا  هک  غلابان  ۀّـچب  رتخد  شـشوپ   287 لاؤس تسا . حیحـص  دنک ؟ هداعا  دیاب 
اهنآ ِّیلو  دیاب  ای  دنیوگب  هیبلت  حیحـص  دیاب  ًامتح  دننکیم ، مرحم  ار  اهنآ  ای  دنوشیم  مرحم  هک  یناکدوک   288 لاؤس دنک . لمع  غلاب  ریظن 
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. دیوگب اهنآ  ِّیلو  دنناوتیمن ، ًالصا  رگا  دنیوگب و  دنناوتیم  هک  يروط  ره  هب  دیوگب ؟ اهنآ  زا  تباین  هب 

یساوسو کّشلاریثک و  دارفا  ةرمع  ّجح و 

ياهفیظو هچ  دوخ  ِّجح  لامعا  ماجنا  يارب  دارفا  نیا  دنتسه و  یناسک  هچ  جح  لامعا  رد  یساوسو  کّشلاریثک و  دارفا  زا  روظنم   289 لاؤس
290 لاؤس دنکن . انتعا  درک  کش  هچ  ره  رد  دیاب  تسا و  یـساوسو  دنک ، زواجت  دنتـسه  دح  نآ  رب  مدرم  هک  فراعتم  ِّدح  زا  رگا  دـنراد ؟

دوخ عفن  رب  ار  انب  هشیمه  رگا  ایآ  تسیچ ؟ روظنم  دنکن ، انتعا  دوخ  ۀـسوسو  ای  کش  هب  کّشلاریثک  ای  یـساوسو  دـیئامرفیم  هک  ییاج  رد 
کّشلاریثک و  291 لاؤس درادـن . یقرف  دـهدن ؟ ّتیمها  دـیاب  دـشاب  دوخ  عفن  هب  دـنچ  ره  ار  هسوسو  کش و  نآ  اـی  تسا  تسرد  دراذـگب 

ياوتف هب  دنراد ، ساوسو  تساجن  تراهط و  رد  هک  یناسک  > 292 لاؤس . < دنشاب انتعا  یب  دیاب  دنرادياهفیظو ؟ هچ  فاوط  رد  یساوسو 
یلب دوش ؟ لمع  يوتف  نیمه  هب  دیاب  زین  ناکم و ... مارحا و  سابل  دروم  رد  جح و  ماّیا  رد  لاح  دننادب . كاپ  ار  سّجنتم  دـیاب  یلاعترـضح 

. تسا يوتف  نیمه 

نوطبم سولسم و  دارفا  ةرمع  ّجح و 

وا ندـب  وا و  مارحا  سابل  ًاّبترم  جـح ، ای  هدرفم  ةرمع  ماگنه  رد  تسین و  دوخ  لوب  يرادـهگن  هب  رداق  يرامیب  رثا  رد  هک  یـسک   293 لاؤس
رد هک  یسک   294 لاؤس دروآ . اج  هب  ار  لامعا  دریگب و  وضو  کی  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  ددرگیم ، لـطاب  نآ  يوضو  زین  دوشیم و  سجن 

؟ دراد ياهفیظو  هچ  ددرگیم ، لطاب  وا  يوضو  ًاّبترم  عّتمت ، ِّجح  ای  هرمع  ماگنه  رد  تسین و  دوخ  ةدعم  داب  يرادـهگن  هب  رداق  يرامیب  رثا 
سجن زا  هک  هدش  هتخود  دنتسین  دوخ  لوب  يرادهگن  هب  رداق  هک  ینارامیب  يارب  یـسابل  ًاریخا   295 لاؤس دنک . رارکت  ار  وضو  تسین  مزال 
ًارابجا سابل  نیا  رگا  ًالّوا  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  دنکیم . يرادهگن  ار  اهنآ  لوب  دیامنیم و  يریگولج  اهنآ  ندـب  مارحا و  سابل  ندـش 
لاکشا دروآ  اج  هب  ار  لامعا  سابل  نآ  اب  ریخ ؟ ای  دوشیم  بوسحم  رهاط  فاوط  ماگنه  هب  صخـش  نیا  ًایناث  دراد ؟ یلاکـشا  دشاب  هتخود 

. درادن

هرمع ّجح و  نامز 

تّحص طرش  رگا   297 لاؤس تسین . زیاج  دروآ ؟ اج  هب  دـعب  لاس  رد  ار  عّتمت  ّجـح  لاس و  کـی  رد  ار  عّتمت  ةرمع  دوشیم  اـیآ   296 لاؤس
هام هدزاود  زا  رتمک  نآ  ۀلـصاف  هکنیا  ای  تسا  يرمق  لاسکی  رد  روظنم  تسا ، لاس  کی  رد  عّتمت  ّجـح  عّتمت و  ةرمع  ندروآ  اج  هب  جـح ،
هام رد  یسک  رگا   298 لاؤس تسین . زیاج  نیا  زا  شیب  هلـصاف ، دشاب و  هّجحلايذ  رد  ای  هدـعقلايذ و  ای  لاّوش  رد  عّتمت  ةرمع  دـیاب  دـشاب ؟
هک یناـمز  نیلّوا  یّلک  روط  هب   299 لاؤس دـناوتیمن . دروآ ؟ اج  هب  ار  جـح  لامعا  دـناوتیم  هّجحلايذ  رد  دروآ ، اج  هب  عّتمت  ةرمع  مّرحم 

. دوش جح  هب  مرحم  دیاب  هک  تافرع  هب  نتفر  زا  لبق  ات  لاّوش  لّوا  زا  تسا ؟ ینامز  هچ  تسا ، زیاج  جح  لامعا  ماجنايارب  عّتمت  ةرمع  ماجنا 
رد ار  یـضعب  ناضمر و  كرابم  هام  رد  ار  لامعا  یـضعب  دوش و  عّتمت  ةرمع  هب  مرحم  ناضمر  كراـبم  هاـم  رخآ  رد  یـسک  رگا   300 لاؤس

؟ دروآ اج  هب  هدرفم  ةرمع  ناوتیمن  ییاهنامز  هچ  رد   301 لاؤس تسین . يزجم  تسا ؟ يزجم  عّتمت  ّجح  تّحـص  يارب  دهد ، ماجنا  لاوش 
یسک ایآ   303 لاؤس بجر . هام  تسا ؟ لضفا  ینامز  هچ  رد  هدرفم  ةرمع  ماجنا   302 لاؤس دروآ . اج  هب  هدرفم  ةرمع  ناوتیم  ینامز  ره  رد 

یناسک هچنانچ  دناوتیم ، دروآ ؟ اج  هب  هدرفم  ةرمع  دناوتیم  جح  ماّیا  رد  درادن ، جح  دصق  تسا و  نآ  فارطا  ياهرهـش  ای  هّکم  لها  هک 
ماّیا رد  تسا ، عّتمت  ِّجـح  هب  مرحم  هک  یـسک  ایآ   304 لاؤس دننکن . جح  ّتین  دنروآ و  اج  هب  هدرفم  ةرمع  دـنناوتیم  دنتـسین  هّکم  لها  هک 
ةرمع دناوتیم  نآ ، زا  دـعب  هچ  جـح و  لامعا  ندروآ  اج  هب  زا  لبق  هچ  دـش  لُِحم  هکنآ  زا  دـعب  دروآ ؟ اج  هب  هدرفم  ةرمع  دـناوتیم  جـح 
ةرمع دـنناوتیم  دنتـسین ، عّتمت  ّجـح  هب  مرحم  جـح  ماّیا  رد  هک  ناوراک  یناحور و ...  ای  ریدـم  همدـخ ، ایآ   305 لاؤس دروآ . اـج  هب  هدرفم 
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ای دوش  دصق  ًءاجر  مّود  ةرمع  تسا  مزال  ایآ  دشاب ، هام  کی  زا  رتمک  هرمع  ود  نایم  ۀلصاف  رگا   306 لاؤس دنناوتیم . دنروآ ؟ اج  هب  هدرفم 
همه هرمع ، يارب  هچ  جـح و  يارب  هچ  تسا ، هّکم  رد  هک  یـسک  يرمق ؟ هام  کی  ای  تسا  لماک  زور  یـس  هام ، کی  زا  دوصقم  ایآ  ریخ و 

. تسین مزال  مه  ءاجر  دـصق  هدروآ و  اج  هب  هدرفم  ةرمع  نیدـنچ  دـناوتیم  زور  هنابـش  رد  هکلب  دروآ . اج  هب  هدرفم  ةرمع  دـناوتیم  هزور 
عّتمت ّجح  رئاز  ایآ   308 لاوس دناوتیم . دروآ ؟ اج  هب  هدرفم  ةرمع  دناوتیم  عّتمت ، ّجـح  لامعا  نایاپ  زا  سپ  عّتمت  ّجـح  رئاز  ایآ   307 لاؤس

اب هرمع  ود  ماجنا  رگا  > 309 لاؤس . < دناوتیم دروآ ؟ اج  هب  هدرفم  ةرمع  دـناوتیم  جـح ، ماّیا  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  عّتمت و  ةرمع  زا  سپ 
؟ دهد ماجنا  تباین  هب  ار  یکی  ای  دـشاب  صخـش  دوخ  هب  طوبرم  هرمع  ود  هک  دراد  توافت  ایآ  دـینادیم ، زیاج  ار  هام  کی  زا  رتمک  ۀلـصاف 

ینم هب  ترایز  يارب  يدعب  هام  رد  دـناهداد و  ماجنا  هرمعيرمق  هام  کی  رد  هک  ار  یـصاخشا  فیاظو  ًافطل  > 310 لاؤس . < درادن توافت 
تسا هّکم  رهش  زا  جورخ  مارحا  يارب  كالم  ایآ  > 311 لاؤس . < دنرادن یّصاخ  ۀفیظو  دییامرفب ؟ دننکیم  تعجارم  دناهتفر و  تافرع  و 

هب ياهرمع  دوش و  مرحم  دـیاب  تشگرب  رد  هک  دوشیم  بجوم  مرح  زا  جورخ  تسا ؟ هدـش  نییعت  مرح  يارب  هک  ياهدودـحم  زا  جورخ  ای 
لبق هام  رد  دناهداد  ماجنا  هک  ياهرمع  دننکیم  کش  هام  لّوا  دناهدش و  فّرشم  هّکم  هب  هام  رخآ  هک  یـصاخشا  > 312 لاؤس . < دروآ اج 

ماجنا زا  دـنراد و  هرود  ترایز  دـصق  دارفا  یخرب  > 313 لاؤس . < درادن رابتعا  اهنآ  ّکش  دـنراد ؟ ياهفیظو  هچ  دـیدج ، هام  رد  ای  هدوب 
. دنرادن یّصاخ  ۀفیظو  تسیچ ؟ نانآ  ۀفیظو  تسا ، لکشم  نانآ  يارب  ای  دنروذعم  دیدج  يرمق  هام  رد  هرمع 

جح ماسقا 

تحت مادـک  ره  اـی  دنتـسه  ناِرق  دارفإ و  ِّجـح  ود  زا  یکی  ماـجنا  باـختنا  هـب  ّریخم  دنتـسه ، نآ  فارطا  هّـکم و  رد  هـک  يدارفا   314 لاؤس
دنتسین و نکاس  هّکم  رد  هک  يدارفا   315 لاؤس تسا . رتهب  ناِرق  دننک و  باختنا  ار  جح  ود  زا  مادک  ره  دـنّریخم  دوشیم ؟ بجاو  یطیارش 
، عّتمت ّجح  ماجنا  نیب  ّریخم  ای  دنهد  ماجنا  عّتمت  ّجح  دیاب  مه  یبابحتسا  ِّجح  ماجنا  يارب  تسا ، خسرف  هدزناش  زا  شیب  هّکم  ات  اهنآ  ۀلـصاف 

هنایهام تداع  راچد  هّکم  رد  هتفر و  عّتمت  ِّجـح  هب  هک  ینز   316 لاؤس دنروآ . اج  هب  دنهاوخیم  ار  مادک  ره  دنّریخم  دنتـسه ؟ دارفإ  ناِرق و 
بیان عّتمت ، ةرمع  فاوط  زامن  فاوط و  يارب  دیاب  ایآ  دراد ، ار  تافرع  هب  ندیـسرن  فوخ  دـنک ، ربص  ندـش  كاپ  يارب  رگا  تسا و  هدـش 
يارب دیاب  دنامب  یقاب  عّتمت  ّجح  رب  دهاوخب  رگا  یلو  دوشیم ، دارفإ  ّجح  هب  لّدبم  وا  ّجـح  دوشیم ؟ دارفإ  ّجـح  هب  لّدـبم  وا  ّجـح  ای  دریگب 

دوشیم و ضئاـح  عّتمت  ةرمع  فاوط  نیح  رد  هک  ینز   317 لاؤس دهد . ماجنا  شدوخ  ار  ریصقت  ویعـس  دریگب و  بیان  نآ  زامن  فاوط و 
بیان نآ  زامن  فاوط و  يارب  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دراد ، هارمه  هب  ار  تاـفرع  فوقو  هب  ندیـسرن  فوخ  ندـش ، كاـپ  اـت  وا  ندـش  لّـطعم 

زا دـعب  دروآ ، اـج  هب  ار  عّتمت  ةرمع  لاـمعا  تسنادیمن و  دوب و  ضئاـح  ینز  رگا   318 لاؤس دروآ . اج  هب  دوخ  ار  لاـمعا  یقباـم  دریگب و 
ندش و كاپ  زا  دـعب  نز  نآ  رگا  لبق  لاؤس  ضرف  رد   319 لاؤس دروآ . اج  هب  ار  عّتمت  ةرمع  ًاددجم  دیاب  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  ندـش  كاپ 
هچ دـشاب ، هتـشاد  تقو  نآ  زاـمن  فاوط و  ةداـعا  يارب  طـقف  اـی  دـشاب  هتـشادن  تقو  عـّتمت  ةرمع  ةداـعا  يارب  تاـفرع ، هب  تمیزع  زا  لـبق 
نآ ریخأت  ایآ  دراد ؟ تقو  ینامز  هچ  ات  دارفإ  جـح  رد  هدرفم  ةرمع  ماـجنا   320 لاؤس دوشیم . دارفإ  ّجح  هب  لّدبم  وا  ّجـح  دراد ؟ ياهفیظو 
هب ینز   321 لاؤس دزادنین . ریخأت  هّجحلايذ  رخآ  زا  دـعب  ات  دوش و  ماجنا  دـیاب  رتدوز  هچره  نیا  ربانب  دـشاب ، دـیاب  یفرع  روف  تسا ؟ زیاج 

لامعا زا  سپ  هدروآ و  اج  هب  ار  عّتمت  ةرمع  لامعا  هضاحتـسم ، فیاظو  ماجنا  اـب  هدـش و  مرحم  تاـقیم  رد  تسا ، هضاحتـسم  هکنیا  رّوصت 
هناگادج تقو  یگنت  تعسو و  تروص  رد  ًافطل  تسیچ ؟ جح  هرمع و  لامعا  هب  تبسن  وا  ۀفیظو  لاح  تسا ، هدوب  ضئاح  هک  هدش  هّجوتم 

زا یسک  رگا   322 لاؤس دوشیم . دارفإ  ّجح  هب  لّدـبم  وا  ّجـح  درادـن  تقو  رگا  دـنکیم و  هداعا  ار  هرمع  دراد  تقو  رگا  دـییامرف . خـساپ 
اج هب  دارفإ  ِّجـح  دـیاب  دراد ؟ دوخ  ِّجـح  يارب  ياهفیظو  هچ  دوش ، گنت  عّتمت  ةرمع  يارب  تقو  ات  ددـنبن  مارحا  رذـع ، نودـب  دـمع و  يور 
هب مّدـقم  ار  نآ ) زامن  ءاسن و  فاوط  یعـس و  نآ و  زامن  جـح و  فاوط   ) هّکم لامعا  دوشیم  ًاقلطم  دارفإ ، ِّجـح  رد  اـیآ   323 لاؤس دروآ .

مارحا هب  مرحم  یـسک  رگا   324 لاؤس تسا . زیاج  ًاقلطم  تسا ؟ زیاج  ترورـض  تروص  رد  ای  دـهد ؟ ماجنا  رتدوز  درادـب و  تاـفرع  نتفر 
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، مارحا نامه  اب  دـناوتیم  ای  دوش  مرحم  ددرگرب و  هرابود  دـیاب  اـیآ  ددرگ ، دارفإ  ِّجـح  هب  لّدـبم  وا  ّجـح  یتهج  هب  دـعب  دوش و  عّتمت  ةرمع 
هب رید  یلیلد  ره  هب  رگا  تسا ، هدش  بجاو  وا  رب  جح  هک  یسک   325 لاؤس دنکیم . تیافک  مارحا  نامه  دروآ ؟ اج  هب  ار  دارفإ  جح  لامعا 
ّجح فیلکت  تسیچ و  وا  ۀفیظو  درادن ، عّتمت  ّجح  عّتمت و  ةرمع  ماجنا  يارب  یفاک  تقو  هک  دمهفب  عّتمت ، ّجـح  مارحا  زا  لبق  دـسرب و  هّکم 

دوشیم رقتسم  یـسک  نینچ  رب  جح  لبق ، لاؤس  ضرف  رد   326 لاؤس دنکیم . وا  ّجح  زا  تیافک  دروآ و  اج  هب  دارفإ  ّجـح  دوشیم ؟ هچ  وا 
هب دارفإ  ِّجح  دروآ ؟ اج  هب  جح  دیاب  بوجو ، طیارش  دّدجم  زارحا  تروص  رد  ای  دهد  ماجنا  نکمم  تروص  ره  هب  دیاب  دعب  ياهلاس  رد  و 
رد یسک  رگا   327 لاؤس دوشیم . طقاس  وا  زا  جح  بوجو  تسا ، هدوب  روذعم  نتـسناوتن  رد  دناوتیمن و  رگا  دـنکیم و  تیافک  دروآ  اج 

ًاـصوصخم مارحا و  تامّرحم  نآ ، زامن  ءاسن و  فاوط  ماجنا  زا  سپ  ایآ  دـهد ، ماجنا  تافرع  هب  نتفر  زا  رتدوز  ار  جـح  لامعا  دارفإ ، ِّجـح 
ةرمع ریخأت  > 328 لاؤس . < دوشیم لالح  ینم  رد  ریـصقت  ای  قلح  زا  دـعب  مارحا  تاـمّرحم  ریخ ؟ اـی  دوشیم  لـالح  وا  رب  یـسنج  تّذـل 

، هدروآ اج  هب  دارفإ  ِّجـح  هک  یـسک  ایآ   329 لاؤس تسا . زیاج  هّجحلا  يذ  رخآ  ات  تسا ؟ زیاـج  رذـعالبیتقو  هچ  اـت  دارفإ  ّجـح  رد  هدرفم 
مرحم اهتاقیم  زا  یکی  ای  لحلا  یندا  زا  دـیاب  تسا ؟ اجک  يو  مارحا  ّلـحم  تسا ، نینچ  رگا  دوش ؟ مرحم  هدرفم  ةرمعيارب  دـیاب  ًاددـجم 
بجاو یناـبرق  مه  دارفإ  ّجـح  رد  اـیآ  > 331 لاؤـس . < تسا بجاو  بحتـسم ؟ اـی  تسا  بجاو  یناـبرق  ناِرق »  » ِّجـح رد   330 لاؤس دوش .

. تسین بجاو  تسا ؟

مارحا

مارحا

رد  333 لاؤس دروآ . اج  هب  ار  لامعا  دیاب  دناسر ؟ نایاپ  هب  ار  لامعا  ًامتح  دیاب  ای  دوشیم  ّلحم  مارحا ، زا  فارصنا  اب  مرحم  ایآ   332 لاؤس
ار مارحا  تامّرحم  هک  یتقو  ات  دروآرد ، نت  زا  ار  مارحا  سابل  مدش و  فرصنم  مارحا  زا  دیوگب  مارحا  زا  دعب  یـسک  رگا  لبق  لاؤس  ضرف 
هک دوش  هّجوـتم  یتـهج  هب  تاـقیم ، زا  جورخ  زا  دـعب  یـسک  رگا   334 لاؤس دراد . هراّـفک  دوشیم ؟ بجاو  وا  رب  هراّـفک  دـهدیم ، ماـجنا 
هب طوبرم  مارحا  هکنیا  ایآ  دوش ؟ مرحم  دناوتیم  لحلا  یندا  رد  ای  دوش  مرحم  ًادّدجم  ددرگرب و  دراد  هفیظو  ایآ  تسین ، حیحـص  شمارحا 

335 لاؤس تسین . عّتمت  ةرمع  هدرفم و  ةرمع  نایم  یقرف  دوش و  مرحم  لحلایندا  رد  دنکیم ؟ مکح  رد  یتوافت  دشاب ، عّتمت  ای  هدرفم  ةرمع 
دراو مارحا  نودب  دراد ؟ یمکح  هچ  دـنک ، مرحم  ار  وا  دـهاوخب  وا  ّیلو  رگا  دوش و  هّکم  دراو  مارحا  نودـب  دـناوتیم  غلابان  ای  نونجم  ایآ 
عّتمت ةرمع  مامتا  زا  دعب  ات  دنک و  شومارف  ار  مارحا  تهج  ره  هب  یسک  رگا   336 لاؤس دننک . مرحم  ار  وا  تسین  مزال  درادن و  لاکشا  دوش 

رگا  337 لاؤس دروآ . اج  هب  دارفا  ّجح  دناوتیمن  رگا  دوش و  مرحم  ددرگرب و  دیاب  دوشیم ؟ هچ  وا  هرمع  ّجـح و  فیلکت  درواین ، رطاخ  هب 
ار جح  لامعا  دوش و  جح  مارحا  هب  مرحم  نآ  زا  سپ  دـنک و  مامت  ار  عّتمت  ةرمع  دـنک و  شومارف  ار  عّتمت  ةرمع  مارحا  تهج  ره  هب  یـسک 

لطاب وا  جـح  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  تسا ، هداد  ماجنا  مارحا  نودـب  ار  عّتمت  ةرمع  هک  دـمهفب  جـح  لاـمعا  ماـمتا  زا  سپ  دـناسر و  ناـیاپ  هب 
دـشاب رگید  ياهرهـش  رد  دور و  هّکم  فلاخم  تمـس  هب  مارحا  زا  سپ  تسا  زئاج  دش ، مرحم  یتاقیم  رد  یـسک  رگا  ایآ   338 لاؤس تسا .

رگا لبق  لاؤس  ضرف  رد   339 لاؤس تسا . زیاج  دروآ ؟ اج  هب  ار  هرمع  لامعا  دورب و  هّکم  هب  دعب  دنامب و  زور  دـنچ  دورب و  هنیدـم  هب  ًالثم 
ایآ  340 لاؤس درادـن . ریخ ؟ ای  دراد  مارحا  ةداـعا  هب  زاـین  دـنک ، روبع  يرگید  تاـقیم  زا  دورب  هّکم  هب  تساوخ  هکنیا  زا  سپ  صخـش  نآ 
جح يارب  دعب  دنوش و  هّکم  دراو  هدرفم  ةرمع  مارحا  اب  دنناوتیم  دنشاب  هدوآ  اج  هب  جح  ًالبق  ای  دنشابن  عیطتسم  رگا  جح ، ییارجا  نیلوئسم 

رد دوش ، هکم  دراو  مارحا  نودب  یلیلد  ره  هب  یـسک  رگا  > 341 لاؤس . < درادن لاکـشا  دنزادرپبییارجا ؟ روما  هب  دنناوتب  ات  دنوشن  مرحم 
زا لبق  نارئاز  زا  یکی  > 342 لاؤس . < دروآ اج  هب  هرمع  دوش و  مرحم  لحلا  یندا  رد  ددرگرب و  دـیاب  ریخ ؟ ای  دراد  یّـصاخ  ۀـفیظو  هّکم 
وا تسیچ ؟ صخـش  نآ  مارحا  لابق  رد  نانآ  ۀفیظو  دییامرفب  ًافطل  دننک ، اهر  ار  وا  دنناوتیمن  ناهارمه  هدـش و  شوهیب  تاقیم  هب  ندیـسر 
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. دنربب دوخ  هارمه  مارحا  نودب  ار 

تّین

، دنکیم تیافک  هّجوت  دوش ؟ يراج  نابز  رب  دیاب  ًامتح  هکنیا  ای  میشاب  هتـشاد  ار  یلمع  ماجنا  دصق  هک  تسانعم  نیا  هب  ّتین  ایآ   343 لاؤس
دیاب هنوگچ  دنک ، يراج  نابز  هب  ار  جح  ای  هرمع  ای  مارحا  ّتین  دهاوخب  یسک  رگا   344 لاؤس تسین . مزال  مه  ظّفلت  تسین و  مزال  روطخ 

، رگید نابز  هب  ای  یـسراف و  ای  یبرع  هب  دیوگب ، هک  يروط  ره  دروآ ، نابز  هب  دهاوخب  رگا  تسین و  مزال  ندرک  يراج  نابز  هب  دنک ؟ ّتین 
ای تسا  مزال  مه  مارحا  تاـمّرحم  كرت  دـصق  مارحا ، ّتین  رد  اـیآ   345 لاؤس دـنکیم . تیافک  دـنک  ّتین  رب  تلالد  هک  دـیوگب  هچ  ره  و 
وا ّتین  تّحـص  هب  دش ، دهاوخ  بکترم  ار  مارحا  تامّرحمیخرب  هک  دـنادب  یـسک  رگا  لبق  لاؤس  ضرف  رد   346 لاؤس تسین . مزال  ریخ ؟
جح هب  ًادّدجم  دهاوخب  دشاب و  هداد  ماجنا  ار  دوخ  بجاو  ّجح  ًالبق  یـسک  رگا   347 لاؤس تسا . حیحص  وا  مارحا  دوشیم ؟ دراو  ياهمطل 

ای ردپ  لثم  هنعٌبونم  کی  يارب  هنرگ  دوش و  روظنم  شدوخ  يارب  هتـشاد  لاکـشا  وا  یلبق  ّجح  رگا  هک  دنک  ّتین  دـناوتیم  دوش ، فّرـشم 
زا ّتین  کی  هدرفم  ةرمع  رد  اـیآ   348 لاؤس تسا . طایتحا  فالخ  یلو  تسا . زیاج  نارگید  يارب  اـی  دوخ و  يارب  ددرگ ؟ روظنم  شرداـم 
ّجح ّتین  ایآ   349 لاؤس تسین . مزال  درک ؟ ّتین  هناگادـج  دـیاب  یلمع  ره  يارب  ای  دـنک  یم  تیافک  هرمع  لامعا  ماـجنايارب  رخآ  اـت  لّوا 

عّتمت ّجح  رد  هک  یـسک   350 لاؤس دنکیم . تیافک  دنکیم ؟ تیافک  یئادـتبا  ّتین  نامه  ای  دوش  رارکت  دـیاب  جـح  زا  یلمع  ره  رد  عّتمت ،
جح و مارحا  نتسب  عقوم  رگا  لاح  تسا ، عّتمت  ّجح  ۀمّدقم  هک  دروآیم  اج  هب  عّتمت  ةرمع  هک  تسا  هتشاد  رظن  رد  عّتمت ، ةرمع  ّتین  ماگنه 
دورب و تافرع  هب  دوش و  مرحم  ادخ  ۀناخ  رد  هکلب  دنارذگن ، مه  لد  زا  یتح  دـنک  جـح  مارحا  ّتین  هک  دـنک  شومارف  تافرع ، هب  تمیزع 

نیا رگا  دشاب ، ادخ  يارب  دیاب  مارحا  ّتین  تسا  هدش  نایب  هکنیا  > 351 لاؤس . < درادن لاکشا  دراد ؟ یلاکشا  دهد ، ماجنا  ار  لامعا  ریاس 
دوشیم بوسحم  ییادخ  ّتین  دـشاب  شاهداوناخ  دوخ و  تداعـس  يارب  ای  فیلکت  عفريارب  ای  منهج  زا  سرت  ای  تشهب  هب  نتفر  يارب  ّتین 

هدوبن حیحص  هدروآ ، اج  هب  ًالبق  هک  یّجح  دهد  لامتحا  یلیالد  هب  یـسک  رگا   352 لاؤس تسا . ییادـخ  ّتین  همه  اهزیچ  هنوگنیا  ریخ ؟ ای 
هتشاد بلطم  نیا  هب  هّجوت  هک  رادقم  نیمه  دشاب ؟ هنوگچ  دیاب  جح  نیا  ّتین  تروص  نیا  رد  دروآ ؟ اج  هب  هرابود  ًاطایتحا  دناوتیم  تسا ،

. دنکیم تیافک  دنک  همّذلایف  ام  ّتین  دهاوخیم  رگا  دنکیم و  تیافک  دنک ، عّتمت  ِّجح  ّتین  مارحا ، عقوم  رد  دشاب و 

هیبلت

يارب هّکم  رهش  ایآ   354 لاؤس دوش . هدید  یبوخ  هب  رهـش  هک  یئاج  هّکم ، رهـش  کیدزن  ات  تساجک ؟ ات  کیّبل  نتفگ  زاوج  ِّدح   353 لاؤس
، دوشیم مرحم  هنارعج  دجسم  ای  میعنت  دجسم  رد  هک  یسک   355 لاؤس دیدج . رهش  دیدج ؟ رهش  ای  تسا  هّکم  میدق  ةدودحم  کیّبل ، عطق 

مرحم تسا  رهش  وزج  ًالعف  هک  میعنت  دجسم  ریظن  یتاقیم  رد  رگا  دوش و  هدید  یبوخ  هب  هّکم  رهـش  هک  اجنآ  ات  دیوگب ؟ کیّبل  دیاب  اجک  ات 
، دیوگب ار  هیبلتیبرع  تارابع  حیحص  یتسرد و  هب  دناوتن  یـسک  رگا   356 لاؤس دنک . عطق  ار  هیبلت  دیاب  دش ، جراخ  دجـسم  زا  یتقو  دوش ،
357 لاؤس دنکیم . تیافک  دیوگب ، یبرع  دناوتیم  هک  يروطره  هب  دریگب ؟ بیان  دیاب  ای  دـیوگبيرگید  نابز  ره  ای  یـسراف  هب  دـناوت  یم 
، هیبلت رد  ایآ   358 لاؤس دنیوگب . هراشا  اب  دوخ  دیاب  دـنریگب ؟ بیان  دـیاب  ای  دـنیوگب  ار  هیبلت  هراشا  اب  دـنناوتیم  دنتـسه  گنگ  هک  يدارفا 

اهنآ يادص  مرحمان  هک  یتروص  هب  نانز ، طسوت  هیبلت  نتفگ  دـنلب  > 359 لاؤس . < تسین بجاو  تسا ؟ بجاو  يدیوجت  دـعاوق  تیاعر 
هبرـض اهنآ  مارحا  هب  یلو  تسا  مارح  دشاب  هدسفم  لامتحا  رگا  دنزیم ؟ هبرـض  نانآ  مارحا  تحـص  هب  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  دونـشب ، ار 
هدروآ دای  هب  هار  رد  هتـشگرب و  ادخ  ۀـناخ  تمـس  هب  هدرک و  ّتین  هتفر و  دجـسم  هب  هرمع  مارحا  يارب  یـصخش  > 360 لاؤس . < دنزیمن

نیح رد  صخـش  نآ  رگا  لـبق  لاؤس  ضرف  رد  > 361 لاؤس . < درادـن ياهفیظو  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  نوـنکا  تسا ، هتفگن  هیبـلت  هک  تسا 
ماگنه یصخش  > 362 لاؤس . < درادن ياهفیظو  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  تسا  هتفگن  هیبلت  هک  دروآ  دای  هب  هرمع  مامتا  زا  دـعب  ای  هرمع  لامعا 
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هیبلت شدوخ  مارحا  ّتین  هب  هک  تسا  هدرک  شومارف  یلو  دـنیوگب  وا  لاـبند  هب  اـهنآ  اـت  هتفگ  دوخ  ناـهارمهيارب  ار  هیبلت  تاراـبع  مارحا 
. دنکیم تیافک  دراد ؟ يرگید  ۀفیظو  ای  تسا  یفاک  تسا  هتفگ  هک  هیبلت  نامه  ایآ  دیوگب ،

مارحا سابل 

364 لاؤس دشاب . دیاب  هماج  ود  ًامتح  دشاب ؟ هماج  ود  دـیاب  ًامتح  ای  درک  افتکا  دـنلب  ۀـماج  کی  هب  ناوتیم  مارحا ، سابل  رد  ایآ   363 لاؤس
رگا یّلک  روط  هب   365 لاؤس دنک . ریهطت  ار  سابل  دیاب  تسین ، لطاب  مارحا  تسا ؟ لطاب  وا  مارحا  دشاب ، سجن  یـسک  مارحا  سابل  رگا  ایآ 

ۀچراپ دـناوتیم  مرحم  ایآ   366 لاؤس تسا . لطاب  مارحا  تسا ؟ لـطاب  مارحا  اـی  تسا  هدـش  تیـصعم  دوشن ، زارحا  مارحا ، ساـبل  طـیارش 
367 لاؤس دنکب . ار  راک  نیا  ترورـض  نودب  دناوتیم  دراد ؟ ترورـض  هب  زاین  راک  نیا  ایآ  و  ددنبب ؟ دوخ  يابع  ای  گنل  ریز  رد  هتخودـن 
. درادن لاکشا  تسا ؟ زیاج  نآ  لاثما  شک و  ای  خن  اب  سابل  فرط  ود  ندرک  لصو  مارحا و  سابل  رد  يرگید  ءیش  ای  گنس  نتـشاذگ  ایآ 

ییارجا نیلوئسم  رگا   369 لاؤس درادن . لاکشا  درک ؟ لصو  مه  هب  نآ  لاثما  قاجنـس و  اب  ار  مارحا  سابل  فرط  ود  دوشیم  ایآ   368 لاؤس
اهنآ ّجح  تسا ؟ حیحـص  اهنآ  ّجح  ایآ  دنـشوپب ، هتخود  سابل  ییارجا  روما  ندش  ماجنا  رتهب  تهج  هب  یلو  دـنوش ، جـح  مارحا  هب  مرحم 

زا ار  سابل  ّتین ، ماگنه  تسا  مزال  ایآ  دنوریم ، تاقیم  هب  دنـشوپیم و  مارحا  سابل  هنیدـم  رد  هک  يدارفا  > 370 لاؤس . < تسا حیحص 
هب ای  رمک  هب  لاش  نتـسب  > 371 لاؤس . < تسین مزال  دننک ؟ ّتین  دعب  دـنهد و  ناکت  ار  سابل  یکدـنا  دنـشوپب و  ًاددـجم  دـنروآ و  رد  نت 
رد ار  دوخ  تروـش  هک  هدـش  هّجوـتم  لاـمعا  نیح  رد  جاّـجح  زا  یکی  > 372 لاؤـس . < تسا زیاـج  دراد ؟ یمکح  هچ  مرحم  يارب  هـنیس 

؟ تسا حیحـص  وا  ةرمع  ای  جـح  ایآ  تسا ، هداد  همادا  تروص  نامه  هب  ار  لاـمعا  دروآرد و  هدیـشک  تلاـجخ  زین  نیح  نآ  رد  هدرواـین و 
ریز رد  تسا  هدش  نییزت  يزودلگ و ... ای  روت  طسوت  هک  یـسابل  دـنناوتیم  مرحم  نانز  ایآ  > 373 لاؤس . < تسا حیحـص  وا  ّجح  هرمع و 

. دنناوتیم دنشوپب ؟ رداچ 

تاقیم

مارحا عضوم  ای  دـنکیم  تیافک  دـشاب  هّکم  ياجک  ره  رد  اـیآ  تساـجک ؟ عّتمت  ِّجـح  يارب  مارحا  ِّلـحم  یلاعترـضح  ياوتف  هب   374 لاؤس
یناسک مارحا   375 لاؤس تسادخ . ۀناخ  اج  نیرتهب  دنکیم و  تیافک  دوش ، مرحم  همّرکم  ۀّـکم  زا  اجک  ره  زا  تسادـخ ؟ ۀـناخ  ةدودـحم 

راک نیا  رگا  ًادمع  یلو  تسا ، حیحص  تسا ؟ حیحص  میعنت  دجـسم  ریظن  لحلا  یندا  زا  دنوریم ، هّکم  هب  هّدج  تمـس  زا  رود و  هار  زا  هک 
هب تسا  بجاو  ایآ  دوش ، مرحم  تاقیم ، زا  ریغ  يرگید  ناکم  رد  دنک  رذن  یسک  رگا  یلک  روط  هب   376 لاؤس تسا . هدرک  هانگ  دنکب ، ار 

377 لاؤس دوش . مرحم  اهتاقیم  زا  یکی  زا  دـیاب  دوشیمن و  دـقعنم  رذـن  تسا ؟ یفاک  حیحـص و  مارحا  نیا  اـیآ  دـنک و  لـمع  دوخ  رذـن 
هچ ات  رگید  تراـبع  هب  هچ ؟ ینعی  تیقاوم  تاذاـحم   378 لاؤس هرجـش . دجـسم  تسا ؟ تیقاوم  ریاس  زا  لضفا  مارحاتیقاوم  زا  کیمادـک 

؟ دوشیم بوسحم  مه  امیپاوه  رد  ًالثم  اوه  رد  ای  تسا  یـضرا  طقف  تاذاحم  نینچمه  دش ؟ مرحم  دوشیم  جح ، ياهتاقیم  زا  ياهلـصاف 
اهناکم نآ  هب  کیدزن  ییاهاجرد  دناوتیم  دشاب  يرذـعرگا  یلو  دوش ، مرحم  دـیاب  اجنآ  زا  مارحا  يارب  تسا  هدـش  نییعت  هک  یناکم  رد 

یندا تساجک ؟ دنتـسه ، نکاس  هّکم  فارطا  ياهرهـش  ای  هّکم  رد  هک  یناسک  تاقیم   379 لاؤس اوه . رد  هچ  نیمز و  رد  هچ  دوـش ، مرحم 
، تسا هدرک  ادـیپ  شرتسگ  ریخا  ياهلاس  رد  تیقاوم  ياهنحـص  اهنامتخاس و  هکنیا  هب  هّجوت  اـب   380 لاؤس هفحج . میعنت و  ریظن  لـحلا ؛

ةرمع اـی  هدرفم  ةرمع  رگا   381 لاؤس تسا . حیحـص  مارحا  اجنآ  ۀـمه  رد  تسا ؟ حیحـص  مارحا  ّتین  تیقاوم ، نیا  رد  یّلحم  هچ  زا  ًاـقیقد 
میعنت دجـسم  ًالثم  لحلا » یندا   » رد دناوتیم  ای  ددرگرب  تسا  هدش  مرحم  نآ  زا  هک  یتاقیم  هب  دیاب  نآ  ةداعايارب  دـش ، لطاب  یـسک  عّتمت 

هدـش هّکم  دراو  هدرفم ، ةرمع  مارحا  اب  جـح  مسوم  زا  لبق  هک  یـسک  ایآ   382 لاؤس دـنکیم . تیافک  لـحلا » یندا   » زا مارحا  دوش ؟ مرحم 
تیاـفک لـحلایندا  رد  مارحا  دـنکیم ؟ تیاـفک  لـحلا  یندا  رد  مارحا  اـی  دورب  هناـگجنپ  تیقاوم  هب  دـیاب  عـّتمت  ةرمع  ماـجنا  يارب  تسا ،
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رد مارحا  اـی  ددرگ  رب  تسا  هدـش  مرحم  نآ  زا  هـک  یتاـقیم  هـب  دـیاب  هداـعا  يارب  دـش ، لـطاب  یـسک  عـّتمت  ةرمع  رگا   383 لاؤس دنکیم .
نودب رگا  دوریم ، هّکم  هب  عّتمت  ِّجـح  دـصق  هب  هک  یـسک   384 لاؤس دـنکیم . تیافک  لحلایندا  رد  مارحا  دـنک ؟ یم  تیافک  لحلایندا 

رد دـیاب  ای  دوش  مرحم  لحلا  یندا  رد  دـناوتیم  ایآ  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دورب ، هّکم  هب  دوشن و  عّتمت  ةرمع  مارحا  هب  مرحم  تاقیم  رد  رذـع 
یکیدزن رد  دـناوتیم  ًاقلطم  ضئاح  نز  ایآ   385 لاؤس دـنکیم . تیافک  دوش ، مرحم  تیقاوم  زا  یکی  رد  ددرگرب ؟ تاـقیم  هب  تروص  ره 

. دوـش مرحم  دجــسم  یکیدزن  رد  دـناوت  یم  دراديرگید ؟ تامّدــقم  زارحا  رذــن و  هـب  زاـین  اـی  دوـش  مرحم  روـبع ، لاـح  رد  اـی  دجــسم 
هدرک هدهاشم  دجسم ، نآ  رد  دمآ  تفر و  ندوب  مک  هب  هجوت  اب  هتفر و  هنارعج  دجـسم  هب  هدرفم  ةرمع  مارحا  يارب  یـسک  > 386 لاؤس <

. تسا زیاج  نوریب  زا  مارحا  تیقاوم ، زا  کی  ره  رد  دشابیم ؟ حیحـص  دجـسم  نوریب  زا  وا  مارحا  ایآ  تسا ، هتـسب  دجـسم  برد  هک  تسا 
هجوت ابیلو  دوش ، مرحم  هرمع  يارب  هرجش  دجـسم  رد  ناوراک  هارمه  هب  دیاب  تسا ، هدید  نوخ  هک  يزور  نیمود  رد  ینز  > 387 لاؤس <

دییامرفب لاح  دراد . کش  دوخ  ندوب  هضاحتـسم  ای  ضئاح  نیب  دزادـنیب ، بقع  ار  هنایهام  تداـع  صرق  ندروخ  اـب  هتـساوخ  یم  هکنیا  هب 
لخاد دناوتیم  دوش و  مرحم  دناوتیم  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دوخ  فاوط  يارب  ًایناث  ریخ ؟ ای  دوش  مرحم  هرجـش  دجـسم  لخاد  دناوتیم  ًالّوا 

ینبم یلاعترضح  ياوتف  هب  هجوت  اب  > 388 لاؤس . < دنک تاعارم  دیاب  ار  هضاحتسم  لامعا  یلو  دروآ  اج  هب  هرمع  دناوتیم  دوش و  دجسم 
؟ تسا زیاج  رذن  نیا  ایآ  دراد و  یهاگیاج  مارحا  نتـسب  يارب  هنیدم  رد  رذـن  ایآ  بنج ، ضئاح و  يارب  تاقیم  یکیدزن  رد  مارحا  زاوج  رب 

نانیمطا ایآ  دوش ؟ مرحم  زاورپ  لاح  رد  دناوتیم ، درذگب  تیقاوم  يور  زا  امیپاوه  اب  یسک  رگا  ایآ  > 389 لاؤس . < تسین زیاج  رذن  نیا 
مرحم دناوت  یم  اهنآ  لوق  هب  دنـشاب ، نانیمطا  دروم  رگا  تسایفاک ؟ دنرذگیم ، تاقیم  يور  زا  هکنیا  رب  ینبم  امیپاوه  نیلوئـسم  لوق  هب 

هچ هّکم  هب  دورو  تاقیم و  زا  روبع  يارب  دنورب  هّکم  هب  ناوراک  هارمه  دنراچان  هک  یناور  ینهذ  ای  یمـسج  نارامیب  > 390 لاؤس . < دوش
. دنرادن ياهفیظو  لافطا ، ریظن  دنراد ؟ ياهفیظو 

مارحا تامّرحم 

دنناوتیم یناسک  هچ   392 لاؤس دـشوپیم . مارحا  سابل  کیّبل  اب  هک  يدّرجم  هب  دوشیم ؟ مارح  مارحا ، تامّرحم  یناـمز  هچ  زا   391 لاؤس
يارب هقوذآ  ةدـننک  هیهت  اههدـننار و  رفّـسلامئاد ، دارفا  ریظن  دنـشاب ؛ هتـشاد  دـمآ  تفر و  داـیز  هک  يدارفا  دـنوش ؟ هّکم  دراو  مارحا  نودـب 
قیرط یط  فّقسم  ۀلیـسو  اب  ار  همّرکم  ۀّکم  ات  تاقیم  زا  ناوتیم  بش  رد  ایآ   393 لاؤس تسا . هّکم  جراخ  ناشراک  هک  يدارفا  نایجاح و 

ایآ داد ، ماجنا  ار  مارحا  تامّرحم  زا  یکی  هیبلت  زا  لبقیلو  مارحا  ساـبل  ندیـشوپ  ّتین و  زا  دـعب  یـسک  رگا   394 لاؤس تسا . زیاج  درک ؟
تنیز دـصق  هب  رگا  تسا ؟ مارح  دوشیم و  بوسحم  تنیز  مارحا  لاـح  رد  نتـسب  اـنح  اـیآ   395 لاؤس تسین . مزال  دزادرپب ؟ هراّفک  دـیاب 

نیا رد  تسا ، هدوب  سجن  هک  دوش  هّجوتم  مرحم  ای  دوش  سجن  فاوط  ماگنه  رد  مرحم  سابل  زا  یتمسق  رگا   396 لاؤس تسین . زیاج  دشاب 
. هن ای  دشاب  هدیـشوپ  هچ  دنک ، فاوط  نآاب  دـناوتیمن  دـهد ؟ همادا  ار  فاوط  دریگب و  تسد  رد  ار  سابل  زا  تمـسق  نآ  دـناوتیم  تروص 
ای اـپ  اـی  تسد  اـی  دـشاب  هدرک  گـنر  مارحا ، تنیز  دـصق  هب  هن  یلو  تنیز  دـصق  هب  ار  دوـخ  ياـهوم  مارحا  زا  لـبق  مرحم  رگا   397 لاؤس

یماگنه مرحم  ناوناب   398 لاؤس تسین . مزال  دنک ؟ كاپ  ار  انح  ای  گنر  مارحا  يارب  تسا  مزال  دشاب ، هتـسب  انح  ار  دوخ  يوم  ای  تروص 
لاکشا دراد ؟ لاکشا  رما  نیا  ایآ  دوشیم ، هدیـشوپ  اهنآ  تروص  يولج  يرادقم  دنیامن ، ضیوعت  ار  دوخ  ۀعنقم  ای  سابل  دنهاوخیم  هک 

؟ دنـشکب دوخ  تروص  يور  ار  زادـناور  ای  وتپ  باوخ ، ماـگنه  هب  دـنناوتیم  مرحم  ناوناـب  اـیآ   399 لاؤس اـهدرم . يارب  نینچمه  درادـن و 
ره درم  نز و  دننک ؟ كاپ  لامتسد  ای  هلوح  اب  ار  دوخ  تروص  دنناوتیم  مرحم  نانز  ایآ   400 لاؤس اهدرم . يارب  نینچمه  درادن و  لاکشا 

. درادن لاکـشا  دراد ؟ لاکـشا  دوش ، هدیـشوپ  زادـناور و ... وتپ و  طّسوت  نادرم  ياپ  يور  باوخ ، ماگنه  رد  رگا   401 لاؤس دنناوتیم . ود 
رد رگا   403 لاؤس درادن . لاکشا  دراد ؟ لاکـشا  دناشوپب  ار  نانآ  ياپ  يور  تاقوا  یـضعب  دشاب و  دنلب  نادرم  مارحا  گنل  رگا   402 لاؤس

، دوش هدیشوپ  وا  رس  يور  یتاظحل  دروآ و  نوریب  رس  زا  ًاوهـس  ای ...  ضیوعت  ای  مامحتـسا  تهج  ار  دوخ  مارحا  يابع  يدرم  مارحا ، تلاح 
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مرحم ساـبل  ندـب و  يور  هک  یتارـشح  ریاـس  اـی  هشپ  اـی  سگم  نتخادـنا  اـی  نتـشک   404 لاؤس درادن . لاکـشا  مه  ًادـمع  دراد ؟ لاکـشا 
دنتـسه نکاس  مرحم ، ندـب  ای  سابل  رد  هک  نآ  رئاـظن  هنک و  کـک و  هشپ و  رگا   405 لاؤس درادن . لاکشا  دراد ؟ یمکح  هچ  دننیـشنیم ،

نآ عفر  ترورـض  تروص  رد  تسا ؟ مارح  ندـب ، زا  اهنآ  ندرک  ادـج  ای  نتـشک  مه  زاب  دنـشاب ، هتـشاد  يررـض  ای  دنـشاب  وا  رازآ  بجوم 
نکاس شپـش ، هنک و  لثم  هک  تسا  نیا  تارـشح ، ندرک  ادـج  نتـشک و  تمرح  رد  كالم   406 لاؤس درادن . مه  هراّفک  درادن و  لاکـشا 

زیاج ترورض  نودب  دنتـسه ، نکاس  ندب  رد  هک  یتارـشح  نتـشک  دنورب ؟ دننیـشنب و  ندب  ای  سابل  يور  سگم  هشپ و  لثم  ای  دنـشاب  ندب 
407 لاؤس درادـن . مه  هراّفک  درادـن و  لاکـشا  نآ  ریاظن  هشپ و  سگم و  لثم  یتارـشح  ندرک  ادـج  نتـشک و  یلو  دراد . هراّـفک  تسین و 
؟ دشاب هتـشاد  رـس  رب  ار  نآ  لومعم  قبط  دناوتیم  ای  درادرب  دـیاب  مارحا  ماگنه  رد  دراد ، یعونـصم  يوم  ای  سیگ  هالک  ًالومعم  هک  يدرم 

نیا تمرح  هب  ملع  هکنیا  زا  سپ  دـشوپب و  هتخود  سابل  مارحا  تلاح  رد  ًـالهج  اـی  ًاوهـس  يدرم  رگا   408 لاؤس درادن . لاکـشا  دشاب  یقاب 
هراّفک دزادرپب ؟ هراّفک  دیاب  دروآ  رد  رـس  زا  ار  سابل  رگا  دزادرپب ؟ هراّفک  دیاب  مه  زاب  ایآ  دنک ، جراخ  نت  زا  ار  سابل  ًاروف  درک ، ادیپ  راک 

ایآ  410 لاؤس درادن . لاکشا  دیامن ؟ كاپ  لامتسد  اب  ای  دنک  کشخ  هلوح  اب  ار  دوخ  رـس  دناوتیم  مرحم  درم  ایآ   409 لاؤس تسین . مزال 
ًادمع مارحا  تلاح  رد  يدرم  رگا   411 لاؤس درادن . لاکشا  دشکب ؟ دوخ  رس  يور  ار  زادناور  ای  وتپ  ندیباوخ ، ماگنه  دناوتیم  مرحم  درم 

، دروآرد نت  زا  دشوپب و  راب  دنچ  ار  سابل  کی  ای  دشوپب  نامزمه  هتخود  سابل  دـنچ  ای  دـشوپب  هتخود  سابل  راب  دـنچ  رایتخا  اب  ملع و  اب  و 
، تسا هدیـشوپ  نامزمه  هک  ییاهسابل  دادعت  هب  ای  اهسابل  ندیـشوپ  تاعفد  دادعت  هب  ای  دوشیم  بجاو  وا  رب  هراّفک  کی  تروص  نیا  رد 

دّدـعتم ةراّفک  نامزمه ) هتخود  ساـبل  دـنچ   ) مّود تروص  رد  یلو  تسا ، مزـال  هراّـفک  دّدـعت  مّوس ، لّوا و  تروص  دزادرپب ؟ هراّـفک  دـیاب 
ندیباوخ  413 لاؤس درادن . لاکشا  دورب ؟ شود  ریز  دناوتیم  ایآ  درب ؟ ورف  بآ  رد  ار  دوخ  رـس  دناوتیم  مرحم  درم  ایآ   412 لاؤس درادن .

يارب مارحا  تلاـح  رد  وتپ  نتخادـنا  ور  هب   414 لاؤس درادـن . لاکـشا  دراد ؟ یمکح  هچ  نادرميارب  مارحا  تلاح  رد  باوخ  ۀـسیک  نورد 
وپماش و زا  هدافتـسا   415 لاؤس درادـن . لاکـشا  ًاقلطم  ریخ ؟ ای  دوش  هدیـشک  رـس  يور  وتپ  نآ  دـنکیم  یقرف  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  نادرم 

دنناوـتیم مرحم  درم  نز و  اـیآ   416 لاؤس درادـن . لاکـشا  دراد ؟ یمکح  هچ  مرحم  يارب  مارحا  تلاـح  رد  رّطعم  نادـند  ریمخ  نوباـص و 
مرحم درم  ایآ   417 لاؤس درادن . لاکشا  دنریگب ؟ ار  رگیدمه  تسد  ای  دننیـشنب و  رگیدکی  رانک  رد  ای  دننک  هاگن  رگیدمه  هب  تّذل ، نودب 

هچ مرحم  درم  يارب  شوـگ  ندـیناشوپ   418 لاؤس درادن . لاکـشا  دـیامن ؟ لمح  دراذـگب و  دوخ  رـس  يور  ار  ياهلومحم  ای  راب  دـناوتیم 
نآ ندیناشوپ  تسا و  تروص  لثم  تسین و  رس  وزج  شوگ  دناشوپ ؟ ار  نآ  دیابن  دراد و  ار  رس  زا  یتمسق  مکح  شوگ  ایآ  دراد ؟ یمکح 
رگا  420 لاؤس درادن . لاکـشا  دراد ؟ یمکح  هچ  مرحم  درميارب  زور  بش و  رد  همیخ  ای  دنب  هشپ  ریز  ندیباوخ   419 لاؤس درادن . لاکشا 
ةراّفک تخادرپ  درادـن ، هراّفک  رـس  ندـیناشوپ  یلاعترـضح  ياوتف  قبط  هکنیا  هب  هّجوت  اب  دـناشوپب ، هتخود  سابل  اب  ار  دوخ  رـس  مرحم  درم 

لاکشا ود ؟ ره  ای  رمک  هب  ای  دز ، هرگ  ندرگ  هب  دیابن  ار  گنل  مارحا ، سابل  رد   421 لاؤس دنکیم . تیافک  دنکیم ؟ تیافک  هتخود  سابل 
هدافتـسا تسا  هتـشاد  ًالبق  هکیعونـصم  يوم  سیگ و  هالک  زا  دـناوتیم  مرحم  نز  ایآ   422 لاؤس تسا . رتهب  دـنزن  هرگ  رگا  یلو  درادـن ،

هچ دـنک  رارکت  مارحا  لاـح  رد  رگا  دروخیم ، هّرمزور  روـط  هب  تداـع و  بسح  رب  مرحم  هک  ییاـهمسق   423 لاؤس درادن . لاکـشا  دنک ؟
زور رد  دریگب ؟ دوخ  رـس  يور  رتچ  دـناوتیم  مرحم  درم  ایآ   424 لاؤس دوـش . زیهرپ  نآ  زا  تسا  بوـخ  یلو  تسین ، مارح  درادیمکح ؟

. درادـن لاکـشا  ندرک  هدافتـسا  رتـچ  زا  اـی  نتفر و  فقـس  ریز  هار ، نیب  رد  ولو  لزنم  رد  اـی  هّکم و  رد  یلو  هار . نیب  رد  هتبلا  تسین ، زیاـج 
تـسا بجاو  ایآ  دزادرپب ؟ هراّفک  دیاب  تروص  نیا  رد  دورب ، هیاس  ریز  هب  زور  رد  رفـس و  ماگنه  ًالهج  ای  ًاوهـس  مرحم  درم  رگا   425 لاؤس

. دوش جراـخ  اـجنآ  زا  فراـعتم  روط  هب  دـیاب  یلو  درادـن ، هراّـفک  ریخ ؟ اـی  دوش  هداـیپ  نیـشام  زا  هار  رد  ًـالثم  دـنک و  كرت  ار  هیاـس  ًاروف 
رهش ًافرع  ناکم  نآ  یلو  دشاب  هتشاد  مارحلادجسم  زا  يدایز  ۀلصاف  دنچره  دسرب ، هّکم  دیدج  رهـش  هب  زور  رد  مرحم  درم  رگا   426 لاؤس

دناوتیم مرحم  اـیآ   427 لاؤس دـناوتیم . دورب ؟ هیاس  ریز  ای  دنیـشنب  رادفقـس  نیـشام  رد  دـناوتیم  تروص  نیا  رد  دوش ، بوسحم  هّکم 
رگا دییامرف ؟ نایب  هناگادج  مادک  ره  ةراّفک  ریخ و  ای  دوش  جراخ  وا  ندب  زا  نوخ  هکنیا  دروم  رد  تسا  دنمـشهاوخ  دیامن ؟ قیرزت  لوپمآ 
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رانک رد  زور  رد  مرحم  درم  رگا   428 لاؤس تسین . زیاج  دیایب ، نوریب  نوخ  رگا  دشابن ، روبجم  هک  یتروص  رد  تسا و  زیاج  دـشاب  روبجم 
لاح رد  رگا   429 لاؤس درادن . لاکـشا  درادیمکح ؟ هچ  دـشاب ، وا  رـس  يور  راوید  ۀـیاس  هک  دـنک  روبع  نآ  رانک  زا  ای  دتـسیاب ، يراوید 

یتمالس يارب  روما ، نیا  لاثما  ندز و  گر  ای  نداد  نوخ  ندرک و  تماجح  ای  دشاب ، مزال  یسک  ناج  ظفح  يارب  مرحم  نداد  نوخ  مارحا 
هک یماگنه  رگا   430 لاؤس درادـن . لاکـشا  دوشیم ؟ هچ  وا  ةراّفک  مارحا و  مکح  داد ، نوخ  رگا  تسیچ و  وا  ۀـفیظو  دـشاب ، مزال  مرحم 
وا يارب  راک  نیا  ایآ  دوشیم ؟ دراو  وا  مارحا  ای  هرمع  ای  جح  تّحص  هب  ياهمدص  دیایب ، نوخ  شرس  ریـصقت ، ای  قلح  ماگنه  رد  مرحم  درم 

دیاب هچ  دشاب  حّلسم  مارحا  زا  لبق  رگا  دوش ؟ درس  ای  مرگ  حالـس  هب  حّلـسم  مرحم ، تسا  زیاج  ایآ   431 لاؤس درادن . لاکشا  دراد ؟ هراّفک 
تسد و هک  یتروـص  هب  دروـخب ، برچ  ياهاذـغ  مارحا  لاـح  رد  مرحم  رگا   432 لاؤس درادن . لاکشا  دشاب ، هتـشاد  ترورـض  رگا  دنک ؟
رد دشکب ؟ ار  يرگید  نادند  دناوتیم  مرحم  ایآ   433 لاؤس درادن . لاکشا  دشاب ، هتشاد  مه  وب  هچرگ  دراد ؟ لاکـشا  دوش  برچ  وا  ناهد 
ایآ  434 لاؤس درادن . لاکـشا  ًاقلطم  ود  ره  يارب  دـشاب  ترورـض  رگا  دـشابن ؟ ای  دـشاب  مرحم  يرگید  هک  دـنکیم  یقرف  ایآ  تروص  نیا 
وا تسا ، مرحم  يرگید  رگا  دناوتیم و  دشابن ؟ ای  دشاب  مرحم  يرگید  هک  دنکیم  یقرف  ایآ  دریگب ؟ نوخ  يرگید  ندب  زا  دناوتیم  مرحم 

نادند رگا   435 لاؤس دـیایب . نوریب  مه  نوخ  هچرگ  درادـن  لاکـشا  ود  ره  يارب  ترورـض  تروص  رد  دـیاین و  نوخ  دـشاب  بظاوم  دـیاب 
تروص نیا  رد  دشکب ؟ ار  نادند  نآ  کشزپ  ًالثم  يرگید  طّسوت  ای  شدوخ  دناوتیم  ایآ  دوش ، وا  رازآ  ثعاب  دریگب و  درد  ًادیدش  مرحم 
بوجو یلاعترضح  ياوتف  هب   436 لاؤس تسا . زیاج  ًاقلطم  ریخ ؟ ای  دراد  هراّفک  راک  نیا  ایآ  هن ؟ ای  دیایب  نوریب  نوخ  هک  دنکیم  یقرف  ایآ 

يور زا  ای  وهس  يور  زا  هلئـسم ، هب  لهج  يور  زا  دمع ، ملع و  يور  زا  تسا ؟ لیذ  دراوم  زا  کیمادک  رد  مارحا  تامّرحم  باکترا  ةراّفک 
دوخ ياـپ  اـی  تسد  رد  مرحم  رگا   437 لاؤس تسا . دـمع  هب  طوبرم  هراّفک ، یّلک  ةدـعاق  یلو  دراد ، تواـفت  دراوم  هتبلا  تلفغ ؟ نایـسن و 

نوریب دروـم  رد   438 لاؤس درادن . لاکـشا  دـشاب ، ترورـض  رگا  تسا ؟ مارح  مه  تشگنا  نآ  نخان  نتفرگ  دـشاب ، هتـشادیفاضا  تشگنا 
يارب تسا ؟ مارح  مه  زاب  دوش ، ماجنا  مرحم  يارب  يرگید  طّسوت  روما  نیا  ۀمه  رگا  نتفرگ ، نخان  نادند و  ندنک  ندـب ، زا  نوخ  ندروآ 

رگا  439 لاؤس دـشاب . رطـضم  ای  روبجم  هکنیا  رگم  تسا  مارح  مرحم  دوخ  ياربیلو  تسین . مارح  دـشابن - ای  دـشاب  مرحم  هاوخ  يرگید - 
رد ًالثم  ای  دـشاب  راـبجا  هب  اـی  یلو  دوش ، ماـجنا  مرحم  يارب  يرگید  طّـسوت  نتفرگ ، نخاـن  نادـند و  ندـنک  ندـب ، زا  نوخ  ندروآ  نوریب 
ره يارب  تشاد ؟ دهاوخ  ياهفیظو  هچ  وا  دراد و  یمکح  هچ  مرحم  يارب  اهراک  نیا  تروص  نیا  رد  دوشن ، هّجوتم  مرحم  هک  دشاب  باوخ 

دوخ نادند  دنک ، جراخ  دوخ  ندب  زا  نوخ  هلئسم ، نتسنادن  ای  یـشومارف  يور  زا  مارحا  لاح  رد  یـسک  رگا   440 لاؤس درادن . لاکشا  ود 
تشگنا ردياهنوگهب  ای  دنکشب و  مارحا  لاح  رد  یـسک  نخان  رگا   441 لاؤس درادن . لاکـشا  دراد ؟ یمکح  هچ  دریگب ، نخان  ای  دشکب  ار 

زیاج دراد ؟ هراّفک  راک  نیا  ایآ  دریگب ؟ ار  نآ  تسا  زیاج  اـیآ  دوش ، ررـض  بجوم  نخاـن  نآ  ندـنام  اـی  دوش ، وا  رازآ  ۀـیام  دور و  ورف  وا 
مرحم يارب  دشابن  ای  دشاب  مرحم  يرگید  نآ  هاوخ  دوش  هتفرگ  يرگید  ۀلیـسو  هب  مرحم ، ندـب  يوم  رگا   442 لاؤس درادن . هراّفک  تسا و 

دوش هتخیر  مرحم  ندب  تروص و  رـس و  زا  وم  دشاب ، بحتـسم  دنچره  وضو  لسغ و  ماگنه  رگا   443 لاؤس تسا . مارح  درادیمکح ؟ هچ 
شزیر وم  شرـس  زا  ای  شندـب  زا  لسغ ، ای  وضو  ماـگنه  لومعم  روطهب  دـنادیم  یـسک  رگا   444 لاؤس درادن . لاکـشا  دراد ؟ یمکح  هچ 

رگا  445 لاؤس درادن . لاکـشا  دریگب ؟ وضو  بابحتـسا  يارب  ای  دـنک  بحتـسم  لسغ  مارحا  لاح  رد  تسا  زیاج  تروص  نیا  رد  دـنکیم ،
رگا  446 لاؤس درادن . لاکشا  دراد ؟ یمکح  هچ  دنک  شزیر  ندب ، ندناراخ  ای  وم  ندرکهناش  ۀطساو  هب  مرحم  ندب  ای  تروص  ای  رس  يوم 
دنک هناش  ار  دوخ  يوم  تسا  زیاج  تروص  نیا  رد  دنکیم  شزیر  وم  ندب ، ندـناراخ  ای  وم  ندرک  هناش  رثا  رد  ًالومعم  هک  دـنادیم  مرحم 

دشاب مرحم  يرگید  هک  دنکیم  یقرف  ایآ  دریگب و  وم  يرگید  ندب  زا  دناوتیم  مرحم  ایآ   447 لاؤس تسا . زیاج  دناراخب ؟ ار  دوخ  ندب  ای 
؟ دنهدب هراّفک  دیاب  کیمادک  دشارتب ، وا  ةزاجا  اب  ار  يرگید  مرحم  رـس  مرحم  رگا   448 لاؤس تسا . رتهب  دنکن  یلو  تسا  زیاج  دشابن ؟ ای 

ندب ای  تروص  ای  رس  يوم  زا  يدادعت  ای  دشارتب  ار  دوخ  رس  يوم  زا  یتمـسق  مرحم ، رگا   449 لاؤس تسا . هدش  هدیشارت  وا  رس  هک  یسک 
نآ ةراّفک  تروص  نیا  رد  دشابیترورض ، تهج  هب  مارحا  لاح  رد  رس  ندیشارت  رگا   450 لاؤس دراد . هراّفک  دراد ؟ هراّفک  دریگب ، ار  دوخ 
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ار هراّفک  لغب  ود  ره  ریز  يوم  ۀلازا   451 لاؤس درادن . هراّفک  ترورض  تروص  رد  دراد ؟ یتوافت  ترورض  ریغ  رد  رس  ندیـشارت  ةراّفک  اب 
ره ریز  رگا  دراد و  هراّفک  دزادرپب ؟ هراّفک  دیاب  دنک  هلازا  ار  لغب  کی  ریز  يوم  طقف  یسک  رگا  رگید  ترابع  هب  یکی ؟ ای  دنکیم  بجاو 

يوم دـناوتیم  ایآ  ددرگ ، مرحم  يرامیب  اـی  رازآ  بجوم  وم  نتـشاد  رگا   452 لاؤس دـنکیم . تیافک  هراّفک  کی  دـنک ، لئاز  ار  لـغب  ود 
سپ دیاب  مارحا  تامّرحم  تاراّفک  ایآ   453 لاؤس درادن . مه  هراّفک  دناوتیم و  دزادرپب ؟ هراّفک  دـیاب  تروص  نیا  رد  دـنک ؟ لئاز  ار  دوخ 
رهـش رد  تشگزاب  ماگنه  دـناوتیم  یجاح  هکنیا  ای  هّکم  رد  هرمع و  ای  جـح  لامعا  ماـجنا  زا  سپ  اـی  دوش  تخادرپ  مارح  لـمع  ماـجنا  زا 

. دزادرپـب ار  هراّـفک  تشگزاـب  ماـگنه  دـناوتیم  دـشابیم ؟ لـضفا  کیمادـک  تسا ، ّریخم  هـک  یتروـص  رد  دزادرپـب ؟ ار  هراّـفک  شدوـخ 
لثم رگیدـمه  هب  تبـسن  درم  نز و  طـباور  اـیآ  فلا ) تسا : هنوگچ  ریز  دراوم  رد  مارحا  لاـح  رد  درم  نز و  طـباور  ةدودـحم   454 لاؤس
مارح درم  سنج  هب  نز  سنج  مارحا  لاح  رد  اـیآ  ب ) تسا ؟ عونمم  عاتمتـسا  یـسنج و  طـباور  ًافرـص  هک  نیا  اـی  دنتـسه  هّیبنجا  یبنجا و 
ریاس ومع و  ییاد و  رتخد ، ردـپ و  ردارب ، رهاوخ و  رـسپ ، ردام و  طابترا  ینعی  تسا ؟ يرهوش  نز و  طباور  صوصخم  هک  نیا  اـی  دوشیم 

طباور یلو  تسا . یسنج  تاعاتمتسا  یسنج و  طباور  تسا ، مارح  مارحا  لاح  رد  هچنآ  دنراد ؟ یمکح  هچ  ناشدوخ  ياهمرحم  اب  مراحم 
لاح رد  هیلقن  ۀلیـسو  اـب  مرحم  رگا   455 لاؤس درادـن . ار  تمرح  نآ  مرحماـن ، رد  یّتـح  مراـحم ، رد  دـسر  هچ  رهوـش ، نز و  رد  یلوـمعم 

456 لاؤس درادن . لاکـشا  دراد ؟ یمکح  هچ  دوش ، هدنک  مرح  ةدودحم  رد  هیلقن  ۀلیـسو  نآ  طّسوت  ياهچتخرد  ای  یهایگ  دـشاب و  تکرح 
دنبندرگ دنبتسد و  رتشگنا و  زا  هدافتـسا  ای  لکـش ) تخود و  رظن  زا  ای  سنج ، رظن  زا   ) مارحا لاح  رد  تنیز  صوصخم  سابل  ندیـشوپ 

سیگ ای  نادرم ، يارب  فلز  شیر و  نتشاد  ای  تسا ، کیـش  ابیز و  یلو  دشوپیم  هشیمه  نز  هک  ییاهسابل  ای  دراد و  هارمه  نز  ًاعون  هک 
دننام کیـش و  ییالط و  ياهکنیع  زا  هدافتـسا  ای  نآ  لاثما  هزوریف و  دیفـس و  نیتالپ  رتشگنا  زا  هدافتـسا  ندرک و  ّبترم  ندز و  هناـش  ار 

ًالثم تسا ، هتشاد  تنیز  نز  رگا  نیاربانب  تسا . مارحا  لاح  رد  ندرک  تنیز  تسا  مارح  هچنآ  دراد ؟ یمکح  هچ  نانز  نادرم و  يارب  اهنیا 
هناش دـنکن و  لامعتـسا  مارحا  لاح  رد  تسین  مزال  تسا ، هدرکیم  لامعتـسا  هشیمه  ییالط  کنیع  درم  ای  تسا و  هدوب  وا  تسد  رد  وگنلا 
دوخ زا  ریغ  اـهتاقیم  زا  اـجک  ره  رد  دوش ؟ مرحم  دـیاب  اـجک  رد  ضئاـح  نز   457 لاؤس تسین . مارح  ياـهتنیز  ءزج  شیر  رـس و  ندز 
نیب فّقـسم  ياهناکم  ریاس  ای  اههناخهوهق و  ای  دـجاسم  لخاد  دـناوتیم  زور  رد  مرحم  درم  ایآ   458 لاؤس دوش . مرحم  دناوتیم  دجسم ،

ای هّکم و  تاقیم و  نیب  یّلحم  رد  مرحم  درم  رگا   459 لاؤس دناوتیم . دشاب ؟ یناراب  ای  یباتفآ  يربا ، اوه  دنکیم  توافت  ایآ  دوشب ؟ یهار 
رد دنامب ، اجنآ  رد  زور  دنچ  ای  تعاس  دنچ  دنک و  لزنم  یلیالد  هب  دشاب ، هتـشادن  تاقیم  هب  مه  یطبر  هک  هّکم  زا  جراخ  یّلحم  رد  ًالـصا 

شبات ای  دوشیم  تحاران  ًادـیدش  باـتفآ  رون  ترارح  زا  هک  یمرحم  درم   460 لاؤس تسا . زیاج  دورب ؟ فقـس  ریز  دناوتیم  تروص  نیا 
دیاب تروص  نیا  رد  دنک ؟ هدافتسا  دوخ  رفـس  يارب  رادفقـس  نیـشام  زا  زور  رد  دناوتیم  دناسریم ، نایز  وا  هب  ناراب  شراب  ای  باتفآ و 

ای دشابیم  مارحا  تامّرحم  ءزج  ندب  هب  ندیلام  نغور  یلاعترضح  ياوتف  هب  ایآ   461 لاؤس دراد . هراّفک  یلو  درادن ، لاکشا  دهدب ؟ هراّفک 
مارحا يارب  دیاب  دشاب ، هدرک  برچ  ار  دوخ  ندب  مارحا  زا  لبق  مرحم ، رگا   462 لاؤس دشاب . مه  رادوب  هچرگ  تسین ، تامّرحم  وزج  ریخ ؟

مزال ًاقلطم  ریخ ؟ ای  دشاب  هتـشاد  وب  نغور  هک  دـنکیم  یقرف  ایآ  دـنکب ؟ ار  راک  نیا  تسین  مزال  ای  دورب  نیب  زا  ات  دـنک  ربص  ای  دـنک  كاپ 
. درادـن توافت  دـنکیم ؟ مرحم  يارب  نآ  تمرح  رد  یتواـفت  برچ ، ةّداـم  اـی  نغور  ندوب  وب  نودـب  اـی  نتـشاد  وب  اـیآ   463 لاؤس تسین .

لاکـشا ًاقلطم  وب ؟ نودب  ای  دشاب  رادوب  دنکیم  یقرف  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  مرحم  نامرد  يارب  یّبط  برچ  ةدام  ای  دامپ  ندیلام   464 لاؤس
ایآ دزادرپب ؟ هراّفک  دـیاب  ایآ  دـنک ، برچ  ار  دوخ  ندـب  رذـع ، نودـب  رایتخا و  يور  زا  ملع و  اب  ًادـمع و  مرحم  هچنانچ   465 لاؤس درادن .
مه رادوب  هچرگ  درادن ، لاکـشا  دیاهتـشون  نآ  دننام  هچنآ و  دشاب ؟ وبدـب  ای  وبـشوخ  ای  وب و  نودـب  ای  رادوب  برچ  داوم  هک  دـنکیمیقرف 

هچرگ درادـن ، لاکـشا  دزادرپـب ؟ هراّـفک  دـیاب  دـلامب ، نغور  دوخ  ندـب  هب  يرگید  رارطـضا  اـی  ناـمرد  يارب  مرحم  رگا   466 لاؤس دشاب .
؟ دراد یمکح  هچ  مرحم  يارب  دشاب  هتشادن  هچ  دشاب و  هتشاد  وب  هچ  برچ ، داوم  نغور و  ندروخ   467 لاؤس دشابن . راک  رد  مه  رارطضا 

يارب ایآ   468 لاؤس درادن . لاکـشا  دشاب ، هتـشاد  مه  وب  هچرگ  یندیماشآ  یکاروخ و  ره  ندـیماشآ  ندروخ و  نینچمه  درادـن و  لاکـشا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 637 

http://www.ghaemiyeh.com


هتـشاد مه  وب  دامپ  ًالثم  هچرگ  تسین ، مارح  دراد ؟ دوجو  یتوافت  نآ  رئاـظن  مرک و  داـمپ و  نغور و  لـثم  برچ  داوم  لامعتـسا  رد  مرحم 
نآ تمیق  مرح ، هایگ  تخرد و  ندنک  ةراّفک  ددرگ ؟ تخادرپ  دیابیسک  هچ  هب  تسیچ و  مرح  رد  تخرد  ندنک  ةراّفک   469 لاؤس دشاب .
اّما تسا و  مارح  ياهلداـجم  مسق  درادیمکح ؟ هچ  مرحم  يارب  دـنوادخ  هب  ندروخ  مسق   470 لاؤس دوش . تخادرپ  ارقف  هب  دـیاب  هک  تسا 

ردپ و هب  ندروخ  مسق  ای  نیموصعم و  هب  ندروخ  مسق  لثم  دـنوادخ  ریغ  هب  ندروخ  مسق   471 لاؤس تسین . تامّرحم  زا  ًاقلطم  نیا  زا  ریغ 
ًاقلطم لادج  دراد ؟ هراّفک  دشابن ، هارمه  مسق  اب  مرحم  لادج  رگا   472 لاؤس تسا . مارح  دشاب ، هلداجم  رگا  دراد ؟ یمکح  هچ  ردام و ... 
دراوم ءزج  یـشورف  رخف  ایآ   473 لاؤس دراد . هراّفک  یهلا  ءامـسا  زا  یکی  هب  مسق  اب  مارح  لادـج  دـشابن . مسق  اـب  مأوت  هچرگ  تسا  مارح 

هب مارحا ، لسغ  دصق  هب  هک  یـسک   474 لاؤس تسا . قوسف  دراوم  وزج  تسا ؟ لادـج »  » یعون اـی  دوشیم  بوسحم  مرحم  يارب  قوـسف » »
یسک > 475 لاؤس . < تسا هدرک  لسغ  هک  دراذگب  انب  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  ریخ ، ای  تسا  هدرک  لسغ  هک  دنک  کش  دعب  یلو  هتفر  ماّمح 

، دشوپب باروج  تسا  راچان  هک  یسک  > 476 لاؤس . < دناوتیم دشوپب ؟ هتخود  باروج  مارحا  لاح  رد  دناوتیم  دراد  یعونصم  ياپ  هک 
دیاب تسا ؟ یفاک  ود  ره  يارب  یکی  ای  دـهدب  هراّفک  کی  باروج  ره  يارب  دـیاب  تروص  نیا  رد  دزادرپب ؟ هتخود  سابل  ةراّـفک  دـیاب  اـیآ 

هـشیمه دیاب  هک  يدرم  > 477 لاؤس . < دـنکیم تیافک  هراّفک  کی  دـشاب  سابل  نیدـنچ  هچرگ  هتخود  سابل  يارب  دـهدب و  هراّفک  کی 
مارحا ماـگنه  تسا ، ) نشور  رلوک  هک  سوبوتا  رد  ًاـصوصخم   ) دروـخیم امرـس  درادرب  ار  دوـخ  هـالک  رگا  دـشاب و  هتـشاد  رـس  رب  هـالک 

هب مه  مارحا  ماگنه  رد  دراد ، رس  رب  هالک  هشیمه  ندوب  ومیب  ّتلع  هب  هک  یـسک  > 478 لاؤس . < دناوتیم دراذگب ؟ رس  رب  هالک  دناوتیم 
>479 لاؤس . < دراد هراّفک  یلو  دـناوتیم ، تسا ؟ بجاو  وا  رب  هراّفک  ایآ  تشاذـگ  رگا  دراذـگب ؟ رـس  رب  هالک  دـناوتیم  تلاجخ  لیلد 

کی هک  یسک  > 480 لاؤس . < تسین مزال  دهدب ؟ هراّفک  دـیاب  ایآ  دـناشوپب ، ار  نآ  يور  تسا  روبجم  هدـش و  مخز  شرـس  یمرحم  درم 
. تسا یفاک  هراّفک  کی  دزادرپب ؟ دیاب  هراّفک  دنچ  دشاب ، هدیـشوپ  مارحا  رخآ  ات  لّوا  زا  رذع  نودب  ریز  سابل  ای  هالک  دـننام  هتخود  سابل 
. تـسین مارح  دـشابیم ؟ مارح  مرحم  يارب  تـسا  تاـفرع  رد  هـک  وبـشوخ  رّطعم  ناـهایگ  ناـتخرد و  يوـب  لامعتــسا  اـیآ  > 481 لاؤس <

مرحم ریغ  درم  > 483 لاؤس . < درادن لاکشا  دنک ؟ لامعتسا  تاّیرطع  دناوتیم  ایآ  دشابن ، وب  مامشتسا  هب  رداق  مرحم  رگا  > 482 لاؤس <

؟ تسا یـسک  هچ  ةدـهع  رب  تسا  بجاو  رگا  دوشیم ؟ بجاو  هراّفک  اـیآ  هدرک ، یکیدزن  هب  روبجم  تسا ، هدوب  مرحم  هک  ار  دوخ  رـسمه 
رادفقـس نیـشام  رد  دناوتیم  زور  رد  دوشیم ، مرحم  میعنت  دجـسم  زا  هک  یـسک  > 484 لاؤس . < تسا رهوش  ةدـهع  رب  دراد و  هراّـفک 

دنک یم  یقرف  ایآ  دریگب ؟ رس  يور  رتچ  ای  دورب  هیاس  ریزینم  رعشم و  تافرع و  رد  دناوتیم  مرحم  ایآ  > 485 لاؤس . < دناوتیم دنیشنب ؟
رد ییامنهار  تبقارم و  يارب  دـیاب  هک  یناسک  رب  هراّفک  ایآ  > 486 لاؤس . < درادن توافت  بش  زور و  دناوتیم و  زور ؟ ای  دـشاب  بش  هک 

نیشام اب  زور  رد  یلیلد  ره  هب  هک  یـسک  > 487 لاؤس . < دنهدب هراّفک  دیاب  تسا ؟ بجاو  دننیشنب ، تسا  فّقـسم  هک  مرُحم  نانز  نیـشام 
، هراّفک تخادرپ  بوجو  تروص  رد  دوشیم ، راوس  هداـیپ و  تحارتسا و ... زاـمن و  يارب  تبون  دـنچ  هار  رد  دـنکیم و  تکرح  رادفقس 
هب > 488 لاؤس . < دـنکیم تیافک  هراّفک  کی  تسا ؟ مزال  هراّفک  کی  تخادرپ  ندـش  هدایپ  راوس و  رابره  يارب  ای  دـهدب  هراّـفک  کـی 

يوب رثا  رد  هدنب  > 489 لاؤس . < درادن مه  هراّفک  تسا و  زئاج  داد ؟ لاکـشا  تسا ، مرُحم  نز  هک  یماگنه  جاودزا ، ۀـقلح  نتـشاد  هارمه 
نم لمع  ایآ  متفرگیم . ار  دوخ  ینیب  دمآیم ، یعوبطمان  يوب  میدش و  دراو  هک  یئاج  ره  مارحا ، ماگنه  موشیم . عّوهت  تلاح  راچد  دـب ،

عامج مارحا  لاح  رد  هرمع و  رد  یصخش  رگا  > 490 لاؤس . < درادن مه  هراّفک  تسا و  زئاج  منکب ؟ دیاب  هچ  ناربج  يارب  هتشاد ؟ لاکشا 
بجاو ّجح  رگا  یلو  دوش . ّلُِحم  ات  دروآ  اج  هب  هرمع  ای  جـح  دـیاب  درادياهفیظو ؟ هچ  یباکترا  تیـصعم  ناربج  يارب  دـیامن ، ءانمتـسا  ای 

. دهدب زین  هراّفک  دیاب  دنکیمن و  تیافک  تسا ، هدوب 

فاوط

فاوط
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فاوط هتفر و  مارحلادجـسم  هب  ًاروـف  تسا  بجاو  هّکم  هب  دورو  زا  سپ  تسا ، هدـش  عـّتمت  اـی  هدرفم  ةرمع  هب  مرحم  هک  یـسک   491 لاؤس
مارحلادجسم هب  دورو  زا  سپ  تسا ، عّتمت  ای  هدرفم  ةرمع  هب  مرحم  هک  یسک   492 لاؤس تسا . زیاج  ریخأت  تسا ؟ زیاج  نآ  ریخأت  ای  دنک ؟

زیاج ضورف  ۀیّلک  دنزب و ؟... رود  ار  هبعک  هناخ  فارطا  فاوط  ّتین  نودب  دـنک و  لّمأت  یمک  دـناوتیم  ای  دوش  فاوط  لوغـشم  ًاروف  دـیاب 
دنک فاوط  تسا  بجاو  دوشیم ، مارحلادجسم  دراو  هک  یلّوا  ۀبترم  رد  تسا ، عّتمت  ای  هدرفم  ةرمع  هب  مرحم  هک  یـسک   493 لاؤس تسا .

هچ ار  جح  رد  بجاو  فاوط  ةدودحم  یلاعترضح   494 لاؤس دزادنیب . ریخأت  دناوتیم  دهد ؟ ماجنا  يدعب  تاعفد  رد  ار  فاوط  دناوتیم  ای 
یلو بحتـسم . هچ  بجاو و  ِّجح  رد  هچ  درادن ، یـصوصخم  ياج  تسا و  فاطم  مارحلادجـسم  ۀمه  دینادیم ؟ مارحلادجـسم  زا  یتمـسق 

. تسا فاوط  يارب  اج  نیرتهب  ادخ  ۀناخ  میهاربا و  ماقم  نایم 

فاوط تابجاو 

نآيانثا رد  دنک و  عورـش  ار  فاوط  دناوتیم  ای  دشاب  هتـشاد  ار  ینّیعم  فاوط  دـصق  لّوا  زا  دـیاب  صخـش  فاوط ، ّتین  رد  ایآ   495 لاؤس
ار ینّیعم  فاوط  دصق  لّوا  زا  یسک  رگا   496 لاؤس دشاب . نّیعم  وا  دصق  لّوا  زا  دیاب  یتباین و ؟ ... ای  دشاب  وا  بجاو  فاوط  هک  دنک  نییعت 
ای دنک  بحتسم  ّتین  تسا  بجاو  رگا  ًالثم  دهد ؟ رییغت  ار  دوخ  دصق  دناوتیم  فاوط  نآ  يانثا  رد  دنک ، فاوط  هب  عورـش  دشاب و  هتـشاد 

لّوا طوش  رد  دـنک و  فاوط  هب  عورـش  دوسـالارجح  زا  دوش و  فاـطم  دراو  فاوط  دـصق  هب  یـسک  رگا   497 لاؤس دناوتیمن . سکعلاب ؟
498 لاؤس درادن . لاکشا  دراد ؟ یمکح  هچ  وا  فاوط  دنک ، عورش  لّوا  زا  دنک و  اهر  ار  فاوط  هدرواین ، نابز  هب  ار  ّتین  نوچ  دنک  رّوصت 

شباوخ فاوط  نیب  رد  رگا  وا ، ) شود  رب  ای  تخت  اـی  خرچ  اـب   ) دوشیم هداد  بجاو  فاوط  يرگید  طّـسوت  يرذـع  تهج  هب  هک  یـسک 
وا فاوط  درادیمکح ؟ هچ  وا  فاوط  نآ  زا  دـعب  ای  هدوب  مراـهچ  طوش  ماـمتا  زا  لـبق  دـنادن  اـی  هدرب  شباوخ  یطوش  هچ  زا  دـنادن  دربب و 
نآ زامن  بجاو و  فاوط  لسغ ، نودب  هلئسم  هب  لهج  تهج  هب  دشاب و  هتشاد  هدهع  رب  ّتیم  ّسم  لسغ  یسک  رگا   499 لاؤس تسا . لطاب 

500 لاؤس تسا . لطاب  فاوط  نآ ؟ زا  دعب  ای  دمهفب  ار  هلئـسم  ریـصقت  زا  لبق  هک  دنکیم  یقرف  ایآ  دنکب ؟ دیاب  هچ  دـشاب ، هدروآ  اج  هب  ار 
تهج هب  یلو  دـشاب  هدرک  ترایز  ای  مارحا  لسغ  لثم  يرگید  لسغ  فاوط ، زا  لبق  دـشاب و  هتـشاد  هدـهع  رب  ّتیم  ّسم  لسغ  یـسک  رگا 

. تسا لطاب  وا  فاوط  دراد ؟ یمکح  هچ  تسا  هداد  ماجنا  هک  یفاوط  زاـمن  فاوط و  دـشاب ، هدرکن  ّتیم  ّسم  لـسغ  ّتین  هلئـسم  هب  لـهج 
نیا هکنیا  هب  هّجوت  اب  ای  دنک  هنتخ  دیاب  دشاب ، وا  ندش  هنتخ  ناکما  هک  یتروص  رد  دش ، مرحم  تسا  هدشن  هنتخ  هک  یـسک  رگا   501 لاؤس

اج هب  ار  فاوط  دناوتیم  دـهدیمن ، هزاجا  نّیدـتم  صّـصختم و  رتکد  رگا  دریگب ؟ بیان  فاوط  يارب  دـیاب  دوشیم ، يزیرنوخ  ثعاب  راک 
ای دوشیم  جراخ  مارحا  زا  لامعا  نایاپ  زا  سپ  دنک ، فاوط  هنتخ  نودـب  يرذـع ، ۀطـساوب  ای  ًالهج  ای  ًاوهـس  یـسک  رگا   502 لاؤس دروآ .

لـسغ دـنک و  شومارف  دـشاب و  هتـشاد  هدـهع  رب  تبانج  لسغ  یـسک  رگا   503 لاؤـس تسا . حیحـص  وا  فاوـط  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  ؟ ریخ
؟ دـیامن هداعا  ار  زامن  فاوط و  لسغ و  دـیاب  دروآ  دای  هب  هک  دـعب  ای  تسا  یفاک  نآ  زامن  فاوط و  ماجنا  يارب  لسغ  نیا  دـنک ، یبّحتـسم 

ریاس نآ و  زامن  بجاو و  فاوط  لسغ  نآ  اب  دـنک و  لـسغ  ضیح ، زا  ندـش  كاـپ  ناـمگ  هب  ینز  رگا   504 لاؤس تسا . لـطاب  وا  فاوط 
لطاب وا  فاوط  دنکب ؟ دیاب  هچ  تسا ، هدوب  ضئاح  زامن  فاوط و  ماگنه  هک  دـبایرد  نوخ  ةدـهاشم  اب  نآ  زا  سپ  دروآ و  اج  هب  ار  لامعا 
نودـب ار  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  نینچمه  فاوط و  زامن  فاوط و  هک  دوش  هّجوتم  هدرفم  ةرمع  نایاپ  زا  سپ  یـسک  رگا   505 لاؤس تسا .

ةرمع دنزیمن و  ررـض  تسا  هدش  هک  یّلُحم  هب  دهد و  ماجنا  وضو  اب  ار  یگمه  دـیاب  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  تسا ، هداد  ماجنا  لسغ  ای  وضو 
زا هک  یسک   507 لاؤس تسین . بجاو  تسا ؟ بجاو  مه  مرحم  كدوک  يارب  فاوط  رد  سابل  ندب و  تراهط   506 لاؤس تسا . حیحص  وا 
اب شدوخ  ار  نآ  زامن  فاوط و  دـیاب  درادـن ، ندرک  ربص  تقو  مه  بجاو  فاوط  ماجنا  يارب  تسا و  روذـعم  لسغ  ماـجنا  وضو و  نتفرگ 

نتفرگ بیان  یلو  دهد ، ماجنا  ار  نآ  زامن  فاوط و  وا  دوخ  دیاب  تسا ؟ ّریخم  لمع  ود  نیا  نیب  ای  دریگب ؟ بیان  دیاب  ای  دـهد ؟ ماجنا  مّمیت 
نآ زا  سپ  دـهد و  ماجنا  ار  بجاو  فاوط  وضو ، ای  لسغ  زا  لدـب  مّمیت  اب  مرحم  رگا   508 لاؤس تسا . اج  هب  دـهدیم  ماجنا  دوخ  هکنیا  اب 
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یفاک تقو  هک  یتروص  رد  وضو  ای  لسغ  زا  سپ  دوش ، فرطرب  شرذـع  لامعا ، مامتا  زا  سپ  دـهد و  ماجنا  هرمع  نایاپ  ات  ار  لامعا  ریاس 
509 لاؤس تسا . بوخ  یلو  تسین ، مزال  هداعا  ریخ ؟ ای  دنک  هداعا  ار  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  یعـس و  زامن و  فاوط و  دـیاب  دـشاب  هتـشاد 

مه یفاک  تقو  دشاب و  هتـشادن  ندرک  لسغ  ناکما  بجاو  فاوط  يارب  رگا  تسا ، بجاو  وا  رب  ّتیم  ّسم  لسغ  ای  تسا  بنج  هک  یـسک 
دنک و مّمیت  دیاب  دریگب ؟ بئان  دیاب  ای  دروآ  اج  هب  ار  فاوط  زامن  فاوط و  مّمیت  اب  دـیاب  دـشابن ، رذـع  ندـش  فرطرب  ات  ندرک  ربص  يارب 

لـسغ ناکما  بجاو ، فاوط  ماجنا  يارب  یلو  تسا  هدش  كاپ  نونکا  هدوب و  اسفن  ای  ضئاح  هک  یـسک   510 لاؤس دروآ . اج  هب  ار  فاوط 
فاوط رگا   511 لاؤس دنک . مّمیت  دـیاب  دریگب ؟ بئان  دـیاب  ای  دـنک  فاوط  مّمیت  اب  دـیاب  درادـن ، ندرک  ربص  يارب  مهیفاک  تقو  درادـن و 

ار فاوط  ددرگرب و  دیاب  ایآ  تسا ، هداد  ماجنا  صقان  ار  فاوط  هک  دنک  ادـیپ  نانیمطا  یعـس ، زا  شیپ  فاوط و  زامن  مامتا  زا  سپ  هدـننک 
ددرگرب و دـیاب  تسا  هدروآ  اج  هب  طوش  راهچ  هک  دراد  نیقی  رگا  دـنک ؟ هداعا  دـیاب  مه  ار  فاوط  زامن  ایآ  تروص  نیا  رد  دـنک ؟ لماک 

روذعم بجاو  لسغ  يارب  هک  یسک   512 لاؤس دروآ . اج  هب  زامن  اب  ار  فاوط  درادـن ، نیقی  رگا  دروآ و  اج  هب  ار  زاـمن  رگید و  طوش  هس 
نانچمه شرذع  يدعب ، بجاو  لمع  يارب  رگا  یلاعترـضح  ياوتف  ربانب  دنک ، لسغ  زا  لدـب  مّمیت  فاوط ، ای  زامن  ماجنايارب  دـیاب  تسا و 

ات دـشاب  هداد  ماجنا  بجاو  لمع  کی  دـیاب  ًامتح  یلّوا  مّمیت  اب  هک  تساجنیا  لاؤس  لاح  دریگب . وضو  دـیاب  دـش ، لطاب  وا  مّمیت  دوبیقاب و 
یـسک ًالثم  دریگب . وضو  دیاب  دش ، لطاب  شمّمیت  زامن ، ای  فاوط  ماجنا  زا  لبق  درک و  مّمیت  رگا  هکنیا  ای  دریگب ؟ وضو  يدعب  بجاو  يارب 
فاوط يارب  هک  یسک  ای  دریگب  وضو  ای  دنک  مّمیت  ًاددجم  دیاب  دوشیم ، لطاب  وا  مّمیت  زامن  تقو  ات  دنکیم و  مّمیت  زامن  تقو  ریغ  رد  هک 

دش لطاب  رگا  لسغ  زا  لدب  مّمیت  دریگب ؟ وضو  ای  دنک  ممیت  ًادّدجم  دیاب  دوشیم ، لطاب  وا  مّمیت  مارحلادجـسم  ات  دنکیم و  مّمیت  لزنم  رد 
. هن ای  دـشاب  هدـش  هداد  ماجنا  یتدابع  لسغ  ای  مّمیت  زا  دـعب  تسین  یقرف  دریگب و  وضو  يدـعب  تدابع  يارب  دـیاب  تسا و  لـسغ  دوخ  ریظن 

زامن فاوط و  يارب  تسد ، يدوگ  زا  رتمک  نوخ  دـننام  تسا ، هدـش  وفع  رازگ  زامن  ساـبل  ندـب و  رد  هک  یتساـجن  دوجو  اـیآ   513 لاؤس
فاوط نیح  رد  دـیاب  دـشابيرگید ، لغب  رد  بجاو  فاوط  يارب  مرحم  كدوک  رگا   514 لاؤس درادن . لاکشا  درادن ؟ لاکـشا  مه  فاوط 

هب تسا ، سجن  وا  ندـب  اـی  ساـبل  هک  یلفط  نتفرگ  لـغب  رد  فاوط  ماـگنه   515 لاؤس تسین . مزال  دـشاب ؟ هبعک  تمـس  هب  وا  پچ  ۀـناش 
 - تسا سجنيرگید  سابل  دـنیبب  نآ  زا  ریغ  ای  فاوط  رد  یـسک  رگا   516 لاؤس دنزیمن . همطل  دنزیم ؟ همطل  فاوط  تّحـص  تراهط و 

وضو هک  دنک  کش  بجاو  فاوط  يانثا  رد  یسک  رگا   517 لاؤس تسین . مزال  دهد ؟ عالطا  وا  هب  دیاب  ایآ  دشاب - ناکیدزن  زا  وا  دـنچ  ره 
بجاو فاوط  ای  فاوط  زامن  دـهاوخب  رگا  یلو  دـهد  همادا  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  فاوط  زامن  فاوط و  ۀـمادا  يارب  تسا ، هتـشاد  لـسغ  اـی 

هبعک فرط  هب  ای  دوش  اـج  هب  اـج  ًاراـبجا  فاوط ، زا  طوش  کـی  ياـنثا  رد  یـسک  رگا   518 لاؤس دریگب . وضو  دـیاب  دروآ ، اـج  هبيرگید 
مراهچ رود  هب  ندیـسر  زا  لبق  فاوط  ماـگنه  ینز  رگا   519 لاؤس دوشیمن . لطاب  دریگرـس ؟ زا  دـیاب  دوشیم و  لطاب  وا  فاوط  ددرگرب ،
دـشاب مراهچ  رود  زا  دـعب  رگا  دـهد و  ماجنا  ار  فاوط  عقوم  هچ  و  تسیچ ؟ وا  ۀـفیظو  تسا ، زور  تفه  وا  تداـع  هکنیا  اـب  دوش  ضئاـح 

520 لاؤس دریگب . بیان  دـهاوخ  یم  تراهط  هک  ییاهراکياربو  دور  نوریب  دجـسم  زا  ًاروف  دـنک و  اـهر  ار  فاوط  دـیاب  تسیچ ؟ فیلکت 
وـضو دورب  دیاب  درادياهفیظو ؟ هچ  تروص  نیا  رد  ددرگ ، لطاب  وا  يوضو  هدش و  ثدـحم  فاوط ، طاوشا  زا  یکی  يانثا  رد  یـسک  رگا 

دوخ نطو  رد  یسک  رگا   521 لاؤس دریگب . رس  زا  تسا  رتهب  دنک و  عورش  مجنپ  طوش  زا  دناوتیم  دشاب ، هدومن  طوش  راهچ  رگا  دریگب و 
هچ تروص  نیا  رد  تسا ، هدرک  مک  ار  نآ  زا  یتمـسق  اـی  كرت  ار  عّتمت  ةرمع  فاوط  هلئـسم  هب  لـهج  يور  زا  اـی  ًاوهـس  هک  دوـش  هجوـتم 

هدرواین اج  هب  هچنآيارب  تسا و  هدش  ّلُِحم  تسا  هدروآ  اج  هب  ار  ءاسن  فاوط  رگا  تسا ؟ مارح  وا  رب  مارحا  تامّرحم  ایآ  دراد ؟ ياهفیظو 
، دـهدن ماجنا  ار  ءاسن  فاوط  وا  فرط  زا  بیان  ات  تسا  هدروآ  اج  هب  صقان  ای  هدرواین  اج  هب  ار  ءاـسن  فاوط  رگا  یلو  دریگب  بیاـن  تسا ،

باسح هب  ار  کش  نآ  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دـنک  کـش  قباـس  طوش  تّحـص  رد  فاوط  ياـنثا  رد  یـسک  رگا   522 لاؤس دوشیمن . ّلُحم 
ربص يارب  مه  یفاک  تقو  دشاب و  هتـشادن  ندرک  لسغ  ناکما  دهد و  ماجنا  بجاو  فاوط  دهاوخب  رگا  هضاحتـسم  نز   523 لاؤس درواین .

هدرفم ةرمع  رد  مرحم  رگا   524 لاؤس دنک . مّمیت  دیاب  بیان ؟ نتفرگ  ای  تسا  مّمیت  نآ  زامن  فاوط و  ماجنا  يارب  وا  ۀـفیظو  دـشابن ، ندرک 
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ماجنا ار  فاوط  دهاوخب  ریصقت  زا  لبق  دوش و  هورم  افص و  یعس  لوغـشم  دنک و  كرت  ًادمع  ار  فاوط  ۀمه  ای  تمـسق  کی  عّتمت  ةرمع  ای 
فاوط ًادمع  هک  یسک   525 لاؤس دنک . رارکت  ار  یعس  فاوط  زا  دعب  دیاب  دنک ؟ رارکت  دیاب  مه  ار  یعس  تروص  نیا  رد  دناوتیم ؟ دهد ،

؟ دراد يا  هفیظو  هچ  رما  نیا  ناربج  يارب  تسا ، هتشگزاب  دوخ  نطو  هب  نونکا  تسا و  هدرک  مک  ار  نآ  زایتمـسق  ای  كرت  ار  هدرفم  ةرمع 
هک یسک   526 لاؤس تسا . هدـش  ّلحم  تسا  هدرک  ریـصقت  نوچ  یلو  تسا ، لطاب  وا  هدرفم  ةرمع  تسا ؟ مارح  وا  رب  مارحا  تاـمّرحم  اـیآ 
هچ رما  نیا  ناربـج  يارب  تسا ، هتـشگزاب  دوخ  نطو  هب  نوـنکا  تسا و  هدرک  مک  ار  نآ  زایتمـسق  اـی  كرت  ار  عـّتمت  ةرمع  فاوـط  ًادـمع 

یصخش  527 لاؤس تسا . هدـش  ّلحم  ریـصقت  ۀطـساو  هب  یلو  تسا ، لطاب  وا  ّجـح  تسا ؟ مارح  وا  رب  مارحا  تامّرحم  ایآ  دراد ؟ يا  هفیظو 
وضو نودب  ار  نآ  زامن  فاوط و  هک  دروآیم  دای  هب  دروایب  اج  هب  ءاسن  فاوط  هتـشاد  دصق  هک  یماگنه  ریـصقت و  زا  سپ  هدرفم  ةرمع  رد 
ماجنا ار  عّتمت  ةرمع  یـسک  رگا   528 لاؤس دـنک . یم  تیافک  دـهد و  ماجنا  وضو  اب  دـیاب  درادياهفیظو ؟ هچ  تسا . هدروآ  اج  هب  لسغ  اـی 
دروم رد  ًاـفطل  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دوش ، ضئاـح  نآ  زا  سپ  تسا و  هدوب  لـطاب  یتـهج  هب  وا  فاوط  هک  دوش  هجوتم  نآ  زا  دـعب  دـهد و 

رگا دروآ و  اج  هب  ار  هرمع  هبترم  ود  دناوتیم  رگا  دـییامرف . خـساپ  هناگادـج  ریخ  ای  دـشاب  هتـشاد  لامعا  ای  فاوط  ةداعايارب  تقو  هکنیا 
دوسالارجح هب  ندیـسر  زا  لبق  ایآ  تسا ؟ یناـمز  هچ  فاوط  ّتین  ناـمز   529 لاؤس دوشیم . دارفإ  ّجح  هب  لّدبم  وا  عّتمت  ّجـح  دـناوتیمن ،

دیاب عورـش  هک  دـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  یلو  دـنکیمن  یقرف  دـنکیمن ؟ یقرف  ای  دوش  ّتین  دوسالارجح  لباقم  دـیاب  ای  درک  ّتین  دوشیم 
اج نامه  هب  هدرک و  زاغآ  هبعک  برد  لـباقم  زا  ار  دوخ  بجاو  فاوط  یـصخش   530 لاؤس یّقد . هن  يداع  هتبلا  دـشاب  دوسالارجحيذاحم 
ار فاوط  طقف  دـیاب  ایآ  درادياهفیظو ؟ هچ  تروص  نیا  رد  تسا ، هداد  ماجنا  رخآ  اـت  ار  هرمع  لاـمعا  ریاـس  زین  نآ  زا  سپ  هدومن و  متخ 

تسا هدش  سجن  شمارحا  سابل  یـصخش   531 لاؤس دـنک . یم  تیافک  فاوط  هداعا  دراد ؟ هداعا  هب  زاین  زین  لامعا  ریاس  ای  دـیامن  هداـعا 
فاوط و زامن  فاوط و  نیاربانب  دـیامن . ضیوعت  ریهطت و  ار  دوخ  سابل  ای  دـیوگب  هک  تسا  هدیـشک  تلاجخ  ناوراک  دارفا  لباقم  رد  یلو 

هّکم رد  لاح  تسا . هدومن  ضیوعت  ار  دوخ  سابل  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  يارب  تسا و  هداد  ماجنا  سجن  سابل  نامه  اـب  ار  ریـصقت  ویعس 
روشک هب  صخـش  نآ  رگا  لـبق  لاؤس  ضرف  رد   532 لاؤس دهد . ماجنا  يرگید  ةرمع  دـیاب  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دـنادب  دـهاوخیم  تسا و 
مراهچ طوش  زا  دعب  ار  دوخ  ّبحتسم  ای  بجاو  فاوط  یـسک  رگا   533 لاؤس تسا . لطاب  وا  ِّجح  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دوب ، هتـشگرب  دوخ 

دناوتیم دنک ؟ هداعا  لّوا  زا  ار  فاوط  دریگب و  هدیدان  ار  طوش  راهچ  نآ  دناوتیم  ًادـعب  ایآ  دوش ، جراخ  فاطم  زا  دـنک و  عطق  یتهج  هب 
. دنوریم فاوط  زامن  يارب  دناهدرک و  مامت  ار  فاوط  وا  ناوراک  دارفا  دنیبیم  فاوط ، مجنپ  طوش  رد  یـصخش   534 لاؤس دریگب . هدیدان 

لامعا مامتا  زا  سپ  دـهدیم و  ماجنا  رخآ  ات  ار  لامعا  دوشیم و  لوغـشم  فاوط  زامن  ندـناوخ  هب  اـهنآ  اـب  هدرک و  اـهر  ار  فاوط  مه  وا 
رگا دـهد و  ماـجنا  يرگید  ةرمع  دـیاب  هتـسنادیم  رگا  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  نونکا  تسا ، هداد  ماـجنا  صقاـن  ار  فاوط  هک  دوشیم  هّجوتم 
هبعک تمس  زايرادقم  هدننک  فاوط  پچ  ۀناش  فاوط ، ماگنه  رگا   535 لاؤس دهد . ماجنا  ار  فاوط  ةدنامیقاب  دناوتیم  تسا ، هتسنادیمن 
رجح هب  ندیـسر  ۀطـساو  هب  رگا  دـشاب و  هبعک  فرط  هب  پچ  ۀـناش  تـالاح  ۀـمه  رد  تسین  مزـال  دراد ؟ یمکح  هچ  وا  فاوـط  دـخرچب ،

لاکـشا دوش ، تشپ  هب  لیامتم  ای  جراخ و  هبعک  تمـس  زا  يردـق  پچ  ۀـناش  نآ ، ریاظن  هبعک و  ۀـناخياههشوگ  هب  ندیـسر  اـی  لیعامـسا 
لها هک  ییاهراک  زا  دنزب و  رود  دننکیم ، فاوط  نیملـسم  ۀمه  هک  روطنامه  فراعتم و  روطهب  دیاب  هدننک  فاوط  یلک  روط  هب  و  درادـن .
ادیپ فالتخا  مه  اب  طاوشا  ددع  رد  راک ، رخآ  رد  دـناهدرکیم ، فاوط  رگیدـمه  اب  هک  رفن  ود   536 لاؤس دیامن . زیهرپ  دننکیم ، هسوسو 
نیا رد  دنتـسه . متفه  طوـش  رد  دراد  نیقی  يرگید  دنتـسه و  مشـش  طوـش  رد  هک  دراد  نـیقی  اـهنآ  زا  یکی  هـک  یتروـص  هـب  دـناهدرک .

بجاو فاوط  یبحتسم ، ّجح  هرمع و  رد  فاوط   537 لاؤس دنک . لمع  دوخ  ۀفیظو  هب  مادک  ره  دـنراد ؟ ياهفیظو  هچ  رفن  ود  نیا  تروص 
رانک رد  یـسک  فاوط ، لاح  رد  رگا   538 لاؤس دوشیم . بوسحم  بجاو  فاوط  دراد ؟ ار  بحتـسم  فاوط  ماکحا  اـی  دوشیم  بوسحم 

رثا رد  هدننک  فاوط  تاقوا  یـضعب   539 لاؤس درادن . لاکـشا  دراد ؟ لاکـشا  دراذگب  رجح  يور  ار  شتـسد  دریگ و  رارق  لیعامـسا  رجح 
ایآ درادـن ، تکرح  رد  یتلاـخد  شدوخ  دـناریم و  ولج  هب  ار  وا  ّتیعمج  راـشف  هکلب  دوریمن  وـلج  شدوـخ  راـیتخا  هب  ّتیعمج  ماـحدزا 
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وضو دنک و  لسغ  کی  فاوط  زامن  فاوط و  عومجم  يارب  دیاب  هریثک  ۀضاحتسم   540 لاؤس تسا . حیحص  تسا ؟ حیحص  فاوط  هنوگنیا 
لـسغ نامه  تسا ، هدشن  هدولآ  رگا  دهد ؟ ماجنا  وضو  لسغ و  کی  هناگادج  زامن  يارب  وضو و  لسغ و  کی  فاوط  يارب  دـیاب  ای  دریگب 

هک دـنک  کش  فاوط  نیح  رد  رگا  تسا ، هدـمآ  جـح  هب  يرگید  زا  تباـین  هب  هک  یـسک   541 لاؤس دـنکیم . تیافک  لّوا  يوضو  لّوا و 
هک یناوج   542 لاؤس دوشیم . بوسحم  هنعٌبونم  يارب  درادن و  ياهفیظو  دراد ؟ ياهفیظو  هن ، ای  هدرک  عورش  هنعٌبونم  ّتین  هب  ار  فاوط 
ایآ تروـص  نیا  رد  تسا ، رـضم  وا  يارب  هنتخ  ناکـشزپ  صیخـشت  هب  یلو  دورب ، جـح  هب  دـهاوخیم  هدـش و  عیطتـسم  تسا  هدـشن  هـنتخ 

543 لاؤس تسا . طقاس  وا  زا  جـح  دریگب ؟ بیان  دـیاب  ای  دوشیم  طقاس  وا  زا  جـح  بوجو  ای  دـهد  ماجنا  هنتخ  نودـب  ار  لاـمعا  دـناوتیم 
تسا و هدـش  جراخ  فاطم  زا  هدرک و  متخ  اج  نامه  رد  متفه  طوش  رد  ًاهابتـشا  هدرک و  عورـش  دوسـالارجح  زا  لـبق  ار  فاوط  یـصخش 
رد ای  دوش  علّطم  دوخ  هابتشا  زا  هّکم  رد  هک  دنکیم  یقرف  ایآ  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  نونکا  یصخش  نینچ  تسا ، هدیناسر  نایاپ  هب  ار  لامعا 
دنچ نآ  هدید و  ار  نایانشآ  زا  یکی  رتولج  رتم  دنچ  رد  بجاو ، فاوط  لاح  رد  یصخش   544 لاؤس تسا . حیحص  وا  ّجح  هرمع و  نطو ؟

يرگید دصق  هب  هتـشادن و  هّجوت  فاوط  هب  هک  فاوط  زا  رادقم  نآ  ایآ  دسرب ، وا  هب  ات  تسا  هتفر  رتولج  وا  ندید  دـصق  هب  رتدـنت و  ار  رتم 
همادا اج  نامه  زا  دـهاوخب  دـعب  دوش و  عطق  ییاج  زا  یـسک  فاوط  یتقو   545 لاؤس تسین . مزال  هداعا  دوش ؟ هداـعا  دـیاب  تسا ، هتفر  هار 

تاذاحم طخ  كالم  تسا ؟ هبعک  هب  تبـسن  هطقن  نآ  يوربور  ای  تاذاحم  طخ  كالم  ای  دـهد  همادا  هطقن  نامه  زا  ًاقیقد  دـیاب  ایآ  دـهد ،
طاوشا تّحـص  زا  نانیمطا  ات  داد  ماجنا  هفاضا  فاوط  رود  دـنچ  ًاطایتحا  فاوط ، طاوشا  مامتا  زا  سپ  دوشیم  ایآ   546 لاؤس تسا . یفرع 

ار فاوط  ًاهابتشا  هک  دنکیم  لصاح  نیقی  يدهاوش  ربانب  یعس  ماگنه  یـصخش   547 لاؤس تسین . زیاج  هکلب  تسین ، مزال  دوش ؟ لـصاح 
طوش تّحص  رد  فاوط  ماگنه  یسک  رگا   548 لاؤس درادـن . ياهفیظو  دراد ؟ ياهفیظو  تروص  نیا  رد  ایآ  تسا ، هداد  ماجنا  رود  تشه 

549 لاؤس دنکن . انتعا  دوخ  کش  هب  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دنک  کش  تسا ، هتـشذگ  نآ  زا  هک  طوش  نیمه  زا  یتمـسق  تّحـص  رد  ای  قباس 
کـش دـهد  همادا  ار  فاوط  دـهاوخیم  هک  دـعب  یلو  دـنکیم  تحارتسا  يردـق  دوشیم و  هتـسخ  فاوط  ِطاوشا  نیب  رد  جاّـجح  زا  یکی 

ینز > 550 لاؤس . < دهد ماجنا  يرگید  فاوط  دیاب  تسیچ ؟ فاوط  ۀـمادا  يارب  وا  فیلکت  تسا ، هدرک  فاوط  طوش  دـنچ  هک  دـنکیم 
بیان دـیاب  دریگب ؟ بئان  دـیاب  تسین ، ندـش  كاـپ  زا  سپ  بجاو  فاوط  ماـجنا  يارب  وا  ندرک  ربص  ناـکما  تسا و  اـسفن  اـی  ضئاـح  هک 
ياـنثا رد  دـناوخب و  ار  نآ  زاـمن  دـهد و  ماـجنا  ار  عّتمت  ةرمع  فاوط  تسا ، هدـش  كاـپ  هکنیا  رّوصت  هب  ینز  رگا  > 551 لاؤس . < دریگب

دیاب تعـسو  تروص  رد  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  تقو  یگنت  تقو و  تعـسو  تروص  رد  تسا ، ءاسفن  ای  ضئاح  زونه  هک  دوش  هّجوتم  یعس ،
ریغ لفط  هک  یماگنه  > 552 لاؤس . < دریگب بیان  دـناوتیم  تقو  یگنت  تروص  رد  دـهد و  ماجنا  ار  فاوط  دوش و  كاپ  اـت  دـنک  ربص 
مزال ضیوعت  ریهطت و  دش  سجن  رگا  و  دشاب ؟ هدشن  سجن  هک  دننک  یـسراو  ار  وا  سابل  رخآ  ات  لوا  زا  دـیاب  ایآ  دـننکیم ، مرحم  ار  غلاب 

، دـهدیم فاوط  رادـخرچ  یلدنـص  اب  ار  ضیرم  دارفا  ای  دـهدیم  فاوط  ار  غلاب  ریغ  لفط  هک  یـسک  > 553 لاؤس . < تسین مزـال  تسا ؟
>554 لاؤس . < تسین مزال  وا  يارب  تراهط  تسا ؟ مزال  هدـننک  فاوط  تراـهط  طـقف  اـی  دـشاب  هتـشاد  وضو  اـی  لـسغ  دـیاب  مه  شدوخ 
هچ وا  فاوط  دـنکن ، فاوط  نارگید  لثم  هصـالخ  دورب و  ولج  بقع و  هب  اـی  دورب  وس  نآ  وس و  نیا  هب  رگا  دـنکیم ، فاوط  هک  یکدوک 

. درادن لاکشا  دراد ؟ یمکح 

فاوط عطق 

درادیمکح و هچ  وا  ةرمع  دـنک ، عطق  ار  دوخ  بجاو  فاوط  يرگید  ناملـسم  ای  دوخ  تجاـح  ندروآرب  تهج  هب  یـسک  رگا   555 لاؤس
زیاج مراهچ ، طوش  مامتا  زا  لـبق  تسا ؟ زئاـج  تلع  نیا  هب  بجاو  فاوط  عطق  ًالـصا  دراد ؟ فاوط  يارب  يا  هفیظو  هچ  تشگزاـب  زا  سپ 
رگا  556 لاؤس دنزیمن . وا  ّجـح  هرمع و  هب  ررـض  دروآ  اج  هب  ًادـعب  درک و  عطق  رگا  یلو  تسین . زیاج  نآ  زا  دـعب  تسا و  بحتـسم  هکلب 

تـشگزاب ماگنه  دوش ، جراخ  فاطم  زا  دـیامن و  عطق  ار  فاوط  يرذـع  تهج  هب  مراـهچ  طوش  ماـمتا  زا  دـعب  فاوط و  ياـنثا  رد  یـسک 
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.1 تسا ؟ لضفا  مادک  زاوج  تروص  رد  و  تسا ؟ زئاج  لمع  هس  نیا  ماجنا  ایآ  دیئامرفب  لاح  دهد . ماجنا  دـناوتیم  ار  ریز  لمع  هس  ًارهاظ 
ضرف دـیامن . هداعا  مامتا  زا  سپ  رخآ و  ات  دـهد  همادا  اج  نامه  زا  . 3 دـهد . همادا  هدرک  عطق  هک  اج  نامه  زا  . 2 دریگ . رـس  زا  ار  فاوط 

دـنک و اهريراک  ماـجنا  تهج  هب  ار  بحتـسم  فاوط  یـسک  رگا   557 لاؤس درادـن . لاکـشا  مه  مّود  لّوا و  ضرف  یلو  تسا ، رتـهب  مّوـس 
یقرف تسا ؟ هداد  ماجنا  ًالبق  طوش  دـنچ  هک  دـنکیم  یقرف  ایآ  دـهد ؟ همادا  هدرک  اهر  هک  اج  نامه  زا  دـناوت  یم  تشگزاب  ماـگنه  دورب ،

تحارتسا تسشن و  يردق  دوشیم  بحتسم  بجاو و  فاوط  طاوشا  يانثا  رد  ایآ   558 لاؤس تسا . اج  هب  رایسب  نتفرگ  رس  زا  یلو  تسین 
تّحـص طیارـش  زا  یکی  ناونع  هب  فاوط  طاوشا  نیب  هیفرع  تالاوم  تیاعر  یلاعترـضح ، ّجـح  کسانم  رد   559 لاؤس تسا . زیاـج  درک ؟

نیب زور  دـنچ  یتح  ای  تعاس  دـنچ  تراهط ، دـیدجت  يارب  دوش  روبجم  مرحم  رگا  هک  مینیبیم  يدراوم  رد  یلو  تسا . هدـش  رکذ  فاوط 
نز هکیتقو  ریظن  دهد . همادا  تسا  هدرک  عطق  هک  اج  نامه  زا  ار  فاوط  دناوتیم  تشگزاب  زا  سپ  دزادنیب ، هلصاف  فاوط  رخآ  طوش  هس 

صیخـشت كالم  هک  تساجنیا  لاؤس  لاح  دنک . لمع  تروص  نیا  هب  تراهط  لیـصحت  ندش و  كاپ  زا  سپ  دناوتیم  دوش و  یم  ضئاح 
رد تسا  دنمشهاوخ  دینادیم . زیاج  مه  ار  هلصاف  هتفه  کی  یلاعترضح  هک  تسا  هلـصاف  نامز  تّدم  كالم  رگا  تسیچ ؟ هیفرع  تالاوم 

تالاوم تاعارم  دیاب  لّوا  طوش  راهچ  هب  عجار  دشاب و  هیفرع  تالاوم  تاعارم  دیاب  طوش  کی  هب  عجار  دـیئامرف . یئامنهار  صوصخ  نیا 
زاـمن رد  تکرـش  تهج  هب  بجاو  فاوط  عـطق   560 لاؤس تسین . مزـال  اـهنآ  ناـیم  لاـصتا  رگید ، طوش  هس  هب  عـجار  یلو  دـشاب  هیفرع 

یلخادت هک  مارحلادجسم  زا  ییاج  رد  یسک  رگا   561 لاؤس درادن . لاکشا  دراد ؟ یمکح  هچ  زامن  تلیـضف  تقو  كرد  يارب  ای  تعامج 
ۀماقا يارب  فاوط  عطق  تروص  نیا  رد  دوش ، عورـش  تعامج  زامن  نیح  نامه  رد  دشاب و  بجاو  فاوط  لوغـشم  درادـن ، تعامج  زامن  اب 

؟ دـنکیم داجیا  مکح  رد  یتوافت  رخآ ، طوش  هس  رد  ای  دـشاب  فاوط  لّوا  طوش  راهچ  رد  وا  هکنیا  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  تعاـمج  زاـمن 
ماجنا لوغـشم  دوشیم ، هدـناوخ  تعامج  زاـمن  هک  ییاـج  رد  مارحلادجـسم و  رد  یـسک  رگا   562 لاؤس درادـن . مه  یتوافت  تسا ، زیاـج 

زا ار  فاوط  دـیاب  زامن  مامتا  زا  سپ  دوش ، زامن  رد  تکرـش  فاوط و  عطق  هب  روبجم  تعامج ، زامن  زاغآ  تهج  هب  دـشاب و  بجاو  فاوط 
رگا  563 لاؤس دـنک . لصّتم  نآ  هب  ار  رگید  طوش  هس  دـناوتیم  دـشاب  هداد  ماجنا  طوش  راهچ  رگا  دـهد ؟ همادا  اج  ناـمه  زا  اـی  دریگ  رس 

دنک و اهر  ار  فاوط  دیاب  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دوش ، عورـش  مارحلادجـسم  رد  زامن  ۀماقا  دشاب و  بجاو  فاوط  طاوشا  زا  یکی  رد  یـسک 
تروص ره  رد  تسا  رتهب  یلو  دهد ، همادا  مجنپ  طوش  زا  زامن ، زا  دـعب  دـناوتیم  تسا ، هدروآ  اج  هب  ار  فاوط  مراهچ  طوش  نایاپ  ات  رگا 
ياـنثا رد  یـسک  رگا   565 لاؤس تسا . زیاـج  دراد ؟ یمکح  هچ  بحتـسم  فاوـط  رذـع  نودـب  عـطق   564 لاؤـس دریگ . رـس  زا  ار  فاوـط 

ای دـسرب  دوسالارجح  هب  هراـبود  اـت  دـنزب  رود  ناگدـننک  فاوط  هارمه  دـیاب  دـنک ، هداـعا  ار  طوش  ناـمه  دـهاوخب  فاوط ، زا  طوشکـی 
. دنکیمن قرف  دسرب ؟ دوسالارجح  هب  ات  ددرگرب  دش ، هداعا  رب  رارق  هک  اج  نامه  زا  دناوتیم 

بحتسم فاوط 

بحتـسم مه  زامن  نودـب  فاوط  ایآ  و  دوشیم ؟ بجاو  فاوط ، ماجنا  ماگنه  ای  تسا  بحتـسم  مه  بحتـسم  فاوط  زاـمن  اـیآ   566 لاؤس
رتشیب ای  هبترم  کی  دخرچب  ادـخ  هناخ  رود  دهاوخبیـسک  رگا  یلو  دراد ، زامن  بحتـسم  هچ  بجاو و  هچ  فاوط  دراد ؟ یتلیـضف  تسا و 

رد یعـس  زا  لبق  مارحا و  زا  دـعب  لثم  اهنامز  زا  یـضعب  رد  ای  دروآ  اج  هب  بحتـسم  فاوط  ناوتیم  هشیمه  ایآ   567 لاؤس دراد . تلیضف 
رد هک  یناسک  زا  تباین  هب  ایآ   568 لاؤس دراد . تلیضف  هکلب  درادن ، لاکـشا  ندروآ  اج  هب  فاوط  تقو  همه  تسا ؟ رتهب  نآ  كرت  هرمع ،
ایآ  569 لاؤس تسا . بحتسم  هکلب  تسا ، زیاج  دروآ ؟ اج  هب  بحتسم  فاوط  ناوتیم  مه  دنرادن  فاوط  ماجنا  ياربيرذع  دنتسه و  هّکم 
دایز تلیضف  هکلب  تسا ، زیاج  دروآ ؟ اج  هب  بحتسم  فاوط  دوشیم  دنروذعم ، فاوط  ماجنا  زا  دنتسه و  هّکم  رد  هک  یناسک  زا  تباین  هب 

ایآ  571 لاؤـس تسا . بجاو  ياـهزامن  ّصتخم  تعاـمج  دـناوخ ؟ تعاـمج  هب  دوـشیم  ار  یّبحتـسم  فاوـط  زاـمن  اـیآ   570 لاؤس دراد .
نآ رد  دوش و  هفاضا  فاطم  هب  مارحلادجسم  زا  ییاج  رگا   572 لاؤس تسا . طرش  تسه ؟ مه  بحتسم  فاوط  تّحص  طرش  ندوبنوتخم 
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هب هن  ندیخرچ  یلو  تسین ، زیاج  دراد ؟ یمکح  هچ  ناکم  نآ  رد  ءاسفن  ضئاح و  نز  بحتـسم  فاوط  دوشن ، هدـناوخ  دجـسم  ۀغیـص  اج 
اذل دراد ؛ مه  تلیضف  هکلب  درادن ، لاکـشا  درادیمکح ؟ هچ  یّبحتـسم  فاوط  ود  رد  نیفاوط  نارق   573 لاؤس دراد . تلیضف  فاوط  دصق 

ياهزامن ریاس  لفاون و  لـثم  دوشیم  مه  ار  بحتـسم  فاوط  زاـمن  اـیآ   574 لاؤس دروآ . اـج  هب  مه  رـس  تشپ  فاوط  هد  ًـالثم  دـناوت  یم 
ار یّبحتسم  فاوط  زا  طوش  ره  ایآ   575 لاؤس دناوتیم . دناوخ ؟ نتفر و ... هار  لاح  رد  ای  هتسشن  ًالثم  ینعی  بادآ  تیاعر  نودب  بحتـسم 
ار نآ  زامن  فاوط و  ۀـمه  دـیاب  درک ؟ ّتین  رفن ، دـنچ  ای  کی  تباین  يارب  دـیاب  ار  فاوط  ۀـمه  ای  داد  ماجنا  رفن  کی  زا  تباـین  هب  ناوتیم 
اب سامت  تسا  نکمم  رایتخایب  اهنآ  تسا و  غولش  فاطم  هک  یماگنه  اهنز  یّبحتسم  فاوط   576 لاؤس داد . ماجنا  نارگید  ای  دوخ  يارب 

. تسا رتهب  یلیخ  دننکن  فاوط  یلو  تسا ، حیحص  فاوط  دراد ؟ یمکح  هچ  دنشاب ، هتشاد  مارح  هاگن  ای  دننک  ادیپ  مرحمان 

فاوط زامن 

ار دوخ  فاوط  زامن  دناوتیم  مومأم  ای  دشاب  فاوط  زامن  لوغشم  مه  ماما  دیاب  ًامتح  دوش ، هدناوخ  تعامج  هب  فاوط  زامن  رگا   577 لاؤس
بجاو دیاب  مه  وا  فاوط  زامن  هچنانچ  دنکیم ، تیافک  دنک  ادـتقا  هک  یبجاو  زامن  ره  هب  دـیامن ؟ ادـتقا  دـناوخیم ، ماما  هک  يزامن  ره  هب 

، نآ كرادت  يارب  ایآ  دیامن ، ریصقت  یعس و  فاوط ، زا  دعب  دناوخن و  ار  فاوط  زامن  ًالهج  ای  ًاوهـس  ای  ًادمع  یـسک  رگا   578 لاؤس دشاب .
هّکم رد  رگا  دنکیم و  تیافک  فاوط  زامن  ندناوخ  دیامن ؟ هداعا  ار  ریـصقت  یعـس و  دیاب  نآ  زا  سپ  ای  تسا  یفاک  فاوط  زامن  ندناوخ 

ریصقت زا  شیپ  یعس و  يانثا  رد  دناوخن و  ار  فاوط  زامن  ًالهج  ای  ًاوهس  ای  ًادمع  یـسک  رگا   579 لاؤس دنکیم . تیافک  زین  تباین  دشابن ،
دنچ ًالبق  هک  دنکیم  یقرف  ایآ  دهد ؟ همادا  دناوتیم  ای  دیامن  هداعا  ار  یعـس  دـیاب  زامن  ندروآ  اج  هب  زا  سپ  ایآ  دـناوخب ، ار  نآ  دـهاوخب 
زامن تّحص  يارب  ایآ   580 لاؤس دنکیم . تیافک  دناوخب  ار  فاوط  زامن  دـمآ  شدای  هک  تقو  ره  دـشاب ؟ هدروآ  اج  هب  ار  یعـس  زا  طوش 

دیوجت دعاوق  تاعارم  دنکیم ؟ تیافک  تسا  حیحـص  شزامن  دوش  هتفگ  ًافرع  هک  ردق  نیمه  ای  دوش  تیاعريدیوجت  دعاوق  دیاب  فاوط 
فاوط زامن  رد  ایآ   581 لاؤس دنکیم . تیافک  دشاب ، یفرع  حیحـص  هک  رادقم  نیمه  تسین و  بجاو  یلو  تسا ، بوخ  اهزامن  ۀـمه  رد 

نیح رد  یسک  رگا   582 لاؤس تسا . هناگجنپ  ياهزامن  هب  صتخم  هماقا  ناذا و  اریز  دناوخن  دیاب  تسا ؟ بحتسم  هماقا  ناذا و  ندناوخ  مه 
زامن دوشیم  ایآ   583 لاؤس درادـن . لاکـشا  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دوش ، اج  هب  اج  رایتخا  یب  تیعمج  ماحدزا  رثا  رد  فاوط  زاـمن  ندـناوخ 
هّکم زا  جراخ  یسک  رگا   584 لاؤس درک . ادـتقا  ناوتیم  بجاو  زامن  هب  ار  بجاو  فاوط  زامن  دـناوخ ؟ تعامج  هب  لاح  ره  رد  ار  فاوط 

هک اج  ره  ار  زامن  دیاب  دشاب ، هتـشادن  ار  هّکم  هب  تشگزاب  ناکما  فراعتم  تروص  هب  تسا و  هدرواین  اج  هب  ار  بجاو  فاوط  زامن  دمهفب 
زا سپ  ایآ   585 لاؤس دوش . هدناوخ  مارحلادجـسم  رد  ات  دریگب  بیان  دیاب  دـناوخب ؟ مارحلادجـسم  رد  ات  دـنک  رایتخا  بئان  ای  دـناوخب  دوب 

تـسا زیاج  ریخأت  دشاب ؟ دناوتیم  ردقچ  تسا  زیاج  ریخأت  هچنانچ  تسا ؟ زیاج  ریخأت  ای  دوش  عورـش  یعـس  ًاروف  دـیاب  فاوط ، زامن  مامتا 
بحتـسم بجاو و  فاوط  رد  هک  یتروص  رد  دـناوخ ؟ بحتـسم  زاـمن  دوشیم  فاوـط  لاـح  رد  اـیآ   586 لاؤس دـشاب . شحاف  ریخأت  ولو 

هب ریـصقت  زا  دعب  دنک و  شومارف  ار  زامن  هرمع ، فاوط  زا  دعب  یـسک  رگا   587 لاؤس درادن . یتوافت  دوشیم و  دیئامرفب ؟ دـنکیم  توافت 
دناوتیمن فراـعتم  روطهب  تسا و  هّکم  زا  جراـخ  رگا  دـناوخب و  ار  زاـمن  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  تسا ، هدـناوخن  ار  فاوـط  زاـمن  دروآ  داـی 

ار يزامن  ره  دروآ ؟ اج  هب  ار  فاوط  زامن  دوشیم  ترایز  لسغ  ای  مارحا  لسغ  اب  اـیآ   588 لاؤس دناوخب . ار  زامن  ات  دریگب  بیان  ددرگرب ،
حیحص مارحلادجسم  زا  یناکم  هچ  رد  بحتـسم ) بجاو و  فاوط   ) فاوط زامن  یلاعترـضح  ياوتف  هب   589 لاؤس دناوخب . نآ  اب  دناوتیم 

یسک رگا   590 لاؤس دجسم . ياج  همه  بحتسم  فاوط  رد  دجـسم و  رخآ  ات  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ماقم  لباقم  بجاو  فاوط  رد  تسا ؟
اج هب  فاوط  زامن  دناوتیم  ریخ ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  لسغ  هک  دنک  کش  ندمآ  نوریب  زا  دعب  دورب و  ماّمح  هب  ترایز  ای  مارحا  لسغ  يارب 

زامن دیاهدومرف : جـح  کسانم  رد   591 لاؤس تسا . رتـهب  نتفرگ  وضو  هچرگ  دریگب ، وضو  هک  تسین  مزـال  دریگب ؟ وـضو  دـیاب  اـی  دروآ 
زامن ندناوخ  ینعی  تسا ؟ هلـصاف  نازیم  هچ  نآ  فرط  ود  زا  روظنم  دوش ، هدناوخ  نآ  فرط  ود  میهاربا و  ماقم  تشپ  دـیاب  بجاو  فاوط 
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زیاج تسا ، یگرزب  ۀطوحم  هک  دجـسم  رخآ  علـض  ود  ات  نآ  پچ  تسار و  تمـس  دجـسم و  رخآ  ات  ماقم  تشپ  ۀـطوحم  ۀـمه  رد  فاوط 
ار فاوط  زامن  رگا  تروص  نیا  رد  دربیمن . نآ  تّحص  هب  یپ  دناوخن ، دنلب  ار  شزامن  یتقو  ات  یمناخ   592 لاؤس تسا . زیاج  یلب  تسا ؟

. درادن لاکشا  دراد ؟ لاکشا  دونشب  ار  نآ  يادص  مرحمان  دناوخب و  دنلب 

هورم افص و  نیب  یعس 

رارطـضا رایتخا و  تلاح  يارب  اوتف  نیا  اـیآ  ریخ ؟ اـی  تسا  زیاـج  مّود  ۀـقبط  زا  هورم  افـص و  نیب  یعـس  یلاعترـضح  رظن  هب  اـیآ   593 لاؤس
یلو تسین ، طرش  تسا ؟ تّحـص  طرـش  سابل ، ندب و  تراهط  فاوط  لثم  مه  یعـس  رد  ایآ   594 لاؤس تسا . زیاج  ًاقلطم  دراد ؟ یتواـفت 

ای دشابیم ؟ یعس  تّحص  طرـش  نانزيارب ، شـشوپ  تیاعر  نادرم و  رد  تروع  رتس  ایآ   595 لاؤس تسا . اج  هب  یلیخ  تراهط ، تاـعارم 
؛ تسا طرش  یفرع  تالاوم  تسا ؟ مزال  یعس  طاوشا  نیب  تالاوم  تیاعر  ایآ   596 لاؤس تسین . تّحص  طرش  تسا ؟ بحتسم  نآ  تیاعر 

دیاب ایآ  تسا ؟ اـجک  طوش  ره  ياـهتنا  هورم ، افـص و  یعـس  رد   597 لاؤس درادـن . عنام  نتـشگربو  نتفر  نوریب  یّتح  تحارتسا و  نیارباـنب 
. دـنک یط  ییالابرـس  زا  يرادـقم  تسا  رتهب  یلو  تسا  ییالابرـس  لوا  نآ  رخآ  ریخ ؟ اـی  دـسرب  هورم  اـی  افـص  هوک  هب  یجاـح  ياـپ  ًاـمتح 

حیحص زین  يداع  تلاح  رد  ای  تسا ؟ زیاج  يرذع  ۀطـساوهب  ًامتح  نارگید و ... شود  رب  ای  قبَط  ای  رادخرچ  یلدنـص  رد  یعـس   598 لاؤس
كرادت دورب ، بقع  ای  ولهپ  هب  ًالهج  ای  ًاوهـس  ای  ًادمع  ار  یعـس  زا  یتمـسق  یـسک  رگا   599 لاؤس تسا . زیاج  مه  يداـع  لاـح  رد  تسا ؟

رگا  601 لاؤس درادن . لاکـشا  دراد ؟ یمکح  هچ  رذع  نودـب  یعـس  عطق   600 لاؤس دنکیم . تیافک  تسا ؟ یفاک  یعـس  زا  رادـقم  نامه 
یقرف ایآ  دـهد ؟ همادا  هدرک  عطق  هک  اج  ناـمه  زا  دـناوتیم  یعـس  ۀـمادا  يارب  تشگزاـب  زا  سپ  دومن ، عطق  ار  یعـس  یلیلد  ره  هب  یـسک 
كرت ار  یعس  ًالهج  ای  ًاوهـس  یـسک  رگا   602 لاؤس تسین . فاوط  لثم  تسین و  یقرف  تسا ؟ هدروآ  اـج  هب  طوش  دـنچ  ًـالبق  هک  دـنکیم 

؟ دنک هداعا  دیاب  مه  ار  ریصقت  تروص  نیا  رد  دیامن ؟ كرادت  ار  یعس  ددرگرب و  دناوتیم  دمهفب ، ریـصقت  زا  دعب  دیامن و  ریـصقت  دنک و 
. تسا طرـش  تسه ؟ مه  یعـس  تّحـص  طرـش  ندوب  نوتخم  اـیآ   603 لاؤـس دـنکب . مه  ریـصقت  نآ  زا  دـعب  دروآ و  اـج  هب  ار  یعـس  دـیاب 

دوبمک دیاب  دنک ، ناربج  دهاوخیم  هک  دعب  دیامن ، ریصقت  دهد و  ماجنا  طوش  تفه  زا  رتمک  ار  یعس  ًالهج  ای  ًاوهس  یسک  رگا   604 لاؤس
، تسا یفاک  دروآ  اج  هب  ار  دوبمک  تسا ؟ هدروآ  اج  هب  طوش  دـنچ  ًالبق  دـنک  یمیقرف  ایآ  دـنک ؟ عورـش  لّوا  زا  ای  دـنک  ناربج  ار  طاوشا 

ریصقت زا  لبق  دهد و  ماجنا  طوش  تفه  زا  رتدایز  ار  یعس  ًالهج  ای  ًاوهـس  یـسک  رگا   605 لاؤس دـشاب . هدروخ  مه  هب  یفرع  تالاوم  رگم 
ًادـمع رگا  دـنک و  ریـصقت  دـنک و  اهر  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  تروص  نیا  رد  تسا ، رتالاب  ای  مهن و  ای  متـشه  طوش  رد  ًالثم  هک  دوش  هّجوتم 

ای ًاوهس  ار  یعس  دمهفب  ریصقت  زا  دعب  یـسک  رگا   606 لاؤس تسا . هدروآ  اج  هب  یمارح  راک  هچرگ  دنک ، ریـصقت  دـنک و  اهر  تسا  هدوب 
. تسا حیحـص  وا  ةرمع  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  نونکا  دراد و  یمکح  هچ  وا  ةرمع  یعـس و  تسا ، هداد  ماـجنا  طوـش  تفه  زا  رتداـیز  ًـالهج 

دمهفب متفه  طوش  زا  لبق  رگا  دوشیم ، رود  کی  تشگرب  تفر و  ره  تسا  هدرکیم  رّوصت  هورم  افـص و  یعـس  رد  هک  یـسک   607 لاؤس
دشاب و هداد  ماجنا  طوش  تفه  زا  شیب  رگا  دیامن ؟ هداعا  دیاب  ای  دنک  مامت  دهد و  همادا  ار  یعـس  متفه  طوش  ات  دناوتیم  هدرکیم  هابتـشا 

ۀطساو هب  هک  یسک   608 لاؤس دنک . ریـصقت  دنک و  اهر  يدایز  تروص  رد  دنکیم و  تیافک  دنک  مامت  ار  یعـس  دنکب ؟ دیاب  هچ  دـمهفب 
اب نامزمه  دـناوتیم  ایآ  دـهد ، ماجنا  شدوخ  دـیاب  ار  یعـس  یلو  هتفرگ  بیان  نآ  زامن  فاوط و  يارب  نانز ، ۀـنایهام  تداع  لـثم  يرذـع 

ندش مامت  زا  دعب  دیاب  یعس  دوش ؟ مامت  بیان  فاوط  زامن  فاوط و  ات  دنک  ربص  هدومن و  بیترت  تیاعر  دیاب  ای  دنک  یعـس  بیان ، فاوط 
رتهب ای  دراد  باوث  دروآ و  اج  هب  بحتسم  تروص  هب  ناوتیم  مه  ار  هورم  افص و  ِیعـس  ایآ   609 لاؤس تسین . زیاج  مه  اب  دشاب و  فاوط 

رد ایآ   610 لاؤس تسا . فاوط  دّکوم ، تاّبحتسم  زا  یلو  تسین ، بحتسم  ًالـصا  دننک ؟ هیلخت  نارگید  يارب  ار  یعـس  ِّلحم  نارئاز ، تسا 
تشگرب و رگا  ای  دش  لیامتم  تسار  پچ و  هب  یمک  رگا  ای  دنک  تکرح  میقتسم  ولج و  تمـس  هب  ناسنا  تسا  بجاو  هورم  افـص و  یعس 

تسشن دوشیم  هورم  افص و  هار  نیب  رد  یعـس و  طاوشا  طسو  رد  ایآ   611 لاؤس درادن . لاکشا  درادن ؟ لاکشا  داد ، همادا  ار  ریـسم  هرابود 
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رد ایآ   612 لاؤس درادن . عنام  تحارتسا  دشاب و  هفقو  نودب  تسین  مزال  داد ؟ همادا  تکرح  هب  هفقو  نودب  دیاب  ای  درک  تحارتسا  يردـق  و 
رد هورم  افص و  یعـس  رد  هلوره  ایآ   613 لاؤس درادن . لاکشا  درک ؟ تحارتسا  تسشن و  هورم  ای  افـص و  يور  دوشیم  یعـس  طاوشا  نیب 

بحتـسم اهدرم  يارب  دـنک ؟ یم  یقرف  نز  درم و  يارب  ایآ  و  بحتـسم ؟ اـی  تسا  بجاو  تسا ، هدـش  صخـشم  روظنم  نیمه  هب  هک  یئاـج 
دوش و در  ناکم  نآ  زا  دنکن و  هلوره  نآ  صوصخم  ياج  رد  یشومارف ، رثا  رد  هورم  افص و  یعس  يانثا  رد  یـسک  رگا   614 لاؤس تسا .

رگا  615 لاؤس ددرگرب . دناوتیمن  دنک ؟ یم  ادیپ  لاکـشا  وا  یعـس  دهد ، همادا  ریـسم  هب  نآ  زا  سپ  ددرگرب و  هلوره  كرادـت  يارب  دـعب 
رب یتقو  تروص  نیا  رد  دـیایب ، نوخ  وا  ياپ  ًالثم  دـنک  كرت  ار  یعـسم  هورم ، افـص و  هار  نیب  رد  یعـس و  طاوشا  نیب  دوش  روبجم  یـسک 

تـسا هدرک  كرت  هک  یّلحم  زا  دیاب  دهد ، همادا  دناوتیم  هک  یتروص  رد  دـهد و  همادا  دـناوتیم  ای  دریگ  رـس  زا  ار  یعـس  دـیاب  ددرگیم 
ریـصقت زا  دعب  دـنک و  ریـصقت  هدرک و  مامت  ار  یعـس  هک  دـنک  نامگ  یـسک  رگا   616 لاؤس دـنک . عورـش  لّوا  زا  تسین  مزال  دـهد ؟ همادا 

هداد ماجنا  ًالبق  دـنکیم  نیقی  هک  یطاوشا  دادـعت  اـیآ  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  تروص  نیا  رد  تسا ، هداد  ماـجنا  صقاـن  ار  یعـس  هک  دـمهفب 
بجاو فاوط ، زامن  زا  دعب  هلصافالب  ایآ   617 لاؤس دنک . ریصقت  هبترمود  دروآ و  اج  هب  ار  یعـس  ۀّمتت  تسا ؟ ّرثؤم  يدعب  ۀفیظو  رد  تسا 
رتشیب زور و  کی  یّتح  هلصاف  تسین و  مزال  دتفیب ؟ هلـصاف  زور  کی  ای  زور  فصن  ًالثم  لمع  نیا  نیب  دوش  یم  ای  دوش  عورـشیعس  تسا 
عورـش لّوا  زا  ار  نآ  رتشیب  نانیمطا  يارب  دنک و  اهر  اریعـس  دناوتیم  دنک ، کش  یعـس  طاوشا  رد  یـسک  رگا   618 لاؤس درادن . لاکشا 

رادخرچ یلدنص  اب  ار  يرگید  هورم  افص و  یعـس  رد  دهاوخیم  هک  یـسک  > 619 لاؤس . < دنک مامت  ار  یعـس  دراذگب و  لقا  ربانب  دنک ؟
یلدنـص يور  هک  یـسک  > 620 لاؤـس . < دـناوتیم دـنک ؟ ّتین  مه  دوـخ  يارب  ناـمزمه  دـناوتیم  دریگب ، شود  هـب  ار  وا  اـی  دـهد  یعس 

؟ دراد يرگید  ۀفیظو  ای  دنک  هداعا  ار  رادقم  نآ  دـیاب  دربب ، شباوخ  يرادـقم  یعـس  نیب  رد  رگا  دـنهدیم ، یعـس  ار  وا  تسا و  رادـخرچ 
ار رادقم  نآ  دناوتیم  هدـشن  عقاو  وا  بسچلد  هداد و  ماجنا  ار  یعـس  زا  يرادـقم  هک  یـسک  ایآ  > 621 لاؤس . < دنک هداعا  ار  یعـس  دیاب 

یعس زا  رادقم  ره  دناوتیم  رامیب  ایآ  > 622 لاؤس . < تسین بوخ  راک  نیا  نیا  یلو  دناوتیم ، دنک ؟ عورـش  ار  یعـس  لوا  زا  دنک و  اهر 
>623 لاؤس . < دـناوتیم دـیامن ؟ یعـس  یـسک  شود  يور  ای  رادـخرچ  یلدنـص  يور  ار  یقبام  دـهد و  ماجنا  شدوخ  دراد  ناوت  هک  ار 
دنک و اهر  ار  هابتشا  یعس  دناوتیم  دوش ، دوخ  هابتشا  هّجوتم  افص  هب  ندیسر  ماگنه  رگا  هدرک ، عورش  هورم  زا  ار  یعس  ًاهابتـشا  هک  یـسک 

دوش زجاع  نآ  ۀمادا  زا  یعس  طاوشا  طسو  رد  یسک  رگا  > 624 لاؤس . < دناوتیم دیامن ؟ زاغآ  افص  زا  دنک و  یعـس  ّتین  عقوم  نامه  زا 
لّوا زا  ار  یعـس  دیاب  بیان  ایآ  تروص  نیا  رد  دریگب ؟ بیان  دناوتیم  ایآ  دیامن ، یعـس  دناوتن  مه  نارگید  شود  یلدنـص و  يور  یتح  و 

ياعسم رد  یعس  > 625 لاؤس . < دریگب رس  زا  دناوتیم  دنک و  عورش  اج  نامه  زا  دریگب و  بیان  دیاب  دهد ؟ همادا  دناوتیم  ای  دنک  عورش 
یعس ایآ  >  626 لاؤس . < درادـن لاکـشا  دراد ؟ یمکح  هچ  تسا  لـبق  زا  رتولج  نآ  رد  تین  ّلـحم  هدـش و  رتضیرع  يردـق  هک  دـیدج 

. درادـن لاکـشا  تسا ؟ حیحـص  دـنکیمن ، تکرح  میقتـسم  دودیم و  بقع  هب  یهاـگ  ولج و  هب  یهاـگ  یعـس  ماـگنه  هک  مرحم  كدوک 
زا دننک و  شرادیب  دیاب  دراد ؟ یمکح  وا  یعس  دربب ، شباوخ  دشاب و  نارگید  شوغآ  رد  یعس  ماگنه  مرحم  كدوک  رگا  > 627 لاؤس <

بیان نآ  زامن  فاوط و  يارب  دـناهدش و  هنایهام  تداع  راـچد  هک  ییاـهمناخ  > 628 لاؤس . < دوش هداـعا  تسا  هدرب  شباوخ  هک  اـج  نآ 
>629 لاؤس . < دنناوتن رگم  دنروآ  اج  هب  ناشدوخ  دیاب  دننک ؟ یعس  ناشدوخ  دیاب  ای  دنریگب  بیان  دنناوتیم  مه  یعـس  يارب  دنریگیم ،
؟ دریگب بیان  یعـسيارب  دناوتیم  ایآ  درادن ، مه  ار  رادخرچ  یلدنـص  ۀیارک  تخادرپ  ناوت  درادـن و  ندرک  یعـس  یندـب  ناوت  هک  یـسک 

یمن تسا ؟ هداد  ماجنا  رود  تفه  هک  دوش  نئمطم  ات  دیامن  هفاضایعس  رب  رود  دنچ  ًاطایتحا  دناوتیم  یسک  ایآ  > 630 لاؤس . < دناوتیم
لطاـب وا  یعـس  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  مهن  رود  اـی  تسا  متفه  رود  هـک  دـنکیم  کـش  هورم  یکیدزن  رد  هـک  یـسک  > 631 لاؤس . < دناوت
لطاـب وا  یعـس  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  متفه  رود  اـی  تسا  مجنپ  رود  هک  دـنکیم  کـش  هورم  یکیدزن  رد  هک  یـسک  > 632 لاؤس . < تسا

. تسا
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رد دـنکیم ؟ تیافک  نانآ  يارب  ریـصقت  ای  دـینادیم  بجاو  نادرم  يارب  ار  عّتمت  ِّجـح  رد  ندیـشارت  رـس  یلاعترـضح  اـیآ  > 633 لاؤس <

هچ وا  ِّجـح  دـنیچب  ار  دوخ  نخان  ای  رـس  يوم  زا  یتمـسق  طقف  دـشارتن و  رـس  عّتمت  ِّجـح  رد  ًادـمع  ای  ًالهج و  ای  ًاوهـس  یـسک  هک  یتروص 
ًاـصوصخم رـس  ندیـشارت  یلو  تسین ، دعب  تاعفد  لّوا و  ِّجح  نایم  یتوافت  دنکیم و  تیافک  ریـصقت  تسین و  مزال  دنکیم ؟ ادیپ  یمکح 

. درادن لاکـشا  دنک ؟ ریـصقت  ای  قلح  يرگید  يارب  دوخ  زا  لبق  دناوتیم  عّتمت  ِّجح  رد  مرحم  ایآ  > 634 لاؤس . < تسا رتهب  لّوا  ّجـح  رد 

. درادـن لاکــشا  دـیامن ؟ ریــصقت  يرگید  يارب  دـنک ، ریــصقت  دوـخ  هـکنیا  زا  لـبق  دــناوتیم  هدرفم  ةرمع  رد  مرحم  اـیآ  > 635 لاؤس <

. دوشیم لالح  دوش ؟ یم  لـالح  دوب  هدـش  مارح  مارحا  ۀطـساو  هب  هکیتاـمّرحم  ۀـمه  ریـصقت ، زا  سپ  عّتمت  ةرمع  رد  اـیآ  > 636 لاؤس <

قلح زا  دعب  مرحم  رگا  > 638 لاؤس . < درادن لاکشا  دراد ؟ یلاکشا  رگیدمهيارب  یّنس  هعیش و  ندرک  ریصقت  ای  قلح  ایآ  > 637 لاؤس <

زا دعب  مرحم  رگا  > 639 لاؤس . < دنکن انتعا  دوخ  ّکش  هب  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  هن ، ای  تسا  هداد  ماجنا  حیحـص  هک  دـنک  کش  ریـصقت  ای 
هراّفک دیاب  تسا ، هدوب  لطاب  وا  ریـصقت  ای  قلح  دمهفب  دعب  دهد و  ماجنا  ار  تسا  هدـش  لالح  وا  رب  هک  یتامّرحم  زا  یکی  ریـصقت ، ای  قلح 

قلح ناونع  هب  رـس  زا  یتمـسق  ندیـشارت  ایآ  > 640 لاؤس . < درادـن هراّفک  تسه ؟ یتواـفت  صوصخ  نیا  رد  تاـمّرحم  نیب  اـیآ  دزادرپب ؟
هدرکن ریـصقت  ًالهج  ای  ًاوهـس  هک  دـمهفب  هدرفم  ةرمع  زا  دـعب  یـسک  رگا  > 641 لاؤس . < دوش هدیـشارت  رـس  ۀمه  دیاب  دـنکیم ؟ تیافک 

دناوتیمن رگا  دهد و  ماجنا  دوخ  دناوتیم  رگا  ار  يدعب  لامعا  دنک و  ریصقت  دیاب  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دراد و  یمکح  هچ  وا  ةرمع  تسا ،
. تسا جـح  هب  ّصتخم  رـس  ندیـشارت  تسین و  زیاج  تسا ؟ زیاج  عّتمت  ةرمع  ریـصقت  يارب  رـس  ندیـشارت  ایآ  > 642 لاؤس . < دریگب بیان 
>644 لاؤس . < درادن لاکشا  ریخأت  تسا ؟ زیاج  یلبق  لمع  مامتا  زا  دعب  نآ  ریخأت  ای  تسا  يروف  ریـصقت  ای  قلح  بوجو  > 643 لاؤس <

يدمع هچرگ  تسا  حیحـص  دراد ؟ یمکح  هچ  اهنآ  ریـصقت  دوش ، ادـیپ  مرحمان  لباقم  رد  ًارابجا  اهمناخ  رـس  يوم  ریـصقت  ماگنه  رد  رگا 
دیاـب هدرفم  ریغ  هدرفم و  ةرمع  رد  دـشارتب ؟ ار  دوـخ  رـس  ریـصقتياج ، هب  دـناوتیم  هدرفم  ةرمع  رد  مرحم  اـیآ  > 645 لاؤس . < دشاب مه 

ای لسع  اـب  ار  دوخ  رـس  يوم  هک  یـسک  > 646 لاؤس . < تسا جح  هب  طوبرم  دشاب ، دـیاب  مه  نآ  ۀـمه  هک  رـس  ندیـشارت  دـنک و  ریـصقت 
ّریخم جح  رد  ریصقت  قلح و  نیب  زین  تسا  هتفاب  هدیچیپ و  مهرد  هدزهرگ و  هدرک و  عمج  ار  دوخ  رس  يوم  هک  یسک  هدینابـسچ و  غمـص » »

ریصقت ای  قلح  دوشیم  یناکم  ره  رد  ای  دراد ؟ یصاخ  ّلحم  هرمع ، رد  ریـصقت  ایآ  > 647 لاؤس . < تسا ّریخم  ریـصقت  قلح و  نیب  تسا ؟
دوخ رس  لّوا  دناوتیم  دشارتب ، ار  دوخ  رس  بجاو  ِّجح  رد  دهاوخیم  هک  یسک  > 648 لاؤس . < درادن لاکشا  دشاب  یناکم  ره  رد  درک ؟

هب دنکن و  ریصقت  ای  قلح  ینم  رد  یشومارف ، لثم  يرذع  ۀطساو  هب  هک  یسک  > 649 لاؤس . < درادن لاکشا  دشارتب ؟ دعب  دنک و  نیشام  ار 
رد ریـصقت  ای  قلح  تسا ؟ یفاک  هّکم  رد  ریـصقت  ای  ددرگزاب  ینم  هب  دیاب  ایآ  دوش ، فرط  رب  وا  رذع  هّکم  لامعا  زا  لبق  هچنانچ  دورب  هّکم 

هدش و رـس  هب  ّقلعتم  وا  ياهوم  هکنیا  ضرف  اب  تسا -  هتـشاک  ار  دوخ  رـس  يوم  هک  یـسک  > 650 لاؤس . < تسا یفاـک  وا  يارب  ینم  ریغ 
>651 لاؤس . < تسا ّریخم  ریـصقت  قلح و  نیب  تسا ؟ ریـصقت  قلح و  نیب  ّریخم  عّتمت  ّجح  رد  ایآ  تسا - مک  نآ  دشریلو  دـنکیم  دـشر 

یسک رگا  > 652 لاؤس . < دنتسه ّریخم  ریصقت  قلح و  نیب  دننک ؟ ریصقت  دیاب  ای  دنریخم  ریـصقت  قلح و  نیب  زین  دنتـسه  یثنخ  هک  يدارفا 
لامعا دیاب  ریصقت  ای  قلح  زا  دعب  ایآ  تسا ، هدرکن  ریصقت  ای  قلح  يرذع  ۀطساو  هب  ای  ًالهج  ای  ًاوهـس  هک  دمهفب  هّکم ، لامعا  مامتا  زا  دعب 

هب هّکم  رد  ای  ینم  زا  جراخ  ار  بجاو  ّجح  ریـصقت  ای  قلح  یـسک  رگا  > 653 لاؤس . < تسا حیحـص  وا  ۀّکم  لامعا  دیامن ؟ هداعا  ار  هّکم 
>654 لاؤس . < تسین مزال  هداعا  دنک ؟ هداعا  ار  هّکم  لامعا  ریـصقت و  ای  قلح  تسا  مزال  ایآ  دهد ، ماجنا  ار  هّکم  لامعا  دـعب  دروآ و  اج 

رگا > 655 لاؤس . < تسین مزال  دتسرفب ؟ ینم  هب  ار  دوخ  رس  يوم  تسا  مزال  ایآ  دنک ، ریصقت  ای  قلح  ینم  زا  جراخ  یتهج  هب  یسک  رگا 
ای قلح  اجک  ره  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  مارحا  زا  جورخ  يارب  ددرگ ، زاب  شروشک  هب  ًاربج  نابرق ، دـیع  زور  ریـصقت  ای  قلح  زا  لبق  رازگجـح 

حبذ مامتا  زا  دـیاب  ای  درک  ریـصقت  ای  قلح  حـبذ ، رد  تباین  ندرپس  اـب  ناـمزمه  دوشیم  اـیآ  > 656 لاؤس . < دنکیم تیافک  دنک  ریـصقت 
دعب یلو  دـنک  ریـصقت  ای  قلح  بیان ، یناـبرق  ماـمتا  رّوصت  هب  یـسک  رگا  > 657 لاؤس . < دوش ادـیپ  نانیمطا  دـیاب  دوش ؟ لصاح  ناـنیمطا 
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ضرف رد  > 658 لاؤس . < تسین مزال  هداعا  دـنک ؟ هداعا  ار  ریـصقت  ای  قلح  دـیاب  ایآ  تسا ، هدـشن  ماجنا  ینابرق  یتهج  هب  هک  دوش  هّجوتم 
لامعا ایآ  تسا ، هدشن  ماجنا  زونه  ای  هدش و  ماجنا  ریـصقت  ای  قلح  زا  دعب  ینابرق  دمهفب  هّکم  لامعا  مامتا  زا  دعب  رازگجح  رگا  لبق  لاؤس 

؟ دـننک ریـصقت  رگیدـمه  يارب  دـنناوت  یم  رهوش  نز و  اـیآ  > 659 لاؤس . < تسین مزال  هداـعا  دراد ؟ هداـعاینابرق  كرادـت  زا  دـعب  هّکم 
قلح زا  تیافک  دیامن ، هاتوک  دنکیم ، هاتوک  غیت  لثم  هک  نیشام  اب  ار  دوخ  رس  يوم  بجاو  ّجح  رد  یسک  رگا  > 660 لاؤس . < دنناوتیم

، دـنک ریـصقت  ار  يرگید  مرحم  ًاوهـس  دوخ  زا  لـبق  یمرحم  رگا  > 661 لاؤس . < دنکیم تیافک  دـشابن  مه  غیت  ولو  نیـشام  دـنکیم ؟ وا 
رد ًالثم   ) دوش جراـخ  مارحا  زا  هکنیا  زا  لـبق  مرحم  رگا  > 662 لاؤس . < درادـن لاکـشا  مه  ًادـمع  دراد ؟ یمکح  هچ  ود  ره  لامعا  عضو 
ای ریصقت  ًایناث  دزادرپب ؟ هراّفک  دیاب  هداد و  ماجنا  مارح  لعف  ًالوا  دیامن ، ریصقت  يرگیديارب  ریـصقت ) زا  شیپ  یعـس و  زا  سپ  هدرفم  ةرمع 

. تسا رتهب  دنکن  هچرگ  درادن ، لاکشا  وا  راک  دنکیم ؟ جراخ  مارحا  زا  ار  يرگید  نآ  تسا و  حیحص  تسا  هدرک  يرگید  يارب  هک  قلح 
ریصقت ای  قلح  ناکم  نامه  رد  دناوتیم  دنکیم ، ینابرق  دیدج  خلسم  رد  هک  یسک  > 663 لاؤس . < دوشیم جراخ  مارحا  زا  يرگید  یلو 

ءاسن فاوط  دنکن و  ریصقت  هدرفم  ةرمع  رد  ًالهج  ای  ًاوهس  یـسک  رگا  > 664 لاؤس . < دناوتیم ددرگرب ؟ ینمیلـصا  ّلحم  هب  دیاب  ای  دنک 
فاوط دیاب  دیامن ؟ هداعا  مه  ار  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  دیاب  ای  دنکیم  تیافک  ریصقت  ماجنا  دمهفیم ، هک  دعب  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  زامن  و 

، دنک ریصقت  ای  قلح  دیع  زور  رد  دیاب  دریگیم ، ینابرق  زا  لدب  ةزور  هک  یـسک  > 665 لاؤس . < دروآ اج  هب  هبترم  ود  ار  نآ  زامن  ءاسن و 
. دنک ریصقت  ای  قلح  دیاب  دیع  زور  اههزور ؟ مامتا  زا  دعب  ای 

ءاسن فاوط 

دنمـشهاوخ دراد ؟ یمکح  هچ  وا  ةرمع  دروایب ، اج  هب  ار  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  نآ  زا  سپ  دـنکن و  ریـصقت  ًادـمع  یـسک  رگا   666 لاؤس
دروآ و اج  هب  ار  ریـصقت  زا  دعب  لامعا  هرابود  دنک و  ریـصقت  دیاب  دیئامرف ؟ خـساپ  هناگادـج  عّتمت  ةرمع  هدرفم و  ةرمع  صوصخ  رد  تسا 

ياراد دنک و  جاودزا  درواین و  اج  هب  ءاسن  فاوط  ًادمع  یـسک  رگا   667 لاؤس تسین . تهج  نیا  زا  عّتمت  ةرمع  هدرفم و  ةرمع  ناـیم  یقرف 
هب ًاتباین  يرگید  ای  دوخ  ار  فاوط  تسیچ ؟ وا  ۀفیظو  نونکا  دراد و  یمکح  هچ  وا  دقع  هدازمارح و  ای  تسا  هدازلالح  دنزرف  دوش ، دنزرف 

تسا و هدرواین  اج  هب  ار  ءاسن  فاوط  ًالهج  ای  ًاوهس  هک  یـسک   668 لاؤس دنتـسین . انزلادلو  اههّچب  یلو  دناوخب  هرابود  ار  دقع  دروآ و  اج 
هچ نونکا  هدازمارح و  ای  تسا  هدازلالح  وا  دنزرف  دراد ؟ یمکح  هچ  وا  جاودزا  تسا ، هدـش  دـنزرف  بحاص  ای  هدرک  جاودزا  نآ  زا  سپ 

ًاوهس یسک  رگا   669 لاؤس دنتسین . انّزلادلو  اههچب  دناوخب و  هرابود  ار  دقع  دروآ و  اج  هب  ًاتباین  يرگید  ای  دوخ  ار  فاوط  دراد ؟ ياهفیظو 
يرگید ای  دوخ  ار  فاوط  دزادرپب ؟ هرافک  دیاب  دش  هّجوتم  هک  دعب  دـیامن ، یکیدزن  دوخ  رـسمه  اب  درواین و  اج  هب  ار  ءاسن  فاوط  ًالهج  ای 

هدروآ اج  هب  ار  ءاسن  فاوط  هک  دنک  کش  جح ، لامعا  مامتا  زا  دعب  یـسک  رگا   670 لاؤس تسین . بجاو  وا  رب  ياهراّفک  دـنروآ و  اج  هب 
بوجو ایآ   671 لاؤس دنکن . انتعا  دوخ  ّکش  هب  دشاب ؟ هدش  جراخ  ای  دشاب  هّکم  رد  زونه  دـنک  یمیقرف  ایآ  دـنکب ؟ دـیاب  هچ  هن ، ای  تسا 

ياهءاسن فاوط  یسک  رگا   672 لاؤس تسا . زیاج  ریخأت  تسا ؟ زیاج  ریخأت  ای  تسا  يروف  ریـصقت  زا  دـعب  نآ ، زامن  ءاسن و  فاوط  ماجنا 
هک دـنکیم  یقرف  ایآ  دـنک ؟ تیاعر  ار  دادـعت  دـیاب  ای  تسا  یفاک  اهنآ  ۀـمه  ّتین  هب  فاوط  کی  ماجنا  دـشاب ، هدرک  كرت  ار  يدّدـعتم 

. دروآ اج  هب  فاوط  هدرواین ، اج  هب  هک  یفاوط  ةزادنا  هب  دراوم  ۀمه  رد  دیاب  دشاب ؟ هدرک  كرت  ًالهج  ای  ًاوهس  ای  ًادمع 

جح عّتمت و  ةرمع  نیب  ینامز  ۀلصاف  ماکحا 

674 لاؤس درادن . لاکـشا  تسیچ ؟ رـس  يوم  ندرک  هاتوک  مکح  دراد ؟ یمکح  هچ  عّتمت  ِّجح  عّتمت و  ةرمع  نیب  رـس  ندیـشارت   673 لاؤس
نالطب و بجوم  دیامنیم ؟ بجاو  ياهراّفک  ای  دوشیم  جح  ای  هرمع  نالطب  بجوم  عّتمت ، ِّجح  عّتمت و  ةرمع  نیب  رس  يدمع  ندیـشارت  ایآ 

نیا رد  دهد ؟ رارق  هدرفم  ار  هرمع  دناوتیم  ایآ  دوش ، جح  كرت  هب  رطـضم  عّتمت ، ةرمع  مامتا  زا  دعب  یـسک  رگا   675 لاؤس تسین . هراّفک 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 648 

http://www.ghaemiyeh.com


فاوط هکنیا  رب  طورـشم  دوشیم ، هدرفم  ةرمع  دوخ  هب  دوخ  درادـن و  لاکـشا  ندرک  اـهر  دوش ؟ یم  بجاو  وا  رب  ياهراّـفک  اـیآ  تروص 
نودب جح ، زا  لبق  عّتمت و  ةرمع  زا  تغارف  زا  دـعب  هّکم  زا  جورخ   676 لاؤس دروآ . اج  هب  تسا  هدرفم  ةرمع  يارب  هک  ار  نآ  زامن  ءاـسن و 

ةرمع جح ، عّتمت و  ةرمع  نایم  رد  دروآ و  اج  هب  هدرفم  ةرمع  دوش و  مرحم  تشگرب  رد  دیاب  یلو  درادن ، لاکـشا  دراد ؟ یمکح  هچ  رذـع 
عّتمت ةرمع  زا  دعب  دهاوخب  رذع  نودب  ای  رذع  اب  یـسک  رگا   677 لاؤس دراد . میظع  باوث  هکلب  تسا ، زیاج  دروآ  اـج  هب  ًاررکم  ولو  هدرفم 

اب تشگزاب  زا  سپ  دوش و  جراخ  مارحا  اب  دـیاب  اـیآ  ًاـیناث  دوشیم ؟ دراو  همطل  وا  ّجـح  هرمع و  تّحـص  هب  اـیآ  ًـالّوا  دوش ، جراـخ  هّکم  زا 
هب ررـض  دروآ و  اج  هب  ار  هرمع  هدرفم و  ةرمع  هب  دوش  مرحم  تشگرب  رد  دور و  نوریب  هّکم  زا  دـناوتیم  دـهد ؟ ماجنا  جـح  مارحا ، نامه 
هچ وا  جورخ  دوش ، جراـخ  هّکم  زا  عّتمت  ةرمع  زا  ندـش  غراـف  زا  دـعب  دوش  راـچان  یـسک  رگا   678 لاؤس درادـن . عّتمت  ّجـح  عّتمت و  ةرمع 
نآ رگا  لـبق ، لاؤـس  ضرف  رد   679 لاؤس دروآ . اـج  هب  هدرفم  ةرمع  دوـش و  مرحم  تشگرب  رد  دـیاب  یلو  درادـن ، لاکـشا  دراد ؟ یمکح 

؟ دراد يرگید  ۀفیظو  ای  دوش  دراو  هّکم  هب  مارحا  نودب  ای  دوش  مرحم  دیاب  ایآ  درذـگب ، تاقیم  زا  هّکم  تمـس  هب  تشگزاب  هار  رد  صخش 
ةرمع يارب  دوش  مرحم  تیقاوم  زا  یکی  رد  تشگرب  رد  دیاب  جـح ؟ ای  عّتمت  ای  دـشاب  هدرفم  ةرمع  وا  مارحا  دـیاب  ایآ  دوش ، مرحم  دـیاب  رگا 

، دنکیم اضتقا  اهنآ  لغـش  هک  یناسک  ناوراک و  ۀمدخ   680 لاؤس درادن . وا  عّتمت  ِّجـح  وا و  عّتمت  ةرمع  هب  ررـض  وا  ةدرفم  ةرمع  هدرفم و 
مه مارحا  نودـب  ای  دـنوش  جراخ  دـنوش و  مرحم  دـیاب  ًامتح  ایآ  دـنناوتیم  رگا  دـنوش ؟ جراـخ  هّکم  زا  عّتمت  ةرمع  زا  دـعب  دـنناوتیم  اـیآ 

ةرمع دنوش و  هدرفم  ةرمع  هب  مرحم  تشگرب  رد  رگا  یلو  دنـشاب ، هتـشاد  دمآوتفر  دنناوتیم  مارحا  نودب  اهنآ  دنوش ؟ جراخ  دنناوتیم 
، دوش جراـخ  هّکم  زا  عّتمت  ةرمع  زا  دـعب  مارحا ، نودـب  رذـع و  نودـب  یـسک  رگا   681 لاؤس دـنراد . میظع  باوث  دـنروآ  اـج  هب  ار  هدرفم 
. تسا هدرک  هاـنگ  یلو  تسا ، حیحـص  وا  ِّجـح  تسا ؟ حیحـص  وا  ّجـح  اـیآ  دورب ، تاـفرع  هب  دوـش و  مرحم  هّکم  رد  ددرگزاـب و  هچناـنچ 

یمکح هچ  ددرگیم ، زاب  عقوم  هب  دشاب  هتشاد  نانیمطا  رازگجح  هک  یتروص  رد  هّکم ، کیدزن  ياهناکم  ءارح و  راغ  هب  نتفر   682 لاؤس
کی رد  هک  دنکیم  یقرف  ماکحا  رظن  زا  يو ، دورو  هّکم و  زا  عّتمت  ةرمع  زا  دعب  رازگجـح  ندـش  جراخ   683 لاؤس درادن . لاکشا  دراد ؟

دناوتیم جـح ، ماّیا  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  عّتمت و  ةرمع  زا  سپ  عّتمت  ّجـح  رئاز  ایآ   684 لاؤس درادـن . یقرف  هام ؟ ود  ای  دوش  عقاو  يرمق  هاـم 
. دناوتیم دروآ ؟  اج  هب  هدرفم  ةرمع 

نابرق دیع  هفرع و  زور  نییعت 

؟ دشاب ناتسبرع  تلود  عبات  دیاب  ای  دنک  صّحفت  قیقحت و  نابرق و ... دیع  هفرع و  زور  نییعت  يارب  رازگجح  تسا  زیاج  ایآ  > 685 لاؤس <

ای نامگ  نابرق و ... دیع  هفرع و  زور  نییعت  رد  یـسک  رگا  > 686 لاؤس . < دشاب جح  لامعا  رد  اهنآ  عبات  دنکن و  صحفت  قیقحت و  دـیاب 
. دـنک راتفر  اهنآ  راتفر  قبط  دـیاب  دراد ؟ جـح  لامعا  يارب  یفیلکت  هچ  تسا ، هدرک  مالعا  هابتـشا  ناتـسبرع  تلود  هک  درک  لـصاح  نیقی 
دهد و ماجنا  ار  ینم  لامعا  دـیع  زور  دـنک و  فوقو  هفرع  زور  تقو  نییعت  رد  طایتحا  تهج  هب  رازگجـح  تسا  زیاج  ایآ  > 687 لاؤس <

. تـسین زیاـج  هـکلب  تـسین ، مزـال  دـهد ؟ ماـجنا  راـب  ود  ًاـطایتحا  ار  لاـمعا  روـطنیمه  دـنک و  فوـقو  ددرگرب و  تاـفرع  هـب  رهظ  ًاددـجم 
تروص ره  رد  ای  تسا  بجاو  میشاب  هتشادن  نآ  فالخ  هب  نیقی  یتقو  ناتسبرع ، تلود  يوس  زا  دیع  زور  مالعا  زا  ّتیعبت  > 688 لاؤس <

مالعا هابتشا  نابرق  دیع  زور  هک  دنک  نیقی  ای  دَرب  نامگ  جح  زا  دعب  یسک  رگا  > 689 لاؤس . < تسا بجاو  تروص  ره  رد  تسا ؟ بجاو 
زا دـیاب  مه  هزور  راطفا  تقو  اهزامن و  تقو  رد  نیرئاز  اـیآ  > 690 لاؤس . < تسا حیحـص  وا  ّجح  درادیمکح ؟ هچ  وا  جّح  تسا ، هدـش 

نایم رد  رگا  دـیاب  اهزامن  رد  دـیاین و  اهنآ  نایم  رد  دـنامب و  لزنم  رد  راطفا  ماگنه  ناضمر  كرابم  هام  رد  دـیاب  دـننک ؟ ّتیعبت  هّکم  لها 
691 لاؤس دنک . هداعا  ار  دوخ  زامن  ًادعب  ای  ًالبق  یلو  دنک ، تکرش  اهنآ  ياهزامن  رد  تسا  دّکؤم  ِّبحتسم  دناوخب و  ار  زامن  تسا ، اهنآ 
قفا و هب  دیاب  ار  هام  لّوا  دنراد ، زور  هد  دصق  هنیدم  ای  هّکم  رد  دنوشیم و  فّرـشم  هدرفم  ةرمع  هب  ناضمر  كرابم  هام  زا  لبق  هک  یناسک 

. دننک لمع  اهنآ  ماکحا  قبط  دیاب  ناشدوخ ؟ عجرم  روشک و  ای  دنریگب  هزور  ناتسبرع  مالعا 
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تافرع رد  فوقو 

، دـیآ شوه  هب  هفرع  زور  بورغ  زا  دـعب  دوش و  شوهیب  هفرع ، يراـیتخا  فوقو  زا  لـبق  دورب و  تاـفرع  هب  رازگجـح  رگا  > 692 لاؤس <

دورب و تافرع  هب  عّتمت  ةرمع  مامتا  زا  دعب  جـح و  مسوم  رد  یـسک  رگا  > 693 لاؤس . < تسا حیحص  تسا ؟ حیحـص  وا  ّجح  وا و  فوقو 
؟ دراد یتروص  هچ  وا  ّجح  دیایب ، شوه  هب  جح  لامعا  نایاپ  زا  دعب  دوش و  شوهیب  رعـشم ، يرایتخا  فوقو  ای  هفرع  يرایتخا  فوقو  زا  لبق 

زاب بورغ  زا  دعب  ات  دوش و  جراخ  تافرع  زا  ًادمع  هفرع  زور  یعرـش  بورغ  زا  لبق  رازگجح  رگا  > 694 لاؤس . < تسین حیحص  وا  ِّجح 
. تسا هدرک  هانگ  هچرگ  تسا ، حیحص  وا  ّجح  تسیچ ؟ جح  مامتا  هراّفک و  ثیح  زا  وا  ۀفیظو  دنکیم و  ادیپ  یتروص  هچ  وا  ِّجح  ددرگن ،

لبق لاؤس  ضرف  رد  > 696 لاؤس . < تسا لطاب  جح  تسا ؟ لطاب  جح  دوش ، كرت  ندوب  روذـعم  ۀطـساو  هب  نیفوقو  رگا  > 695 لاؤس <

بوجو تروص  رد  لـبق  لاؤـس  ضرف  رد  > 697 لاؤس . < تسا مزال  تسا ؟ مزال  جـح  ةداعا  دـعب  ياهلاس  رد  جـح ، نـالطب  تروص  رد 
رگا >  698 لاؤس . < تسا طرـش  تعاطتـسا  دوش ؟ هداعا  دـیاب  تروص  ره  رد  ای  تسا  مزـال  دـعب  ياـهلاس  رد  تعاطتـسا  طرـش  هداـعا ،

ددرگ و زاب  يرگید  تهج  هب  ای  ددرگ  زاب  دوش و  مدان  ًادعب  یلو  دنک ، كرت  ار  تافرع  ًادـمع  هفرع  زور  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  رازگجـح 
مامتا هراّفک و  تخادرپ  ظاحل  زا  وا  ۀفیظو  دـنکیم و  ادـیپ  یتروص  هچ  وا  ّجـح  دـناسر ، نایاپ  هب  ار  يرایتخا  فوقو  دـنامب و  دوش و  مدان 

يراـیتخا فوقو  يدـمع  كرت  ةراـفک  تهج  هب  هک  یـسک  > 699 لاؤـس . < درادـن مه  ياهفیظو  تسا و  حیحـص  وا  ّجـح  تسیچ ؟ جـح 
ًامتح ای  دریگب  ار  اههزور  نیا  دوشیم  مه  نطو  رد  ایآ  دریگب و  مه  رـس  تشپ  ار  اههزور  ًامتح  دیاب  ایآ  دریگب ، هزور  دراد  هفیظو  تافرع ،

تافرع فوقو  مامتا  زا  سپ  رازگجح  ایآ  > 700 لاؤس . < دریگب ار  اههزور  تسناوت  اجک  ره  تقو و  ره  دناوتن  رگا  دشاب ؟ هّکم  رد  دـیاب 
هب ار  دوخ  رجف  عولط  زا  لبق  ای  بش  ۀمین  رد  دورب و  رگید  ياج  ای  هّکم  هب  یتعاس  دنچ  دـناوتیم  ای  دـنامب  حبـص  ات  دورب و  رعـشم  هب  دـیاب 
نآ ةراّفک  دناوتن  دنک و  كرت  ًادمع  ار  تافرع  يرایتخا  فوقو  هک  یـسک  > 701 لاؤس . < دنکیم تیافک  دنک ؟ فوقو  دناسرب و  رعـشم 

تافرع يراـیتخا  فوقو  رد  اـیآ  > 702 لاؤـس . < دریگب هزور  زور  هدـجه  دـناوتب ، اـجک  ره  تقو و  ره  دراد ؟ ياهفیظو  هـچ  دزادرپـب ، ار 
تافرع رد  برغم  ات  دیاب  درادن ؟ لاکـشا  دنک ، چوک  بورغ  زا  لبق  رگا  ای  دـشاب  تافرع  رد  باتفآ  بورغ  ماگنه  رازگجـح  تسا  بجاو 

هب ندیسرن  فوخ  تافرع ، رد  وا  يرارطـضا  فوقو  یلو  دسرب ، تافرع  هب  مهد  بش  يرذع ، ۀطـساوهب  یـسک  رگا  > 703 لاؤس . < دشاب
دیاب هکنیا  ای  دسرب  رعـشم  هب  ات  دـنک  اهر  ار  تافرع  فوقو  دـیاب  ایآ  تسیچ ؟ وا  ۀـفیظو  دـشاب ، هتـشاد  هارمه  هب  ار  رعـشم  يرایتخا  فوقو 

>704 لاؤس . < دنک كرد  ار  ود  ره  يرارطضا  فوقو  دیاب  دنک ؟ كرد  ار  رعشم  مّود  يرارطضا  فوقو  دعب  تافرع و  يرارطضا  فوقو 
هب لصّتم  ياهنیمز  رد  هتوتیب  فوقو و  دشاب ، گنت  هتوتیب  فوقو و  يارب  ّتیعمج  ترثک  ۀطساو  هب  ینم  ای  رعـشم  ای  تافرع  يارحـص  رگا 

اجک ره  دـیاب  دنـشاب ؟ یلـصا  فقاوم  حطـس  مه  ای  رتتسپ  ای  رتعفترم  اهنیمز  نآ  هک  دـنک  یمیقرف  اـیآ  دراد ؟ یمکح  هچ  فقاوم ، نیا 
. تسا حیحص  دراد ؟ یمکح  هچ  وا  ِّجح  دشاب ، باوخ  ار  تافرع  رد  فوقو  تّدم  مامت  یـسک  رگا  > 705 لاؤس . < دنک فوقو  دناوتیم 
، تافرعیکیدزن رد  هدوب و  تافرع  هار  رد  یـسک  رگا  ای  دـشاب  یعرـش  رهظ  ماگنه  زا  تسا  بجاو  تافرع  رد  فوقو  اـیآ  > 706 لاؤس <

. درادن لاکشا  درادن ؟ لاکشا  دسرب  تافرع  هب  هلصاف  اب  یمکو  دوش  رهظ 

مارحلارعشم رد  فوقو 

هب رگا  دنک ؟ فوقو  دسرب و  رعـشم  هب  ات  دراد  تقو  ردقچ  دنکیم ، تکرح  رعـشم  تمـس  هب  تافرع  زا  برغم  هک  یـسک  > 719 لاؤس <

هب رعشم  رد  ار  دیع  بش  زا  یتمسق  هک  یسک  > 720 لاؤس . < درادن لاکشا  دوشیم ؟ هچ  دیسر  رعـشم  هب  رید  دش و  لّطعم  هار  رد  یلیالد 
ثیح زا  دـنکیم و  ادـیپ  یمکح  هچ  وا  ّجـح  ددرگن ، زاب  باتفآ  عولط  زا  دـعب  اـت  دوش و  جراـخ  رعـشم  زا  رجف  عولط  زا  لـبق  یلو  درب  رس 

هب لهج  رثا  رد  رازگجـح  رگا  > 721 لاؤس . < تسا حیحـص  وا  ّجـح  یلو  تسا ، هدرک  هاـنگ  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دراوم ، ریاـس  هراّـفک و 
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وا ّجح  روصق ؟ ای  دشاب  ریـصقت  رثا  رد  نآ  لهج  هک  دنکیم  یقرف  ایآ  دراد ؟ یمکح  هچ  وا  ّجـح  دـسرن ، رعـشم  يرایتخا  فوقو  هب  هلئـسم 
دیاب ًامتح  ای  تسا  زیاج  ًاـقلطم  رعـشم  يرارطـضا  فوقو  اـیآ  > 722 لاؤس . < تسا هدرک  هاـنگ  ریـصقت  تروـص  رد  یلو  تسا ، حـیحص 

هب فوقو  تافرع و  هب  فوقو  روذعم ، رگا  > 723 لاؤس . < تسا زیاج  ًاقلطم  درادیتوافت ؟ درم  نز و  يارب  ایآ  و  دشاب ؟ يرذع  ۀطـساوهب 
وا ّجـح  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  مارحا  زا  جورخ  اـی  هراّـفک  تهج  زا  دراد و  یمکح  هچ  وا  ّجـح  دـنک ، كرد  يرارطـضا  تـقو  رد  ار  رعـشم 

تسا باتفآ  عولط  ماگنه  درک ، چوک  مارحلارعـشم  زا  دوشیم  هک  ینامز  نیلّوا  > 724 لاؤس . < درادن مه  يرگید  ۀفیظو  تسا و  حیحص 
رد فوقو  ماگنه  ایآ  > 725 لاؤس . < نآ رخآ  ولو  دشاب ، مارحلارعشم  رد  دیاب  باتفآ  عولط  تسا ؟ زیاج  مه  باتفآ  عولط  زا  لبق  یمک  ای 

، يریپ ریظن  یلئالد  هب  هک  يدارفا  اـیآ  > 726 لاؤس . < تسین مزال  تسا ؟ مزال  ندوب ) لسغ  ای  وضو  اب   ) يرهاظ تراـهط  تیاـعر  رعـشم ،
ره ینامز ؟ هچ  زا  دنوش ؟ جراخ  رتدوز  دنناوتیم  دننک ، كرت  ار  رعشم  عقوم  هب  دنناوتیمن  ّتیعمج  ترثک  رثا  رد  دنروذعم و  يرامیب و ...

درفا دـنراچان  هک  ضیرم  ریپ و  دارفا  ناهارمه  اـی  ناوراـک  ییارجا  نالوئـسم  همدـخ و  > 727 لاؤس . < درادن لاکـشا  دـنوش  جراخ  تقو 
ایآ >  728 لاؤس . < تسین مزـال  دـندرگ ؟ زاـب  رعـشم  هب  يراـیتخا  فوقو  كرد  يارب  دـیاب  اـیآ  دـنهد ، چوک  رعـشم  زا  رتدوز  ار  روذـعم 
ّجح هب  ياهمطل  تروص  نیا  رد  دنوش ؟ جراخ  رعشم  زا  رتدوز  نانآ  اب  دنناوتیم  زین  روذعم  دارفا  ناراتسرپ  ناهارمه و  ناوراک و  نیلوئسم 

هتـشاد هدهع  رب  ار  روذعم  دارفا  یهارمه  ای  دشاب  روذعم  جـح  بیان  رگا  > 729 لاؤس . < درادن يررـض  دنناوتیم و  دوشیمن ؟ دراو  نانآ 
رب رعشم  يرارطضا  فوقو  يارب  رازگجح  ندوب  روذعم  صیخـشت  > 730 لاؤس . < دناوتیم دوش ؟ جراخ  رعـشم  زا  رتدوز  دناوتیم  دشاب ،
هک تسا  یماـگنه  رعـشم  زا  جورخ  تـقو  > 731 لاؤس . < تسا وا  دوـخ  ةدـهع  رب  ّیلو و ؟... ریدـم و  کـشزپ و  اـی  تسوا  دوـخ  ةدـهع 
>732 لاؤس . < دـشاب باتفآ  عولط  زا  دـعب  دـیاب  باتفآ ؟ عولط  ماگنه  ای  تفر ، هار  غارچ  نودـب  دوشیم  دوش و  یم  نشور  اوهيرادـقم 

؟ دنک چوک  باتفآ ، عولط  ای  اوه  ندش  نشور  زا  لبق  دناوتیم  درک ، كرد  رعشم  رد  ار  دیع  زور  نیعولّطلانیب  یسک  رگا 

هرمج یمر 

زا تارمج  یمر  ایآ   739 لاؤس تسا . حیحص  تسا ؟ حیحص  دناهتخاس ، تارمج  رد  نونکا  هک  يرتم  راوید 25  یمامت  یمر  ایآ   738 لاؤس
رما نیا  يارب  دـناوت  یم  درادـنيرذع ، تارمج  یمر  يارب  تسا و  ملاس  هک  یـسک  اـیآ   740 لاؤس تسا . زیاج  تسا ؟ زیاج  یناـقوف  ۀـقبط 

ماجنا ار  جـح  لامعا  ۀـیقب  هک  یناسک  زا  تباین  هب  دـناوتیم  تسا  یمر  لوغـشم  دوخ  هک  یـسک  اـیآ   741 لاؤس دـناوتیمن . دریگب ؟ بیان 
ریاس اپ و  اب  ای  دوش  باترپ  تسد  اب  ًاـمتح  دـیاب  گنـس  اـیآ   742 لاؤس دناوتیم . دـنک ؟ تارمج  یمر  دنتـسین ، یمر  هب  رداق  یلو  دـناهداد 

دنکیم یقرف  تارمج  یمر   743 لاؤس تسا . يزجم  ندب  ءازجا  اب  دناوتن  رگا  یلو  دشاب ، تسد  اب  دـیاب  دـنکیم ؟ تیافک  مه  ندـب  ءازجا 
هک دنیبب  یجاح  دیاب  تارمج  یمر  رد  ایآ   744 لاؤس دهد . ماجنا  زور  رد  دناوتن  رگم  دشاب ، زور  رد  دیاب  زور ؟ ای  دوش  ماجنا  بش  رد  هک 

هدروخ یمر  ِّلحم  هب  گنـس  هک  دـنادب  دـیاب  تسا ؟ یفاک  دـنک  باترپ  نآ  فرط  هب  هک  رادـقم  نیمه  اـی  دروخیم  یمر  لـحم  هب  گـنس 
دیاب هچ  ریخ  ای  تسا  هدروخ  یمر  لحم  هب  هک  دـشن  نئمطم  یلو  درک ، باـترپ  ار  گنـس  تارمج  یمر  رد  یجاـح  رگا   745 لاؤس تسا .

هدرکن تباصا  یمر  لحم  هب  اهگنـس  زا  یکی  هک  درک  لصاح  نیقی  یجاـح  یمر ، ماـمتا  زا  سپ  رگا   746 لاؤس دنک . هداعا  دیاب  دـنکب ؟
، بّالق لثم  ياهلیـسو  اب  رترود  هار  زا  رگا  ای  تسا  زیاج  تسد  اب  طقف  تارمج  یمر  ایآ   747 لاؤس دنک . هداعا  دیاب  دنکب ؟ دیاب  هچ  تسا ،

یمر دـیاب  لّوا  تـسا ، يرگید  بیاـن  تارمج  یمر  يارب  هـک  یـسک   748 لاؤس دـشاب . تسد  اب  دـیاب  درادـن ؟ لاکـشا  دوش  باترپ  گنس 
هداتـسیا دیاب  ًامتح  هدننک  یمر  ایآ   749 لاؤس دنکیمن . قرف  درادـن ؟ لاکـشا  داد  ماجنا  ار  بیان  یمر  لّوا ، رگا  ای  دـهد  ماجنا  ار  شدوخ 

رد ایآ   750 لاؤس درادن . لاکـشا  دشاب  تلاح  ره  هب  درک ؟ یمر  دوشیم  مه  رادخرچ  یلدنـص  يور  ای  ناویح  رب  راوس  ای  هتـسشن  ای  دـشاب 
هک یسک   751 لاؤس دنک . یمر  هناگادج  مادکره  يارب  دیاب  یلو  درادن ، لاکشا  دش ؟ بیان  رفن  کی  زا  شیب  يارب  دوشیم  تارمج  یمر 

. تسا زیاج  دوشب ؟ مه  نارگید  بیان  هنع ، ٌبونم  یمر  رب  هوـالع  تارمج ، یمر  رد  دـناوتیم  تسا ، يرگید  بیاـن  عّتمت  ِّجـح  رد  شدوخ 
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يدعب گنس  ًاعیرس  ناوتیم  ای  دوش  داجیا  يدعب  گنس  باترپ  هرمج و  هب  یلبق  گنس  تباصا  نیب  ینامز  ۀلصاف  تسا  مزال  ایآ   752 لاؤس
لاکـشا دنک ، باترپ  هرمج  هب  گنـس  تفه  زا  رتشیب  ًاطایتحا  هک  دنک  دـصق  لّوا  زا  یـسک  رگا   753 لاؤس درادن . لاکـشا  درک ؟ باترپ  ار 

زا سپ  ای  دریگ  تروص  یلبق  گنس  باترپ  زا  سپ  هرمج ، هب  گنس  ره  باترپ  دیاب  ایآ   754 لاؤس دشابن . رتمک  دیاب  درادن ، لاکشا  دراد ؟
زا رتشیب  نانیمطا  يارب  دوشیم  اـیآ   755 لاؤس هرمج . هب  تسا  گیر  تفه  ندروخ  طاـنم  درادـن و  یقرف  هرمج ؟ هب  یلبق  گنـس  تباـصا 

. درادـن لاکـشا  دومن ؟ بوسحم  هبترم  کـی  ار  همه  تباـصا  تروص  رد  درک و  باـترپ  مه  اـب  گنـس  دـنچ  هبترم  ره  رد  گنـس  تباـصا 
تقو ای  دننک  یمر  دنناوتیم  باتفآ  عولط  ات  برغم  زا  دیع  بش  تقو  ره  رد  ایآ  دنراد ، رذـع  دـیع  زور  یمر  يارب  هک  یناسک   756 لاؤس

758 لاؤس درادن . لاکـشا  دننک ؟ یمر  دیعبش  رد  دـنناوتیم  مه  نیروذـعم  ناهارمه  ایآ   757 لاؤس درادن . یصاخ  تقو  دراد ؟ یّـصاخ 
؟ دـشاب ریپ  ای  ضیرم  ًامتح  دـیاب  ای  دوشیم  بوسحم  روذـعم  هرمج ، یمر  ای  نیفوقو  كرد  يارب  دراد ، ّتیعمج  ماحدزا  فوخ  هک  یـسک 

ریـصقت ینابرق و  مهدزای  زور  دننک و  یمر  مهدزای  بش  دـنناوتیم  اهنآ  ناهارمه  نیروذـعم و  ایآ   759 لاؤس دوشیم . بوسحم  روذعم 
تیافک تسا ؟ یفاک  دوب  رعـشم  رد  رگا  ای  تسا  مرح  زا  هک  دوش  قیقحت  دـیاب  گیر  تشادرب  يارب  ایآ   760 لاؤس درادن . لاکشا  دنیامن ؟
تروص نیا  رد  دنک ؟ هچ  دیاب  رازگجح  دوشن ، ماجنا  دـیع  زور  باتفآ  بورغ  ات  ًالهج  ای  ًاوهـس  هبقع  ةرمج  یمر  رگا   761 لاؤس دنکیم .

رگا دروآ و  اج  هب  ار  لامعا  ریاس  ًادـعب  دـنک و  هرمج  یمر  دـناوتیم  تقو  ره  دروآ ؟ اج  هب  دـیاب  تقو  هچ  ار  لامعا  ریاس  یناـبرق و  حـبذ 
يرگید دوشیم و  وا  هب  ّقلعتم  هدرک ، عمج  شدوخ  یمر  يارب  يرگید  هک  یگنـس  اـیآ   762 لاؤس درادن . لاکـشا  دزادنیب  لامعا  زا  ریخأت 

ایآ داد ؟ ماجنا  ار  هبقع  ةرمج  یمر  دـیع  بش  رد  دوشیم  اـیآ   763 لاؤس دناوتیمن . وا  ةزاجا  نودب  دنک ؟ یمر  اهگنـس  نآ  اب  دناوتیمن 
هب اج  ار  دیع  زور  رد  ینم  لامعا  یـسک  رگا   764 لاؤس درادن . لاکشا  رارطضا  تروص  رد  دراد ؟ توافت  رارطضا  رایتخا و  هلئـسم  نیا  رد 

، دمع تروص  رد  تسا  دنمـشهاوخ  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دنکیم و  ادیپ  یمکح  هچ  وا  ّجح  دنکن ، تیاعر  ار  نآ  بیترت  دـهد و  ماجنا  اج 
765 لاؤس تسین . لطاب  وا  ّجح  دمع  تروص  رد  هکلب  درادن ، لاکشا  وهس  لهج و  تروص  رد  دییامرف ؟ خساپ  هناگادج  لهج  ای  وهس و  ای 
هب دوش ؟ لصاح  نانیمطا  دیاب  هنوگچ  تسا ؟ رکب  تسا ، دوجوم  ینم  فارطا  ای  رعـشم  رد  هک  ییاهگنـس  داد  صیخـشت  ناوتیم  هنوگچ 

دیاب دوشیم  عمج  یمر  يارب  هک  گنس  ای  گیر  ایآ   766 لاؤس تسین . زیاج  هکلب  تسین ، مزال  مه  صّحفت  درادرب و  گنس  فراعتم  روط 
لاح رد  هک  رفن  ود  گنـس  رگا   767 لاؤس تسین . زیاج  هکلب  تسین ، مزال  اهزیچ  هنوگنیا  رد  صّحفت  یلو  دشاب  كاپ  دـیاب  دـشاب ؟ كاپ 

لاکـشا دراد ؟ لاکـشا  دوش ، هرمج  هب  يرگید  باترپ  بجوم  یکی  باتـش  اـی  دـسرب  هرمج  هب  مه  اـب  دـنک و  تباـصا  مه  هب  دنتـسه  یمر 
یمر گنس  رگا   769 لاؤس تسا . اج  هب  رایـسب  یلو  تسین ، مزال  تسا ؟ مزال  لسغ  اـی  وضو  نتـشاد  یمر ، ماـگنه  اـیآ   768 لاؤس درادن .
تفه زا  شیب  ًاـطایتحا  یـسک  رگا   770 لاؤس تسا . یفاک  تسا ؟ یفاک  دروخب ، هرمج  هب  دـنک و  هنامک  دـنک و  تباـصا  ییاـج  هب  هدـننک 

ۀطساوهب یتقو   771 لاؤس دنک . كرت  دیاب  هک  دـنک  ادـیپ  يرگیـساوسو  تلاح  رگم  درادـن ، لاکـشا  دراد ؟ لاکـشا  دـنک ، باترپ  گنس 
دیاب دنک ؟ یمر  دیع  زور  رد  دیاب  ًامتح  ای  دنک  یمر  بش  رد  دـناوتیم  مه  بیان  ایآ  دوشیم ، هتفرگ  بیان  هبقع  ةرمج  یمر  يارب  يرذـع 
هرمج قدص  ضرف  اب  دشاب  ینم  زا  جراخ  هبقع  ةرمج  هتفای  هعسوت  نوتس  زا  یتمسق  رگا  تارمج ، ریخا  ۀعسوت  اب   772 لاؤس دشاب . زور  رد 
نانآ ناهارمه  نیروذـعم و  ناوناـب و  هکنیا  هب  هّجوت  اـب   773 لاؤس تسا . حیحـص  تسا ؟ حیحـص  تمـسق  نآ  یمر  ایآ  راوید ، عومجم  رب 

رد زاوج  ضرف  رد  و  تسا ؟ زیاج  مه  مهدزاـی  بش  اـی  دـشاب  دـیع  بش  دـیاب  ًاـمتح  اـیآ  دـنهد ، ماـجنا  بش  ار  مهد  ِزور  یمر  دـنناوتیم 
ماجنا زور  رد  دیاب  دهد  ماجنا  زور  رد  دناوتیم  رگا  بیان  دشاب و  دـیع  بش  دـیاب  تسا ؟ زیاج  زین  دنـشاب  هرمج ) يارب   ) بیان هک  یتروص 

نانز زا  رفن  دـنچ  یمر  تباـین  شدوخ و  یمر  ماـجنا  يارب  تسا ، هدـش  فّرـشم  جـح  هب  هک  یتقو  دراد  ناـعذا  یـصخش   774 لاؤس دهد .
هابتـشا نیا  ناربج  يارب  تسا ؟ حیحـص  ناهارمه  وا و  ّجح  ایآ  تروص  نیا  رد  تسا ، هدرک  باترپ  هرمج  هب  مه  اب  ار  گنـس  تفه  هارمه ،

یسک يارب  دیع  حبص  رد  هبانتسا  ایآ   775 لاؤس دنک . ناربجيرگید  ای  شدوخ  ای  يرسک ، يارب  دیاب  تسا و  حیحـص  جح  دنکب ؟ دیاب  هچ 
، دنک ینابرق  دناوتب  دیع  زور  هکنیا  يارب  ایآ  تسا و  زیاج  دنک ، یمر  دناوتیم  شدوخ  هبقع ، ةرمج  ِیتولخ  رد  نابرق  دیع  رهظ  زا  دـعب  هک 
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اب یلمعتـسم  گیر  رگا   776 لاؤس دنک . هرمج  یمر  وا  دوخ  دـیاب  درادـن  تّقـشم  رگا  دریگب ؟ بیان  هرمج  یمر  يارب  حبـص  رد  دـناوتیم 
مزال یلیصفت  ملع  ای  تسا ؟ یفاک  دوش  یمر  هرمج  هب  گیر  تشه  هک  نیمه  ایآ  دوش ، هّبـشتم  طولخم و  هدشيروآعمج  رکب  ياهگنس 
نیح رد  هنعٌبونم  رگا   777 لاؤس دنکیم . تیافک  گیر  تشه  ندز  تسا ؟ لمعتـسم  مادک  رکب و  گیر  مادک  دشاب  مولعم  دیاب  تسا و 

طـسو رد  یلو  تسین ، مزال  مّود  تروص  رد  دنک ؟ هداعا  ار  یمر  دیاب  شدوخ  دوش ، فرطرب  شرذـع  وایمر ، مامتا  زا  دـعب  ای  بیان  یمر 
ار زور  رد  یمر  ًانایصع  هرمج ، یمر  بیان  رگا   778 لاؤس دهد . ماجنا  ًالک  ار  هرمج  یمر  تسا  رتهب  دنک و  یمر  ار  هدنامیقاب  شدوخ  دیاب 
هب دــناوتیم  هـکنیا  رّوـصت  هـب  هرمج ، یمر  بیاــن  رگا   779 لاؤـس دوـشیم . لـطاب  وا  تباـین  دراد ؟ یمکح  هـچ  وا  تباــین  دــنک ، كرت 
وا تباـین  تسیچ ؟ شاهفیظو  دراد و  یمکح  هچ  شتباـین  دورب ، ینم  هب  یمر  يارب  تسناوـتن  مهدزاود  زور  دـمآ و  هّـکم  هـب  ددرگربینم ،

طرش هرمج ، یمر  تّحص  يارب  اهگنـس  ندوب  حابم  ایآ   780 لاؤس دنک . لمع  هفیظو  هب  وا  ات  دـیوگب  هنعٌبونم  هب  دـیاب  دوشیم و  لطاب 
رگا  781 لاؤس دـشاب . حابم  دـیاب  درک ؟ یمر  ناوتیم  وا ، تیاضر  نودـب  هدرک ، عمج  يرگید  هک  یگنـس  اـی  یبصغ  گنـس  اـب  اـی  تسا ؟
یمر تسا  مزال  هبقع ، ةرمج  ياضق  زا  دـعب  دوش ، هّجوتم  مهدزاود  زور  رد  هداد و  ماجنا  طـلغ  دـیع  زور  رد  ار  هبقع  ةرمج  یمر  یـصخش 

ۀچـضوح لخاد  دـنکن و  تباـصا  نوتـس  هب  اهگنـس  هرمج ، یمر  رد  رگا   782 لاؤس دـنک . رارکت  دـیاب  دـنک ؟ رارکت  زین  ار  مهدزاـی  زور 
فارطا هک  ییاهگنس  هب  دنکن و  تباصا  نوتس  هب  اهگنس  هرمج ، یمر  رد  رگا   783 لاؤس تسین . یفاک  تسا ؟ یفاک  دتفیب ، نآ  فارطا 

دننکیمر و فرط  مادک  زا  ار  تارمج  هک  دنکیم  یتوافت  ایآ   784 لاؤس تسین . یفاک  تسا ؟ یفاک  دروخب ، تسا  نآ  درگادرگ  هرمج و 
هناگهس تارمج  یمر  ایآ   785 لاؤس درادن . توافت  دراد ؟ یتوافت  نآ  تّحص  يارب  یمر  ماگنه  ندوب  هلبق  هب  ور  ای  ندوب  هلبق  هب  تشپ  ایآ 

786 لاؤس دشاب . روذعم  رگم  دشاب ، زور  رد  دیاب  تسا ؟ زیاج  مه  بش  رد  ًاقلطم  ای  دشاب  زور  رد  دـیاب  ًامتح  مهدزاود ، مهدزای و  زور  رد 
هب رهظ  زا  لبق  دناوتیم  ای  دنامب  ینم  رد  رهظ  ات  مهدزاود  زور  دیاب  ایآ  دهدیم ، ماجنا  ار  هناگهس  تارمج  یمر  مهدزاود  بش  هک  یـسک 

لامعا دورب و  هّکم  هب  یمر  زا  لبق  مهدزاود ، حبص  دناوتیم  رازگجح  ایآ   787 لاؤس دنک . چوک  ینم  زا  یمر  زا  دعب  دناوتیم  دورب ؟ هّکم 
زا لبق  دـهد و  ماجنا  ار  هناگهس  تارمج  یمر  دـنامب و  ینم  رد  رهظ  زا  دـعب  اـت  ددرگربینم و  هب  رهظ  زا  شیپ  دروآ و  اـج  هب  ار  هناگجـنپ 

بش هک  یسک   788 لاؤس درادن . یتوافت  دـناوتیم و  دراد ؟ یتوافت  رارطـضا  رایتخا و  لاح  رد  مکح  نیا  ایآ  دـنک ؟ چوک  ینم  زا  بورغ 
یـسک نینچ  دـنامب ؟ رهظ  اـت  ددرگربینم و  هب  مهدزاود  زور  تسا  بجاو  دوریم ، هّکم  هب  دـنکیم و  هتوتیب  ار  بش  لّوا  ۀـمین  مهدزاود ،

ینم هب  دیاب  يرگید ؟ تقو  ای  مهدزاود  زور  رهظ  زا  دعب  ای  دهد  ماجنا  بش  لّوا  ۀـمین  ۀـتوتیب  زا  دـعب  دـیاب  ار  مهدزاود  زور  تارمج  یمر 
هچ دراد و  یمکح  هچ  وا  ّجح  دیامن ، كرت  ًادـمع  ولو  ار  تارمج  یمر  یـسک  رگا   789 لاؤس دـنک . تارمج  یمر  رهظ  زا  لبق  ددرگرب و 

سپ یبقع و  دعب  یلوا و  ةرمج  ادتبا  یسک  رگا   790 لاؤس دنک . كرادت  دیاب  تسا و  حیحص  وا  ّجح  دنکیم ؟ ادیپ  ناربج  يارب  ياهفیظو 
یفاک دنک ، یمر  ار  یبقع  دـعب  یطـسو و  ةرمج  رگا  ای  دـنک  هداعا  ار  یمر  لّوا  زا  دـیاب  نآ  كرادـت  يارب  دـیامن ، یمر  ار  یطـسو  نآ  زا 

792 لاؤس تسین . زیاج  داد ؟ ماجنا  بش  رد  دوشیم  ار  هناگهس  تارمج  یمر  رایتخا  تلاـح  رد  اـیآ   791 لاؤس دریگب . رـس  زا  دیاب  تسا ؟
یسک رگا   793 لاؤس تسا . حیحـص  تسا ؟ حیحـص  وا  یمر  ایآ  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دوش ، ضئاـح  تارمج  یمر  ماـجنا  نیح  رد  نز  رگا 

ای دنک  ءاضق  ار  یمر  اهزور  نامه  بش  دیاب  ایآ  دـنک ، یمر  ار  هناگهس  تارمج  تسناوتن  مهدزاود  زور  مهدزای و  زور  يرذـع  ۀطـساوهب 
ةرمج یمر  هتسناوتن  دیع  زور  ّتیعمج  ماحدزا  تهج  هب  هک  یـسک   794 لاؤس دنک . اضق  تسناوت  هک  زور  ره  يرگید ؟ تقو  ای  دـعب  زور 

ار مهدزای  زور  یمر  مهدزای ، زور  ماحدزا  زا  فوخ  تهج  هب  عقوم  نامه  رد  دنکیمر و  مهدزای  بش  دـناوتیم  ایآ  دـهد ، ماجنا  ار  هبقع 
؟ دریگب بیان  رما  نیا  يارب  دناوت  یم  درادنيرذع ، تارمج  یمر  يارب  تسا و  ملاس  هک  یـسک  ایآ   795 لاؤس دناوتیم . دروآ ؟ اج  هب  مه 

طرـش یفرع  تالاوم  تسا ؟ مزال  هرمج  ره  ِیمر  گنـس  تفه  باترپ  رد  تالاوم  تیاعر  یلاعترـضح  ياوتف  هب  ایآ   796 لاؤس دناوتیمن .
ماحدزا هک  يرگید  تقو  رد  اـی  دریگب  بیاـن  تسا  رتهب  تسا ، تارمج  یمر  زا  روذـعم  ّتیعمج  ماـحدزا  رد  هک  یـسک   797 لاؤس تسا .

، تسا راتخم  وا  دیامن ؟ یمر  بش  رد  دناوتیم  ای  دـنک  یمر  تقو  رد  دـیاب  ًامتح  وا  تفرگ  بیان  روظنم  نیا  هب  رگا  و  دـنک ؟ یمر  تسین ،
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. تسا رتمک  ّتیعمج  هک  یتقو  ای  تباین و  رد  دوشیم  راـتخم  هک  دـشاب  روذـعم  مه  بیاـن  رگم  دـنک  یمر  زور  رد  دـیاب  ًاـمتح  بیاـن  یلو 
ار یمر  دهاوخب  تعاس  دنچ  زا  دعب  دنک ، عطق  ار  دوخ  یمر  یلئالد  هب  اهگنـس ، باترپ  يانثا  رد  هرمج و  یمر  رد  یـسک  رگا   798 لاؤس
. دریگب رـس  زا  دشاب ؟ هدرک  باترپ  گنـس  دنچ  هک  دنکیم  یقرف  ایآ  دهد ؟ همادا  دناوتیم  ای  دریگ  رـس  زا  ار  هرمج  یمر  دیاب  دهد ، همادا 

ناربج تسا ، هدرکن  تباصا  اهنآ  زا  یکی  رگا  ًالثم  هک  دـنک  باـترپ  گنـس  تفه  زا  رتشیب  ًاـطایتحا  هرمج  یمر  رد  یـسک  رگا   799 لاؤس
مرحمان اـب  دروخرب  زا  يریگولجيارب  تسا و  غولـش  یمر  ِّلـحم  هکنیا  يارب  اـهمناخ  اـیآ   800 لاؤس درادن . لاکـشا  دراد ؟ لاکـشا  دوش ،

ار ینم  زا  چوک  دصق  مهدزاود  زور  رهظ  زا  دعب  هک  جاّجح  زا  یـضعب  > 801 لاؤس . < دنناوت یم  دنریگب ؟ بیان  راک  نیا  يارب  دـنناوتیم 
ای دننک  هتوتیب  دندرگرب و  دیاب  ایآ  تروص  نیا  رد  دنوشیم ، عقاو  ینم  رخآ  رد  برغم  ماگنه  تیعمج ، ماحدزا  نادنب و  هار  رثا  رد  دنراد ،

همه زا  تباین  هب  ار  اهگنس  دناوتیم  تسا  رفن  دنچ  بیان  تارمج  یمَر  رد  هک  یسک   802 لاؤس دنرادن . ياهفیظو  دنراد ؟ يرگید  ۀفیظو 
، دناهتفر جح  هب  هک  انیبان  صاخشا  > 803 لاؤس . < دنک یمر  هناگادج  رفن  ره  يارب  دیاب  دنک ؟ یمَر  ادج  رفن  ره  يارب  دیاب  ای  دنک  باترپ 
هب هک  یسک  > 804 لاؤس . < دنریگب بیان  ّالا  دـنریگب و  رظان  دنـشاب  هتـشاد  يرظان  دـنناوتیم  رگا  دـنراد ؟ ياهفیظو  هچ  هرمجیمر  يارب 

ار ریصقت  ای  حبذ  دعب  دروآ و  اج  هب  ار  هناگهس  تارمج  یمر  مهدزاود  مهدزای و  زور  دناوتیم  تسا ، هدشن  ریصقت  حبذ و  هب  ّقفوم  یتهج 
رد دیاب  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دشاب  هتـشگرب  شدوخ  روشک  هب  صخـش  نآ  رگا  لبق  لاؤس  ضرف  رد  > 805 لاؤس . < دناوتیم دهد ؟ ماجنا 

یمر يارب  دوشیم  مه  رذـع  نودـب  هک  تسا  هدرک  رّوـصت  یـصخش  > 806 لاؤس . < دریگب بیان  تسین  اـج  نآ  شدوخ  رگا  دـعب  لاـس 
، تسا هدـیمهف  ار  هلئـسم  مکح  لامعا  مامتا  زا  دـعب  تسا و  هداد  ماجنا  شدوخ  ار  لامعا  ۀـیقب  هتفرگ و  بیان  نیاربانب  تفرگ . بیان  هرمج 

یمر ۀمادا  زا  هرمج ، هب  گنـس  دـنچ  باترپ  زا  دـعب  جاّجح  زا  یکی  > 807 لاؤس . < دوآ اـج  هب  ار  یمر  دـیاب  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  نونکا 
يارب رگید  نز  کــی  بناــج  زا  نز  کــی  رگا  > 808 لاؤـس . < دریگب بیاـن  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  تروـص  نـیا  رد  تـسا . هدـش  رجاـع 

. دناوتیم دشاب ؟ زور  رد  دیاب  وا  یمر  ًامتح  ای  دنک  یمر  بش  رد  دناوت  یم  ایآ  دوش ، بیان  هرمجیمر 

ینابرق

ینابرق

تسا مارح  راک  نیا  تسا ؟ حیحص  وا  ِّجح  وا و  ینابرق  ایآ  درخب ، یـسک  رگا  دیرخ ؟ سّمخم  ریغ  لوپ  اب  دوشیم  ار  ینابرق  ایآ   809 لاؤس
یمکح هچ  بجاو ، ّجح  ِینابرق  حبذ  يارب  ینیـشاملیاسو  زا  هدافتـسا   810 لاؤس دـنکیمن . لوبق  دـنوادخ  ار  یّجح  نینچ  و  سانلاّقح ، و 

هچ هن ، اـی  تسا  نهآ  تسین  موـلعم  هـک  لـیتساياهدراک  اـب  تاراّـفک  حـبذ  اـی  بـجاو  ّجـح  یناـبرق  حـبذ   811 لاؤـس تسا . زیاـج  دراد ؟
دربب و مان  یکییکی  ار  دوشیم  ماجنا  اهنآ  يارب  حبذ  هک  يدارفا  ینابرق  حباذ ، هک  تسا  بجاو  ایآ   812 لاؤس تسا . زیاج  درادیمکح ؟
813 لاؤس دوش . هدرب  مادک  ره  مان  دیاب  دنک ؟ ینابرق  ار  همه  رفن و  دص  نیا  يارب  دنفـسوگ  دص  نیا  ًالثم  دیوگب  دناوتیم  ای  دنک ؟ ینابرق 

هچره دراد ؟ هرافک  ایآ  تسناوتن  رگا  دـیامن ؟ ضیوعت  ای  ریهطت  ًاروف  دـیاب  اـیآ  دـش ، سجن  رازگجـح  مارحا  ساـبل  حـبذ ، ماـگنه  رد  رگا 
كرادت دیـسر ، نایاپهب  هّجحلايذ  هام  دـشن و  ماجنا  ینابرق  یلیلد  ره  هب  رگا   814 لاؤس درادن . هراّفک  درکن  رگا  یلو  دـنک ، ریهطت  رتدوز 

رما نیرشابم   815 لاؤس دشاب . جح  ماّیا  رد  ینم و  رد  دیاب  دشاب ؟ هّجحلايذ  هام  رد  دعب و  لاس  رد  دیاب  ای  تسا  زیاج  رگید  ياههام  رد  نآ 
نآ تراـظن  اـی  حـبذ  هب  دـنناوتیم  اـیآ  دـنیامن ، ضیوعت  اـی  ریهطت  دـنناوتیمن  دوشیم و  سجن  ناـنآ  ساـبل  دـننادب  هک  یتروص  رد  حـبذ 

؟ دراد ياهفیظو  هچ  یناـبرق  صوصخ  رد  تسا ، هدـش  دارفا  ّجـح  هب  لّدـبم  وا  ِعـّتمت  ّجـح  هک  یـسک  > 816 لاؤس . < دنناوتیم دـنزادرپب ؟
. درادن ياهفیظو 

ینابرق رد  تباین 
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دشاب و هتـشاد  ینابرق  رب  تراظن  دناوتیم  ای  تسا  ینابرق  حـبذ  تباین  زا  روظنم  دوشیم ، نارگید  بیان  ینابرق  يارب  هک  یـسک   817 لاؤس
؟ دـنک رایتخا  حـبذ  يارب  يرگید  بیان  ینابرق ، بیان  دوشیم  ایآ  رگید  ترابع  هب  دراپـسب ؟ دنتـسه  راـک  نیا  لـها  هک  نارگید  هب  ار  حـبذ 
رد تباین   819 لاؤس دناوتیم . دنک ؟ رایتخا  يرگید  بیان  حبذيارب  دناوتیم  دهدیم ، ماجنا  یتباین  ِّجح  هک  یـسک   818 لاؤس تسا . زیاج 
وا زا  تباین  هب  يرگید  ةزاجا  نودـب  دـناوتیم  یـسک  اـیآ   820 لاؤس تسا . يزجم  تسايزجم ؟ مه  رذـع  نودـب  رایتخا و  لاـح  رد  حـبذ 

ندرک ینابرق  يارب  هک  یسک  ایآ   821 لاؤس تسین . زیاج  روطچ ؟ دوش  یمیضار  ای  تسا  یضار  ًابلق  صخـش  نآ  دنادب  رگا  دنک ؟ ینابرق 
ایآ  822 لاؤس دـنک . لمع  دوخ  عجرم  ياوتف  هب  دـیاب  بیان  هنع ؟ ٌبونم  عجرم  اـی  دـنک  یناـبرق  دوخ  عجرم  ياوتف  هب  دـیاب  دوشیم ، بیاـن 

؟ روطچ دنک  ینابرق  بیان  ًامتح  هک  دشاب  هدرک  طرـش  هنعٌبونم  رگا  دنک ؟ بیان  هنعٌبونمینابرق ، يارب  ار  يرگید  دناوتیم  ینابرق  بیان 
دنفـسوگ دناهداد  وا  هب  هزادـنا  کی  هب  جاّجح  هک  ییاهلوپ  اب  یـصخش   823 لاؤس دـنکیم . تیافک  دریگب  هزاجا  هنعٌبونم  زا  ًادـعب  رگا 

یلو دراد  توافت  مه  اب  اهدنفسوگ  غلابم  هکنیا  ضرف  اب  لاح  دنکیم . ینابرق  نانآ  زا  یکیيارب  ار  دنفـسوگ  ره  حبذ ، تقو  رد  درخیم و 
دوش صّخشم  دنفسوگ  ره  غلبم  دیاب  ایآ  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  هدرک ، يرادیرخ  تسا  هدوب  وا  دزن  هک  یغلبم  عمج  هب  ار  اهنآ  ۀمه  رادیرخ 

هب ار  دنفـسوگ  ره  تمیق ، توافت  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دـناوتیم  صخـش  نآ  ای  دـنهد ؟ تیاضر  جاّجح  دـیاب  ای  دوش  هتفرگ  یجاح  زا  و 
هب دریگب و  بیاـن  یمر  يارب  یـسک  رگا   824 لاؤس دریگب . مات  تلاکو  تیاضر و  جاّجح  زا  لّوا  زا  دـیاب  دـیامن ؟ حـبذ  رفن  کی  زا  تباـین 

ياهفیظو هچ  تسا ، هدش  ماجنا  صقان  ای  هدشن  ماجنا  یمر  دمهفب  نآ  زا  سپ  دیامن و  ریـصقت  دـعب  ینابرق و  هدـش  ماجنا  یمر  هکنیا  رّوصت 
ینابرق هک  یسک   825 لاؤس دنزیمن . وا  ّجح  هب  يررض  تسا و  هدش  طقاس  وا  فیلکت  دراد ؟ ریـصقت  حبذ و  یمر و  كرادت  صوصخ  رد 

دهدب حبذ  رد  تباین  رگم  درادن ، یّصاخ  طرش  دنکب  دیاب  دوخ  ار  ّتین  نوچ  دشاب ؟ هتشاد  دیاب  یّصاخ  طرش  دنکیم ، حبذ  ناسنا  يارب  ار 
. دناوتیم دیامن ؟ ینابرق  نارگید  زا  تباین  هب  دوخ ، ینابرق  زا  لبق  دناوتیم  رازگجح  ایآ   826 لاؤس دشاب . هعیش  بیان  دیاب  هک 

ینابرق طیارش 

یسک رگا   828 لاؤس تسا . یفاک  دیامن ؟ ضیوعت  دیاب  ای  تسا  یفاک  وا  حبذ  دوش ، بویعم  ای  ضیرم  دیرخ  زا  دعب  ینابرق  رگا   827 لاؤس
وا ِّجح  تسا ، هتشادن  ار  مزال  طیارش  هدوب و  بویعم  تسا ، ملاس  هدرکیم  نامگ  وا  هدش و  حبذ  وا  يارب  هک  یناویح  دمهفب  ینابرق  زا  دعب 
ّجح رد  شیم  واگ  حـبذ  اـیآ   829 لاؤس درادـن . يرگید  ۀـفیظو  تسا و  حیحـص  وا  ِّجـح  دـنک ؟ یم  ادـیپياهفیظو  ایآ  دراد ؟ یتروص  هچ 

. تسا زیاج  تسا ؟ زیاج  بجاو  ّجح  يارب  زب  ندرک  ینابرق  ایآ   830 لاؤس دنکیم . تیافک  دنکیم ؟ تیافک  بجاو 

ینابرق ناکم  نامز و 

تروص رد  تسا ؟ زیاج  دعب  ياهزور  ای  دـیع  برغم  زا  دـعب  ات  نآ  ریخأت  ای  تسا  يزجم  نابرق  دـیع  زور  طقف  ینابرق  حـبذ  ایآ   831 لاؤس
ایآ دزادنیب ، ریخأت  هب  ار  نآ  دوش  روبجم  دـنک و  ینابرق  دـیع  زور  دـناوتن  یلئالد  هب  رازگجـح  رگا   832 لاؤس تسا . زیاج  ریخأـت  ترورض 

تروص رد  دیامن ؟ ینابرق  دعب  دنک و  ریـصقت  ای  قلح  دیع  زور  دناوتیم  ای  دهد  ماجنا  ینابرق  زا  دعب  دزادـنیب و  ریخأت  دـیاب  مه  ار  ریـصقت 
ات ای  تسا  يروف  دیع ، زور  زا  دـعب  نآيادا  درکن ، ینابرق  دـیع  زور  یلئالد  هب  رازگجـح  رگا   833 لاؤس دزادنیب . مّدقم  دناوتیم  رارطـضا 
ای يوهس  ایيدمع  ایآ  دراد ؟ هرافک  دیع ، زور  زا  ینابرق  ریخأت  ایآ   834 لاؤس دهد . ماجنا  دیاب  رتدوز  هچ  ره  دراد ؟ تصرف  جح  ماّیا  رخآ 
زا تسا ؟ ینامز  هچ  دـیع  زور  رد  حـبذ  نامز  رخآ  لّوا و   835 لاؤس درادـن . هرافک  دـنکیم ؟ داجیا  مکح  رد  يرییغت  ریخأت ، ندوب  یلهج 

زیاج زین  مهدزای  بش  رد  حـبذ  ای  دـنک  ینابرق  دـعب  ياهزور  دـیاب  درکن ، ینابرق  دـیع  زور  یـسک  رگا   836 لاؤس برغم . ات  باـتفآ  عولط 
نانیمطا بیان  یمر  مامتا  زا  دـیاب  ای  دـیامن  ینابرق  نامزمه  دـناوتیم  دریگیم ، بیان  یمر  يارب  هک  یـسک   837 لاؤس تسا . زیاـج  تسا ؟

ار ینابرق  ایآ  دهدیم ، ماجنا  دـیع  بش  ار  هبقع  ةرمج  یمر  يرذـع  تهج  هب  هک  یـسک   838 لاؤس دوش . ادیپ  نانیمطا  دیاب  دـنک ؟ لصاح 
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تقو هلئـسم  هب  لـهج  رثا  رد  یـسک  رگا   839 لاؤس دنک . ربص  دـیاب  دـنک ؟ ربص  دـیع  زور  ات  دـیاب  ای  دـهد  ماجنا  بش  نامه  دـناوتیم  مه 
رد حبذ  ایآ   840 لاؤس دنکیم . تیافک  تسا ؟ یفاک  ای  دیامن  هداعا  ار  ینابرق  دیاب  دیامن ، ینابرق  يرگید  تقو  رد  دنک و  هابتشا  ار  ینابرق 

هداد رارق  خلسم  يدوعس  تلود  هک  اج  نآ  ۀمه  رد  تسا ؟ يزجم  هدش  هتخاس  رّحسم  يداو  رد  یمک  دوشیم  هتفگ  هک  یلعف  خلـسم  مامت 
مکح نیا  ایآ  داد ؟ ماجنا  ینم  زا  ریغ  يرگید  ناـکم  رد  یلو  نّیعم  ناـمز  ناـمه  رد  دوشیم  ار  یناـبرق  اـیآ   841 لاؤس تسايزجم . تسا 

ریغ رد  دشاب و  ینم  هاگنابرق  رد  دـیاب  تسا ؟ قلطم  نآ  مکح  ای  تسا ؟ ینابرق  تشوگ  زا  ندرکن  ای  ندرک  هدافتـسا  نوچمهیطیارـش  عبات 
یلاح رد  ینیمخ و  ماما  ترضح  تایح  نامز  رد  یـصخش   842 لاؤس دوشن . ای  دوشب  نآ  هدافتـسا  تشوگ  زا  هچ  تسین  يزجم  اـج  نآ  زا 

شرافس ربانب  تسا ، هتفریم  نیب  زا  ینابرق  تشوگ  نامز  نآ  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا و  هدش  فّرـشم  جح  هب  تسا  هدوب  ناشیا  دّلقم  هک 
؛ دناهداد ماجنا  وا  زا  تباین  هب  ار  ینابرق  شدوخ  رهش  رد  نامز  نامه  رد  هدرکن و  ینابرقینم  رد  درادن ، لاکـشا  هکنیا  رّوصت  هب  نارگید و 

ناربج يارب  ياهفیظو  هچ  درادیمکح و  هچ  هداد  ماجنا  هک  یّجح  دـیئامرفب  تسا ، یلاعترـضح  دـّلقم  صخـش  نآ  هکنیا  هب  هّجوت  اب  لاـح 
حبذ ینم  رد  ینابرق  کی  دیاب  ّالا  تسا و  هدوب  حیحص  زین  وا  ینابرق  تسا ، هدرک  نینچ  دیلقت  اب  رگا  تسا و  حیحـص  وا  ّجح  دراد ؟ ینابرق 

. دنک

ینابرق لدب 

زور هد  تماقا  دصق  هّکم  رد  هزور ، زور  هس  نتفرگ  زا  دعب  جـح و  مامتا  زا  دـعب  رگا  دریگیم ، ینابرق  زا  لدـب  ةزور  هک  یـسک   843 لاؤس
تلاح رد   844 لاؤس دریگب . اجنآ  رد  ار  هزور  تفه  نآ  دناوتیم  دشاب ؟ نطو  رد  دیاب  ًامتح  ای  دریگب ؟ ار  هزور  زور  تفه  دناوتیم  دـنک ،
یسک  845 لاؤس تسین . زیاج  تکرـش  دریگب و  هزور  دیاب  نتفرگ ؟ هزور  ای  تسا  لضفا  ینابرق  کی  رد  رازگجح  دـنچ  تکرـش  رارطـضا 

ای ار  هزور  زور  تفه  دناوتیم  دشاب ، هتـشاد  زور  هد  تماقا  هّکم ، نطو و  زا  ریغ  يرگید  رهـش  رد  رگا  دریگیم ، ینابرق  زا  لدـب  ةزور  هک 
نآ دـناوتیم  درک ، زور  هد  دـصق  اجک  ره  زاجح ؟ ای  دـشاب  شدوخ  روشک  رد  رهـش  نآ  هک  دـنکیم  یقرف  ایآ  دریگب ؟ ار  نآ  زا  يدادـعت 

لدب نتفرگ  هزور  ّتین  هب  دناوتیم  دوشیمن ، ادیپ  ینابرق  ای  درادن  ار  ینابرق  لوپ  دـنادیم  لّوا  زا  هک  یـسک   846 لاؤس دریگب . ار  اههزور 
صقاـنینابرق یلو  دوشن  ادـیپ  طیارـش  ياراد  یناـبرق  هک  یتقو   847 لاؤس دـناوتیم . دروآ ؟ اـج  هب  بجاو  ِّجـح  دوـش و  مرحم  یناـبرق ، زا 

ار ینابرق  لوپ  هک  یـسک   848 لاؤس دنک . حبذ  دیاب  ار  صقان  ینابرق  نتفرگهزور ؟ ای  تسا  صقان  ِینابرق  رازگجـح  ۀـفیظو  دـشاب ، دوجوم 
. دـنک ضرق  دـیاب  دریگب ؟ هزور  دـناوتیم  ای  دـنک  یناـبرق  ضرق  اـب  تسا  بجاو  دـیامن ، ادا  نطو  رد  دـنک و  ضرق  دـناوتیم  یلو  درادـن 

اههزور مامتا  وا  ۀـفیظو  دـهد ، ضرق  لوپ  وا  هب  يرگید  ای  دوش  نّکمتم  مّود  زور  رد  دریگب و  ینابرق  زا  لدـب  ةزور  یـسک  رگا   849 لاؤس
ار هّجحلايذ  مهن  متـشه و  زور  دناوتیم  دریگیم ، ینابرق  زا  لدب  ةزور  هک  یـسک   850 لاؤس دنک . هزور  مامتا  دـناوتیم  ینابرق ؟ ای  تسا 
، تسا هدرکن  ادـیپ  ینابرق  یلو  دراد  ینابرق  لوپ  هک  یـسک   851 لاؤس دـناوتیم . دریگب ؟ قیرـشت  ماّیا  زا  دـعب  ار  مّوس  ةزور  دریگب و  هزور 

یعاتم یلو  درادن  ینابرق  لوپ  هک  یسک   852 لاؤس دنک . ربص  دریگب ؟ هزور  ای  دـنک  ربص  ینابرق  نتفای  يارب  هّجحلايذ  رخآ  ات  تسا  رتهب 
دیاب دریگب ؟ هزور  دناوتیم  ای  درخب  ینابرق  دـشورفب و  تسا  بجاو  دوشیم ، نیمأت  ینابرق  لوپ  دـشورفب ، رگا  هک  دراد  هارمه  ای  نطو  رد 

. تسین زیاج  تسا ؟ زیاج  عّتمت  ةرمع  مارحا  زا  لبق  ینابرق  زا  لدب  ةزور  زور  هس  نتفرگ  ایآ   853 لاؤس دنک . هیهت  ینابرق  دشورفب و 

تاراّفک حبذ 

هک دـنکیم  یقرف  ایآ  داد ؟ ماجنا  نطو  رد  ار  تاراّـفک  حـبذ  دوشیم  يداـع ، تلاـح  رد  رارطـضا و  نودـب  رذـع و  نودـب  اـیآ   854 لاؤس
هراّفک ایآ   855 لاؤس تسا . رتهب  ام  نامز  رد  هکلب  زیاج ، نطو  رد  تاراّفک  حبذ  ًاقلطم  عّتمت ؟ ّجـح  ای  دـشاب  عّتمت  ةرمع  هب  طوبرم  تاراّفک 

. دنناوتیم فراعتم  ةزادنا  هب  دننک ؟ لوانت  هدش ، حبذ  ةراّفک  تشوگ  زا  دنناوتیم  وا  ةداوناخ  ای  هدنهد 
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هّکم لامعا 

؟ تارمجیمر ای  تسا  مّدـقم  هّکم  لامعا  ماجنا  هّجحلايذ  مهدزاود  ای  مهدزای  زور  رد  دوشن ، ماجنا  دـیع  زور  هّکم  لامعا  رگا   856 لاؤس
ایآ دراد ؟ لاکشا  نآ  زا  دعب  هّجحلايذ و  مهدزیـس  زور  رد  قیرـشت و  ماّیا  زا  دعب  هّکم  لامعا  ماجنا   857 لاؤس تسا . مّدقم  تارمج  یمر 
هب نتفر  زا  شیپ  ار  هّکم  لامعا  دنزاجم  هک  یناسک   858 لاؤس درادن . لاکشا  دنکیم ؟ داجیا  مکح  رد  یتوافت  رازگجح  رایتخا  رارطضا و 

ماـجنا يارب  مهدزاـی  بش  رد  رازگجـح  رگا   859 لاؤس دـنوش . مرحم  دـیاب  دـنوش ؟ مرحم  لامعا  نآ  يارب  دـیاب  ایآ  دـنهد ، ماجنا  تافرع 
؟ دراد هراّفک  ای  ناربج  صوصخ  رد  ياهفیظو  هچ  دوش ، توف  وا  ۀـتوتیب  زا  يرادـقم  تشگزاـب  زا  دـعب  دوش و  جراـخ  ینم  زا  هّکم  لاـمعا 

مدع ایآ   861 لاؤس دوش . تاـعارم  بیترت  دـیاب  تسا ؟ بجاو  هّکم  ۀـناگجنپ  لاـمعا  رد  بیترت  تیاـعر  اـیآ   860 لاؤس درادـن . ياهفیظو 
، درادیم مّدـقم  یعـس  رب  ار  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  دراد و  ار  ضیح  فوخ  نز  یتقو  لثم  رارطـضا ، دراوم  رد  هّکم  لامعا  بیترت  تیاعر 

لامعا نیب  رد  ندش  ضئاح  فوخ  ینز  رگا   862 لاؤس درادن . مه  ياهراّفک  تسا و  زیاج  دراديرگید ؟ ۀـفیظو  ای  هراّفک  ایآ  تسا ؟ زیاج 
رگا دهد و  ماجنا  دوخ  ياج  رد  ار  یعـس  تسا  رتهب  ای  دهد  ماجنایعـس  زا  لبق  ار  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  تسا  رتهب  دشاب ، هتـشاد  ار  هّکم 
تهج هب  ار  هّکم  لامعا  هک  یناسک   863 لاؤس دریگب . بیان  دیاب  دریگب ؟ بیان  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  يارب  تشادن ، تقو  دـش و  ضئاح 
التبم ماحدزا و ... ای  ضیح  فوخ  لثم  دنتـشاد ، ار  نآ  فوخ  هک  هچنآ  هب  ای  دش  فرطرب  نانآ  رذـع  ًاقاّفتا  رگا  دـنرادیم ، مّدـقم  يرذـع 

ینم لامعا  زا  دعب  ندش  ضئاح  فوخ  هک  یسک   864 لاؤس تسین . مزال  دننک ؟ هداعا  ار  هّکم  لامعا  دیاب  ینم  لامعا  زا  دعب  ایآ  دـندشن ،
اج هب  ار  لامعا  ۀمه  دیاب  دـهد ؟ ماجنا  دـیاب  درادـن  یعنام  ًادـعب  نآ  ماجنا  هکنیا  دوجو  اب  مه  ار  یعـس  هّکم ، لامعا  میدـقت  يارب  دراد ، ار 

تقو رد  رازگجح  ًالثم  دوش ؟ ماجنا  هلـصاف  اب  مه و  زا  يادج  هّکم  ۀناگجنپ  لامعا  ینم ، رد  ریـصقت  زا  سپ  دوشیم  ایآ   865 لاؤس دروآ .
زا دعب  یعـس و  دـعب  زور  رد  ددرگرب و  ینم  هب  هتوتیب  يارب  دروآ و  اج  هب  ار  نآ  زامن  جـح و  فاوط  دورب و  هّکم  هب  ًاعیرـس  دراد  هک  یمک 

فوخ ایيریپ  ریظن  يرذـع  ۀطـساوهب  عّتمت ، ّجـح  رد  هک  یناسک   866 لاؤس درادـن . لاکـشا  دروآ ؟ اج  هب  ار  نآ  زاـمن  ءاـسن و  فاوط  نآ 
قلح زا  دعب  تامّرحم  دوش ؟ یم  لالح  اهنآ  رب  مارحا  تامّرحم  ءاسن ، فاوط  زا  دعب  ایآ  دناهتـشاد ، مّدقم  نیفوقو  رب  ار  هّکم  لامعا  ضیح ،

دننامب دنناوتن  دنوش و  هنایهام  تداع  راچد  ینم  زا  تشگرب  رد  هک  دنراد  نآ  سرت  هک  ییاهنز  > 867 لاؤس . < دوشیم لالح  ریصقت  ای 
یسک مارحا  ّلحم  > 868 لاؤس . < بجاو هن  تسا  زیاج  زیاج ؟ ای  تسا  بجاو  تافرع  هب  فوقو  زا  لبق  هّکم  لامعا  ماجنا  دنوش ، كاپ  ات 

. تسا هّکم  رد  وا  مارحا  ّلحم  تسا ؟ اجک  دهد ، ماجنا  تافرع  نتفر  زا  لبق  يرذع  تهج  هب  ار  هّکم  لامعا  دهاوخ  یم  هک 

ینم رد  هتوتیب 

بـش ۀمین  ود  زا  یکی  ای  دنک  هتوتیب  حبـص  ات  باتفآ  بورغ  زا  دیاب  ایآ  تسا ؟ بش  زا  رادقم  هچ  ینم  رد  هتوتیب  بجاو  رادـقم   869 لاؤس
کی رد  ار  نآ  ۀمه  ای  هتوتیب  زا  يرادقم  یـسک  رگا   870 لاؤس دنکیم . تیافک  بش  زا  ياهمین  دنکیم ؟ تیافک  مّود ) ۀمین  لّوا و  ۀـمین  )
هراّفک کی  دوش ؟ تخادرپ  دیاب  هناگادج  یبش  ره  يارب  بوجو  تروص  رد  هراّفک  نیا  و  دوشیم ؟ بجاو  وا  رب  هراّفک  دـنک ، كرت  بش 

دیاب ای  تسا  یفاک  بش  ۀمین  زا  دعب  تعاس  ود  ات  وا  ۀتوتیب  دسرب ، ینم  هب  برغم  زا  دعب  تعاس  ود  یـسک  رگا   871 لاؤس دنکیم . تیافک 
تیافک ندنام  فرص  ای  دراد  یّـصاخ  ِبجاو  لمع  ینم  رد  هتوتیب   872 لاؤس دنامب . ینم  رد  حبـص  ات  دیاب  دنک ؟ هتوتیب  ار  بش  ۀمین  ۀـمه 

رد مهدزاود  ای  مهدزای  بش  یـسک  رگا   873 لاؤس دوش . هدافتـسا  دیاب  یلیخ  اهتصرف  نیا  زا  یلو  تسا ، یفاک  ندنام  فرـص  دنکیم ؟
هدش مورحم  اهباوث  یلیخ  زا  یلو  درادن ، لاکـشا  دنکیم ؟ ادـیپ  لاکـشا  وا  ۀـتوتیب  وا و  ّجـح  ایآ  دـباوخب ، لماک  روط  هبیلو  دـنامب  ینم 

ایآ دراد ؟ لاکـشا  دـیامن ، كرت  ار  يرگید  دـنک و  هتوتیب  ینم  رد  ار  بش  ۀـمین  ود  زا  یکی  رذـع  نودـب  رازگجـح  رگا   874 لاؤس تسا .
نآ هب  ار  جاّجح  یناکم ، ِندوب  ینم  هب  داـقتعا  اـب  یـسک  رگا   875 لاؤس درادـن . مه  هراّفک  درادـن و  لاکـشا  دوشیم ؟ بجاو  وا  رب  هراّفک 
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... هراّفک و هتوتیب ، ناربج  ثیح  زا  جاّجح  شدوخ و  تسا ، هدوبن  ینم  وزج  نیمز  نآ  هک  دمهفب  ًادـعب  دـنک و  ییامنهار  هتوتیب  يارب  ناکم 
يارب هک  يدودح  ایآ   876 لاؤس درادن . مه  هراّفک  تسا و  حیحص  اهنآ  ّجح  دنکیم ؟ ادیپ  یتروص  هچ  اهنآ  ّجح  دنراد و  ياهفیظو  هچ 

دیاب درکن و  قیقحت  دـیاب  تسا و  ناـنیمطا  دروم  دوش ؟ قیقحت  صوصخ  نیا  رد  دـیاب  اـی  تسا  ناـنیمطا  دروم  تسا ، هدـش  صّخـشم  ینم 
چوکینم زا  هّجحلايذ  مهدزاود  رهظ  زا  دعب  یسک  رگا   877 لاؤس درک . لمع  دننکیم  لمع  مدرم  هک  روط  نآ  دـیاب  درکن و  ینکفاههبش 

؟ ریخ ای  دنک  یمر  مهدزیـس  زور  هتوتیب و  مهدزیـس  بش  تسا  بجاو  ایآ  ددرگربینم ، هب  هرابود  يراک  تهج  هب  برغم  زا  دعب  یلو  دـنک 
؟ تسا زیاـج  یطیارـش  تحت  اـی  دـشاب  ینم  رد  هتوتیب  لدـب  دـناوتیم  ًاـقلطم  ندرک ، تداـبع  هّکم و  رد  ندـنام   878 لاؤـس تسین . بجاو 

بـش ات  وا  لامعا  یلو  دورب  هّکم  هب  هناگجنپ  لامعا  يارب  ینم  رد  ریـصقت  زا  دعب  یـسک  رگا   879 لاؤس دنک . لیدبت  رذع  نودب  دـناوتیم 
؟ ددرگ زاب  ینم  هب  بش  مّود  ۀـمین  كرديارب  دـیاب  ًاـمتح  اـی  دوش  لوغـشم  تداـبع  هب  دـنامب و  مارحلادجـسم  رد  دـناوتیم  دـشکب ، لوط 

ینم هب  بش  لّوا  یعـس ، ماجنا  تروص  رد  هک  دبایرد  نآ ، زامن  جـح و  فاوط  زا  دـعب  یـسک  رگا   880 لاؤس ددرگن . رب  ینم  هب  دـناوتیم 
ۀمادا دورب و  ینم  هب  هتوتیب  يارب  دیاب  ای  دسرب  بش  مّود  ۀمین  ۀتوتیب  هب  دروآ و  اج  هب  ار  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  یعس و  دیاب  ایآ  دسریمن ،
تدابع ندنام و  رگا   881 لاؤس تسا . زیاج  دهد  ماجنا  ار  لمع  ود  زا  مادک  ره  تسا و  ّریخم  دهد ؟ ماجنا  دعب  ياهزور  رد  ار  هّکم  لامعا 

هب دیاب  تسا ؟ یفاک  بش  زا  یمین  ای  دنامب  دیاب  حبـص ) ناذا  ات  برغم  زا   ) بش ۀمه  ایآ  دش ، ینم  رد  هتوتیب  لدب  مارحلادجـسم  رد  ندرک 
مه نطو  رد  ای  دریذـپ  تروص  ینم  رد  دـیاب  هتوتیب  لدـب  دنفـسوگ  حـبذ  ایآ   882 لاؤس دشاب . ادـخ  ۀـناخ  رد  ار  بش  ۀـمه  فراعتم  روط 

ات دناوتیمن  دورب ، هّکم  هب  ریصقت  زا  دعب  هناگجنپ  لامعا  يارب  رگا  دنادیم  هک  یـسک   883 لاؤس تسا . زیاج  زین  نطو  رد  درادن ؟ لاکشا 
رگا  884 لاؤس درادـن . لاکـشا  دـنک ؟ هتوتیب  ینم  رد  ار  بش  مّود  ۀـمین  دروآ و  اج  هب  ار  هّکم  لامعا  دورب و  دـناوتیم  اـیآ  ددرگرب ، بش 

ۀفیظو ای  دـهدب  هراّفک  دـیاب  اـیآ  دور ، ورف  باوخ  هب  ار  بش  زا  يرادـقم  دوشیم ، لوغـشم  تداـبع  هب  هّکم  رد  هتوتیب  ياـج  هب  هک  یـسک 
ادـخ ۀـناخ  رد  تدابع  ینم ، رد  هتوتیب  ياج  هب  هّکم  رد  تداـبع  زا  روظنم   885 لاؤس درادـن . مه  هراّفک  درادـن و  ياهفیظو  دراد ؟ يرگید 

ار مهدزاود  بش  لّوا  تعاس  ود  جاّجح  زا  یکی  > 886 لاؤس . < دشاب مارحلادجسم  رد  دیاب  تسا ؟ يزجم  همّرکم  ۀّکم  ياجره  ای  تسا 
هب وا  روضح  عمج  تسا و  هدرک  هتوتیب  ینم  رد  ار  بش  رخآ  تعاس  ود  ًادّدجم  هدش و  جراخ  ینم  زا  یتهج  هب  دعب  هدرک و  هتوتیب  ینم  رد 
هک دنک  لمع  یـسک  ۀفیظو  هب  دیاب  دراد ؟ يرگید  ۀفیظو  ای  تسا  حیحـص  وا  ۀتوتیب  ایآ  تروص  نیا  رد  تسا ، هدوب  بش  ۀمین  کی  ةزادنا 

دـنامب و هار  رد  دراوم ، ریاس  ای  هار  ندرکمگ  ای  نادـنب  هار  ّتلع  هب  ار  مهدزای  بش  یـسک  رگا  > 887 لاؤس . < تسا هدرکن  هتوتیب  ًالـصا 
، دوشیم هتوتیب  زا  لدب  ادخ  ۀـناخ  رد  تدابع  یتقو  ایآ  > 888 لاؤس . < درادن ياهفیظو  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دنک ، كرد  ار  هتوتیب  دـناوتن 
>889 لاؤس . < دنکیم تیافک  دشاب  یتدابع  ره  دشاب ؟ ًامتح  دیاب  نآرق و ... زامن و  لثم  تادابع  زا  یضعب  ای  تسا  تادابع  قلطم  روظنم 

. دناوتیم ریخ ؟ ای  دهد  ماجنا  ار  هّکم  لامعا  بش  نامه  رد  دناوتیم  ایآ  دنک ، تدابع  ادخۀناخ  رد  دهاوخیم  هتوتیب  ياجهب  هک  یسک 

روصحم دودحم و  ماکحا 

تیافک دنکیم ؟ بجاو  ِّجح  زا  تیافک  اهنآ  ّجح  دنوش ، جراخ  مارحا  زا  دننک و  لمع  هفیظو  هب  روصحم  دودـحم و  رگا  > 890 لاؤس <

زارحا مزلتـسم  دـعب  ياهلاس  رد  جـح  ماجنا  ایآ  دـشاب ، تعاطتـسا  لّوا  لاس  رد  روصحم ، دودـصم و  ّجـح  رگا  > 891 لاؤس . < دنکیمن
. دراد طیارـش  زارحا  هب  یگتـسب  دـعب  ياـهلاس  رد  جـح  بوجو  دوش ؟ ماـجنا  تسا  بجاو  تروص  ره  رد  اـی  تسا  جـح  بوجو  طـیارش 

هفیظو هب  ددرگ و  روصحم  ای  دودصم  دوش و  فّرـشم  جح  هب  تسا ، هدادن  ماجنا  هدوب و  رقتـسم  وا  رب  جـح  هک  یـسک  رگا  > 892 لاؤس <

دیاب تروص  ره  رد  ای  دراد  بوجو  طیارش  زارحا  هب  یگتسب  دعب ، ياهلاس  رد  جح  ماجنا  بوجو  ایآ  دوش ، جراخ  مارحا  زا  دیامن و  لمع 
دوشیم روصحم  دودصم و  هّکم ، هب  دورو  زا  لبق  هک  یـسک  مکح  ایآ  > 893 لاؤس . < دهد ماجنا  جح  دـیاب  تروص  ره  رد  دوش ؟ ماجنا 

زا یسک  رگا  > 894 لاؤس . < درادن توافت  دراد ؟ توافت  دوشیم ، روصحم  دودصم و  رهـش  نآ  رد  هّکم و  هب  دورو  زا  دعب  هک  یـسک  اب 
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رد دیاب  ایآ  دسرب ، هّکم  هب  تقو  زا  دـعب  هک  دـهدب  لامتحا  یلو  دورب  جـح  هب  دـناوتب  يرگید  هار  زا  یلو  دوش ، دودـصم  جـح  يارب  یهار 
، دورب رگید  هار  زا  دیاب  دناسرب ؟ هّکم  هب  ار  دوخ  رگید  هار  زا  لامتحا  نآ  اب  ای  دهد  ماجنا  دودصم  ماکحا  هدش ، دودـصم  هک  یناکم  نامه 

توف وا  ّجح  دـسرب و  رید  یلو  دورب ، هّکم  هب  رگید  هار  زا  دودـصم  رگا  لبق  لاؤس  ضرف  رد  > 895 لاؤس . < دشابن ییالقع  لامتحا  رگم 
. دـشاب يدــعب  ياـهلاس  يارب  جــح  دروآ و  اـج  هـب  هدرفم  ةرمع  دــیاب  دراد ؟ جــح  ماـجنا  مارحا و  زا  جورخ  ياربياهـفیظو  هـچ  دوـش ،

يارب ياهفیظو  هچ  دـندومن ، عنم  قیرـشت ، لامعا  ماجنا  ینم و  هب  تشگزابيارب  هّکم ، لاـمعا  ماـمتا  زا  دـعب  ار  یـسک  رگا  > 896 لاؤس <

رگا > 897 لاؤس . < دروآ اجهب  ار  دودصم  مکح  ّالا  دریگب و  بیان  دناوتیمرگا  تسا ؟ دودصم  یـسک  نینچ  ایآ  دراد ؟ دوخ  ِّجـح  مامتا 
. دوش سویأم  هک  ینامز  ات  دهدن ؟ ماجنا  ار  دودصم  لامعا  دنامب و  مرحم  دیاب  ینامز  هچ  ات  دـشاب ، هتـشاد  هار  ندـش  زاب  هب  دـیما  دودـصم 
؟ ریخ ای  دنک  لمع  هفیظو  نامه  هب  دیاب  دوش ، روصحم  ای  دودصم  رگا  تسا ، هدش  مرحم  یبابحتسا  ِّجح  ّتین  هب  هک  یـسک  > 898 لاؤس <

. دنک لمع  دیاب 

هقّرفتم

دیع زور  لامعا  زا  سپ  فلا ) دراد : یمکح  هچ  لیذ  روص  رد  رگید  ياهرهـش  هب  نتفر  ینم و  زا  جورخ  ای  هّکم  زا  جورخ  > 899 لاؤس <

. درادن لاکشا  تسا ، تعاس  هس  ود  تسینیلغش و  ترورض  رگا  درادن و  لاکشا  دشاب ، یلغش  ترورـض  رگا  هّکم  لامعا  زا  شیپ  نابرق و 
ای مهدزاـی  بـش  لّوا  ۀـمین  ۀــتوتیب  زا  سپ  ج ) درادــن . لاکــشا  تارمج  یمر  زا  سپ  مهدزاـی  زور  رد  ب ) دورن . نوریب  تـسا  رتـهب  یلو 

ياهتبون هب  هّجوت  اب  اـیآ  > 900 لاؤس . < درادـن لاکـشا  هّکم  لامعا  زا  شیپ  قیرـشت و  مایا  لامعا  زا  سپ  د ) درادـن . لاکـشا  مهدزاود 
هب جح  كرت  مه  زاب  دـیامن ، عییـضت  ار  نارگید  تبون  تسا  نکمم  دروایب ، اج  هب  یّبحتـسم  ّجـح  ًارّرکم  یـسک  رگا  هکنیا  جـح و  ینالوط 
رد رازگجح  ّیلو  يارب  یفیاظو  هک  يدراوم  رد  > 901 لاؤس . < دورب هدرفم  ةرمع  نامز  نیا  رد  تسا  رتهب  تسا ؟ هورکم  لاس  جنپ  تدم 

. تـسا تسرپرـس  وا  دنرـضاح  جـح  رد  هـک  مادـک  ره  وا ؟ ِیعرـش  ّیلو  اـی  تـسا  جـح  رفـس  رد  وا  تسرپرـس  دارم  دوـشیم ، نـّیعم  جـح 
دناهدرک هیبعت  ناتسبرع  روشک  نیلوئسم  هک  ییاهولبات  هب  ناوتیم  ینم و ... رعـشم و  تافرع و  ّلحم  دودح  نتفای  يارب  ایآ  > 902 لاؤس <

زیاج صّحفت  هکلب  درک ، دامتعا  دیاب  درک ؟ ادیپ  ار  اهناکم  نیا  دودح  يرگید  قیرط  هب  دـیاب  ای  درک  دامتعا  دـناهدرک ، نّیعم  ار  دودـح  و 
زیاج ًاقلطم  دراد ؟ رذـن  ای  زور  هد  دـصق  هب  زاین  ای  تسا  زیاج  ًاقلطم  مارحلادجـسم  یبّنلادجـسم و  رد  فاکتعا  اـیآ  > 903 لاؤس . < تسین

رد اهناکم  نیا  رد  یسک  رگا  درادن ، دوجو  تعامج  فوفص  نایمیلاّصتا  یبّنلادجـسم  مارحلادجـسم و  نوریب  رد  > 904 لاؤس . < تسا
اهنآ زامن  هب  یلو  درادن . لاکشا  دوش ، لمع  دننادیم  حیحص  ار  زامن  اهنآ  هک  یقیرط  ره  هب  تسا ؟ حیحص  ایآ  درک  تکرش  تعامج  زامن 
زیاج مه  زامن  نآ  هب  افتکا  یلو  دراد ، دایز  تلیـضف  دـنراد  اهنآ  هک  یبیترت  اب  ندـناوخ  زامن  اهنآ  اـب  رگید  تراـبع  هب  درک و  اـفتکا  دـیابن 

عوضوم نیا  ایآ  تسا ؟ لضفا  لمع  مادـک  درک ؟ لیدـبت  هّیزیهج و ... ریظن  ریخ  راک  هب  ار  هدرفم  ةرمع  ناوتیم  ایآ  > 905 لاؤس . < تسین
لـضفا نارگید  راک  هب  یگدیـسر  ًامتح  دعب ، تاعفد  رد  دورب و  ار  هرمع  لّوا  ۀعفد  رد  دنکیم ؟ یقرف  يدـعب  تاعفد  لّوا و  ةرمع  دروم  رد 

هب رتشیب  مّود و  ۀبترم  يارب  تسا  زیاج  ایآ  دنتـسه ، بجاو  ّجـح  هب  نتفر  يارب  ناشتبون  رظتنم  ياهّدـع  هک  ییاج  رد  > 906 لاؤس . < تسا
مسق ای  دنک  دهع  ای  رذن  یـسک  هک  یتروص  رد  > 907 لاؤس . < تسین زیاج  تسا ، اهنآ  ياج  هب  رگا  تفرگ ؟ ار  اهنآ  ياـج  تفر و  جـح 

دـناوتب و رگا  یلو  تسین ، بجاو  وا  يارب  يزیچ  دراد ؟ ياهفیظو  هچ  دروایب  اج  هب  دـناوتن  رگا  دوشیم ؟ بجاو  وا  رب  هدرفم  ةرمع  دروخب ،
ریاس یعس و  فاوط و  نایم  یتوافت  تسا ؟ هزادنا  هچ  یعس  فاوط و  رد  نز  باجح  نازیم  > 908 لاؤس . < دهدب ار  نآ  ةراّفک  دیاب  دورن 

هنافّسأتم یلو  دننکن ، هدافتسا  رهم  زا  ّتنـس  لها  تعامج  ياهزامن  رد  هدش  شرافـس  نارئاز  هب  > 909 لاؤس . < تسین اهناکم  اهنامز و 
زا یخرب  زین  هار  ریـسم  رد  يداع ، دجاسم  رد  اهلته ، رد  اهناوراک ، نویناحور  ای  ناریدم  طّسوت  بسانم  هیجوت  مدع  رثا  رد  هدش  هدهاشم 

رایـسب شرافـس  تسا ؟ حیحـص  ناـشزامن  اـیآ  دـنناوخیم  زاـمن  تسا ، حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ  اـی  ریـصح  اـی  رهم  نودـب  نارئاز 
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ندرک فاوـط  هدرفم  ةرمع  رد  > 910 لاؤس . < تسین زیاج  اهیّنـس  زا  تعباـتم  هلئـسم  ضرف  رد  تسا و  مزـال  زین  هداـعا  یلو  تساـجهب ،
اب یناریا  درم  اــی  نز  نارئاز  زا  یخرب  > 911 لاؤس . < تسا رتهب  یلیخ  دّدـجم  ةرمع  ندروآ ؟ اج  هب  دّدـجم  ةرمع  اـی  دراد  تلیـضف  رتشیب 

يزاسهنیمز ایآ  دنزاسیم ، شودخم  ار  هعیش  ناریا و  يوربآ  دننکیم و  ادیپ  روضح  یحو  نیمزرس  رد  یقالخاریغ  یمالساریغ و  ّتیعضو 
ۀیـصوت دراد ؟ تروص  هچ  رما  ناـّیلوتم  نالوئـسم و  طّـسوت  ناـنآ  یمالـسا  ریغ  ياـهراتفر  اـب  دروخرب  مدـع  يدارفا و  نینچ  روـضح  يارب 

هکلب نیلوئسم  درادن . شزرا  ًالـصا  اهنآ  ّجح  دنتـسه و  یمالـسا  يروهمج  يارب  گنن  راّوز  نیا  دشابیم ؟ هچ  هنیمز  نیا  رد  یلاعترـضح 
يرثا یلو  ماهتفگ  هطوبرم  نیلوئـسم  هب  اهراب  بناجنیا  دـننک و  يریگولج  دـیاب  اهناوراک  نویناـحور  اـهناوراک و  سیئر  ًاـصوصخم  همه 
هرمع دنناوتیم  ایآ  دنوشیم ، فّرشم  هّکم  هب  دعب  ياهلاس  دناهداد و  ماجنا  ار  دوخ  بجاو  ّجح  هک  یناسک  > 912 لاؤس . < تسا هتشادن 

، دوش هعیـش  هعیـش ، ریغ  یناملـسم  رگا  > 913 لاؤس . < درادـن لاکـشا  دـننک ؟ اـفتکا  هدرفم  ةرمع  کـی  هب  دـنرواین و  اـجهب  عـّتمت  ّجـح  و 
. درادـن اـضق  دـشاب ، هدوـمن  راـتفر  هفیظو  هب  رگا  تسیچ ؟ هداد  ماـجنا  ندـش  هعیـش  زا  لـبق  هک  یّجح  هزور و  زاـمن و  هب  تبـسن  شاهفیظو 
وا ّجح  دنک  بیان  ار  یسک  دناوتن  دیآ و  شوه  هب  قیرشت  ماّیا  زا  دعب  دوش و  شوهیب  عّتمت  ةرمع  مامتا  زا  دعب  یسک  هاگره  > 914 لاؤس <

یبّنلادجسم زاییاهشخب  ای  مارحلادجسم  فک  تاقوا  یـضعب  > 915 لاؤس . < دروآ اج  هب  هرابود  ار  دوخ  ّجـح  دـیاب  دراد ؟ یتروص  هچ 
هک یسک  ایآ  > 916 لاؤس . < تسا كاپ  دراد ؟ یمکح  هچ  دش ، سیخ  تبوطر  نیا  اب  نارئاز  سابل  ای  ندـب  رگا  تسا ، سیخ  ای  بوطرم 

زیاج دنک ؟ هنیزه  ناناوج و ... ییازلاغتشا  ریخ ، روما  يزاس ، هسردم  هّیزیهج ، يارب  ار  نآ  لوپ  دناوتیم  دوش ، فّرـشم  جح  هب  دهاوخیم 
ةرمع ای  عّتمت  ِّجح  هب  هک  یناوناب  باجح  يارب  یلاعترضح  ۀیصوت  > 917 لاؤس . < تسا مزال  وکین و  دوخ  ياج  هب  یبجاو  راک  ره  تسین .

دنـشابن و مه  یگنر  ياهرداچ  اب  دنـشاب و  هتفرگور  رداچ و  اب  دیاب  تسیچ ؟ دـنراد  روضح  هنیدـم  ای  هّکم  رد  دـنوشیم و  فّرـشم  هدرفم 
رفاسم یلاعترـضح  ياوتف  هب  ایآ  > 918 لاؤس . < دنامب ظوفحم  دـیابیناریا  ّتیـصخش  دـشاب و  فراعتم  ةزادـنا  هب  مرحمان  اب  اهنآ  سامت 

وا ةدهع  هب  اضق  ةزور  هک  یتروص  رد  دریگب ؟ یّبحتـسم  ةزور  زور ، هد  دصق  نودب  یلبق و  دهع  ای  رذن  نودـب  هنیدـم  ای  هّکم  رد  دـناوتیم 
تـسا هرمع  داسف  بجوم  هک  يراـک  عّتمت  ةرمع  رد  یـسک  رگا  > 919 لاؤس . < دناوتیم دریگب ؟ یّبحتـسم  هزور  دناوتیم  مه  زاب  دـشاب 

تقو تروص  ود  رد  ار  خساپ  تسا  دنمشهاوخ  دنکب ؟ دیاب  هچ  دوخ  جح  تّحـص  يارب  تروص  نیا  رد  دوش ، لطاب  وا  ةرمع  دهد و  ماجنا 
دارِفا ّجـح  وا  ّجـح  تسین  تقو  رگا  دروآ و  اج  هب  ار  هرمع  دراد  تقو  رگا  دـییامرف . نایب  نتـشادن  تقو  جـح و  لاـمعا  ۀـیقب  يارب  نتـشاد 

جح ّتیریدم  جح و  راک  رد  مدـنمهقالع  رایـسب  ماهدـش و  فّرـشم  بجاو  ّجـح  رفـس  هبترم  ود  نونک  ات  بناجنیا  > 920 لاؤس . < دوشیم
هب مراذگب  مدرک  هراختسا  دمآ و  بوخ  رایسب  مشاب ، هلأسم  نیا  ریگیپ  مدرک  هراختسا  رما  نیا  يارب  مشاب . مارحلاهللاتیب  نارئاز  رازگتمدخ 
هک مراد  ّقفوم  یگدنز  زا  مورحم  رامیب و  ردام  کی  نوچ  یلو  دوب ، دب  هراختسا  دوش  نم  تمسق  جح  رفس  دوخ  هب  دوخ  هک  شدوخ  لاح 

موش فرصنم  هلأسم  نیا  زا  یّلک  روط  هب  ایآ  دییامرفب  مراد  اعدتـسا  مورن . جح  رفـس  رگید  نم  هک  دراد  رارـصا  مشابیم  وا  دنزرف  اهنت  نم 
یلو دیورن ؛ دیاب  دوشیم ، تحاران  ًاّدج  جح  هب  نتفر  زا  ناتردام  رگا  مورب ؟ دش  تسرد  دوخ  هب  دوخ  رگا  ای  مشاب  نآ  ریگیپ  ای  تسا  رتهب 

تامّرحم كرت  يارب  مرح ، ةدودحم  > 921 لاؤس . < درادن لاکشا  دیاهتشون  هک  یقیرط  ره  هب  جح  هب  امـش  نتفر  دوشیمن ، تحاران  رگا 
اب تسا ، مارحلادجـسم  مرح  زا  روظنم  رگا  يرگید ؟ ةدودـحم  ای  هّکم  رهـش  اـی  تسا  مارحلادجـسم  ةدودـحم  بادآ ، ماـکحا و  تیاـعر  و 

دودحم تسا و  هّکم  فارطا  مرح  دوشیم ؟ هتفگ  مرح  هدودحم  مادک  هب  دجسم ، نآ  ةدودحم  ۀلاس  ره  رییغت  نوزفازور و  ۀعسوت  هب  هّجوت 
داسف بجوم  هک  دـهد  ماجنا  يراـک  هدرفم  ةرمع  رد  یـسک  رگا   922 لاؤس تسا . هدش  صخـشم  جـح  کسانم  رد  هک  تسا  يدودـح  هب 
بجاو ایآ  نیاربانب  تسا ، هدرک  مک  نآ  زا  ای  كرت  ار  فاوط  هلئسم  هب  لهج  ۀطـساوهب  ای  ًادمع  هک  دمهفب  ریـصقت  زا  دعب  ًالثم  دوش ؛ هرمع 

، دـش لطاب  هرمع  ییاج  رد  رگا  ددرگرب ؟ دوخ  نطو  هب  دـنک و  اهر  ار  هرمع  دـناوتیم  ای  دریگ  رـس  زا  ار  هرمع  ددرگرب و  تاـقیم  هب  تسا 
>923 لاؤس . < دـیایب ولج  یترورـض  رگم  تسین ، راوازـس  دور  نوریب  هّکم  زا  هرمع  نودـب  یلو  دروآ ، اج  هب  هرمع  هبترم  ود  تسین  مزـال 

زیاج دراد ؟ یمکح  هچ  مرکا و ... ربمایپ  حیرض  ای  نیفیرش  نیمرح  يدورو  ياهبرد  ای  عیقب  ناتسربق  ياههدرن  ندیسوب  ای  ندیشک  تسد 
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، دورب البرک  هب  هفرع  زور  رد  دشاب  هدرک  رذن  هکنیا  لثم  دشابیناکم ، رد  جـح  ماّیا  رد  هک  دـشاب  هدرک  رذـن  یـسک  رگا   924 لاؤس تسین .
لطاب وا  رذن  بجاو ؟ ِّجح  ماجنا  ای  رذن  هب  لمع  تسا ؟ مّدقم  مادک  دورب ، جـح  هب  دـناوتب  دوش و  عیطتـسم  لاس  نامه  رگا  تروص  نیا  رد 

ار رذـن  هب  ندرکن  لـمع  ةراـفک  دـیاب  اـیآ  دورب ، جـح  هب  هک  یتروص  رد  قوف ، لاؤس  ضرف  رد   925 لاؤس دورب . جـح  هب  دـیاب  دوش و  یم 
رگا تسا ؟ بحتسم  هرمع  جح و  زا  لبق  شیر ، رس و  يوم  هاتوک  لثم  مه  براش  ندرکن  هاتوک  ایآ  > 926 لاؤس . < تسین مزال  دزادرپب ؟

تروـص رد  هک  تسا  هدرک  ّتیـصو  جاّـجح  زا  یکی  > 927 لاؤس . < تسین بحتـسم  شیر  ای  رـس  رد  یّتح  دـنک ، ادـیپ  يداع  ریغ  عضو 
فازگ ياههنیزه  تخادرپ  یفاکش و  دبلاک  مزلتـسم  راک  نیا  رگا  لاح  دوش ، لقتنم  شدوخ  رهـش  هب  شاهزانج  هنیدم ، ای  هّکم  رد  وا  توف 

مارحلادجــسم و رد  جاّـجح  ياـهشفک  دراوـم  یخرب  رد  > 928 لاؤـس . < تسین مزـال  دراد ؟ یمکح  هچ  ّتیـصو  نیا  هـب  لـمع  دـشاب ،
نآ دراوم  رثـکا  رد  دـنامیم و  ناـکم  ناـمه  رد  تسین ، صّخـشم  نآ  بحاـص  هک  شفکيدادـعت  ضوع  رد  دوشیم و  مگ  یبّنلادجـسم 
مگ وا  شفک  هک  یسک  تروص  نیا  رد  تسا . هدیـشوپ  هابتـشا  ار  اهشفک  یـسک  ًالامتحا  هک  تفگ  دوشیم  دنزیریم و  رود  ار  اهشفک 

، فاوط مارحلادجـسم و  هب  دورو  مرح و  هب  دورو  > 929 لاؤس . < دناوتیم دورب ؟ دشوپب و  ار  اهشفک  نآ  زا  یکی  دـناوتیم  تسا  هدـش 
هک یسک  ایآ  > 930 لاؤس . < دنکیم تیافک  دنکیم ؟ تیافک  ّتین  هس  ره  هب  لسغ  کی  ایآ  دراد ، هناگادـج  یّبحتـسم  لسغ  مادـک  ره 
رد ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  یسک  > 931 لاؤس . < دناوتیم دریگب ؟ یبحتسم  ةزور  هکم  ای  هنیدم  رد  دناوتیم  دراد  هدهع  رب  اضق  ةزور 

ناضمر كرابم  هام  رد  یـصخش  > 932 لاؤس . < دناوتیم دریگب ؟ یبحتـسم  ةزور  دناوتیم  درادـن ، زور  هد  دـصق  تسا و  هنیدـم  هکم و 
هچ نونکا  تسا ، هدومن  راطفا  ناـنآ  اـب  ار  دوخ  ةزور  هکم ، لـها  رارـصا  رباـنب  هّیقت و  باـب  زا  هدوب و  مارحلادجـسم  رد  راـطفا  عقوم  ًاـقافتا 

ًاثلاث دروخن و  ار  هزور  يرذـع  اب  دـناوتیم  رگا  ًایناث  دورن و  اجنآ  عقوم  نآ  رد  دـیاب  ًالوا  دراد ؟ هزور  ةرافک  اضق و  صوصخ  رد  ياهفیظو 
رد هنیدم  هّکم و  نارئاز  تکرش  صوصخ  رد  یلاعترـضح  ياوتف  > 933 لاؤس . < درادن هراّفک  یلو  دنک  اضق  ًادعب  دیاب  دـش ، روبجم  رگا 

یناسک > 934 لاؤس . < دنک هداعا  دیاب  یلو  تسا ، بحتسم  تکرش  دینادیم ؟ مزال  ار  زامن  ةداعا  ایآ  تسیچ ؟ ّتنـس  لها  تعامج  زامن 
ای دنیامن  هدجـس  تسا  زیاج  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ  رب  تسا  مزال  ایآ  دـننکیم ، ادـتقا  ّتنـس  لها  تعامج  زامن  هب  هنیدـم  هّکم و  رد  هک 

یلو دـنناوخب ، زامن  اهنآ  لثم  دـیاب  دوشیم ؟ هچ  اهنآ  زامن  فیلکت  تروص  نیا  رد  دـننک ؟ هدجـس  شرف و ... رب  نارگید  دـننام  دـنناوتیم 
دناوتیم رایتخا ، لاح  رد  ایآ  دـناوخب ، يدارف  زامن  دهاوخبیبّنلادجـسم  مارحلادجـسم و  رد  یـسک  رگا  > 935 لاؤس . < دننک هداعا  دـیاب 

هّکم و رد  نارئاز  زا  یـضعب  > 936 لاؤس . < تسین زیاج  زین  نآ  لاثماو  رهم  زا  هدافتـسا  یلو  دناوتیمن ، ریخ ؟ ای  دـنک  هدجـس  شرف  يور 
كرابم رظن  دـننکیم ، هدافتـسا  هدجـس  يارب  نآ  رئاظن  ذـغاک و  نزبداـب و  اـی  ریـصح  اـی  کـچوک  ياـهرهم  زا  تعاـمج  زاـمن  رد  هنیدـم 

هدش هدرب  راک  هب  اهگنس  عاونا  یبّنلادجسم  مارحلادجسم و  فک  رد  > 937 لاؤس . < تسین زیاج  تسیچ ؟ صوصخ  نیا  رد  یلاعترضح 
. تسا حیحـص  تسا ؟ حیحـص  اهگنـس  نآ  ۀـمه  رب  رارطـضا  لاح  رد  هچ  رایتخا و  لاح  رد  هچ  هدجـس  یلاعترـضح  ياوتف  هب  اـیآ  تسا ،
زا تیافک  اجنآ  رد  تعامج  زامن  تسا و  حیحـص  مارحلادجـسم  یبّنلادجـسم و  ماب  تشپ  مّود و  ۀقبط  رد  زامن  لاّصتا  ایآ  > 938 لاؤس <

زامن زا  یفاک  تسا  بحتـسم  هک  اهنآ  اب  زامن  ًالک  یلو  تسا . حیحـص  زاـمن  زیچ  ره  رد  اـهنآ  شور  قبط  راـتفر  دـنکیم ؟ بجاو  زاـمن 
مامت ار  دوخ  زامن  هنیدم ، هّکم و  یلعف  دـیدج و  رهـش  مامت  رد  دـناوتیم  هنیدـم  هّکم و  رئاز  ایآ  > 939 لاؤس . < دنک هداعا  دـیاب  تسین و 

ایآ > 940 لاؤس . < دناوخب مامت  دناوتیم  ًالک  تسا ؟ يوتف  نیمه  عبات  مه  دوشیم  هدوزفا  رهـش  ود  نیا  هب  ًادعب  هک  یقطانم  ایآ  دـناوخب ؟
. دراد وضو  هک  هضاحتـسا  لسغ  رگم  دـناوخ  زاـمن  دوشیم  یلـسغ  ره  اـب  دـناوخ ؟ بجاو  زاـمن  دوشیم  یمارگ  ربماـیپ  تراـیز  لـسغ  اـب 
هتفای و هعـسوت  ياهناکم  لماش  فیرـش ، دجـسم  ود  نیا  ماکحا  ًًاـّلک  یبّنلادجـسم و  مارحلادجـسم و  رد  زاـمن  باوث  اـیآ  > 941 لاؤس <

لها تعامج  زامن  دروم  رد  هنیدم  هّکم و  هب  تمیزع  ماگنه  دناوتیم  یلاعترـضح  دـّلقم  ایآ  > 942 لاؤس . < دوشیم دوشیم ؟ زین  دیدج 
ًامتح دیاب  ای  دنک ؟ افتکا  دـناوخیم ، یبّنلادجـسم  مارحلادجـسم و  رد  هک  یتعامج  زامن  هب  دـیامن و  دـیلقت  يرگید  دـیلقت  عجرم  زا  نّنـست 

ار زامن  نیا  ربانب  تسا . یمارگ  ربمایپ  اب  زامن  ریظن  اهنآ  اب  زامن  تسا  هدومرف  قداص  ماما  یّتح  تسا ، بوخ  رایسب  اهنآ  اب  زامن  دنک ؟ هداعا 
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مراد اضاقت  دیناوخب و  ار  دوخ  زامن  دیاب  تسا ، لطاب  اهنآ  زامن  یتاهج  زا  نوچ  یلو  درادن و ... رهم  هب  جایتحا  ًالثم  دـیناوخب ؛ اهنآ  زرط  هب 
باوث نیا  زا  ار  دوخ  دراد ، ار  زامن  تعکر  رازه  زا  شیب  باوث  زامن  تعکر  کی  هک  سّدقم  ياهناکم  نیا  رد  دیورن و  هرفط  هراب  نیا  رد 

لاکـشا دراد ؟ یمکح  هچ  یبّنلادجـسم  مارحلادجـسم و  رد  هدنز  دارفا  تباین  هب  زامن  تعکر  ود  ندـناوخ  > 943 لاؤس . < دینکن مورحم 
زامن ياهفص  یلو  هدش  مامت  تعامج  زامن  هک  دنیبیم  هدش و  دراو  مارحلادجـسم  هب  زامن  ۀـماقا  تهج  یـصخش  > 944 لاؤس . < درادن
رصق ینم  رعـشم و  تافرع و  رد  جاّجح  زامن  > 945 لاؤس . < دوشیم طقاس  دوشیم ؟ طقاس  وا  زا  هماـقا  ناذا و  اـیآ  تسا ، هدروخن  مه  هب 

. درادـن لاکـشا  دراد ؟ لاکـشا  لیعامـسا  رجح  رد  بحتــسم  بـجاو و  زاـمن  ندـناوخ  اـیآ  > 946 لاؤـس . < تسا رـصق  ماـمت ؟ اـی  تسا 
دب تشادرب  رگا  دراد ؟ یمکح  هـچ  تعاـمج  زاـمن  ۀـماقا  ماـگنه  یبّنلادجـسم  اـی  مارحلادجـسم  زا  یناریا  جاّـجح  جورخ  > 947 لاؤس <

ات دننیشنیم  اههزاغم  برد  تشپ  تعامج  زامن  ۀماقا  ماگنه  جاّجح  هک  دوشیم  هدید  تاقوا  یهاگ  > 948 لاؤس . < تسا مارح  دوشیم ،
هک یلاح  رد  ندـناوخ  زاـمن  > 949 لاؤس . < تسین زیاـج  تسیچ ؟ صوـصخ  نیا  رد  یلاعترـضح  رظن  ددرگرب ، زاـمن  زا  هزاـغم  بحاـص 

. تسا رتهب  یلیخ  دنکن  ار  راک  نیا  یلو  درادن ، لاکشا  دراد ؟ یمکح  هچ  دشاب ، یمارگ  ربمایپ  كرابم  ربق  هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  رازگزامن 
نینچ رد  درذـگیم . امیپاوه  رد  حبـص ) ًاصوصخم   ) زامن تقو  ۀـمه  جـح ، رفـس  نتـشگرب  ای  نتفر  هار  رد  تاـقوا  یـضعب  > 950 لاؤس <

امیپاوه بقع  تمس  هب  دنشاب  تشگرب  هار  رد  رگا  امیپاوه و  يولج  تمس  هب  دنشاب  نتفر  ِهار  رد  رگا  دنتـسیایم و  راّوز  زا  یـضعب  یتلاح 
نوچ دوشیم . هجاوم  امیپاوه  نیلوئسم  نارادنامهم و  تفلاخم  اب  رما  نیا  یلو  دنشاب ، هدرک  ار  هلبق  نداتـسیا و  تاعارم  ات  دنناوخیم  زامن 
يور دنراد ؟ دوخ  زامنيارب  ياهفیظو  هچ  راّوز  دیئامرفب  دیدحالص  تروص  رد  لاح  دروخیم . مه  هب  نامز  نآ  رد  امیپاوه  لرتنک  مظن و 

هنافّسأتم هک  دشاب  اهزیچ  نینچ  دیاب  ارچ  یمالسا  يروهمج  رد  هک  تساجنیا  گرزب  تبیصم  یلو  دنکیم ، تیافک  دنناوخب  زامن  یلدنص 
. دوشیم هدید  لیبموتا  رد  راطق ، رد  امیپاوه ، رد 

نایوج ادخ  كولس  جح 

همّدقم

هک ياهقبط  داژن و  ره  زا  نانآ  ۀمه  تسا  هتـسیاش  دننکیم و  یگدنز  نیمز  فلتخم  طاقن  رد  هک  دنتـسه  هداوناخ  کی  ۀلزنم  هب  ناناملـسم 
، تسا ناناملـسم  تداعـس  نماـض  هک  ینیناوق  ماـکحا و  عضو  اـب  دـنوادخ  دنـشاب . هتـشاد  داـّحتا  يردارب و  تّدوـم ، رگیدـکی  اـب  دنتـسه ،
، هعمج زامن  تعامج ، زامن  هلمج  زا  نوگاـنوگ  ياـهتروص  هب  هک  هداد  بیترت  ناـنآ  داـّحتا  يردارب و  میکحت  يارب  یّـصاخ  ياـههمانرب 

گنهآ دصق و  يانعمهب  تغل  رد  جح » . » تسا رتدنمدوس  رتیمومع و  دراوم  نیا  ۀمه  زا  جح  دوشیم و  ارجا  اهنآ  دننام  دـیع و  ياهزامن 
ماـّیا رد  دـننکیم و  مادـقا  نآ  هب  یمـسج  یلاـم و  ییاـناوت  تروـص  رد  ناناملـسم  هک  تسا  یترفاـسم  یهقف  حالطـصا  رد  تسا و  ندرک 

یعامتجا طباور  راگدرورپ ، تدابع  نمض  دنهدیم و  ماجنا  یصوصخم  کسانم  لامعا و  دنیآ و  یم  مه  درگیسّدقم  ناکم  رد  یّصاخ ،
ندش کیدزن  دصق  هب  ناسنا  هک  تسايرفس  قالخا ، ياملع  رظن  ربانب  تسا و  ینافرع  رفـس  کی  جح  دنـشخبیم . میکحت  ار  دوخ  یناهج 

ِریِـس  » نآ تسخن  لزنم  دنکیم ، یط  ار  لزنم  هس  جح  رفـس  هار  رد  ناملـسم  دسرب . هللا » ءاقل   » ماقم هب  ات  دهد  یم  ماجنا  ار  نآ  دـنوادخ  هب 
عطق مدرم  اـیند و  زا  هداـمآ و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  روضح  جـح و  رفـس  يارب  ار  دوخ  ناملـسم  نآ  رد  هک  دراد  ماـن  ّقحلا » َیلإ  ِقلَخلا  َنِم 

جح لامعا  نایاپ  ات  اهتاقیم  زا  یکی  رد  یجاـح  ندـش  مرحم  ۀـظحل  زا  هک  تسا  ّقَحلا » ِیف  ِّقَحلا  َنِم  ِریِـس   » مّود ۀـلحرم  دـنکیم . هقـالع 
هّجوت یلاعت  ّقح  زج  يزیچ  یـسک و  هب  دـنکیم و  ساـسحایبوبر  رـضحم  رد  لـماک  روط  هب  ار  دوخ  ناملـسم  هلحرم ، نیا  رد  دراد . همادا 

زا ات  ددرگیم  رب  دوخ  نطو  هب  نامز  نآ  دوش ؛ یم  عورـشیجاح  یناـفرع  رفـس  مّوس  ۀـلحرم  دوشیم ، ماـمت  جـح  لاـمعا  یتقو  دـنکیمن .
یـسک رگا  دراد . مان  قلَخلا » ِیف  ِّقَحلا  َنِم  ِریِـس   » هلحرم نیا  دزادرپب ، مدرم  ییاـمنهار  هب  دـنک و  هدافتـسا  دوخ  يونعم  رفـس  ياهدرواتـسد 
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مالک هکیـسوم  ترـضح  دننامه  دـنکیم ، ادـیپ  اونـش  شوگ  هک  دـیآیم  دوجو  هب  وا  رد  یتلاح  دـنک ، یط  ار  اهلزنم  نیا  ًاتقیقح  دـناوتب 
رّسیم سک  همه  يارب  دنوادخ  نخس  ندینش  دونشب . ار  دنوادخ  نیشنلد  خساپ  دناوت  یم  نتفگ  کیّبل  ماگنه  مه  صخش  دینش ، ار  دنوادخ 
میرک نآرق  دونـشب و  ار  ّقح  نخـس  لاح  نابز  اب  یبیغ و  تادراو  تاماهلا و  قیرط  زا  هک  دـبای  تسدیتلاح  هب  دـناوتیم  ناسنا  اما  تسین ،
ناقرف امـش  هب  دنوادخ  دـیزاس ، دوخ  ۀـشیپ  ار  یهلا  ياوقت  رگا  ًاناَقُرف < مَُکل  لَعجَی  َهللا  اوُقَّتَت  نِإ  : < دـیامرفیم تسا و  هداد  ار  هدـعو  نیا 
دیآیم دوجو  هب  وا  رد  یتلاح  دـشاب ، هدرک  ذوفن  وا  ناج  قمع  رد  اوقت  دـشاب و  یقّتم  ناسنا  رگا  دـنکیم . اطع  لطاب ) ّقح و  زیمت  ۀلیـسو  )

. دهدیم صیخشت  یناطیش  ياههسوسو  زا  ار  ینامحر  تاماهلا  دهدیم و  زیمت  لطاب  ّقح و  نیب  هاگآدوخان  هک 

جح تّیمها 

یم جـح  بوجو  رد  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  تسا . ناناملـسم  نایمیتسود  دـنویپ و  میکحت  لـماع  مالـسا و  نید  ياـههیاپ  زا  یکی  جـح 
نآ ّجح  مدرم ، رب  دنوادخ  ّقح  َنیَِملاَعلا <و  ِنَع  ٌِّینَغ  َهللا  َّنِإَف  َرَفَک  نَم  َو  ًالِیبَس  ِهَیلِإ  َعاطَتْـسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو  : < ... دـیامرف
زا دـنوادخ  هک  دـنادب  دریگ ، شیپ  رفک  هار  سکره  و  تسا . بجاو  دنـشاب ، هتـشاد  ار  اجنآ  هب  نتفر  تعاطتـسا  هک  یناسک  رب  تسا ، هناخ 

دنشاب و هتشاد  ار  هّکم  هب  نتفر  ییاناوت  یمسج  ویلام  رظن  زا  ینعی  دنشاب ؛ عیطتسم  هک  یناسک  هفیرش ، ۀیآ  نیا  ربانب  تسا . زاینیب  نایناهج 
لوط مامت  رد  جح  ۀضیرف  نداد  ماجنا  هتبلا ، دوشیم . بجاو  نانآ  رب  جح  دننک ، هرادا  ار  دوخ  یگدنز  دنناوتب  زین  هّکم  زا  تشگزاب  ماگنه 

دیکأت یهلا  ۀضیرف  نیا  هب  لمع  رب  فیرـش  نآرق  دنیوگیم . مالـسالاۀّجح »  » نآ هب  هک  دوشیم  بجاو  عیطتـسم  رب  راب  کی  طقف  یگدـنز 
رد دریگیم . رارق  نارفاـک  ةرمز  رد  دـنز ، زاـب  رـس  جـح  هب  نتفر  زا  تعاطتـسا ، ضرف  هب  یناملـسم  رگا  هک  ياهزادـنا  اـت  دـنکیم ، ناوارف 

رادـم زا  ار  ناسنا  مالـسا  نید  ِّمهم  ماکحا  زا  کی  ره  هب  یهّجوتیب  هکلب  دوشیمن ، هتفگ  رفاـک  دـنوادخ  نارکنم  هب  اـهنت  نآرق ، گـنهرف 
نیا دننک و  اهر  ار  جح  گرم  ۀظحل  ات  هک  یناسک  تسا ، هدمآ  تایاور  رد  دـهدیم . رارق  داحلا  رفک و  ریـسم  رد  دـنکیم و  جراخ  نامیا 

باوث و ّبحتسم  بجاو و  ّجح  يارب  رگید ، يوس  زا  دنوشیم . روشحم  نارفاک  اب  تمایق  زور  دنورب ، ایند  زا  دنهدن و  ماجنا  ار  مهم  ۀفیظو 
دومن و تاقالم  ار  هلا )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  یبارعا  يدرم  : » دـندومرف قداص  ماما  تسا . هدـش  رکذ  تایاور  رد  يرایـسب  شاداپ 
، متـسه دنمتورث  يدرم  نم  متفاین . ار  نآ  نداد  ماجنا  قیفوت  اما  مدش ، جراخ  دوخ  راید  زا  جـح  دـصق  هب  نم  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع 

هوک هب  دـندومرف : دـندرک و  وا  هب  يور  هلا )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  مربـب ؟ شاداـپ  ناـیجاح  ةزادـنا  هب  اـت  مهد  ماـجنا  يراـک  هچ 
ترـضح سپـس  یباییمن . تسد  ناـیجاح  شاداـپ  هب  ینک ، قاـفنا  دـنوادخ  هار  رد  خرـس  يـالط  هوک  نیا  ةزادـنا  هب  رگا  رگنب ! سیبقیبا 

هد وا  يارب  تسا ، هتـشادنرب  زونه  هکیلاح  رد  دنک ، هدامآ  ار  جح  رفـس  لیاسو  ات  دریگیم  میمـصت  هک  یماگنه  ناملـسم  انامه  دندومرف :
راوس و دوخ  بکرم  رب  هک  یماگنه  دوشیم . هدوزفا  وا  ماقم  هب  هجرد  هد  ددرگیم و  كاپ  وا  لامعا  ۀمان  زايدب  هد  دوشیم ، هتشون  هنسح 

كاپ دوخ  ناهانگ  زا  دـنکیم ، فاوط  ادـخ  ۀـناخ  رود  هک  یماگنه  دوشیم . رّرقم  وا  يارب  متفگ  هچنآ  دـننامه  دوشیم ، تکرح  ةداـمآ 
ناهانگ زا  دـنکیم ، فوقو  تافرع  رد  هک  ینامز  دوشیم . وحم  وا  ناـهانگ  رگید  راـب  دـهدیم ، ماـجنا  هورم  افـص و  یعـسیتقو  دوشیم .

 ( هلا هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  روطنیمه  دوـشیم . كاـپ  ناـهانگ  زا  زاـب  دزادرپیم ، تارمج  یمر  هب  هک  یماـگنه  ددرگیميّربـم .
: دندومرفیبارعا نآ  هب  سپس  دوشیم . كاپ  ناهانگ  زا  یجاح  فقوم  نآ  رد  دندومرف : دندرمشرب و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  جح  فقاوم 

هام راهچ  دندومرف : ثیدح  نایاپ  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دنوشیم ؟ لیان  نادب  نایجاح  هک  یبایتسد  یـشاداپ  هب  یناوتیم  هنوگچ 
زا يرگید  ثیدـح  رد  دوش ». بکترمياهریبک  هانگ  هکنآ  رگم  ددرگیم ، تبث  وا  ياهییوکین  هرـسکی  دوشیمن و  هتـشون  هانگ  یجاح  رب 

دنکیم و كاپ  ار  ناهانگ  دیادزیم ، یمدآ  زا  ار  رقف  هرمع ، ادخ و  ۀناخ  ّجح  دنیامرفیم ...« : هک  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
رکذ و ياراد  زاـمن  دـننام  دراد ، دوـخ  رد  ياهناـشن  زین  رگید  ياـهتدابع  زا  تسا و  لـماک  یتداـبع  جـح  دـنادرگیم ». بجاو  ار  تشهب 
رد ار  اهیتخـس  لّمحت  و  تارمج ) یمر   ) ناطیـش اب  هزرابم  داهج  ریظن  تسا ، هارمه  يروما  كرت  اب  هزور  دننامه  تسا ، یّـصاخ  تاکرح 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 663 

http://www.ghaemiyeh.com


نیمه جح  ّتیمها  رد  تسا . ّقح  هاگـشیپ  رد  ینابرق )  ) هیدـه نداد  ادـخ و  هار  رد  لام  قافنا  مزلتـسم  تاکز  سمخ و  دـننام  دراد و  دوخ 
.« داد دهاوخ  ار  نآ  شاداپ  وا  تسادخ و  يارب  جح  هئاَزَج  َوُه  َو  َُهل  ّجَحلا  : » هدش لقن  یثیدح  رد  هک  سب 

جح تامّدقم 

ماقم هب  ات  دوش  لصّتم  دـنوادخ  هب  دـشوپب و  مشچ  يویند  تاقّلعت  زا  دـیاب  دوشیم ، هدامآ  یناـحور  رفـس  نیا  يارب  ناملـسم  هک  یماـگنه 
هب سوه  اوه و  زا  تشگرب  هللا ، هب  اهتوغاط  نیطایـش و  زا  تشگرب  يانعم  هب  هبوت  تسا . هبوت  هار ، نیا  رد  مدق  نیتسخن  دسرب . یهلا  برق 

چیه دوـش ، هّکم  مزاـع  دـهاوخیم  هک  یـسک  تسا . باوـث  هـب  هاـنگ  زا  تـشگرب  ماجنارـس  ترخآ و  هـب  اـیند  زا  تـشگرب  نـید ، لـقع و 
ار يرامـشیب  ناـهانگ  هدرک و  يوریپ  یناـسفن  ياـهاوه  ناطیـش و  زا  رمع  ماـمت  رد  صخـش  رگا  دـنامب . وا  لاـمعا  ۀـمان  رد  دـیابنیهانگ 

میرک نآرق  دریذـپیم . ار  وا  ۀـبوت  ملاع  راـگدرورپ  ًاـمتح  ددرگرب ، دـنوادخ  يوس  هب  دـنک و  هبوت  ًاـتقیقح  هچناـنچ  دـشاب ، هدـش  بکترم 
هک یناسک  نآ  رگم  ًامیِحَر < ًاروُفَغ  ُهللا  َناَک  َو  ٍتاَنَـسَح  ِیَـس  مِِهتاَئّ ُهللاُلِّدَُـبی  َِکَئلوُاَف  اًِحلاَص  ًالَمَع  َلِمَع  َنَمآ  َو  َباَت  نَم  َّالِإ  : < دـیامرفیم

. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  دنکیم و  لدب  اهیکین  هب  ار  ناشناهانگ  ادخ  دـنهد . ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  دـنروآ و  نامیا  دـننک و  هبوت 
هدرکن هانگ  هک  تسا  یسک  دننام  هانگ ، زا  ةدننک  هبوت  َُهل » َبنَذ  نَمَک َال  ِبنَّذلا  َنِم  ُِبئاَّتلا  : » دنیامرفیم هلا )  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکالوسر

اطع هبوت  قیفوت  هدـنب  هب  هک  تسا  نیا  وا  فـطل  نیتـسخن  تسا ؛ دـنوادخ  يوـس  زا  فـطل  ود  ره  دراد و  دوـجو  فـطل  ود  هبوـت  رد  تسا .
يرادیب يانعم  هب  هظقی  دیآیم ؛ دوجو  هب  ناسنا  رد  هظقی  تلاح  هبوت ، رثا  رب  دریذپیم . ار  وا  ۀبوت  هک  تسا  نآ  وا  فطل  نیمّود  دـنکیم و 

رد ایآ  دوب ؟ هنوگچ  نم  عضو  مدشیم ، دراو  خزرب  ملاع  هب  جح  رفـس  ياج  هب  رگا  هک  دشیدنیب  دوخ  اب  دیاب  ناسنا  يرادـیب  نیا  رد  تسا .
رد هظقی  تلاح  یتسار  هب  رگا  ریخ ؟ ای  تسا  یـضار  نم  زا  راگدرورپ  اـیآ  ریخ ؟ اـی  مهدـب  ار  میاـهراک  باوج  مناوتیم  دـنوادخ  رـضحم 

هداد و رارق  بطاخم  ار  وا  دنوادخ  هک  دسریم  ییاج  هب  گرم  زا  لبق  جح و  زا  لبق  دنک ، ادیپ  هّجوت  هتکن  نیا  هب  دـیایب و  دوجو  هب  ناسنا 
، هتفای شمارآ  ناج  ِیتَّنَج <يا  ِیلُخدا  َو  يِداَبِع  ِیف  ِیلُخداَف  ًۀَّیِـضرَم  ًۀَیِـضاَر  ِبَر  ِکـّ َیلِإ  یِعِجرا  ُۀَِّنئَمطُملا  ُسفَّنلا  اَُـهتَّیأ  اَـی  : < دـیامرفیم

سفن ۀبـساحم  مّود ، مدق  وش ! دراو  نم  تشهب  هب  وش و  لخاد  نم  ناگدـنب  ةرمز  رد  درگزاب و  تراگدرورپ  يوس  هب  هدیدنـسپ  دونـشخ و 
، هزور زامن ، ریظن  يدابع  لامعا  ایآ  دنک . نییبت  دوخ  يارب  ار  سّدقم  رفـس  نیا  زا  فده  دـیاب  دورب ، جـح  هب  دـهاوخیم  هک  یـسک  تسا .
، دنکیم فرص  جح  هار  رد  ناسنا  هک  یلام  رگا  تسا ؟ لالح  وا  لام  ایآ  تسا ؟ هدش  ماجنا  حیحـص  وحن  هب  وا  ياهتدابع  ریاس  سمخ و 

ِهِّلِح ِریَغ  نِم  ًالاَم  ُلُجَّرلا  َبَسَتکا  اَذِإ  : » دنیامرفیم مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دریگیمن . رارق  یلاعت  ّقح  لوبق  دروم  وا  ّجـح  دـشابن ، لالح 
کیّبل دنوادخ  دیوگ  کیّبل  هک  یماگنه  دورب ، جح  هب  تسین  لالح  هک  یلام  اب  یـسک  یتقو  َکیَدعَـس » َو َال  َکیََّبل  َيِدُون َال  یَّبَلَف  َّجَح  َُّمث 
لاعتم دـنوادخ  ماَرَح » لاَم  نِم  ةَرمُعَال  َو  اجَح  لَجَوَّزَع  هللالَبقیَال  : » دـنیامرفیم هنیمز  نیا  رد  زین  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دریذـپیمن . ار  وا 

. دوش دوخ  لامعا  هّجوتم  جـح  زا  لبق  ناسنا  هک  تسا  نیا  سفن  ۀبـساحم  دـنکیمن . لوبق  دوش ، ماجنا  مارح  لام  زا  هک  ار  ياهرمع  ّجـح و 
نیِد تسا ، راکهدب  یـسک  هب  هچنانچ  دنک ، تخادرپ  تسوا ، ةدهع  رب  یتاکز  سمخ و  رگا  دـهد ، رارق  یـسررب  دروم  ار  شاهزور  زامن و 

طاقن حالصا و  ار  دوخ  ياهراک  ۀمه  ات  دشوکب  هصالخ  دنک . بلج  ار  وا  تیاضر  تسا ، هدرک  متـس  یناملـسم  هب  رگا  دنک و  ادا  ار  دوخ 
نتفر يارب  ار  دوخ  دراد و  رارق  گرم  ۀظحل  رد  هک  یـسک  دننام  تسرد  دوریم ، جـح  هب  هک  یـسک  نیاربانب ، دـنک . ناربج  ار  نآ  فعض 

ترخآ يارب  ياهریخذ  تسا و  دنمشزرا  دشاب ، هارمه  لماک  یگدامآ  اب  هک  یّجح  دنک . یگدیسر  دوخ  لامعا  مامت  هب  دیاب  دنکیم ، اّیهم 
. دنک كاپ  دوخ  دـصق  ّتین و  زا  ار  اهیـصلاخان  دـیاب  دوشیم  جـح  رفـس  مزاع  هک  یـسک  تسا . ّتین  ندرک  صلاخ  مّوس ، مدـق  دوشیم .
یهلا و نامرف  زا  تعاطا  اهنت  نتفر  هّکم  زا  فده  دـشاب . دـنوادخ  ياضريارب  هک  تسا  نیا  اهتدابع  مامت  ندوب  حیحـص  طرـش  نیتسخن 

یتوکلم ۀـهجو  هک  تمایق  زور  رد  دـشابیمن . حـیرفت و ... تحارتسا و  تراجت ، ناونع ، ندروآ  تسد  هب  يارب  تسا و  هفیظو  نداد  ماجنا 
هدنشخرد ینارون و  دشاب ، هِّلل  صلاخ و  رگا  دراد و  هارمه  هب  شتآ  تملظ و  دشابن ، ادخ  يارب  جح  رگا  دوشیم ، راکـشآ  اهناسنا  لامعا 
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ُّجَح َو  ًۀَهُزن  ِكُولُملا  ُّجَح  ِهِیف  ُنوُکَی  ٌناَمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتأَی  : » دندومرف دوخ  ِّجح  رفس  نیرخآ  رد  هلا )  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکاربمایپ تسا .
يارب زین  ناریقف  تراجت و  يارب  نادنمتورث  حـیرفت و  يارب  نم  تّما  ناگرزب  هک  دـسریم  ینامز  ًۀـَلأسَم » ِنیِکاسَملا  ُّجَـح  َو  ًةَراَِجت  ِءاَِینغألا 
يارب دوشیم : ماجنا  هنوگ  ود  جـح  : » دـندومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زین  و  دـنوریم . جـح  هب  رابتعا  ناونع و  ندروآ  تسد  هب  اـیر و 

هب مدرم  يارب  هک  یسک  تسوا و  تشهب  راگدرورپ و  ياضر  وا  شاداپ  دهد ، ماجنا  جح  دنوادخ  يارب  هک  یـسک  سپ  مدرم . يارب  ادخ و 
نتخاس هدامآ  نآ ، زا  دوصقم  تسا و  یحور  یگدامآ  بسک  مراـهچ ، مدـق  دریگب ». دـیاب  مدرم  زا  ار  دوخ  شاداـپ  تماـیق  رد  دورب ، جـح 
روضح تسا . يونعم  قیاقح  كرد  بیغ و  ملاع  هب  لاصتا  روظنم  هب  ناور  حوریکاپ و  رظن  زا  سّدـقم ، ياـهناکم  رد  روضح  يارب  دوخ 

. تسا یحور  یگدامآ  مزلتسم  راهطا  ۀمئا  رّهطم  روبق  ریاس  دهشم و  فجن ، البرک ، هنیدم ، هّکم ، دننام  هفّرـشم  دهاشم  هسّدقم و  نکاما  رد 
دـشیدنایم دوخ  اب  دنکیم و  هدامآ  ار  دوخ  تاقالم  زا  شیپ  دورب ، یهلا  برقم  ةدنب  بذهم و  ناسنا  کی  رادید  هب  دهاوخیم  هک  یـسک 

، دنکیم اّیهم  ار  دوخ  زین  یمـسج  رظن  زا  وا  دوشیم . هّجوتم  رادـید  نیا  هب  وا  نهذ  رکف و  مامت  دـنک و  وگتفگ  راوگرزب  نآ  اب  هنوگچ  هک 
رد دوریم و  هتـسراو  لماک و  ناسنا  نآ  تمدـخ  هب  هتـسارآ  زیمت و  يرهاظ  اب  دـشوپیم و  هزیکاپ  ساـبل  دـهدیم ، وشتـسش  ار  دوخ  ندـب 

سپ دوریم . دـنوادخ  بّرقم  ةدـنب  رادـید  هب  هک  تسا  نآ  يارب  روـضح  بدا  ویگداـمآ  همه  نیا  دـنکیم . تاـعارم  ار  بدا  وا  روـضح 
مرکاربمایپ یتوکلم  هاگراب  رد  روضح  دبلطیم . ار  يرتشیب  روضح  بدا  یگدامآ و  یهلا  هاگشیپ  رد  روضح  ادخ و  ۀناخ  رد  ندش  رضاح 

روضح سدقم  ياهناکم  نیا  رد  لماکیگدامآ  اب  ناسنا  هچنانچ  دشاب . یلبق  یگدامآ  اب  دـیاب  زین  نیرهاط  ۀـمئا  و  هلا )  هیلع و  هللا  یلـص  )
ثیداحا رد  دربب . یلماک  ضیف  دناوتیم  اعد ، ندـناوخ  قیرط  زا  ناراوگرزب  نآ  اب  يونعم  طابترا  يرارقرب  روضح و  بدا  تیاعر  اب  دـبای ،

درک و هدافتسا  شوخ  يوب  دیـشوپ ، زیمت  سابل  تفرگ ، وضو  دیاب  ینعی  درک ؛ بسک  یگدامآ  دیاب  زین  دجـسم  رد  روضح  يارب  هدش  لقن 
هب دورو  ماگنه  رد  ار  دوخ  ياهتنیز  ٍدِجسَم < ِّلُک  َدنِع  مُکَتَنیِز  اوُذُخ  : < دیامرفیم میرک  نآرق  دش . دراو  دجـسم  هب  هتـسارآ  يرهاظ  اب 

جورع دناوتیم  زامن  ندناوخ  اب  دریگیم و  رارق  یبوبر  رـضحم  رد  اجنآ  رد  ناسنا  تسادخ و  ۀناخ  دجـسم  دینک . دوخ  هارمه  دجـسم  ره 
يرایـسب ّتیمها  قالخا  ياملع  افرع و  دزن  روضح  بدا  دنک . تاعارم  ار  روضح  بدا  دجـسم  رد  دیاب  ناسنا  اذل  دسرب . هللا  ءاقل  هب  دنک و 

دهاوش و راهطا  ۀمئا  و  هلا )  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکاربمایپ ةریس  زا  دناهدرک . هّجوت  رایـسب  رما  نیا  هب  دوخ  نادرگاش  تیبرت  رد  نانآ  دراد و 
ریبکت نّذؤم  هک  یماگنه  : » دـنکیم لقن  هلا )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ رـسمه  هشیاـع ، تسا . هدـش  لـقن  هراـب  نیا  رد  يداـیز  ياـههنومن 
یـسک هب  رگید  ترـضح  نآ  درکیم . رییغت  ناشتروص  گنر  دمآیم و  دـیدپ  هلا )  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  رد  یمطالت  تفگیم ،
هدیـسر ارف  زامن  ندـناوخ  یهلا و  تناما  يادا  ماـگنه  هک  درکیم  همزمز  بل  ریز  طـقف  تخانـشیمن و  ار  یـسک  ییوگ  تشادـن ، یهّجوت 

نـسح ماما  ةرابرد  تفریم ». دجـسم  فرط  هب  دـیزرلیم ، دـنوادخ  فوخ  زا  هک  یلاح  رد  تفرگیم و  وضو  ترـضح  نآ  سپـس  تسا .
يوب تفرگیم ، وضو  درکیم ، لسغ  دورب ، دجـسم  هب  تساوخیم  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  تسا ، هدـش  لـقن  زین  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم

، دجسم هب  ندش  لخاد  ماگنه  تفریم و  دجـسم  يوس  هب  هتـسهآ  ياهمدق  اب  زیمت ، ياهسابل  ندیـشوپ  زا  دعب  درکیم و  هدافتـسا  شوخ 
مرکاربمایپ یتوکلم  هاگراب  یسدق و  هاگشیپ  رد  روضح  هنیدم و  هّکم و  هب  نتفر  يارب  هچنآ  نیا ، ربانب  دیزرلیم . ترضح  نآ  كرابم  ياپ 

يارب زین  نید  ياـملع  دـشابیم . روضح  بدا  تیاـعر  یگداـمآ و  تسا ، مزـال  عیقب  رد  موصعم  ناـماما  تراـیز  و  هلا )  هیلع و  هللا  یلـص  )
رـضاح تلیـضف  رپ  یناحور و  ياـهناکم  نآ  رد  لـماک  یگداـمآ  اـب  دـندرکیم و  هداـمآ  لـبق  زا  ار  دوخ  سّدـقم  ياـهناکم  رد  روضح 

یتـقو متفر . فرـشا  فجن  هب  ادـتبا  مورب ، تاـیلاع  تاـبتع  هب  مدرک  دـصق  يزور  هک  هدرکیم  تیاـکح  هر )  ) یـسلجم ۀـمالع  دـندشیم .
. مدرکن ساسحا  دوخ  رد  ار  رهطم  دـقرم  نآ  رد  روضح  يارب  مزال  یحور  یگدامآ  مورب ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  مرح  هب  متـساوخ 

هزور هک  یلاح  رد  اهزور  منک . بسک  ار  مزال  یگدامآ  یهلا ، هاگرد  هب  زاین  زار و  لّسوت و  اب  زور  هنابـش  هد  ات  متفرگ  میمـصت  نیا ، رباـنب 
یلع ترضح  رهطم  قاور  رد  اهبش  متخادرپیم و  راگدرورپ  اب  زاین  زار و  اعد و  هب  مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  ماقم  مالّـسلايداو  رد  مدوب ،

تاعارم ار  روضح  بدا  مدشن و  لخاد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  مرح  هب  تّدم  نیا  رد  بیترت ، نیدب  مدرکیم . تدابع  مالـسلا ) هیلع  )
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رد مدید  دش . لصاح  نم  يارب  فشک  تلاح  مهد  بش  رد  زور ، ُهن  تشذگ  زا  دعب  مدادیم . مالـس  ترـضح  نآ  هب  رود  زا  طقف  مدرک و 
هدایپ عقوم ، نامه  رد  دش ، مامت  فشک  تلاح  یتقو  دنناوخیم . ترایز  ناشراوگرزب  ردپ  رازم  رب  مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  متسه و  ارماس 
هدروآ تسد  هب  ار  مزـال  یگداـمآ  هکنیا  معز  هب  اـجنآ ، رد  تداـبع  تراـیز و  زور  دـنچ  زا  سپ  مدرک . تکرح  ارماـس  يوس  هب  فجن  زا 

دش نشور  مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  لامج  هب  ممشچ  یناحور  تلاح  کی  رد  هک  منک  تکرح  فرـشا  فجن  يوس  هب  متـساوخیم  مدوب ،
ار هعماج  ترایز  ناحادم ، ةویش  هب  مداتـسیا و  اجنامه  دنالوغـشم . ترایز  اعد و  ندناوخ  هب  ناشردپ  رازم  رب  هک  مدید  ار  ترـضح  نآ  و 

تـسد اب  ترـضح  مرادرب . مدـق  متـسناوتیمن  هک  يروط  هب  دوب ، هتفرگ  ارم  اقآ  هوکـش  تّهبا و  اجنیا »! ایب  : » دـندومرف اقآ  سپـس  مدـناوخ .
نم فتک  يور  ار  دوخ  كرابم  تسد  راوگرزب  نآ  مدیـسر . ماما  تمدخ  هتـسهآ  مه  نم  نیـشنب »! ایب  : » دندومرف دـندرک و  هراشا  كرابم 
هیلع  ) يداه ماما  ناتراوگرزب ، دـج  زا  ترایز  نیا  اقآ  : » مدرک ضرع  تسا »! یبوخ  ترایز  هچ  هذَـه ؛ ةَرایِّزلا  َمِعن  : » دـندومرف دنتـشاذگ و 

میاهلاؤس عقوم  نآ  رد  هلب »! : » دندومرف دندرک ، هراشا  نییرکسع  كرابم  رازم  هب  هک  یلاح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  تسا »؟ مالـسلا )
( مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  مرح  ترایز  هب  لماک  یگدامآ  اب  نآ  زا  دـعب  مدرب و  تّذـل  مدـید و  اهفّطلت  مدیـسرپ و  ترـضح  نآ  زا  ار 
اب کسانم ، ماجنا  هنیدـم و  هّکم و  صوصخ  هب  سّدـقم ، ياهناکم  رد  روضح  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نآ  لاـثما  تیاـکح و  نیا  متفاـتش .

مزال یگدامآ  نودـب  اما  دراديرایـسب ، باوث  فاطم  هب  ندرک  هاگن  یّتح  فاوط و  زامن  فاوط ، تسا . دنمـشزرا  رایـسب  لـماک  یگداـمآ 
. دونشیم ار  دنوادخ  خساپ  دیوگب ، کیّبل  هک  هاگ  نآ  دورب ، جح  هب  یگدامآ  اب  هک  یسک  دیآیمن ! تسد  هب  لماک  ۀجیتن 

نآ رارسا  جح و  لامعا 

صاخ یماّیا  رد  دیاب  یجاح  هک  تسا  یکسانم  نآ  يرهاظ  لامعا  تساینطاب . رارسا  رهاظ و  ياراد  رگید  ياهتدابع  مامت  دننام  زین  جح 
هیلع  ) میهاربا ترـضح  تازراـبم  رب  نیداـمن  يرورم  تقیقح  رد  جـح  مسارم  تـسا . هـتفهن  يرارـسا  اـهنآ  زا  کـی  ره  رد  دروآ و  اـجهب 

حور و هب  جح ، کسانم  ماجنا  ماگنه  ناناملسم  رگا  تسا . یگدنب  رد  صالخا  ینافرع و  كولس  دیحوت ، فلتخم  ياههاگلزنم  و  مالسلا )
، یـسانشادخ ياـههنیمز  رد  ياهدـنزرایتیبرت  ياـهسرد  دـنناوتیم  دـننک ، هّجوت  زین  نآ  نیداـمن  ياـههبنج  هب  دنـشاب و  فقاو  نآ  رارـسا 

. دنریگ ارف  نآ  زا  یسانشناسنا  یسانشربمایپ و 

مارحا

یّلم و گنهرف  زا  ياهناشن  هک  ار  دوخ  یلومعم  سابل  ناناملسم  اجنآ  رد  دوشیم . عورـش  اهتاقیم  زا  یکی  رد  نتـسب  مارحا  اب  جح  لامعا 
صخـش رب  اهراک  زا  يرایـسب  سابل ، نیا  ندیـشوپ  اب  دـننکیم . نت  هب  مارحا  صوصخم  سابل  دـنروآیم و  نوریب  نت  زا  تساهنآ ، یموق 

، اهداژن اب  ناناملـسم  دوش . ناناملـسم  نایم  تدـحو  میکحت  بجوم  دـناوتیم  تسدـکی  گنرکی و  ساـبل  ندیـشوپ  دوشیم . مارح  مرحم 
، گنرکی یـسابل  ندیـشوپ  اب  دنیآیم و  مه  درگ  هّکم  رد  جـح  کسانم  ماجنا  يارب  فلتخمياهروشک ، زا  نوگانوگ  ياهّتیلم  اهنابز و 

ماگنه ناسنا  هک  دشاب  نیا  دیاش  نآ  تمکح  تسا و  نفک  هیبش  مارحا  سابل  هکنآ  رگید  ۀتکن  دننکیم . تباث  ار  دوخ  یگتسبمه  داّحتا و 
زور رد  هک  دـشاب  رما  نیا  هّجوتم  زین  دوشن و  فوطعم  يویند  روـما  هب  وا  هّجوـت  دـشیدنیب و  ترخآ  ناـهج  تماـیق و  زور  هب  ندـش ، مرحم 

، مارحا سابل  ندیـشوپ  ماگنه  نایجاح  دریگیم . رارق  لاعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دوشیم و  رـشحم  دراو  تلاح  لکـش و  نیا  اب  زیخاتـسر 
زا میدمآ ، وت  يوس  هب  دوجو  مامت  اب  میتفاتش و  تاهناخ  ترایز  هب  وت  توعد  اب  ایادخ  هک  دنراد  یم  زاربا  هناصلاخینعی  دنیوگیم ؛ کیّبل 

داجس ماما  دناهدرک  لقن  تسا . لکشم  یلیخ  لد  لها  يارب  نتفگ  کیّبل  میدروآ . يور  وت  هب  بلق  میمص  زا  میدیرب و  لد  يویند  تاقّلعت 
سپ دیدیـشوپ ، مارحا  سابل  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  : » دندرکیم ضرع  ناشیا  هب  دـمآیم . دـنب  شنابز  نتفگ  کیّبل  ماگنه  مالـسلا ) هیلع  )

وت ام  کیدعـس ، کیّبلال و ال  هک  دنک  باطخ  دنوادخ  هک  مراد  میب  نآ  زا  : » دندومرفیم مالـسلا ) هیلع   ) ماما دییوگب »! کیدعـس  کیّبل و 
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وا هب  نتفگ  کـیّبل  ماـگنه  دـنک و  توـعد  شاهناـخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـهاوخب  ناـسنا  رگا  يدـمآ »؟ هچ  يارب  میدوـب ، هدرکن  توـعد  ار 
قالخا و دب  ملاظ ، قساف ، ناسنا  دنوادخ  دنک . نآ  نیزگیاج  ار  اهتلیـضف  جراخ و  دوخ  لد  زا  ار  هلیذر  تافـص  دیاب  دیوگب ، دمآشوخ 
وا زا  دـهد ، ماـجنا  صـالخا  اوـقت و  نتـشاد  نودـب  ار  یّبحتـسم  لـمع  یـسک ، نـینچ  رگا  دـنکیمن و  توـعد  شاهناـخ  هـب  ار  رگـشاخرپ 

رظن زا  کیّبل ، نتفگ  اب  دریذپیم . ناگـشیپ  اوقت  زا  طقف  دنوادخ  انامه  َنیِقَّتُملا < َنِم  ُهللا  ُلَّبَقَتَی  اَمَّنإ  : < دیامرفیم میرک  نآرق  دریذپیمن .
دیاب یجاح  دوشیم و  مارح  وا  رب  يویندياهیگتسبلد  مامت  ینافرع ، یقالخا و  رظن  زا  یلو  دوشیم ، مارح  یجاح  رب  روما  زا  یخرب  یهقف 

رد مارحالاةریبکت  نتفگ  دـننام  جـح ، لامعا  زاغآ  رد  مارحا و  ماگنه  نتفگ  کـیّبل  دـنکب . یلاـعت  يراـب  تاذ  هّجوتم  ًافرـص  ار  دوخ  هّجوت 
، ندروـخ ندرک ، هاـگن  فارطا  هب  ندرکتبحـص ، دـننام  ییاـهراک  زاـمن ، رد  مارحـالاةریبکت  نتفگ  اـب  یهقف  رظن  زا  تـسا . زاـمن  يادـتبا 
دوشیم و مارح  وا  رب  ییایندياهراک  هب  هّجوت  دـیوگیم ، ریبکت  ناملـسم  یتقو  زین  یقالخا  رظن  زا  دوشیم . مارح  ناسنا  رب  ندـیماشآ و ...
. تسا نینچ  زین  جح  رد  دشاب . هتـشادن  یهّجوت  وا  ریغ  هب  دنک و  ساسحا  دـنوادخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  لماک ، بلق  روضح  اب  دـیاب  صخش 
رب شوخ و ...  يوب  لامعتسا  تاناویح ، نتشک  هنیآ ، رد  ندرک  هاگن  دننام  يروما  دیوگیم ، کیّبل  دشوپیم و  مارحا  سابل  ناملـسم  یتقو 

مارح وا  رب  ّقـح  ریغ  هـب  هّجوـت  دریگیم و  رارق  یبوـبر  هاگــشیپ  رد  نـتفگ  کـیّبل  اـب  ناـسنا  زین  قـالخا  ياـملع  رظن  زا  دوـشیم . مارح  وا 
رضحم رد  ار  دوخ  جح ، مسارم  نایاپ  ات  مارحا  نتـسب  ماگنه  زا  ینعی  دشاب ؛ هتـشاد  بلق  روضح  جح  لامعا  مامت  رد  دیاب  ناسنا  ددرگیم .

اب دیاب  ار  يدابع  لامعا  ۀمه  تسا و  یساسا  یطرـش  اهتدابع  مامت  رد  بلق  روضح  قالخا ، ياملع  رظن  زا  دنک . ساسحا  ملاع  راگدرورپ 
جح لامعا  رد  هچنانچ  دـیوج . بّرقت  دـنوادخ  هب  دـناوتیم  بلق  روضح  نتـشاد  اب  ناسنا  زین  جـح  رد  داد ؛ ماـجنا  صولخ  بّرقت و  دـصق 

وا ّجح  دهد ، ماجنا  تسرد  ار  جـح  کسانم  هک  یـسک  یهقف  رظن  زا  هتبلا  دریگیمن . رارق  لاعتم  دـنوادخ  لوبق  دروم  دـشابن ، بلق  روضح 
ثلث و یهاگ  مهد ، کی  یهاگ  زامن  رد  هک  روط  نامه  دنراد ، هدـیقع  قالخا  ياملع  دوشیم . وا  زا  فیلکت  عفر  بجوم  تسا و  حـیحص 

بلق روضح  اب  هک  نآ  زاییاهشخب  زین  جـح  رد  دوشیم ، ماجنا  بلق  روضح  اب  هک  يرادـقم  نامه  ینعی  دوشیم ؛ لوبق  نآ  فصن  یهاگ 
یعـس زامن و  فاوط ، رگید  یجاح  زا  وا و  مارحا  طقف  یجاح  کی  زا  تسا  نکمم  دریگ . یم  رارق  دنوادخ  لوبق  دروم  دشاب ، هدـش  ماجنا 

هب یجاـح  هّجوت  هک  دـشاب  نیا  دـیاش  رما  نیا  ّتلع  تسا ، ّبحتـسم  هّکم  رهـش  اـت  تاـقیم  نیب  ۀلـصاف  رد  کـیّبل  نتفگ  دوـش . هتفریذـپ  وا 
ۀناخ یهلا و  شرع  ۀلزنم  هب  نمؤم  لد  دباتب . وا  لد  رب  یهلا  رون  ات  دشاب  هتـشاد  بل  رب  ار  ادخ  رکذ  هتـسویپ  دوشن و  عطق  ياهظحل  دـنوادخ 

ار وا  ۀناخ  هب  دورو  ةزاجا  مرحمان  هبیرغ و  دارفا  دنوش و  دراو  دنناوتیمن  شناگتـسب  هداوناخ و  زج  ناسنا  ۀـناخ  رد  هک  روط  نامه  تسوا ،
ار ادخ  ۀناخ  دـباییم  قیفوت  یـسک  هک  یماگنه  دـباین . هار  نآ  رد  ادـخ  ریغ  دـشاب و  نینچ  دـیاب  مارحا  نامز  رد  مه  ناملـسم  لد  دـنرادن ،
رد تسا ، دنمهقالع  رایسب  دوخ  دنزرف  هب  هک  يردام  دنکیم . شومارف  مارحا  نامز  رد  ار  دوخ  ناتـسود  ناشیوخ و  هداوناخ ، دنک ، ترایز 

ۀـضیرف نیا  هب  لماک  روط  هب  وا  هّجوت  دـنکیم و  شومارف  ار  دوخ  دـنزرف  مارحا ، لاح  رد  صوصخ  هب  جـح ، کسانم  نداد  ماـجنا  ماـگنه 
فطل نیا  زا  دناوتب  یسک  رگا  تسا و  یهلا  گرزب  فاطلا  زا  جح  لامعا  نداد  ماجنا  ماگنه  بلق  روضح  نتـشاد  دوشیم . فوطعم  ینید 

. تسا هتفای  تسد  جح  ّرس  هب  دهد ، ماجنا  دنوادخ  هب  لماک  هّجوت  اب  ار  جح  لامعا  دنک و  يرادربهرهب  دنوادخ 

نآ زامن  فاوط و 

ندیسر زا  سپ  دننکیم و  تکرح  هّکم  يوس  هب  اهتاقیم  زا  یکی  رد  نتـسب  مارحا  زا  دعب  ناناملـسم  تسا . فاوط  جح ، رد  لمع  نیمّود 
رود تفه  فاوط  تسادخ ؛ ۀناخ  رود  هب  ندیدرگ  ینعم  هب  فاوط  دنزادرپیم . هناخ  فاوط  هب  سدـقم  ۀـبعک  ترایز  مارحلا و  دجـسم  هب 

هک تسا  نیا  فاوط  یهقف ، رظن  زا  دوـشیم . متخ  هطقن  ناـمه  هب  عورـش و  دوسـالارجح ) لـباقم   ) صخـشم ياهطقن  زا  دوـشیم و  ماـجنا 
رس تشپ  صوصخ  هب  فارطا ، هب  فاوط  ماگنه  رد  دننک و  تکرح  ادخ  ۀناخ  رود  هب  ینیعم  تهج  صخـشم و  ةدودحم  رد  دیاب  نایجاح 

دوخ دوجو  دوپ  رات و  اب  لاح و  نابز  اب  هدـننک  فاوط  تسادـخ ؛ يارب  زیچ  همه  ندرک  ادـف  فاوط  یقالخا ، رظن  زا  اما  دـننکن . هاگن  دوخ 
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وت برق  هب  ات  منک  ادـف  وت  هار  رد  ار  دوخ  ناکیدزن  نیرتزیزع  اهییاراد و  اهیگتـسبلد ، ۀـمه  ار و  دوخ  ات  ماهدـمآ  نم  ایادـخ  : » دـیوگیم
نینچ فاوط  رد  یسک  رگا  یلو  درذگب ، دنوادخ  هار  رد  دوخ  لام  ناج و  زا  دناوتب  ناسنا  هک  تسا  نیا  فاوط  رارسا  زا  یکی  موش ». لیان 

ار جـح  کسانم  یجاح  رگا  هتبلا ، تسا . هدروآ  اجهب  يرهاظ  یفاوط  طـقف  وا  درادـن و  یقیقح  شزرا  وا  فاوط  دـشاب ، هتـشادن  یـساسحا 
تسا هدننکجح  ياربیبسانم  تصرف  هک  دشاب  نیا  فاوط  رود  تفه  تمکح  دیاش  تسا . حیحـص  وا  فاوط  دهد ، ماجنا  اهقف  رظن  قباطم 

دنک و ناربج  يدـعب  ياهرود  رد  دـیامن ، وا  يادـف  ار  زیچ  همه  دـنک و  ساسحا  یبوبر  رـضحم  رد  ار  دوخ  تسناوتن  لّوا  رود  رد  رگا  هک 
هّجوت یلاعت  ّقح  يوس  هب  دوجو  قامعا  زا  دراد و  ياج  وا  لد  رد  دـنوادخ  طقف  هک  دـنک  ساسحا  یجاح  فاوط ، متفه  رود  رد  ماـجنارس 

َۀَّتِـس َُهل  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َبَتَک  ًاعُوبـُسا  ِتیَبلِاب  َفاَط  نَم  : » دندومرف مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دراد . يرایـسب  باوث  دـنوادخ  دزن  فاوط  دـنک .
دیامرفیم و تیانع  وا  هب  هنسح  رازه  شـش  دنوادخ  دروآ ، اجهب  فاوط  راب  تفه  یـسک  رگا  ِیَـس » ٍۀَئّ ِفَالآ  َۀَّتِـس  ُهنَع  اَحَم  َو  ٍۀَنَـسَح  ِفَالآ 

فاوط دوشیم . هدـناوخ  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ماـقم  تشپ  رد  فاوط  زاـمن  تعکر  ود  فاوط ، زا  دـعب  دزرمآیم . ار  وا  هاـنگ  رازه  شش 
بکرم ۀلزنم  هب  فاوط  زامن  دـشاب و  هدرک  ادـیپ  ار  یبوبر  رـضحم  هب  جورع  یگدامآ  نآ ، نداد  ماجنا  زا  سپ  ناسنا  هک  تسا  نآ  یقیقح 

. تسا نمؤـم  جورع  ببـس  زاـمن  نِمؤُـملا » ُجاَرعِم  ُةـالَّصلا  : » دـندومرف هلا )  هـیلع و  هللا  یلـص   ) مرکاربماـیپ تـسایهلا . شرع  هـب  وا  جورع 
نتسب مارحا  ماگنه  ًالثم  دنیوجیم . کّسمت  نآ  ماکحا  رهاظ  هب  هدرک و  شومارف  ار  لامعا  ِماجنا  ِیلـصا  فده  جح ، رد  ياهّدع  هنافّـسأتم 
هّجوت دنرادنیهّجوت . نآ  يانعم  هب  دننک ، ادا  تسرد  ار  ظافلا  نیا  هکنآ  يارب  دننکیم و  هّجوت  دـح  زا  شیب  کیّبل  ظّفلت  ندوب  تسرد  هب 
تـسا نیا  رد  یجاح  ینارگن  یتقو  زین  فاوط  رد  دوشیم . نایجاح  زا  یـضعب  رد  ساوسو  داـجیا  بجوم  یهقف  ماـکحا  رهاوظ  هب  یطارفا 

هچ دراذگیمن . یقاب  فاوط  رارسا  انعم و  هب  وا  هّجوت  يارب  یّلحم  رگید  دوشن ، جراخ  ینّیعم  ةدودحم  زا  فرحنم و  فارطا  هب  وا  ۀناش  هک 
ات مینک  هّجوت  زین  نآ  ینافرع  یقالخا و  تاکن  لامعا و  رارـسا  هب  مینکیم ، هّجوت  یهقف  لئاسم  هب  جـح  لامعا  رد  هک  روطنامه  تسوکین 
هب هّجوت  اب  دـنریگب و  رظن  رد  ار  ینونک  طیارـش  رـصاعم  ياهقف  هک  تسا  بوخ  هچ  دـشاب . اـم  دوجو  رد  يونعم  لّوحت  ثعاـب  لاـمعا  نیا 

ماحدزا طیارـش  رد  دـنتفین و  تمحز  هب  جاّجح  هک  دـننک  نایب  يوحن  هب  ار  دوخ  ياواتف  بجاو ، ِّجـح  ماّیا  رد  هژیو  هب  رازگجـح ، ّتیعمج 
. دنروآ اجهب  ار  فاوط  زامن  دوب ، رودقم  هک  دجسم  ياجک  ره  دننک و  فاوط  يرتعیسو  ةدودحم  رد  دنناوتب 

هورم افص و  یعس 

رد مارحلادجسمیقرش ، علض  رد  هک  تسا  هّکم  رد  کچوک  هوک  ود  هورم  افص و  تسا . هورم  افص و  نیب  یعـس  نآ ، زامن  فاوط و  زا  دعب 
نونکا دـناهتفرگ و  رارق  مه  لـباقم  رد  رتم  دودـح 420  ۀلـصاف  اب  هوک  ود  نیا  دراد . رارق  تسا ، میهاربا  ماـقم  هبعک و  ۀـناخ  ِرد  هک  یتمس 

هب دننکیم و  عورـش  افـص  هوک  زا  ار  دوخ  تکرح  نایجاح  تسا . هدـمآ  رد  ياهدیـشوپ  رـس  گرزب  نلاس  تروص  هب  ود  نآ  نایم  ۀلـصاف 
تـسا ياهرطاخ  روآدای  هورم  افـص و  یعـس  دسریم . نایاپ  هب  هورم  رد  دوشیم و  ماجنا  راب  تفه  تکرح  نیا  دـنوریم ، هورم  هوک  يوس 

مان هب  يدـنزرف  بحاص  يریپ  ماّیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  دراد . دوجو  قشع  شالت و  يراکادـف ، راـثیا ، تشذـگ ، نآ  رد  هک 
ترـضح دوب . فلع  بآیب و  کشخ و  ینابایب  نامز  نآ  رد  هک  درب  هّکم  هب  ار  رجاه  شردام ، دنزرف و  دنوادخ  نامرف  هب  دش و  لیعامـسا 

اَنَّبَر ِمَّرَحُملاَِکتَیب  َدـنِع  ٍعرَز  ِيذ  ِریَغ  ٍداَِوب  ِیتَّیِّرَذ  نِم  ُتنَکـسأ  ّیِنِإ  اَنَّبَر  : < دـندومرف هّکم  زا  ندـش  جراـخ  ماـگنه  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا
ار منادنزرف  زا  یـضعب  نم  انامه  اراگدرورپ ! َنوُرُکـشَی < مُهَّلََعل  ِتاَرَمَّثلاَنِم  مُهقُزراَو  مِهَیلإيِوهَت  ِساَّنلا  َنِم  ًةَدـِئفأ  لَعجاَف  َةوَلَّصلا  اوُمیُِقِیل 

ییاهلد هک  نک  نانچ  سپ  دنراد . اپرب  ار  زامن  ات  اراگدرورپ ! مدرک . نکاس  وت  نوصم  مرتحم و  ۀناخ  دزن  رد  عرز ، تشِکیب و  ياهّرد  رد 
( مالسلا هیلع   ) میهاربا ترضح  دنرازگ . ساپـس  هک  دشاب  نادرگ ، نانآ  يزور  نوگانوگ  تالوصحم  زا  دننک و  لیم  اهنآيوس  هب  مدرم  زا 
زا لیعامـسا  دـش ، مامت  اهنآ  ياذـغ  بآ و  هک  دیـشکن  یلوط  دـندنام . نابایب  نآ  رد  لیعامـسا  رجاه و  تفر و  نوریب  هّکم  زا  اعد  نیا  اـب 
زا يرثا  اجنآ  رد  دمآ ، افص  هوک  يوس  هب  ادتبا  وا  تساخرب . بآ  يوجتسج  هب  بارطضا  اب  شردام  درکیمیباتیب ، یگنـسرگ  یگنـشت و 
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هب هرابود  تفاین . یبآ  زین  اجنآ  اما  تفاتـش ، هوک  نآ  يوس  هب  بآ  نامگ  هب  درک ، بلج  دوخ  هب  ار  وا  رظن  هورم  هوک  زایبارـس  دـیدن ، بآ 
دیما هب  ار  هورم  افـص و  هوک  ۀلـصاف  راب  تفه  رجاه  بیترت ، نیدب  تشگزاب . نآ  يوس  هب  دید و  اجنآ  رد  ار  بارـس  درک ، هاگن  افـص  هوک 

دش هّجوتم  ناهگان  تشگزاب ، دوخ  دنزرف  يوس  هب  یتحاران  بارطضا و  اب  سپس  درکن . ادیپ  بآ  زا  يرثا  یلو  دومن ، یط  بآ  ندرک  ادیپ 
زا فلع  بآیب و  نیمزرـس  نآ  رد  رجاه  ۀـناصلاخ  یعـس  ساپ  هب  هک  سدـقم  ۀمـشچ  نیا  درک . ناروف  ياهمـشچ  كدوک  ياپ  ریز  زا  هک 

شرسمه و  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  يراکادف  تشذگ و  روآدای  هورم  افـص و  یعـس  دیدرگ . فورعم  مزمز »  » مان هب  دیـشوج  نیمز 
زا هورم  افـص و  یعـس  رد  دـناوتیم  ناسنا  تسا . یلاعتّقح  هب  يراودـیما  ۀـناشن  یگدـنز و  يارب  شـالت  یعـس و  شخبماـهلا  زین  رجاـه و 

راتفگ رد  میدنبب  دهع  ادخ  اب  هک  تسا  نیا  هورم  افص و  یعس  رارـسا  زا  یکی  دنک . تیانع  وا  هب  يراکادف  تشذگ و  هک  دهاوخب  دنوادخ 
. مینک امرفمکح  دوخ  یگدنز  رب  ار  تاساوم  نوناق  افو و  دوخ  دهع  هب  میشاب . هتشاد  قلخ  نسح  یگدنز  رد  تقادص و  دوخ  رادرک  و 

ریصقت

رس و زا  یجاح  هک  تسا  نآ  یهقف  رظن  زا  ریصقت  دننکیم . ریصقت  هورم  هوک  رد  نایجاح  دیسر ، نایاپ  هب  هورم  افـص و  یعـس  هک  یماگنه 
اهنآ رب  مارحا  تدم  رد  هک  ییاهراک  جراخ و  مارحا  زا  نایجاح  راک  نیا  اب  دریگب . دوخ  ناتـشگنا  زا  ینخان  ای  دنیچب  ییوم  دوخ  تروص 
حور ناسنا  هکیلاح  رد  ینعی  تسا ؛ ناسنا  ندوب  يدعب  ود  رب  دیکأت  یقالخا  ینافرع و  رظن  زا  ریـصقت  دوشیم . لالح  ناشیارب  دوب ، مارح 

: دـیوگیم دـنوادخ  هب  یجاح  هک  تسا  نیا  ریـصقت  یناعم  زا  یکی  دـشاب . هتـشاد  هّجوت  زین  دوخ  مسج  هب  دـیاب  دـشخبیم ، یلاعت  ار  دوخ 
اب ار  شاهطبار  دـیاب  هک  هنوگناـمه  ناملـسم  اریز  مدرگیمرب ، مدرم  اـیند و  يوس  هب  نونکا  مدیـسر و  دوخ  دوصقم  بولطم و  هب  ایادـخ  »

يایند هّجوتم  دیاب  دنکیم ، هّجوت  ترخآ  هب  هک  یلاح  رد  ناملـسم  دشاب ». هتـشاد  راوتـسا  ياهطبار  دیاب  زین  مدرم  اب  دنک ، مکحم  دـنوادخ 
وت هب  دنوادخ  هچنآ  زا  اَینُّدلا <و  َنِم  َکَِبیـصَن  َسنَت  َو َال  َةَرِخآلا  َراَّدـلا  ُهللا  َكاَتآ  اَم  ِیف  ِغَتبا  َو  : < دـیامرفیم میرک  نآرق  دـشاب . زین  دوخ 

: دیامرفیم هنیمز  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نکم . شومارف  ایند  زا  ار  تاهرهب  شاب و  ایوج  ار  ترخآ  يارـس  تسا ، هتـشاد  ینازرا 
هتـسیاش دنک . ایند  يادـف  ار  شترخآ  ترخآ و  يادـف  ار  ایند  هک  یـسک  تسین  ام  زا  ُهاَینُدـِل » ُهَتَرِخآ  ِو َال  ِِهتَرِخِآل  ُهاَینُد  َكََرت  نَم  اَّنِم  َسَیل  »

ّمه و ۀمه  هک  یـسک  دننک . هّجوت  زین  دوخ  عامتجا  هداوناخ و  هلمج  زا  ایند  روما  هب  ینید ، ماکحا  لئاسم و  رب  هوالع  ناناملـسم  ۀـمه  تسا 
سکع تسا و  دورطم  مالسا  رد  دنامیم ، لفاغ  دوخ  یعامتجا  یگداوناخ و  یگدنز  زا  درادیم و  فورـصم  يورخا  روما  رب  ار  دوخ  مغ 

تسا نیا  ریـصقت  رگید  یناعم  زا  یکی  سپ  دزرو . تلفغ  ترخآ  زا  دوش و  لوغـشم  يویند  روما  هب  طقف  دیابن  یـسک  تسا . نینچ  زین  نآ 
هتـشاد هّجوت  زین  دوخ  ۀعماج  مدرم و  هب  دراد ، هّجوت  دنوادخ  هب  هکیلاح  رد  یعقاو  نمؤم  دننام  هک  ددنبیم  نامیپ  دنوادخ  اب  ناملـسم  هک 
َکَّنأَک َكاَینُدـِل  لَمعإ  : » دـندومرف هدانج  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دـشیدنیب . زین  ایند  هب  دـنکیم ، رکف  ترخآ  هب  هکیلاـح  رد  دـشاب ؛

نانچ تترخآ  يارب  یتسه و  هدـنز  تمایق  ات  ییوگ  هک  نک  لمع  نانچ  تیایند  يارب  ًادَـغ » ُتوُمَت  َکَّنأَک  َِکتَرِخِآل  لَـمعا  َو  اًدـَبأ  ُشیِعَت 
« هرمع  » ار ریـصقت  هورم و  افـص و  نیبیعـس  فاوط ، زامن  فاوط ، نتـسب ، مارحا  ینعی  لمع ؛ جنپ  نیا  يوریم . ایند  زا  ادرف  ییوگ  هک  شاب 

. دیآیم نوریب  مارحا  زا  یجاح  دوشیم و  مامت  هرمع  لامعا  اجنیا  رد  دنیوگ . یم 

تافرع رد  فوقو 

بـش تسا . تافرع  رد  فوقو  لامعا ، نیا  زا  یکی  دنهد . ماجنا  زین  يرگید  لامعا  دیاب  هرمع  رب  هوالع  دنوریم ، عّتمت  ّجح  هب  هک  یناسک 
هکنیا نآ  دزومآیم و  اهناسنا  هب  ار  یّمهم  ۀـتکن  مّود  مارحا  دـندنب . یم  مارحا  رابنیمّوديارب  مارحلا  دجـسم  زا  ناـیجاح  هّجحلايذ ، مهن 

رما حور  ۀیذغت  يارب  تسا . نینچ  زین  حور  دوش ، هدـناسر  اذـغ  ندـب  هب  رّرکم  روط  هب  تسا  مزال  دراد و  زاین  اذـغ  هب  مسج  هک  هنوگنامه 
مـسج هب  رگا  هک  روطنامه  میناوخب . مه  بش  زامن  یّبحتـسم و  زامن  هیذغت ، نیا  ندش  لماک  يارب  میناوخب و  زامن  ّبترم  روط  هب  هک  هدش 
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التبم فعـض  هب  دسرب ، مک  ای  دسرن  اذغ  رگا  زین  حور  هب  دوریم ، نیب  زا  ای  دوشیم  فیعـض  مسج  دسرن ، مزال  رادقم  هب  ای  دـسرن  اذـغ  ام 
اب ۀـطبار  زامن ، دـیآیم . دوجو  هب  شعامتجا  وا و  يارب  يدایز  تالکـشم  دریمب ، شحور  هک  یناسنا  دریمب . تسا  نکمم  یتح  ای  دوشیم 
راب يارب  نتسب  مارحا  دنتـسه . حورياذغ  ۀلزنم  هب  یمالـسا  تادابع  ریاس  جح و  دنوادخ ، هب  یکیدزن  ةزیگنا  اب  ادخ  قلخ  هب  تمدخ  ادخ ،
زور فصن  تافرع  رد  نایجاح  دـننکیم . تکرح  تافرع  نیمزرـس  يوس  هب  ناناملـسم  نآ  زا  دـعب  دوشیم و  ماجنا  مارحلادجـسم  زا  مّود 

میدق هب  ثداح  طبر  دننک و  ادیپ  تفرعم  تیبوبر  ّزع  تیدوبع و  ّلذ  هب  دننک . یط  ار  هلاس  دص  هار  دنناوتیم  مک  تدم  نیا  رد  دننامیم و 
دوـجو زا  ياهوـلج  تادوـجوم  ۀـیقب  تسین و  ناـهج  نیا  رد  دـنوادخ  زج  يدوـجوم  هک  تسا  تـقیقح  نـیا  تخانـش  هـفرع  دنـسانشب . ار 

هن تسا ، ینتفای  زیچ  همه  اجنآ  رد  دـنک . یم  ادـیپ  نافرع  داـعم  تماـما و  توبن ، نآرق ، تقیقح  هب  ناـسنا  تاـفرع  رد  دنتـسهیلاعتيراب .
یناسک میزومایبیلالدتـسا . ار  نآ  دیاب  ام  تسین و  يدـیلقت  نید  فراعم  كرد  تساهینتفای . تسا ، دـیفم  ناسنا  يارب  هچنآ  و  ینتـسناد !

لقع ینعی  دشاب ؛ هارمه  لالدتسا  اب  دیاب  نانآ  تاداقتعا  دنتسه ، دقتعم  داعم  تماما و  توبن ، نآرق ، هب  دنراد و  نیقی  دنوادخ  دوجو  هب  هک 
هچ هب  هک  دوش  لاؤس  ياهدرک  لیصحت  نامیا و  اب  ناسنا  ره  زا  رگا  دنیوگیم . ینتـسناد  ای  ملع  نیا ، هب  دنک و  رواب  ار  تادقتعم  نیا  اهنآ 

نکمم دنکیم و  مگ  ار  دوخ  یگدـنز ، تالکـشم  رد  هنرگو  دـشاب ، هتـشاد  لاؤس  نیا  يارب  یخـساپ  دـیاب  وا  تسا ؟ لداع  دـنوادخ  لیلد 
رگا دننک و  کش  دنوادخ  تلادع  رد  تسا  نکمم  دنراد ، يدـیلقت  نامیا  هک  یناسک  دوش . رکنم  ار  دـنوادخ  تلادـع  نابز  لد و  اب  تسا 
کـش زین  داعم  تماما و  تّوبن ، نوچ  يدـیاقع  رد  هک  ییاج  ات  دـنک  یم  دوبان  ار  نانآيدـیلقت  نامیا  دـننکن ، یملع  شـالت  هنیمز  نیا  رد 

رثا ناسنا  یلاعت  رد  ینتـسناد  فراعم  نیا  تسا و  ینتـسناد »  » همه اـهنیا  مینک . لوبق  لالدتـسا  اـب  دـیاب  ار  نید  لوصا  نیا ، رباـنب  دـننکیم .
، دنکیم ظفح  تالکـشم  ربارب  رد  ار  ناسنا  هک  يزیچ  نآ  دنک . ظفحیگدـنز  ياهدـم  رزج و  رد  ار  ناسنا  دـناوتیمن  درادـن و  ینادـنچ 

ۀبترم تسا . یبتارم  ياراد  نیا  دیامن و  رواب  ار  وا  دنک و  ادیپ  تفرعم  دنوادخ  هب  ناج  قمع  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  ینتفای » ! » تساهینتفای
مّوس ۀلحرم  تسا و  ساوح  هار  زا  نتفای  هک  تسا  نیقیلا » نیع   » نآ رتالاب  ۀبترم  تسا ؛ یلالدتسا  شناد  هک  تسا  نیقیلا » ملع   » نآ تسخن 
رون پمال و  رون  عمـش ، رون  هک  روطنامه  تسا ، رون  بتارم  دـننام  لحارم  نیا  دراد . ماـن  نیقیلا » ّقح  ، » تسا تفرعم  ۀـبترم  نیرتـالاب  هک 

. تسا روطنیمه  زین  دـنوادخ  تخانـش  لـحارم  تسا ، تواـفتم  يرگید  اـب  مادـک  ره  اـما  دنتـسه ، شخبینـشور  روـن و  هس  ره  دیـشروخ 
رثا رب  دوشیم . یـشان  اهینتفای  زا  میتسه ، لئاق  دوخ  نید  ياـیلوا  يارب  اـم  هک  یتمـصع  دوشیم . یهتنم  تمـصع  هب  تیاـهن  رد  اـهینتفای 

رد اهنآ  زا  هکلب  دوشیمن ، تحاران  اهنت  هن  راوگان  ياهدماشیپ  زا  هک  دوشیم  رادروخرب  یتردق  زا  یحور  رظن  زا  ناسنا  هک  تساهینتفای 
يرکـشانیهلا و ّتیـشم  ربارب  رد  دـیاشگیمن و  هوکـش  هب  بل  تالکـشم  ربارب  رد  هاگچـیه  دـنکیم و  هدافتـسا  حیحـص  یگدـنز  تـهج 

لمحت ار  يدایز  بئاصم  اروشاع  ۀثداح  رد  ترضح  نآ  تسا . اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  یناسنا  نینچ  ۀنومن  دنکیمن . یـساپسان 
نمشد تراسا  هب  هلا )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نادناخ  ناکدوک  نانز و  هارمه  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناشیوخ  ناردارب و  نادنزرف ، درک ؛

اب دروآ »؟ هچ  امـش  رـس  رب  دنوادخ  يدید  : » تفگ وا  هب  هک  نمـشد  باوج  رد  دیزی  سلجم  رد  راوگرزبيوناب  نآ  نیا ، دوجو  اب  دـمآرد .
لـصاح يروشحلـس  تعاجـش و  همه  نیا  مدـیدن ». دـنوادخ  زا  یبوخ  زج  نم  ًالیمج ؛ الا  تیأر  ام  : » دـهدیم خـساپ  تماهـش  تعاجش و 

ياهینتفای هب  دناوتیم  ناسنا  رعـشم  تافرع و  رد  هژیو  هب  دهدیم ، شیازفا  ار  ناسنا  ياهینتفای  یعقاو  ّجح  اهینتـسناد . هن  تساهینتفای ،
فوقو دزادرپیم . دنوادخ  اب  دوخ  ۀطبار  رد  لمأت  هب  اهنآ  رد  یجاح  هک  دنتـسه  ییاهناکم  مارحلارعـشم  تافرع و  دـبای . تسد  يرتشیب 

رد دبایب و  ار  اهینتفای  دناوتیم  رعـشم  تافرع و  رد  دـشاب ، هّجوتم  ناسنا  رگا  دوریم . رامـش  هب  جـح  ناکرا  زا  مارحلارعـشم  تافرع و  رد 
هک تفاین  ار  نآ  قیفوت  یـسک  رگا  دونـشب . ای  دنیبب  ار  یقیاقح  لد  شوگ  مشچ و  اب  دنک و  زاین  زار و  دنوادخ  اب  دوخ  دوجو  مامت  اب  اجنآ 

. دوش هدناوخ  بلق  روضح  اب  دشاب و  هتشاد  حور  هک  ییاهزامن  هتبلا ، تسا . زامن  اهینتفای  يارب  اج  نیرتهب  دبای ، روضح  تافرع  هّکم و  رد 
بلق روضح  اب  هزور  رگا  دروآ . تسد  هب  ناوتیم  ار  اهینتفای  دـشاب ، هارمه  دـنوادخ  هب  هّجوت  بلق و  روضح  اب  رگا  زین  تاداـبع  ریاـس  رد 

راطفا و تقو  رد  اهینتفای  نیا  دنک . ادیپ  تسد  يدایز  ياهینتفای  هب  دناوتیم  دوشن ، یهانگ  بکترم  يرادهزور  ماگنه  رد  ناسنا  دشاب و 
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فوقو لصاح  دنک . ساسحا  دوخ  لد  رب  ار  دنوادخ  ّتیمکاح  رطف  دیع  زور  رد  هک  تسا  نیا  رادهزور  ۀتفای  نیرتگرزب  تسا . رتشیب  رحس 
رد مهن  زور  بورغ  ات  رهظ  زا  نایجاح  دـباییم . تسد  تسا ، دـنمزاین  اهینتفای  اهتخانـش و  زا  هچنآ  هب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تاـفرع  رد 

. دننک یم  تکرح  مارحلارعشم  نیمزرسيوس  هب  یهلا  تفرعم  زا  راشرس  ینارون و  یلد  اب  سپس  دنیامنیم و  فوقو  تافرع  نیمزرس 

مارحلارعشم رد  فوقو 

رد مارحا ، سابل  اب  ناـهج  رـسارس  زا  رفن  رازه  اهدـص  دراد . رارق  هّکم  ریـسم  رد  تاـفرع و  يرتمولیک  هد  رد  ًاـبیرقت  مارحلارعـشم  نیمزرس 
. دنوریم رعشم  سّدقم  نیمزرـس  هب  جح  لامعا  ۀمادا  يارب  دناهتفرگ ، رارق  راگدرورپ  شیاشخب  فطل و  دروم  تافرع  نابایب  رد  هک  یلاح 

نامز نیرتبسانم  تدابع  يارب  هک  یناحور  نامز  نیا  رد  تسا . دیـشروخ  عولط  رجف و  عولط  نیب  ینامز  ۀلـصاف  رعـشم ، رد  فوقو  ناـمز 
رعشم دننکیم . مکحم  دنوادخ  اب  ار  دوخ  ۀطبار  دنناوخیم و  اعد  زامن و  دنزادرپیم ، تدابع  هب  رعـشم  یتوکلم  نابایب  رد  نایجاح  تسا ،

، مشچ هب  تسا ، هتفای  تافرع  رد  لد  ار  هچنآ  ینعی  دنکیم ؛ ادـیپ  روعـش  نیمزرـس  نآ  رد  ناسنا  تسا . یهاگآ  يانعم  هب  روعـش  ۀـشیر  زا 
نِم ِۀَمکِحلا  َِعیباَنَی  تَرَج  َّالا   ِ ًاحاَبَـص َنیَِعبرَا  لَجَوَّزَع  هللاَدَبَع  َصَلخأ  اَم  : » تسا هدش  لقنیثیدـح  رد  دـهدیم . ندـب  ياضعا  رگید  شوگ و 
نیا ربانب  دوشیم . يراج  شنابز  هب  وا  بلق  زا  تمکحياههمشچ  دشاب ، ادخ  يارب  لماک  صولخ  اب  زور  لهچ  هک  یـسک  ِهناَِسل » یَلَع  ِِهبلَق 

ییاههمـشچ دوشییادخ ، زین  وا  لد  هکلب  رادرک ، راتفگ و  اهنت  هن  ینعی  دنک ؛ صلاخ  ادخ  يارب  ار  شدوخ  زور  لهچ  یـسک  رگا  ثیدح ،
هدروآ تسد  هب  صخـش  لد  هک  ییاهتمکح  سپـس  دـباییم ، ار  اهینتفای  رگید ، تراـبع  هب  دـشوجیم ؛ وا  لد  رد  تفرعم  تمکح و  زا 

هنوگادخ ناسنا  ياپ  تسد و  نابز ، شوگ ، مشچ ، دهدیم و  ندـب  ياضعا  مامت  هب  ار  تفرعم  لد  ینعی  دوشیم ؛ يراج  وا  نابز  رب  تسا ،
وا هب  دـهاوخیم  دـنوادخ  هک  دوـشیم  طابنتـسا  نینچنیا  تسا و  دـیع  زور  دوریم ، نوریب  مارحلارعـشم  زا  یجاـح  هک  یناـمز  دوـشیم .
ّقح يادف  ار  دوخ  دوجو  مامت  ینعی  دهدب ؛ ادخ  هب  ار  شدوخ  رعشم  تافرع و  هرمع ، رد  هک  دشاب  هتفای  یگتسیاش  ناسنا  رگا  دهدبيدیع .

. ددرگیم مکاح  وا  لد  رب  دنوادخ  دوشیم و  یهلا  شرع  یجاح  لد  دهدیم و  يدیع  وا  هب  ار  شدوخ  زین  دنوادخ  دنک ،

ینم رد  فوقو 

. دراد يرایـسبياههبذاج  نیمزرـس  نیا  دـنوریم . ینم  يوس  هب  مارحلارعـشم  زا  ناـیجاح  باـتفآ ، عوـلط  ماـگنه  ناـبرق ، دـیع  زور  حـبص 
هب یهلا  نارفغ  تمحر و  هب  ناوارف  دیما  اب  نایجاح  تسا . نایجاح  يارب  یهلا  تمحر  اجر و  شخبدـیون  هک  زار  زمر و  رپ  تسا  ینیمزرس 

گنس ندرک  باترپ  ینعی  هرمج ؛ یمر  تسا . هرمج  یمر  نایجاح  ۀفیظو  نیتسخن  ینم ، نیمزرـس  هب  دورو  اب  دنوشیم . دراو  ینم  نیمزرس 
رب مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  دـیحوت ، گرزب  ربماـیپ  یگدـنز  زا  یتیاـکح  هب  هرمج  یمر  ۀفـسلف  تسا . ناطیـش  داـمن  هک  ینوتـس  هب 

. دنک ینابرق  ار  مالسلا ) هیلع   ) لیعامسا ترضح  دوخ ، دنزرف  ات  تفای  نامرف  دنوادخ  فرط  زا  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  ددرگیم .
: دندومرف دوخ  دنزرف  هب  ترضح  نآ  دنک . ارجا  ار  یهلا  روتسد  ات  تفرگ  میمصت  تفریذپ و  ار  ّقح  نامرف  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح 

ینابرق ّقح  هار  رد  ار  وت  هک  تسا  هدـش  یحو  نم  هب  راگدرورپ  يوس  زا  باوخ  رد  يََرت < اَذاَم  رُظناَف  َکَُحبذأ  ّیِنأ  ِماَنَملا  ِیف  يَرأ  ّیِنِإ  <

َنِم ُهللا  َءاَش  نإ  ِینُدِجَتَس  ُرَمُؤت  اَم  لَعفا  َِتبأ  اَی  : < درک ضرع  ردپ  باوج  رد  مالسلا ) هیلع   ) لیعامـسا ترـضح  دشاب ؟ هچ  وت  رظن  ات  منک ،
هب مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  تفای . یهاوخ  نارباص  زا  ارم  دنوادخ  دیما  هب  هدب ! ماجنا  ياهدش ، رما  نآ  هب  هچنآ  ردپ ! َنیِِرباَّصلا <يا 

میهاربا ترـضح  یلو  دنک ، قیوشت  یهلا  نامرف  زا  یچیپرـس  هب  ار  وا  ات  تفر  اجنآ  هب  وا  ۀسوسو  يارب  مه  ناطیـش  تفر . یلوا  ةرمج  لحم 
وا يوس  هب  دید و  ار  ناطیش  زین  مّود  ةرمج  رد  ترضح  نآ  درک . رود  دوخ  زا  ار  وا  ناطیش ، هب  ییاهگنس  ندرک  باترپ  اب  مالـسلا ) هیلع  )

تروص هب  خیرات  رد  ترضح  نآ  لمع  درک و  رود  دوخ  زا  گنس  ندرک  باترپ  اب  ار  ناطیش  زین  هبقع  ةرمج  رد  ماجنارس  تخادنا ، گنس 
نوتس فرط  هب  دناهدرک ، عمج  رعشم  رد  هک  ییاههزیرگنس  اب  دننکیم و  هبقع  ةرمج  یمر  طقف  نایجاح  نابرق ، دیع  زور  رد  دمآرد . تنس 
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ار نآ  دننکیم و  یمر  ار  گرزب  تب  اجنآ  رد  رگید ، ترابع  هب  دننکیم ؛ باترپ  گنـس  تفه  تسا ، رتگرزب  رگید  نوتـس  ود  زا  هک  مّوس 
. دـنکیم رما  اهيدــب  نداد  ماـجنا  هـب  ار  ناـسنا  هـک  تـسا  هراـما  سفن  تـب ، نیرتـگرزب  تـب و  گرزب  لبمــس  هـبقع  ةرمج  دننکــشیم .

وت نمشد  نیرتگرزب  َکیَبنَج » َنَیب  ِیتَّلا  َکَسفَن  َكَّوُدَع  يِّدعأ  : » تسا هدمآ  ثیدح  رد  هکنانچ  تسوا . مه  ناسنا  نمشد  نیرتتخسرس 
ماجنا ار  راک  نیا  تفرعم  هدارا و  اب  دیاب  دنکیم ، باترپ  گنـس  هبقع  ةرمج  هب  ناسنا  هک  یماگنه  دراد . رارق  وت  داهن  رد  هک  تسوت  سفن 

ار هراّما  سفن  دوخ و  ینورد  تب  ایادـخ  هک  تسا  نیا  هبقع  ةرمج  هب  ندز  گنـس  ّرـس  دـنک ، هلمح  هراـّما  سفن  رب  بلق  میمـص  زا  دـهد و 
رب درک و  راهم  هنهد  ندز  اب  ناوتیم  تسایـشکرس ، شومچ و  بسا  دـننام  هک  ار  هراّما  سفن  منکیم . راهم  لرتنک و  ار  نآ  ای  منکـشیم 

شکرـس یبکرم  دـننام  سفن  نیا  دوش و  یم  ناسنايارب  يدایز  ياهتبیـصم  زورب  بجوم  هراـّما  سفن  نتـشاذگ  دازآ  تفاـی . ّطلـست  نآ 
یمر ماگنه  تسا . داعم  أدبم و  هب  تفرعم  نامیا و  تیوقت  هراّماِسفن ، لرتنک  رد  لماع  نیرتمهم  دربیم . دهاوخیم ، هک  اجره  هب  ار  ناسنا 
نورد نیطایش  رب  ترضح ، نآ  دننام  دروایب و  رظن  رد  ار  ناطیش  هب  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  ندز  گنـس  ةرطاخ  دیاب  یجاح  هرمج ،

و ینابرق »  » یکی دهد ؛ ماجنا  زین  رگید  بجاو  لمع  ود  دیاب  یجاح  هبقع ، ةرمج  یمر  زا  دعب  دنارب . دوخ  زا  ار  نانآ  دنزب و  گنـس  نورب  و 
( مالسلا هیلع   ) مدآ ترضح  نامز  زا  میدق ، ناراگزور  زا  تسا و  یهلا  رئاعش  زا  هورم  افص و  یعس  دننام  زین  ندرک  ینابرق  قلح .»  » يرگید

نِم ِبُُقتَف  َلّ ًاـنَابُرق  اـَبَّرَق  ذإ  : < دـیامرفیم مالـسلا ) هیلع   ) مدآ ترـضح  رـسپ  ود  لـیباق ، لـیباه و  ةراـبرد  فیرـش  نآرق  تسا . هتـشاد  دوجو 
اهنآ زا  یکی  ینابرق  دـندرک ، ینابرق  ود  نآ  هک  هاگنآ  َِنیقَّتُملا < َنِم  ُهللا  ُلَّبَقَتَی  اَمَّنِإ  َلاَـق  َکَّنَُلتقأـَل  َلاَـق  ِرَخـآلا  َنِم  لَّبَقَُتی  َمل  َو  اَمِهِدَـحأ 

يادتبا نامه  زا  نیاربانب ، دریذپ . یم  ار  ناراگزیهرپینابرق  ادـخ  تفگ : مشُکیم . ار  وت  تفگ : دـشن . هتفریذـپ  يرگید  زا  دـش و  هتفریذـپ 
بحاص هک  دوب  نآ  ۀـناشن  ندرک  یناـبرق  تفاـی و  جاور  یناـبرق  شنارـسپ ، و  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ ترـضح  ناـمز  زا  ینعی  ناـسنا ، تقلخ 
ینابرق ّقح  هار  رد  ار  شدنزرف  تساوخیم  زین  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  دنک . ادف  ّقح  هار  رد  ار  دوخ  زیچ  همه  تسا  رـضاح  ینابرق 

، دیـشک دنزرف  يولگ  هب  ار  دراک  یتقو  دـناسرب . ماجنا  هب  ار  ادـخ  روتـسد  ات  تفر  ینم  نیمزرـس  هب  راگدرورپ  رما  هب  ترـضح  نآ  دـیامن .
زاب دیـشک ، دنزرف  يولگ  رب  هرابود  درک و  رتزیت  ار  دراک  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  دیربن . ار  مالـسلا ) هیلع   ) لیعامـسا يولگ  دراک 

َو ُنِیبُملا  ُءَالَبلا  َوَُهل  اَذَـه  َّنِإ  َنِینِـسحُملا  يِزَجن  َِکلَذَـک  اَّنإ  اَیءُّرلا  َتقَّدَـص  دَـق  : < دومرف دـش و  لزان  لیئربج  ماگنه  نآ  رد  دـیربن ، دراـک 
دوب و اراکشآ  یشیامزآ  نیا  میهدیم . شاداپ  نینچ  ار  ناراکوکین  ام  یتسویپ و  تقیقح  هب  ار  تباوخ  هک  یتسار  هب  ٍمیِظَع < ٍحبِِذب  ُهاَنیَدَف 
هب ار  دنفـسوگ  نیا  دـش . هتفریذـپ  وت  ینابرق  يدـمآ و  نوریب  ّقفوم  ناحتما  زا  : » دومرف لیئربج  هاگنآ  میدـیرخ . زاب  گرزبیحبذ  هب  ار  وا 
رد نابرق  دیع  زور  اهيراکادف  تارطاخ و  نآ  يروآدای  يارب  ناناملـسم  دش و  ّتنـس  مالـسا  نید  رد  لمع  نیا  نک »! حبذ  تدنزرف  ياج 
رتش داتفه  هب  کیدزن  ناشنایفارطا  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هلاو ، ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکاربمایپ عادولاۀّجح ، رد  دننکیم . ینابرق  ینم 

حبذيارب يزمر  تسا . يراکادف  تشذگ و  دامن  ینم ، رد  ناویح  حبذ  تسا . دـنوادخ  هب  یقیقح  قشع  نامیا و  ۀـناشن  نیا  دـندرک و  حـبذ 
رد منک . وت  يادف  ار  مزیچ  همه  مرـضاح  مرذگیم و  وت  هار  رد  ملام  نیرتهب  زا  ایادـخ  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  ینابرق  تسا . سوه  يوه و 

. دننک حبذ  ار  دنفسوگ  واگ و  رتش ، دننام  تشوگ  لالح  ياهناویح  نیرتهبرف  نیرتملاسینم و  رد  نایجاح  هک  تسا  هدش  شرافس  مالـسا 
اَهُموُُحل َهللا  َلاَنَی  َنل  : < دیامرفیم میرک  نآرق  تسا . دنوادخ  هب  هقالع  قشع و  راهظا  ییاراد و  لام و  زا  تشذگ  یلصا  فده  ینابرق ، رد 

فده تسامـش . يراکزیهرپ  دسریم ، وا  هب  هچنآ  دسریمن . ادخ  هب  نارتش  نیا  نوخ  تشوگ و  مُکنِم < يَوقَّتلا  ُُهلاَنَی  نَِکل  َو  اَهُؤاَمِدَال  َو 
رد لام  زا  تشذـگ  تسا . نایجاح  يارب  اوقت  ندروآ  تسد  هب  یلاعت و  ّقح  هب  برق  يراکادـف ، راثیا و  حور  ییافوکـش  ندرک ، ینابرق  زا 

نیلّوا نتخیر  اب  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  تساهناسنا . رد  يراگزیهرپ  اوقت و  ۀـیحور  ییافوکـش  لماع  تبرق ، دـصق  هب  دـنوادخ و  هار 
ياهيراکادـف اهشیامزآ و  زا  یتارطاـخ  ندرک ، یناـبرق  هرمج و  یمر  دزرمآیم . ار  نآ  بحاـص  ناـهانگ  دـنوادخ  یناـبرق ، نوخ  ةرطق 

ناوارف ياهدـنپ  اهنآ  زا  دـننکن و  شومارف  ار  اههرطاخ  نیا  ناناملـسم  ات  هدـمآ  مالـسا  نید  رد  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح 
هب ریـصقت  رـس و  يوم  ندیـشارت  ینعی  قلح ؛ تسا . ینم  رد  ریـصقت  اـی  قـلح  نداد  ماـجنا  یجاـح  ۀـفیظو  ندرک ، یناـبرق  زا  دـعب  دـنریگب .
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زا ياهّدـع  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  اهقف  نایم  رد  ریـصقت  قلح و  دروم  رد  تسا . نخان  نتفرگ  ای  تروص  رـس ، يوم  ندرک  هاتوکيانعم 
ًاقلطم هک  دـنراد  هدـیقع  رگید  یخرب  دـننک . ریـصقت  هیقب  قلح و  دـیاب  دـنوریم ، عّتمت  ّجـح  هب  رابنیلّوا  يارب  هک  یناسک  دـندقتعم ، ناـنآ 

رد هنیمز و  نیا  رد  ناناملسم  زا  کی  ره  تسا  مزال  نیا ، ربانب  تسین . مزال  رس  يوم  ندیشارت  دنکیم و  تیافک  نایجاح  ۀمه  يارب  ریصقت 
ربارب رد  یگدنب  راهظا  هدنب و  يراوخ  ّتلذ و  ّتیدوبع ، تمالع  رـس  يوم  ندیـشارت  دننک . ّتیعبت  دوخ  دیلقت  عجرم  زا  جح  کسانم  ریاس 
يوه ناطیش و  ةدرب  متسه و  وت  صلاخ  ةدنب  ایادخ ! هک  دراد  یم  راهظا  دنوادخ  هب  قلح  لمع  ابیجاح  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ یلاعت  ّقح 
دورف رـس  هراّما  سفن  توغاط و  ربارب  رد  رگید  ایادخ ! منکیمن . شتـسرپ  وت  زج  ار  زیچ  چیه  سک و  چـیه  رگید  ایادـخ ! متـسین . سوه  و 
یتقو دوشیم . لالح  وا  يارب  لـمع ، دـنچ  زج  هب  دوب ، مارحیجاـح  رب  مارحا  ناـمز  رد  هک  ییاـهراک  ریـصقت ، اـی  قلح  زا  دـعب  مروآیمن .

نآ رد  بش  ياههمین  ات  بورغ  زا  دـننک و  هتوتیب  ینم  رد  تسا  مزال  مه  رگید  بش  ود  نایجاح  دوش ، یم  ماـمت  دـیع  زور  ردینم  لاـمعا 
ياـهتدابع نداد  ماـجنا  هژیو  هب  تسا ، شخبتّذـل  یلیخ  یجاـح  يارب  ینم  رد  فـّقوت  دـنزادرپب . تداـبع  هب  دـننامب و  سدـقم  نیمزرس 

ود نیا  رد  دـنهدیم . ماجنا  هرمج  یمر  رگید  راب  نایجاح  مهدزاود  مهدزای و  زور  رد  تسا . دنمـشزرایلیخ  بش  ياـههمین  رد  یّبحتـسم 
نیا یجاح  لاح  نابز  یلوا  ةرمج  یمر  رد  دـننکیم . نارابگنـس  تسا ، توغاط  ناطیـش و  فلتخم  ياـهدامن  هک  ار  نوتـس  هس  ناـنآ  زور 
مدرم نارفاک و  زا  ایادخ ! : » دیوگیم مّود  ةرمج  یمر  رد  منکیمن ». تعباتم  وا  زا  مناریم و  دوخ  زا  ار  ناطیـش  سپ  نیا  زا  ایادخ ! : » تسا
سفن رتدـب ، یـسنا  یّنج و  نیطایـش  زا  ایادـخ ! :» تسا نیا  یجاح  نخـس  هبقع  ةرمج  یمر  رد  ماجنارـس  و  منکیمن » يوریپ  تفـص  ناطیش 
ندروآ تسد  هب  ینم ، رد  ندنام  تفر ». مهاوخن  هراّما  سفن  ياهشهاوخ  لابند  هب  درک و  مهاوخ  راهم  لرتنک و  ار  وا  هک  تسا  نم  ةراّما 

رد ناطیش  هب  گنس  ندرک  باترپ  رارکت  تسا . هراّما  سفن  یسنا و  یّنج و  ياهناطیـش  هب  ندز  گنـس  نآ  ۀمدقم  هک  تسا  یهلا  تمحر 
اهوزرآ ینم ، لامعا  ندش  مامت  اب  تسا . ناسنا  دوجو  رب  دـنوادخ  ندرک  مکاح  روظنم  هب  ناطیـش  اب  رمتـسم  ةزرابم  ۀـناشن  یلاوتم  زور  هس 

مکاح ینم ، رد  فوقو  زا  یجاح  درواتـسد  نیرتهب  دوشن . لدبم  سأی  هب  شدـیما  ات  دـنک  یعـس  دـیاب  یجاح  دـباییم و  نایاپ  اجنآ  رد  زین 
ياج دوخ  لد  رد  ار  ادخ  تبحم  دنک  یعـس  مک  تسد  دـیاب  دـشن ، قفوم  رما  نیا  هب  یجاح  رگا  تسا . شیوخ  ناج  لد و  رب  ادـخ  ندرک 

، دنک بسک  ار  لیاضف  نیا  ینم  رد  تسناوتن  یجاح  رگا  دنک . داجیا  دوخ  رد  وکین  قالخا  دـشوکب  دـیاب  دـشن ، رـسیم  مه  نیا  رگا  دـهد ،
نوچ یلیاذر  زا  وا  دوجو  هک  تسا  نیا  هتـشاد ، يونعم  درواتـسد  ینم  رد  یجاح  لامعا  هکنیا  ۀناشن  تسا . هتـشادن  ياهرهب  شیارب  وا  ّجح 
عون یهاوخریخ ، نوچ  یلیاضف  نآ  ياج  هب  دوشیم و  كاپ  نآ  دـننام  مدرم و  هب  ملظ  يراوخهوشر و  ابر و  يرگـشاخرپ ، تمهت ، تبیغ ،

. دریگیم اپ  وا  دوجو  رد  نآ  دننام  ییوج و  تلادع  یبلط ، ّقح  یتسود ،

جح ینایاپ  لامعا 

لالح نانآ  رب  راکش  شوخ و  يوب  رسمه ، زجهب  دوب ، مارح  نانآ  رب  هکيروما  ۀمه  دندرک ، ریـصقت  ای  قلح  ینم  رد  نایجاح  هکنآ  زا  سپ 
، هّکم هب  دورو  اب  نایجاح  دـنهد . ماجنا  اـجنآ  رد  ار  جـح  لاـمعا  ۀـیقب  اـت  دـنوشیم  راپـسهر  هّکم  يوس  هب  ینم  زا  دـعب  ناـیجاح  دوشیم .
. دـنوشیم جراخ  مارحا  زا  بیترت  نیدـب  دـنهدیم و  ماجنا  ار  ءاسن  فاوط  زامن  ءاسن و  فاوط  هورم ، افـص و  یعـس  فاوط ، زاـمن  فاوط ،

دناوتب ات  دروآیم  دوجو  هب  یجاح  رد  یحور  یگدامآ  لامعا ، نیا  نداد  ماجنا  تسا . هرمع  لامعا  دننام  کسانم  نیا  نداد  ماجنا  ۀـقیرط 
دنوادخ اب  ار  دوخ  ۀطبار  هرابودیجاح  هک  تسا  نآ  لیلد  هب  راب ، نیمّود  يارب  ادخ  ۀناخ  ندرک  فاوط  دوش . ّطلسم  دوخ  یناویح  زیارغ  رب 

هب وا  دـنک ، تباجا  ار  یجاح  کـیّبل  راـگدرورپ  رگا  دـهد . خـساپ  وا  هب  دـنوادخ  اـت  دـنک  ادـف  تسود  هار  رد  ار  زیچ  همه  دـنک و  مکحم 
هتفای و تسد  یـشزرا  اب  ياهفدـه  هب  یجاـح  هک  یلاـح  رد  دـسریم ، ناـیاپ  هب  جـح  لاـمعا  بیترت ، نیدـب  تسا . هدیـسر  دوخ  دوصقم 

زاب دوخ  نطو  هب  یهلا  رون  زا  كانبات  ياهرهچ  ّتیونعم و  زا  راـبرپ  یناتـسد  اـب  دـناوتیم  تسا و  هدروآ  تسد  هب  ار  يداـیز  ياهتلیـضف 
. ددرگ
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همّرکم هّکم  هیعدا  لامعا و 

راتفگشیپ

نآ ماسقا  اعد و 

 . 1 تسا : مسق  ود  رب  اعد  دشاب . یم  دنوادخ  زا  تجاح  تساوخرد  حالطـصا ، رد  ندناوخ و  يانعم  هب  تغل  رد  اعد  جـح  تاقیقحت  زکرم 
نیا دـنک ، یم  راهظا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دراد  نآ  رب  تردـق  هک  ینایب  ره  هب  دوخ و  نابز  هب  ار  دوخ  ياهزاین  بلاطم و  هدـننک  اعد  هاـگ 

مهیلع  ) نیموصعم زا  هک  یصوصخم  ظافلا  اب  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  بلاطم و  هدننک  اعد  هاگو   . 2 دنمان . یم  هدراو » ریغ  ياهاعد   » ار مسق 
: تسا مسق  ود  رب  زین  هروثأم  هیعدا  دنمان . یم  هروثأم » هیعدا   » ای هدراو » ياهاعد   » ار هیعدا  مسق  نیا  دیامن ، یم  راهظا  تسا  هدیسر  مالـسلا )
زا يا  هژیو  طیارـش  بادآ و  هرخالاب  و  مولعم ، لحم  ای  صوصخم  تقو  رد  ًالثم  دوش ، هدناوخ  یّـصاخ  طیارـش  رد  دیاب  هک  يا  هیعدا  فلا 

هدشن رکذ  یطرـش  هنوگ  چیه  اهنآ  يارب  یلو  هدیـسر  موصعم  زا  هک  ییاهاعد  ب  دـشاب . هدـش  رکذ  نآ  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) موصعم نابز 
، راحب ةداـبِعلا ( » ُّخـُم  ُءاعُّدـلا  : » هدـش دراو  تیاور  رد  و  تسا ، عراـش  بولطم  اـتکی ، راـگدرورپ  زا  تساوخرد  اـعد و  عون  ره  هتبلا  تسا .

ياـیلوا ناربماـیپ و  ناـبز  زا  فـلتخم  ياـه  تبـسانم  رد  میرک  نآرق  رد  نینچمه  تسا . اـعد  ناـمه  تداـبع  حور  زغم و  ص300 ) ج93 ،
اهنآ یناعم  هب  انشآ  هک  یـسک  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) موصعم زا  هدراو  هروثأمياهاعد  تلیـضف  باوث و  نکل  تسا ، هدش  لقن  ییاهاعدیهلا 

زار ّتیفیک  هب  رتانـشآ و  هعماج  درف و  یحور  ضارما  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم اریز  تسا ، یلومعم  ياهاعد  زا  شیب  بتارم  هب  دشاب ،
تواقش نایز و  تداعس ، دوس و  ياج  هب  یهاگ  و  ّرـش ، شیوخ  ریخ  ياج  هب  یهاگ  اه  ناسنا  ریاس  و  دنتـسه ، رت  هاگآ  یلاعت  قح  اب  زاین  و 

بلط ار  اهیدب  یگدزباتش ) رثا  رب   ) ناسنا : » همجرت ، 11 ءارـِسا :  " ًالوُجَع ( .  ُناْسنْالا  َناک  َو  ِْریَْخلِاب  ُهَءاعُد  ِّرَّشلِاب  ُناسنِْالا  ُعْدَیَو  دنبلط " : یم 
تـساوخرد یگنوگچ  هدننک  اعد  تسا  راوازـس  نیا  ربانب  .( « تسا هدوب  لوجع  هشیمه  ناسنا  دـبلطیم و  ار  اه  یکین  هک  هنوگنآ  دـنک  یم 

رگا تسین . یناسآ  راک  موصعم  نخـس  زا  یهاگآ  هدراو و  ياهاعد  نداد  صیخـشت  هتبلا  . دریگ ارف  موصعم  زا  ار  دوخ  تاـجاح  بلاـطم و 
دورو دصق  هب  ار  نآ  دـناوت  یم  دروآ ، تسد  هب  ار  موصعم  زا  اعد  رودـص  تّحـص  یملع  نیزاوم  اب  و  دوجوم ، كرادـم  زا  دـناوتب  یـسک 
نالف دنس  هک  دسرب  هجیتن  نیا  هب  دوخ  ياه  یـسررب  اه و  شهوژپ  رد  دنکن و  ادیپ  يدامتعا  لباق  كردم  ربتعم و  لیلد  رگا  یلو  دناوخب ، 

نآ شاداپ  هب  ندیسر  باوث و  كرد  دیما  هب  هکلب  دهد ، تبسن  موصعم  هب  مزج  روط  هب  ار  نآ  دیابن  تسا ، دامتعا  لباق  ریغ  فیعـض و  اعد 
. دیسر دهاوخ  نآ  باوث  هب  دشاب ، هتفر  اطخ  هب  دوخ  صیخشت  رد  رگا  یّتح  تروص  نیا  رد  دناوخب ، ار 

تیبولطم ءاجر 

، هفوک دجـسم  تاجانم  ای  ناضمر  هام  ياهاعد  دننام  تسا ، یّـصاخ  ناکم  ای  نامز  هب  طوبرم  دراد  مه  ربتعم  دنـس  هک  یلمع  ای  اعد  یهاگ 
لامتحا ءاجر و  ناونع  هب  طقف  ار  اـهنآ  دـیاب  دـهد  ماـجنا  ناـکم  نآ  اـی  ناـمز  نآ  ریغ  رد  ار  اـهنآ  دـهاوخب  یـسک  رگا  يدراوم  نینچ  رد 

هب مهد  یم  ماجنا  ار  لمع  نیا  مناوخ و  یم  ار  اعد  نیا  : » دـنک تین  نینچینعی  تباث ، باوث  ای  بابحتـسا  دـصق  هب  هن  دروآ ، اجب  تیبولطم 
نایب يدّدعتم  طیارش  اعد  تباجا  يارب  ام  تایاور  ثیداحا و  رد  اعد : یلوبق  تباجتسا و  طیارـش  مشاب .» روجأم  دشاب و  بولطم  هکنآ  دیما 

 : کن  ) مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  ام  هک  درک  هعجارمییاور  لّصفم  ياه  باتک  هب  ناوت  یم  اهنآ  زا  یهاگآ  يارب  هک  هدـش 
، دوـش یمن  باجتـسم  یلو  مینک  یم  اـعد  اـم  : دـندرک ضرع  هک  یموـق  باوـجرد  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  .( : ناریا عـبط  ج93  راحب ،

اعد تباجتسا  لّوا  طرش  ص368 ) ج90 ، راحب ، ُهَنُوفِْرعَت ( .» ْنَم ال  َنوُعْدَت  ْمُکَّنَِال  : » دیـسانش یمن  هک  دیناوخ  یم  ار  یـسک  نوچ  دندومرف :
الَف اوُعْدَن  اُنلاب  امَف  : » دش لاؤس  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زا  . دنهد یم  دزم  شتفرعم  ردـق  هب  ار  سک  ره  اریز  تسا ، راگدرورپ  تفرعم 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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امَک ُهَّقَح  اوُّدَُؤت  ْمَلَف  َهَّللا  ُُمْتفَرَع  ْمُکَّنَأ  اُهلَّوَأ  لاصِخ : ِناَمَِثب  َْتناخ  ْمَُکبُوُلق  َّنِإ  :» دومرف ترضح  دوش ؟ یمن  باجتـسم  ام  ياعد  ارچ  ُباُجن »؟
تفرعم ّقح  یلو  دیدرک ، ادیپ  تخانش  تفرعم و  دنوادخ  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  ّتلع  نیلّوا  ص376 ) ج90 ، راحب ، ْمُْکیَلَع ( . »... َبَجْوَأ 

لالح شراک  همقل و  دیاب  دوش  باجتـسم  شیاعد  دـهاوخیم  سک  ره  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  . دـیدرکن هدایپ  ًالمع  ار 
ياذغ ای  دشاب  مدرم  قوقح  ملاظم و  شا ، هدهعرب  هک  ار  يا  هدنب  ياعد  دنوادخ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ص372 ) نامه ، دشاب ( .

بلق روضح  هک  ار  یـسک  ياعد  دـنوادخ  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ص372 ) ناـمه ، دـنک . ( . یمن  لوبق  دروخب ، مارح 
ياعد نم  هک  هدرک  دای  مسق  دوخ  لالج  تّزع و  هب  دنوادخ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ص321 ) نامه ، دنک ( . یمن  لوبق  درادن ،

هیلع هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ص320 ) ج90 ، راـحب ، منک ( . یمن  باجتـسم  تسا ، هدومن  یملظ  نینچيرگید  ّقح  رد  دوخ  هک  ار  یمولظم 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) یمارگ لوسر  ص313 ) ناـمه ، دوش ( . یمن  دَر  دـشاب ، ِمیِحَّرلا » ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب   » شلّوا هکییاـعد  دومرف : هلآو )

شیپ سک  ره  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ص54 ) ج91 ، راحب ، دوب ( . دهاوخ  امش  ياعد  تباجا  هیام  نم  رب  امـش  تاولـص  دومرف :
هب دنوادخ  تسا : هدش  دراو  یـسُدق  ثیدـح  رد  ص317 ) ج90 ، راحب ، دوش ( . یم  باجتـسم  شیاعد  دـنک ، اعد  نمؤم  لـهچ  هب  دوخ  زا 

درادن یسردایرف  چیه  هک  يا  هدش  قرغ  كانهودنا و  صخش  ندناوخ  دننامه  ناوخب  ارم  یسیع  يا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترضح 
یگدامآ يزاس و  دوخ  يور  رب  رتشیب  همه  زا  و  تسا ، هدـش  نایب  یطیارـش  اـعد  تباـجا  يارب  هک  دـینک  یم  هظحـالم  ص314 . ) نامه ، )

. تسا هدش  هیکت  یقیقح  نابزیم  تخانش  راگدرورپ و  تفایض  يارب 

ناسنا یگدنز  رد  ترایز  اعد و  ندش  هتفریذپ  راثآ 

هدـناوخ طلغ  رگا  تارایز و  هیعدا و  نتـشاد  تبرق  دـصق  ندـناوخ و  حیحـص  فلا : : تسا یـسررب  لباق  تهج  ود  زا  ترایز  اعد و  یلوبق 
. هللا دنع  ندش  هتفریذپ  ترایز و  اعد و  یلوبق  ب : دنک . یم  رود  نآ  فادـها  هب  ندیـسر  زا  ار  ناسنا  هتفای و  رییغت  یّلک  هب  نآ  يانعم  دوش 

ادـیپ ییاهر  یناسفن  تـالیامت  زا  هتـسناوت  هتـشاد و  مهیهلا  تفرعم  بلق و  روضح  تسا ، هداد  ماـجنا  هللا  َیلإ  ًۀـبرق  هکنیا  رب  هوـالع  ینعی 
هدرک كرت  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ینورد  تشز  ياه  تلصخ  رفـس  لوط  رد  و  دهد ، ماجنا  ار  ترایز  اعد و  عوشخ  عوضخاب و  و  دنک ،
همئا و  مالسلا ) اهیلع   ) هیضرم يارهز  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسرینامهم  رد  ینعی  دوش ، دنم  هرهب  یلاعت  قح  هدرتسگ  هرفـس  زا  و 
تسد هب  ار  اوقت  زایتاجرد  تسا  هتـسناوت  يدرف  نینچ  دنک . لوانت  يونعم  ياهاذغ  زا  ناوت  ردق  هب  دیامن و  تکرـش  مالـسلا ) مهیلع   ) عیقب
ياوقت هکلب  ( 37 جـح :  ... "  ) ْمُْکنِم يْوقَّتلا  ُُهلانَی  ْنِکل  َو  ، "  ... دـسر یمن  ادـخ  هب  یناـبرق  نوخ  تشوگ و  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  دروآ .

ادخ دای  هب  صّخـشم  ياهزور  رد  دیامرف : یم  رگید  هیآ  رد  دـنک . یم  کیدزن  ادـخ  هب  درب و  یم  الاب  ار  ناسنا  هک  تسا  ینابرق  زا  لصاح 
دای هب  نیفیرش  نیمرح  رئاز  رگا  دینک ». اورپ  ادخ  زا  ( ) 203 هرقب :  ... " َهللا ( ؛  اوُقَّتاَو  : "  ... دیامرف یم  هاگنآ  ( . انم کسانَم  هب  هراشا   ) دیشاب

بکترم جح  زا  سپ  دنک ، ادیپ  يراکزیهرپ  اوقت و  تلاح  و  دشاب ، هتـشاد  یـصاعم  كرت  نیرمت  دیامن ، ظفح  هانگ  زا  ار  دوخ  دشاب ، ادـخ 
ِلُوبَق ُۀَیآ  : » دیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسایمارگ لوسر  دـنز ، یم  هناوج  شنورد  رد  ییادـخ  ياه  تلـصخ  و  دوش ، یمن  هانگ 

ناهانگ كرت  جـح ، یلوبق  هناشن  ح11767 ) ص165 ، ج10 ، لئاسولا ، كردتـسم  ِبُونُّذلا ( ،» َنِم  ًامیِقُم  ُدـْبَْعلا  ِْهیَلَع  َناک  ام  ُكَْرت  ِّجَْـحلا 
، تسا تشزياه  تلـصخ  زا  يرود  و  هانگ ، زا  زیهرپ  یهلا ، دودح  تاعارم  اوقت و  هب  یبایتسد  لامعا ، یلوبق  هناشن  نیاربانب  . تسا هتـشذگ 
ره دشاب ، دوخ  راتفر  لامعا و  بقارم  و  دنیبب ، یلاعت  هناحبـس و  قح  رـضحم  رد  ار  دوخ  هشیمه  ناسنا  هکنیا  رگم  درادـن  ناکما  انعم  نیا  و 
زا ادـخ  ناگدـنب  دـننک ، راتفر  وا  اب  مدرم  دراد  تسود  هک  دـیامن  راتفر  هنوگ  نآ  مدرم  اب  دـهد ، ماجنا  راگدرورپ  ياضر  تهج  ار  يراـک 

هژیوب يدابع  لامعا  هب  دـیآ ، باسح  هب  ناکیدزن  يارب  یمکحم  هاگ  هیکت  اه  يراتفرگ  اه و  یتخـس  رد  دنـشاب ، ناـما  رد  شناـبز  تسد و 
. دیامن رازگرب  تعامج »  » هب تقو و  لّوا  ار  بجاو  ياهزامن  دنکیعس  و  دهد ، ّتیمها  زامن 

یمالسا تّما  تدحو  هنیمز  رد  هیصوت  دنچ 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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یمالسا تّما  تدحو  هنیمز  رد  هیصوت  دنچ 

هراشا

ام و  دنا ، هداد  رّکذـت  ار  یتاکن  لّصفم  روط  هب  هدـش و  هتـشون  يا  هناگادـجياه  باتک  مرتحم  جاّجح  هب  مزال  ياه  هیـصوت  هرابرد  هچرگا 
زا یخرب  تسا  راوازـس  عوضوم  ّتیّمها  رطاخ  هب  نکل  میا ، هدرک  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  فلتخم  ياـه  تبـسانم  هب  باـتک  نیمه  رد  مه 

: دوش يروآدای  تاکن 

یمالسا تّما  تدحو  تّیمها  فلا 

تدحو و شیامن  یهلا ، قالخا  هب  ندش  ّقلختم  صالخا ، عضاوت و  نیرمت  هفّرشم ، دهاشَم  ترایز  جح و  کسانم  لامعا و  رارسا  زا  یکی 
يوبن مرح  مارحلا و  هللا  تیب  رئاز  ور  نیا  زا  تسا . اهنآ  اب  رظن  لدابت  یلدـمه و  و  ینید ، ناردارب  اب  کیدزن  طاـبترا  یمالـسا و  تّما  تّزع 

، درگنب يردارب  تّزع و  مشچ  اب  دنشاب ، هک  ینیمزرس  ره  زا  بهذم و  ّتیلم و  ره  اب  ادخ  هناخ  نانامهیم  همه  هب  دیاب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  )
دوخ ینید  نایاوشیپ  هب  ادتقا  اب  و  دنک ، راتفر  نارگید  اب  دنیامن ، راتفر  وا  اب  ادخ  ناگدـنب  تسا  لیام  هک  هنوگنآ  زیمآ ، تّدوم  دروخرب  اب  و 

بهذم رد  فالتخا  نخـس  کی  رد  و  دـشاب ، مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا هّمئا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مالـسا و  تنیز  تّزع و  هیام 
نانمـشد ربارب  رد  نیملـسم  مامت  دیاب  و  تسا ، ناوارف  ناناملـسم  ام و  نایم  دوجوم  تاکرتشم  اریز  ددرگ ؛ ّتتـشت  ینیبدـب و  بجوم  دـیابن 

هیصوت ام  تایاور  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دیاش  و  دننک ، عافد  مالـسا  نآرق و  تّزع  تمظع و  زا  و  دنـشاب ، هدحاو  دَی  ّتیناسنا  نآرق و 
هقرفت ینیبدـب و  بجوم  هک  ییاـهراک  ماـجنا  زا  مرتحم  نارئاز  سپ  . تسا هدـش  ینید  ناردارب  تاـعامج  رد  تکرـش  هراـبرد  دّـکؤم  ياـه 

. دنیامن زیهرپ  دیاب  دوش  یم  یمالسا  گرزب  تّما  ییادجو 

جح یهلا  رفس  رد  ادخ  نانامهیم  ب 

رد اسب  هچ  و  دشاب ، یم  نوگانوگ  داعبا  ياراد  یهلا و  رفس  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  عیقب  هّمئاو  مرکاربمایپرهطم  ربقوادخ  هناخ  ترایز 
، مینک هّجوت  شیپ  زا  شیب  نآ  یگدنزاس  ّتیمها و  هب  تسا  راوازس  اذل  ددرگ ، ناسنا  بیصن  يونعم  رفس  نیا  قیفوت  راب  کی  اهنت  یگدنز 

تلزنم شزرا و  زا  و  میـشاب ، هتـشاد  رظن  ّدم  ار  ینامهیم  نیا  ِندوب  یهلا  مدـق ، هب  مدـق  نآ  نایاپ  ات  ترفاسم  هب  مزع  میمـصت و  ماگنه  زا  و 
ار نارگید  ياطخ  زایـشوپ  مشچ  ضامغا و  وفع و  هیحور  یغولـش  ماحدزا و  عقاوم  رد  و  مینکن ، تلفغ  اهنآ  قوقح  تیاعر  نارفـسمه و 

هللا یلـص   ) مرکا ربمایپ  دنمـشزرا  ّتنـس  نیا  و  میزرون ، تلفغ  ادخ  هناخ  نانامهیم  هب  تمدخ  یهارمه و  کمک و  زا  و  میزاس ، دوخ  هشیپ 
. میراد هگن  هدنز  ار  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هّمئا  و  هلآو ) هیلع 

میرامشب منتغم  ار  تصرف  ج 

دوخ زور  هنابـش  تاـقوا  زا  ار  هدافتـسا  نیرتهب  مظنم  يزیر  هماـنرب  اـب  دـیاب  ددرگ ، یم  يرپس  يدوز  هب  تراـیز  ماـّیا  و  هاـتوک ، رفـس  رمع 
رارـسا بادآ و  ماکحا و  تخانـش  فرـص  ار  دوخ  تقو  نیرتشیب  هجیتن ، مک  ای  هجیتن  یب  ياهراک  يارب  ینارذـگ  تقو  ياج  هب  و  مییامنب ،
تعامج ياهزامن  رد  عقوم  هب  تکرش  روضح و  اهنآ ، هلمج  زا  هک  مییامن ، همیرک  فقاوم  هفیرش و  دهاشَم  زا  يدنم  هرهب  ترایز و  جح و 

مارحلادجسم و رد  نآرق  متخ  کی  لقادح   ) تمظع اب  دجسم  ود  نیا  رد  نآرق  تئارق  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) یبنلادجسم مارحلادجسم و 
ماّیا و رد  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم فرط  زا  هدراو  ياه  تاجانم  اـهاعد و  ندـناوخ  و  هلآو » هیلع  هللایلـص   ) یبنلادجـسم رد  متخ  کـی 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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. دشابیم فلتخم  ياه  تبسانم 

مینکن نآ  تّیمک  يادف  ار  تدابع  تّیفیک  د 

رضحم رد  روضح  بدا و  تیاعر  صالخا و  تفرعم و  هب  ّجح  کسانم  تدابع و  اعد و  تمظع  حور و  میداد ، رّکذت  ًالبق  هک  هنوگ  نامه 
رگا اریز  میزادرپب ؛ نآ  ّتیفیک  هب  رتشیب  هدرکن ، افتکا  دوخ  تادابع  لامعا و  ّتیمک  رادقم و  هب  اهنت  دیاب  اذل  دراد . یگتسب  لاعتم  دنوادخ 

زا تاجن  ثعاب  و  ددرگیم ، ناسنا  ینورد  لّوحت  لد و  نتـسکش  بجوم  دـشاب ، صالخاو  تفرعم  يور  زا  زامن ، ای  ترایز و  ای  اعد  کی 
«. یلاعَت ُهللا  َءاش  ْنِإ  ْمُکاّیِإَو  ُهللا  اَنَقَزَر  . » دش دهاوخ  دیواج  تشهب  هب  نتفای  تسد  یهلا و  باذع 

جح هاگیاج 

هب ّجح  . دشابیم صوصخم  کسانمو  لامعا  ماجناو  ادخ  هناخ  ترایز  دصق  يانعم : هب  عرش  حالطـصا  ردو  دصق » : » يانعم هب  تغلرد  جح 
تایرورض زا  نیقیرف ، ياملع  رظن  قافتا  هب  و  تسا ، مالـسا  هناگ  جنپ  ناکرا  زا  یکی  هصوصخم و  لامعا  ماجناو  ادخ  هناخ  ترایز  يانعم 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  .و  تسا هدـش  عقاو  دـنوادخ  دـیدش  دـیدهت  دروم  جـح  كراـت  اذـلو  دـشاب  یم  رفاـک  نآ  رکنمو  نید ،
زور رد  دنوادخ  دسر ، ارف  وا  گرم  ات  دزادنا  ریخأت  هبار  ّجح  هک  یسک   » ًاّیِدوُهَی ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُهللا  ُهَثََعب  َتوُمَی  یّتَح  َّجَْحلا  َفَّوَس  ْنَم  :» هدومرف
هیلع  ) نینمؤملاریما و  .« دزاس روشحم  ینارصن  نارهت ). هیمالـسا  پاچ  ص21  ج5 ، هعیشلا ، لئاسو  ًاِّینارْـصَن ( .» ْوَأایو  يدوهی  اروا  زیخاتـسر 

؛  همان 47 هغالبلا ، جهن  اوُرَظاُنت ( . » َْمل  َكُِرت  ْنِإ  ُهَّنِإَف  ُْمتیَِقب  ام  ُهوُّلَُخت  ْمُکِّبَر ال  ِْتَیب  ِیف  َهللا  َهللا ، َو  دیامرف : یم  دوخ  همان  ّتیصو  رد  مالسلا )
دوش كرت  رگا  هک  دـیراذگب ، یلاخ  ار  نآ  ادابم  دـیتسه ، ات  هبعک »  » ادـخ هناخ  دروم  رد  ار ، ادـخ  ار ، ادـخو  ص15 ) ج5 ، هعیشلا ، لئاسو 

.« دیوش یمن  هداد  تلهم 

ّجح عیرشت  هفسلف 

نارود مامت  رد  یعیطتسم  ناملسم  ره  زاو  هدیدرگ ، لزان  هنیدم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ترجه  زا  دعب  ّجح ، بوجو  روتـسد 
دوش یم  جح  بوجو  بجوم  هک  يرگید  نیوانع  زا  رظن  فرص  . ) تسا هدش  هتساوخ  مالـسإلا ) ُۀَّجَح   ) بجاو جح  ناونع  هب  راب  کی  رمع 

، يویند میظع  رایـسب  راثآو  دیاوف  يارادو  تسا . تادابع  لضفا  زا  یلو  دیآ ، یم  باسح  هب  نید  عورف  وزج  هچرگ  ّجـح  ...( . رذـن و دـننام 
ادـخ صلاخ  تدابعو  ضحم  دـّبعت  شیامن  ّجـح  . دوش یم  هدـید  یتداـبع  رتمک  رد  هک  تسا  يونعمویـسایس  یعاـمتجا ، يدرف ، يورُخا ،

یگدـنز و ملع  لیـصحت  يارب  تسا  يا  هنیمز  تسا ، تیبرت  میلعت و  سالک  ّجـح  . تسا دـنوادخ  اب  یبلق  طاـبترا  داـجیاو  یگدـنب  راـهظاو 
، اه یهاوخدوخ  دوخزا و  نتسسگ  ناج و  لاماب و  يراکادف  داهج و  سرد  ّجح  . لمع رد  یمالسا  قالخا  ینابم  میکحتو  ترشاعم ، نسح 
رد دیحوت  شزومآ  ام  هب  ّجح  . تسا ادخ  يوس  هب  تکرح  و  انعم ، ملاع  هب  ندروآ  ور  و  يّدام ، یگدنز  تابذج  تاقّلعت و  زا  ندش  ادـج  و 

و دهد ، یم  ار  یـسایسو  يداصتقا  یگنهرف ، یملع ، یعامتجا ، ياهيراکمه  ارآ و  راکفا و  لدابت  ترورـض  هّیور و  رد  تدـحوو  هدـیقع 
ناسناو دراذگیم ، شیامن  هب  ار  ترخآو  ایند  تایحو  مالسا  سدقم  نید  ّتیمامت  زا  ییولبات  کسانمو ، لامعا  هعومجم  رد  ّجح  هصالخ 
روضحو ّقح  اب  طابتراو  تیونعم  زا  نیون  یتایحو  دهد ، یم  زاورپ  توکلمو  سدق  َملاع  هبو  درب ، یم  جوا  هب  یکاخ  َملاع  زا  ار  رازگ  جح 

َکَْبلَق ْدِّرَجَف  َّجَْحلا  َْتدَرَأ  اذِإ  :» دنیامرف یم  ّجحینطاب  بادآ  نایب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  . دمد یمیجاح  هتـسخ  دبلاک  رد  ّبر ، دزن 
ُرَهْظَی ام  ِعیِمَج  ِیف  ِْهیَلَع  ْلَّکََوتَو  َکِِقلاخ ، یلِإ  اهَّلُک  َكَرُومُأ  ْضِّوَفَو  بِجاح ، ِّلُک  ِباجِحَو  لِغاش  ِّلُک  ْنِم  َکـِمْزَع  ِلـْبَق  ْنِم  َّلَـجَو  َّزَع  ِهِّلل 

َو ِبُونُّذلا ، َنِم  ِۀَِصلاْخلا  َِۀبْوَّتلا  ِءاِمب  ْلِسَتْغا  َُّمث  َْقلَْخلاَو ...  َۀَحاّرلاَو  اْینُّدلا  ِعِّدَوَو  ِهِرَدَقَو ، ِهِمْکُحَو  ِِهئاضَِقل  ْمِّلَـسَو  َِکتانَکَـسَو ، َِکتاکَرَح  ْنِم 
َِّبلَو ِِهتَعاـط ، ْنَع  َکـُبُجْحَیَو  َّلَـجَو  َّزَع  ِهللاِرْکِذ  ْنِم  َکـُعَنْمَی  ءْیَـشِّلُک  ْنَع  ْمِرْحَأ  َو  ِعوُشُْخلا ، َو  ِعوُضُْخلا  َو  ِءاـفَّصلاَو  ِقْدِّصلا  َةَوْـسِک  ْسَْبلا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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َِّبلَو ِِهتَعاـط ، ْنَع  َکـُبُجْحَیَو  َّلَـجَو  َّزَع  ِهللاِرْکِذ  ْنِم  َکـُعَنْمَی  ءْیَـشِّلُک  ْنَع  ْمِرْحَأ  َو  ِعوُشُْخلا ، َو  ِعوُضُْخلا  َو  ِءاـفَّصلاَو  ِقْدِّصلا  َةَوْـسِک  ْسَْبلا 
َِکفاوَطَک ِشْرَْعلا  َلْوَح  ِۀَِکئالَْملا  َعَم  َِکْبلَِقب  ْفُطَو  یْقثُْولا ، ِةَوْرُْعلِاب  ًاکِّسَمَتُم  َِکتَوْعَد ، ِیف  َّلَجَو  َّزَع  ِهِّلل  ۀَیِکاز  ۀَِصلاخ  ۀَِیفاص  ۀـَباجِإینْعَِمب 

ار دوخ  لد  میمـصت  ره  زا  شیپ  يدومن ، جح  هدارا  هک  یماگنه  ( ) ص16 و 17 هعیرشلا ، حابصم  ِْتیَْبلا ( .»... َلْوَح  َکِسْفَِنب  َنیِِملْسُْملا  عَم 
هبار شیوـخروما  ماـمتو  نـک ، فرطرب  تـسا  هدـش  لـئاحو  بجاـح  وا  وـت و  ناـیم  هـکار  یباـجحرهو  ، یلاـخ تـسا  ادـخ  ریغ  هـچ  ره  زا 

زا و  شاـب ، میلـست  وا  ریدـقتو  مکحویهلا  ردـق  اـضق و  ربو  ، نک لّـک  وت  وا  رب  دوخ ، تانکـسو  تاـکرح  ماـمت  رد  . راذـگاو تراگدـیرفآ 
، افـص یکاپ ، یتسارو ،  تقادصـسابلو  نک ، وشتـسش  ار  تناهانگ  هبوت  صلاخو  لـالز  بآ  اـب  سپـس  ...، وش عطقنم  مدرم  اـیند و  شیاـسآ 
، دــنب مارِحا » ، » ددرگیم وا  تعاـطا  زا  وـت  عناـمو  درادیم  زاـب  ادــخ  رکذو  داـی  زا  ار  وـت  هـک  هـچنآ  زاو  اــمن ، نـت  رب  ار  عوـشخو  عوـضخ 

هتـسج کّسمت  یهلا  مکحم  نامـسیر  هبهک  یلاح  رد  دشاب . لاعتم  يادـخ  توعد  تباجاو  خـساپ  نیرت  هناصلاخو  نیرتفافـش  ، تیاهکیّبلو
رود ناناملـسم ، اب  دوخ  هک  نانچ  مه  نک ، فاوط  یهلا  شرع  ناگتـشرف  یهارمه  هب  ، لد َملاعردو  بلق  میمـصزا  يا . ) هدیرب  لدواریغزا  )

«. ینک یم  فاوط  هبعک 

جح مسارم  رد  اعد  رد  بلق  روضح 

هّجوت ار ، تادابع  نطابو  ینطابو . تسا  يرهاظ  ار  یتدابع  ره  هک  مینادیمو  تسا ، یمالـسا  تادابع  مظعا  زا  ّجـح  هک  میدرک  هراشا  ًـالبق 
نیا رب  . دنک هدهاشم  نیملاعلا  ّبر  رضحم  رد  ار  دوخ  هدنب  هک  . دهد یم  لیکـشت  یگـشیمه  تبظاومو  تبقارمو  یبلق  مئاد  طابتراو  صلاخ 

ِتاوامَّسلا ُرُون  «، » ِنیِّدـلا ُدوُمَع  «، » ِنِمْؤُْملا ُحالِـس  «، » ِةَداـبِْعلا ُلَْـضفَأ  «، » ِةَداـبِْعلا ُّخـُم   » هب مالـسا  راوگرزب  ناـیاوشیپ  ناـسل  رد  اـعد  ساـسا ،
، تدابع زغم  اعد  ینعی  ج93 ) راحب ، تسا ( . هدش  ریبعت  ِحالَْفلا » ُدـِیلاقَم  و« ِحاجَّنلا » ُحـِیتافَم  «، » ِءاِیْبنالا ُحالِـس  «، » ِنِمْؤُْملا ُسُْرت  «، » ِضْرالاَو

موحرم .و  دشاب یم  يراگتسر  يزوریپ و  دیلک  ایبنا ، حالس  نمؤم ، رپس  نیمز ، نامـسآ و  غورف  نید ، نوتـس  نمؤم ، حالـس  شیاین ، نیرترب 
َنُولُخْدَیَس ِیتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هفیرش "  هیآ  لیذ  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  هرارز  زا  دوخ  دانـسا  هب  یفاک » لوصا   » رد ینیلک 

.( دـندرگ خزود  دراو  يراوخ  تفخ و  اـب  يدوز  هب  دـنزرو  ّربـکت  نم  تداـبع  زا  هک  یناـنآ  : » همجرت  ، 60 نمؤـم :   " َنـیِرِخاد ( .  َمَّنَهَج 
اعد اهتدابع ، نیرتهبو  «، » ُءاعُّدلا ِةَدابِْعلا  ُلَْضفَأَو  : » دندومرف دعبو  تسا . اعد  هفیرش  هیآ  رد  تدابع  زا  روظنم  دندومرف : ترضح  هک  هدروآ  «
نیا زین  هدیسر  ام  هب  مالسا  ناگرزبو  نیموصعم  همئاو  یهلا  ناربمایپيونعم  یگدنز  هویش  زا  هچنآ  و  ص467 ) ج2 ، یفاک ، لوصا  تسا ( .»

، ددرگ یم  شبیصن  لالجلاوذ  ترـضح  یگدنب  قیفوت  هک  تسا  ّتیدوبع  ماقم  ناسنا ، ماقم  نیرتالاب  هک  دنک ، یم  دییأت  قیدصت و  ار  انعم 
عوضخ راـهظاو  هبوت ، عّرـضت و  قیفوتو  ادـخ ، اـب  هدـنب  طاـبترا  داـجیا  اـعد و  هلحرم  تداـبع ، هلحرم  نیرت  نیریـش  هبترم و  نیرت  یلـصا  و 

ْمُِکب اُؤَبْعَی  ام  ُْلق  : " ... دوب دهاوخن  ادخ  هّجوت  دروم  دشابن  اعد  لها  هدـنب  رگا  هک  تسا ، ّقح  دـیمحتو  حـیبستو  سیدـقت  نالعاو  عوشخو ،
و » )؟ درک یم  امـش  هب  یهجوتو  اـنتعا  هچ  نم  راـگدرورپ  دوبن ، امـش  ياـعد  رگا  وگب : : » همجرت ، 77 ناـقرف :  ... " ْمُکُؤاـعُد ( .  ـال  َْول  یِّبَر 

ترـضح رـضحم  هب  يورُخاويویند  تجاح  ضرع  ّجح ، هنمزاو  نکاماو  هفّرـشم  دهاشَمو  تایلاع  تابتع  رد  هچرگ  هک  دنادب  دـیاب  یجاح 
لیـصحتو عاطقنالا » لاـمک   » هلحرم هب  ندیـسريارب  اـعد  شلـالجلاوذ  لاـمج  ناگتفیـشو  ادـخ  ياـیلوا  دزنیلو  تسین  فـالخ  ندرب  ّقح 

ندوسآ و  ندوس ، شناتـسآ  رب  رـسو  تملظ ، ياـه  باـجح  ندز  راـنکو  تمظع ، ندـعم  هب  لاـّصتا  لوصو و  بولق و  تریـصب  ّتیناروـن ،
نآ ياوآ  هب  . دیا هتشگ  یحو ، سّدقم  نیمزرس  یهارو  یهلا »  » نما مرح  میرح  مزاع  ّقح  قیفوت  هب  هک  کنیا  نارهاوخو ، ناردارب  يا  . تسا
یم ضرع  بهاوملا  بهاو  هاـگرد  هب  شا  هینابعـش  تاـجانم  رد  هک  دـیهد ، ارف  شوگ  نادیهـش ، رـالاس  ترـضح  موصعم ؛ راد  هدـنز  بش 
یلِإ َلِصَتَف  ، ِروُّنلا َبُجُح  ِبُولُْقلا  ُراَْصبَأ  َقِرَْخت  یّتَح  َْکَیلِإ ، اهِرَظَن  ِءایِِـضب  اِنبُوُلق  َراْصبَأ  ِْرنَأ  َو  َْکَیلِإ ، ِعاطِْقنِْالا  َلامَک  ِیل  ْبَه  یِهلِإ  :»... دنک

تیانع نم  هبار  شیوخ  هب  نتـسویپو  نارگید  زا  ندـیربو  عاطقنا  لامک  اهلا  راب  ...«. » َکِسْدـُق ِّزِِعب  ًۀَـقَّلَعُم  انُحاوْرَأ  َریِـصَت  َو  ِۀَـمَظَْعلا ، ِنِدـْعَم 
هراپ ار  رون  عناـم  ياـه  باـجح  لد ، تریـصب  ناگدـید و  هک  اـجنآ  اـت  نادرگ . نشور  ترادـید  رون  هب  ار  اـم  ياـه  لد  ناگدـیدو  اـمرف ،

وت سدق  ماقم  هبو  دنبایبیگتـسباو ، ّقلعت و  وت  سّدـقم  هاگـشیپ  هب  اهنتو ) اهنت   ) ام ناجو  حور  و  دـندرگ ، لصاو  تمظع  ندـعم  هبو  ، دـننک
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ِراثْالا ِیف  يِدُّدََرت  یِهلِإ  : » دینک هجوت  دلانیم ، دنوادخ  هاگرد  هب  تافرع  نیمزرـس  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ياعد  هبو  «. دـنزیوایب
َنِم َكِْریَِغل  ُنوُکَی  َأ  َْکَیلِإ ، ٌرِقَتْفُم  ِهِدوُجُو  ِیف  َوُه  اِمب  َْکیَلَع  ُّلَدَتُْـسی  َْفیَک  َْکَیلِإ ، ِیُنلِـصُوت  ۀَمْدِِخب  َْکیَلَع  ِینْعَمْجاَف  ِرازَْملا ، َدـُْعب  ُبِجُوی 
َیِه ُراثْالا  َنوُکَت  یّتَح  َتْدـَُعب  یتَم  َو  َْکیَلَع ، ُّلُدَـی  لِیلَد  یلِإ  َجاتَْحت  یّتَح  َْتبِغ  یتَم  ََکل ، ُرِهْظُْملا  َوُه  َنوُکَی  یّتَح   ، َکـَل َْسَیل  اـم  ِروُهُّظلا 

، ِراثْالا َیلِإ  ِعوُجُّرلِاب  َتْرَمَأ  یِهلِإ  ًابیِـصَن ، َکِّبُح  ْنِم  َُهل  ْلَعَْجت  «. ٌریِدَـق ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  اْهیَلَع ، ِداِمتْعِْالا  ِنَع  ِۀَّمِْهلا  َعُوفْرَمَو  ُلِـصُوت  ِیتَّلا 
، َْکَیلِإ اْهَیلِإ ، ِرَظَّنلا  ِنَع  ِّرِّسلا  َنوُصَم  اْهنِم ، َْکَیلِإ  ُْتلَخَد  امَک  اْهنِم  َْکَیلِإ  َعِجْرَأ  یّتَح  ِراْصِبتْـسِْالا ، ِۀَـیادِه  َو  ِراْونالا  ِةَوْسِِکب  َْکَیلِإ  ِینْعِجْراَف 

ترایز زا  میرود  بجوم  وت ، تمظع  تردق و  راثآ  رد  میوجتـسج  ادنوادخ   » َْمل ْدبَع  ُۀَقْفَـص  ْتَرِـسَخ  َو  ًابِیقَر ، اْهیَلَع  َكاَرت  ٌْنیَع ال  ْتَیِمَع 
رد دوخ  هک  دوش  لالدتسا  يراثآ  هب  تدوجو ، برق  يارب  هنوگچ  مدرگ . لیان  تلصو  ماقم  هب  اتامرف  یتمدخ  ارم  سپ  ددرگ ، یم  تلامج 

لیلد هجیتـن  رد  اـت  دـشابن  وت  يارب  وت و  زا  روهظ ، نآ  هک  تسه  وت  ریغ  يارب  شیادـیپو  روهظ  اـیآ  دنـشاب . یم  وت  دـنمزاین  شیوخ  دوـجو 
هدـیدپو راثآ  ات  يا  هدوب  رود  تقو  هچ  و  دـشاب ؟ ناهرب  لیلد و  هب  زاین  تروهظ  يارب  ات  يا  هدوب  رظن  زا  بیاـغ  تقو  هچ  ددرگ ؟ وت  روهظ 

رد یتسه  وا  رانک  رد  وا و  اب  وا ، بقارم  هراومه  هک  یتروص  رد  دنیبن ، ار  وت  هکيا  هدید  تسا  روک  دنشاب ؟ تلصو  یکیدزن و  لیلد  تیاه 
عوجر تتمظعو  تردـق  راثآ  هب  هک  يدرک  رما  ار  ناگمه  ادوبعم ! درادـن  یبیـصن  وت  تبحمو  قشع  زا  هک  يا  هدـنب  تسا  نایز  نارـسخ و 

نانچمه مدرگ ، لصاو  وت  هب  مرذگب و  راثآ  زا  ات  امرف ، متیاده  راصبتـساو ، هدهاشم  ابو  هد ، عوجر  تدوخ  راونا  تایّلجت  هب  ارم  یلو  دننک ،
راثآ هدیدپ و  رب  دامتعاو  زاین  هک  نادرگ  دنلب  نانچ  ار  متّمه  هتـشگ . دراو  وت  رب  اهنآ ، هب  هّجوت  نودـب  منورد  ّرِـس  ردو  هتـشذگ  اهنآ  زا  هک 

لامعا نمـض  ردو  فقاومو  تیقاومو  لحارم  مامت  رد  ادـخ  هناـخ  مرتحم  نارئاز  امـشو  ییاـناوت »... زیچ  همه  رب  وت  اـهنت  هک  مشاـب  هتـشادن 
یلاعتو هیکزت  ّجـح ، حور  هک  دـینادب  و  دـیناوخب ، لماک  صولخو  هّجوت  اب  ار  اـهنآ  تسا  راوازـس  هک  دـیراديا  هیعداو  راـکذا  کـسانمو ،
ینطاب رارـساو  يونعم  تارمث  رد  ّتقدو  میرک  نآرق  تئارقو  هدراو  راکذا  تاوعد و  رب  تمزالم  ّجح و  کسانم  ماجنا  اب  هک  تسا  یحور 

. ددرگ یم  لصاح  تاّبحتسم ، تابجاو و  هب  لمع  و 

ّجح بادآو  لامعا  لوا  شخب 

عّتمت هرمع  تابجاو 

يردق نتفرگ   ) ریصقت  . 5 هورم . افص و  نیب  یعس   . 4 فاوط . زامن   . 3 هبعک . فاوط   . 2 مارِحا .  . 1 تسا : بجاو  زیچ  جنپ  عتمت  هرمع  رد 
. دمآ دهاوخ  باتک  نیمه  رد  راکذاو  هیعداو  دیناوخب ، کسانم  رد  ار  عتمت  هرمع  هب  طوبرم  ماکحا  نُخان . ) ای  وم  زا 

هدرفم هرمع  تابجاو 

ندرک هاتوک   ) ریصقت  . 5 هورمو . افص  نیب  یعس   . 4 فاوط . زامن   . 3 هبعک . فاوط   . 2 مارحا .  . 1 تسا : بجاو  زیچ  تفه  هدرفم  هرمع  رد 
راکذاو هیعداو  کسانم ، ياه  باتک  رد  ار  هدرفم  هرمع  تابجاو  هب  طوبرم  ماکحا  ءاسن . فاوط  زاـمن   . 7 ءاسن . فاوط   . 6 وم . ) ای  نخان 

. دیناوخب باتک  نیمه  رد  ار  هطوبرم 

مارحا ياه  تاقیم 

هدش نّیعم  نتـسب  مارحا  يارب  هک  یّلحم  دنوش . هّکم  دراو  مارحا  اب  دیاب  دنـشاب ، یم  مارحلا  هللا  تیب  مزاع  هرمع  ای  جح  دصق  هب  هک  یناسک 
ّلحم جـنپ  نآو  دوش ، یم  فلتخم  دـنور  یم  هّکم  فرط  هب  اهنآ  زا  هک  ییاههار  فالتخا  هب  جاّـجح  تاـقیمو  دوش . یم  هدـیمان  تاـقیم » »
يارب و   . 2 دـشاب . یم  هرجـش » دجـسم   » نامه هک  تسا  هَْفیَلُْحلا » وذ   » دنتـسه مزاع  هکم  هب  هنیدـم  فرط  زا  هک  یناسک  تاـقیم   . 1 تسا :
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یناسک ياربو   . 4 تسا . قیقع » يداو   » دنمزاع دـجنو  قارع  زا  هک  یناسک  يارب  و   . 3 تسا . هفحُج »  » دـنیآ یم  ماش  فرط  زا  هک  یناسک 
. دشابیم مَلْمَلَی »  » دنتسه مزاع  نمی  يوس  زا  هک  یناسک  يارب  و   . 5 تسا . لزانملا » ُنْرَق   » دنیآ یم  فئاط  فرط  زا  هک 

: مارحا تابجاو 

: دوش هّجوت  هتکن  هس  هب  دـیاب  ّتین  رد  ّتین :  . 2 ادِر . ) گنل و   ) مارِحا سابل  هعطق  ود  ندیـشوپ   . 1 تسا . بجاو  رما  هس  ندـش  مِرُحم  يارب 
تباین هب  ای  دوخ  يارب  ّجح ، هرمع ، يارب  هک  مارحا  عون  نییعت  ج : دشاب . مارحا  سابل  ندیشوپ  عورش  اب  هارمه  ب : دشاب . هللا  یلا  ًۀبرق  فلا :

ََکل َۀَـمْعِّنلاَو  َدْـمَْحلا  َّنِا  َکـْیََّبل ، َکـَل  َکیِرَـش  ـال  َکـْیََّبل  َکـْیََّبل ، َّمُهّللا  َکـْیََّبل  : » دـشاب یم  فیرـش  رکذ  نیا  نتفگ  هک  هیبـلت :  . 3 تسا .
، مدرک تباجا  دـشابیمن ، تیارب  یکیرـش  مدرک ، تباجا  مدرک ، تباجا  ار ! دـنوادخ  مدرک  تباجا  «. » َکـْیََّبل َکـَل  َکیِرَـش  ـال  َکـْلُْملاَو ،

.« مدرک تباجا  تسین ، تیارب  یکیرش  تسا ، ارت  یتسه  کلم  تمعن و  ساپس و 

مارحا تاّبحتسم 

قودص خیـش  . دندنبب مارِحا  هضیرف  زامن  يادا  زا  دعب  هک  تسا  رتهبو  دـننک ، لسغ  مارِحا  دـصق  هب  مارِحا ، زا  لبق  تسا  بحتـسم  لسغ :  . 1
ِّلُک ْنِم  اًْـنمَأَو  اًزْرِحَو  ًاروُهَطَو  ًارُون  ِیل  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا  ِهللااـِبَو . ِهللا  ِمِْسب  : » دوش هدـناوخ  مارِحا  لـسغ  ماـگنه  اـعد  نیا  تسا  بحتـسم  هدوـمرف :

َءاـنَّثلا َو  َکَتَحْدـِمَو  َکَـتَّبَحَمِیناِسل  یلَع  ِرْجَأ  َو  يِرْدَـص ، ِیل  ْحَرْـشاَو  ِیبـْلَق ، ِیل  ْرِّهَطَو  ِینْرِّهَط  َّمُهّللَا  مْقُـسَو . ءاد  ِّلُـک  ْنِم  ًءافِـشَو  فْوَخ ،
ياه هماج  سپس  ِِهلآَو .» ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  َکِِّیبَن ، ِۀَّنُِـسل  ُعابِّتِْالاَو  َكِْرمَِال ، ُمِیلْـسَّتلا  ِینیِد  َماِوق  َّنَأ  ُتِْملَع  ْدَقَو  َِکب ، ّالِإ  ِیل  َةَُّوق  ُهَّنِإَف ال  َْکیَلَع ،
یلِإ ِهِیف  یِهَْتنَأَو  یِّبَر ، ِهِیف  ُُدبْعَأَو  یِـضْرَف ، ِِهب  يِّدَؤُأَو  ِیتَرْوَع ، ِِهب  يِراوُأ  ام  ِینَقَزَر  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  : » دـناوخب ار  اعد  نیاو  هدیـشوپ  ار  مارحا 

يِزْرِحَو یِفْهَکَو  ِینْـصِح  َوُهَف  ِینَمَّلَـسَف ، ُْتدَرَأ  ُهَهْجَوَو  ِیب ، ْعَطْقَی  َْملَو  ِینَِلبَقَو ، ِینَناعَأَف  ُُهتْدَرَأَو  ِینَغَّلَبَف ، ُُهتْدَصَق  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  ِینَرَمَأ ، ام 
، َْکیََّبل ِجِراعَْملا  اَذ  َْکیََّبل  : » دیوگب بجاو  هیبلت  زا  دعب  تسا  بحتسم  و  ِیئاخَرَو .» ِیتَّدِش  ِیف  ِیتَّدُعَویِرْخُذوَیاْجنَمَوِیئَْجلَمَويِذالَمو  يِرْهَظَو 

ُئِْدُبت َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِمارْکِْالاَو  ِلالَْجلا  اَذ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِۀَِـیْبلَّتلا  َلْهَأ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِبُونُّذـلا  َراّفَغ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِمالَّسلا  ِراد  یلِإ  اًیِعاد  َْکیََّبل 
ِءامْعَّنلا اَذ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِّقَْحلا  َهلِإ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، َْکَیلِإ  ًابوُغْرَمَو  ًابوُهْرَم  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، َْکَیلِإ  ُرَقَتُْفیَو  ِینْغَتْـسَت  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، َْکَیلِإ  ُداعَْملا  َو 

و َْکیََّبل ». ُمیِرَک  ای  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، َْکیَدـْبَع  ُْنباَو  َكُدـْبَع  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِماـظِْعلا  ِبَرُْکلا  َفاّـشَک  َکـْیََّبل  َکـْیََّبل ، ِلـیِمَْجلا  ِنَسَْحلا  ِلْـضَْفلاَو 
ُةَرْمُع ِهِذه  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ًاعَم  ةَرْمُعَو  ۀَّجَِحب  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَحُِمب  َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  َْکیََّبل  دیوگب : زین  ار  تالمج  نیا  تسا  بوخ 
هدایپ  . 2 ندرک . لسغ   . 1 مرح : هب  دورو  تابحتـسم  َْکیَلَع ». اهُغالَبَو  اهُمامَت  ًۀَِیْبَلت  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِۀَِیْبلَّتلا  َلْهَأ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِّجَْحلا  َیلِإ  ۀَْعتُم 
ًالاجِر َكُوتْأَی  ِّجَْـحلِاب  ِساّنلاِیف  ْنِّذَأَو  ُّقَْحلا " : َُکلْوَقَو  ِلَْزنُْملا  َِکباتِک  ِیف  َْتُلق  َکَّنِإ  َّمُهّللَا  : » اعد نیا  ندـناوخ   . 3 هّیلقن . هلیسو  زا  ندش 

، قیِمَع ّجَف  ْنِم  َو  ةَدیَِعب  ۀَّقُـش  ْنِم  ُْتئِج  ْدَقَو  َکَتَوْعَد ، َباجَأ  ْنَّمِم  َنوُکَأ  ْنَأ  وُجْرَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا   "  ، قیِمَع ّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ِرماض  ِّلُک  یلَعَو 
َِکلِذب یِغَْتبَأ  ، َُهل ِینَتْقَّفَو  اَم  یلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ََّیلِإ ، َِکناسْحِإَو  َّیَلَع  َِکلْضَِفب  َِکلذ  ُّلُکَو  َكِْرمَِال ، اًعیِطُم  ََکل ، ًابیِجَتْـسُمَو  َِکئاِدِنل ، ًاعِماس 

ْمِّرَحَو دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  َکِّنَِمب ، اْهنِم  َّیَلَع  ََۀبْوَّتلاَو  ِیبُونُِذل ، َةَرِفْغَْملاَو  َْکیََدل ، َۀـَلِْزنَْملا  َو  َْکَیلِإ ، َۀـَبْرُْقلاَو  ، َكَدـْنِع َۀَْـفلُّزلا 
«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  َِکباقِعَو ، َِکباذَع  ْنِم  یِّنِمآ  َو  ِراّنلایَلَع ، ِینََدب 

مارحلا دجسم  هب  دورو  بادآ 

. دشاب یم  ینونک  مالّسلا  باب  لباقم  هک  هبیـش  ینب  باب  زا  دورو   . 3 نتشادرب . مدق  راقوو  تناتم  تلاح  اب  هنهرب  ياپ   . 2 ندرک . لسغ   . 1
، ُهللا َءاشامَو  ِهللا  َنِمَو  ِهللاِابَو  ِهللا  ِمِْسب  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » دـیوگب هداتـسیا ، مارحلادجـسم  رد  رب  تسا  بحتـسمو 

دراو رگید  تیاور  رد  و  َنیَِملاْعلا .» ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  ِِهلُسُرَو  ِهللاِءاِیْبنَأ  یلَع  ُمالَّسلاَو  ِِهلآَو ، َمیِهاْربِا  یلَع  ُمَالَّسلَا  ِِهلآ ، َو  ِهللا  ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلَا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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ِءامْـسالا ُْریَخَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِهللا ، ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَعَو  ُهللا  َءاش  امَو  ِهللا  َیلِإَو  ِهللا  َنِمَو  ِهللااـِبَو  ِهللا  ِمِْسب  : » دـیوگب دجـسم  رد  دزن  هک  تسا 
یلَع ُمالَّسلَا  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَـمْحَرَو  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  یلَع  ُمـالَّسلاَو  ِهِّلل ، ُدْـمَْحلاَو  ِهِّلل ،

ِهللا ِدابِع  یلَعَو  اْنیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِهِّلل  ُدْـمَْحلاَو  َنِیلَـسْرُْملا ، یَلَع  ُمـالَّسلَا  ِناـمْحَّرلا ، ِلـِیلَخ  َمیِهاْربِإ  یلَع  ُمـالَّسلَا  ِِهلُـسُرَو ، ِهللا  ِءاـِیْبنَأ 
َتْکَراـبَو َْتیَّلـَـصامَک  دَّمَُحم ، َلآَو  ًادَّمَُحم  ْمَـحْراَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ْكِراـبَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلـَـص  َّمُـهّللَا  َنیِِحلاـّـصلا .

َِکلِیلَخ َمیِهاْربِإ  یلَعَو  َِکلوُسَرَو ، َكِدـْبَع  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ٌدـیِجَم . ٌدـیِمَح  َکَّنِإ  َمیِهاْربِإ ، ِلآَو  َمیِهاْربِإ  یلَع  َتْمَّحََرتَو 
ِیف ِیْنلِمْعَتْساَو  َِکتَمْحَر ، َباْوبَأ  ِیل  ْحَْتفا  َّمُهّللَا  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  َنِیلَسْرُْملا ، یَلَع  ٌمالَسَو  ْمِْهیَلَع ، ْمِّلَـسَو  َِکلُـسُرَو  َِکئاِیْبنَأ  یلَعَو 

ِینَلَعَجَو ِهِراّوُزَو ، ِهِدـْفَو  ْنِم  ِینَلَعَج  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  َکِهْجَو ، ُءانَث  َّلَج  ِینَْتیَْقبَأ ، ام  ًادـَبَأ  ِنامیِْالا  ِظـْفِِحب  ِینْظَفْحاَو  َکـِتاضْرَمَو ، َکـِتَعاط 
ِّیتْأَم ُْریَخ  َْتنَأَو  ُهَرازَو ، ُهاتَأ  ْنَِمل  ٌّقَح  ِّیتْأَم  ِّلُـک  یلَعَو  َکـِْتَیبِیف ، َكُِرئازَو  َكُدـْبَع  یِّنِإ  َّمُهّللَا  . ِهیِجاـُنی ْنَّمِم  ِینَلَعَجَو  ، ُهَدِـجاسَم ُرُمْعَی  ْنَّمِم 

ِْدَلت َْمل  ٌدَمَـص ، ٌدَحَأ  ٌدِحاو  َکَّنَِأب  ََکل ،  َکیِرَـش  َكَدْـحَو ال  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ُهللا  َْتنَأ  َکَّنَِأب  ُنامْحَر  ای  ُهللاَا  ای  َُکلَأْسَأَف  روُزَم ، ُمَرْکَأَو 
ای ُراّبَج  ای  ُدِجام  ای  ُمیِرَک  ای  ُداوَج  ای  ِِهْتَیب ، ِلْهَأ  یلَعَو  ِْهیَلَع  ُهللایَّلَص  َُکلوُسَرَو ، َكُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  ٌدَحَأ ، ًاوُفُک  ََکل  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوت  َْملَو 

َُّکف َّمُهّللَا  : » دـیوگب هبترم  هس  سپ  ِراّنلا .» َنِم  ِیتَبَقَر  َكاکَف  ِینَیِطُْعت  ءْیَـش  َلَّوَأ  َكاّیِإ  ِیتَرایِِزب  َياّیِإ  َکَـتَفُْحت  َلَـعَْجت  ْنَأ  َکـُلَأْسَأ  ُمیِرَک ،
ِۀَقَـسَف َّرَـشَو  ِّنِْجلاَو  ِْسنِْالا  ِنیِطایَـش  َّرَـش  یِّنَع  ْأَرْداَو  ِبِّیَطلا ، ِلالَْحلا  َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  َو  : » دـهد همادا  نینچ  هاـگنآ  ِراـّنلا .» َنِم  ِیتَبَقَر 

، ِيرْزِو یِّنَع  َعَضَت  َو  ِیتَئیِطَخ  ْنَع  َزَواـَجت  ْنَأ  َو  ِیَتبَْوت ، َلَـبْقَت  ْنَأ  یِکِـسانَم  ِلَّوَأ  ِیف  اذـه ، یِماـقَم  ِیف  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  «. » ِمَجَْعلاَو ِبَرَْعلا 
َّمُهّللَا َنیَِملاْعِلل . ًيدُه  َو  ًاکَرابُم  ًاْنمَأَو  ِساّنِلل  ًۀـَباثَم  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  ُمارَْحلا  َُکْتَیب  اذـه  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َمارَْحلا . ُهَْتَیب  ِینَغََّلب  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا 
ََۀلَأْسَم َُکلَأْسَأ  َكِرَدَِـقب ، ًایِـضار  َكِْرمَِال ، اًـعیِطُم  َکَـتَعاط ،  ُّمُؤَأَو  َکَـتَمْحَر ،  ُُبلْطَأ  ُْتئِج  َکـُْتَیب ، َْتیَْبلاَو  َكُدََـلب ، َدَـلَْبلاَو  َكُدـْبَع ، یِّنِإ 

هبعک و هب  دـنک  باطخ  دـعب  َِکتاضْرَمَو .» َکـِتَعاِطب  ِیْنلِمْعَتْـساَو  َکـِتَمْحَر ، َباْوبَأ  ِیل  ْحَْـتفا  َّمُهّللَا  َکـَِتبوُقُِعل . ِِفئاـْخلا  َکـَْیلِإ  ِّرَطْـضُْملا 
هب یتقو  تسا  بحتـسمو  َنیَِملاْعِلل .» ًيدُـهَو  ًاکَرابُم  ًاْنمَأَو  ِساّنِلل  ًۀـَباثَم  ِکَلَعَجَو  ِکَـمَّرَکَو  ِکَفَّرَـشَو  ِکَـمَّظَع  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  : » دـیوگب

ُتْرَفَکَو ِهللاِاب ، ُْتنَمآ  ُُهلوُسَرَو ، ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  : » دـیوگب دیـسر ، دوسـألا » رجح   » يذاـحم
: دومرف ریصبوبا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ِهّللا .» ِنُود  ْنِم  یعُْدی  ِّدن  ِّلُک  ِةَدابِعَو  ِناْطیَّشلا ، ِةَدابِعَو  يّزُْعلاَو ، ِتّاللِابَو  ِتوُغاّطلاَو  ِْتبِْجلِاب 

يِذَّلا ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  : » ناوخب ار  اعد  نیا  هدـش ، نآ  هّجوتميدیـسر  هک  دوسألارجح »  » يوربور ات  ورب  ولج  يدـش  دجـسم  لخاد  هک  یماـگنه 
، ُرَذْحَأَو یشْخَأ  اّمِم  ُرَبْکَأَو  ِهِْقلَخ ، ْنِم  ُرَبْکَأ  ُرَبْکَأ ، ُهللاَو  ُهللا  َّالإ  َهلِإ  الَو  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  ِهللا  َناْحبُس  ُهللا ، اَنادَه  ْنَأ  الَْول  َيِدَتْهَِنل  اّنُک  امَو  اذِهل  انادَه 

یلَع ِّلَص  َّمُهّللَا  ٌریِدَق . ءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِیب  ِییُْحیَو ، ُتیُِمیَو  ُتیُِمیَوِییُْحی ، ، ُدْمَْحلا َُهلَوُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهللا  َّالإ  َهلِإ  ال 
ٌدیِمَح َکَّنِإ  َمیِهاْربِإ ، ِلآَو  َمـیِهاْربِإ  یلَع  َتْـمَّحََرتَو  َتْکَراـب  َو  َْتیَّلَـص  اـم  ِلَْـضفَأَک  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ْكِراـبَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم 

و ََکباتِک .» ُِعبَّتَأَو  َکَلُسُر ،  ُق  ِّدَصُأَو  َكِدْعَِوب ، ُنِموُأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َنیَِملاْعلا . ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  َنِیلَـسْرُْملاَو ، َنیِِّیبَّنلا  ِعیِمَج  یلَع  ٌمالَـسَو  ٌدیِجَم ،
، روآ اـجب  ار  یهلا  ياـنثو  دـمحو  نک ، دـنلب  ار  دوخياـه  تسد  يدیـسر  دوسـألارجح  کـیدزن  یتـقو  هک  تـسا  دراو  ربـتعم  تـیاور  رد 

ندیـسوب رگاو  امن . مالتـساو  هدیـسوب  ار  رَجَح  نآ  زا  سپ  دنک ، لوبق  ار  وت  ّجح  هک  هاوخب  َملاع  ِدنوادخ  زاو  تسرفب ، ربمغیپ  رب  تاولـصو 
، ِةافاوُْملِاب ِیل  َدَهْـشَِتل  ُُهتْدَـهاعَت  ِیقاثیِمَو  اُهْتیَّدَأ  ِیتَناـمَأ  َّمُهّللَا  : » وگبو نک ، نآ  هب  هراـشا  دـشن  نکمم  مه  نآ  رگاو  نک ، سمل  دـشن  نکمم 

ُتْرَفَکَو ِهللاِاب ، ُْتنَمآ  ُُهلوُسَرَو ، ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  َکِِّیبَن ، ِۀَّنُـس  یلَعَو  َِکباتِِکب  ًاقیِدْـصَت  َّمُهّللَا 
َكَدـْنِع امِیف  َو  يِدَـی  ُتْطََـسب  َْکَیلِإ  َّمُهَّللَا  ِهللا .» ِنُود  ْنِم  یعْدـُی  ّدـِن  ِّلُک  ِةَدابَعَو  ِناْطیَّشلا ، ِةَدابِعَو  يّزُْعلاَو ، ِتّـاللِابَو  ِتوُغاّـطلاَو  ِْتبِْجلاـِب 

«. ِةَرِخْالاَو اْینُّدلا  ِیف  ِيْزِْخلا  ِِفقاوَمَو  ِْرقَْفلاَو  ِْرفُْکلا  َنِم  َِکب  ُذوُعَأیِّنِإ  َّمُهّللَا  ، ِینْمَحْراَو ِیل  ْرِفْغاَو  ِیتَْحبُس ، ْلَْبقاَف  ِیتَبْغَر  ْتَمُظَع 

فاوط تابحتسم 

هتـسهآ و يزاین  زار و  هناگ ، تفه  ياه  فاوط  زا  يرود  ره  رد  ادخ ، هب  هّجوتو  صولخ  لامک  اب  فاوط ، لاح  رد  یجاح  تسا  بحتـسم 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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: دناوخب ار  هیعدا  نیا  طوش  ره  رد  دناوت  یم  دراد ، هک  يراکذا  رب  هوالع  سپ  دشاب ، هتشاد  قح  ترضح  اب  مارآ ،

فاوط طاوشا  ياعد 

هراشا

زا یشخب  فاوط  رود  ره  رد  هدرک و  میـسقت  ار  هدراو  ياهاعد  دناوت  یم  دنکن ، کش  فاوط  ياهرود  دادعت  رد  هدننک  فاوط  هکنیا  يارب 
. درادنیعنام دش  رارکت  رگاو  دناوخب ، ءاجر  دصق  هب  ار  نآ 

لّوا رود  ياعد 

، َکُشْرَع َُهلُّزَتْهَی  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأَو  ِضْرالا ، ِدَدَج  یلَع  ِهب  یشُْمی  امَک  ، ِءاْملا ِلَلَط  یلَع  ِهب  یـشُْمی  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  »
ِْهیَلَع َْتیَْقلَأَو  َُهل ، َْتبَجَتْساَف  ِروُّطلا ، ِِبناج  ْنِم  یسُوم  ِِهب  َكاعَد  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأَو  ، َِکتَِکئالَم ُماْدقَأ  َُهل  ُّزَتْهَت  يِذَّلا  َکِمْسِِاب  َُکلَأْسَأَو 

ْنَأ َکَتَمِْعن ،  ِْهیَلَع  َتْمَْمتَأَو  َرَّخََأت ، اـمَو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  اـم  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  دَّمَحُِمل  ِِهب  َتْرَفَغ  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأَو  َکـْنِم ، ًۀَّبَحَم 
. یهاوخ یم  ار  دوخ  تاجاح  و  ِةَرِخْالاَو » اْینُّدلا  َْریَخ  ِینَقُزَْرت 

مود رود  ياعد 

، َِکباِبب َُکنیِکْـسِم  َكُریِقَف  َُکِلئاس  : ییوگ یم  سپـس  یِمْـسا .» ِلِّدَُبت  الَو  یِمْـسِج  ْرِّیَُغت  الَف  ٌریِجَتْـسُم ، ٌِفئاخ  یِّنِإَو  ٌریِقَف ، َْکَیلِإ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  »
َو َّيَِدلاو  َو  ِینِْقتْعَأَف  ِراّنلا ، َنِم  َِکب  ِریِجَتْـسُْملا  ِِذئاْعلا  ُماقَم  اذهَو  َكُْدبَع ، ُْدبَْعلاَو  َکُمَرَح ، ُمَرَْحلاَو  َُکْتَیب ، ُْتیَْبلا  َّمُهّللَا  ِۀَّنَْجلِاب . ِْهیَلَع  ْقَّدَصَتَف 

«. ُمیِرَک ای  ُداوَج  ای  ِراّنلا ، َنِم  َنِینِمْؤُْملا  َِیناوْخِإَو  يِْدلُوَو  ِیلْهَأ 

موس رود  ياعد 

ِۀَقَـسَف َّرَـش  یِّنَع  ْأَرْداَو  ِلالَْحلا ، ِقْزِّرلا  َنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأَو  ِمْقُّسلا ، َنِم  ِیِنفاعَو  ِراّنلا ، َنِم  َکـِتَمْحَِرب  ِینْرِجَأَو  َکـِتَمْحَِرب ، َۀَّنَْجلا  ِیْنلِخْدَأ  َّمُهّللَا  »
َْتنَأ َکَّنِإ  یِّنِم ، ُْهلَّبَقَتَو  ِیل ، ُهْفِعاضَف  ٌفیِعَـض  ِیلَمَع  َّنِا  ِمَرَْکلاَو ، ِدوُْجلاَو  ِلْوَّطلاَو ، ِّنَْملا  اَذ  اـی  ِمَجَْعلاَو ، ِبَرَْعلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـشَو  ِْسنِْـالاَو ، ِّنِْجلا 

«. ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا 

مراهچ رود  ياعد 

ای َکِْقلَخ ، ِعیِمَج  یلَعَو  َیَلَع  ِۀَِیفاْعلِاب  ُلِّضَفَتُْملاَو  ِۀَِیفاَْعلِاب ، َناَّنَْملا  َو  ِۀَِیفاْعلِاب ، َمِْعنُْملاَو  ِۀَِـیفاْعلا ، َقِزارَو  ِۀَِـیفاْعلا ، َِقلاخَو  ِۀَِـیفاْعلا ، َِّیلَو  ای  ُهللاَا  ای  »
اْینُّدلا ِیف  ِۀَِیفاْعلا  َرْکُـشَو  ِۀَِـیفاْعلا ، َمامَتَو  ِۀَِـیفاَْعلا ، َماََود  َو  َۀَِـیفاْعلا ، اْنقُزْراَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  امُهَمیِحَرَو ، ِةَرِخْالاَو  اْینُّدـلا  َنامْحَر 

«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  ِةَرِخْالاَو ،

مجنپ رود  ياعد 

َرارِـش ُْهبِّنَجَو  َکِْقلَخ ، َرایِخ  َُهل  ِدـْها  َّمُهّللَا  ًاـمامِإ . ًاـِّیلَع  َلَـعَجَو  ًاـِّیبَن ، ًادَّمَُحم  َثََعب  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلاَو  ِکَـمَّظَعَو ، ِکَفَّرَـش  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  »

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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 "  . ِراّنلا َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْالا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ییوگ ": یم  هاگنآ  َکِْقلَخ .»

مشش رود  ياعد 

ٌفیِعَـض ِیلَمَع  َّنِا  َّمُهّللَا  ُۀَِـیفاْعلاَو . ُجَرَْفلاَو  ُحْوَّرلا  َِکلَِبق  ْنِم  َّمُهّللَا  ِراّنلا . َنِم  َِکب  ِذـِئاْعلا  ُماقَم  اذـه  َو  َكُدـْبَع ، ُدـْبَْعلاَو  َُکْتَیب ، ُْتیَْبلا  َّمُهّللَا  »
«. ِراّنلا َنِم  ِهللاِاب  ُریِجَتْسَأ  َکِْقلَخ ، یلَع  َیِفَخ  َو  یِّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  اَم  ِیل  ْرِفْغاَو  ِیل ، ُهْفِعاضَف 

متفه رود  ياعد 

ِْهَیلِإ ِهِْقلَخ  ِضَْغبَِال  َباجَتْـسا  ِنَم  ای  ةَرِفْغَم ، ْنِم  ٌجاْوفَأ  َو  ۀَمْحَر ، ْنِم  ٌجاْوفَأ  َكَْدنِعَو  ایاطَخ  ْنِم  ًاجاْوفَأ  َو  بُونُذ ، ْنِم  ًاجاْوفَأ  يِْدنِع  َّنِإ  َّمُهّللَا  »
«. ِینَْتیَتآ امِیف  ِیل  ْكِرابَو  ِینَْتقَزَر ، اِمب  ِینْعِّنَق  َّمُهّللَا  : » وگب هاگنآ  هاوخب و  ار  تتاجاح  سپس  ِیل .» ْبِجَتِْـسا  َنُوثَْعُبی ، ِمْوَی  یلِإ  ِینْرِْظنَأ  َلاق  ْذِإ 

ِۀَقَسَفَّرَش یِّنَع  ْأَرْداَو  ِلالَْحلا ، ِقْزِّرلا  َنِم  َّیَلَع  ْعِّسَوَو  ِراّنلا ، َنِم  ِیتَبَقَر  ِْقتْعَأ  َّمُهّللَا  :» وگب يدیسر ، میهاربا  ترضح  ماقم  لباقم  هک  یماگنه  و 
َّمُهّللَا : » تشاد یم  هضرع  و  درک ، یم  هاگن  نادوان  هب  فاوط ، ماگنه  مالسلا ) هیلع   ) داّجس ماماو  ِْسنِْالاَو .» ِّنِْجلا  ِۀَقَسَف  َّرَشَو  ِمَجَْعلاَو  ِبَرَْعلا 
ِّنِْجلا ِۀَقَـسَف  َّرَـش  یِّنَع  ْأَرْداَو  ِلالَْحلا ، ِقْزِّرلا  َنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأَو  ِمْقُّسلا ، َنِم  ِیِنفاعَو  ِراـّنلا ، َنِم  َکـِتَمْحَِرب  ِینْرِجَأَو  َکـِتَمْحَِرب ، َۀَّنَْجلا  ِیْنلِخْدَأ 

«. ِمَجَْعلاَو ِبَرَْعلا  ِۀَقَسَف  َّرَشَو  ِْسنِْالاَو ،

فاوط زامن  تابحتسم 

، دناوخب ار  َنوُِرفاْکلا "  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  هروس "  مّود  تعکر  ردو  دیحوت »  » هروس لّوا  تعکر  رد  دـمح ، زا  دـعب  تسا  بحتـسم  فاوط  زامن  رد 
، دـیامن لوـبق  بـلط  ملاـع  دـنوادخ  زاو  دتــسرفب ، دـّـمحم  لآو  دـّـمحم  رب  تاولــصو  هدروآ  اـجب  ار  یهلا  ياـنثو  دــمح  زاـمن ، زا  سپو 

یِّبَر ُّبُِحی  ام  یلِإ  ُدْمَْحلا  َیِهَْتنَی  یّتَح  اهِّلُک ، ِِهئامْعَن  یلَع  اهِّلُک  ِهِدِماحَِمب  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  یِّنِم ، ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  الَو  یِّنِم ، ْلَّبَقَت  َّمُهّللَا  :» دـیوگبو
ِینْمَحْرا َّمُهّللَا  : » تسا هدـمآ  نینچ  رگید  تـیاور  رد  و  ِیلَمَع .» ِّكَزَو  ِیبـْلَق ، ْرِّهَطَو  یِّنِم ، ْلَّبَقَتَو  ِهـِلآَو ، دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُـهّللَا  یـضْرَیَو .
ََکلوُسَر ُّبُِحیَو  َکُّبُِحی  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجاَو  َكَدوُدُـح ، يّدَـعَتَأ  ْنَأ  ِیْنبِّنَج  َّمُهّللَا  ِِهلآَو . ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  َکـِلوُسَر  ِیتَیِعاوَطَو  َكاـّیِإ ، ِیتَیِعاوَِطب 

هتفر و هدجـس  هب  فاوط  زامن  زا  دعب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  هک  تسا  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  َنیِِحلاّصلا .» َكَدابِعَو  َکَتَِکئالَمَو 
َْنَیب اذ  اَنَأ  اهَو  ءْیَـش ، ِّلُک  َدـَْعب  ُرِخْالاَو  ءْیَـش ، ِّلُک  َْلبَق  ُلَّوالَا  ًاّقَح ، ًاّقَح  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإـال  ًاـّقِرَو ، ًادُّبَعَت  َکـَل  یِهْجَو  َدَجَـس  : » تفگ یم  نینچ 

َمیِظَْعلا َْبنَّذلا  ُعَفْدَی  الَو  یِـسْفَن ، یلَع  ِیبُونُِذب  ٌّرِقُم  یِّنِإَف  ِیل ، ْرِفْغاَف  َكُْریَغ ، َمیِظَْعلا  َْبنَّذلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِإ ال  ِیل ، ْرِفْغاَف  َكِدَِـیب ، ِیتَیِـصان  َْکیَدَـی 
. دشاب هتفر  ورف  بآ  رد  ایوگ  هک  دوب  نانچ  هیرگ  زا  ترضح  نآ  كرابم  يور  هدجس ، زا  دعب  و  َكُْریَغ .»

یعس تاّبحتسم 

دزیرب و دوـخ  مکـش  تشپ و  رـس و  هب  دـماشایب و  مزمز  بآ  زا  يرادـقم  یعـس ، زا  شیپو  فاوـط  زاـمن  ندـناوخ  زا  سپ  تـسا  بحتـسم 
يرد زا  تسا  بحتسمو  دیایب ، دوسألارجح  کیدزن  نآ  زا  سپ  مْقُسَو .» ءاد  ِّلُک  ْنِم  ًءافِشَو  ًاعِـساو ، ًاقْزِرَو  ًاِعفان ، ًاْملِع  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا  :» دیوگب
ینکر هب  و  دنک ، رظن  هبعک  هناخ  هبو  هتفر ، افـص  يالاب  ندـبو  لد  شمارآ  اب  و  دوش ، هجوتم  افـص  يوس  هب  تسا  دوسألارجح  يوربور  هک 

ار رکذ  نیا  هاـگنآ  درواـیب ، رطاـخ  هب  ار  یهلا  ياـه  تمعنو  دروآ ، اـجب  ار  یهلا  ياـنثو  دـمحو  دـیامن ، ور  تسا  نآ  رد  دوسـألارجح  هک 
َُهلَو ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  . » هبترم تفه  ُهللا » َّالِإ  َهلِإ  ـال  . » هبترم تفه  ِهِّلل » ُدْـمَْحلَا  . » هبترم تفه  ُرَبْکَأ » ُهللاَا  : » دـیوگب

دّمحم لآو  دّـمحم  رب  تاولـص  سپ  ( . هبترم هس  « ) ٌریِدَـق ءْیَـش  ِّلُـک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِـیب  ُتوُـمَی ، ـال  ٌّیَح  َوُـهَو  ُتیُِمیَو ، ِییُْحی  ُدْـمَْحلا ،

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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سپ ِِمئاّدلا .» ِّیَْحلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  ِموُّیَْقلا ، ِّیَْحلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  انْالبَأ ، ام  یلَع  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  انادَه ، ام  یلَع  ُرَبْکَأ  ُهللاَا  : » دـیوگب هبترم  هسو  دتـسرفب ،
«. َنوُکِرْـشُْملا َهِرَک  َْولَو  َنیِّدلا ، َُهل  َنیِِـصلُْخم  ُهاّیِإ ، ّالِإ  ُُدبْعَن  ال  ُُهلوُسَرَو ، ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأَو  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  : » دیوگب هبترم  هس 

ِیفَو ًۀَنَـسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  َّمُهّللَا  : » دیوگب هبترم  هس  و  ِةَرِخْالاَو .» اْینُّدلا  ِیف  َنیِقَْیلاَو  َۀَِیفاْعلاَو  َْوفَْعلا  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » دیوگب هبترم  هس  سپ 
دـص ِهللا » َناْحبُـس  . » هبترم دص  ِهِّلل » ُدْمَْحلَا  . » هبترم دص  ُهللا » َّالِإ  َهلِإ  ال  . » هبترم دص  ُرَبْکَأ » ُهللاَا  : » دیوگب سپ  ِراّنلا .» َباذَع  اِنقَو  ًۀَنَـسَح  ِةَرِخْالا 

ْكِراب َّمُهّللَا  ُهَدْحَو . ُدْمَْحلا  َُهلَو  ُْکلُْملا  ُهَلَف  ُهَدْـحَو ، َبازْحالا  َبَلَغَو  ُهَدـْبَع ، َرَـصَنَو  ُهَدـْعَو ، َزَْجنَأ  ُهَدْـحَو ، ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  :» دـیوگب سپ  هبترم .
و َکُّلِظ .» ّالِإ  َّلِظ  َمْوَی ال  َکِشْرَع  ِّلِظ  ِیف  ِینَّلِظَأ  َّمُهّللَا  ِِهتَـشْحَوَو . ِْربَْقلا  ِۀَْـملُظ  ْنِم  َکـِب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِتوَْملا . َدـَْعب  اـمِیفَو  ِتْوَْملا  ِیفِیل 

َمیِحَّرلا َنمْحَّرلا  َهللا  ُعِدْوَتْـسَا  : » دیوگب دنک ، رارکت  تسا ، ملاع  دنوادخ  هب  دوخ  لام  لها و  سفن و  نید و  ندرپس  هک  ار  دعب  ياعد  رایـسب 
ُهللاَا  » سپ ِۀَْنتِْفلا .» َنِم  ِینْذِـعَاَو  ِِهتَِّلم ، یلَعِینَّفََوتَو  َکِِّیبَن ، ِۀَّنُـسَو  َِکباَتِک  یلَع  ِیْنلِمْعَتْـسا  َّمُهّللَا  ِیلْهَأَویِـسْفَنَو .  ِینیِد  ُهُِعئادَو  ُعیِـضَت  يِذَّلا ال 

لمع نیا  مامت  رگاو  دـناوخب ، ار  اعدو  ریبکت  رگید  راـب  کـی  هاـگنآ  دـنک ، رارکت  هبترم  ود  ار  قباـس  ياـعد  دـعب  دـیوگب . هبترم  هس  ُرَبْکَأ »
ْبنَذ َّلُک  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  : » دناوخب ار  اعد  نیاو  دیامن ، هبعک  هب  ور  هک  تسا  بحتـسم  و  دناوخب . دناوت  یم  هک  ردق  ره  دهد  ماجنا  دناوتنار 
ُُهلْهَأ َْتنَأ  ام  ِیب  ْلَعْفَت  ْنِإ  َکَّنِإَـف  ُُهلْهَأ ، َْتنَأ  اـم  ِیب  ْلَْـعفا  َّمُهّللَا  ُمیِحَّرلا . ُروُفَْغلا  َْتنَأ  َکَّنِإَـف  ِةَرِفْغَْملاـِب ، َّیَلَع  ْدـُعَف  ُتْدُـع  ْنِإَـف  ُّطَـق ،  ُُهْتبَنْذَأ 

اَنَأ ام  ِیب  ْلَعْفَت  َّمُهّللَا ال  ِینْمَحِْرا . ِِهتَمْحَر  یلِإ  ٌجاتُْحم  اَنَأ  ْنَم  ایَف  َِکتَمْحَر ، یلِإ  ٌجاَتُْحم  اَنَأَو  ِیباذَـع ، ْنَع  ٌِّینَغ  َْتنَأَف  ِیْنبِّذَُـعت  ْنِإَو  ِینْمَحَْرت ،
ُروُجَی ٌلْدَـع ال  َوُه  ْنَم  ایَف  َكَرْوَج ، ُفاـخَأ  ـالَو  ََکلْدَـع ،  یِقَّتَأ  ُتْحَبْـصَأ  ِینِْملْظَت ، َْملَو  ِیْنبِّذَُـعت ، ُُهلْها  اـَنَأ  اـم  ِیب  ْلَـعْفَت  ْنِإ  َکَّنِإَـف  ُُهلْهَأ ،
ثیدح رد  و  َِکتَمْحَِرب .» ِراّنلا  َنِم  ِینْذِـعَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحمیلَع  ِّلَص  ُُهِلئان ، ُدَْـفنَی  الَو  ُُهِلئاس ، ُبیِخَی  ْنَم ال  ای  : » دـیوگب سپ  ِینْمَحِْرا .»

یِّنِإ َّمُهّللَا  : » دیوگب دنک و  هبعک  هناخ  هب  ور  دیآ  یم  نییاپ  افـص  زا  هک  یماگنهو  دهد ، لوط  ار  افـص  رب  نداتـسیا  تسا : هدش  دراو  فیرش 
یم سپس  َکُّلِظ .» ّالِإ  َّلِظ  َمْوَی ال  َکِشْرَع  ِّلِظ  ِیف  ِینَّلِظَا  َّمُهّللَا  ِهِْکنَضَو . ِهِقیِضَو  ِِهتَْملُظَو  ِِهتَشْحَوَو  ِِهَتبْرُغَو  ِِهتَْنِتفَو  ِْربَْقلا  ِباذَع  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ 

اَی ُبیِرَق ، اَی  ُمیِرَکاَی  ُداوَج  اَی  َْوفَْعلَا ، َْوفَْعلَا  َْوفَْعلَا  ِْوفَْعلا ، یَلَع  ُبِیُثی  ْنَماـی  ، ِْوفَْعلاـِب یلْوَأ  َوُه  ْنَم  اـی  ِْوفَْعلاـِب ، َرَمَأ  ْنَم  اـی  ِْوفَْعلا ، َّبَر  اـی  : » ییوگ
زاو دور ، هار  هنایم ، هرانم  ات  افـص  زا  و  دیامن ، یعـس  هدایپ  تسا  بحتـسم  و  َِکتاضْرَمَو .» َِکتَعاِطب  ِیْنلِمْعَتْـساَو  َکَتَمِْعن ،  َّیَلَع  ْدُدْرُا  ُدیَِعب ،

ار هلصاف  نیا  دشاب  راوس  رگا  و  دنک ، ) َهلَوْرَه  ( ، ) هدش صخشم  زبس  غارچ  اب  هلصاف  نیا   ) تسا هدوب  ناراطع  رازاب  لحم  هک  ییاج  ات  اجنآ 
َّمُهّللَا ُرَبْکَأ . ُهللاَو  ِهللا  ِمِْسب  : » دیوگب دسر ، یم  لحم  نیا  هب  هک  یماگنه  رد  تسا  بحتسم  و  تسین ، َهلَوْرَه  اهنز  يارب  زا  و  دیامن ، دنت  یمک 
ِیلَمَع َّنِإ  َّمُهّللَا  ُمَوـْقَأ . َیِه  ِیتَِّللِینِدـْهاَو  ُمَرْکـالا ، ُّزَعـالا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ُمَْلعَت ، اّـمَع  ْزَواـَجتَو  ْمَحْراَو  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص 

تمـسق نیا  زا  نوچ  و  َنیِقَّتُْملا .» َلَمَع  ُلَبْقَی  ْنَم  ای  ِیلَمَع ، ْلَّبَقَت  ِیتَُّوقَو ، ِیلْوَح  َِکبَو  ِییْعَـس ، ََکل  َّمُهّللَا  یِّنِم . ْلَّبَقَتَو  ِیل ، ُهْفِعاضَف  ٌفیِعَض 
دیـسر هورم  هب  هک  یماگنه  و  َْتنَأ .» ّالِإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِإ ال  ِیبُونُذ ، ِیل  ْرِفِْغا  ِدوُْجلاَو ، ِءامْعَّنلاَو  ِمَرَْکلاَو  ِلْضَْفلاَو  ِّنَْملا  اَذ  ای  : » وگب یتشذگ 

ای : » دـیوگب نآ  زا  سپو  دـش . رکذ  هک  یبیترت  هب  ار  اجنآ  ياهاعد  دـناوخبو  دروآ ، اجب  افـص  رد  هک  ار  هچنآ  دروآ  اجبو  دورب ، نآ  يالاب 
رد تسا  بحتـسم  و  َْوفَْعلَا .» َْوفَْعلَا  َْوفَْعلَا  ِْوفَْعلا ، َّبَرای  ِْوفَْعلا ، یَلَع  وُفْعَی  ْنَم  ای  ِْوفَْعلا ، یَلَع  یِطُْعی  ْنَم  ای  َْوفَْعلا ، ُّبُِحی  ْنَم  اـی  ِْوفَْعلاـِب ، َرَمَأ  ْنَم 

ِّنَّظلا َنْسُح  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » ار اعد  نیا  دـناوخبو  دـنک ، رایـسب  اعد  یعـس  لاح  ردو  دراد ، او  هیرگ  هب  ار  دوخ  دـشوکب و  ندرک  هیرگ 
«. َْکیَلَع ِلُّکَوَّتلا  ِیف  ِۀَّیِّنلا  َقْدِصَو  لاَح ، ِّلُک  یلَع  َِکب 

هرمع ریصقت  بادآ 

افتکا هک  تسا  نآ  رتهبو  دنک ، هاتوک  ریصقت  ّتین  هب  ار  دوخ  نخان  ای  وم  زا  یتمسق  هورم ، افص و  نیب  یعس  رود  مامتا  زا  سپ  تسا  بجاو 
تیافک عتمت  هرمع  ریـصقت  رد  رـس  ندیـشارتو  تسا ، طایتحا  قفاوم  هک  دنک ، هاتوک  يردـق  مه  دوخ  يوم  زا  هکلب  دـنکن  نخان  نتفرگ  هب 

«. ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ًارُون  ةَْرعَش  ِّلُِکب  ِینِطْعَأ  َّمُهّللَا  :» دناوخب ار  اعد  نیا  تسا  بسانم  ریصقت  ماگنه  .و  دشاب یم  مارح  هکلب  دنک ، یمن 
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جح ماسقا 

: تسا مسق  هس  رب  ّجح 

 . 2 تسا . عتمت  هرمع  هارمه  عتمت  ّجحو  دنـشاب ، رود  هّکم  زا  خـسرف ) هدزناشینعی   ) لیم هک 48  تسا  یناسک  هفیظو  نآو  عّتمت » ّجـح   . ) 1
« ناِرق ّجح   . ) 3 تسین . بجاو  دارفإ  ّجـح  رد  تسا و  بجاو  یناـبرق  عّتمت  ّجـح  رد  هک  قرف  نیا  اـب  تسا  عتمت  ّجـح  نیع  هک  دارفا » ّجـح  )

هعلاطم کسانم  رد  ار  ّجح  ماسقا  لئاسم  لیـصفت  تسا . مزال  ینابرق  ندروآ  هارمه  ناِرق ، ّجح  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا  دارفا  ّجح  دـننام 
. دینک

عتمت ّجح  تابجاو 

: تسا لمع  عّتمت 13  ّجح  تابجاو 

رد ینابرق   . 5 دیع . زور  رد  هبقع  هرمج  رب  گنـس  ندز   . 4 مارحلارعشم . رد  فوقو   . 3 تافرع . رد  فوقو   . 2 هّکم . رد  نتـسب  مارحا   . 1
 . 10 هورمو . افص  نیب  یعـس   . 9 فاوط . زاـمن  تعکر  ود   . 8 هّکم . رد  تراـیز  فاوط   . 7 انم . رد  ندرک  ریصقت  ای  رـس  ندیـشارت   . 6 انم .
 . 13 مهدزیـس . ) بش  دراوم  یـضعب  ردو   ) مهدزاودو مهدزای  بش  انم  رد  ندـنام   . 12 ءاسن . فاوط  زاـمن  تعکر  ود   . 11 ءاسن . فاوط 

: دشاب یم  ریز  رارق  زا  لامعا  نیا  نمض  هدراو  ياهاعدو  مهدزاودو . مهدزای  زور  رد  تارمج  یمر 

تافرع هب  فوقو  ات  ّجح  مارحإ  تابحتسم 

، دـمآ نوریب  هکم  زاو  تسب  مارحا  صخـش  هک  نیا  زا  سپو  تسا ، بحتـسم  زین  ّجـح  مارحا  رد  دوب  بحتـسم  هرمع  مارحا  رد  هک  يروـما 
ِینْغِّلَبَف وُعْدَأ ، َكاّیِإَو  وُجْرَأ  َكاـّیِإ  َّمُهّللَا  : » دـیوگب دوش  اـنم  هّجوتم  نوچو  دـیوگ ، هیبلت  دـنلب  زاوآ  هب  دـش ، فِرـشم  حَْـطبَأ »  » رب هک  نیمه 

: دیوگب دیسر  انم  هب  نوچو  دنک ، تکرحیلاعت  قح  رکذ  هللا و  ناحبـس  نتفگ  لاح  رد  و  مارآ ، لد  راقو و  اب  و  ِیلَمَع .» ِیل  ِْحلْـصَأَو  ِیلَمَأ ،
َُکلَأْسَأَف ِکِسانَْملا ، َنِم  ِِهب  َْتنَنَم  اّمِم  َیِهَو  یًنِم  ِهِذه  َّمُهّللَا  : » دیوگب سپ  َناکَْملا .» اَذه  ِینَغََّلبَو  ۀَِیفاع  ِیف  ًاِحلاص  اهِینَمَْدقَأ  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  »

تعاطا هبو  هدوب ، انم  رد  ار  هفرع  بش  تسا  بحتـسمو  َِکتَْـضبَق .» ِیفَو  َكُدـْبَع  اَنَأ  امَّنِإَف  َکـِئاِیلْوَأ ، یلَع  ِِهب  َْتنَنَم  اـِمب  اـهِیف  َّیَلَع  َّنُمَت  ْنَأ 
عولط ات  دـناوخ  ار  حبـص  زامن  نوچو  دروآ ، اجب  ْفیَخ  دجـسم  رد  ار  اهزامن  ًاصوصخو  تاداـبع  هک  تسا  نآ  رتهبو  دـشاب ، لوغـشمیهلا 

نآ ّتنـس  یلو  درادن ، یعنام  دورب  حبـص  عولط  زا  دعب  دشاب  هتـساوخ  رگاو  دوش ، هناور  تافرع  يوس  هب  سپ  دناوخب ، زامن  بیقعت  باتفآ 
نیا دوش ، هّجوتم  تافرع  هب  نوچو  تسا ، هورکم  حبـص  زا  شیپ  ندـش  هناورو  دوشن ، در  رَّسَُحم  يداو  زا  هدرکن  عولط  باتفآ  اـت  هک  تسا 

، ِیتَجاح ِیل  َیِـضْقَت  ْنَأَو  ِیتَلْحِرِیف ،  ِیل  َكِراُبت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ُْتدَرَأ ، َکَهْجَوَو  ُتْدَمَتْعا ، َكاّیِإَو  ُتْدَمَـص ، َْکَیلِإ  َّمُهّللَا  :» دـناوخب ار  اعد 
«. یِّنِم ُلَْضفَأ  َوُه  ْنَم  َمْوَْیلا  ِِهب  یِهاُبت  ْنَّمِم  ِینَلَعَْجت  ْنَأَو 

هفرع بش  لامعاو  تابحتسم 

نیا بش  نآ  رد  هک  تسا  بحتـسم  و  تسا ، هفرع  زور  دـننام  تدابعو  اعد  اـیحا و  تلیـضف و  رد  تسا  هفرع  بش  هک  هجح  يذ  مهن  بش 
. دوش هدناوخ  اهاعد 

هفرع بش  ياعد 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ای ِْوفَْعلا ، َمیِرَک  ای  ، ِدابِْعلا یَلَع  ِمَعِّنلِاب  ًائِدَْـتبُم  ای  ۀَـجاح ، ِّلُک  یهَْتنُمَو  ۀَّیِفَخ ، ِّلُک  َِملاعَو  يوْکَـش ، ِّلُـک  َعِضْوَمَو  يوَْجن ، ِّلُـک  َدِـهاش  اـی  َّمُهّللَا  »
ُهَدـْنِع ُۀَْـملُّظلا  ِنَم  ای  جاِتتْرا ، ُتاذ  ٌمَلُظ  الَو  جاْربَأ ، ُتاذ  ٌءامَـس  الَو  ٌجاّجَع ، ٌرَْحب  الَو  جاد ، ٌْلَیل  ُْهنِم  يِراُوی  ْنَم ال  ای  ُداوَج ، ای  ِزُواـجَّتلا ، َنَسَح 

ِالب ِتاوامَّسلا  ِِهب  َْتعَفَر  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو  ًاقِعَـص ، یـسُوم  َّرَخَو  ًاّکَد  ُهَْتلَعَجَف  ِلَبَْجِلل ، ِِهب  َْتیَّلََجت  يِذَّلا  ِمیِرَْکلا ، َکِـهْجَو  ِرُوِنب  َکـُلَأْسَأ  ، ٌءاـیِض
ِِهب َْتِلئُس  اذِإَو  َْتبَجَا ، ِِهب  َتیِعُد  اذِإ  يِذَّلا  ِرِهاّطلا  ِبُوتْکَْملا  ِنُونْکَْملا  ِنوُزْخَْملا  َکِمْسِابَو  دَمَج ، ءام  ِهْجَو  یلَع  َضْرالا  ِِهب  َتْحَطَـسَو  دَمَع ،

اذِإَو ْتَّقَْشنا ، َضْرالا  َغََلب  اذِإ  رُون ، ُّلُک  ُْهنِم  ُءْیُِضی  رُون ، ْنِم  ٌرُونَو  رُون ، ِّلُک  یلَع  ٌرُون  َوُه  يِذَّلا  ِناهُْرْبلا  ِسوُّدُْقلا  ِحوُّبُّسلا  َکِمْسِابَو  َْتیَطْعَأ ،
، َلِیفارِْـساَو َلِیئاکیِمَو  َلِیئَْربَج  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأَو  َِکتَِکئالَم ، ُِصئارَف  ُْهنِم  ُدـِعَتَْرت  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو  َّزَتْها ، َشْرَْعلا  َغََلب  اذِإَو  ْتَِحُتف ، ِتاواـمَّسلا  َغََلب 
ِِهب یشَم  امَک  ِءاْملا  ِلَلَط  یلَع  ُرضِْْخلا  ِِهب  یشَم  يِذَّلا  ِمْسِْالِابَو  ِۀَِکئالَْملا ، ِعیِمَجَو  ِءاِیْبنالا  ِعیِمَج  یلَعَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  یفَطْـصُْملا  دَّمَُحم  ِّقَِحبَو 

ِروُّطلا ِِبناـج  ْنِم  َنارْمِع  َْنب  یَـسُوم  ِِهب  َْتیَْجنَأَو  ُهَمْوَـقَو ، َنوَـعِْرف  َْتقَرْغَأَو  یـسوُِمل ، َرْحَْبلا  ِِهب  َتـْقَلَف  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو  ِضْرـالا ، ِدَدَـجیلَع 
َهَمْکالا َءَْربَأَو  ًاِّیبَص ، ِدـْهَملا  ِیف  َمَّلَکَتَو  یتْوَْملا ، َمیْرَم  ُْنب  یَـسیِع  ایْحَأ  ِِهب  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو  َْکنِم ، ًۀَّبَحَم  ِْهیَلَع  َْتیَْقلَاَو  َُهل  َْتبَجَتْـساَف  ِنَْمیـالا ،

، ِِهلآَو ِهـْیَلَع  ُهللایَّلَـص  ٌدَّمَُحم  َکـُبِیبَحَو  ُلِیفارْـسِأَو ، ُلـِیئاکیِمَو  ُلـِیئَْربَجَو  َکِـشْرَع  ُۀَـلَمَح  ِهـِب  َكاـعَد  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو  َکـِنْذِِإب ، َصَْربـالاَو 
ْذِإ ِنوُّنلاوُذ  ِِهب  َكاعَد  يِذَّلا  َکِمْسِابَو  َنیِـضَرالاَو ، ِتاوامَّسلا  ِلْهَأ  ْنِم  َنوُِحلاّصلا  َكُدابِعَو  َنُولَـسرُْملا ، َكُؤاِیْبنَأَو  َنُوبَّرَقُْملا ، َُکتَِکئالَمَو 
َنِم ُهَْتیََّجنَو  َُهل  َْتبَجَتْـساَف  َنیِِملاّظلا ، َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ِتاـُملُّظلاِیف  يداـنَف  ِْهیَلَع  َرِدـْقَت  َْنل  ْنَأ  َّنَظَف  ًِابِـضاغُم  َبَهَذ 

ِِهب َْکتَعَد  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو  ُهَْبنَذ ، َُهل  َتْرَفَغَف  ًادِـجاس ، ََکل  َّرَخَو  ُدُواد  ِِهب  َكاـعَد  يِذَّلا  ِمیِظَْعلا  َکِمْـسِابَو  َنِینِمْؤُْملا ، یِْجُنت  َِکلذَـکَو  ِّمَْغلا ،
، اهَءاعُد اَهل  َْتبَجَتْساَف  َنیِِملاّظلا ، ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجنَو  ِِهلَمَعَو  َنوَعِْرف  ْنِم  ِینَِّجنَو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ًاْتَیب  َكَْدنِع  ِیل  ِْنبا  َِبر  َْتلاق  ْذِإ  َنْوَعِْرف  ُةَاَْرما  ُۀَیِسآ 

يِذَّلا َکِمْسِابَو  َنیِِدباْعِلل ، يرْکِذَو  َكِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر  ْمُهَعَم  ْمُهَْلثِمَو  ُهَلْهَأ  ُهَْتیَتآَو  ُهَْتیَفاعَف  ُءالَْبلا ، ِِهب  َّلَحْذِإ  ُبوُّیَأ  ِِهب  َكاعَد  يِذَّلا  َکِمْسِابَو 
یِغَْبنَی ًاْکُلم ال  َُهل  َْتبَهَوَف  ُنامیَلُـس ، ِِهب  َكاعَد  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو  ُهَلْمَـش ، َْتعَمَجَو  َفُسُوی ، ِِهْنیَع  َةَُّرقَو  ُهَرََـصب  ِْهیَلَع  َتْدَدَرَف  ُبوُقْعَی ، ِِهب  َكاعَد 
يرْسَا يِذَّلا  َناْحبُس  یلاعَت " : َلاق  ْذِإ  ِهلآَو ، ِهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  دَّمَحُِمل  َقاُرْبلا  ِِهب  َتْرَّخَـس  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو  ُباّهَْولا ، َْتنَأ  َکَّنِإ  ِهِدَْعب ، ْنِم  دَحَِال 

 "  ، َنُوِبلَُقنَمل انِّبَر  یلِإ  ّانِاَو  َنِینِْرقُم  َُهل  اّنُک  امَو  اذه  اَنل  َرَّخَس  يِذَّلا  َناْحبُس  : " ُُهلْوَقَو  " یْصقالا ،  ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َنِم  ًْالَیل  ِهِْدبَِعب 
 ، َکَـتَّنَج ُهَْتنَکْـسَاَو  ُهَْبنَذ  َُهل  َتْرَفَغَف  ُمَدآ ، ِِهب  َكاـعَد  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَُحم  یلَع  ُلـِیئَْربَج  ِهـِب  َلَّزَنَت  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو 

َو ْتَبُِـصن ، اذِإ  ِنیِزاوَْملا  ِّقَِحبَو  ِءاـضَْقلا ، َمْوَی  َِکلْـصَف  ِّقَِـحبَو  َمیِهاربِا  ِّقَِـحبَو  َنیِِّیبَّنلا ، ِمَتاـخ  دَّمَُحم  ِّقَِـحبَو  ِمیِظَْعلا ، ِنآْرُْقلا  ِّقَِـحب  َکـُلَأْسَأو 
اْینُّدلاَو َْقلَْخلا  َکِْقلَخ  َْلبَق  ِشْرَْعلا  ِقِدارُس  یلَع  ُهَْتبَتَک  يِذَّلا  ِمْسِْالا  ِّقَِحبَو  یـصْحَأ ، امَو  ِحْوَّللاَو  يرَج  امَو  ِمَلَْقلا  ِّقَِحبَو  ْتَرُِـشن ، اذِإ  ِفُحُّصلا 

ِیف ِنوُزْخَْملا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأو  ، ُُهلوُسَرَو ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأَو  ماع ، ْیَْفلَأـِب  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو 
، ُلابِْجلا ِِهب  ْتَماقَو  َراِحْبلا ، ِِهب  َْتقَقَش  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأَو  ًیفَطْـصُم ، ٌْدبَع  الَو  ٌلَسُْرم  ٌِّیبَن  الَو  ٌبَّرَقُم  ٌکَلَم  ال  َکِْقلَخ ، يِذَّلا  َِکِنئازَخ 

نیع ای  اه  فاک   » َو ِنیِـس » ای   » َو اه » اـط   » ِّقَِحبَو َنِیِبتاـْکلا ، ِمارِْکلا  ِّقَِحبَو  ِمیِظَْعلا ، ِنآْرُْقلاَو  ِیناـثَْملا  ِْعبَّسلا  ِّقَِحبَو  ُراـهَّنلاَو ، ُلـْیَّللا  ِِهب  َفَلَتْخاَو 
ِعیِمَج یلَعَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَُحم ، ِناـقُْرفَو  َدُواد ، ِرُوبَزَو  یـسیِع ، ِلـیِْجنِإَو  یـسُوم ، ِةارَْوت  ِّقَِحبَو  «، فاـق نیـس  نیع  میم  اـح  َو« داـص »

َُکلَأْسَأو ، َءاْنیَـس ِروُط  ِلَبَج  َقْوَف  َنارْمِع  ِنب  یَـسُوم  َْنَیبَو  َکَْنَیب  َْتناک  ِیتَّلا  ِةاجانُْملا  َکـِْلت  ِّقَِحب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  . ًاّیِهارَـشَوًاّیِهآِبَِولُسُّرلا
، ِۀَـقَرَولا َْکِلِتل  ُناریِّنلا  ِتَعَـضَخَف  ِنُوْتیَّزلا ، ِقَرَو  یلَع  َِبتُک  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأو  ِحاوْرالا ، ِْضبَِقل  ِتْوَْملا  َکَـلَم  ُهَتْمَّلَع  يِذَّلا  َکِمْـسِاب 
، ٌِلئان ُهُصُْقنَی  الَو  ٌِلئاس  ِهیِفُْحیال  ْنَمای  ِۀَمارَْکلاَو ، ِدْجَْملا  ِقِدارُس  یلَع  ُهَْتبَتَک  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأَو   " ًامالَـسَو ، ًادَْرب  ِینوُک  ُران  ای  َْتلُقَف " :
، یلْعـالا َكِّدَـجَو  ِمَظْعـالا ، َکِمْـسِابَو  َکـِباتِک ، ْنِم  ِۀَـمْحَّرلا  یَهَْتنُمَو  َکِـشْرَع ، ْنِم  ِّزِْعلا  ِدـِقاعَِمب  َکـُلَأْسَأ  ، ُاَْـجُلی ِْهَیلِإَو  ُثاغَتُْـسی   ِ ِهب ْنَم  اـی 

امَو ِراِحْبلاَو  ْتَّلَـضَا ، امَو  ِنیِطایَّشلاَو  ْتَّلَقَأ ، اـمَو  ِضْرـالاَو  ْتَّلَظَأ ، اـمَو  ِءاـمَّسلاَو  َْترَذ ، اـمَو  ِحاـیِّرلا  َّبَر  َّمُهّللَا  یلُْعلا . ِتاـّماّتلا  َکـِتاِملَکَو 
، َنوُُرتْفَی ِراهَّنلاَو ال  ِلـْیَّللِاب  َکـَل  َنیِحِّبَـسُْملاَو  َنیِِّیبوُّرَْکلاَو  َنیِِّیناـحْوَّرلاَو  َنِیبَّرَقُْملا  ِۀَِـکئالَْملا  ِّقَِحبَو  ٌّقَح ، َکـْیَلَع  َوُه  ّقَح  ِّلُـک  ِّقَحبَو  ْتَرَج ،

ِهِذـِهبَو ِءامْـسالا  ِهِذـه  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  ُبیُِجم ، ای  ُهَءاعُد  َُهل  ُبیِجَتْـسَتَو  ِةَوْرَْملاَو ، افَّصلا  َْنَیب  َکیِداُنی  ِّیلَو  ِّلُـک  ِّقَِحبَو  َکـِلِیلَخ ، َمیِهاْربِا  ِّقَِحبَو 
، ٌریِدَـق ءْیَـشِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  اّنِم ، ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  امَو  اْنیَفْخَأ  امَو  اْنیَدـْبَأ  امَو  اّنَلْعَأ  امَو  انْرَرْـسَأ  امَو  اـنْرَّخَا  اـمَو  اْنمَّدَـق  اـم  اـَنل  َرِفْغَت  ْنَأ  ِتاوَعَّدـلا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ای موُرْحَم ، ِّلُک  َقِزار  ای  مُولْظَم ، ِّلُک  َرِصان  ای  فیِعَض ، ِّلُک  َةَُّوق  ای  دیِحَو ، ِّلُک  َِسنُوم  ای  بیِرَغ ، ِّلُک  َِظفاح  ای  َنیِمِحاّرلا ، َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب 
َخیِرَـص ای  َنِیثیِغَتْـسُْملا ، َثایِغ  اـی  ۀَـئیِطَخَو ، ْبنَذ  ِّلُـک  َِرفاـغ  اـی  رِـضاح ، ِّلُـک  َداـمِع  اـی  ِرفاـسُم ، ِّلُـک  َبِحاـص  اـی  شِحْوَتْـسُم ، ِّلُـک  َِسنُوم 
َبیُِجم ای  َنِیِبلاّطلا ، ِۀَـیاغ  یهَْتنُم  ای  َنیِـضَرالاَو ، ِتاوامَّسلا  َعیِدـَب  ای  ، َنیِموُمْهَْملا ِّمَه  َجِراف  اـی  َنِیبوُرْکَْملا ، ِبْرَک  َفِشاـک  اـی  َنیِخِرْـصَتْسُْملا ،

ای َنیِعِماّسلا ، َعَمْـسَأ  ای  َنیِمَرْکالا ، َمَرْکَأ  ای  َنیِدَوْجالا ، َدَوْجَأ  ای  ِنیِّدلا ، ِمْوَی  َناّیَد  ای  َنیَِملاْعلا ، َّبَر  ای  َنیِمِحاّرلا ، َمَحْرَأ  ای  َنیِّرَطْـضُْملا ، ِةَوْعَد 
ُثِرُوت ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َمَدَّنلا ، ُثِرُوت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َمَعِّنلا ، ُرِّیَُغت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفِْغا  َنیِرِداْقلا ، َرَدـْقَأ  ای  َنیِرِظاّنلا ، َرَْـصبَأ 

َِیل ْرِفْغاَو  ِءامَّسلا ، َرْطَق  ُسِبَْحت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءاعُّدلا ، ُّدَُرت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َمَصِْعلا ، ُِکتْهَت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َمَقَّسلا ،
ُفِـشْکَت ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءاوَْهلا ، ُِملُْظت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءاقَّشلا ، ُِبلَْجت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءانَْفلا ، ُلِّجَُعت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا 

ًاجَرْخَمَو ًاجَرَف  يِْرمَأ  ْنِم  ِیل  ْلَعْجاَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  دَـحَِال  ۀَِـعبَت  َّلُک  یِّنَع  ْلِمْحاَو  ُهللاَا ، ای  َكُْریَغ  اـهُرِفْغَی  ـال  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءاـطِْغلا ،
ِیْلَیل ِیف  ِیْنبَحْـصاَو  یِماقَم ، ِیف  ِیِنفاعَو  ِینْظَفْحا ، َّمُهّللَا  َكَْریَغ . َوُجْرَأ  ـال  یّتَح  ْیِبلَق ، ِیف  َكَءاـجَرَو  يِرْدَـص ، ِیف  َکَـنیِقَی  ْلِْزنَأَو  ًارُْـسیَو ،

ِیْنلُذَْـخت الَو  َریِْـسیَّتلا ، َِیل  ْنِسْحَأَو  َلِیبَّسلا ، َِیل  ْرِّسَیَو  ِیتَْحت ، ْنِمَو  ِیقْوَف  ْنِمَو  ِیلامِـش  ْنَعَو  ِینیِمَی  ْنَعَو  یِْفلَخ  ْنِمَو  َّيَدَـی  ِْنَیب  ْنِمَويِراهَنَو 
ِیف ًارُوبْحَم  ِحاجَّنلاَو  حِالَْفلِاب  ِیلْهَأ  یلِإ  ِیْنِبْلقاَو  روُرُـس ، َّلُک  ِینَِّقلَو  ِرُومُْالا ، ِیفیِـسْفَن  یلِإ  ِیْنلِکَت  الَو  لـِیلَد ، َْریَخ  اـی  ِینِدـْهاَو  ِریِـسَْعلا ، ِیف 
ْنِم ِینْرِجَأَو  َِکتَعاط ، ِیف  ِیْنلِمْعَتْساَو  َِکقْزِر ، ِتابِّیَط  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأَو  َِکلْضَف ، ْنِم  ِیْنقُزْراَو  ٌریِدَق ، ءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ِلِجْالاَو ، ِلِجاْعلا 

ِلُولُح ْنِمَو  َِکتَِیفاع ، ِلیِوَْحت  ْنِمَو  َِکتَمِْعن ، ِلاَوز  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َِکتَمْحَِرب . َِکتَّنَج  یلِإ  ِینَْتیَّفََوت  اذِإ  ِیْنِبْلقاَو  َكِراـنَو ، َِکباذَـع 
َنِم ُلِْزنَی  ام  ِّرَـش  ْنِمَو  ِءادـْعالا ، ِۀَتامَـشَو  ِءاضَْقلا  ِءوُس  ْنِمَو  ِءاـقَّشلا ، َِكرَدَو  ِءـالَْبلا ، ِدـْهَج  ْنِم  َکـِب  ُذوُعَأَو  َِکباذَـع ، ِلوُُزن  ْنِمَو  َکـِتَمِقَن ،
ًةایَح ِیِنیْحَأَو  ِرایْخالا ، َۀَبْحُـص  ِیْنمِرَْحت  الَو  ِراّنلا ، ِباحْـصَأ  ْنِم  الَو  ِرارْـشالا ، َنِم  ِیْنلَعَْجت  َّمُهّللَا ال  ِلَْزنُْملا . ِباتِْکلا  ِیف  ام  ِّرَـش  ْنِمَو  ِءامَّسلا ،

َِکئالَب ِنْسُح  یلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهّللَا  رِدَتْقُم . کِیلَم  َْدنِع  قْدِص  ِدَعْقَمِیف  ِءاِیْبنالا  َۀَقَفاُرم  ِیْنقُزْراَو  ِراْربالِاب ، ِینُقِْحُلت  ًۀَبِّیَط  ًةافَو  ِینَّفََوتَو  ًۀَـبِّیَط ،
یلَع ُدْمَْحلا  ََکلَو  انْمِّلَعَو ، انِدْهاَف  ََکباتِک ،  ْمُهَتْمَّلَعَو  َِکنیِدـِل ، ْمُهَْتیَدَـه  امَکِّبَر  ای  ِۀَّنُـسلا ، ِعابِّتاَو  ِمالْـسِْالا ، یَلَع  ُدْـمَْحلا  ََکلَو  َکِْعنُـصَو ،

َکَلَف ِیتَیادِـه ،  َْتنَـسْحَأَفِینَْتیَدَهَو  یِمِیْلعَت ، َْتنَـسْحَأَف  ِینَتْمَّلَعَو  یِْقلَخ ،  َْتنَـسْحَأَفِینَتْقَلَخ  امَک  ًۀَّصاخ ، يِدـْنِع  َکِْعنُـصَو  َکـِئالَب ، ِنْسُح 
ْدَق يِدِّیَس  ای  ّمَه  ْنِم  ْمَکَو  ُهَتْسَّفَن ، ْدَقيِدِّیَس  ای  ّمَغ  ْنِم  ْمَکَو  ُهَتْجَّرَف ، ْدَق  يِدِّیَـس  ای  بْرَک  ْنِم  ْمَکَف  ًاثیِدَحَو ، ًامیِدَق  َّیَلَع  َکِماْعنِإ  یلَع  ُدْمَْحلا 

، نامَزَو ًيْوثَم  ِّلُک  ِیف  لاح  ِّلُک  یلَع  ُدْـمَْحلا  َکَـلَف  ُهَتْرَتَس ، ْدَـق  يِدِّیَـس  اـی  ْبیَع  ْنِم  ْمَکَو  ُهَْتفَرَـص ، ْدَـق  يِدِّیَـس  اـی  ءـالَب  ْنِم  ْمَکَو  ُهَتْفَـشَک ،
َْوأ ُهُفِـشْکَت ، ّرُـض  َْوأ  ُهُمِـسْقَت ، ْریَخ  ْنِم  ِمْوَْیلا ، اَذهِیف  ًابیِـصَن  َكِدابِع  ِلَْضفَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهّللَا  لاح . ِّلُکَو  ِلاْحلا  ِهِذه  یلَعَو  ماقَمَو ، بَلَْقنُمَو 

ِتاوامَّسلا ُِنئازَخ  َكِدَِیبَو  ٌریِدَق ، ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإَف  اهُِـسْبُلت ، ۀَِیفاع  َوأ  اهُرُْـشنَت ، ۀَمْحَر  َْوأ  ُُهقوُسَت ، ْریَخ  َْوأ  ُهُعَفْدـَت ، ءالَب  َْوأ  ُُهفِرْـصَت ، ءوُس 
ًابیِطَو ًةَْرثَک  ُدادْزَی  َْلب  ُهَدـْنِع ، ام  ُدَْـفنَی  الَو  ُُهِلئان ، ُصُْقنَی  الَو  ُُهِلمآ ، ُبَّیَُخی  الَو  ُُهِلئاس ، ُّدَُری  ـال  يِذَّلا  یِطْعُْملا  ُمیِرَْکلا  ُدِـحاْولا  َْتنَأَو  ِضْرـالاَو ،

، ٌریِدَـق ءْیَـشِّلُکیلَع  َْتنَأَو  ًاروُظْحَم ، ْنُکَی  َْمل  َكَءاطَع  َّنِا  ِۀَعِـساْولا ، َکـِتَمْحَر  ْنِمَو  ینْفَت ، ـال  ِیتَّلا  َکـِِنئازَخ  ْنِم  ِیْنقُزْراَو  ًادوُجَو ، ًءاـطَعَو 
هدرک رکذ  هفرعو  هعمج  زور  بش و  لامعا  هلمج  زا  ار ، نآ  املع  ناـگرزب  زا  یعمج  هک  ار  اـعد  نیا  زینو  َنیِمِحاّرلا .» َمَحْرَأ  اـی  َکـِتَمْحَِرب 
َبَلَطَو ِهِْدفِر  َءاجَر  قُولْخَم ، یلِإ  ةَدافِِول  َّدَعَتْـساَو  َّدَعَأَو  َأَّیَهَتَو  َأَّبَعَت  ْنَم  َّمُهّللَا  : » تسا نیا  حابـصم  رد  یمعفک  موحرم  لقن  هب  اعد  دناوخب . دنا 

ٌِلئاس ِْهیَلَع  ُبیِخَی  ْنَم ال  ای  ِیئاعُد ، ْبِّیَُخت  الَف  َِکتَِزئاجَو ، َِکِلئان  َبَلَطَو  َكِْوفَع ، َءاجَر  يدادِْعتْـساَو ، ِیتَِیبْعَت  ِّبَرای  َْکَیلِإَف  ِِهتَِزئاجَو ، ِِهِلئاـن 
ًافِرَتْعُم ِْملُّظلاَو ، ِةَءاسِْالِاب  یِـسْفَن  یلَع  ًاّرِقُم  َُکْتیَتَأ  ُُهتْوَجَر ، قُولْخَمیلِإ  ةَدافِِول  الَو  ُُهْتلِمَع ، حـِلاص  لَمَِعب  ًۀَِـقث  َِکتآ  َْمل  یِّنِإَف  ٌِلئان ، ُهُصُْقنَی  الَو 

ْنَأ ِمْرُْجلا ، ِمیِظَعیلَع  ْمِِهفوُکُع  ُلوُط  َکْعَنْمَی  ْمَلَف  َنِیئِطاْخلا ،  ِنَع  ِِهب  َتْوَفَعيِذَّلا  َكِْوفَع ، َمیِظَع  وُجْرَأ  َُکْتیَتَأ  َرْذُـع ، الَو  ِیل  َۀَّجُح  ـال  ْنَأـِب 
ْنِم یِْجُنی  ـالَو  َکُْـملِح ، ّـالِإ  َکَبَـضَغ  ُّدُرَی  ـال  ُمیِظَع ، اـی  ُمیِظَع  اـی  ُمیِظَع  اـی  ٌمیِظَع ، ُهُْوفَعَو  ٌۀَعِـساو  ُُهتَمْحَر  ْنَم  اـیَف  ِۀَـمْحَّرلِاب ، ْمِْهیَلَع  َتْدُـع 

ِینَفِّرَُعتَو ِیل ، َبیِجَتْـسَت  یّتَح  ًاّمَغ  ِینِْکلُْهت  الَو  ِدالِْبلا ، َْتیَم  اِهب  ِییُْحت  ِیتَّلا  ِةَرْدـُقلاب  ًاجَرَف  یِهلِإ  ای  ِیل  ْبَهَف  َکـَْیلِإ ، ُعُّرَـضَّتلا  ـَّالِإ  َکِـطَخَس 
ْنِإ َّمُهّللَا  یُِقنُع . ْنِم  ُْهنِّکَُمت  ـالَو  َّیَلَع ، ُهْطِّلَُـست  ـالَو  يِّوُدَـع ، ِیب  ْتِمُْـشت  ـالَو  ِیلَجَأ ، یهَْتنُم  یلِإ  ِۀَِـیفاْعلا  َمـْعَط  ِیْنقِذَأَو  یئاـعُد ، ِیف  َۀـَباجِْالا 
ْنَع َُکلَأْسَی  َْوأ  َكِدـْبَع ، ِیف  ََکل  ُضُْرعَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْکَلْهَأ  ْنِإَو  ِینُعَـضَی ، يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْعَفَر  ْنِإَو  ، ِینُعَفْرَی يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْعَـضَو 
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، ُفیِعَّضلا ِْملُّظلا  َیلِإ  ُجاتْحَی  امَّنِإَو  َتْوَْفلا ، ُفاخَی  ْنَم  ُلَْجعَی  امَّنِإَو  ٌۀَـلَجَع ، َِکتَمِقَن  ِیف  ـالَو  ٌْملُظ ، َکِـمْکُحِیف  َْسَیل  ُهَّنَأ  ُتِْملَع  ْدَـقَو  ِهِْرمَأ ،
َْکیَلَع ُلَّکََوتَأ  َو  ِیْنقُزْراَف ، َُکقِزْرَتْسَاَو  ِینْرِجَأَف ، َِکب  ُریِجَتْـسَاَو  ِینْذِـعَأَف ، َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ًارِیبَک . ًاُّولُع  َِکلذ  ْنَع  یِهلِإ  ای  َْتَیلاعَت  ْدَـقَو 

«. َنیِمآ َنیِمآ  َنیِمآ  ِیل ، ْرِفْغاَف  یِهلِإ  ای  َكُرِفْغَتْسَاَو  یِّنِعَأَف ، َِکب  ُنیِعَتْسَاَو  ِینْرُْصناَف ، يِّوُدَع  یلَع  َكُرِْصنَتْسَاَو  ِینِفْکاَف ،

تافرع هب  فوقو  تابحتسم 

هجوت  . 3 دـشاب . رهظ  کیدزن  تسا  رتهبو  ندومن  لسغ   . 2 ندوب . تراهط  اـب   . 1 تسا . بحتـسم  زیچ  دنچ  تافرع  رد  فوقو  ماگنه  رد 
رد فوقو   . 5 همحّرلا . لبج  پچ  فرط  رد  فوقو   . 4 دوش . یم  ساوح  هقرفت  بجوم  هک  ییاهزیچ  نتخاس  رود  دوخ  زاو  ادـخ ، هب  یبلق 

. دنوادخ هاگرد  هب  عرضتو  هدراو  ياهاعد  ندناوخ   . 7 هماقا . ودو  ناذا  کی  اب  رصعو  رهظ  زامن  ندناوخ   . 6 راومه . نیمز 

تافرع هب  فوقو  هیعدا 

، هبترم دص  ِهللا » َناْحبُـس  و« هبترم ، دص  ِهِّلل » ُدْمَْحلَا  و« هبترم ، دص  ُهللا » َّالِإ  َهلِإ  ال   » و هبترم ، دص  ُرَبْکَأ » ُهللاَا   » نتفگ هلمج  زا  تسا  رایـسب  اهنآو 
ُهللا َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  : » دیوگب هبترم  دص  زین  هبترم . دص  دَّمَُحم » ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  و« هبترم ، دص  ِهللاِاب » ّالِإ  َةَُّوق  الَو  ُهللا  َءاش  ام  و«

«. ٌریِدَق ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِیب  ُتوُمَی ، ٌّیَح ال  َوُهَو  ِییُْحیَو ، ُتیُِمیَو  ُتیُِمیَو ، ِییُْحی  ُدْمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  َهل  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال 
تـسا بحتـسمو  دناوخب . هبترم  دـص  ار  ِرْدَْـقلا "  ِۀَْـلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ   " هروس و  یِـسْرُْکلا » ۀـیآ   » ٌدَـحَأ " و ُهللا  َوُه  ُْلق  هروس "  زا  مادـک  ره 

ِهللا َناْحبُـس  ُرِّبَکَتُْملا ، ُراّبَْجلا  ُزیِزَْعلا  ُنِْمیَهُْملا  ُنِمْؤُْملا  ُمالَّسلا  ُسوُّدـُْقلا  ُِکلَْملا  َوُه  ّالإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ُهللا  َوُه  ُهَّنَِأب  َهللا  ُلَأْـسَأ  : » اـعد نیا  ندـناوخ 
: وگب سپ  ُمیِکَْحلا .» ُْزیِزَْعلا  َوُهَو  ِضْرالاَو ، ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ُحِّبَُـسی  ینْـسُْحلا ، ُءامْـسالا  َُهل  ُرِّوَصُْملا  ُئِراْبلا  ُِقلاْخلا  ُهللا  َوُه  َنوُکِرُْـشی ، اّـمَع 

َوُه مْسا  ِّلُِکب  ُنامْحَر  ای  ُهللاَا  ای  َُکلَأْسَأ  : » ار اعد  نیا  ناوخب  سپ  لَمَِعب .» ُأَفاُکت  الَو  دَدَِعب ، یـصُحت  ِیتَّلا ال  َِکئامْعَن  یلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهّللَا  »
، ِِهلآَو ِْهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَـص  َِکلوُسَر  ِّقَِحبَو  اهِّلُک ، َِکناکْرَِأبَو  َکُْـملِع  ِِهب  َطاـحَأ  اـم  ِعیِمَجبَو  َکـِتَّزِعَو  َِکتَرْدـُقَو  َکـِتَّوُِقب  َکـُلَأْسَأَو  َکـَل ، 

ْنَم يِذَّلا  ِمَظْعالا  ِمَظْعالا  ِمَظْعالا  َکِمْسِابَو  ُهَبِّیَُخت ، ْنَأ ال  َْکیَلَع  ًاّقَح  َناک  ِِهب  َكاعَد  ْنَم  يِذَّلا  ِمیِظَْعلا  َکِمْسِابَو  ِرَبْکالا ، ِرَبْکالا  َکِمْسِابَو 
َّمُهّللَا : » ناوخب زین  ار  اعُد  نیا  و  َِّیف » َکِْملِع  ِعیِمَج  ِیفِیبُونُذ  ِیل  َرِفْغَت  ْنَأ  َلَئَـس ، اـم  ُهَیِطُْعت  ْنَأَو  ُهَّدَُرت ، ـال  ْنَأ  َکـْیَلَع  ًاّـقَح  َناـک  ِِهب  َكاـعَد 

نیا دناوخبو  ِمَجَْعلاَو ،» ِبَرَْعلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـشَو  ِْسنِْالاَو ، ِّنِْجلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـش  یِّنَع  ْأَرْداَو  ِبِّیَّطلا ، ِلالَْحلا  َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأَو  ِراّنلا ، َنِم  ِینَُّکف 
ِیتَبَقَر َُّکف  اهِّلُک ، ِرِعاشَْملا  َّبَر  َّمُهّللَا  ِقیِمَْعلا . ِّجَْفلا  َنِم  َْکَیلِإيِریِـسَم  ْمَحْراَو  َكِْدفَو ، ِبَیْخَأ  ْنِم  ِیْنلَعَْجت  الَف  َكُدـْبَع ، یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » ار اعُد 
َّمُهّللَا ِینْجِرْدَتـسَت . الَو  ِینْعَدَْخت ، الَو  ِیب ، ْرُکْمَت  َّمُهّللَا ال  ِْسنِْالاَو . ِّنِْجلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـش  یِّنَع  ْأَرْداَو  ِلالَْحلا ، َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأَو  ِراّنلا ، َنِم 
َمَحْرَأ ایَو  َنِیبِساْحلا ، َعَرْـسَأ  ایَو  َنیِرِظاّنلا ، َرَْـصبَأ  ایَو  َنیِعِماّـسلا ، َعَمْـسَأ  اـی  َِکلْـضَفَو ، َکِّنَمَو  َکـِمَرَکَو  َكِدوُجَو  َکـِلْوَِحب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ 

نامـسآ هب  تسد  هاگنآ  دهاوخب ، ار  دوخ  تجاح  سپ  ِةَرِخْالاَو .» اْینُّدـلا  َْریَخ  ِینَقُزَْرت  ْنَأَو  . ) دَّمَُحم ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َنیِمِحاّرلا ،
، ِینَْتیَطْعَأ اـم  ِینْعَْفنَی  َْمل  اـهِینَتْعَنَم  ْنِإِیتَّلاَو  ِینَتْعَنَم ، اـم  ِینَّرُـضَی  َْمل  اـهِینَْتیَطْعَأ  ْنِإ  ِیتَّلا  َکـَْیلِإ  ِیتَجاـح  َّمُهّللَا  دـناوخب : ار  اـعُد  نـیاو  درادرب 

َکیِـضُْری اِمل  ِینَقِّفَُوت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  َکِْملِِعب ، ِیلَجَأَو  َكِدَِـیب ، ِیتَیِـصان  َكِدَـی  ُْکِلمَو  َكُدـْبَع ، یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِراّنلا ، َنِمِیتَبَقَر  َصالَخ  َکـُلَأْسَأ 
ِیْنلَعْجا َّمُهّللَا  ِِهلآَو . ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم  َکَِّیبَن  اْهیَلَع  َْتَللَدَو  ُمـالَّسلا ، ِْهیَلَع  َمیِهاربِا  َکَـلِیلَخ  اـهَْتیَرَا  ِیتَّلا  یِکِـسانَم  یِّنِم  َمِّلَُـست  ْنَأَو  یِّنَع ،

اعُد نیا  باـتفآ  بوُرغ  ماـگنه  هفَرَع  زور  رد  تسا  ّبحتـسُم  زینو  ًۀَـبِّیَط .» ًةاـیَح  ِتْوَْـملا  َدـَْعب  ُهَْتیَیْحَأَو  ُهَرُمُع ، َْتلَطَأَو  ُهَـلَمَع ، َتیِـضَر  ْنَّمِم 
، َكِْوفَِعب ًاریِجَتْـسُم  یِْملُظ  یـْسمَأ  ِراهَّنلاَو ، ِْلیَّللِاب  ُثُدْـحَی  ام  ِّرَـش  ْنِمَو  ِْرمْـالا ، ِتُّتَـشَت  ْنِمَو  ِْرقَْفلا ، َنِم  َکـِب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » دوش هدـناوخ 

ایَو َِلئُـس ، ْنَم  َْریَخ  ای  ِیقاْبلا ، َکِهْجَِوب  ًاریِجَتْـسُم  ِیناْفلا  َیِهْجَو  یـْسمَأَو  َكِّزِِعب ، ًاریِجَتْـسُم  یِّلُذ  یـْسمَأَو  َِکنامَِأب ، ًاریِجَتْـسُم  ِیفْوَخیـْسمَأَو 
اْینُّدـلا َْریَخ  ِیْنقُزْراَو  َکـِْقلَخ  ِعیِمَج  َّرَـشیِّنَع  ْفِرْـصاَو  َکَـتَِیفاع ،  ِینِْـسْبلَأَو  َکـِتَمْحَِرب ، ِیْنلِّلَج  َمِحُْرتْـسا ، ِنَم  َمَحْرَأ  اـی  یطْعَأ ، ْنَم  َدَوْـجَأ 

ام ًاَدبَأ  ِهِیْنقُزْراَو  ِِفقْوَْملا ، اَذه  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  َّمُهّللَا ال  : » دوش هدناوخ  اعُد  نیا  باتفآ  بوُرغ  زا  دـعب  تسا  ّبحتـسُم  زینو  ِةَرِخْالاَو .»
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، ِمارَْحلا َِکْتَیب  ِجاّجُحَو  َكِْدفَو ، ْنِم  ٌدَـحَأ  َمْوَْیلا  ِِهب  ُِبلَْقنَی  ام  ِلَْضفَِأب  ِیل ، ًاروُفْغَم  ًاموُحْرَم  ، ِیل ًاباجَتْـسُم  ًاحِْجنُم  ًاِحْلفُم  َمْوَْیلا  ِیْنِبْلقاَو  ِینَْتیَْقبَأ ،
، ِةَرِفْغَْملاَو ِناوضِّرلاَو  ِۀَمْحَّرلاَو  ِۀَِیفاْعلاَو  ِۀَکَرَْبلاَو  ِْریَْخلا  َنِم  ْمُْهنِم  ًادَـحَأ  َْتیَطْعَأ  ام  َلَْضفَأ  ِینِطْعَأَو  َْکیَلَع ، َكِدـْفَو  ِمَرْکَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  ِیْنلَعْجاَو 

«. َِّیف ْمَُهل  ْكِرابَو  رِیثَک ، َْوأ  لِیلَق  َْوأ  لام  َْوأ  لْهَأ  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُعِجْرَأ  امِیف  ِیل  ْكِرابَو 

هفَرَع زور  رد  ع )  ) نیسح ماما  ياعد 

َوُهَو ِعناص ،  ُْعنُـص  ِهِْعنُـصَک  الَو  ٌِعنام ،  ِِهئاطَِعل  ـالَو  ٌِعفاد ،  ِِهئاـضَِقل  َْسَیليِذَّلا  ِِهللا  ُدْـمَْحلَا  : » هفَرَع زور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  ياـعد 
ُِشئارَو ِعناص ، ِّلُکيِزاج  ُِعئادَْولا ، ُهَْدنِع  ُعیِضَت  الَو  ُِعئالَّطلا ،  ِْهیَلَع  یفَْخت  ال  َِعئانَّصلا ،  ِِهتَمْکِِحب  َنَْقتَأَو  ِِعئادَْبلا ،  َسانْجَأ  َرَطَف  ُعِساْولا ،  ُداوَْجلا 

ٌِعفار ِتاجَرَّدِللَو  ٌِعفاد ،  ِتابُرُْکِللَو  ٌعِماس ،  ِتاوَعَّدِللَوُهَو  ِعِطاّسلاِروُّنلِاب ،  ِعِماْجلا ،  ِباتِْکلاَو  ِِعفانَْملا ،  ُلِْزنُمَو  ِراض ع ، ِّلُک  ُمِحارَو  عناق ،  ِّلُک 
 . ٌریِدَق ءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُرِیبَْخلا ،  ُفیِطَّللَا  ُریِصَْبلا ،  ُعیِمَّسلاَوُهَو  ٌءْیَـش ،  ِِهْلثِمَک  َْسَیلَو  ُُهلِدْعَی ،  َءْیَـش  الَو  ُهُْریَغ ،  َهلِإ  الَف  ٌعِماق ،  ِةَِربابَْجِللَو  ، 
 ، ًاروُکْذَـم ًاْئیَـش  َنوُکَأ  ْنَأ  َْلبَق  َِکتَمِْعِنب  ِینَتْأَدَْـتبِا  ِّدَرَم ي ،  َْکَیلِإَو  یِّبَر ،  َکَّنَِأب  ًاّرِقُم  َکـَل ،  ِۀَِّیبُوبُّرلاـِب  ُدَهْـشَأَو  َکـَْیلِإ ،  ُبَغْرَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا 
ِیف مِحَر ،  یلِإ  ْبلُص  ْنِم  ًانِعاظ  ْلَزَأ  ْمَلَف  َنِینِّسلاو ،  ِروُهُّدلا  ِفالِتْخاَو  ِنُونَْملا ،  ِْبیَِرل  ًانِمآ  َبالْصالا ،  ِینَْتنَکْـسَأ  َُّمث  ِبارُّتلا ،  َنِم  ِینَتْقَلَخَو 

َنیِذَّلَا ِْرفُْکلا ،  ِۀَِّمئَأ  ِۀـَلْوَد  ِیف  ََّیلِإ ،  َکـِناسْحِإَو  ِیل ، َکـِفُْطلَو  ِیب ،  َکـِتَْفأَر   ِ ِینْجِرُْخت َْمل  ِۀَِـیلاْخلا ،  ِنوُرُْقلاَو  ِۀَیِـضاْملا ،  ِماـّیالا  َنِم  مُداـقَت 
ْنِم ، َ ِینَتْأَْشنَأ ِهِیفَو  ، ِینَتْرَّسَی َُهل  يِذَّلا  ، يدُْهلا َنِم  ِیل  َقَبَـس  يِذَِّلل  َّیَلَعًانُّنََحتَو  َْکنِم  ًۀَْفأَر  ِینَتْجَرْخَأ  َکَّنِکل  َکَلُـسُر ، اُوبَّذَکَو  َكَدْهَعاوُضَقَن ،
مَدَو مَْحل  َْنَیب  ْنِم  ثالَث ،  تاُملُظ  ِیف  ِینَْتنَکْـسَأَو  ینُْمی ،  ِّینَم  ْنِم  یِْقلَخ  َتْعَدَْتباَف  َکِمَِعن ، ِِغباوَسَو  ، َکِْعنُـص ِلیِمَِجب  ِیب  َْتفُؤَر  َِکلذ  ِْلبَق 
ِیف ِینَتْظِفَحَو  ًاّیِوَس ، ًاّمات  اْینُّدلا  َیلِإ  يدُْـهلا  َنِم  ِیل  َقَبَـس  يِذَِّلل  ِینَتْجَرْخَأ  َُّمث  يِْرمَأ ، ْنِمًاْئیَـش  ِیل  ْلَعَْجت  َْملَو  یِْقلَخ ،  ِینْدِهُْـشت  َْمل  دـْلِجَو ، 

ِقِراوَط ْنِم  ِینَتَْالَکَو  َمِحاوَّرلا ،  ِتاـهَّمُْالا  ِینَْتلَّفَکَو  ِنِضاوَْحلا ،  َبُوُلق  َّیَلَع  َْتفَطَعَو  ًاـّیِرَم ،  ًاـنََبل  ِءاذـِْغلا  َنِم  ِینَْتقَزَرَو  ًاـِّیبَص ،  ًـالْفِط  ِدـْهَْملا 
 ، ِماْعنِْالا َِغباوَس  َّیَلَع  َتْمَْمتَأ  ِمالَْکلِاب ،  ًاقِطان  ُْتلَلْهَتْـسا  اَذِإ  یّتَح  ُنامْحَر .  ای  ُمیِحَر  ای  َْتَیلاعَتَف  ِناصْقُّنلاَو ،  ِةَداـی  ِّزلا  َنِم  ِینَتْمَّلَـسَو  ِّناـْجلا ، 

ِینَتْعَّوَرَو َکَـتَفِْرعَم ، ِینَتْمَْهلَأ  ْنَأـِب  َکَـتَّجُح ، َّیَلَع  َتـْبَجْوَأ  ِیتَِّرم ،  َْتلَدَـتْعاَو  ِیتَرِْطف ،  ْتَـلَمَتْکا  اَذِإ  یّتَـح  ماـع ،  ِّلُـک  ِیف  ًادــِئاز  ِینَْتیَّبَرَو 
َکَتَعاط َّیَلَع  َْتبَجوَأَو  َكِرْکِذَو ،  َكِرْکُِشل  ِینَتْهَّبَنَو  َکِْقلَخ ، ِِعئاَدب  ْنِم  َکِضْرَأَو  َِکئامَس  ِیف  َْتأَرَذ  اِمل  ِینَتْظَْقیَأَو  َِکتَمْکِح ،  ِِبئاجَِعب 

ِینَتْقَلَخ ْذِإ  َُّمث  َکِفُْطلَو .  َِکنوَِعب  َِکلذ  ِعیِمَج  ِیف  َّیَلَع  َْتنَنَمَو  َِکتاضْرَم ،  َلُّبَقَت  ِیل  َتْرَّسَیَو  َُکلُسُر ،  ِِهب  ْتَءاج  ام  ِینَتْمَّهَفَو  َکَتَدابِعَو ، 
، َّیَلَع ِمَظْعـالا  ِمیِظَْعلا  َکِّنَِمب  ِشاـی  ِّرلا  ِفُونُـصَو  ِشاـعَْملا ،  ِعاوـْنَأ  ْنِم  ِینَْتقَزَرَو  يرْخُأ ،  َنُود  ًۀَـمِْعن  یِهلِإ  اـی  ِیل  َضَْرت  َْمل  يرَّثـلا ، ِّرَح  ْنِم 

یلِإ ِینَْتَللَد  ْنَأ  َْکیَلَع  ِیتَأْرُجَو  ِیلْهَج  َکْعَنْمَی  َْمل  ِمَقِّنلا ،  َّلُک  یِّنَع  َْتفَرَـصَو  ِمَعِّنلا ،  َعیِمَج  َّیَلَع  َتْمَْمتَأ  اذِإ  یّتَح  ََّیلِإ . ِمیِدَْقلا  َِکناسْحِإَو 
َُکتْرَکَـش ْنِإَو  ِینَتْرَکَـش ،  َُکتْعَطَأ  ْنِإَو  ِینَْتیَطْعَأ ،  َُکْتلَأَس  ْنِإَو  ِینَْتبَجَأ ،  َُکتْوَعَد  ْنِإَف  َْکیَدـَل ،  ِینُِفلُْزی  اِمل  ِینَتْقَّفَوَو  َْکَیلِإ ،  ِیُنبِّرَُقی  ام 

 ، َكُؤامْسَأ ْتَسَّدَقَت  دیِجم ،  دیِمَح  دیِعُم  ئِْدبُم  ْنِم  َکَناْحبُـس ،  َکَناْحبُـسَف  ََّیلِإ ،  َِکناسْحِإَو  َّیَلَع ،  َکِمُْعنَِال  ٌلامْکِإ  َِکلذ  ُّلُک  ِینَتْدِز ، 
 ، َنُوّداْعلا اَهَیِصُْحی  ْنَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  ِّبَر  ای  َیِهَو  ًارْکُشاِهب ، ُمُوقَأ  َكایاطَع  ُّيَأ  ْمَأ  ًارْکِذَوًادَدَع ، یِصْحُأ  یِهلِإ  ای  َکِمَِعن  ُّيَأَف  َكُؤالآ ،  ْتَمُظَعَو 

یِهلِإ ای  ُدَهْشَأ  اَنَأَف  ِءاّرَّسلاَو .  ِۀَِیفاْعلا  َنِم  ِیل  َرَهَظ  اّمِم  ُرَثْکَأ  ِءاّرَّضلاَو  ِّرُـضلا  َنِم  َّمُهّللَا  یِّنَع  َْتأَرَدَو  َْتفَرَـص  ام  َُّمث  َنوُِظفاْحلا ، اَِهب  ًاْملِع  َُغْلبَی  َْوأ 
ِریِراسَأَو يِرََـصب ،  ِرُون  يِراجَم  ِِقئالَعَو  يِریِمَـض ،  ِنُونْکَم  ِنِطابَو  يِدـیِحَْوت ،  ِحیِرَـص  ِِصلاـخَو  ِینیِقَی ،  ِتاـمَزَع  ِدـْقَعَو  ِیناـمیِإ ،  ِۀَـقیِقَِحب 

ِتاکَرَحَو َياتَفَش ،  ِْهیَلَع  ْتَقَبْطَأَو  ْتَّمُض  امَو  یِعْمَس ،  ِخامِص  ِبِراسَمَو  ِینِینْرِع ، ِنِرام  ِفیِراذَخَو  یِسَفَن ،  ِبِراسَم  ِقْرُخَو  ِینِیبَج ،  ِۀَْحفَص 
اَمَو یُِقنُع .  ِِلئابَح  ِغِراف  ِغُوُلبَو  یِسْأَر ،  ِّمُأ  َِۀلامِحَو  ِیبَرْشَمَو ،  یِمَعْطَم  ِغاسَمَو  یِسارْضَأ ،  ِِتبانَمَو  یِّکَفَو ،  یِمَف  ِکَنَح  ِزَْرغَمَو  ِیناِسل ،  ِْظَفل 

ُقاقِحَو یِعالْضَأ ،  ُفیِسارَش  ُْهتَوَح  امَو  يِِدبَک . یِـشاوَح  ِذْالفَأَو  ِیْبلَق ،  ِباجِح  ِطاِینَو  ِینِیتَو ،  ِْلبَح  ِِلئامَحَو  يِرْدَص ،  ُرُومات  ِْهیَلَع  َلَمَتْـشا 
ُعیِمَجَو ِیقوُرُعَو ،  یُِّخمَو  یِماـظِعَو  ِیبَصَقَو ،  ِیبَـصَعَو  يِرََـشبَو ،  يِْرعَـشَو  یِمَدَو ،  یِمَْحلَو  ِیِلماـنَأ  ُفارطَأَو  ِیِلماوَع ،  ُضبَقَو  ِیلِـصافَم ، 

ْنَأ يِدوُجُـسَو ،  یِعوُکُر  ِتاکَرَحَو  ِینوُکُـسَو ،  ِیتَظْقیَو  یِمَْونَو  یِّنِم ،  ُضْرالا  ِتَّلَقَأ  امَو  یِعاضِر ،  َماّیَأ  َِکلذ  یلَع  َجَسَْتنا  اَمَو  یِحِراوَج ، 
ِبَجوُْملَا َکِّنَِمب ،  ّالِإ  َِکلذ ،  ُْتعَطَتْسا  اَم  َکِمُْعنَأ  ْنِم  ةَدِحاو  َرْکُـش  َيِّدَؤُأ  ْنَأ  اُهتْرِّمُع  َْول  ِباقْحالاَو  ِراصعالا  يَدَم  ُتْدَهَتْجاَو  ُْتلَواح  َْول 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ِهِِفنآَو ِهِِفلاس  َکِماْعنِإ ،  يدَم  َیِصُْحن  ْنَأ  َکِمانَأ ،  ْنِم  َنوُّداْعلاَو  اَنَأ  ُتْصَرَح  َْولَو  ْلَجَأ ،  ًادِیتَع .  ًافِراط  ًءانَثَو  ًادیِدَج ،  ًاَدبَأ  َكُرْکُش  ِِهب  َّیَلَع 
ِهللا ال َۀَـمِْعن  اوُّدـُعَت  ْنِإَو  ِقِداّصلا :  ِأَبَّنلاَو  ِقِطاّنلا ،  َکـِباتِک  ِیف  ُِربْخُْملا  َْتنَأَو  َکـِلذّینَأ  َتاـْهیَه  ًادَـمَأ .  ُهانیَـصْحَأ  ـالَو  ًادَدَـع ،  ُهانْرَـصَح  اـم 

َْریَغ َِکنیِد .  ْنِم  ْمِِهبَو  ْمَُهل  َتْعَرَشَو  َِکیْحَو ،  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َْتلَْزنَأ  ام  َُکلُسُرَو ،  َكُؤاِیْبنَأ  ْتَغََّلبَو  َكُؤَبَن ،  َو  َّمُهّللا  َُکباتِک  َقَدَص  اهوُصُْحت ، 
ْنُکَی َْملَو  ًاثوُرْوَم ،  َنوُکَیَف  ًاَدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِِهللا  ُدْمَْحلَا  ًاِنقُوم ،  ًانِمُْؤم  ُلُوقَأَو  یِعْسُوَو ،  ِیتَقاط  ِغَْلبَمَو  يِّدِجَو ،  يِدْهُِجب  ُدَهْشَأ  یِهلِإ  ای  یِّنَأ 

اتَدَسََفل ُهللا  َّالِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  ُهَناْحبُـس ،  ُهَناْحبُـسَف  َعَنَـص ،  امِیف  ُهَدـِفُْریَف  ِّلُّذـلا  َنِم  ٌِّیلَو  الَو  َعَدَْـتبا ،  اَمِیف  ُهَّداُضیَف  ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیِرَـش  َُهل 
ِِهتَِکئالَم َدْمَح  ُلِداُعی  ًادْـمَح  ِِهللا  ُدْـمَْحلَا  ٌدَـحَأ ،  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ْدـَلُوی ،  َْملَو  ْدـِلَی  َْمل  يِذَّلا  ِدَـمَّصلا  ِدَـحالا  ِدِـحاْولا  ِهللا  َناْحبُـس  اتَرَّطَفَتَو . 

درک عورش  ترضح  هاگنآ  َنیِصَلْخُْملا .» َنیِرِهاّطلا  َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآَو  َنیِِّیبَّنلا ،  ِمَتاخ  دَّمَُحم  ِِهتَرَیِخ  یلَع  ُهللایَّلَصَو  َنِیلَسْرُْملا .  ِِهئاِیْبنَأَو  َنِیبَّرَقُْملا ، 
َّمُهّللَا : » تفگ سپ  دوب ، يراج  شکرابم  ناگدـید  زا  کشا  اـعد و  رد  دومن  ماـمتها  یعـس و  لاـعتم و  دـنوادخ  هاگـشیپ  زا  تساوخرد  هب 

یّتَح ال َكِرَدَـق ،  ِیف  ِیل  ْكِرابَو  َِکئاضَق ،  ِیف  ِیل  ْرِخَو  َِکتَیِـصْعَِمب ،  ِینِقُْـشت  الَو  َكاْوقَِتب ،  ِینْدِعْـسَأَو  َكارَأ ،  یِّنَأَک  َكاشْخَأ  ِیْنلَعْجا 
يِرََصب ِیف  َروُّنلاَو  ِیلَمَع ،  ِیف  َصالْخِْالاَو  ِیْبلَق ،  ِیف  َنیِقَْیلاَو  یِسْفَن ،  ِیف  َيانِغ  ْلَعْجا  َّمُهّللَا  َْتلَّجَع .  ام  َریِخَْأت  الَو  َتْرَّخَأام ،  َلیِْجعَت  َّبِحُأ 

 ، ِیبِرآَمَو يِراث  ِهِیف  ِینِرَأَو  ِینَمَلَظ ،  ْنَم  یلَع  ِینْرُْصناَو  یِّنِم ،  ِْنیَثِراْولا  َيِرََصبَو  یِعْمَس  ْلَعْجاَو  یِحِراوَِجبِینْعِّتَمَو ،  ِینیِد ،  ِیف  َةَریِـصَْبلاَو  ، 
یِهلِإ اـی  ِیل  ْلَـعْجاَو  ِیناـهِر ،  َّکـُفَو  ِیناْطیَـش ،  ْأَـسْخاَو  ِیتَـئیِطَخ ، ِیل  ْرِفْغاَو  ِیتَرْوَع ، ُْرتْـساَو  ِیتـَبْرُک ،  ْفِشْکا  َّمُهَّللَا  ِیْنیَع .  َِکلذـِب  َِّرقَأَو 

ًاّیِوَس ًاْقلَخ  ِینَْتلَعَجَف  ِینَتْقَلَخ  امَک  ُدْمَْحلا  ََکلَو  ًاریَِـصب ،  ًاعیِمَـسِینَْتلَعَجَف  ِینَتْقَلَخ  امَک  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهّللَا  یلوُْالاَو .  ِةَرِخْالا  ِیف  اْیلُْعلا  َۀَجَرَّدلا 
ِیفَو ََّیلِإ  َْتنَـسْحَأ  اِمب  ِّبَر  ِیتَروُص ،  َْتنَـسْحَأَف  ِینَتْأَْشنَأ  اِمب  ِّبَر  ِیتَرِْطف ،  َْتلَّدَعَفِیْنَتْأََرباِمب  ِّبَر  ًاِّینَغ ،  یِْقلَخ  ْنَع  َْتنُک  ْدَقَو  ِیب ،  ًۀَـمْحَر 

ِینَتْمَعْطَأ اِمب  ِّبَر  ِینَْتیَطْعَأ ،  ْریَخ  ِّلُک  ْنِمَو  ِینَْتَیلْوَأ  اِمب  ِّبَر  ِینَْتیَدَـهَف ،  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اِمب  ِّبَر  ِینَتْقَّفَوَو ، ِینَتَْالَک  اِمب  ِّبَر  ِینَْتیَفاـع ،  یِـسْفَن 
َکِْعنُـص ْنـِم  ِیل  َتْرَّسَیَو  ِیفاّـصلا ،  َكِْرتِـس  ْنـِم  ِینَتْـسَْبلَأ  اـِمب  ِّبَر  ِینَتْزَزْعَأَو ،  ِینَْتنَعَأ  اـِمب  ِّبَر  ِینَْتیَْنقَأَو ،  ِینَْتیَنْغَأ  اـِمب  ِّبَر  ِینَْتیَقَـسَو ، 

 ، ِةَرِخْالا ِتابُرُکَو  اْینُّدلا  ِلاوْهَأ  ْنِم  ِینَِّجنَو  ِماّیالاَو ،  ِیلایَّللا  ِفوُرُـصَو  ِروُهُّدلا ،  ِِقئاَوب  یلَعیِّنِعَأَو  دَّمَُحم ،  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِیفاْکلا ، 
يِرَفَـس ِیفَو  ِینْـسُرْحاَفِینیِدَو ،  یِـسْفَن  ِیفَو  ِینِقَف ،  ُرَذْـحَأ  امَو  ِینِفْکاَف ،  ُفاخَأ  اـم  َّمُهّللَا  ِضْرـالا .  ِیف  َنوُِملاّـظلا  ُلَـمْعَی  اـم  َّرَـش  ِینِفْکاَو 

ِّنِْجلا ِّرَـش  ْنِمَو  ِینْمِّظَعَف ،  ِساّنلا  ُِنیْعَأ  ِیفَو  ِیْنلِّلَذَـف ،  یِـسْفَن  ِیفَو  ِیل ،  ْكِراـبَف  ِینَْتقَزَر  اـم  ِیفَو  ِینُْفلْخاَـفِیلامَو ،  ِیلْهَأ  ِیفَو  ِینْظَفْحاَـف ، 
، ِیْنلِکَت الَف  َكِْریَغ  یلِإَو  ِیْنُبلْـسَت ،  الَف  َکَمَِعنَو  ِیِنلَْتبَت ،  الَف  ِیلَمَِعبَو  ِینِزُْخت ،  الَف  ِیتَریِرَِـسبَو  ِینْحَـضْفَت  الَف  ِیبُون  ُِذبَو  ِینْمِّلَـسَف ،  ِْسنِْالاَو 

َْکَیلِإ وُکْـشَأ  يِْرمَأ ، ُکـِیلَمَویِّبَر  َتـْنَأَو  ِیل ، َنیِفَعـْـضَتْسُْملا  َیلِإ  ْمَأ  ِینُمَّهَجَتَیَف ، دـیَعب  یلِإ  ْمَأ  ِینُعَطْقَیَف ،  بـیِرَق  یلِإ  ِیُنلِکَت ، ْنَـمیلِإ  یِهلِإ 
 ، َكاوِس ِیلاـبُأ  ـالَف  َّیَلَع  َْتبِـضَغ  ْنُکَت  َْمل  ْنِإَـف  َکَبَـضَغ ،  َّیَلَع  ْلـِلُْحت  ـالَف  یِهلِإ  يِْرمَأ .  ُهَتْکَّلَم  ْنَم  یلَع  ِیناوَـهَو  يِراد ،  َدـُْعبَو  ِیتـَبْرُغ ،
 ، ُتاُملُّظلا ِِهب  ْتَفِـشُکَو  ُتاوامَّسلاَو ،  ُضْرالا  َُهل  ْتَقَرْـشَأ  يِذَّلا  َکِـهْجَو  ِرُوِنب  ِّبَر  اـی  َکـُل  َأْـسَأَف  ِیل ،  ُعَسْوَأ  َکَـتَِیفاع  َّنَأ  َْریَغ  َکـَناْحبُس 

َْتنَأ ّالِإ  َهلِإ  ال  َِکلذ .  َْلبَقیضَْرت  یّتَح  یْبتُْعلا  ََکل  َکَطَخَس ،  ِیب  ْلِْزُنت  الَو  َِکبَضَغیلَع ،  ِینَتیُِمت  ْنَأ ال  َنیِرِخْالاَو ،  َنِیلَّوالا  ُْرمَأ  ِِهب  َُحلَصَو 
ای ِهِْملِِحب ،  ِبُونُّذلا  ِمیِظَع  ْنَع  افَع  ْنَم  ای  ًاَْنمَأ ،  ِساّنِلل  ُهَْتلَعَجَو  َۀَـکَرَْبلا ،  ُهَْتلَلْحَأ  يِذَّلا  ِقِیتَْعلا ،  ِْتیَْبلاَو  ِمارَْحلا ،  ِرَعْـشَْملاَو  ِمارَْحلا  ِدَـلَْبلا  َّبَر  ، 
ِیف یِِّیلَو  ای  ِیَتبْرُک ،  ِیف  ِیثایِغ  ای  ِیتَدْحَوِیف ،  ِیبِحاص  ای  ِیتَّدِش ،  ِیف  ِیتَّدُـع  ای  ِهِمَرَِکب ،  َلیِزَْجلا  یَطْعَأ  ْنَم  ای  ِِهلْـضَِفب ،  َءامْعَّنلا  َغَبْـسَأ  ْنَم 
ِِهلآَو َنیِِّیبَّنلا  ِمَتاخ  دَّمَُحم  َّبرَو  َلِیفارْـسِإَو ،  َلِیئاکیِمَو  َلِیئَْربَج  َّبَرَو  َبوُقْعَیَو ، َقاحْـسِإَو  َلیِعامْـسِإَو  َمیِهاْربِإ  ِیئابآ  َهلِإَو  یِهلِإ  ای  ِیتَمِْعن ، 

ُْعت ِینییِ َنـیِح  یِفْهَک  َتـْنَأ  ِمـیِکَْحلا ، ِنآْرُْقلاَو  سیَو ، هـطَو  صعیهک ،  َلِّزَنُمَو  ِناــقْرُْفلاَو ،  ِروـُبَّزلاَو  ِلــیِْجنِْالاَو ،  ِةارْوَّتلا  َلِْزنُمَو  َنِیبَـجَْتنُْملا ، 
ُْتنَُکل َياّیِإ  َكُْرتَس  الَْولَو  ِیتَْرثَع ،  ُلیِقُم  َْتنَأَو  َنیِِکلاْهلا ،  َنِم  ُْتنَُکل  َُکتَمْحَر  الَْولَو  اِهبْحُِرب ،  ُضْرالا  َِیب  ُقیِـضَتَو  اِهتَعَـس ،  ِیف  ُبِهاذَْملا 

 ، ِۀَْـعفِّرلاَو ِّوُمُّْسلِاب  ُهَسْفَن  َّصَخ  ْنَم  ای  َنِیبُوْلغَْملا .  َنِم  ُْتنَُکل  َياـّیِإ  َكُرْـصَن  ـالَْولَو  ِیئادـْعَأ ،  یلَع  ِرْـصَّنلِاب  يِدِّیَُؤم  َْتنَأَو  َنیِحوُضْفَْملا ،  َنِم 
یِفُْخت اـمَو  ُِنیْعـالا  َۀَِـنئاخ  ُمَْلعَی  َنوُِفئاـخ ،  ِِهتاوَطَـس  ْنِم  ْمُهَف  ْمِِهقاـنْعَأیلَع ،  ِۀَّلَذَْـملا  َرِین  ُكُولُْملا  َُهل  ْتَلَعَج  ْنَم  اـی  َنوُّزَتـْعَی ،  ِهِّزِِعب  ُهُؤاـِیلْوَأَف 

، َوُهّالِإ ُهُمَْلعَیام  ُمَْلعَیال  ْنَمای  َوُه ، ّالِإ  َوُهام  ُمَْلعَی  ْنَم ال  ای  َوُه ،  ّالِإ  َوُه  َْفیَک  ُمَْلعَی  ْنَم ال  ای  ُروُهُّدـلاَو ،  ُۀَـنِمْزالا  ِِهب  ِیتْأـَت  اـم  َْبیَغَو  ُروُدُّصلا ، 
ِبْکَّرلا َضِّیَقُم  ای  ًادـَبَأ ،  ُعِطَْقنَی  يِذَّلا ال  ِفوُْرعَْملا  اَذ  ای  ِءامْـسالا ،  ُمَرْکَأ  َُهل  ْنَم  ای  ِءامَّسلِاب ،  َءاوَْهلا  َّدَـسَو  ِءاْملا ،  یَلَع  َضْرـالا  َسَبَک  ْنَماـی 
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، ٌمیِظَکَوُهَف ِنْزُْحلا  َنِم  ُهاْنیَع  ْتَّضَْیبا  ِنَأ  َدَْعب  َبوُقْعَییلَع  ُهَّدآر  ای  ًاِکلَم ،  ِۀَّیِدُوبُْعلا  َدَْعب  ُهَلِعاجَو  ِّبُْجلا  َنِم  ُهَجِرُْخمَو  ِْرفَْقلا ،  ِدَـلَْبلا  ِیف  َفُسُوِیل 
َُهل َبَهَوَف  اّیِرَکَِزل  َباجَتْـسا  ِنَم  ای  ِهِرُمُع ،  ِءانَفَو  ِهِّنِـس ،  ِرَبِک  َدَْعب  ِِهْنبا  ِْحبَذ  ْنَع  َمیِهاْربِإ  ْيَدَـی  َکِسْمُمَو  َبوُّیَأ ،  ْنَع  يْولَْبلاَو  ِّرُّضلا  َفِشاک  ای 
َنِم ُهَدُونُجَو  َنْوَعِْرف  َلَعَجَو  ْمُهاْجنَأَف ،  َلِیئارْـسِإ  ِینَِبل  َرْحَْبلا  َقَلَف  ْنَم  ای  ِتوُْحلا ،  ِنَْطب  ْنِم  َُسنُوی  َجَرْخَأ  ْنَمای  ًادیِحَو ،  ًادْرَف  ُهْعَدَی  َْملَو  ییْحَی ،
ِلوُط ِدَْعب  ْنِم  َةَرَحَّسلا  َذَْقنَتْسا  ِنَم  ای  ِهِْقلَخ ،  ْنِم  ُهاصَع  ْنَم  یلَع  ْلَْجعَی  َْمل  ْنَم  ای  ِِهتَمْحَر ،  ْيَدَی  َْنَیب  تارِّشَبُم  َحایِّرلا  َلَسْرَأ  ْنَم  ای  َنِیقَْرغُْملا ، 

 ، ََکل َِّدن  ال  ُعیَِدب ،  ای  ُيَِدب  ای  ُهللاَا  ای  ُهللاَا  ای  ُهَلُـسُر .  اُوبَّذَکَو  ُهوُّدانَو  ُهوُّداح  ْدَقَو  ، ُهَْریَغ َنوُُدبْعَیَو  ُهَقْزِر ، َنُولُکْأَی  ِِهتَمِْعن  ِیف  اْوَدَغ  ْدَـقَو  ِدوُحُْجلا ، 
ْمَلَف يِرْکُـش  َُهل  َّلَق  ْنَم  ای  ْتَبَـسَک ،  اِمب  سْفَن  ِّلُک  یلَع  ٌِمئاـق  َوُه  ْنَم  اـی  یتْوَْملا ،  َِییُْحم  اـی  َّیَح ،  ـال  َنیِح  ُّیَح  اـی  َکـَل ،  َداَـفَن  ـال  ُِمئاد  اـی 

ای يِرَبِک ،  ِیف  ِینَقَزَر  ْنَم  ای  يِرَغِـصِیفِینَظِفَح ،  ْنَم  ای  ِینْرَهْـشَی ،  ْمَلَف  یِـصاعَْملا  یَلَع  ِینآَرَو  ِینْحَـضْفَی ،  ْمَلَفِیتَئیِطَخ  ْتَمُظَعَو  ِیْنمِرْحَی ، 
ْنِم ِنامیِِْالل  ِینادَـه  ْنَمای  ِنایْـصِْعلاَو ، ِةَءاسِْالِاب  ُُهتْـضَراعَو  ِناسْحِْالاَو ، ِْریَْخلِاب  ِینَـضَراع  ْنَمای  يزاُجتال ، ُهُمَِعنَو  یـصُْحتاليِْدنِع ، ِهیِدایَأ  ْنَم 

 ، ِینَّزَعَأَف ًالِیلَذَو  ِیناوْرَأَف ، َناشْطَعَو  ِینَعَبْـشَأَف ،  ًاِعئاجَو  ِیناسَکَف ،  ًانایْرُعَو  ِینافَـشَف ،  ًاضیِرَم  ُُهتْوَعَد  ْنَم  اـی  ِناـِنْتمِالا ،  َرْکُـش  َفِرْعَأ  ْنَأ  ِلـْبَق 
َِکلذ ِعیِمَج  ْنَع  ُتْکَْـسمَأَو  ِیْنُبلْـسَی ،  ْمَلَف  ًاِّینَغَو  ِینَرَـصَنَف ،  ًارِـصَْتنُمَو  ِینانْغَأَف ،  الِقُمَو  ِینَّدَرَف ،  ًاِبئاغَو  ِینَرَّثَکَف ،  ًادـیِحَوَو  ِینَفَّرَعَف ،  ًالِهاجَو 

 ، ِیتَِبلَط ِینَغََّلبَو  ِیبُون ،  ُذ  َرَفَغَو   ، ِیتَرْوَع َرَتَسَو  ِیتَوْعَد ،  َباـجَأَو  ِیتـَبْرُک ،  َسَّفَنَو  ِیتَْرثَـع ، َلاـقَأ  ْنَماـی  ُرْکُّشلاَو ، ُدْـمَْحلا  َکَـلَف  ِینَأَدَْـتباَف .
يِذَّلا َْتنَأ  َتْمَْعنَأ ،  يِذَّلا  َْتنَأ  َْتنَنَم ،  يِذَّلا  َْتنَأ  َيالْوَمای  اهیِـصْحُأال . َکِحَنِم  َِمئارَکَو  َکَنَنِمَو  َکَمَِعن  َّدُعَأ  ْنِإَو  يِّوُدَع ،  یلَع  ِینَرَـصَنَو 

 ، َْتیَطْعَأ يِذَّلا  َْتنَأ  َْتقَّفَويِذَّلا ،  َْتنَأ  َْتقَزَر ،  يِذَّلا  َْتنَأ  َْتلَمْکَأ ،  يِذَّلا  َتـْنَأ  َْتلَْـضفَأ ،  يِذَّلا  َتـْنَأ  َتـْلَمْجَأ ،  يِذَّلا  َتـْنَأ  َْتنَـسْحَأ ، 
يِذَّلا َتـْنَأ  ، َتْمـَـصَع يِذَّلا  َتـْنَأ  ، َْتیَدـَـهيِذَّلا َتـْنَأ  َتـْیَفَک ،  يِذَّلا  َتـْنَأ  َتـْیَوآ ، يِذَّلا  َتـْنَأ  َتـْیَْنقَأيِذَّلا ،  َتـْنَأ  َتـْیَنْغَأ ،  يِذَّلا  َتـْنَأ 

َْتنَأ َتْدَـضَع ،  يِذَّلا  َْتنَأ  َْتنَعَأ ،  يِذَّلا  َْتنَأ  َتْزَزْعَأيِذَّلا ،  َتـْنَأ  َتـْنَّکَم ،  يِذَّلا  َتـْنَأ  َتـْلَقَأ ،  يِذَّلا  َتـْنَأ  َتْرَفَغيِذَّلا ،  َتـْنَأ  ، َتْرَتَـس
ََکلَو ًاِمئادُدْمَْحلا ،  َکَلَف  َْتَیلاعَتَو ، َتْکَرابَت  ، َْتمَرْکَأ يِذَّلا  َْتنَأ  َْتیَفاعيِذَّلا ، َْتنَأ  َْتیَفَش ،  يِذَّلا  َْتنَأ  َتْرَصَن ،  يِذَّلا  َْتنَأ  َتْدَّیَأيِذَّلا ، 

يِذَّلااـَنَأ ، ُتْمَمَهيِذَّلا اـَنَأ  ُتْأَـطْخَأ ،  يِذَّلا  اـَنَأ  ُتْأَـسَأ ،  يِذَّلا  اـَنَأ  ِیل ،  اـهْرِفْغاَف  ِیبُون  ُذـِب  ُفِرَتْعُْملَا  یِهلِإ  اـی  اـَنَأ  َُّمث  ًادـَبَأ .  ًابِـصاو  ُرْکُّشلا 
اَنَأ ُْتثَکَن ،  يِذَّلا  اَنَأ  ُْتفَلْخَأيِذَّلا ،  اَنَأ  ُتْدَعَو ،  يِذَّلا  اَنَأ  ُتْدَّمَعَت ،  يِذَّلا  اَنَأ  ُتْدَمَتْعا ،  يِذَّلااَنَأ  ُتْوَهَس ،  يِذَّلااَنَأ  ، ُْتلَفَغ يِذَّلااَنَأ  ، ُْتلِهَج
ْنَع ُِّینَْغلا  َوُهَو  ِهِداـبِع ،  ُبُونُذ  ُهُّرُـضَت  ـال  ْنَم  اـی  ِیل .  اـهْرِفْغاَف  ِیبُون  ُذـِب  ُءُوبَأَو  يِدـْنِعَو ،  َّیَلَع  َکـِتَمِْعِنب  ُْتفَرَتْعا  يِذَّلا  اـَنَأ  ُتْرَْرقَأ ،  يِذَّلا 

ُْتبَکَتْراَف ِینَْتیَهَنَو  َُکْتیَـصَعَفِینَتْرَمَأ ،  یِهلِإ  يِدِّیـسَو ،  یِهلِإ  ُدْـمَْحلا  َکَـلَف  ِِهتَمْحَرَو ،  ِِهتَنوُعَِمب  ْمُْهنِم  ًاـِحلاص  َلِـمَع  ْنَم  ُقِّفَوُْملاَو  ْمِِهتَعاـط ، 
، يِدَِیب ْمَأ   ، ِیناِسِلب ْمَأ  يِرَصَِبب ،  ْمَأ  یِعْمَِسبَأ   ، َيالْوَمای َُکِلبْقَتْسَأ  ءْیَـش  ِّيَِأبَف  ُرِـصَْتنَأَف ، ةَُّوق  اذالَو  ُرِذَتْعَأَف ،  ِیل  ةَءاَرب  اذ  ُتْحَبْـصَأَف ال  َکَیْهَن ، 

ْنَأ ِتاهَّمُْالاَو  ِءابْالا  َنِم  ِینَرَتَس  ْنَم  ای  َّیلَع ،  ُلِیبَّسلاَو  ُۀَّجُْحلا  َکَلَف  َيالْوَم ،  ای  َُکْتیَـصَع  اهِّلُِکبَو  يِدـنِع ،  َکَـمَِعن  اـهُّلُک  َْسَیل  َأ  ِیلْجِِرب ، ْمَأ 
ام ًاذِإ  یِّنِم  ِهـْیَلَع  َتـْعَلَّطا  اَـم  یلَع  َيـالْوَمای  اوـُعَلَّطاَِولَو  ِینُوِبقاـُعی ، ْنَأ  ِنیِطـالَّسلا  َنـِمَو  ِینوُرِّیَُعی ،  ْنَأ  ِناوْخِْـالاَو  ِِرئاــشَْعلا  َنـِمَو  ِینوُرُجْزَی ، 

ةَُّوق ُوذ  الَو  ُرِذَـتْعَأَف ،  ةَءاَرب  ُوذ  ال  ٌریِقَحٌریِـصَح ، ٌلِیلَذ  ٌعِضاخ  يِدِّیَـس ،  ای  َْکیَدَـی  َْنَیب  یِهلِإ ،  ای  اذ  اَنَأ  اهَف  ِینوُعَطَقَو .  ِینوُضَفََرلَو  ِینوُرَْظنَأ ، 
ّینَأَو َْفیَک  ِینُعَْفنَی ، َيالْوَمای  ُتْدَـحَج  َْول  ُدوُحُْجلا  یَـسَع  امَو  اًءوُس ،  ْلَمْعَأ  َْملَو  ْحِرَتْجَأ ،  َْمل  ٌِلئاق  الَو  اِهب ،  ُّجَـتْحَأَف  ۀَّجُحوُذ  ـالَو  ُرِـصَْتنَأَف ، 

ُلْدَْعلا ُمَکَْحلا  َکَّنَأَو  ِرُومُْالا ،  ِِمئاظَع  ْنِم  ِیِلئاس  َکَّنَأ  ٍّکَش  ِيذ  َْریَغ  ًانیِقَی  ُتِْملَع  ْدَقَو  ُْتلِمَع ، ْدَـق  اِمب  َّیَلَع  ٌةَدِـهاش  اهُّلُک  یِحِراوَجَو  َِکلذ 
یِّنَع ُفْعَت  ْنِإَو  َّیَلَع ،  َکـِتَّجُح  َدـَْعب  ِیبوـُن  ُذـِبَف  یِهلِإ  اـی  ِیْنبِّذَُـعت  ْنِإَـف  ِیبَرْهَم ،  َِکلْدَـع  ِّلُـک  ْنِمَو  یِِکلْهُم ،  َُکلْدَـعَو  ُروَُـجت ،  ـال  يِذَّلا 

 ، َنیِرِفْغَتْـسُْملا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  َنیِِملاّظلا ،  َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  َکِمَرَکَو .  َكِدوُجَو  َکِْملِِحبَف 
ُْتنُکیِّنِإ َکَناْحبُس  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  َنیِِفئاْخلا ،  َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  َنیِدِّحَوُْملا ،  َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال 
َکَناْحبُس َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  َنِیبِغاّرلا ،  َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  َنیِجاّرلا ،  َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإال  َنِیلِجَْولا ،  َنِم 

ّالِإ َهلِإ  ال  َنیِحِّبَـسُْملا ، َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  َنِیِلئاّسلا ،  َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  َنِیلِّلَهُْملا ،  َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ 
یِـصالْخِإَو ًادِّجَمُم ،  َْکیَلَع  ِیئانَث  اذه  َّمُهّللَا  َنِیلَّوالا . َِیئابآ  ُّبَرَویِّبَر  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  َنیِرِّبَکُْملا ،  َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ 

َْملام ، ثِداح یلِإاهِمُداقَتَواهِرُهاظَتَو  اهِغُوبُـسَو ،  اِهتَْرثَِکل  اهِـصْحُأ  َْمل  یِّنَأ  ًاّرِقُم  ُْتنُک  ْنِإَو  ًادِّدَـعَم ،  َکـئالآِب  يِراْرقِإَو  ًادِّحَُوم ،  َكِرْکِذـِل 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ِجیِرفَتَو ِرْـسُْعلا ،  ِْعفَدَو  ِرُْـسْیلا ،  ِبِیبْـسَتَو  ِّرُّضلا ،  ِفْـشَکَو  ِْرقَْفلا ،  َنِم  ِءاـنْغِْالا  َنِم  ِرُمُْعلا  ِلَّوَأ  ْنِم  ِینَتْأََربَو  ِینَتْقَلَخُذـْنُماهَعَم  ِِهب  ِینُدَّهَعَتَت  ْلََزت 
ُتْرَدَق ام  َنیِرِخْالاَو ، ،  َنِیلَّوالا  َنِم  َنیَِملاْعلا  ُعیِمَج  َِکتَمِْعن  ِرْکِذ  ِرْدَق  یلَع  ِینَدَفَر  َْولَو  ِنیِّدلا .  ِیف  ِۀَمالَّسلاَو  ِنَدَْبلا ،  ِیف  ِۀَِـیفاْعلاَو  ِبْرَْکلا ، 

 ، َكُؤامْعَن ُأَـفاُکت  ـالَو  َكُؤاـنَث ،  ُغَْلُبی  ـالَو  َكُؤـالآ ،  یـصُْحت  ـال  میِحَر ،  میِظَع  میِرَک ،  ٍّبَر  ْنِم  َْتَیلاـعَتَو  َتْسَّدَـقَت  َکـِلذ .  یلَع  ْمُهـالَو 
َءوُّسلا ُفِشْکَتَو  َّرَطْضُْملا ،  ُبیُِجت  َکَّنِإ  َّمُهَّللَأ  َْتنَأ ،  ّالِإ  َهلِإ  َکَناْحبُس ال  َِکتَعاِطبانْدِعْسَأَو .  ، َکَمَِعناْنیَلَع ْمِْمتَأَو  ، دَّمَُحم ِلآَودَّمَُحمیلَعِّلَص 
َکَقْوَف الَو  ٌریِهَظ ،  َکَنوُد  َْسَیلَو  َرِیبَْکلا ،  ُنیُِعتَو  َریِغَّصلا ،  ُمَحَْرتَو  َریِـسَْکلا ،  ُُربَْجتَو  َریِقَْفلا ،  ِینُْغتَو  َمیِقَّسلا ،  یِفْـشَتَو  َبوُرْکَْملا ،  ُثیُِغتَو  ، 

َریِزَو الَو  َُهل  َکیِرَش  ْنَم ال  ای  ِریِجَتْسُْملا ،  ِِفئاْخلا  َۀَمْصِع  ای  ِریِغَّصلا ،  ِلْفِّطلا  َقِزار  ای  ِریِـسالا ،  ِلَّبَکُْملا  َِقلْطُم  ای  ُرِیبَْکلا .  ُِّیلَْعلا  َْتنَأَو  ٌریِدَق ، 
 ، اهُدِّدَُجت ءالآَو  اهِیلُوت ،  ۀَمِْعن  ْنِم  َكِدابِع ،  ْنِم  ًادَحَأ  َْتَلنَأَو  َْتیَطْعَأ  ام  َلَْضفَأ  ِۀَّیِـشَْعلا ، ِهِذه  ِیف  ِینِطْعَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ، 
 . ٌریِدَق ءْیَش  ِّلُک  یلَعَو  ٌرِیبَخ ،  ُءاشَت  اِمب  ٌفیَِطل  َکَّنِإ  اهُدَّمَغَتَت ، ۀَئِّیَسَو  اُهلَّبَقَتَت ،  ۀَنَسَحَو  اهُعَمْـسَت ،  ةَوْعَدَو  اهُفِـشْکَت ،  َۀبْرُکَو  اُهفِرْـصَت ،  ۀَِّیَلبَو 

ِةَرِخْـالاو اْینُّدـلا  ُناـمْحَر  اـی  َِلئُـس ،  ْنَم  ُعَمْـسَأَو  یطْعَأ ،  ْنَم  ُعَسْوَأَو  اـفَع ،  ْنَم  ُمَرْکَأَو  َباـجَأ ،  ْنَم  ُعَرْـسَأَو  َیِعُد ،  ْنَم  ُبَْرقَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللَأ 
ُْتِقثَوَو ِینَتْمِحَرَف ،  َْکَیلِإ  ُْتبِغَرَو  ِینَْتیَطْعَأَف ،  َُکْتلَأَسَو  ِینَْتبَجَأَف ،  َکـُتْوَعَد  ٌلُومْأَـم ،  َكاوِس  ـالَو  ٌلوُؤْسَم ،  َکـِْلثِمَک  َْسَیل  اـمُهَمیِحرَو ، 

ْمِّمَتَو َنیِعَمْجَأ ، َنیِرِهاّطلا  َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  یلَعَو  َکِِّیبَنَو ،  َِکلوُسَرَو  َكِدـْبَع  دَّمَُحم  یلَعِّلَـصَف  َّمُهّللَا  ِینَْتیَفَکَف .  َْکَیلِإ  ُتْعِزَفَو  ِینَْتیَّجَنَف ،  َکـِب 
َرَهَقَف َرَدَقَو  َرَدَقَف ،  َکَلَم  ْنَم  ای  َّمُهّللَا  َنیَِملاْعلا .  َّبَر  َنیِمآ  َنیِمآ  َنیِرِکاذ ،  َِکئالِالَو  َنیِرِکاش ،  ََکل  اْنُبتْکاَو  َكَءاطَعاْنئِّنَهَو ، َكَءامْعَن ، اَنل 

ًۀَمْحَرَو ًۀَْفأَر  َنِیلیِقَتْسُْملا  َعِسَوَو  ًاْملِع ، ءْیَـش  ِّلُِکب  َطاحَأ  ْنَم  ای  َنیِجاّرلا ،  ِلَمَأ  یهَْتنُمَو  َنِیِبلاّطلا ،  َۀَیاغ  ای  َرَفَغَف ،  َرِفُْغتْـساَو  َرَتَسَف ،  َیِـصُعَو  ، 
َِکنیِمَأَو َکِْقلَخ ،  ْنِم  َکـِتَرَیِخَو  َکـِلوُسَرَو ،  َکِِّیبَن  دَّمَحُِمب  اـهَتْمَّظَعَو  اهَْتفَّرَـش  ِیتَّلا  ِۀَّیِـشَْعلا ،  ِهِذـه  ِیف  َکـَْیلِإ  ُهَّجَوَتَن  اـّنِإ  َّمُهّللَا  ًاـْملِحَو . 

دَّمَُحم ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َّمُهّللَا  . َنیَِملاْعِلل ًۀَمْحَر  ُهَْتلَعَجَو  َنیِِملْسُْملا ، یَلَع  ِِهب  َتْمَْعنَأ  يِذَّلَا  ِرِینُْملا ،  ِجارِّسلَا  ِریِذَّنلا ،  ِریِشَْبلَا  َِکیْحَویلَع ، 
ِتَّجَع َْکَیلِإَف  اّنَع ،  َكِْوفَِعب  انْدَّمَغَتَو  َنیِعَمْجَأ ،  َنیِرِهاّطلا  َنِیبِّیَّطلا  َنِیبَجَْتنُْملا  یَلَعَو  ِْهیَلَع  ِّلَصَف  ُمیِظَع ،  ای  َْکنِم  َِکلذـِل  ٌلْهَأ  ٌدَّمَُحم  اـمَک  ، 

 ، اهُرُْـشنَت ۀَمْحَرَو  ِِهبيِدْهَت ،  رُونَو  َكِدابِع ،  َْنَیب  ُهُمِـسْقَت  ْریَخ  ِّلُک  ْنِم  ًابیِـصَن  ِۀَّیِـشَْعلا  ِهِذهِیف  َّمُهّللا  اََنل  ْلَعْجاَف  ِتاغُّللا ،  ِفُونُِـصب  ُتاوْصالا 
الَو َنیِِمناغ ،  َنیِروُْربَم  َنیِِحْلفُم  َنیِحِْجنُم  ِْتقَْولا  اَذـه  ِیف  اْنِبْلقَأ  َّمُهّللَا  َنیِمِحاّرلا . َمَحْرَأ  ای  ُهُطُْـسبَت ،  قْزِرَو  اـُهلِّلَُجت ،  ۀَِـیفاعَو  اـُهلِْزُنت ، ۀَـکََربَو 

ُُهلِّمَُؤنام ِلْضَِفل  الَو  َنیِموُرْحَم ، َِکتَمْحَر  ْنِم  اْنلَعَْجتالَو  َِکلْـضَف ،  ْنِم  ُُهلِّمَُؤن  ام  اْنمِرَْحت  الَو  َِکتَمْحَر ،  ْنِم  اِنلُْخت  ـالَو  َنیِِطناـْقلا ،  َنِم  اـْنلَعَْجت 
َِکْتیَِبلَو َنِیِنقُوم ، اْنلَْبقَأ  َْکَیلِإ  َنیِمَرْکالا ، َمَرْکَأَو  َنیِدَوْجالا ،  َدَوْجَأ  ای  َنیِدوُرْطَم ،  َِکباب  ْنِم  الَو  َنِیِبئاخ ،  انَّدَُرت  ـالَو  َنیِِطناـق ،  َکـِئاطَع  ْنِم 

 . ٌۀَموُسْوَم ِفاِرتْعِالا  ِۀَّلِِذب  َیِهَف  انَیِْدیَأ ،  َْکَیلِإ  انْدَدَم  ْدَقَف  اِنفاعَو ،  اّنَع  ُفْْعاَو  انَّجَحاَنل ، ْلِمْکَأَو  انِکِـسانَم ، یلَعاّنِعَأَف  َنیِدِصاق ،  َنیِّمآ  ِمارَْحلا 
ٌطیُِحم َکُمْکُح ،  انِیف  ٌِذفان  َكُْریَغ ،  اَنل  َّبَر  الَو  َكاوِس ،  اَنل  َِیفاک  الَف  َكاْنیَفْکَتْـسا ،  اَم  انِفْکاَو  َكاْنلَأَس ،  ام  ِۀَّیِـشَْعلا  ِهِذه  ِیف  انِطْعَأَف  َّمُهّللَا 
َماَودَو ِرْخُّذلا ،  َمیِرَکَو  ِرْجالا ،  َمیِظَع  َكِدوُِجب  اَنل  ْبِجْوَأ  َّمُهّللَا  ِْریَْخلا .  ِلْهَأ  ْنِم  اْنلَعْجاَو  َْریَْخلا ،  اََنل  ِْضِقا  َكُؤاضَق ، انِیف  ٌلْدَـع  َکُْملِع ،  اِنب 

اَذـه ِیف  اْنلَعْجا  َّمُهّللَا  َنیِمِحاّرلا .  َمَحْرَأ  اـی  َکَـتَمْحَرَوَکَتَْفأَراّنَع ، ْفِرْـصَتالَو  َنیِِکلاـْهلا ، َعَماـنِْکلُْهتالَو  َنیِعَمْجَأ ،  اـَنبُونُذ  اـَنل  ْرِفْغاَو  ِرُْـسْیلا ، 
 . ِمارْکِْالاَو ِلالَْجلا  اَذ  ای  َُهل ،  اهَتْرَفَغَف  اهِّلُک  ِِهبُونُذ  ْنِم  َْکَیلِإ  َلَّصَنَتَو  ُهَْتِلبَقَف ،  َْکَیلِإ  َباتَو  ُهَتْدِزَف ،  َكَرَکَـشَو  ُهَْتیَطْعَأَف ،  َکـَلَأَس  ْنَّمِم  ِْتقَْولا 

ُظَْحل الَو  ِنوُفُْجلا ،  ُضامْغِإ  ِْهیَلَع  یفْخَی  ْنَم ال  ای  َمِحُْرتْسا ،  ِنَم  َمَحْرَأ  ایَو  َِلئُس ،  ْنَم  َْریَخ  ای  انَعُّرَضَت ،  ْلَْبقاَو  انمِـصعاَو  انْدِّدَسَو  انْقِّفَو  َّمُهّللَا 
َکَناْحبُس َکُْملِح ،  ُهَعِسَوَو  َکُْملِع ،  ُهاصْحَأ  ْدَق  َِکلذ  ُّلُک  الَأ  ِبُولُْقلا ،  ُتارَمْضُم  ِْهیَلَع  ْتَوَْطنا  اَم  الَو  ِنُونْکَْملا ، ِیف  َّرَقَتْـسااَم  الَو  ِنُویُْعلا ،

َکَلَف َكِدْمَِحب ، ُحِّبَُسی  ّالِإ  ءْیَش  ْنِم  ْنِإَو  َّنِهِیف ،  ْنَمَو  َنوُضَرالاَو  ُْعبَّسلا ،  ُتاوامَّسلا  ََکل  ُحِّبَُـست  ًارِیبَک ،  ًاُّولُع  َنوُِملاّظلا  ُلوُقَی  اّمَع  َْتَیلاعَتَو 
 . ُمیِحَّرلا ُفوُؤَّرلا  ُمیِرَْکلا ،  ُداوَْجلا  َْتنَأَو  ِماسِْجلايِدایالاَو ،  ِماْعنِْالاَو ،  ِلْـضَْفلاَو  ِمارْکِْـالاَو ،  ِلـالَْجلا  اَذ  اـی  ِّدَْـجلا ،  ُُّولُعَو  ُدْـجَْملاَو ، ُدْـمَْحلا 
الَو ِیب ،  ْرُکْمَت  ـال  َّمُهّللَا  ِراـّنلا .  َنـِم  ِیتَـبَقَر  ْقـِتْعَأَو  ِیفْوَـخ ، ْنـِمآَو  ِینیِدَو ،  ِینَدـَب  ِیف  ِیِنفاـعَو  ِلـالَْحلا ،  َکـِقْزِر  ْنـِم  َّیَلَع  ْعِـسْوَأ  َّمُـهّللَا 

هدـید زا  هک  یلاـحرد  درک ، نامـسآ  يوـس  هـب  ار  تروـص  هاـگنآ  ِْسنِْـالاَو .» ِّنِْـجلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـش  یِّنَع  ْأَرْداَو  ِینْعَدَْـخت ،  ـالَو  ِینْجِرْدَتْـسَت ، 
َمَحْرَأ ایَو  َنِیبِساْحلا ، َعَرْـسَأایَو  َنیِرِظاّنلاَرَْـصبَأایَو ، َنیِعِماّسلا ، َعَمْـسَأای  : » تشاد یم  هضرع  دنلب  يادص  اب  تخیر ، یم  کشا  شکرابمياه 

اهِینَتْعَنَم ْنِإَو  ِینَتْعَنَم ،  ام  ِینَّرُضَی  َْمل  اهِینَْتیَطْعَأ  ْنِإ  ِیتَّلا  َِیتَجاح  َّمُهّللا  َُکل  َأْسَأَو  ِنیِمایَْملا ،  ِةَداّسلا  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َنیِمِحاّرلا ، 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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َْتنَأَو ُدْمَْحلا ، ََکلَو  ُْکلُْملا ، ََکل  ََکل ،  َکیِرَـش  َكَدْـحَو ال  َْتنَأ ،  ّالِإ  َهلِإ  ال  ِراّنلا ،  َنِم  ِیتَبَقَر  َكاکَف  َُکل  َأْسَأ  ِینَْتیَطْعَأ ،  ام  ِینْعَْفنَی  َْمل 
ترـضح نآ  ياعد  هب  شوگ  دندوب  ترـضح  نآ  رود  هک  یناسک  و  ِّبَر ، ای  تفگ : یم  رّرکم  سپ  ِّبَر .» ای  ِّبَرای  ٌریِدَـق ، ءیَـش  ِّلُک  یلَع 

يوس هب  هناور  هاگنآ  درک ، بورُغ  باتفآ  ات  دش  دنلب  هیرگ  هب  ترـضح  هارمه  ناشیادـص  و  دـندوب . هدرک  افتکا  نتفگ  نیمآ  هب  و  هدادارف ،
اَنَأ یِهلِإ  : » تشاد هضرع  همادا  رد  ترـضح  هک  هدرک ، لقن  ِّبَر » ای  ِّبَر  ای  ِّبَرای   » زا دـعب  لابقا  رد  سوواط  نب  دّیـس  دـندش . مارحلارعـشم 

َفـالِتْخا َّنِإ  یِهلِإ  ِیلْهَج ،  ِیف  ًـالوُهَج  ُنوُکَأ  ـال  َْفیَکَف  یِْملِع  ِیف  ُلِـهاْجلا  اـَنَأ  یِهلِإ  يِْرقَف ،  ِیف  ًاریِقَف  ُنوُکَأ  ـال  َفـْیَکَف  َياـنِغ  ِیف  ُریِقَْفلا 
ُقِیلَی ام  یِّنِم  یِهلِإ  ءالَب .  ِیف  َْکنِم  ِسْأَْـیلاَو  ءاـطَع ، یلِإ  ِنوُکُّسلا  ِنَع  َکـِب  َنِیفِراـْعلا  َكَداـبِع  اـعَنَم  َكِریِداـقَم ،  ِءاوَط  َۀَعْرُـسَو  َكِرِیبْدـَت ، 
یِهلِإ یِفْعَض ،  ِدوُجُو  َدَْعب  امُْهنِم  ِینُعَنْمَتَفَأ  یِفْعَض ،  ِدوُجُو  َْلبَق  ِیل  ِۀَْفأَّرلاَو  ِفْطُّللِاب  َکَسْفَن  َْتفَـصَو  یِهلِإ  َکِمَرَِکب . ُقِیلَیام  َْکنِمَو  یِمُْؤِلب ،
َْفیَک یِهلِإ  َّیَلَع . ُۀَّجُْحلا  َکــَلَو  َِکلْدــَِـعبَف ،  یِّنِم  ُيِواــسَْملا  ِتَرَهَظ  ْنِإَو  َّیَلَع ،  ُۀَّنِْملا  َکــَلَو  َِکلــْـضَِفبَف ،  یِّنِم  ُنِساـــحَْملا  ِتَرَهَظ  ْنِإ 

َْفیَکَو َْکَیلِإ ،  يِْرقَِفب  َْکَیلِإ  ُلَّسََوتَأ  اـَنَأ  اـه  ِیب ،  ُّیِفَْحلا  َْتنَأَو  ُبیِخَأ  َْفیَک  ْمَأ  ِیل ،  ُرِـصاّنلا  َْتنَأَو  ُماـضُأ  َْفیَکَو  ِیل ، َْتلَّفَکَتْدَـقَوِیُنلِکَت 
ٌزََرب َْکنِمَوُهَو  ِیلاقَِمب ، ُمِجَْرتُأ  َْفیَک  ْمَأ   ، َْکیَلَع یفْخَی  َوُهَو ال  ِیلاح  َْکَیلِإوُکْـشَأ  َْفیَک  ْمَأ  َْکَیلِإ ، َلِصَی  ْنَأ  ٌلاحَم  َوُه  اِمب  َکـَْیلِإ  ُلَّسََوتَأ 

امَو ِیلْهَج  ِمیِظَع  َعَم  ِیب  َکَفَْطلَأ  ام  یِهلِإ  ای  ْتَماق  َِکبَوِیلاوْحَأ  ُنِسُْحت  َْفیَک ال  ْمَأ  َْکَیلِإ ، ْتَدَفَو  ْدَـق  َیِهَو  ِیلامآ  ُبِّیَُخت  َْفیَک  ْمَأ  َْکَیلِإ ،
ِفالِتْخِاب ُتِْملَع  یِهلِإ  َْکنَع ، ِیُنبُجْحَیيِذَّلااَمَف  ِیب  َکَفَأْرَأ  امَو  َْکنَع !  ِینَدَْـعبَأ  ْدَـق  َو  یِّنِم  ََکبَْرقَأ  اـمیِهلِإ  ِیْلِعف  ِحـِیبَق  َعَم  ِیب  َکَـمَحْرَأ 

ِینَقَْطنَأ یِمُْؤل  ِینَسَرْخَأامَّلُک  یِهلِإ  ءْیَش .  ِیف  َکَلَهْجَأ  یّتَح ال  ءْیَـش ،  ِّلُک  ِیف  ََّیلِإ  َفَّرَعَتَت  ْنَأ  یِّنِم  َكَداُرم  َّنَأ  ِراوْطالا ،  ِتالُّقَنَتَو  ِراثْالا ،
َْتناک ْنَمَو  َيِواسَم ،  ِهیِواسَم  ُنوُکَت  َْفیَکَف ال  َيِواـسَم  ُُهنِـساحَم  َْتناـک  ْنَم  یِهلِإ  َکـُنَنِم .  ِیْنتَعَمْطَأ  ِیفاـصْوَأ  ِیْنتَـسَیآ  اـمَّلُکَو  َکـُمَرَک ، 

 . ًالاح لاح  يِِذل  الَو  ًالاقَم ، لاقَم  يِِذل  اکُْرتَی  َْمل  ُةَرِهاْقلا  َُکتَّیِـشَمَو  ُِذفاّنلا  َکُمْکُح  یِهلِإ  َيِواعَد ، ِهیِواعَد  ُنوُکَتال  َْفیَکَف  َيِواعَد ، ُهُِقئاقَح 
ِمُدَت َْمل  ْنِإَو  یِّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  یِهلِإ  َُکلْـضَف .  اْهنِم  ِیَنلاقَأ  َْلب  َُکلْدَـع ،  اْهیَلَع  يِداِمتْعا  َمَدَـه  اُهتْدَّیَـش ،  ۀـَلاحَو  اُهْتیََنب ،  ۀَـعاط  ْنِم  ْمَک  یِهلِإ 

ُبِجُوی ِراثْالاِیف  يِدُّدََرت  یِهلِإ  ، ُِرمْالا َْتنَأَُومِزْعَأال  َْفیَکَو   ، ُرِهاْقلا َْتنَأَُومِزْعَأ  َْفیَک  یِهلِإ  ًامْزَعَو .  ًۀَّبَحَم  ْتَماد  ْدَـقَف  ًامْزَج  ًـالِْعف  یِّنِم  ُۀَـعاّطلا 
ِروُهُّظلا َنِم  َكِْریَِغل  ُنوُکَیَأ  َْکَیلِإ ،  ٌرِقَتْفُم  ِهِدوُجُو  ِیف  َوُه  اِمب  َْکیَلَع  ُّلَدَتُْسی  َْفیَک  َْکَیلِإ ،  ِیُنلِـصُوت  ۀَمْدِِخب  َْکیَلَع  ِینْعَمْجاَف  ِرازَْملا ،  َدُْعب 
ُلِـصُوت ِیتَّلا  َیِه  ُراثْالا  َنوُکَتیّتَح  َتْدُع   َ یتَمَو َْکیَلَع ،  ُّلُدَـی  لِیلَد  یلِإ  َجاتَْحت  یّتَح  َْتبِغیتَم  ََکلَرِهْظُْملا ،  َوُه  َنوُکَی  یّتَح  ََکل  َْسَیل  ام 

ِینْعِجْرَأَف ، ِراثْالا َیلِإ  ِعوُجُّرلِاب  َتْرَمَأ  یِهلِإ  . ًابیِـصَن َکِّبُح  ْنِم  َُهل  ْلَعَْجت  َْمل  ْدبَع  ُۀَقْفَـص  ْتَرِـسَخَو  ًابِیقَر ،  اْهیَلَع  َكاَرت  ٌْنیَع ال  ْتَیِمَع  َْکَیلِإ ، 
ِۀَّمِْهلا َعُوفْرَمَو  اْهَیلِإ ،  ِرَظَّنلا  ِنَع  ِّرِّسلا  َنوُصَم  اْهنِم ،  َْکَیلِإ  ُْتلَخَد  امَک  اْهنِم  َْکَیلِإ  َعِجْرَأ  یّتَح  ِراْصِبتْـسِالا ،  ِۀَـیادِهَو  ِراْونالا ،  ِةَوْسِِکب  َْکَیلِإ 

َلوُصُْولا ُُبلْطَأ  َْکنِم  َْکیَلَع ،  یفْخَی  ِیلاح ال  اذـهَو  َْکیَدَـی ،  َْنَیب  ٌرِهاـظ  یِّلُذاذـه  یِهلِإ  ٌریِدَقءیَـش . ِّلُـک  یلَع  َکَّنِإ  اـْهیَلَعِداِمتْعِالا ، ِنَع 
یِّنُصَو ِنوُزْخَْملا ،  َکِْملِع  ْنِم  ِینْمِّلَع  یِهلِإ  َْکیَدَی . َْنَیب  ِۀَّیِدُوبُْعلا  ِقْدِِصبِینِْمقَأَو  َْکَیلِإ ،  َكِرُوِنب  ِینِدْهاَف  َْکیَلَع ،  ُّلِدَتْـسَأ  َِکبَو  َْکَیلِإ ، 

 ، يِرِیبْدـَت ْنَع  ِیل  َكِرِیبْدَِـتب  ِیِننْغَأ  یِهلِإ  ِبْذَْـجلا .  ِلـْهَأ  َکَلْـسَم  ِیب  ُْکلْـساَو  ِبْرُْقلا ،  ِلـْهَأ  ِِقئاـقَِحب  ِینْقِّقَح  یِهلِإ  ِنوُـصَْملا .  َكِْرتِِـسب 
ِلوـُلُح َلـْبَق  یِکْرِـشَویِّکَش  ْنِم  ِینْرِّهَطَو  یِـسْفَن ،  ِّلُذ  ْنـِم  ِینْجِرْخَأ  یِهلِإ  يِرارِطْـضا .  ِزِکارَم  یلَع  ِینِْفقْوَأَو  يِراـِیتْخا ،  ِنَـع  َكِراـِیتْخِابَو 

َِکبانَِجبَو ِیْنمِرَْحت ،  الَف  ُبَغْر  َِکلْـضَف  ِیفَو  ِیْنبِّیَُخت ،  الَف  ُلَأْسَأ  َكاّیِإَو  ِیْنلِکَت ،  ـالَف  ُلَّکََوتَأ  َکـْیَلَعَو  ِینْرُْـصناَف ،  ُرِـصَْتنَأ  َکـِب  یِْـسمَر ، 
َْتنَأ یِهلِإ  یِّنِم ،  ٌۀَّلِع  َُهل  ُنوُکَی  َْفیَکَف  َْکنِم ،  ٌۀَّلِع  َُهل  َنوُکَت  ْنَأ  َكاضِر  َسَّدَـقَت  یِهلِإ  ِینْدُرْطَت .  الَف  ُِفقَأ  َکـِباِببَو  ِینْدـِْعُبت ،  ـالَف  ُبِسَْتنَأ 

ِةَوْهَّشلا ِِقئاثَِوب  يوَْهلا  َّنِإَو  ِینیِّنَُمی ،  َرَدَْـقلاَو  َءآضَْقلا  َّنِإ  یِهلِإ  یِّنَع ،  ًاِّینَغ  ُنوُکَت  َْفیَکَف ال  َکـْنِم ،  ُعْفَّنلا  َکـَْیلِإ  َلِـصَی  ْنَأ  َِکتاذـِب  ُِّینَْغلا 
ِیف َراْونالا  َْتقَرْشَأ  يِذَّلا  َْتنَأ  ِیبَلَط ،  ْنَع  َِکب  َِینْغَتْسَأ  یّتَح  َِکلْضَِفب  ِیِننْغَأَو  ِینَرِّصَُبتَو ،  ِینَرُْصنَت  یّتَح  ِیل ، َریِـصَّنلا  َْتنَأ  ْنُکَف  ِینَرَـسَأ ، 

َكِْریَغ یلِإ  اوُأَْجلَی  َْملَو  َكاوِس ،  اوُّبُِحی  َْمل  یّتَح  َِکئاّبِحَأ  ِبُوُلق  ْنَع  َرایْغالا  َْتلَزَأ  يِذَّلا  َْتنَأَو  َكوُدَّحَوَو ،  َكُوفَرَعیّتَح  َِکئاِیلْوَأ  ِبُوُلق 
يِذَّلا اَمَو  َكَدَقَف ؟ ْنَم  َدَجَو  اذام  یِهلِإ  ای  ُِملاعَْملا .  ُمَُهل  َْتنابَتْسا  ُْثیَح  ْمُهَْتیَدَه  يِذَّلا  َْتنَأَو  ُِملاوَْعلا ،  ُمُْهتَشَحْوَأ  ُْثیَح  ْمَُهل  ُِسنوُْملا  َْتنَأ  ، 

َناسْحِْالا َْتعَطَقام  َْتنَأَو  َكاوِس  یجُْری  َْفیَک  ًالِّوَحَتُم ،  َْکنَع  یَغب  ْنَم  َرِسَخ  ْدََقلَو  ًالََدب ،  َکَنوُد  َیِـضَر  ْنَم  َباخ  ْدََقل  َكَدَجَو ؟  ْنَم  َدَقَف 
َسَْبلَأ ْنَم  ایَو  َنیِقِّلَمَتُم ،  ِْهیَدَی  َْنَیب  اُوماقَف  ِۀَسَناؤُْملا ،  َةَوالَح  ُهَءاّبِحَأ  َقاذَأ  ْنَم  ای  ِناِنْتمِالا ،  َةَداع  َْتلَّدـَب  ام  َْتنَأَو  َكِْریَغ  ْنِم  ُبَلُْطی  َْفیَکَو  ، 
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َْتنَأَو َنیِدـِباْعلا ،  ِهُّجََوت  َْلبَق  ِناسْحِْالِاب  يِداْبلا  َْتنَأَو  َنیِرِکاّذـلا ،  َْلبَق  ُرِکاّذـلا  َْتنَأ  َنیِرِفْغَتْـسُم .  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اُوماـقَف  ِِهتَْبیَه ،  َِسبـالَم  ُهَءاـِیلْوَأ 
 ، َکـَْیلِإ َلِـصَأ  یّتَح  َکـِتَمْحَِرب  ِیْنُبلُْطا  یِهلِإ  َنیِـضِْرقَتْسُْملا .  َنِم  اـَنل  َْتبَهَو  اـِمل  َُّمث  ُباّـهَْولا  َْتنَأَو  َنِیِبلاّـطلا ،  ِبَلَط  َلـْبَق  ِءاـطَْعلِاب  ُداوَْجلا 

ْدَقَف َُکتْعَطَأ ،  ْنِإَو  ِیُنِلیاُزی  ـال  ِیفْوَخ  َّنَأ  اـمَک  َُکْتیَـصَع ،  ْنِإَو  َکـْنَع  ُعِطَْقنَی  ـال  ِیئاـجَر  َّنِإ  یِهلِإ  َکـْیَلَع .  َلـِْبقُأ  یّتَح  َکِّنَِمب  ِیْنبِذْـجاَو 
َْفیَکیِهلِإ ِیلَکَّتُم ،  َْکیَلَعَو  ُناهُأ  َْفیَک  ْمَأ  ِیلَمَأ ،  َْتنَأَو  ُبیِخَأ  َْفیَکیِهلِإ  َْکیَلَع .  َکِمَرَِکب  یِْملِع  ِینَعَقْوَأ  ْدَقَو  َْکَیلِإ ،  ُِملاوَْعلا  ِینَتْعَفَد 

َْتنَأَو ُرِقَْتفَأ  َْفیَک  ْمَأ  ِینَتْمَقَأِءآرَقُْفلا ، ِیف  يِذَّلا  َْتنَأَو  ُرِقَْتفَأ  َْفیَک ال  یِهلِإ  ِینَْتبَسَن ، َْکَیلِإَوُّزِعَتْسَأ  َْفیَک ال  ْمَأ  ِینَتْزَکْرَأ ،  ِۀَّلِّذلا  ِیفَو  ُّزِعَتْـسَأ 
 ، ءْیَـش ِّلُـک  ِیف  ََّیلِإ  َْتفَّرَعَت  يِذَّلا  َْتنَأَو  ٌءْیَـش ،  َکَـلِهَج  اـمَف  ءْیَـش  ِّلُِـکل  َْتفَّرَعَت  َكُْریَغ  َهلِإ  ـال  يِذَّلا  َتـْنَأَو  ِینَْتیَنْغَأ ،  َكِدوُِـجب  يِذَّلا 
 ، ِراثْالِاب َراثْالا  َْتقَحَم  ِِهتاذ ،  ِیف  ًاْبیَغ  ُشْرَْعلا  َراصَف  ِِهتَِّینامْحَِرب  يوَتْـسا  ِنَم  ای  ءْیَـش ،  ِّلُِکل  ُرِهاّـظلا  َْتنَأَو  ءْیَـش ،  ِّلُـک  ِیف  ًارِهاـظ  َکـُْتیَأَرَف 
 ، ِِهئاَهب ِلامَِکب  یّلََجت  ْنَم  ای  ُراْصبالا ،  ُهَکِرْدـُت  ْنَأ  ْنَع  ِهِشْرَع  ِتاقِدارُـس  ِیف  َبَجَتْحا  ِنَم  اـی  ِراْونـالا ،  ِكـْالفَأ  ِتاـطیِحُِمب  َراـیْغالا  َتْوَحَمَو 

ِِهللا ُدْـمَْحلاَو  ریِدَـق ،  ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ُرِـضاْحلا ، ُبِیقَّرلا  َْتنَأَو  ُبیِغَت  َْفیَک  ْمَأ  ُرِهاّظلا ،  َْتنَأَویفَْخت  َْفیَک  َءاِوتْـسِالا ،  ُُهتَمَظَع  ْتَقَّقَحَتَف 
«. ُهَدْحَو
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، ِمارْکِْالاَو ِلالَْجلا  اَذ  ِضْرالاَو ، ِتاوامَّسلا  َعیَِدب  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهّللَا  َنیَِملاْعلا . ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا   » هفرع زور  رد  مالسلا ) هیلع   ) داّجس ماما  ياعد 
ءْیَـش ِّلُِکب  َوُهَو  ءْیَـش ، ُْملِع  ُْهنَع  ُبُْزعَیال  َو  ٌءْیَـش ، ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ءْیَـش ، ِّلُک  َثِراوَو  قُولْخَم ، ِّلُک  َِقلاـخَو  هُولْأَـم ، ِّلُـک  َهلِإَو  ِباـبْرالا ، َّبَر 

، ُمِّرَکَتُْملا ُمیِرَْکلَا  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهللا  َْتنَأَو  ُدِّرَفَتُْملا ، ُدْرَْفلَا  ُدِّحَوَتُْملا ، ُدَـحالَا  َْتنَأ ، ّـالِإ  َهلِإ  ـال  ُهللا  َْتنَأ  ٌبِیقَر ، ءْیَـشِّلُک  یلَع  َوُهَو  ٌطـیُِحم ، 
، ُمیِحَّرلا ُنمْحَّرلَا  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهللا  َْتنَأَو  ِلاـحِْملا ، ُدـیِدَّشلَا  ِلاـعَتُْملا ، ُِّیلَْعلَا  َْتنَأ ، ّـالِإ  َهلِإ  ـال  ُهللا  َْتنَأَو  ُرِّبَکَتُْملا ، ُرِیبَْکلَا  ُمِّظَعَتُْملا ، ُمیِظَْعلَا 

َْتنَأَو ُمَوْدالا ، ُِمئاّدـلَا  ُمَرْکالا ، ُمیِرَْکلَا  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  ُهللا ال  َْتنَأَو  ُرِیبَْخلا ، ُمیِدَْـقلَا  ُریِـصَْبلا ، ُعیِمَّسلَا  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهللا  َْتنَأَو  ُمیِکَْحلا ، ُمِیلَْعلَا 
ُهللا ال َْتنَأَو  ِهُِّونُد ، ِیف  ِیلاْعلاَو  ِهُِّولُعِیف ، ِیناّدلَا  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  ُهللا ال  َْتنَأَو  دَدَـع ، ِّلُک  َدـَْعب  ُرِخْالاَو  دَـحَأ ، ِّلُک  َْلبَق  ُلَّوالَا  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  ُهللا ال 

ْنِم َتْرَّوَص  ام  َتْرَّوَصَو  ْخنِـس ، ِْریَغ  ْنِم  َءایْـشالا  َتْأَْشنَأيِذَّلا  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  ُهللا ال  َْتنَأَو  ِدْمَْحلاَو ، ِءایِْربِْکلاَو  ِدْجَْملاَو ، ِءاهَْبلاوُذ  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ 
َْتنَأ ًارِیبْدَت ، َکَنوُد  ام  َتْرَّبَدَو  ًاریِْسیَت ، ءْیَش  َّلُک  َتْرَّسَیَو  ًاریِدْقَت ، ءْیَش  َّلُک  َتْرَّدَق  يِذَّلا  َْتنَأ  ءاِذتْحا ، َِالب  ِتاعَدَْتبُْملا  َتْعَدَْتباَو  ، لاثِم ِْریَغ 

ام ًاْمتَح  َناکَف  َْتدَرَأ  يِذَّلا  َْتنَأ  ٌریِظَن ، الَو  ٌدِـهاشُم  ََکل  ْنُکَی  َْملَو  ٌریِزَو ، َكِْرمَأ  ِیف  َكْرِزاُؤی  َْملَو  ٌکیِرَـش ، َکِْقلَخ  یلَع  َکـْنُِعی  َْمل  يِذَّلا 
َْملَو ٌناْطلُس ، َِکناْطلُِسل  ْمُقَی  َْملَو  ٌناکَم ، َکیِوْحَی  يِذَّلا ال  َْتنَأ  َتْمَکَح ، ام  ًافِْصن  َناکَف  َتْمَکَحَو  َْتیَضَق ، ام  ًالْدَع  َناکَف  َْتیَـضَقَو  َْتدَرَأ ،

ِتَرُـصَق يِذَّلا  َْتنَأ  ًاریِدْقَت ، ءْیَـش  َّلُک  َتْرَّدَقَو  ًادَمَأ ، ءْیَـش  ِّلُِکل  َْتلَعَجَو  ًادَدَـع ، ءْیَـش  َّلُک  َْتیَـصْحَأ  يِذَّلا  َْتنَأ  ٌناَیب ، الَو  ٌناهُْرب  َِکیُْعی 
ْلَّثَُمت َْملَو  ًادوُدْحَم ، َنوُکَتَف  ُّدَُحت  يِذَّلا ال  َْتنَأ  َِکتَِّیْنیَأ ، َعِضْوَم  ُراْصبالا  ِكِرْدـُت  َْملَو  َِکتَّیِْفیَک ، ْنَع  ُماْهفالا  ِتَزَجَعَو  َِکتَِّیتاذ ، ْنَع  ُماهْوالا 

َْتنَأ َکَضِراُعیَف ، ََکل  َّدـِنالَو  َكَِرثاُکیَف ، ََکل  َلْدِـع  الَو  َكَدـِناُعیَف ، َکَـعَم  َّدِـض  ـال  يِذَّلا  َْتنَأ  ًادُولْوَم ، َنوُکَتَف  ْدـَِلت  َْملَو  ًادوُجْوَم ، َنوُکَتَف 
ِّقَْحلِاب َعَدْصَأَو  َکَناکَم ،  ِنِکامالا  ِیفینْسَأَو  َکَنْأَش ،  َّلَجَأ  ام  َکَناْحبُس  َعَنَـص ، ام  َْعنُـص  َنَسْحَأَو  َعَدَْتباَو ، َثَدْحَتْـساَو  َعَرَتْخاَو  َأَدَْتبا  يِذَّلا 

ام داوَجَو  َکَعَْنمَأ ،  ام  کِیلَم  ْنِم  َکَناْحبُـس  َکَـفَرْعَأ ،  اـم  میِکَحَو  َکَـفَأْرَأ ،  اـم  فُوَءرَو  َکَـفَْطلَأ ، اـم  فیَِطل  ْنِم  َکَناْحبُـس  َکـَناقُْرف ، 
، َكِْدنِع ْنِم  ُۀَیادِْهلا  ِتَفِرُعَو  َكَدَی ، ِتاْریَْخلِاب  َتْطََـسب  َکَناْحبُـس  ِدْـمَْحلاَو ، ِءایِْربِْکلاَو  ِدْـجَْملاَو ، ِءاهَْبلا  ُوذ  َکَعَفْرَأ ،  ام  عِیفَرَو  َکَعَـسْوَأ ، 

ََکل ِمِیلْسَّتِلل  َداْقناَو  َکِشْرَع ، َنُود  ام  َِکتَمَظَِعل  َعَشَخَو  َکِْملِع ، ِیف  يرَج  ْنَم  ََکل  َعَضَخ  َکَناْحبُس  َكَدَجَو ، اْینُد  َْوأ  نیِِدل  َکَسَمَْتلا  ِنَمَف 
، ُرَکاُمت الَو  ُعَداُخت  الَو  يراُمت  الَو  يراُجت  الَو  ُعَزاُنت ، الَو  ُطاُمت  الَو  ُداـُکت  ـالَو  ُّسَُمت ، ـالَو  ُّسَُجت  ـالَو  ُّسَُحت  ـال  َکَناْحبُـس  َکـِْقلَخ ، ُّلُـک 

َّدار َکَناْحبُـس ال  ٌمْزَع ، َُکتَدارِإَو  ٌْمتَح ، َكُؤاضَقَو  ٌمْکُح ، َُکلْوَق  َکَناْحبُـس  ٌدَمَـص ، ٌّیَح  َْتنَأَو  ٌدَـشَر ، َكُْرمَأَو  ٌدَدَـج ، َُکلِیبَس  َکَناْحبُس 
ُموُدَـی ًادْـمَح  ُدْـمَْحلا  ََکل  ِتامَـسَّنلا ، َئِراب  ِتاوامَّسلا ، َرِطاف  ِتاـیْال ، َرِهاـب  ِباـبْرالا ، َرِهاـق  َکَناْحبُـس  َکـِتاِملَِکل ، َلِّدَـبُم  ـالَو  َِکتَّیِـشَِمل ،
ُدْمَْحلا ََکلَو  َكاضِر ، یلَع  ُدیِزَی  ًادْمَح  ُدْمَْحلا  ََکلَو  َکَْعنُص ،  يِزاُوی  ًادْمَح  ُدْمَْحلا  ََکلَو  َِکتَمِْعن ، ًاِدلاخ  ًادْمَح  ُدْمَْحلا  ََکلَو  َکِماوَِدب ،
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، ُلَّوالا ِِهب  ُمادَتُْسی  ًادْمَح  َْکَیلِإ ، ّالِإ  ِِهب  ُبَّرَقَُتی  الَو  ََکل ،  ّالِإ  یِغَْبنَی  ًادْمَح ال  رِکاش ، ِّلُک  ُرْکُش  ُْهنَع  ُرُصْقَی  ًارْکُشَو  دِماح ، ِّلُک  ِدْمَح  َعَم  ًادْمَح 
ام یلَع  ُدیِزَیَو  ُۀَظَفَْحلا ، ِِهئاصْحِإ  ْنَع  ُزِْجعَی  ًادْمَح  ًۀَفِدارَتُم ، ًافاعْـضَأ  ُدَیازَتَیَو  ِۀَنِمْزالا ، ِروُرُکیلَع  ُفَعاضَتَی  ًادْـمَح  ِرِخْالا ، ُماَود  ِِهب  یعْدَتُْـسیَو 

ءازَج َّلُک  ُقِْرغَتْـسَیَو  ُُهباَوث ، َْکیَدـَل  ُلُمْکَی  ًادْـمَح  َعِیفَّرلا ، َکَّیِـسْرُک  ُلِداُعیَو  َدـیِجَْملا ، َکَشْرَع  ُنِزاُوی  ًادْـمَح  ُۀَـبَتَْکلا ، َِکباتِک  ِیف  ُْهتَـصْحَأ 
ِنَم ُناُعی  ًادْمَح  ُهَلْـضَف ، َكاوِس  ٌدَحَأ  ُفِْرعَی  الَو  ُهَْلثِم ، ٌْقلَخ  َكْدَمْحَی  َْمل  ًادْمَح  ِۀَّیِّنلا ، ِقْدِِصل  ٌْقفَو  ُُهنِطاب  َو  ِِهنِطاِبل ، ٌْقفَو  ُهُرِهاظ  ًادْـمَح  ُهُؤازَج ،
َدْمَح ًادْمَح ال  ُدـَْعب ، ْنِم  ُهُِقلاخ  َْتنَأ  ام  ُمِظَْتنَیَو  ِدْـمَْحلا ، َنِم  َْتقَلَخ  ام  ُعَمْجَی  ًادْـمَح  ِِهتَِیفَْوت ، ِیف  ًاعَْزن  َقَرْغَأ  ْنَم  ُدَّیَُؤیَو  ِهِدـیِدْعَت ، ِیف  َدَـهَتْجا 
ًادْمَح َْکنِم ، ًالْوَط  دیِزَم  َدَْعب  دیِزَِمب  ُُهلِـصَتَو  ِهِرُوفُِوب ، َدیِزَْملا  َکِمَرَِکب  ُبِجُوی  ًادْمَح  ِِهب ، َكُدَـمْحَی  ْنَّمِم  َدَـمْحَأ  الَو  ُْهنِم ، َِکلْوَق  یلِإ  ُبَْرقَأ 

، َِکتاوَلَـص َلَْضفَأ  ِبَّرَقُْملا  ِمَّرَکُْملا  یفَطْـصُْملا  ِبَجَْتنُْملا  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  ِّبَر  َکـِلالَج ، َّزِع  ُلـِباُقیَو  َکِـهْجَو ، ِمَرَِکل  ُبِجَی 
ِْهیَلَع ِّلَصَو  اْهنِم ، یکْزَأ  ٌةالَص  ُنوُکَت  ًۀَیِکاز ال  ًةالَـص  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِّبَر  َِکتامَحَر ، َعَْتمَأ  ِْهیَلَع  ْمَّحََرتَو  َِکتاکََرب ، َّمَتَأ  ِْهیَلَع  ْكِرابَو 

، َُهل َكاضِر  یلَع  ُدیَِزتَو  َکیِضُْرت  ًةالَص  ِْهیَلَع  ِّلَصَو  ُهاضِر ، ٌةالَص  ُنوُکَت  ًۀَیِضار ال  ًةالَص  ِْهیَلَع  ِّلَصَو  اْهنِم ، یْمنَأ  ٌةالَص  ُنوُکَت  ًۀَیِمان ال  ًةالَص 
اُهلاصِّتا ُلِصَّتَیَو  َکَناوْضِر ،  ُزِواُجت  ًةالَـص  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِّبَر  ًالْهَأ ، اَهل  ُهَْریَغ  يَرت  ـالَو  اـِهب ، ّـالِإ  َُهل  یـضَْرت  ـال  ًةالَـص  ِْهیَلَع  ِّلَـصَو 

، َِکتَعاط ِلْهَأَو  َِکلُسُرَو  َِکئاِیْبنَأَو  َِکتَِکئالَم  ِتاوَلَص  ُمِظَْتنَت  ًةالَص  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِّبَر  َُکتاِملَک ، ُدَْفنَت  امَک ال  ُدَْفنَی  الَو  َِکئاقَِبب ،
ِّبَر َکِْقلَخ ، ِفانْصَأ  ْنِم  َْتأََربَو  َْتأَرَذ  ْنَم  ِّلُک  ِةالَص  یلَع  ُعِمَتَْجتَو  َِکَتباجِإ ، ِلْهَأَو  َکِْسنِإَو  َکِّنِج  ْنِم  َكِدابِع  ِتاوَلَـصیلَع  ُلِمَتْـشَتَو 

َِکلذ َعَم  ُئِْـشُنتَو  َکَنوُد ،  ْنَِملَو  ََکل  ًۀَّیِـضْرَم  ًةالَـص  ِِهلآ  یلَعَو  ِْهیَلَع  ِّلَصَو  ۀَفَنْأَتْـسُمَو ، ۀَِـفلاس  ةالَـص  ِّلُِکب  ُطـیُِحت  ًةالَـص  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ِّلَـص 
ِِبئاطَا یلَع  ِّلَص  ِّبَر  َكُْریَغ ، اهُّدـُعَی  َفیِعاضَت ال  ِیف  ًةَدایِز  ِماّیالا  ِروُرُک  یلَع  اهُدـیَِزتَو  اهَدـْنِع ، ِتاوَلَّصلا  َکـِْلت  اـهَعَم  ُفِعاـُضت  تاوَلَص 

ْمُهَتْرَّهَطَو َكِدابِع ، یلَع  َکَجَجُحَو  َکِضْرَأ ، ِیف  َكَءافَلُخَو  َِکنیِد ، َۀَظَفَحَو  َکِْملِع ، َۀـَنَزَخ  ْمُهَْتلَعَجَو  َكِْرمَِال ، ْمُهَتْرَتْخا  َنیِذَّلَا  ِِهْتَیب ، ِلْهَأ 
اِهب ْمَُهل  ُلِزُْجت  ًةالَص  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِّبَر  َِکتَّنَج ، یلِإ  َکَلْسَْملاَو  َْکَیلِإ ، َۀَلیِسَْولا  ُمُهَْتلَعَجَو  َِکتَدارِِإب ، ًاریِهْطَت  ِسَنَّدلاَو  ِسْجِّرلا  َنِم 

ْمِْهیَلَعَو ِْهیَلَع  ّلَص  ِّبَر  َكِِدئاوَفَو ، َكِِدئاوَع  ْنِم  َّظَْحلا  ُمِْهیَلَع  ُرِّفَُوتَو  َِکِلفاَونَو ، َكایاطَع  ْنِم  َءایْـشالا  ُمَُهل  ُلِمُْکتَو  َِکتَمارَکَو ، َِکلَِحن  ْنِم 
َدَدَعَو َّنُهَقْوَف ، امَو  َِکتاوامَـس  الِمَو  ُهَنوُد ، امَو  َکِشْرَع  َۀَنِز   ْ مِْهیَلَع ِّلَص  ِّبَر  اهِرِخِال ، َۀَـیاِهنالَو  اهِدَـمَِال ، َۀَـیاغ  الَو  اِهلَّوَأ ، ِیف  َدَـمَأ  ًةالَص ال 
َکَنیِد َتْدَّیَأ  َکَّنِإ  َّمُهّللَا  ًاَدبَأ . َّنِهِِرئاظَِنب  ًۀَلِصَّتُمَو  ًیضِر ، ْمَُهلَو  ََکل  ُنوُکَتَو  یْفلُز ، َْکنِم  ْمُُهبِّرَُقت  ًةالَـص  َّنُهَْنَیب ، امَو  َّنُهَتَْحت  امَو  َکیِـضَرَأ 

َتْـضَرَْتفاَو َِکناوْضِر ، یلِإ  َۀَـعیِرَّذلا  ُهَْتلَعَج  َِکْلبَِحب ، ُهَْلبَح  َْتلَـصَو  ْنَأ  َدـَْعب  َكِدِالب ، ِیف  ًارانَمَو  َكِدابِِعل ، ًاـمَلَع  ُهَتْمَقَأ  ماـمِِاب  ناَوأ  ِّلُـک  ِیف 
، َنیِذـِئَّاللا ُۀَمْـصِعَوُهَف  ٌرِّخَأَتُم ، ُْهنَع  َرَّخَأَتَی  الَو  ٌمِّدَـقَتُم ، ُهَمَّدَـقَتَی  ّالَأَو  ِِهیْهَن ، َدـْنِع  ِءاـِهْتنِْالا  َو  ِهِْرمَأ  ِلاـِثْتمِاب  َتْرَمَأَو  ُهَتَیِـصْعَم ، َتْرَّذَـحَو  ُهَتَعاـط ،

َْکنُدـَل ْنِم  ِِهتآَو  ِهِیف ، ُهَْلثِم  انْعِزْوَأَو  ِْهیَلَع ، ِِهب  َتْمَْعنَأ  ام  َرْکُـش  َکِِّیلَِول  ْع  ِزْوَأَف  َّمُهّللَا  َنیَِملاْعلا . ُءاـَهبَو  َنیِکِّسَمَتُْملا ، ُةَوْرُعَو  َنِینِمْؤُْملا ، ُفْهَکَو 
ُهْرُْـصناَو َکِـظْفِِحب ، ِهِمْحاَو  َکـِْنیَِعب ، ِهِـعارَو  ُهَدُـضَع ، ِّوَـقَو  َُهرْزَأ ، ْدُدْـشاَو  ِّزَعـالا ، َکـِنْکُِرب  ُهـْنِعَأَو  ًاریِـسَی ، ًاـْحتَف  ُهـَل  ْحَْـتفاَو  ًاریِـصَن ، ًاـناْطلُس 

ام ِِهب  ِیْحَأَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  َّمُهّللا  َُکتاوَلَـص  َِکلوُسَر  َنَنُـسَو  َکَِعئارَـشَو  َكَدوُدُحَو  ََکباتِک  ِِهب  ِْمقَأَو  ِبَلْغالا ، َكِْدنُِجب  ُهْدُدـْماَو  َِکتَِکئالَِمب ،
، َکِطارِـص ْنَع  َنِیبِکاّنلا  ِِهب  ْلِزَأَو  َِکلِیبَس ، ْنِم  َءاّرَّضلا  ِِهب  ِْنبَأَو  َِکتَقیِرَط ، ْنَع  ِرْوَْجلا  َءادَـص  ِِهب  ُلْجاَو  َکـِنیِد ، ِِملاـعَم  ْنِم  َنوُِملاّـظلا  ُهَتاـمَأ 
َُهل اْنلَعْجاَو  ُهَنُّنََحتَو ، ُهَفُّطَعَتَو  ُهَتَمْحَرَو  ُهَتَْفأَر  اَنل  ْبَهَو  َِکئادـْعَأ ، یلَع  ُهَدَـی  ْطُْسباَو  َِکئاِیلْوَِال ، ُهَِبناـج  ِْنلَأَو  ًاـجَوِع ، َكِدْـصَق  َةاـُغب  ِِهب  ْقَْحماَو 

َِکلذـِب ِِهلآَو  ِْهیَلَع  َّمُهّللا  َُکتاوَلَـص  َکـِلوُسَریلِإَو  َکـَْیلِإَو  َنیِِفنْکُم ، ُْهنَع  ِۀَـعَفادُْملاَو  ِِهتَرُْـصن  یلِإَو  َنیِعاـس ، ُهاـضِر  ِیفَو  َنیِعیِطُم ، َنیِعِماـس 
َنیِکِّسَمَتُْملَا ْمِِـهتَوْرُِعب ، َنیِکـِـسْمَتْسُْملَا  مُهَراـثآ ، َنـیِفَتْقُْملَا  ، ْمُـهَجَْهنَم َنـیِِعبَّتُْملَا  ْمِهِماـقَِمب ، َنِیفِرَتـْعُْملا  ُمِهِءاـِیلْوَأ  یلَع  ِّلَـص  َّمُـهّللَا  َنـِیبِّرَقَتُم .

ِتاوَـلَّصلَا مُـهَُنیْعَأ ، ْمِْـهَیلِإ  َنیِّداـْملَا  مُهَماـّیَأ ، َنـیِرِظَْتنُْملَا  ْمِِهتَعاـط ، ِیف  َنیِدِـهَتْجُْملَا  مِهِْرمَِـال ، َنیِمِّلـَـسُْملَا  مِِهتَماـمِِإب ، َنیِّمَتْؤُْـملَا  مِِهتَیـالِِوب ،
ُْبتَو ْمُهَنوُؤُش ، ْمَُهل  ِْحلْصَأَو  ، ْمُهَْرمَأ يْوقَّتلا  یَلَع  ْعَمْجاَو  ْمِهِحاوْرَأ ، یلَعَو  ْمِْهیَلَع  ْمِّلَـسَو  ِتاِحئاّرلا ، ِتایِداْغلا  ِتایِماّنلا  ِتایِکاّزلا  ِتاکَرابُْملا 

ٌمْوَی َۀَـفَرَع ، ُمْوَی  اذـه  َّمُهّللَا  َنیِمِحاّرلا . َمَحْرَأای  َِکتَمْحَِرب  ِمالَّسلا ، ِراد  ِیف  ْمُهَعَم  اـْنلَعْجاَو  َنیِِرفاـْغلاُْریَخَو ، ُمیِحَّرلا ، ُباّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْمِْهیَلَع ،
َكُدـْبَع اَنَأَو  َّمُهّللَا  َكِدابِع . یلَع  ِِهب  َْتلَّضَفَتَو  َکَتَّیِطَع ،  ِهِیف  َْتلَزْجَأَو  َكِْوفَِعب ، ِهِیف  َْتنَنَمَو  َکَتَمْحَر ،  ِهِیف  َتْرَـشَن  ُهَتْمَّظَعَو ، ُهَْتمَّرَکَو  ُهَْتفَّرَش 

ِیف ُهَْتلَخْدَأَو  َکـِْلبََحب ، ُهَتْمَـصَعَو  َکِّقَِحل ، ُهَتْقَّفَوَو  َِکنیِدـِل ، ُهَْتیَدَـه  ْنَّمِم  ُهَْتلَعَجَف  ُهاـّیِإ ، َکـِْقلَخ  َدـَْعبَو  َُهل ، َکـِْقلَخ  َلـْبَق  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  يِذَّلا 
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َكَْرمَأ ََفلاخَف  َِکتَیِـصْعَم ، ْنَع  ُهَْتیَهَنَو  ْرِجَْزنَی ، ْمَلَف  ُهَتْرَجَزَو  ْرِمَتْأَی ، ْمَلَف  ُهَتْرَمَأ  َُّمث  َِکئادـْعَأ ، ِةاداعُمَو  َِکئاِیلْوَأ ، ِةالاوُِمل  ُهَتْدَـشْرَأ  َو  َِکبْزِح ،
َمَْدقَأَف ُهُّوُدَعَو ، َكُّوُدَـع  َِکلذیلَع  ُهَناعَأَو  ُهَتْرَّذَـح ، ام  یلِإَو  ُهَْتلَّیَز  ام  یلِإ  ُهاوَه  ُهاعَد  َْلب  َْکیَلَع ، ًارابِْکتْـسا  َالَو  ََکل  ًةَدـَناعُم  ال  َِکیْهَن ، یلِإ 
ًارِغاص َْکیَدَـی  َْنَیب  اذاَنَأ  اهَو  َلَعْفَی ، ّالَأ  ِْهیَلَع  َْتنَنَم  ام  َعَم  َكِداـبِع  َّقَحَأ  َناـکَو  َكِزُواـجَِتب ، ًاـِقثاو  َكِْوفَِعل ، ًاـیِجار  َكِدـیِعَِوب ، ًاـفِراع  ِْهیَلَع 
ًاِنقُوم َِکتَمْحَِرب ، ًاِذئال  َکِْحفَِـصب ، ًاریِجَتْـسُم  ُُهْتمَرَتِْجا ، اَیاطَْخلا  َنِم  لِیلَجَو  ُُهْتلَّمََحت ، ِبُونُّذلا  َنِم  میِظَِعب  ًافِرَتْعُم  ًاِفئاخ  ًاعِـشاخ ، ًاعِـضاخ  ًالِیلَذ ،

ْنَم یلَع  ِِهب  ُدوَُجت  امب  َّیَلَع  ْدُـجَو  َكِدُّمَغَت ، ْنِم  َفَرَْتقا  ِنَم  یلَع  ِِهب  ُدوُعَت  اِمب  َّیَلَع  ْدـُعَف  ٌِعنام ، َْکنِم  ِینُعَنْمَی  الَو  ٌریُِجم ، َْکنِم  ِینُریُِجی  ـال  ُهَّنَأ 
ُلانَأ ًابیِـصَن  ِمْوَْیلا  اَذه  ِیف  ِیل  ْلَعْجاَو  َِکناْرفُغ ، ْنِم  َکَلَّمَأ  ْنَم  یلَع  ِِهب  َّنُمَت  ْنَأ  َکُمَظاعَتَی  اِمب ْال  َّیَلَع  ُْنْنماَو  َكِْوفَع ، ْنِم  َْکَیلِإ  ِهِدَِیب  یقلَأ 
ْدَقَف ِتاِحلاّصلا  َنِم  ُهُومَّدَـق  ام  ْمِّدَـقُأ  َْمل  ْنِإَو  یِّنِإَو  َكِدابِع ، ْنِم  ََکل  َنوُدِّبَعَتُْملا  ِِهب  ُِبلَْقنَی  اّـمِم  ًاْرفِـص  ِینَّدَُرت  ـالَو  َکـِناوْضِر ، ْنِم  ًاّـظَح  ِِهب 

ُبُْرقَی اِمب ال  َْکَیلِإ  ُْتبَّرَقَتَو  اْهنِم ، یتُْؤت  ْنَأ  َتْرَمَأ  ِیتَّلا  ِباْوبالا  نِم  َُکْتیَتَأَو  َْکنَع ، ِهابْـشالاَو  ِداْدنالاَو  ِدادْضالا  َیْفَنَو  َكَدیِحَْوت ، ُْتمَّدَـق 
ُُهتْعَفَـشَو َكَْدنِع ، اِمب  ِۀَقِّثلاَو  َِکب ، ِّنَّظلا  َنْسُحَو  ََکل ،  ِۀَناِکتْـسِالاَو  ِلُّلَذَّتلاَو  َْکَیلِإ ، َِۀبانِْالِاب  َِکلذ  ُْتعَْبتَأ  َُّمث  ِِهب ، ِبُّرَقَّتلِاب  ّالِإ  َْکنِم  ٌدَحَأ  ِِهب 
ًاعُّرَـضَتَو ًۀَفیِخ  َِکلذ  َعَمَو  ِریِجَتْـسُْملا ، ِِفئاْخلَا  ِریِقَْفلا ، ِِسئاْبلَا  ِلِیلَّذلا ، ِریِقَْحلا  َۀـَلَأْسَم  َُکْتلَأَسَو  َکیِجار ، ِْهیَلَع  ُبیِخَی  ام  َّلَق  يِذَّلا  َِکئاجَِرب 

ُّلَذَأَو َنیِّلَقالا ، ُّلَقَأ  ُدـَْعب  اـَنَأَو  َنیِِعفاّـشلا ، ِۀَعافَِـشب  ًالیِطَتْـسُم  ـالَو  َنیِعیِطُْملا ، ِۀَّلادـِب  ًاـِیلاعَتُم  ـالَو  َنیِرِّبَکَتُْملا ، ِرُّبَکَِتب  ًالیِطَتْـسُمال  ًاذُّوََلتَو ، ًاذُّوَعَتَو 
اَنَأ َنِیئِطاْخلا ، ِراْظنِِإب  ُلَّضَفَتَیَو  َنیِِرثاْعلا ، َِۀلاقِِإب  ُّنُمَی  ْنَم  ایَو  َنِیفَْرتُْملا ، ُهَْدنَیالَو  َنِیئیِـسُْملا ، ِلِجاُعی  َْمل  ْنَم  ایَف  اهَنوُد ، َْوأ  ِةَّرَّذـلا  ُْلثِمَو  َنیِّلَذالا ،
اَنَأ َكَزَرابَو ، َكِدابِع  ْنِم  یفْخَتْـسايِذَّلا  اَنَأ  ًادِّمَعَتُم ، َكاصَع  يِذَّلا  اَنَأ  ًائِرَتُْجم ، َْکیَلَع  َمَدـْقَأيِذَّلا  اـَنَأ  ُِرثاـْعلا ، ُئِطاـْخلا  ُفِرَتْعُْملا  ُءیِـسُْملا 

، ِءایَْحلا ُلِیلَْقلا  اَنَأ  ِِهتَِّیلَِبب ، ُنَهَتْرُْملا  اَنَأ  ِهِسْفَنیلَع ، ِیناْجلا  اَنَأ  َکَسَْأب ،  ْفَخَی  َْملَو  َکَتَوْطَس  ْبَهْرَی  َْمل  يِذَّلا  اَنَأ  َکَنِمَأَو ،  َكَدابِع  َباه  يِذَّلا 
ْنَم ِّقَِحب  َِکنْأَِشل ، َْتیَبَتْجا  ِنَمَو  َِکتَّیَِرب ، ْنِم  َتْرَتْخا  ِنَم  ِّقَِحب  َکِسْفَِنل ، ُهَْتیَفَطْـصا  ِنَِمبَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َْتبَجَْتنا  ِنَم  ِّقَِحب  ِءانِْعلا ، ُلـیِوَّطلا  اـَنَأ 

ِینْدَّمَغَت َِکتاداعُِمب ، ُهَتاداعُم  َتُْطن  ْنَمَو  َِکتالاوُِمب ، ُهَتالاُوم  َْتنَرَق  ْنَم  ِّقَِحب  َِکتَیِـصْعَمَک ، ُهَتَیِـصْعَم  َْتلَعَج  ْنَمَو  َِکتَعاِطب ، ُهَتَعاـط  َْتلَـصَو 
ِۀَناکَْملاَو َْکیََدلیْفلُّزلاَو ، َِکتَعاط ، َلْهَأ  ِِهب  ّیلَوَتَت  اِمب  ِینَّلََوتَو  ًاِبئات ، َكِرافِْغتْـسِاب  َذاعَو  ًالِّصَنَتُم ، َْکَیلِإ  َرَأَج  ْنَم  ِِهب  ُدَّمَغَتَت  اِمب  اذه  یِمْوَیِیف 

، َِکْبنَج ِیف  یِطیِْرفَِتب  ِینْذِـخاُؤتالَو  َِکتاضْرَم ، ِیف  اهَدَـهْجَأَو  َِکتاذ ، ِیف  ُهَسْفَن  َبَْعتَأَو  َكِدـْهَِعبیفَو ، ْنَم  ِِهب  ُدَّحَوَتَت  اِمب  ِینْدَّحََوتَو  َْکنِم ،
ِیف َکْکَرْـشَی  َْملَو  ُهَْدنِع ، ام  َْریَخ  ِینَعَنَم  ْنَم  َجارِْدتْـسا  ِیل  َِکئالْمِِإب  ِینْجِرْدَتْـسَت  الَو  َکِماکْحَأ ، ِةَزَواُجمَو  َكِدوُدُـح ، ِیف  يِرْوَط  يِّدَـعَتَو 

ِِهب َتْدَبْعَتْـساَو  َنِیِتناْقلا ، ِِهب  َْتلَمْعَتْـسا  اَم  یلِإِیْبلَِقب  ْذُخَو  َنِیلوُذْخَْملا ، ِۀَسْعَنَو  َنِیفِرْـسُْملا ، ِۀَنِـسَو  َنِیِلفاْغلا ، ِةَدـْقَر  ْنِمِینْهِّبَنَو  ِیب ، ِِهتَمِْعن  ِلُولُح 
، َْکیَدـَل ُلِواحُأ  اّمَع  ِینُّدُـصَی  َو  َکـْنِم ، یِّظَح  َْنَیبَو  ِیْنَیب  ُلوُحَیَو  َکـْنَع ، ِینُدِـعاُبی  اّـمِم  ِینْذِـعَأَو  َنِینِواـهَتُْملا ، ِِهب  َتْذَْقنَتْـساَو  َنیِدِّبَعَتُْملا ،

َنِم ُقَـحْمَت  ْنَمِیف  ِینْقَحْمَت  ـالَو  َْتدَرَأ ، اـم  یلَع  اـهِیف  َۀَّحاـشُْملاَو  َتْرَمَأ ، ُثـْیَح  ْنـِم  اـْهَیلِإ  َۀََـقباسُْملاَو  َکـَْیلِإ ، ِتاْریَْخلا  َکَلْـسَمِیل  ْلِّهَـسَو 
ْنِم ِینَِّجنَو  َِکُلبُس ، ْنَع  َنِیفِرَْحنُْملا  َنِم  ُرِّبَُتت  ْنَمِیف  ِینْرِّبَُتت  الَو  َِکتْقَِمل ، َنیِضِّرَعَتُْملا  َنِم  ُِکلُْهت  ْنَم  َعَم  ِینِْکلُْهت  الَو  َتْدَعْوَأ ، اِمب  َنیِّفِخَتْسُْملا 

، ِینُقَهَْرت ۀَصَْقنَمَو  ِینُِقبُوی ، ًيوَهَو  ِینُّلُِـضی ، ّوُدَع  َْنَیبَو  ِیْنَیب  ْلُحَو  ، ِءالْمِْالا ِذْـخَأ  ْنِم  ِینْرِجَأَو  يْولَْبلا ، ِتاوََهل  ْنِم  ِینْـصِّلَخَو  ِۀَْـنتِْفلا ، ِتارَمَغ 
اِمب یِّنِحَتْمَت  الَو  َِکتَمْحَر ، ْنِم  ُطُونُْقلا  َّیَلَع  َِبْلغَیَف  َکِیف  ِلَمالا  َنِم  ِینِْسیُْؤت  الَو  َِکبَـضَغ ، َدَْعب  ُْهنَعیـضَْرت  ْنَم ال  َضارْعِإ  یِّنَع  ْضِْرُعت  الَو 

َو َُهل ، ََۀبانِإ  الَو  ِْهَیلِإ ، َِکب  َۀَجاح  الَو  ِهِیف ، َْریَخ  ْنَم ال  َلاسْرِإ  َكِدَی  ْنِم  ِیْنلِـسُْرت  الَو  َِکتَّبَحَم ، ِلْضَف  ْنِم  ِهِیُنلِّمَُحت  اّمِم  ِینَظَْهبَتَف  ِِهب  ِیل  َۀَـقاط  ال 
، َنیِفِّسَعَتُْملا ِۀَلْهَوَو  َنیِّدَرَتُْملا ، ِۀَطْقَس  ْنِم  يِدَِیب  ْذُخ  َْلب  َكِْدنِع ، ْنِم  ُيْزِْخلا  ِْهیَلَع  َلَمَتْـشا  ِنَمَو  َِکتَیاعِر ، ِْنیَع  ْنِم  َطَقَـس  ْنَم  َْیمَر  ِیب  ِمَْرتال 

َتیِـضَرَو ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأَو  ِِهب ، َتِینُع  ْنَم  َِغلابَم  ِینْغَِّلبَو  َِکئامِإ ، َو  َكِدِیبَع  ِتاقَبَط  ِِهب  َْتیَلَْتبا  اَّمِم  ِیِنفاع  َو  َنیِِکلاْهلا ، ِۀَطْرَوَو  َنیِروُْرغَْملا ، ِۀَّلَزَو 
ِِحئابَق ْنَع  َراجِدْزِْالا  َِیْبلَق  ْرِعْـشَأَو  ِتاکَرَْبلِاب ، ُبَهْذَـیَو  ِتانَـسَْحلا ، ُِطبُْحی  اّمَع  ِعْالقِْالا  َقْوَط  ِیْنقِّوَطَو  ًادیِعَـس ، ُهَْتیَّفََوتَو  ًادـیِمَح ، ُهَتْـشَعَأَف  ُْهنَع ،

اّمَع یْهنَت  ۀَِّینَد  اْینُد  َّبُح  ِیْبلَق  ْنِم  ْعِْزنَأَو  ُهُْریَغ ، یِّنَع  َکیِـضُْری  اّمَع ال  َِکب  ّالِإ  ُهُکِرْدُأ  اـِمب ال  ِیْنلَغْـشَت  ـالَو  ِتاـبْوَْحلا ، ِحِـضاوَفَو  ِتاـئِّیَّسلا ،
ِینِینُْدت ًۀَمْصِع  ِیل  ْبَهَو  ِراهَّنلاَو ، ِْلیَّللِاب  َِکتاجانُِمب  َدُّرَفَّتلا  َِیل  ْنِّیَزَو  َْکنِم ، ِبُّرَقَّتلا  ِنَع  ُلِهُْذتَو  َْکَیلِإ ، ِۀَلیِـسَْولا  ِءاِغْتبا  ِنَع  ُّدُصَتَو  َكَْدنِع ،

َنَرَد یِّنَع  ْبِهْذَأَو  ِنایْـصِْعلا ، ِسَنَد  ْنِم  َریِهْطَّتلا  َِیل  ْبَهَو  ِِمئاـظَْعلا ، ِرْـسَأ  ْنـِم  ِینَّکُفَتَو  َکـِمِراحَم ، ِبوُـکُر  ْنَـع  ِینُعَطْقَتَو  َِکتَیْـشَخ ، ْنـِم 
َکِقِیفْوَِتب ِینْدِّیَأَو  ََکلْوَطَو ،  َکَلْـضَف  َّيََدل  ْرِهاظَو  َِکئامْعَن ، َِغباوَس  ِیْنلِّلَجَو  َِکتافاعُم ، َءادِر  ِینِّدَرَو  َِکتَِیفاع ، ِلابْرِِـسب  ِیْنِلبْرَـسَو  ایاطَْخلا ،

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ِینِزُْخت الَو  َِکتَُّوقَو ، َِکلْوَح  َنُود  ِیتَُّوقَوِیلْوَح  یلِإ  ِیْنلِکَت  الَو  ِلَمَْعلا ، ِنَسْحَتْسُمَو  ِلْوَْقلا ، ِّیِـضْرَمَو  ِۀَّیِّنلا ، ِِحلاصیلَع  یِّنِعَأَو  َكِدیِدْسَتَو ،
َْدنِع ِوْهَّسلا  ِلاوْحَأ  ِیف  ِهِیْنمِْزلَأ  َْلب  َكَرْکُـش ، یِّنَع  ْبِهْذـُت  الَو  َكَرْکِذ ، ِینِْـسُنت  الَو  َِکئاِیلْوَأ ، ْيَدَـی  َْنَیب  ِینْحَـضْفَت  الَو  َِکئاِقِللِیُنثَْعبَت ، َمْوَی 

يِدْمَحَو َنِیبِغاّرلا ، ِۀَبْغَر  َقْوَف  َْکَیلِإ  ِیتَبْغَر  ْلَعْجاَو  ََّیلِإ ، ُهَْتیَدْـسَأ  اِمب  َفِرَتْعَأَو  ِهِینَْتَیلْوَأ ، اِمب  َِیْنثُأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأَو  َِکئالِال ، َنِیلِهاْجلا  ِتالَفَغ 
، ََکل َنیِِدناعُْملا  ِِهب  َتْهَبَج  اِمب  ِینْهَبَْجت  الَو  َْکَیلِإ ، ُُهْتیَدْـسَأ  اِمب  ِینِْکلُْهت  الَو  َْکَیلِإِیتَقاف ، َدـْنِع  ِیْنلُذَْـخت  الَو  َنیِدـِماْحلا ، ِدْـمَح  َقْوَف  َكاّیِإ 

یلْوَأ َوُفْعَت  ْنَِأب  َکَّنَأَو  ِةَرِفْغَْملا ، ُلْهَأَو  يْوقَّتلا  ُلْهَأَو  ِناـسْحِْالِاب ، ُدَوْعَأَو  ِلْـضَْفلِاب ، یلْوَأ  َکَّنَأَو  َکـَل ،  َۀَّجُْحلا  َّنَأ  ُمَلْعَأ  ٌمِّلَـسُم ، َکـَل  یِّنِإَـف 
ام ِیتآ  ُْثیَح ال  ْنِم  ُّبِحُأ  ام  ُُغْلبَتَو  ُدـیِرُأ ، اِمب  ُمِظَْتنَت  ًۀَـبِّیَط  ًةایَح  ِیِنیْحَأَف  َرَهْـشَت ، ْنَأ  یلِإ  َْکنِم  ُبَْرقَأ  َُرتْسَت  ْنَأـِب  َکَّنَأَو  َِبقاـُعت ، ْنَأـِب  َکـْنِم 

ِینْعَـضَو َکِْقلَخ ، َْدنِع  ِینَّزِعَأَو  َْکیَدَی ، َْنَیب  ِیْنلِّلَذَو  ِِهنیِمَی ، ْنَعَو  ِْهیَدَـی  َْنَیب  ُهُرُون  یعْـسَی  ْنَم  َۀَْـتیِم  ِیْنتِمَأَو  ُْهنَع ، َْتیَهَن  ام  ُبِکَتْرَأ  الَو  ُهَرْکَت ،
ِلُولُح ْنِمَو  ِءادـْعالا ، ِۀَتامَـش  ْنِم  ِینْذِـعَأَو  ًاْرقَفَو ، ًۀَـقاف  َْکَیلِإ  ِینْدِزَو  یِّنَع ، ٌِّینَغ  َوُه  ْنَّمَع  ِیِننْغَأَو  َكِدابِع ، َْنَیب  ِینْعَفْراَو  َکـِب ، ُتْوَلَخ  اذِإ 

، ُُهتانَأ الَْول  ِةَریِرَْجلا  یَلَع  ُذِـخْالاَو  ُهُْملِح ، الَْول  ِشْطَْبلا  یَلَع  ُرِداْقلا  ِِهب  ُدَّمَغَتَی  اـِمب  یِّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  اَـمِیف  ِینْدَّمَغَت  ِءاـنَْعلاَو ، ِّلُّذـلا  َنِمَو  ِءـالَْبلا ،
ِیل ْعَفْـشاَو  َِکتَرِخآ ، ِیف  ُهَْلثِم  ِینْمُِقت  الَف  َكاْینُدِیف  ۀَحیِـضَف  َماـقَم  ِینْمُِقت  َْمل  ْذِإِو  َکـِب ، ًاذاِول  اـْهنِم  ِینِّجَنَف  ًاءوُس  َْوأ  ًۀَْـنِتف  مْوَِقب  َْتدَرَأ  اذِإَو 

ِینْمُـسَتال َو  ِیئاَهب ، اَهل  ُبَهْذَی  ًۀَعِراق  ِینْعَْرقَت  الَو  ِیْبلَق ، ُهَعَم  وُسْقَی  ًاّدَـم  ِیل  ْدُدْـمَت  الَو  اِهثِداوََحب ، َكِدـِئاوَف  َمیِدَـقَو  اهِرِخاوَِأب ، َِکنَنِم  َِلئاوَأ 
ِیف ِیتَْبیَه  ْلَعِْجا  اهَنوُد ، ُسِجوُأ  ًۀَـفیِخ  الَو  اِهب ، ُسِْلبُأ  ًۀَـعْوَر  ِینْعَُرت  الَو  ِیناکَم ، اِهلْجَأ  ْنِم  ُلَهُْجی  ًۀَـصیِقَن  الَو  يِرْدَـق ، اـَهل  ُرُغْـصَی  ًۀَسیِـسَخ 

 ، ََکل ِدُّجَهَّتلِاب  يِدُّرَفَتَو  َِکتَدابِِعل ، ِهِیف  یِظاقیِِإب  ِیْلَیل  ْرُمْعاَو  َِکتایآ ، ِةَوـِالت  َدـْنِع  ِیتَبْهَرَو  َكِراذـْنِإَو ، َكِراذـْعِإ  ْنِم  يِرَذَـحَو  َكِدـیِعَو ،
الَو َِکباذَـع ، ْنِم  اُهلْهَأ  ِهِیف  اّمِم  ِیتَراجِإَو  َكِران ، ْنِم  ِیتَبَقَر  ِكاکَف  ِیف  َكاّیِإِیَتلَزانُمَو  َِکب ، یِِجئاوَح  ِلاْزنِإَو  َْکَیلِإ ، ِینوُکُِـسب  يِدُّرََجتَو 
الَو َرَظَن ، ْنَِمل  ًۀَْـنِتف  الَو  َرَبَتْعا ، ِنَِمل  ًالاکَن  الَو  َظَعَّتا ، ِنَِمل  ًۀَـظِع  ِیْنلَعَْجت  الَو  نیِح ، یّتَح  ًاـیِهاَس  ِیتَرْمَغ  ِیف  ـالَو  ًاـهِماع ، ِیناـیْغُط  ِیف  ِینْرَذـَت 
الَو ََکل  ًاّیِرْخُس  الَو  َکِْقلَِخل ، ًاوُزُهِینْذِخَّتَت  الَو  ًامْـسِج ، ِیل  ْلِّدَُبت  َو ال  ًامِْـسا ، ِیل  ْرِّیَُغت  الَو  يِْریَغِیب ، ْلِْدبَتْـسَت  الَو  ِِهب ، ُرُکْمَت  ْنَمِیف  ِیب  ْرُکْمَت 

ِیْنقِذَأَو َکِمیِعَن ، ِۀَّنَجَوَِکناْحیَرَوَکِحْوَرَو  َِکتَمْحَر ، َةَوالَحَو  َكِْوفَع  َدَْرب  ِینْدِـجْوَأَو  ََکل ،  ِماِقْتنِالِاب  ّالِإ  ًاـنَهَتْمُم  ـالَو  َکـِتاضْرَِمل ، ّـالِإ  ًاـعَبَت 
، ًۀَِحبار ِیتَراِجت  ْلَعْجاَو  َِکتافَُحت ، ْنِم  ۀَفُْحِتب  ِینْفِْحتَأ  َو  َكَْدنِعَو ، َْکیََدل  ُِفلُْزی  امِیف  ِداِهتْجِالاَو  َِکتَعَـس ، ْنِم  ۀَعَِـسب  ُّبُِحت  اِمل  ِغارَْفلا  َمْعَط 

اهَعَم ْرَذـَت  الَو  ًةَرِیبَک ، الَو  ًةَریِغَـص  ًابُونُذ  اهَعَم  ِْقُبت  ال  ًاـحوُصَن ، ًۀـَبَْوت  َّیَلَع  ُْبتَو  َكَءاـِقل ، ِیْنقِّوَشَو  َکَـماقَم ،  ِینْفِخَأَو  ةَرِـساخ ، َْریَغ  ِیتَّرَکَو 
، َنیِقَّتُْملا َۀَْیلِح  ِینِّلَحَو  َنیِِحلاّصِلل ، ُنوُکَت  امَک  ِیل  ْنُکَو  َنیِعِشاْخلایَلَعِیْبلَِقب ، ْفِطْعاَو  َنِینِمْؤُْمِلل ، يِرْدَص  ْنِم  َّلِْغلا  ِعِْزناَو  ًةَریِرَس ، الَو  ًۀَِینالَع 
، َّيََدل اِهتامارَک  ْرِهاظَو  َّیَلَع ، َِکتَمِْعن  َغُوبُس  ْمِّمَتَو  َنِیلَّوالا ، َۀَصْرَع  ِیب  ِفاَوو  َنیِرِخْالاِیف ، ًایِمانًارْکِذَو  َنیِِرباْغلا ، ِیف  قْدِص  َناِسل  ِیل  ْلَعْجاَو 

َِفئارَش ِیْنلِّلَجَو  َِکئایِفْصَِال ، اهَْتنَّیَز  ِیتَّلا  ِنانِْجلا  ِیف  َِکئاِیلْوَأ  ْنِم  َنِیبَیْطالا  َِیب  ْرِواجَو  ََّیلِإ ، َِکبِهاوَم  َِمئارَک  ْقُسَو  يِدَی ، َكِِدئاوَف  ْنِم  َْالْمِإ 
ِتامیِظَِعب ِینِْـسیاُقت  الَو  ًاْنیَع ، ُّرَقَأَو  اهُأَّوَبَتَأ  ًۀـَباثَمَو  ًاِّنئَمْطُم ، ِْهَیلِإ  ِيوآ  ًالیِقَم  َكَدـْنِع  ِیل  ْلَـعْجاَو  َکـِئاّبِحَِال ، ِةَّدَـعُْملا  ِتاـماقَْملا  ِیف  َکـِلَِحن 
ِبِهاوَْملا َمَِسق  ِیل  ْلِزْجَأَو  ۀَمْحَر ، ِّلُک  ْنِم  ًاقیِرَط  ِّقَْحلا  ِیف  ِیل  ْلَعْجاَو  ۀَْهبُشَو ، ّکَش  َّلُک  یِّنَع  ْلِزَأَو  ُِرئارَّسلایَْلُبت ، َمْوَی  ِینِْکلُْهت  الَو  ِِرئارَْجلا ،

اِمب ِیْنلِمْعَتْـساَو  ََکلَوُه ،  اِمل  ًاغَْرفَتْـسُم  یِّمَهَو  َكَدـْنِع ، اِمب  ًاـِقثاو  ِیْبلَق  ْلَـعْجاَو  َکـِلاْضفِإ ، ْنِم  ِناـسْحِْالا  َظوُظُح  َّیَلَع  ْرِّفَوَو  َکـِلاَون ، ْنِم 
َۀَعَّسلاَو َۀَّحِّصلاَو  َةاـفاعُْملاَو  َۀَـعَّدلاَو  َفاـفَْعلاَو  ینِْغلا  َِیل  ْعَمْجاَو  َکَـتَعاط ،  ِلوـُقُْعلا  ِلوُـهُذ  َدـْنِع  ِیبـْلَق  ْبِرْـشَأ  َو  َکَتَِـصلاخ ،  ِِهب  ُلِمْعَتْـسَت 
ِبَلَّطلا ِنَع  یِهْجَو  ْنُصَو  َِکتَْنِتف ، ِتاغََزن  ْنِم  ِیل  ُضِْرعَی  اِمبِیتاوَلَخ  الَو  َِکتَیِصْعَم ، ْنِم  اُهبوُشَی  اِمب  ِیتانَسَح  ِْطبُْحت  الَو  َۀَِیفاْعلاَو ، َۀَنِینْأَمُّطلاَو 

، ًاریِـصَنَو ًادَـی  َِکباتِک  ِوْحَم  یلَع  ْمَُهل  الَو  ًاریِهَظ ، َنیِِملاّـظِلل  ِیْنلَعَْجت  ـال  َو  َنیِقِـساْفلا ، َدـْنِع  اـم  ِساـِمْتلا  ِنَع  ِینَّبُذَو  َنیَِملاـْعلا ، َنِم  دَـحَأ  یلِإ 
، َنِیبِغاّرلا َنِم  َْکَیلِإ  یِّنِإ  ِعِساْولا ، َِکقْزِرَو  َکـِتَْفأَرَو  َکـِتَمْحَرَو  َکـَِتبَْوت  َباْوبَأ  ِیل  ْحَْـتفاَو  اـِهب ، ِینیِقَت  ًۀَـطایِح  ُمَلْعَأ  ـال  ُْثیَح  ْنِم  ِینْطُحَو 

دَّمَُحم یلَع  ُهللایَّلَـصَو  َنیَِملاْعلا ، َّبَر  ای  َکِهْجَو  َءاـِغْتبا  ِةَرْمُْعلاَو  ِّجَْـحلا  ِیف  يِرُمُع  َِیقاـب  ْلَـعْجاَو  َنیِمِْعنُْملا ، ُْریَخ  َکَّنِإ  َکَـماْعنِإ  ِیل  ْمِْمتَأَو 
«. َنیِِدبْالا ََدبَأ  ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  ُمالَّسلاَو  َنیِرِهاّطلا ، َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآَو 

هفرع زور  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترایز 
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زور نیارد  ترـضح  نآ  يارب  هک  یترایز  دشاب و  یم  مالـسلا ) هیلع   ) ادهـشلادیس ترـضح  ترایز  فیرـش ، زور  نیا  تابحتـسم  هلمج  زا 
هب نادنمقالع  دـننک ، یم  ادـیپ  ار  ترـضح  نآ  ترایز  قیفوت  البرک  سّدـقم  نیمزرـس  رد  هک  دراد  یناسک  هب  صاصتخا  تسا ، هدـش  لقن 
زور نیا  رد  تسا  هدـمآ  باتک  نیا  تسخن  لصف  رد  هک  ار  هعماـج  اـی  ثراو  تراـیز  ناـمه  دـنناوتیم  رود ، هار  زا  ترـضح  نآ  تراـیز 

. دنناوخب

مارحلارعشم هب  فوقو  تاّبحتسم  زا  یخرب 

( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  دـشاب ، رافغتـسا  لاح  رد  هدرک و  تکرح  مارحلارعـشميوس  هب  تافرع  زا  مارآ  یلد  اـب  یجاـح  تسا  ّبحتـسم 
هفلدزم ات  ار  زامن  تسا  ّبحتسم  و  دهدن ، رازآ  ار  یسک  دنک و  تکرح  لومعم  روط  هب  هکلب  ، هتـسهآ هن  دور و  دنت  هن  نتفر  هار  رد  دومرف :

اـشع زامن  زا  دعب  ار  برغم  لفاون  و  دـنک ، عمج  هماقا  ود  ناذا و  کی  اب  ار  زامن  ود  ره  و  درذـگب ، زین  بش  ثلث  هچ  رگا  دزادـنا ، ریخأت  هب 
رد و  دزادـناین ، ریخأت  هب  ار  اشعو  برغم  زامن  دـیاب  دیـسر ، یعناـم  بش  فصن  زا  شیپ  هفلدزم  هب  ندیـسر  زا  هکیتروصرد  و  دروآ ، اـجب 
( ، دشاب وا  ّجح  لّوا  لاس   ) دشاب هرورـص  یجاح  رگاو  دیامن ، لوزن  تسار  فرطزا  يداو  طسو  رد  هک  تسا  ّبحتـسمو  دـناوخب . هار  نایم 

ار اعد  نیاو  درب ، رسب  یهلا  تعاطاو  تدابع  هب  دشاب  نکمم  هک  رادقم  ره  ار  بش  نآ  و  دراذگب ، مدق  مارحلارعشم  رد  هک  تسا  ّبحتـسم 
ِیف ِیل  ُهَعَمَْجت  ْنَأ  َُکْتلَأَس  يِذَّلا  ِْریَْخلا  َنِم  ِینِْـسیُْؤت  َّمُهّللَا ال  ِْریَْخلا . َعِماوَج  اهِیف  ِیل  َعَمَْجت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌعْمَج . ِهِذه  َّمُهّللَا  :» دـناوخب

ّبحتـسم دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ِّرَّشلا .» َعِماوَج  ِینَیِقَت  ْنَأَو  اذـهِیلِْزنَم ، ِیف  َكَءاِیلْوَأ  َْتفَّرَعاـم  ِینَفِّرَُعت  ْنَأ  َکـَْیلِإ  ُُبلْطَأَو  ِیْبلَق ،
قح ترـضح  تالّـضفتو  اهتمعن  زا  دناوتب  هک  رادقم  ره  هب  و  دروآ ، اجب  ار  یهلا  يانث  دـمح و  تراهط  لاح  رد  حبـص  زامن  زا  دـعب  تسا 
َنِم ِیتَبَقَر  َُّکف  ِمارَْحلاِرَعْشَْملا ، َّبَر  َّمُهّللَا  : » دناوخب زین  ار  اعد  نیاو  دیامن ، اعد  هاگنآ  دتسرفب ، تاولص  دّمحم  لآو  دّمحم  رب  و  دنک ، رکذ 

، لوُؤْسَم ُْریَخَو  ّوُعْدَـم  ُْریَخَو  ِْهَیلِإ ، بُولْطَم  ُْریَخ  َْتنَأ  َّمُهّللَا  ِْسنِْالاَو ، ِّنِْجلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـش  یِّنَع  ْأَرْدا  َو  ِلـالَْحلا ، َکـِقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأَو  ِراـّنلا ،
َنِم يْوقَّتلا  ِلَعْجا  َُّمث  ِیتَئیِطَخ ، ْنَع  َزَواَجت  ْنَأَو  ِیتَرِذـْعَم ، َلَبْقَتَو  ِیتَْرثَع ، ِینَلیُِقت  ْنَأ  اذـه  ِینِطْوَم  ِیف  ِیتَِزئاج  ْلَـعْجاَف  ٌةَِزئاـج ، دـِفاو  ِّلُِـکلَو 

. تسا هناد  داتفه  اـهنآ  عومجم  هک  درادرب ، هفلدزم  زا  دومن  دـهاوخ  یمر  اـنم  رد  هک  ار  ییاـه  هزیر  گنـس  تسا  ّبحتـسم  ِيداز .» اْینُّدـلا 
ْمِّلَـس َّمُهّللَا  : » دیوگب دنک و  َهلَوْرَه  مدق  دص  رادقم  هب  دیـسر ، رّـسحم  يداو  هبو  درک  تکرح  انم  يوس  هب  هفلدزم  زا  یتقو  تسا  ّبحتـسمو 

 «. يِدَْعب ُتْکََرت  ْنَمِیفِینُْفلْخاَو  ِیتَوْعَد ، ْبِجَأَو  ِیَتبَْوت ، ْلَْبقاَو  يِدْهَع ، ِیل 

تارمج یمر  تاّبحتسم 

هتفرگ تسد  رد  ار  اه  گنس  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما   . 2 تراهط .  . 1 تسا : ّبحتـسم  زیچ  دنچ  تارمج  یمر  رد 
ریبکت دزادنا  یم  هک  یگنـس  ره  اب   . 3 ِیلَمَع .» ِیف  َّنُهْعَفْراَو  ِیل ، َّنِهِـصْحَأَف  ِیتایَـصَح ، ِهِذه  َّمُهّللَا  : » دناوخب ار  اعد  نیا  تسا ، یمر  هدامآو 

. َکِِّیبَن ِۀَّنُسیلَعَو  َِکباتِِکب  ًاقیِدْصَت  َّمُهّللَا  َناْطیَّشلا . یِّنَع  ْرَحْدا  َّمُهّللَا  ُرَبْکَأ . ُهللاَا  : » دناوخب ار  اعد  نیا  دزادنا  یم  هک  یگنـس  رهاب   . 4 دیوگب .
هلصاف عارذ  هدزناپ  ات  هد  هرمج ، وا و  نایم  هبقع  هرمج  رد   . 5 ًاروُفْغَم .» ًاْبنَذَو  ًاروُکْشَم ، ًایْعَسَو  ًالُوبْقَم ، ًالَمَعَو  ًاروُْربَم ، ًاّجَح  ِیل  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا 

ار یطـسُوو  یلُوا  هرمجو  دیامن ، یمر  هلبق  هب  تشپو  هرمج  هب  ور  ار  هبقع  هرمج   . 6 دتسیاب . هرمج  رانک  یطسُو  یلُوا و  هرَمَج  رد  و  دشاب ،
دوخ ياج  هب  تشگرب  زا  سپ   . 8 دزادنیب . تداهش  تشگنا  ِنخان  ابو  هدراذگ ، ماهبا  تشگنا  رب  ار  هزیر  گنس   . 7 دیامن . یمر  هلبق  هب  ور 

«. ُریِصَّنلا َمِْعنَویلْوَْملا  َمِْعنَو  ُّبَّرلا ، َمِْعنَف  ُْتلَّکََوت ، َْکیَلَعَو  ُْتِقثَو ، َِکب  َّمُهّللَا  : » دناوخب ار  اعد  نیا  انم ، رد 

ینابرق بادآ 

ینابرق  . 2 دشاب . دنفـسوگ  دوبن  مه  واگ  رگاو  واگ ، دوبن  رگا  دشاب . رتش  ینابرق  نّکمت ، تروصرد   . 1 تسا : زیچ  دنچ  ینابرق  تاّبحتسم 
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 . 4 دـشاب . رن  سنج  زا  ندوب  زب  ای  دنفـسوگ  تروصردو  دـشاب . هدام  سنج  زا  ندوب  واگ  اـی  رتش  تروصرد   . 3 دشاب . قاچ  هبرف و  رایـسب 
هزین ای  دراک  دتسیاب . وا  تسار  بناج  زا  صخش  و  دندنبب . ار  وا  يوناز  ات  اه  تسد  رس  زا  و  دننک . رحن  ار  وا  هداتسیا  تسا  رتش  ینابرق  رگا 

ار اعد  نیا  رحن  ای  حبذ  ماگنهو  هداد ، رارق  هلبق  هب  ور  ار  ینابرق  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دََرب . ورف  وا  ندرگ  لادوگ  هب  رجنخ  ای  و 
ِّبَر ِهِّلل  یتامَمَو  َيایْحَمَو  یِکُُسنَو  ِیتالَص  َّنِا  َنیِکِرْشُْملا ، َنِم  اَنَأ  امَو  ًاِملْسُم  ًافِینَح  َضْرالاَو  ِتاوامَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  : » دناوخب

«. یِّنِم ْلَّبَقَت  َمُهّللَا  ُرَبْکَأ ، ُهللاَو  ِهللا  ِمِْسب  ََکلَو  َْکنِم  َّمُهّللَا  َنیِِملْسُْملا ، َنِم  اَنَأَو  ُتِْرُما  َِکلِذبَو  َُهل ، َکیِرَش  ال  َنیَِملاْعلا ،

ریصقتو قلح  تاّبحتسم 

ِْینِطْعَأ َّمُهّللَا  :» دناوخب ار  اعد  نیا  و  دنک ، ادتبا  ار  رـس  شیپ  تسار  بناج  زا  و  هدرک ، يراج  نابز  رب  ار  ادخ  مان  هلبق  هب  ور  تسا  ّبحتـسم 
دوخ همیخ  رد  انم  رد  ار  دوخ  رس  يوم  تسا  ّبحتسم  زینو  ٌریِدَق .» ءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  تافَعاضُم ، تانَسَحَو  ِۀَمایِْقلا ، َمْوَی  ًارُون  ةَْرعَش  ِّلُِکب 

. دریگب ار  اه  نخان  نینچ  مه  و  هتفرگ ، دوخ  براش  شیر و  فارطا  زا  قلح  زا  دعب  هک  تسا  نیا  رتهب  و  دیامن ، نفد 

انم تاّبحتسم 

هکم هب  هکنیا  زا  تسا  رتهب  انم  رد  ندنام  نیا  و  دنامب ، انم  رد  ار  مهدزیسو  مهدزاود  مهدزای ، ینعی  قیرشت  ماّیا  یجاح  تسا  ّبحتـسم   . 1
نآ لّوا  هک  زامن  هد  زا  دعب  انم  ریغ  ردو  بجاو  زامن  هدزناپ  زا  دـعب  انم  رد  یجاح  تسا  ّبحتـسم   . 2 دهد . ماجنا  یّبحتسم  فاوط  و  هتفر ،

ام یلَع  ُربْکَأ  ُهللاَا  ُدْـمَْحلا ، ِهِّللَو  رَبْکَأ  ُهللاَا  ُرَبْکَأ ، ُهللاَو  ُهللا  ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  ُرَبْکَأ ، ُهللاَا  ُرَبْکَأ  ُهللاَا  : » دـناوخب ار  تاریبکت  نیا  تسا ، دـیع  زور  رهظ  زاـمن 
«. انْالبَأ ام  یلَع  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  ِماْعنالا ، ِۀَمیَِهب  ْنِم  انَقَزَر  ام  یلَع  ُرَبْکَأ  ُهللاَا  انادَه ،

ْفیَخ دجسم  تاّبحتسم 

زامن هاگیاج  ّلحم  نیرتهب  و  دناوخب ، ْفیَخ  دجسم  رد  بحتسم  هچو  بجاو  هچ  ار  دوخ  يزور  هنابش  ياهزامن  یجاح  تسا  ّبحتـسم   . 1
دص  . 2 دراد . رارق  رس  تشپ  پچو و  تسار  تمس  زاو  هلبق  فرط  زا  عارذ  یـس  ات  هرانم  زا  هک  دشاب  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ّیبن 

هاگیاج رد  زامن  تعکر  شـش  ندناوخ   . 5 نتفگ . ُدْمَْحلَا ِهللا  هبترم  دـص   . 4 نتفگ . هللا  َّالِإ  َهلِإ  ـال  هبترمدـص   . 3 نتفگ . هللا  َناْحبُـس  هبترم 
. دهد ماجنا  مهدزیس  زور  هّکم  هب  تعجارم  ماگنه  ار  زامن  نیا  تسا  رتهب  و  دجسم ، یلصا 

همّظعم هّکم  هب  تشگرب  تاّبحتسم 

هیلع  ) قداص ماـما  زا   . 3 مالّـسلا . بابزا  مارحلا  دجـسم  هب  ندـش  دراو   . 2 مارحلا . دجـسمو  همّظعم  هکم  رهـش  هب  دورو  تـهج  لـسغ   . 1
یِّنِعَا َّمُهّللَا  : » ناوخب ار  اعد  نیاو  تسیاب ، دجـسم  رد  رب  يدش  فّرـشم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  نابرق  دیع  زور  رگا  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا )

یِّنِإ َّمُهّللَا  ِیتَجاِحبِینَعِجَْرت .  ْنَأَو  ِیبُونُذ ، ِیل  َرِفْغَت  ْنَأ  ِِهْبنَِذب ، ُفِرَتْعُْملا  ِلِیلَّذلا  ِلِیلَْعلا  ََۀلَأْسَم  َُکلَأْسَأ  ِیل ، ُهْمِّلَسَو  َُهل  ِینْمِّلَسَو  َکِکُُسن ، یلَع 
ِّرَطْـضُْملا ََۀلَأْسَم  َُکلَأْسَأ  َكِرَدَِقب ، ًایِـضار  َكِْرمَِال ، ًاِعبَّتُم  َکَتَعاط ،  ُّمُؤَاَو  َکَتَمْحَر ،  ُُبلْطَا  ُْتئِج  َُکْتَیب ، ُْتیَْبلاَو  َكُدََـلب ، ُدَـلَْبلاَو  َكُدـْبَع ،

«. َِکتَمْحَِرب ِراّنلا  َنِم  ِینَریُِجتَو  َكَْوفَع ، ِینَغِّلَُبت  ْنَأ  َِکَتبوُقُِعل ، ِِفئاْخلَا  َِکباذَع ، ْنِم  ِقِفْشُْملَا  َكِْرمَِال ، ِعیِطُْملَا  َْکَیلِإ ،

همّرکم هّکم  لامعاو  تاّبحتسم 

نآرق  . 3 دیامن . ظفح  دوخ  رد  ار  هّبنتو  رّکذت  تلاحو  دیوگب ، رایسب  ار  ادخ  رکذ   . 2 دروآ . اجب  مارحلا  دجسم  رد  ار  بجاو  ياهزامن   . 1
هبعک هب  رایسب   . 4 دنیبب . ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ترضحو  هدید ، تشهب  رد  ار  دوخ  ياج  هکنیا  رگم  دریمن  ات  دیامن ، متخ  ار 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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فاوط نادـنواشیوخ  رداـم و  ردـپو و  دوـخ  يارب  دـناوتب  هک  هزادـنا  ره  هب   . 5 دوشیم . ناـهانگ  شزرمآ  بجوم  هک  دـنک ، هاـگن  همّظعم 
ماـجنا عادو  فاوط   . 7 دـشونب . مزمز  بآ  زا   . 6 دراد . رایـسب  باوث  دیامن  فاوط  لاس  ماّیا  دادعت  هب  دـناوتب  رگاو  دـهد ، ماجنا  یّبحتـسم 

. دهد

عادو فاوط 

ارینامی نکر  دوسـألارجح و  رود  ره  ردو  دـیامن ، عادو  فاوط  تسا  ّبحتـسم  دور ، نوریب  هکمزا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  يارب  هک  نادـب 
ًالبق هک  ار  یتاّبحتسم  دسر  تسا  ینامی  نکر  کیدزن  تسا و  مزتلم  نآ  رگید  مان  هک  راجتـسم  هب  نوچ  و  دنک ، مالتـسا  ناکما  تروصرد 

، دنابـسچب هبعک  هناخ  هب  ار  دوخ  مکـشو  هدومن ، مالتـسا  ار  دوسألارجح  دعب  دنک . اعد  دهاوخ  هچنآو  دروآ ، اجب  دش  رکذ  ناکم  نآ  يارب 
ار اعد  نیاو  دتسرفب ، وا  لآو  ربمغیپ  رب  تاولصو  دیامن ، یهلا  يانثو  دمحو  هتشاذگ ، رد  فرط  هب  ار  رگید  تسدو  رَجَح  رب  ار  تسد  کی 

َغََّلب اـمَک  َّمُـهّللَا  َکـِْقلَخ . ْنـِم  َکـِتَرَیِخَو  َکِّیَِجنَو ، َکـِبِیبَحَو  َکـِنیِمَأَو ، َکِِّیبـَنَو  َکـِلوُسَرَو ، َكِدــْبَع  دَّمَُحمیلَع  ِّلَـص  َّمُـهّللَا  :» دــناوخب
ام ِلَْضفَِأب  ِیل ، ًاباجَتْـسُم  ًاحِْجنُم  ًاِحْلفُم  ِیْنِبْلقا  َّمُهّللَا  ُنیِقَْیلا . ُهاتَأ  یّتَح  َِکْبنَج  ِیف  َِيذُوأَو  َكِْرمَِأب ، َعَدَـصَو  َِکلِیبَسِیف ، َدَـهاجَو  َِکتالاسِر ،
ْنَم َلَْـضفَأ  ُهَْتیَطْعَأ  يِذَّلا  َلـْثِم  ِینَیِطُْعت  ْنَأ  َُبلْطَأ  ْنَأ  ِینُعَـسَی  اّـمِم  ، ) ِۀَِـیفاْعلاَو ِناوْـضِّرلاَو  ِۀَـکَرَْبلاَو  ِةَرِفْغَْملا  َنِم  َكِدـْفَو  ْنِم  ٌدَـحَأ  ِهـِب  ُعِـجْرَی 

َكُْدبَع یِّنِإ  َّمُهّللَا  َِکْتَیب . ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  َّمُهّللَا ال  ِلباق . ْنِم  ِهِیْنقُزْراَف  ِینَْتیَیْحَأ  ْنِإَو  ِیل  ْرِفْغاَف  ِینَّتَمَأ  ْنِإ  َّمُهّللَا  ِْهیَلَعِینُدیَِزتَو ) َكَدَبَع ،
َِکب یِّنَظ  ِنْسُح  ِیف  َناک  ْدَـقَو  َکَْنمَأَو ،  َکَمَرَح  ِینَْتلَخْدَأ  یّتَح  َكِدِالب ، ِیف  ِینَتْرَّیَـسَو  َِکتَّباد ، یلَع  ِینَْتلَمَح  َِکتَمَأ ، ُْنباَو  َكِدـْبَع  ُْنباَو 
َنْالا َنِمَف  ِیلْرِفْغَت  َْمل  َْتنُک  ْنِإَو  ِینْدِعاُبتالَو ، یْفلُز ، َْکَیلِإ  ِیْنبِّرَقَو  ًیـضِر ، یِّنَع  ْدَدْزاَف  ِیبُونُذ  ِیل  َتْرَفَغ  ْدَق  َْتنُک  ْنِإَف  ِیبُونُذ ، ِیلَرِفْغَت  ْنَأ 

الَو َِکب  لِْدبَتْـسُم  الَو  َِکْتَیب ، ْنَع  الَو  َْکنَع  بِغار  َْریَغ  ِیل  َْتنِذَأ  َْتنُک  ْنِإ  ِیفارِْـصنا ، ُناَوأ  اذهَو  يِراد ، َِکْتَیب  ْنَع  يْأنَت  ْنَأ  َْلبَق  ِیل  ْرِفْغاَف 
ُِّیلَو َکَّنِإَف  ِیلایِع ، َو  َكِداـبِع  َۀـَنوُؤَم  ِینِفْکاَو  ِیلْهَأ ، ِینَغِّلَُبت  یّتَح  ِیلامِـش ، ْنَعَو  ِینیِمَی  ْنَعَو  یِْفلَخ  ْنِمَو  َّيَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ِینْظَفْحا  َّمُهّللَا  ِِهب .
انِّبَر یلِإ  ، َنوُدـِماح اـنِّبَِرل  َنوُدـِباع  َنُوِبئاـت  َنُوِبئآ  : » دـناوخب ار  اـعُد  نیاو  دـماشایب ، مزمز  بآ  زا  يرادـقم  سپ  یِّنِمَو .» َکـِْقلَخ  ْنِم  َکـِلذ 

«. ُهللا َءاش  ْنِإ  َنوُعِجار  ِهللا  یلِإ  َنُوبِغار ،

همّرکم هّکم  هکّربتم  ياهرازم  ترایز  ّمود : شخب 

همّرکم هّکم  ياهرازم  هرابرد  هاتوک  یحیضوت 

ترایزو ناگتشذگ  دای  هتفرگ ، رارق  نید  نایاوشیپو  راهطا  هّمئا  هیصوتو  هّجوت  دروم  ناوارف  تادیکأت  اب  هک  هدنزاسو  دیفم  لامعا  زا  یکی 
نآ روبق  رانک  رد  روضح  اـب  دـنناوت  یم  مرتحم  جاّـجح  تسا و  صخـشم  هّکم  رد  هک  يدـقارم  ّلـحم  ساـسا  نیارب  دـشاب . یم  ناـنآ  روبق 

: ددرگ یم  يروآدای  دنیامن ، ضیف  كرد  رود  زا  ای  ناراوگرزب 

بلاطوبا ناتسربق   . 1

هراشا

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  و  تسا ، رباقم  فرـشا  عیقب  زا  سپ  دوشیم  هتفگ  زین  یّلعُملا  ۀّنجو  نوُجُح  نآ  هب  هک  بلاطوبا  ناتـسربق 
بلاط وبا  ترضح  ربمایپ ، ّدج  بلّطملادبع  ترضح  ربمایپ ، يالعا  ّدج  فانمدبع  ترـضح  اجنآ  رد  و  دنا . هتـشاد  دمآوتفر  اجنآ  هب  رّرکم 
نفدم یلوق  ربانبو  دنشاب . یم  نوفدم  نینمؤم ، زا  يرایسب  عمجو  گرزب  ياملع  زا  يا  هّدعو  ربمایپ ، رسمه  هجیدخ  ترضح  ربمایپ ، يومع 

ءاْوبَأ رد  باـنج  نآ  ربق  هک  تسا  نیا  روهـشم  هچ  رگ  دراد . رارق  ناتـسربق  نیا  رد  زین  بهو » تنب  هنمآ   » مرکَا ّیبن  ترـضح  همّرکم  هدـلاو 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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. تسا هنیدم  هّکم و  نیب 

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

ُمالَّسلَا يرَْولا ، ِْریَخ  َّدَـج  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِلِیلَْخلا ، َمیِهاْربِإ  ِةَرَجَـش  ْنِم  ُرِْمثُْملا  ُنْصُْغلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُلِیبَّنلا ، ُدِّیَّسلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  »
ِماقَم َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِمَرَْحلا ، َدِّیَـس  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِءاـِیلْوالا ، ِءایِـصْوالا  َْنبااَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِءایِفْـصالا ، ِءاـِیْبنالا  َْنبااَـی  َکـْیَلَع 

«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  َنیِرِهاّطلا  َِکئابآ  یلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، ِمیِظَْعلا ِهللا  ِْتَیب  َبِحاص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، َمیِهاْربِإ

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمغیپ  ّدج  بلّطملادبع  ترایز 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، ِلِیلَْخلا َمیِهاْربِإ  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ءاِدن ، ِمَرْکَِأب  ِْبیَْغلا  ُِفتاه  ُهادان  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِءاحْطَْبلا ، َدِّیَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  »
، َلِیبابَأ ًاْریَط  ْمِْهیَلَع  َلَسْرَأَو  لِیلْـضَت ، ِیف  ْمُهَْدیَک  َلَعَجَو  ِلیِْفلا ، َباحْـصَأ  ِِهئاعُِدب  ُهللا  َکَلْهَأ  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َلیِعامْـسِإ ، ِحـِیبَّذلا  َثِراو 

ِهللا ِلوُسَر  ِرُوِنب  ِِهئاعُد  ِیف  َلَّسََوتَو  ِهللا ، َیلِإ  ِِهتاجاح  ِیف  َعَّرَضَت  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  لوُکْأَم ، فْصَعَک  ْمُهَلَعَجَف  لیِّجِـس ، ْنِم  ةَراجِِحب  ْمِهیِمَْرت 
ًامارْکِإ َلیِْفلا  ُهللا  َدَجْـسَأَو  ِِهئاـعُد ، ِیف  ِۀـَباجِْالِاب  َرُِّشبَو  ِۀَـبْعَْکلا ، ِیف  َيِدُونَو  ، ُهَءاـعُد ُهللا  َباجَتْـسا  ِنَم  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص 
ُمالَّسلَا ِحِیبَّذلا ، َابَأَو  ِحِیبَّذلا  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِءاْرفَْقلا ، ِضْرالا  ِیف  يَوتْراَو  َبِرَش  یّتَح  َءاْملا  َُهل  ُهللا  َعَْبنَأ  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َُهل ، ًاماظْعِإَو 
ُمالَّسلَا َنیِـضَرالاَو ، ِتاوامَّسلا  ِلْهَأ  َْریَخَو  َنِیلَـسْرُْملا  َدِّیَـس  ِِهلْـسَن  ْنِم  ُهللا  َلَعَج  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َمَْزمَز ، َِرفاحَو  ِجـیِجَْحلا  َِیقاس  ای  َْکیَلَع 
ُمالَّسلَا ِۀَّنَْجلا ، ِلْهَأ  ْنِم  ُهَّنَأ  َِملَعَو  ِروُّنلا  َۀَلِْسلِس  ِمانَْملا  ِیف  يأَر  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  طاوْشَأ ،  َۀَْعبَـس  ُهَلَعَجَو  ِۀَبْعَْکلا  َلْوَح  َفاط  ْنَم  ای  َْکیَلَع 

«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ًاعیِمَج  َِکئاْنبَأَو  َكِدادْجَأَو  َِکئابآ  یلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِدْمَْحلا ، َۀَْبیَش  ای  َْکیَلَع 

( مالسلا هیلع   ) نانمؤمریما راوگرزب  ردپ  و  هلآو ) هیلع  هللایلص   ) ربمایپ یمارگ  يومع  بلاطوبا  ترضح  ترایز 

ُمالَّسلَا ُهَرِصانَو ، ِلوُسَّرلا  َِلفاک  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  اهِسیِسَْأت ، َدَْعب  ِۀَبْعَْکلا  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  اهِسِیئَر ، َْنباَو  ِءاحْطَْبلا  َدِّیَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  »
ِدِّیَس ِةَرُْـصن  ِیف  ُهَسْفَن  ُلِذاْبلاَو  ِنیِّدلا ، ِنَع  ُّباّذلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِدَلَْبلا ، َۀَْضَیب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  یـضَتْرُْملا ، َابَأَو  یفَطْـصُْملا  َّمَع  ای  َْکیَلَع 

«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  َكَِدلَو  یلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِنِیلَسْرُْملا ،

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

ُمالَّسلَا َنیَِملاْعلا ، ِءاِسن  ِةَدِّیَـس  ِءارْهَّزلا  َۀَـمِطاف  َُّما  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِنِیلَـسْرُْملا ، ِدِّیَـس  َۀَـجْوَز  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِینِمْؤُْملا ، َُّما  ای  ِْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
ُمالَّسلَا َءادـْعالا ، ُْهنَع  ْتَعَفادَو  ْتَعاطَتْـسااَم  ُْهتَرَـصَنَو  ِءاِیْبنالا ، ِدِّیَـس  ِةَرُْـصن  ِیف  اَهلام  ْتَقَْفنَأ  ْنَم  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِتانِمْؤُْملا ، َلَّوَأ  ای  ِکـْیَلَع 

ِهللا ُۀَـمْحَرَو  ِْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  لْضَف ، ْنِم  ُهللا  ِكـالْوَأ  اـِمب  ِکـَل  ًاـئِینَهَف  ِلـِیلَْجلا ، ِهللا  َنِم  َمـالَّسلا  اَـهَغَّلبَو  ُلـِیئَْربَج ، اـْهیَلَع  َمَّلَـس  ْنَم  اـی  ِکـْیَلَع 
«. ُُهتاکََربَو

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

َْنبااَی َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِبِیبَح  َْنبااَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِِّیبَن  َْنبااَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َْنب  َمِساـق  اـی  انَدِّیَـس  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
َۀَّنَْجلا َلَعَجَو  اضِّرلا ، َنَسْحَأ  ْمُکاضْرَأَو  ْمُْکنَع  یلاعَت  ُهللا  َیِـضَر  ِتاـنِمْؤُْملاَو ، َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َکـِلْوَح  ْنَم  یلَعَو  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  یفَطْـصُْملا ،

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ْمُکیوْأَمَو ، ْمُکَنَکْسَمَو  ْمَُکلِْزنَم 

ّخف يادهش  رازم   . 2

هراشا

یسوم » یـساّبع هفیلخ  روتـسد  هب  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  نادنزرف  زا  رفن  دص  دودح  تسا  میعنت  دجـسم  کیدزن  هک  ناکم  نیا  رد 
: دندرگ یم  ترایز  نانآ  دنوش ، یم  ترایز  ناگداز  ماما  هک  ترایز  نامه  اب  دنا  هدش  هدرپس  كاخ  هب  و  هدیسر ، تداهش  هب  يداهلا »

ّخف يادهش  رازم 

ُِّما َۀَـجیِدَخ  یلَع  ُمالَّسلَا  ِْنیَـسُْحلاَو ، ِنَسَْحلا  ِْنیَدِّیَّسلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  اضِّرلایَـضَتْرُْملا ، ُمُکِیبَأ  یلَع  ُمـالَّسلَا  یفَطْـصُْملا ، ُمُکِّدَـج  یلَع  ُمـالَّسلَا  »
ِیف ِیئاعَفُـش  ِةَرِخاّزلا ، ِمُولُْعلاِروُُحب  ِةَرِخاْفلا ، ِسوُفُّنلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِرِهاّطلا ، ِۀَِّمئالا  ِّمُأ  َۀَمِطاف  یلَع  ُمالَّسلَا  َنیَِملاْعلا ، ِءاِسن  ِةَدِّیَـس  ُِّما  َنِینِمْؤُْملا 

، ُۀَـمیِرَْکلا ُةَرِهاّطلا  ُۀَـفیِرَّشلا  ُصاخْـشالا  اهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِّقَْحلا ، ِةالُوَو  ِْقلَْخلا  ِۀَِّمئَأ  ِةَرِخَّنلا ، ِماظِْعلا  َیلِإ  ِحوُّرلا  ِدْوَع  َدـْنِع  ِیئاِیلْوَأَو  ِةَرِخْالا ،
َْملِع َِکلذ  ُمَْلعَن  ِنیِّدـلا ، ِمْوَی  یلِإ  ِهِدـْلُو  ِیف  َۀَـمامِْالا  َّنَأَو  ُهاـبَتُْجمَو ، ُهُِّیلَو  ًاـِّیلَع  َّنَأَو  ُهافَطْـصُمَو ، ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  ُهللا ، ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ 

«. َنوُدِهَتُْجم ْمِهِرْصَن  ِیفَو  َنوُدِقَتْعُم ، َِکلِذل  ُنَْحنَو  ِنیِقَْیلا ،

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

. دنوشیم ترایز  ناکم  نیا  رد  هک  تسا ، ناوارف  یهلا  يایبنا  روبق  هبعک  هناخ  فارطا 

هراشا

تمحر بلطو  رافغتـساو  اـعد  ناـکم  اـج  نآ  و  دریگ ، ماـجنا  تـمحر  نادواـن  ریز  لیعامـسا  رجِح  رد  عُّتمت  ّجـح  مارِحا  تـسا  ّبحتـسمو 
. دشاب یم  تجاحو 

لیعامسا رجِح  رد  مالسلا ) امهیلع   ) رجاهو لیعامسا  ترضح  ترایز 

، ِهِّیِفَص َْنباَو  ِهللا  َّیِفَـص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهِِّیبَن ، َْنباَو  ِهللا  َِّیبَن  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  هللا  ِلِیلَخ  َمیِهاْربِإ  ِْنبا  ِهللا  ِحِیبَذ  َلیِعامْـسِإ  انِدِّیَـس  یلَع  ُمالَّسلَا  »
َمیِهاْربِإ ِهِیبَأ  َةَوْعَد  ِهِیف  ُهللا  َباجَتْـساَو  ِمَّرَحُْملا ، ِهللا  ِْتَیب  َدـْنِع  ْعرَز  ِيذ  ِْریَغ  داِوب  ُهُوبَأ  ُهَنَکْـسَأ  َنیِح  مَْزمَز  َْرِئب  َُهل  ُهللا  َعَْبنَأ  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا 

ْمِْهَیلِإ يِوْهَت  ِساّنلا  َنِم  ًةَدـِْئفَأ  ْلَعْجاَف  َةالَّصلا  اوُمیُِقِیل  انَّبَر  ِمَّرَحُْملا  َِکْتَیب  َدـْنِع  ْعرَز  ِيذ  ِْریَغ  داِوب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْـسَأ  یِّنِإ  انَّبَر  َلاَق " : َنیِح 
ِمانَْملا ِیف  يرَأ  یِّنِإ  ُهُوبَا " : َُهل  َلاق  ْذِإ  یلاعَت  ِهللاِْرمَِال  ًۀَعاط  ِْحبَّذِلل  ُهَسْفَن  َمَّلَس  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا   " َنوُرُکْشَی ،  ْمُهَّلَعل  ِتارَمَّثلا  َنِم  ْمُْهقُزْراَو 
ْحبِذـِب ُهادَـفَو  َحـْبِّذلا  ُْهنَع  ُهللا  َعَفَدَـف   " َنیِِرباّـصلا ،  َنِم  ُهللا  َءاـش  ْنِإ  ِینُدِجَتَـس  ُرَمْؤـُت  اـم  ْلَْـعفا  ِتـَبَأ  اـی  َلاـق  يَرت  اذاـم  ْرُْظناَـف  َکَُـحبْذَأ  یِّنَأ 

اّنِم ْلَّبَقَت  انَّبَر  ُلیِعمْـسِإَو  ِْتیَْبلا  َنِم  َدِـعاوَْقلا  ُمیِهاْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإَو  یلاعَت " : ُهللا  َلاق  امَک  ِۀَـبْعَْکلا  ِءاِنب  یلَع  ُهابَأ  َناعَأ  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، میِظَع
ِدْعَْولا َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْـسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو  ِِهلْوَِقب " : ِِهباتِک  ِیف  یلاعَت  ُهللا  ُهَحَدَم  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا   " ُمِیلَْعلا ،  ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ 

َدِّیَـس ًادَّمَُحم  ِِهتَّیّرُذ  ْنِم  ُهللا  َلَعَج  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا   " ًاّیِـضْرَم ،  ِهِّبَر  َدـْنِع  َناـکَو  ِةاـکَّزلاَو  ِةـالَّصلِاب  ُهَلْهَأ  ُُرمْأَـی  َناـکَو  ًاـِّیبَن  ًـالوُسَر  َناـکَو 
َْکیَلَع ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِِّیبَن  َقحِْسا  َکیِخَأ  یلَعَو  ِهللا ، ِلِیلَخ  َمیِهاْربِإ  َکِیبَأ  یلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  َنیِِّیبَّنلا  َمَتاخَو  َنِیلَـسْرُْملا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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، ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  َرَجاه  ِةَِرباّصلا  ِةَرِهاّطلا  َکِّمُأ  یلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِۀَمَّظَعُْملا ، ِۀَکَرابُْملا  ِۀَـعُْقْبلا  ِهِذـِهب  َنِینُوفْدَْـملا  ِهللا  ِءاِیْبنَأ  ِعیِمَج  یلَعَو 
ِهللا ُۀَـمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلاَو  ْمُِکتَراـیِز ، ْنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُهللا  ُهَلَعَج  ـالَو  ِهـِلآَو ، ِهـْیَلَع  ُهللا  یَّلـص  دَّمَُحم  ِءاوـِل  َتَْـحت  ْمُِـکتَْرمُز  ِیف  ُهللا  اَنَرَـشَح 

. نک ادها  ترضح  نآ  هب  ار  شباوث  و  ناوخب ، ترایز  زامن  تعکر  ود  سپ  ُُهتاکََربَو .»

لیعامسا رجح  رد  مالسلا ) مهیلع   ) ماظع يایبنا  ریاس  ترایز 

هک اریترایز  یناوخ  یم  نانآ  یمامت  ترایز  ّتین  هب  ای  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  یهلا  ماظع  يایبنا  زا  کیره  هبّیط  حاورا  تراـیز  ّتین  هب 
لّوا هک  ترایز  نیا  دنا . هدروآ  تارایّزلا  لماک  رد  هیولوق  نباو  بیذهت ، ردیسوط  خیش  موحرمو  یفاک ، فیرش  باتک  رد  ینیلُک  موحرم 
همه ترایز  رد  هدش ، هداد  رارق  لّوا  هعماج  ترایز  ناونع  هب  باتک  نیا  لّوا  لصف  ردو  دشاب ، یم  ِِهئایِفْصَأَو »... ِهللا  ِءاِیلْوَأ  یلَع  ُمالَّسلَا   » نآ

ره هب  تانمؤمو  نینمؤمو  دوخياربو  یتسرف ، یم  تاولـص  دَّمحم  لآ  دَّمحم و  رب  رایـسب  نآ  نایاپ  زا  سپ  و  تسا ، زیاج  هکّربتم  ياهدقرم 
. ینکیم اعد  یهاوخب  هک  وحن 

همّرکم هّکم  هکربتم  نکاما  مّوس : شخب 

همّرکم هّکم  هکربتم  نکاما 

ره زا  مرحو  تسا ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  مرح  ناونع  هب  يا  هدودحم  همّظعم ، هّکم  فارطا  مرح : دودح  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  یناهج  زکرم 
ناسنا و يارب  نما  ّلحم  ار  ّدح  نآ  لاعتم  دنوادخو  تشذگ ، ّدح  نآ  زا  مارحا  نودب  دوش  یمن  هک  تسا  يّدح  نآ  زا  ترابع  هّکم  بناج 

دودح هنیدم و  هار  رد  هک  تسا ، میعنت  دجسم  لامش  بناج  زا   . 1 دشاب : یم  رارق  نیا  زا  مرح  هدودحم  تسا . هداد  رارق  ناهایگ  ناویح و 
مارحلادجـسم ات  نآ  هلـصافو  نمی  هار  رـس  هک  تسا ، ْنِبل  ُۀـَئاِضا  ّلـحم  بونج  بناـج  زا   . 2 دراد . هلـصاف  مارحلادجـسم  ات  رتمولیک  شش 

زا هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسرو  هتفرگ ، رارق  فئاط  هار  رـس  هک  تسا  هنارعج  قرـش  بناج  زا   . 3 دشاب . یم  رتمولیک  هدزاود  دودح 
تعیب لحم  و  هّدـج ، قباـس  هار  راـنک  رد  هک  دـشاب ، یم  یـسیَمُش )  ) هّیبیَدُـح هقطنم  برغ  بناـج  زا   4 دـندش . مرُحم  هرمع  يارب  ّدـح  نیا 

هیهقف و بتک  ردو  دـنیامن ، هّجوـت  نادـب  دـیاب  نیمزرـس  نیا  هب  نیدراو  جاّـجح و  هک  تسا  یماـکحا  ياراد  هـقف  رد  مرح  تـسا . ناوـضر 
. تسا هدش  رکذ  کسانم 

هّکم رهش  دجاسم  زا  یخرب 

رازاب کـیدزن  هک  ّنِج ، دجـسم   . 1 تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دراد ، دوجويداـیز  یخیراـت  دـجاسم  مارحلا  دجـسم  رب  هوـالع  هّکم  رهـش  رد 
زاـمن تعکر  ود  نآ  رد  تسا  راوازـس  و  دـشاب ، یم  نأّـشلا  میظع  ربماـیپ  رب  ّنج  هکراـبم  هروس  لوزن  ّلـحم  و  تسا ، نایفـسوبا  هب  فورعم 

اپ هب  ار  يزوریپ  مچرپ  اجنآ  دنداد  روتسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هّکم  حتف  زا  دعب  هک  هیاّرلا ، دجـسم   . 2 دوش . هدناوخ  ّتیحت 
. هیاّرلا دجسم  مان  هب  دنا  هتخاس  يدجسم  اج  نآ  تبسانم  نیا  هبو  دنتشاد ،

هبعک تایصوصخو  مارحلا  دجسم 

رازه دص  اب  دنک  یم  يربارب  نآ  رد  زامن  کی  دشاب ، یم  ریظن  یب  تفارش  تلیضف و  رد  هک  تمظع  اب  رایسب  تسا  يدجسم  مارحلا  دجسم 
طسو رد  هبعک  دُرب . ار  هرهب  رثکاّدح  مارحلادجـسم  يونعم  ياه  تلیـضف  زاو  هدرمـش  تمینغ  ار  تقو  یتسیاب  سپ  رگید ، دجاسم  رد  زامن 

ِکَمَّظَع يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  :» وگب ینیب  یم  ار  هبعک  نوچو  رتم . دودح 15  عافترا  هب  لکش ، بعکمو  هداس  ییانب  اب  دراد  رارق  مارحلا  دجـسم 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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«. َنیَِملاْعِلل ًيدُهَو  ًاکَرابُم  ًاْنمَأَو  ِساّنِلل  ًَۀباثَم  ِکَلَعَجَو  ِکَفَّرَشَو 

هبعک ناکرا 

رجِح زا  فاوط  رد  یبرغ : نکر  دراد . رارق  هبعک  رد  زا  دعب  یلامـش ، ای  یقارع  نکر  تسا . بوصنم  نآ  رد  دوسألا  رجح  هک  یقرـش : نکر 
یقرش نکر  يذاحمو  یبرغ  نکر  زا  دعب  تسا ، فورعم  ینامی  نکر  مان  هب  هک  یبونج : نکر  یـسریم .  نآ  هب  يرذگ  یم  هک  لیعامـسا 

رد یناـمی  نکر  ص478 ،  ج1 ، نایبلا ، عمجم  دـشاب ( . یم  تشهب  هب  ام  دورو  رد  یناـمی  نکر  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  تسا ،
تسد هب  و  دراد ، رارق  هبعک  یقرـش  نکر  رد  هک  تسا  یلکـش  یـضیب  گنر  هایـس  گنـس  دوسألا : رَجَح  دـشاب 1 ) یم  تشهب  هب  اـم  دورو 
ینامی نکر  کـیدزن  مَزَْتُلم : دـشاب . یم  مینو  رتم  کـی  نیمز  حطـس  زا  نآ  عاـفترا  تسا . هدـیدرگ  بصن  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربِا ترـضح 

َّمُهّللَا : » دناوخب ار  اعد  نیاو  هدنابسچ ، اجنآ  هب  ار  دوخ  ناسنا  تسا  ّبحتـسمو  تسا . رافغتـسا  اعدياج و  اجنآ  دشاب و  یم  هبعک  رد  لباقم 
یناکم نآ  تسا و  مزتلم  نامه  راجَتْـسُم : دیامن . شزرمآ  بلط  ادخ  زاو  ِراّنلا .»... َنِم  َِکب  ِِذئاْعلا  ُماقَم  اذهَو  َكُْدبَع ، ُدـْبَْعلاَو  َُکْتَیب ، ُْتیَْبلا 
تمحر لوزن  ّلحم  اجنآو  هتفرگ ، رارق  لیعامسا  رجِح  فرط  رد  هبعک  يالاب  تمحر : نادوان  دنرب . یم  هانپ  اج  نادب  ناراکهانگ  هک  تسا 

مدرم اج  نیا  رد  نوچ  دنا  هدیمان  میطحو  دراد ، رارق  دوسألا  رجحو  هبعک  برد  نیب  هک  تسا  یّلحم  میِطَح : تسا . رافغتساو  عّرـضت  ياجو 
رجِح هک  تسا  يا  هریاد  مین  ینحنم  راوید  مان  میطح  دنا  هتفگ  یخربو  دنروآ . یم  راشف  رگیدکیبو  هدومن  رجح  مالتسا  ات  دننک  یم  شالت 
نییاپ زا  رتم  الاب و 1/44  زا  رتم  ضرعو 1/52  رتم  عافترا 1/31  هب  هبعک  هناخ  یبرغویلامش  هیواز  ود  نیب  امو  هدومن ، روصحم  ار  لیعامسا 

. تسا رتم  هد  دودح  طسو  تمسق  زا  هناخ  راوید  ات  میطح )  ) لیعامسا رجِح  راوید  ییاهن  هلصافو  دراد ، رارق 

: لیعامسا رجِح 

لیعمسا ترضح  ربق  و  دراد ، رارق  هبعک  یلامش  بناج  رد  هک  رتمیتناس  رتم و 30  کی  عافترا  هب  يراوید  اب  هریاد  مین  لکـش  هب  تسا  ییانب 
. تسا اج  نآ  رد  مه  مالسلا ) مهیلع   ) ایبنا زا  یعمج  روبق  تایاور  ضعب  ربانبو  دشاب ، یم  اج  نآ  رد  ترضح  نآ  ردام  رجاه ، و 

: میهاربا ماقم 

هک دراد ، رارقیگنس  نآ  رد  و  هدش ، هطاحا  هشیـش  اب  هک  کچوک  يدبنگياراد  رتم ، دودح 13  هلـصاف  هب  هبعک ، کیدزن  رد  تسا  یلحم 
نآ رد  شکرابم  ياهاپ  رثاو  تسا ، هدرک  توعد  ادخ  ّجح  هب  ار  مدرمو  هداتسیا ، نآ  رب  مالّسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  دوش  یم  هتفگ 

. دنروآ یم  ياجب  ماقم  نیا  تشپ  ار  دوخ  فاوط  زامن  مرتحم  جاجح  دشاب ، یم  ادیپ 

مزمز

، ثداوح دـمآ  شیپ  خـیرات و  لوط  رد  و  تخاس ، يراج  لیعامـسا  ترـضح  ياپ  ریز  رد  دوخ  فطل  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یبآ  هاـچ  ماـن 
ّصاخ هّجوت  دروم  نآ  بآ  و  دریگ ، یم  رارق  مارحلا  هللا  تیب  جاّجُح  هدافتـسا  دروم  زین  نآ  بآ  ًـالعفو  هدـیدرگ ، یبوریـالو  تَّمرم  اـهراب 

بجوم كرابم و  مزمز ، بآ  دـنا . هتـسج  یم  كّربت  نادـب  نینمؤم  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  و  تسا ، هدوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ّیبن 
مزمز بآ  زا  یتقو  هدش : دراو  تیاور  ردو  دندومرف . یم  تساوخرد  ار  مزمز  بآ  هنیدـم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تسافش .

. تسا بحتسم  فاوط  زامن  زا  دعب  مزمز  بآ  ندیشون  مْقُسَو .» ءاد  ِّلُک  ْنِمًاءافِشَو  ًاعِساوًاقْزِرَو  ًاِعفانًاْملِع  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا  : » وگب يدیشون ،

هورم افص و 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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بحتسمو دشاب ، یم  هوکشاب  ابیز و  رایسب  هورمو  افص  هرظنم  دنراد . رارق  هبعکیقرش  لامش  تمس  رد  هورمو  یقرش  بونج  تمس  رد  افص 
. تسا هدیدرگ  صّخشم  زبس  غارچو  گنر  اب  نآ  دودح  هک  دننک ، تکرح  َهلَوْرَه »  » روط هب  ار  یعس  زا  رتم  داتفه  بیرق  اهدرم  تسا 

بلاط یبا  بعِش 

و هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تدالو  ّلحم  و  هدش ، عقاوهورمو  افصیکیدزن  رد  مارحلادجسم و  یقرـش  لامـش  رد  بلاط  یبا  بعش 
طـسوت تثعب  زا  سپ  دـنا و  هدرک  یم  یگدـنز  ناـکم  نیمه  رد  بلطملادـبع  مشاـه و  ینب  نادـناخ  تـسا . مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز همطاـف 

هماندـهع دـندمآدرگ و  هودـنلاراد  رد  شیرق  نارـس  زا  يا  هدـع  نیخّروم  لقن  قبط  دـندشيداصتقا . هرـصاحم  لاـس  هس  دودـح  ناکرـشم 
دعب ماجنارس  دنهد ، رارق  رازآ  تیذا و  تحتویداصتقا  میرحتاراهنآویریگتخس  بلطملادبع  نادنزرف  هب  تبسن  هک  دنتـسب  نامیپ  میظنتيا و 

. دندرک هراپ  ار  هماندهعو  هدش  نامیشپ  نیکرشم  زا  رفن  جنپ  نامیپ  نیا  زا  لاس  هس  تشذگ  زا 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تدالو  ّلحم 

ّیبن بات  ملاع  رون  هعقب  نیا  رد  هدش ، عقاو  همّرکملا » ۀّکم  ۀبتکم   » مان هب  يا  هناخباتک  اجنآ  رد  هک  تسا  یناد  یم  هورم  افص و  یکیدزن  رد 
رد ار  اعد  نیا  مرتحم  جاّجح  دومن . یگدنز  هنمآ  شردام  رانک  رد  یتّدـم  لحم  نیمه  ردو  دـیبات ، نایناهج  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا
ِّلُک ْنِم  اـَنبُوُلق  ْرِّهَط  ِءاـمَّسلا ، ِیْحَویلَع  َکـِنیِمَأَو  یـضَتْرُْملا ، َکـِلوُسَرَو  یفَطْـصُْملا ، َکِِّیبَن  ِهاـِجب  َّمُهّللَا  : » دـنناوخ یم  سّدـقم  ناـکم  نیا 

. ِمارْکِْالاَو ِلالَْجلااَذ  ای  َِکئاِقل ، یلِإ  ِقْوَّشلاَو  َِکئادـْعَأ ، ِةاداعُمَو  َِکئاِیلْوَأ ، ِةالاُوم  یلَع  اَْنتِمَأَو  َکـِتَّبَحَمَو ، َِکتَدَـهاشُم  ْنَع  انُدِـعاُبی  فْصَو 
ُهُدـْبَع ًادَّمَُحم  َّنَأَو  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  ًاـِصلُْخم ، ًاـِصلاخ  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  اذـه  اـنِمْوَی  ْنِم  ِفیِرَّشلا  ِّلَـحَْملا  اَذـه  ِیف  ُتْعَدْوَأیِّنِإ  َّمُهّللَا 

«. ُُهلوُسَرَو

ارِح راغ 

زا لبق  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  هک  ارِح  ِراغ  مان  هب  دشاب  یم  يراغ  نآ  رد  و  هکم ، رهـش  لخاد  رد  تسا  یهوک  مسا  رونلا ، لبج 
نآ رب  لیئربج  بجر ، رد 27  هکنیا  اـت  تفاتـش ، یم  نآ  يوس  هب  یتصرف  ره  رد  و  تخادرپیم ، دـنوادخ  تداـبع  رّکفت و  هب  نآ  رد  تثعب 
رگا تسا  بسانم  دـش . ثوعبم  تّوبن  هب  ترـضح  نآ  َقَلَخ "  يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرِقا   " قلع هروس  تاـیآ  ندروآ  اـبو  دـش ، لزاـن  ترـضح 

لوسر ياسرف  تقاط  تامحز  دای  رود  هار  زا  ترـضح  نآ  ترایز  ندناوخو  زامن  تعکر  ود  ندـناوخ  اب  يدـش ، ارح  راغ  ندـید  هب  ّقفوم 
. يراد یمارگ  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا

رْوَث هوک 

هللا یلـص   ) ادخ لوسر  هک  تسا  يراغ  هوک  نآ  رد  هدـش ، عقاو  مارحلادجـسمیخسرف  ود  رد  ًابیرقت  هّکم ، رهـش  نییاپ  رد  هک  تسا  یهوک 
دبع نب  روث  هک  تهج  نآ  زا  ، دـنا هدـیمان  رّوثلا  لبج  ار  هوک  نیا  و  دـندش ، ناـهنپ  نآ  رد  هنیدـم  بناـج  هب  ترجاـهم  تقو  رد  هلآو ) هیلع 

دـصق هب  هک  هدرک ، لقن  روث  هوکيارب  ار  اعد  نیا  کسانم  رد  هللا ) همحر   ) يراصنا خیـش  موحرم  تسا . هدرک  لوزن  نآ  رد  یناـمز  فاـنم 
ُمَْلعَت َکَّنِإ  َّمُهّللَا  ، انَرُوُما ِْریَْخلِاب  ِْمتْخاَو  اَنبُوُلق ، ْرَِّونَو  انَروُدُـص ، ْحَرْـشاَو  انَرُوُما ، ْرِّسَی  ِهِقیِّدِـصَو  ِِهنیِمَأَو  دَّمَُحم  ِهاـِجب  َّمُهّللَا  : » یناوخ یم  ءاـجر 

ِیف ُتْعَدْوَأیِّنِإ  َّمُهّللَا  َْتنَأ . ّالِإ  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِإَف ال  ِیبُونُذ ، ِیل  ْرِفْغاَفیِـسْفَن  ِیف  ام  ُمَْلعَتَو  ِیتَجاح  ُمَْلعَتَو  ِیتَرِذـْعَم ، ْلَْبقاَف  ِیتَِینالَعَو  يِّرِس 
«. ُُهلوُسَرَو ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ  یِّنَأ  ًاِصلُْخم ، ًاِصلاخ  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  اذه  انِمْوَی  ْنِم  ِفیِرَّشلا  ِّلَحَْملا  اَذه 
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تافَرَع

جراخ مرح  ّدح  زاو  تسا ، هدـش  عقاو  يرتمولیک  دودح 21  تفاسم  رد  هّکم  لامـش  رد  هک  تسا  يراومهو  عیـسو  نابایب  تافرع  نیمزرس 
هب تبسنو  دندیسر ، رگیدکی  هب  نیمزرـس  نیا  رد  ینالوط ، ییادج  زا  دعب  مالـسلا ) امهیلع   ) اّوح مدآ و  هک  تسا  ینیمزرـس  تافرع  تسا .

ینیمزرـس تافرع  تسا . هدرک  شیوخ  هانگ  هب  فارتعا  نیمزرـس  نیا  رد  مدآ  هک  تسا  ینیمزرـس  تاـفرع  دـندیدرگ . فراـعو  انـشآ  مه 
رد ار  هفرع  فورعم  ياعد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماماو  دـنیوگ ، یم  همحّرلا » لبج   » ار تافرع  هوک  تسا ، باجتـسم  نآ  رد  اعد  هک  تسا 

. تشذگ ًالبق  نآ  هب  طوبرمياهاعد  تاّبحتسم و  و  دشاب ، یم  جح  ناکرا  زا  تافرع  رد  فوقو  دندناوخ . هوک  نیمه  رانک 

( مارحلارعشم  ) هفلَدزُم

دودح ریخاياه  لاس  رد  تسا ، هدـش  هدـیمان  مارحلارعـشَم  ای  هفلدُزم  ینِم ، تمـس  رد  رِّسَُحم  يداو  ات  تافرع  تمـس  رد  نیَمَزأم  ياهتنا  زا 
هیعدا تاّبحتـسم و  دشاب ، یم  جح  ناکرا  زا  نیعولّطلا  نیب  هّجح  يذ  مهد  بش  رد  رعـشم  هب  فوقو  هدـش . يراذـگ  تمالع  مارحلارعـشم 

. دش نایب  ًالبق  رعشم  هب  طوبرم 

انِم

مارحلارعشم هّکم و  نیب  یقرش  بناج  رد  یمک  هلـصاف  رد  و  دشاب ، یم  مرح  وزج  هک  هبقع  هرمج  رِّسَُحم و  يداو  نایم  تسا  ینیمزرـس  انم ،
. دشاب یم  رتم »  3600  ) دودح نآ  لوطو  تسا ، انم  هفلدُزم ، فرط  رد  رّـسحم  يداو  ات  تسا  هّکم  ییاهن  ّدـح  هک  هبقع  هرمج  زا  دراد . رارق 

تساوخرد اّنمت و  ادخ  زا  تفگ  میهاربا  ترـضح  هب  راصح  نیا  رد  نیما  لیئربج  هک  تسا  نآ  دنا  هتفگ  انم  ار  اج  نیا  هک  یتاهج  زا  یکی 
. نک

ْفیَخ دجسم 

ضعب ردو  مهدزاودو ، مهدزای  بش  هتوتیبو  ریـصقت  ای  قلح  ینابرق ، تارمج ، یمر  دراد . رارق  انم  رد  تسا و  تمظعاـب  رایـسب  دـجاسم  زا 
. تشذگ ًالبق  ْفیَخ  دجسمو  انم  ّبحتسم  لامعا  دوش . ماجنا  انم  رد  دیاب  هک  تسایلامعا  زا  هجح  يذ  مهدزیس  بش  دراوم 

هنیدمو هّکم  هار  نیب  هسّدقم  نکاما  مراهچ : شخب 

هنیدمو هّکم  هار  نیب  هسّدقم  نکاما 

ساّبع نب  هللادبع  ربق  دننام : دراد ، دوجو  هنیدمو  هّکم  هار  ریـسم  رد  هک  تسا  يا  هسّدقم  دهاشَمو  نکاما  زا  يدای  تمـسق  نیا  شخب  نایاپ 
رد هنمآو  هّدج ، رد  اّوح  ربق  هکم ، یخـسرف  ود  رد  عقاو  فَرَـس  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  رـسمه  هنومیم  ربق  فئاط ، يداو  رد 

ثراحلا نب  هللادبع  نفدمو  ردب ، رد  ردب  ادهـش  روبق  و  هفحُج ، زا  لیم  ود  ای  لیم  هس  هلـصاف  اب  هفحُجیکیدزن  رد  مخ  ریدـغ  دجـسم  ءاوبَا ،
هدرپس كاخ  هب  هنیدـم  يرتمولیک   17 ءاحوَر »  » رد و  دـش ، دیهـش  يدایز  ياه  مخز  رثا  رد  ردـب  گنج  زا  هعجارم  رد  هک  بلطملادـبع  نب 

: میوش روآدای  ار  یبلاطم  هصالخ  روطب  اهنآ  زا  یخرب  هرابرد  باتک  همتاخ  رد  تسا  بسانم  دش .

: مخ ریدغ  دجسم 

هیلع  ) قداص ماـما  زا  هیقف »  » رد قودـص  خیـش  موحرم  تسا . هدـش  عقاو  نآ  یلیم  ود  رد  رگید  تیاور  هب  هفحُج و  یلیم  هس  رد  مخ  ریدـغ 
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. تسا ّبحتسم  مخ  ریدغ  دجسم  رد  زامن  هک  هدرک  تیاور  مالسلا )

ءاوبَا

هللادبع شرـسمه  ربق  ترایز  زا  سپ  بهو  تنب  هنمآ  بانج  ادـخ  لوسر  ردام  هک  هفحُج ، تاقیم  یلیم  هدزیـس  رد  تسا  يا  هیرق  مان  ءاوبَا ،
. دش هدرپس  كاخ  هب  لحم  نآ  رد  و  تفر ، ایند  زاو  دش  ضیرم  هیرق  نآ  رد  هکم  يوس  هب  تعجارمو  هنیدم ، رد 

( هلآو هیلع  هللایلص   ) لوسر ترضح  یمارگردام  بهو  تنب  هنمآ  ترایز 

ِدِّیَـس ُرُون  اِهنِیبَج  ْنِم  َعَطَـس  ْنَم  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِفَرَّشلا ، یَلْعَِأب  ُهللا  اَهَّصَخ  ْنَم  ای  ِْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُةَرَّهَطُْملا ، ُةَرِهاّـطلا  اَُـهتَّیَأ  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
َْتلََزن ْنَم  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِۀَّنَْجلا ، ُبُجُح  اَهل  َْتبِرُـضَو  ُۀَِکئالَْملا ، اَِهلْجَِال  َْتلََزن  ْنَم  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُءامَّسلاَو ، ُضْرالا  ِِهب  ْتَءاضَأَف  ِءاِیْبنالا ،
ِبِیبَح َّمُأ  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َّمُأ  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِءاِیْبنالا ، ِْریَخ  ِةَدالِِوب  اهَنْرََّشبَو  ِۀَّنَْجلا ، ِبارَـش  ْنِم  اهَْنیَقَـسَو  ُنیِْعلا ، ُروُْحلا  اَِهتَمْدِِخل 

«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  ِلوُسَر  یلَعَو  ِْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  لْضَف ، ْنِم  ُهللا  ِكاَتآ  اِمب  َِکل  ًائِینَهَف  ِهللا ،

ردَب

هب ترـضح  نآ  باحـصا  زا  نت  هدراهچ  نآ  ناـیرج  رد  هک  تسویپ  عوقو  هب  اـجنآ  رد  يربک  ردـب  گـنج  يرجه ، مّود  لاـس  ناـضمر  رد 
ُمالَّسلَا ِهللا ، ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِِّیبَن  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلَا  : » ییوگ یم  ادهـش  نآ  ترایز  رد  دندیـسر ، تداهش 

َراْصنَأ ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِدـیِحْوَّتلاَو ، ِنامیِْالا  ِْتَیب  َلْهَأ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنُونِمْؤُْملا ، ُءادَـهُّشلا  اهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  َنیِرِهاّـطلا ، ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  یلَع 
ْمُکافَطْـصاَو ِِهنیِدـِل  ْمُکَراتْخا  ِدَـق  َهللا  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِراّدـلا ، یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اـِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللایَّلَـص  ِِهلوُسَر  َراـْصنَأَو  ِهللا  ِنیِد 

یلَع ُْمْتِلُتق  ْمُکَّنَأ  ُدَهْشَأَو  ُهَنوُد ، ْمُکِسُْفنَِأب  ُْمتْدُجَو  ِِهلوُسَر ، ِۀَّنُـسَو  ِهللا  ِنیِِدل  ُْمتْرَـصَنَو  ِهِداهِج ، َّقَح  ِهللا  ِیف  ُْمتْدَهاج  ْدَق  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  ِِهلوُسَِرل ،
ِهِمارْکِإ ِعِضْوَمَو  ِِهناوْضِر  ِّلَحَم  ِیف  انَفَّرَعَو  ِءازَْجلا ، َلَْـضفَأ  ِِهلْهَأَو  ِمالْـسِْالا  ِنَعَو  ِهِِّیبَن  ْنَع  ُهللا  ُمُکازَجَف  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِهللا  ِلوُسَر  ِجاـْهنِم 

َنَِمل ْمُکَّنَأَو  َهللا ، َبَراح  ْدَقَف  ْمَُکبَراح  ْنَم  َّنَأَو  ِهللا ، ُبْزِح  ْمُکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ًاقِیفَر ، َِکئلوُأ  َنُسَحَو  َنیِِحلاّصلاَو ، ِءادَهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  َنیِِّیبَّنلا  َعَم 
ِهللا ُۀَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  َنیِعَمْجَأ ، ِساّنلاَو  ِۀَِکئالَْملاَو  ِهللا  ُۀَـنَْعل  ْمُکَلَتَق  ْنَم  یلَعَف  َنُوقَزُْری ، ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءایْحَأ  ْمُه  َنیِذَّلَا  َنیِِزئاْفلا ، َنِیبَّرَقُْملا 

«. ُُهتاکََرب َو 

هذبر

24-40 یـضرع طخ  یلوط 18-41 و  طخ  رب  یبرغ ، زاجح  ياـه  هوک  رد  هنیدـم  یقرـش  لامـش  يرتمولیک  دودح 200  هلـصاف  رد  هذبر » »
، جح تاقیم  دراد ( . هلـصاف  هنیدمزارتمولیک  70 دودـح هک  تسا  هنیدـم  هب  میـصق  هار  زا  نآ ، هب  ندیـسر  يارب  هار  نیرت  کیدزن  درادرارق .

تسا ّبحتسمو  . دنـشاب یم  نوفدم  اج  نآ  رد  هباحـص  زا  یعمج  يرافغ و  رذوبا  بانج  رکـسعیضاق ) یلع  دیـس  تساجک ؟ هذبر  ش48 ،
ُۀَمْحَرَو ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِهللا  ِلوُسَر  َبِحاص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُّيِرافِْغلا ، ِّرَذ  ابَأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » دینک ترایز  تارابع  نیا  هب  ار  رذوبا 
َقَدْصَأ ۀَجَْهل  ِيذ  یلَع  ُءارْضَْخلا  ِتَّلَظَأ  الَو  ُءاْربَْغلا  ِتَّلَقَأ  ام  ِِهلآَو :  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  ُلوُسَر  ِهِّقَح  ِیف  َلاق  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُُهتاکََربَو ، ِهللا 

، ِمالْـسِْالا ِیف  َِکئالَِبل  ًارِکاش  ًاِرئاز  َُکْتیَتَأ  ِملاظ ، َْملُظ  ـالَو  ِمئـال ، َۀَـمَْول  ِهللا  ِیف  ْفَخَی  َْملَو  ِّقَْحلاـِب ، َقَطَن  ْنَم  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ّرَذِیبَأ ، ْنِم 
 ، َکـَتامَم ِینَتیُِمیَو  َکـَتایَح ، ِینَِییُْحی  ْنَأ  َنِیلـِـضاْفلا  َنـیِرِّیَْخلا  ِۀََـعباتُمَو  ِهللا  ِتاذ  یف  ِۀـَنوُشُْخلاَو  ِۀَـجْهَّللا  ِقْدـِِـصب  َکَّصَخ  يِذَّلا  َهللا  ُلَأْـسَأَف 

ِّرَقَتْسُمِیف ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِِهلآَو  ِِهلوُسَر  َْنَیبَو  َکَْنَیبَو  انَْنَیب  ُهللا  َعَمَج  َتَْذبان ، ْنَم  ِةََذبانُمَو  َتْرَْکنَأ ، ام  ِراْکنِإ  یلَع  َكَرَشْحَم ، ِینَرُشْحَیَو 
«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ِِهتَمْحَر ،
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هرونم هنیدم  هیعدا  لامعا و 

رفس بادآ 

رفس هیعدا  بادآ و 

ناسنا تسا  بحتسم  ّتیصو :  1 مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  ام  و  تسا ، رایـسب  رفـس  هیعدا  بادآ و  جـح  تاـقیقحت  زکرم 
هرابرد زین  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تاـیاور  رد  نویُد . يادا  هبجاو و  قوقح  هب  تبـسن  ًاـصوصخ  دـنک ، ّتیـصو  رفـس  هب  عورـش  زا  لـبق 

مرکاربمغیپ زا  نایانـشآو : ینید  ناردارب  ندومن  هاگآ   2 تسا . هدش  يدایز  دیکأت  دراد ، رفس  دصق  هک  یـسکيارب  هژیو  هب  ندرک  ّتیـصو 
دنک رفـس  تساوخ  هاـگره  هک  تسا  نیا  یکی  دوخ ، ینید  ردارب  رب  ناملـسم  قوقح  زا  دـندومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )
یم رئازلا  ۀفحت  رد  یسلجم  رفس : ياعد   3 دنیایب . شرادـید  هب  تعجارم  زا  سپ  هک  دراد  قح  ینامیا  ناردارب  رب  وا  و  دزاس ، علّطم  ار  نانآ 

َنِیقِداّصلاَو ِهللا  ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَعَو  ِهللاِاب  ّالِإ  َةَُّوقالَو  َلْوَحالَو  ِهللاِابَو  ِهللا  ِمِْسب  : » دیوگب و  دنک ، لسغ  ترفاسم  زا  شیپ  هک  تسا  بحتسم  دیامرف :
ْنِم ًءافِـشَو  ًازْرِحَو  ًاروُهَطَو  ًارُون  ِیل  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا  يِْربَق . ِِهب  ْرَِّونَو  يِرْدَص  ِِهب  ْحَرْـشاَو  ِیْبلَق  ِِهب  ْرِّهَط  َّمُهّللَا  َنیِعَمْجَأ . ْمِْهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَـص  ِهللا  ِنَع 

ُضْرالا ِتَّلَقَأ  امَو  ِیبَصَعَو  یُِّخمَويِرََـشبَو  يِْرعَـشَو  یِمَدَو  یِماظِعَو  یِحِراوَجَوِیْبلَق  ْرِّهَطَو  ُرَذْحَأَو ، ُفاخَأ  اّمِم  ءوُسَو  ۀَـهاعَو  ۀَـفآَو  ءاد  ِّلُک 
عمج ار  دوخ  هداوناخ   4 " ٌریِدَق .»  ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ، " َنیَِملاْعلا َّبَر  ای  َْکَیلِإ  ِیتَقافَو  يِْرقَفَو  ِیتَجاح  َمْوَی  ًادِهاشِیل  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا  یِّنِم .

ار ردق  هروس  دمح و  مّود  تعکر  رد  دیحوت و  هروس  دمح و  لّوا  تعکر  رد  درازگبزامن ، تعکر ) راهچ  یلوق  ربانب  و   ) تعکر ود  دـنک و 
: دـیوگب هک  تیفیک  نیا  هب  دـنک  ریخ  بلط  دـنوادخ  زا  دـیوگب و  ار  مالـسلا ) اـهیلع   ) ءارهز ترـضح  تاـحیبست  زاـمن  زا  دـعب  و  دـناوخب ،

لوسر ترضح  رب  تاّیحت  تاولص و  و  دروآ ، اجب  اریهلا  يانث  دمح و  و  دناوخب ، ار  یسرکلا  ۀیآ  و  ۀَِیفاع ،» ِیف  ًةَرَیِخ  ِِهتَمْحَِرب  َهللا  ُریِخَتْسَأ  »
ْمُْهنِم َدِـهاّشلا  ِناـمیِْالا  ِلـِیبَِسب  یِّنِم  َناـک  ْنَمَو  يِدـْلُوَو  ِیلاـمَو  ِیلْهَأَو  یِـسْفَن  َمْوَْـیلا  َکُعِدْوَتْـسَأ  یِّنِإ  َّمُـهّللَا  : » دـیوگب و  دتـسرفب ، وا  لآ  و 
َِکب ُذوُعَن  ّانِإ  َّمُهّللَا  َنُوبِغار . َْکَیلِإ  ّانِإ  َکَلْـضَف  اْنُبلْـسَت  الَو  َِکتَمْحَر  ِیف  انْعَمْجا  َّمُهّللَا  اْنیَلَع . ْظَفْحاَو  ِنامیِْالا  ِْظفِِحب  انْظَفْحا  َّمُهّللَا  َِبئاـْغلاَو .

َهُّجَوَّتلا اَذـه  َکـَْیلِإ  ُهَّجَوـَتَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِةَرِخْـالاَو . اْینُّدـلا  ِیف  ِدـَلَْولاَو  ِلاـْملاَو  ِلـْهالا  ِیف  ِرَْظنَْملا  ِءوُـسَو  ِبَـلَْقنُْملا  ِۀـَبآَكَو  ِرَفَّسلا  ِءاـثْعَو  ْنـِم 
یِّنِإ َّمُهّللَا  : » دـیوگب تساوخ  رگا  و  َنیِمِحاّرلا .» َمَحْرَأ  ای  َِکئاِیلْوَأ  ِیفَو  َکِیف  ُهوُجْرَأَو  ُُهلِّمَؤُأ  ام  ِینْغِّلَبَف  َّمُهّللَا  ، َکـَْیلِإًابُّرَقَتَو َکـِتاضْرَِملًابَلَط 

َكاضِر َبَلَط  ّالِإ  اْهَیلِإ  ُأَْجلَا  ۀَـلیِح  الَو  اْهیَلَع ، ُلِکَّتَا  ةَُّوق  الَو  َْکَیلِإ ، ّالِإ  ِیب  يِوْأَی  ءاجَر  ـالَو  َكِْریَِغل ، یِّنِم  ۀَِـقث  ـِالب  اذـه  یِهْجَو  ِیف  ُتْجَرَخ 
َّمُهّللَا ُهَرْکَأَو . ُّبِحُأ  اّمِم  یِهْجَو  ِیف  َکِْملِع  ِیف  ِیل  َقَبَـس  اِمب  ُمَلْعَأ  َْتنَأَو  َِکتَِدئاع ، ِنْسُح  یلِإ  ًانوُکُـسَو  َِکباوَِثل  ًاضُّرَعَتَو  َِکتَمْحَر  َءاِغْتباَو 

ْنِم ًۀَعَـسَو  َکِظْفِح  ْنِم  ًازْرِحَو  َكِْوفَع  ْنِم  اًفُْطلَو  َِکتَمْحَر  ْنِم  ًافَنَک  َّیَلَع  ْطُْـسباَو  ءاوَْـال ، ِّلُـک  َّیِـضْقَمَو  ءـالَب  ِّلُـک  َریِداـقَم  یِّنَع  ْفِرْـصاَف 
ام یِّنَع  ْعَفْداَو  ِیلَمَأ ، ِۀَـقیِقَحَو  َياوَه  ِۀَـقَفاُوم  یلَع  َِکئاضَق  َعیِمَج  ِهِیف  ِّبَرای  ِیل  ْقِّفَوَو  َِکتافاعُم ، ْنِم  ًاعامِجَو  َکـِتَمِْعن  ْنِم  ًاـمامَتَو  َکـِقْزِر 

ُْتفَّلَخ ْنَمِیف  ِینَُفلَْخت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ام  َعَم  َياْینُدَوِیتَرِخِال  ِیل  ًاْریَخ  َِکلذ  ْلَعْجاَو  یِّنِم ، ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اّـمِم  یِـسْفَن  یلَع  ُرَذْـحَأ  ـال  اـمَو  ُرَذْـحَأ 
ِّلُک ِظـْفِحَو  ةَرْوَع  ِّلُـک  ِنیِـصَْحت  ِیف  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ًاـِبئاغ  ِهِیف  ُُفلَْخت  اـم  ِلَْـضفَِأب  ِیتَنازُح  ِعیِمَجَو  ِیناوْخِإَو  ِیلاـمَو  ِیلْهَأَو  يِدـْلُو  ْنِم  ِیئارَو 

اْینُّدـلا ِیف  َروُرُّسلاَو  اضِّرلا  ِِهب  ِیل  ُعَمَْجت  ام  ِلامَکَو  هوُرْکَم  ِّلُک  ِفْرَـصَو  روُذْـحَم  ِّلُک  ِۀَـیافِکَو  ۀَئِّیَـس  ِّلُک  ِعاـفِدَو  ۀَـمِْعن  ِّلُـک  ِماـمَتَو  ۀَعیِـضَم 
ِیلامَو یِـسْفَنَو  ِینیِد  َمْوَْیلا  َکُعِدْوَتْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  اضِّرلا . َدَْعبَو  یـضَْرت  یّتَح  َکَتَدابِعَو  َکَتَعاطَو  َكَرْکُـشَو  َكَرْکِذ  ِیْنقُزْرا  َُّمث  ِةَرِخْالاَو ،

َکَتَمِْعن اْنُبلْسَت  الَو  َكِراوِج  ِیف  اْنلَعْجا  َّمُهّللَا  اْنیَلَع . ْظَفْحاَو  انْظَفْحا  َّمُهّللَا  َِبئاْغلاَو . اّنِم  َدِهاّشلا  ِظَفْحا  َّمُهّللَا  ِیناوْخِإ . َعیِمَجَو  ِیتَّیِّرُذَوِیلْهَأَو 
ُذوعَأ ُلق  ساّنلا " و "  ِّبَِرب  ُذوعَأ  ُلق  دـمح و "  هروس  رفـس ، زا  شیپ  رفاـسم  هک  هدـش  تیاور   5 لْضَفَو .» ۀَِـیفاعَو  ۀَـمِْعن  ْنِم  اِنب  ام  ْرِّیَُغت  الَو 

: دناوخب تسا  رارق  نیا  زا  هک  ار  نارمع  لآ  هروس  ات 194  تایآ 191  ِرْدَقلا " و  ِۀَلَیل  ِیف  ُهانلَزنَأ  ّانِإ   " هروس یـسرُکلا و  ُۀیآ  قَلَفلا " و  ِّبَِرب 
ْمِِهبُونُج یلَعَو  ًادوُُعقَو  ًاـماِیق  َهللا  َنوُرُکْذَـی  َنیِذَّلا  ِباـْبلالا *  ِیلوُِـال  تاـیَال  ِراـهَّنلاَو  ِلـْیَّللا  ِفـالِتْخاَو  ِضْرـالاَو  ِتاواـمَّسلا  ِقـْلَخ  ِیف  َّنِإ  " 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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امَو ُهَْتیَزْخَأ  ْدَقَف  َراّنلا  ِلِخُْدت  ْنَم  َکَّنِإ  انَّبَر  ِراّنلا *  َباذَع  انِقَف  َکَناْحبُـس  ًالِطاب  اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرالاَو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَیَو 
ِراْربالا َعَم  انَّفََوتَو  اِنتائِّیَس  اّنَع  ْرِّفَکَو  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغاَف  انَّبَر  اّنَمآَف  ْمُکِّبَِرب  اُونِمآ  ْنَأ  ِنامیِِْالل  يِداُنی  ًایِدانُم  انْعِمَس  انَّنِإ  انَّبَر  راْصنَأ *  ْنِم  َنیِِملاّظِلل 

َِکتَرْدُِقبَو ُِلئاّصلا  ُلوُصَی  َِکب  َّمُهّللَا  : » دیوگب سپس   " داعیِْملا .  ُِفلُْختال  َکَّنِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  انِزُْختالَو  َِکلُـسُر  یلَع  انَتْدَعَو  ام  اِنتآَو  انَّبَر  * 
َِکتَّیَِرب ْنِم  َِکتَرَیِخَو  َکِْقلَخ  ْنِم  َِکتَْوفَِـصب  َُکلَأْسَأ  َْکنِم ، ّالِإ  ةَُّوق  ُوذ  اهُدـِلَتْمَی  ًةَُّوقالَو  َِکب  ّالِإ  لْوَح  ِيذ  ِّلُِـکل  َلْوَحـالَو  ُلـِئاّطلا  ُلوُطَی 

ِْضقاَو ُهَنُْمیو ، ُهَْریَخ  ِیْنقُزْراَو  ُهَّرُـضَو ، ِمْوَْیلا  اَذه  َّرَـشِینِفْکاَو  ْمِْهیَلَعَو ، دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  ِِهَتلالُـسَو  ِِهتَْرتِعَو  َکِِّیبَن  دَّمَُحم 
ۀَّنُج ِیف  َنوُکَا  یّتَح  ۀَّیِذَا ، یلَع  ِیل  ةَرْدـُق  ِيذ  ِّلُکَو  ِۀَّیِوَْغلا  ِۀَـیِغاّطلا   ِ ۀَـیافِکَو ِۀَِّیْنمُْالِاب  ِرَفَّظلاَو  ِۀَّبَحَْملا  ِغُوُلبَو  ِۀَِـبقاْعلا  ِنْسُِحب  ِیتافِّرَـصَتُمِیف  ِیل 
ْنِم ٌقِراطِیب  َّلُحَیالَو  ِدارُْملا  ِنَع  ٌّداص  ِینَّدُصَیال  یّتَح  ًارُْسی ، ِهِیف  ِِقئاوَْعلا  َنِمَو  ًاْنمَأ  ِفِواخَْملا  َنِم  ِهِیف  ِیْنلِْدبَأَو  ۀَمِْقنَو ، ءالَب  ِّلُک  ْنِم  ۀَمْصِعَو 

، دنک عادو  هداوناخ  اب  سپس   6 ُریِصَْبلا .» ُعیِمَّسلاَوُهَو  ٌءْیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْنَمای  ُریِصَت ، َْکَیلِإ  ُرُومُْالاَو  ٌریِدَق ، ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ِدابِْعلا ، َيذَا 
تسار و فرط  زا  ولج و  زا  ار  یسرکلا  ۀیآ  دمح و  هروسو  دیوگب ، ار  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترضح  حیبست  و  دتسیاب ، هناخ  ِرد  رب  و 

ُبِّیَُخیال ْنَم  ای  ِیْنبِّیَُخت  الَف  َِکب ، ُْتِقثَو  ْدَـقَوِینَْتلَّوَخ  امَو  ِیلامَو  ِیلْهَأ  ُْتفَّلَخ  َْکیَلَعَو  یِهْجَو  ُتْهَّجَوَْکَیلِإ  َّمُهّللَا  : » دـیوگب و  دـناوخب ، پچ 
ِینْغَِّلب َّمُهّللَا  َنیِمِحاّرلا . َمَحْرَأ  ای  یِسْفَن  یلِإ  ِیْنلِکَتالَو  ُْهنَع  ُْتبِغ  امِیف  ِینْظَفْحاَو  ِِهلآو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ُهَظِفَح . ْنَم  ُعِّیَُضی  الَو  َُهدارَأ  ْنَم 

ِلْهَأ ِعیِمَجَو  ِهِدـْلُو  ْنِم  ِۀَِّمئالاَو  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  َکِِّیلَوَو  َکِِّیبَن  َةَرایِز  ِیْنقُزْراَو  َكَدِالبَو  َكَدابِع  ِیل  ْرِّخَـسَو  َدارُْملا  َِیل  ْبِّبَـسَو  َُهل  ُتْهَّجََوت  اـم 
، يْوقَّتلا ِینْدِّوَزَو  َبَطْعَأَو ، َّلِکَأَف  يِْریَغ  یلِإ  الَو  یِسْفَن  یلِإ  ِیْنلِکَتالَو  ِیلاوْحَأ ، ِعیِمَج  ِیف  ِۀَنوُعَْملِاب  َْکنِم  ِینَّدُمَو  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  ِِهْتَیب 

ِهللااـِب ُْتنَعَتْـساَو  ِهللا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  ِهللااـِبَو ، ِهللا  ِمِْسب  : » ییوگ یم  زاـب  و  َکـَْیلِإ .» َهَّجَوـَت  ْنَم  َهَجْوَأِیْنلَعْجا  َّمُهّللَا  یلوُْـالاَو . ِةَرِخْـالا  ِیف  ِیلْرِفْغاَو 
ُْتنَمآ ِّبَر  ِهللا ، َیلِإ  ّـالِإ  ِهللا  َنـِم  َّرَفَم  ـالَو  اـْجنَمالَو  َأَْـجلَمالَو  ِهللاَیلِإ  ًۀَـبْغَرَو  ِهللا  َنـِم  ًۀَـبْهَر  ِهللا  َیلِإ  يِْرمَأ  ُتْضَّوَـفَو  ِهللا  َیلِإيِرْهَظ  ُتْأَْـجلَاَو 

َكُؤانَث َّلَجَو  َكُراج  َّزَع  َْتنَأ ، ّالِإ  َءوُّسلا  ُفِرْـصَی  الَو  َْتنَأ ، ّـالِإ  یِهلِإ  ِْریَْخلاـِب  ِیتْأَـیال  ُهَّنَِـال  َْتلَـسْرَأ  يِذَّلا  َکِِّیبَِنبَو  َْتلَْزنَأ  يِذَّلا  َکـِباتِِکب 
ات دور ، نوریب  هناخ  زا  دناوخب و  ار  اعد  نیا  حبـص  ماگنه  سک  ره  : » هدش تیاور  َكُْریَغ .» َهلِإ  الَو  َكُؤالآ  ْتَمُظَعَو  َكُؤامْـسَأ  ْتَسَّدَقَتَو 

.« ) ددرگزاب دوخ  لزنم  هب  حبـص  ات  دـسرن  وا  هب  ییالب  دـناوخب ، ار  اعد  نیا  دوش و  ماش  رگا  و  ددرگرب ، هناخ  هب  ات  دـسرن  وا  هب  ییالب  ماـش 
ُذوُعَأ ُْلق   » هروس و  یـسرکلا » ۀـیآ   » و ُهاْنلَْزنَأ » ّانِإ   » هروس و  هبترم ، هدزاـی  ار  ٌدَـحَأ » ُهّللا  َوُه  ْلـُق   » هروس نآ  زا  سپ   7 ص241 ) ج76 ، راحب ،

: " دـیوگب هیلقن  هلیـسو  هب  ندـش  راوس  هظحل  رد  و  دـشکب ، دوخ  ندـب  رب  تسد  دـعب  و  دـناوخب ، ار  ِقَلَْفلا » ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ْلـُق   » و ِساـّنلا » ِّبَِرب 
زا لبق   8 ُهللا .» َّالِإ  َهلِإ  الَو  ِِهللا  ُدْمَْحلاَو  ِهللا  َناْحبُس  : » دیوگب هبترم  تفه  سپ  ( ، 13 فرخز :   "  ) َنِینِْرقُم َُهل  اّنُک  امَو  اذه  انل  َرَّخَسيِذَّلا  َناْحبُس 

، درک رفـس  هدارا  هک  یماگنه  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما  باحـصا  زا  يدرم  هدـش : تیاور  . » دـشاب نکمم  هچره  هب  دـهد  هقدـص  ترفاـسم 
یم رفـس  گنهآ  هاگره  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا نب  ّیلع  مردپ  دومرف : وا  هب  ترـضح  دنک ، یظفاح  ادخ  ات  دمآ  ترـضح  نآ  تمدـخ 

هقدص هدرک و  رکـش  ار  ادخ  درک ، یم  تعجارم  تمالـس  هب  رفـس  زا  نوچ  و  دیرخیم ، دنوادخ  زا  نداد  هقدص  اب  ار  دوخ  یتمالـس  درک ،
يِرَفَس َۀَمالَـسَو  ِیتَمالَـس  ِۀَقَدَّصلا  ِهِذِهب  ُْتیَرَتْشا  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » دیوگب هقدص  نداد  زا  دعب  ص233 » ج9 ، ص231 ؛  ج76 ، راحب ، داد ( . یم 

ُهللا َّالِإ  َهلِإ  ال  ُمیِرَْکلا ، ُمِیلَْحلا  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  : » دیوگب سپ  ِلیِمَْجلا .» ِنَسَْحلا  َکِغالَِبب  یِعَم  ام  ْغَِّلبَو  ِینْغَِّلبَو  یِعَم  ام  ْمِّلَـسَو  ِینْمِّلَـسَف  یِعَم ، امَو 
َنِیلَـسْرُْملا یَلَع  ٌمالَـسَو  ِمیِظَْعلا ، ِشْرَْعلا  ِّبَرَو  َّنُهَْنَیب  امَو  َّنِهِیف  اـمَو  ِْعبَّسلا  َنیِـضَرالا  ِّبَرَو  ِْعبَّسلا  ِتاواـمَّسلا  ِّبَر  ِهللا  َناْحبُـس  ُمیِظَْعلا ، ُِّیلَْعلا 

، دیِرَم ناْطیَـش  ِّلُک  ْنِمَو  دِینَع  راّبَج  ِّلُک  ْنِم  ًاراج  ِیل  ْنُک  َّمُهّللَا  َنیِرِهاّطلا . َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ُهللا  یَّلَـصَو  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو 
َّمُهّللَا ُُهْتیَـسَن . ْمَأ  ُُهتْرَکَذ  اذه  يِرَفَـس  ِیف  ُهللا  َءاش  امَو  ِهللا  ِمِْسب  ِیتَلَجَعَو  ِینایِْـسن  ْيَدَی  َْنَیب  ُمِّدَُقا  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ُتْجَرَخ . ِهللا  ِمِْسبَو  ُْتلَخَد  ِهللا  ِمِْسب 

اهِیف انْرِّیَـسَو  َضْرـالااََنل  ِوْطاَو  انَرَفَـس  اـْنیَلَع  ْنِّوَـه  َّمُهّللَا  ِلـْهالا . ِیف  ُۀَـفِیلَْخلاَو  ِرَفَّسلا  ِیف  ُبِحاّـصلا  َْتنَأَو  اـهِّلُک  ِرُومُْـالا  یَلَع  ُناعَتْـسُْملا  َْتنَأ 
َِۀبآَكَو ِرَفَّسلا  ِءاثْعَو  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِراّنلا . َباذَـع  اِنقَو  انَْتقَزَر  امِیف  اَنل  ْكِرابَو  انَرْهَظ  اَنل  ِْحلْـصَأ  َّمُهّللَا  َِکلوُسَر . ِۀَـعاطَو  َِکتَعاِطب 

ِیف ِینُْفلْخاَو  ِهِیف  ِیْنبَحْـصاَو  ُهَتَّقَـشَمَو  ُهَدُْعب  یِّنَع  ْعَْطقا  َّمُهّللَا  يِرِـصانَو . يِدُضَع  َْتنَأ  َّمُهّللَا  َِدلَْولاَو . ِلاْملاَو  ِلْهالا  ِیف  ِرَْظنَْملا  ِءوُسَو  ِبَلَْقنُْملا 
َّنَمَو ِمالْـسِِْالل  انادَه  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  : » دیوگب دش ، هیلقن  هلیـسو  رب  راوس  هک  یماگنه  و  ِمیِظَْعلا .» ِِّیلَْعلا  ِهللاِاب  ّالِإ  َةَُّوقالَو  َلْوَحالَو  ْریَِخب  ِیلْهَأ 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو   " َنُوِبلَْقنَُمل ،  انِّبَر  یلِإ  ّانِإَو  َنِینِْرقُم  َُهل  اّنُک  امَو  اذـه  اَنل  َرَّخَـس  يِذَّلا  َناْحبُـس  ِِهلآَو " ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَحُِمب  اْنیَلَع 
ّالِإ َْریَط  َّمُهّللَا ال  َِکناوْضِرَو . َِکتَرِفْغَم  یلِإ  ُُغْلبَیَو  غالَب  ِْریَخ  یلِإ  ُُغْلبَی  ًاغالَب  انْغَِّلب  َّمُهّللَا  ِْرمالا ، یَلَع  ُناعَتْسُْملاَو  ِرْهَّظلا  یَلَع  ُلِماْحلا  َْتنَأ  َّمُهّللَا 

ار یـسرکلا  ۀیآ  بش  ره  رفـس  رد  هک  یـسک  تسا  لوقنم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص مامازا   9 َكُْریَغ .» َِظفاحالَو  َكُْریَخ  ّـالِإ  َْریَخ  ـالَو  َكُْریَط 
رد ات  دناوخب  ار  اعد  نیا  رفـس  رد   10 ص252 ) ج76 ، راحب ، ص266 ؛  قالخالا ، مراکم  دـنامب ( . ملاس  تسوا  اب  هچنآ  دوخ و  دـناوخب ،

َْکَیلِإَو یِهْجَو ، ُتْهَّجَو  َْکَیلِإَو  یِـسْفَن ، ُتْمَلْـسَأ  َکـَْیلِإ  َّمُهّللَا  ِهللا . ِلـِیبَس  ِیفَو  ِهللا  َیلِإَو  ِهللا  َنِمَو  ِهللااـِبَو  ِهللا  ِمِْسب  : » دـشاب راـگدرورپ  ناـما 
َِکلْوَِحب یِّنَع  ْعَفْداَو  ِیتَْحت  ْنِمَو  ِیقوَف  ْنِمَو  ِیلامِـش  ْنَعَو  ِینیِمَی  ْنَعَو  یِْفلَخ  ْنِمَو  َّيَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ِنامیِْالا  ِظـْفِِحب  ِینْظَفْحاَـف  يِْرمَأ ، ُتْضَّوَف 

زا تبقارم  لامعا و  رد  صالخا  هب  نارگید  زا  شیب  تسا  راوازس  مرتحم  نارئاز  رب   11 ِمیِظَْعلا .» ِِّیلَْعلا  ِهللاِاب  ّالِإ  َةَُّوقالَو  َلْوَحال  ُهَّنِإَف  َِکتَُّوقَو ،
مهارف ار  هناخ  بحاص  تیاضر  دـیاب  نامهم  و  دـنوریم ، راگدرورپ  ینامهم  هب  هکنیا  زا  هتـشذگ  اریز  دنـشاب ، هتـشاد  مامتها  یهلا  دودـح 

بان مالـسا  يامن  مامت  هنییآ  دـیاب  ص8 ) ج12 ، هعیـشلا ، لئاسو  ًاْنیَـش ( ،» اْنیَلَع  اُونوُکَت  الَو  ًاـْنیَز  اـَنل  اُونوُک  : » فیرـش ثیدـح  قبط  دروآ ،
ناردارب تاعامج  رد  دـنهد ، يرتشیب  مامتها  تقو  لّوا  رد  بجاو  ياهزامن  هب  و  هدوب ، دوخ  لامعا  بقارم  تسا  مزـال  و  دنـشاب ، يدّـمحم 

کی نأش  رد  هک  دننک  يراک  هاگآان  دارفا  یضعب  دیابن  هتساوخن  يادخ  و  دنوش ، دنم  هرهب  تعامج  باوث  زا  ات  دننک ، تکرـش  ّتنـس  لها 
ام همه  هب  دـنوادخ  دـهد . رارق  عاعُّشلا  تحت  مه  ار  نیریاس  هحلاـص  لاـمعا  هجیتن  رد  و  ددرگ ، نارگید  ترفن  بجوم  هدوبن و  یناریا  رئاز 

رفاسم هک  هدش  دیکأت  رفـس  رد   12 تسا . هدومرف  دـنوادخ  هک  میـشاب  هنوگنآ  مییامن و  لمع  دوخ  ینید  فیاظو  هب  میناوتب  اـت  دـهد  قیفوت 
رفس رد  رگیدکی : هب  کمک  هنـسح و  قالخا   13 ُرَبْکَأ .» ُهللاَو  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  َو ال  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  ِهللا  َناْحبُـس  : » دیوگب هبترم  یـس  زامن ، ره  زا  دـعب 

دنوادـخ ات  دـشابن ، نادرگور  نارگید  تاجایتحا  ندروآرب  زا  و  هدوب ، مدقـشیپ  اهراک  ماجنا  رد  و  هدرک ، کمک  ناـهارمه  هب  تسا  مزـال 
هب دـناوتب  هک  تسا  یـسک  نآ  دارفا  نیرتدـب  رفـس ، رد  تسا : هدـمآ  ثیدـح  رد  دـهد ، تاجن  ترخآ  ایند و  ياه  يراتفرگ  زا  ار  وا  لاعتم 
اب ناهارمه ، ناتـسود و  اب  هک  هدـش  شرافـس  ًادـیکا  نینچ  مه  دـشاب . نارگید  کمک  رظتنم  دـنک و  یهاتوک  یلو  دـیامن  کـمک  نارگید 

. میشاب رابدرب  روبص و  اه  یتخس  تالکشم و  رد  هژیو  هبو  مییامن ، کمک  نانآ  هب  هدومندروخرب و  شوخو ، بوخ  قالخا 

تارایز هیعدا و  ّلوا : لصف 

هکرتشم تارایز  هیعدا و 

رَبْکَأ ُهللاَا  هبترم  هس  يداد ، ار  زامن  مالس  هاگره  هدش  لقن  هریغ  و  هللا ) همحر   ) یسوط خیـش  حابـصم  زا  هنازور :» ياهزامن  هکرتشم  تابیقعت 
، ُهللا َّالِإ  َهلِإ  ال  َنوُِملْـسُم ، َُهل  ُنَْحنَو  ًادِـحاو  ًاهلِإ  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  : » وگب سپـس  نک و  دـنلب  اه  شوگ  يذاحم  ات  ار  اه  تسد  کی  ره  رد  و  وگب ،

َزَْجنَأ ُهَدْحَو ، ُهَدْحَو  ُهَدْحَو  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  ال  َنِیلَّوالا ، اَنِءابآ  ُّبَرَو  انُّبَر  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  ال  َنوُکِرْشُْملا ، َهِرَک  َْولَو  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  ُهاّیِإ  ّالِإ  ُُدبْعَن  الَو 
ِهِدَِیب ُتوُمَی ، ٌّیَح ال  َوُهَو  ِییُْحیَو ، ُتیُِمیَو  ُتیُِمیَو ، ِییُْحی  ُدْمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  ُهَلَف  ُهَدْحَو ، َبازْحالا  َمَزَهَو  ُهَْدنُج ، َّزَعَأَو  ُهَْدبَع ، َرَـصَنَو  ُهَدْعَو ،

ْنِم ِینِدـْها  َّمُهّللَا  : » وگب هاگنآ  ِْهَیلِإ .» ُبُوتَاَو  ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َوُه  ّـالِإ  َهلِإ  ـال  يِذَّلا  َهللا  ُرِفْغَتْـسَأ  : » وگب سپ  ٌریِدَـق .» ءیَـش  ِّلُـک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ،
اهَّلُک ِیبُونُذ  ِیل  ْرِفِْغا  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  َکَناْحبُس ال  َِکتاکََرب ، ْنِم  َّیَلَع  ْلِْزنَأَو  َِکتَمْحَر ،  ْنِم  َّیَلَع  ْرُْـشناَو  َِکلْـضَف ،  ْنِم  َّیَلَع  ِْضفَاَو  َكِْدنِع ، 

ِِهب َطاحَأ  ّرَـش  ِّلُک  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأَو  َکُْملِع  ِِهب  َطاحَأ  ْریَخ  ِّلُک  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َْتنَأ . ّالِإ  ًاعیِمَج  اـهَّلُک  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  ـال  ُهَّنِإَـف  ًاـعیِمَج ،
ِیتَّلا َِکتَّزِعَو  ِمیِرَْکلا  َکِهْجَِوب  ُذوُعَأَو  ِةَرِخْالا ، ِباذَعَو  اْینُّدلا  ِيْزِخ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأَو  اهِّلُکيِرُومُأ ، ِیف  َکَتَِیفاع  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َکُْملِع .

یِّبَر َّنِإ  اِهتَیِصاِنب ، ٌذِخآ  َْتنَأ  ۀَّباد  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِمَو  اهِّلُک  ِعاجْوالا  ِّرَـش  ْنِمَو  ِةَرِخْالاَو  اْینُّدلا  ِّرَـش  ْنِم  ٌءْیَـش  اْهنِم  ُِعنَتْمَی  ِیتَّلا ال  َِکتَرُْدقَو  ُماُرت  ال 
ْنُکَی َْملَو  ًاَدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  ُتوُمَی  يِذَّلا ال  ِّیَْحلا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  ِمیِظَْعلا ، ِِّیلَْعلا  ِهللاِاب  ّالِإ  َةَُّوق  الَو  َلْوَحالَو  میِقَتْسُم ، طارِص  یلَع 
هکنآ زا  شیپ  و  ییوگ ، یم  ار  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  حیبست  سپ  ًارِیبْکَت .» ُهْرِّبَکَو  ِّلُّذلا  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیِرَش  َُهل 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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الَو ًۀَبِحاص  ْذِخَّتَی  َْمل  ًادَمَص  ًادْرَف  ًادَحَأ  ًادِحاو  ًاهلِإ  َُهل ، َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  : » وگب هبترم  هد  ینک  تکرح  دوخ  ياج  زا 
سپ تسا ، هدش  دراو  رایسب  تلیضف  باتفآ ، بورغ  عولط و  ماگنه  ماش و  حبـص و  زامن  بیقعت  رد  صوصخ  هب  لیلهت ، نیا  يارب  و  ًاَدلَو .»

ِهِّلل ُدْـمَْحلاَو  ِِهلالَج ، ِّزِعَو  ِهِهْجَو  ِمَرَِکل  یِغَْبنَی  امَکَو  ُُهلْهَأ  َوُه  امَکَو  َحَّبَُـسی  ْنَأ  ُهللا  ُّبُِحی  امَکَو  ٌءْیَـش  َهللا  َحَّبَـس  امَّلُک  ِهللا  َناْحبُـس  : » ییوگ یم 
ٌءْیَـش َهللا  َلَّلَه  امَّلُک  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  الَو  ِِهلالَج ، ِّزِعَو  ِهِهْجَو  ِمَرَِکل  یِغَْبنَی  امَکَو  ُُهلْهَأ  َوُه  امَکَو  َدَـمُْحی  ْنَأ  ُهللا  ُّبُِحی  اـمَکَو  ٌءْیَـش  َهللا  َدِـمَح  اـمَّلُک 
امَکَو َرَّبَُکی  ْنَأ  ُهللا  ُّبُِحی  امَکَو  ٌءْیَش  َهللا  َرَّبَک  امَّلُک  ُرَبْکَأ  ُهللاَو  ِِهلالَج ، ِّزِعَو  ِهِهْجَو  ِمَرَِکل  یِغَْبنَی  امَکَو  ُُهلْهَأ  َوُه  امَکَو  َلَّلَُهی  ْنَأ  ُهللا  ُّبُِحی  امَکَو 

ِّلُک یلَعَو  َّیَلَع  اِهب  َمَْعنَأ  ۀَـمِْعن  ِّلُک  یلَع  ُرَبْکَأ  ُهللاَو  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  الَو  ِهِّلل  ُدْـمَْحلاَو  ِهللا  َناْحبُـس  ِِهلـالَج ، ِّزِعَو  ِهِهْجَو  ِمَرَِکل  یِغَْبنَی  اـمَکَو  ُُهلْهَأ  َوُه 
وُجْرَأ ام  ِْریَخ  ْنِم  َُکلَأْسَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِۀـمایِْقلا . ِمْوَی  یلِإ  ُنوُکَی  َْوأ  َناـک  ْنَّمِم  ِهِْقلَخ  ْنِم  دَـحَأ 

هیآو ُهللا {  َدِهَـشَو  یـسرکلا "  ۀیآ  دمح و  هروس  یناوخ  یم  سپ  ُرَذْحَأ .» ام ال  ِّرَـش  ْنِمَو  ُرَذْحَأ  ام  ِّرَـش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأَو  وُجْرَأ ، ام ال  ِْریَخَو 
َنِینِـسْحُْملا َنِم  نآ "  رخآ  ُهللا " و  ُمُکَّبَر  َّنِإ  نآ "  لّوا  هک  فارعا  هروس  زا  تسا  هیآ  هس  نآ  و   ) هرخـس هیآ  ِْکلُْملا " و  َِکلاَم  َّمُهّللا  ُِلق  "

هس سپس   " نیَِملاْعلا .  ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  َنِیلَـسْرُْملا  یَلَع  ٌمالَـسَو  َنوُفِـصَی  اّمَع  ِةَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُـس  ییوگ : یم  هبترم  هس  سپ  تسا ، " 
ُْثیَح ال ْنِمَو  ُبِسَتْحَأ  ُْثیَح  ْنِم  ِیْنقُزْراَو  ًاـجَرْخَمَو  ًاـجَرَف  يِْرمَأ  ْنِم  ِیل  ْلَـعْجاَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  : » ییوـگ یم  هـبترم 
هب ار  دوخ  نساحم  سپ  دوب ، نادـنز  رد  هک  یماگنه  درک  مالـسلا ) هیلع  فسوی ) ترـضح  میلعت  لیئربج  هک  تسا  ییاعد  نیاو  ُبِسَتْحَأ .»

ْلِّجَعَو دَّمَُحم  ِلآ  َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  َّبَر  ای  وگب « : هبترم  تفه  هتفرگ ، نامـسآ  هب  ار  پچ  تسد  فک  و  ریگ ، تسد 
سپ ِراّنلا .» َنِم  ِینْرِجَأَوِینْمَحْراَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِمارْکِْالاَو ، ِلالَْجلا  اَذ  اـی  : » وگب هبترم  هس  لاـح  ناـمه  هب  دَّمَُحم .» ِلآ  َجَرَف 

، ِكَرابُْملا ِرْهُّطلا  ِرِهاّطلا  ِنوُزْخَْملا  ِنُونْکَْملا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » ییوگ یم  ار و  ٌدَـحَأ "  ُهللا  َوُه  ْلـُق  هبترم "  هدزاود  یناوخ  یم 
یلَع َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ِراّنلا ، َنِم  ِباقِّرلا  َكاّکَف  ایَو  يراسُْالا  َِقلْطُم  ایَو  ایاطَْعلا  َبِهاو  ای  ِمیِدَْـقلا ، َِکناْطلُـسَو  ِمیِظَْعلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأَو 

ُهَطَـسْوَأَو ًاحالَف  َُهلَّوَاِیئاعُد  َلَعَْجت  ْنَأَو  ًانِمآ ، َۀَّنَْجلا  ِینَلِخُْدتَو  ًاِملاس  اْینُّدلا  َنِم  ِینَجِرُْخت  ْنَأَو  ِراّنلا ، َنِم  ِیتَبَقَر  َِقتُْعت  ْنَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم 
ْنَع ٌعْمَس  ُُهلَغْشَی  ْنَم ال  ای   : » ناوخب هضیرف  ره  بیقعت  رد  هک  تسا  هّیولع  هفیحـص  رد  و  ِبُویُْغلا .» ُمّالَع  َْتنَأ  َکَّنِإ  ًاحالَـص ، ُهَرِخآَو  ًاحاَجن 

یِهلِإ : » ییوگ یم  زین  و  َِکتَرِفْغَمَو .» َِکتَمْحَر  َةَوالَحَو  َكِْوفَع  َدَْرب  ِیْنقِذَأ  َنیِِّحلُْملا ، ُحاْحِلا  ُهُمِْرُبی  ْنَم ال  ای  َنُوِلئاّسلا  ُهُطِّلَُغی  ْنَم ال  ای  عْمَس ، 
َْوأ ٌلَلَخاهِیف  َناک  ْنِإ  ِِهب ، ِینَتْرَمَأ  ام  یلِإ  ََکل  ًۀـَباجِإَو  ًۀَـعاطَو  ًامیِظْعَت  ّالِإ  اهِیف  َْکنِم  ۀَـبْغَر  الَو  اْهَیلِإ  َْکنِم  ۀَـجاِحل  اُهْتیَّلَـص ال  ِیتالَـص  ِهِذـه 
اعد نیا  زامن  ره  زا  دعب  زین  و  َنیِمِحاّرلا .» َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  ِناْرفُْغلاَو  ِلُوبَْقلِاب  َّیَلَع  ْلَّضَفَتَو  ِینْذِخاُؤت  الَف  اهِدوُجُـس  َْوأ  اهِعوُکُر  ْنِم  ٌصْقَن 

ْنَم ال َناْحبُـس  : » یناوخ یم  دوـمن ، مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما میلعت  هظفاـح  تیوـقت  يارب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربـمغیپ هک  ار 
ًارََصبَو ًارُون  ِیْبلَق  ِیف  ِیل  ْلَعْجا  َّمُهّللَا  ِمیِحَّرلا ، ِفوُءَّرلا  َناْحبُس  ِباذَْعلا ، ِناْولَِأب  ِضْرالا  َلْهَأ  ُذُخْأَی  ْنَم ال  َناْحبُس  ِِهتَکَلْمَم ، ِلْهَأ  یلَع  يِدَتْعَی 
ِیلامَو ِیلْهَأَو  ِینیِدَو  یِـسْفَن  ُذیُِعا  : » وگب زامن  ره  زا  دعب  هبترم  هس  هک  تسا  نیمألا  دـلبلا  رد  و  ٌریِدَـق .» ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ًاْملِعَو ، ًامْهَفَو 

َْملَو ْدـَلُوی  َْملَو  ْدـِلَی  َْمل  يِذَّلا "  ِدَـمَّصلا  ِدَـحالا  ِدِـحاْولا  ِهللاِاب  ُهُْرمَأ  ِینِینْعَی  ْنَمَو  ِیلَمَع  ِمِیتاوَخَو  یِّبَر  ِینَقَزَر  امَو  ِینیِد  ِیف  ِیناوْخِإو  يِدـْلُوَو 
 "  ، َدَسَح اذِإ  دِساح  ِّرَش  ْنِمَو  ِدَقُْعلا  ِیف  ِتاثاّفَّنلا  ِّرَش  ْنِمَو  َبَقَو  اذِإ  قِساغ  ِّرَـش  ْنِمَو  َقَلَخ  ام  ِّرَـش  ْنِم  ِقَلَْفلا  ِّبَِرب  َو "   " ٌدَحَأ ،  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی 

دیهش خیش  زا  " و  ِساّنلاَو .»  ِۀَّنِْجلا  َنِم  ِساّنلا  ِروُدُصِیف  ُسِوْسَُوی  يِذَّلا  ِساّنَْخلا  ِساوْسَْولا  ِّرَـش  ْنِم  ِساّنلا  ِهلِإ  ِساّنلا  ِِکلَم  ِساّنلا  ِّبَِرب  َو " 
دنادرگن و علّطم  شدب  لامعا  رب  تمایق  رد  ار  وا  ادخ  دهاوخب  سک  ره  هدومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  هک  تسا  هدش  لقن 
. ِیْبنَذ ْنِم  ُعَسْوَأ  َکَتَمْحَر  َّنِإَو  ِیلَمَع ،  ْنِم  یجْرَأ  َکـَتَرِفْغَم  َّنِإ  َّمُهّللَا  : » دـناوخب ار  اـعد  نیا  زاـمن  ره  زا  دـعب  دـیاشگن ، شناـهانگ  ناوید 

اهَّنَِال ، ِینَعَـسَتَوِینَُغْلبَت ْنَأ  ٌلـْهَأ  َکـُتَمْحَرَف  ِینَمَحَْرت  ًـالْهَأ  ْنُکَا  َْمل  ْنِإ  َّمُهّللَا  ِیْبنَذ . ْنِم  ُمَظْعَأ  َكُْوفَعَف  ًاـمیِظَع  َكَدـْنِع  ِیْبنَذ  َناـک  ْنِإ  َّمُهّللَا 
همطاف ترضح  حیبست  زا  نوچ  هدومرف : هک  تسا  هدش  لقن  هللا ) همحر   ) هیوباب نبا  زا  و  َنیِمِحاّرلا .» َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  ءیَـش  َّلُک  ْتَعِـسَو 

اّمَع ِةَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُس  ُمالَّسلا " ، ُدوُعَی  َْکَیلِإَو  ُمالَّسلا ، ََکلَو  ُمالَّسلا ، َْکنِمَو  ُمالَّسلا ، َْتنَأ  َّمُهّللَا  : » وگب يوش ، غراف  مالـسلا ) اهیلع  )
َنیِداْهلا ِۀَِّمئالا  یَلَع  ُمالَّسلَا  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا   " َنیَِملاْعلا ،  ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  َو  َنِیلَـسْرُْملایَلَع ، ٌمالَـسَو  َنوُفِـصَی ،
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ُمالَّسلَا َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ ، ِّیلَع  یلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِحلاّصلا ، ِهللا  ِدابِعیلَعَو  اْنیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهتَِکئالَمَو ، ِِهلُـسُرَو  ِهللا  ِءاـِیْبنَأ  ِعیِمَج  یلَع  ُمـالَّسلَا  َنیِّیِدـْهَْملا ،
ِْنب ِدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِدباْعلا ، ِْنیَز  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ُمالَّسلَا  َنیِعَمْجَأ ، ِْقلَْخلا  َنِم  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِبابَـش  ْيَدِّیَـس  ِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  یَلَع 

، اضِّرلا یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ُمالَّسلَا  ِمِظاْکلا ، رَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  یلَع  ُمـالَّسلَا  ، ِقِداّـصلادَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  یلَع  ُمـالَّسلَا  َنیِِّیبَّنلا ، ِْملِع  ِِرقاـب  ِّیلَع 
یَلَع ُمـالَّسلَا  ِّيِرَکْـسَْعلا ، ِّیِکَّزلا  ِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ُمـالَّسلَا  يِداـْهلا ، دَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ُمـالَّسلَا  ِداوَْـجلا ، ِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُمـالَّسلَا 

زا دعب  هدومرف : یمعفک  خیـش  هاوخب . ادخ  زا  يراد  هک  تجاح  ره  سپ  َنیِعَمْجَأ .» ْمِْهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَـص  ّيِدـْهَْملا ،  ِِمئاْقلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِۀَّجُْحلا 
دَّمَُحمَو ِّیلِعَو  ِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلِابَو  ًامامِإ  ِّیلَِعبَو  ًاِّیبَن  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَحُِمبَو  ًانیِد ، ِمالْـسِْالِابَو  ًّابَر ، ِهللاِاب  ُتیِـضَر  : » ییوگ یم  زاـمن  ره 

«. ُأَّرَبَتَأ ْمِِهئادْعَأ  ْنِمَو  ّیلََوتَأ  ْمِِهب  ًةَداقَو ، ًةَداسَو  ًۀَِّمئَأ  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِحـِلاّصلا  ِفَلَْخلا  دَّمَُحمَو  ِنَسَْحلاَو  ِّیلَعَودَّمَُحمَو  ِّیلَعَو  یـسُومَو  رَفْعَجَو 
«. ِةَرِخْالاَو اْینُّدلا  ِیف  َةافاعُْملاَو  َۀَِیفاْعلاَو  َْوفَْعلا  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » وگب هبترم  هس  سپ 

لیمک ياعد 

. داد میلعت  دوب  يو  ّصاخ  باحـصا  زا  هک  دایز » نب  لیمک   » هب ار  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  تسا  یفورعم  ياهاعد  زا  اـعد  نیا 
همالع دبلط . یم  شیاشخب  تمحر و  راگدرورپ ، زا  و  دهد ، یم  ماجنا  راّفغ  يادخ  هاگرد  هب  يا  هدنب  هک  تسا  هنافراع  هناقشاع و  یشیاین 

و دوش ، یم  هدـناوخ  هعمج  بش  ره  رد  نابعـش و  همین  ياه  بش  رد  اعد  نیا  تسا . هدرمـش  اـهاعد  نیرتهب  زا  ار  نآ  هللا ) همحر   ) یـسلجم
َُکل َأْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » تسا نـینچ  فیرـش  ياـعد  نـتم  تـسا . دـیفم  ناـهانگ  شزرمآ  يزور و  شیازفا  نانمـشد و  دـنزگ  زا  ینمیا  يارب 
َْتبَلَغ ِیتَّلا  َِکتوُرَبَِجبَو  ءْیَش ، ُّلُک  اَهل  َّلَذَو  ءْیَش ، ُّلُک  اَهل  َعَضَخَو  ءْیَش ، َّلُک  اِهب  َتْرَهَق  ِیتَّلا  َِکتَّوُِقبَو  ءْیَش ، َّلُک  ْتَعِسَو  ِیتَّلا  َِکتَمْحَِرب 

َدَْعب ِیقاْبلا  َکِهْجَِوبَو  ءْیَش ، َّلُک  الَع  يِذَّلا  َِکناْطلُِسبَو  ءْیَش ، َّلُک  ْتََالَم  ِیتَّلا  َِکتَمَظَِعبَو  ٌءْیَش ، اَهل  ُموُقَی  ِیتَّلا ال  َِکتَّزِِعبَو  ءْیَش ، َّلُک  اِهب 
ای ءْیَش ، ُّلُک  َُهل  َءاضَأ  يِذَّلا  َکِهْجَو  ِرُوِنبَو  ءْیَش ، ِّلُِکب  َطاحَأ  يِذَّلا  َکِْملِِعبَو  ءْیَـش ، ِّلُک  َناکْرَأ  ْتَبَلَغ  ِیتَّلا  َِکئامْـسَِأبَو  ءْیَـش ، ِّلُک  ِءانَف 

َّمُهّللَا َمَقِّنلا . ُلِْزُنت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  َمَصِْعلا . ُِکتْهَت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  َنیِرِخْالا . َرِخآ  ایَو  َنِیلَّوالا  َلَّوَا  ای  ُسوُُّدق ، ای  ُرُون 
َِیل ْرِفْغا  َّمُهّللَا  َءاـجَّرلا ، ُعَـطْقَت  ِیتَّلا  َبُونُذـلا  َِیل  ْرِفْغا  َّمُهّللا  . َءاعُّدـلا ُسِبَْحت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  َمَعِّنلا . ُرِّیَُغت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغا 
یلِإ َِکب  ُعِفْـشَتْسَأَو  َكِرْکِذـِب ، َْکَیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ، اُهتْأَطْخَأ ۀَـئیِطَخ  َّلُکَو  ُُهْتبَنْذَأ ، ْبنَذ  َّلُک  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  َءالَْبلا ، ُلِْزُنت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا 

لِّلَذَتُم عِضاخ  َلاؤُس  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َكَرْکِذ . ِینَمِْهُلت  ْنَأَو  َكَرْکُـش ، ِینَعِزُوت  ْنَأَو  َِکبُْرق ، ْنِم  ِینَِینُْدت  ْنَأ  َكِدوُِجب  َُکل  َأْسَأَو  ، َکِسْفَن
ْتَّدَتْـشا ِنَـم  َلاؤُـس  َکـُلَأْسَأَو  َّمُـهّللَا  ًاعِـضاوَتُم . ِلاوْحـالا  ِعـیِمَج  ِیفَو  ًاـِعناق ، ًایِـضار  َکِمْـسَِقب  ِینَلَعَْجتَو  ِینَمَحَْرتَو  ِینَِحماـُست  ْنَأ  عِشاـخ ،

، َكُْرمَأ َرَهَظَو  َكُرْکَم ، َیِفَخَو  َُکناکَم ، الَعَو  َُکناْطلُـس ، َمُظَع  َّمُهّللَا  ُُهتَبْغَر . َكَدـْنِع  امِیف  َمُظَعَو  ُهَتَجاح ، ِدـِئادَّشلا  َدـْنِع  َِکب  َلَْزنَأَو  ، ُُهتَقاف
َِیلَمَع ْنِم  ءْیَِـشل  الَو  ًاِرتاسیِِحئابَِقل ، الَو  ًاِرفاغ ، ِیبُونُِذل  ُدِـجَأ  َّمُهّللَا ال  َِکتَموُکُح . ْنِم  ُرارِْفلا  ُنِکُْمی  الَو  َُکتَرْدـُق ، ْتَرَجَو  َكُرْهَق ، َبَلَغَو 

ِیل َكِرْکِذ  ِمیِدَـق  یلِإ  ُْتنَکَـسَو  ِیلْهَِجب ، ُْتأَّرََجتَو  یِـسْفَن ،  ُتْمَلَظ  َكِدْـمَِحبَو ، َکَناْحبُـس  َْتنَأّالِإ ، َهلِإال  َكَْریَغ ، ًالِّدَـبُم  ِنَسَْحلِاب  ِحـِیبَْقلا 
ءانَث ْنِم  ْمَکَو  ُهَتْعَفَد ، هوُرْکَم  ْنِم  ْمَکَو  ُهَْتیَقَو ، راثِع  ْنِم  ْمَکَو  ُهَْتلَقَأ ، ِءالَْبلا  َنِم  حِداف  ْنِم  ْمَکَو  ُهَتْرَتَس ، حِیبَق  ْنِم  ْمَک  َيالْوَم  َّمُهّللَا  َّیَلَع . َکِّنَمَو 
ُدُْعب یِعْفَن  ْنَع  ِینَسَبَحَو  ِیلالْغَأ ، ِیب  ْتَدَعَقَو  ِیلامْعَأِیب ،  ْتَرُصَقَو  ِیلاح ، ُءوُس  ِیب  َطَْرفَأَو  ِیئالَب ، َمُظَع  َّمُهّللَا  ُهَتْرَـشَن . َُهل  ًالْهَأ  ُتَْسل  لیِمَج 

، ِیلاِعفَو ِیلَمَع  ُءوُس  ِیئاعُد  َْکنَع  َبُجْحَی  ْنَأ ال  َِکتَّزِِعب  َُکل  َأْسَأَف  يِدِّیَس ، ای  ِیلاطِمَو  اِهتَیانِِجب ، یِسْفَنَو  اهِروُرُِغب ، اْینُّدلا  ِیْنتَعَدَخَو  ِیلامآ ،
یِطیِْرفَت ِماَودَو  ِیتَءاسِإَو ، ِیْلِعف  ِءوُس  ْنِم  ِیتاوَلَخ ، ِیف  ُُهْتلِمَع  ام  یلَع  ِۀـَبوُقُْعلِابِیْنلِجاُعت  الَو  يِّرِـس ، ْنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  اَم  ِّیِفَِخب  ِینْحَـضْفَت  الَو 

ِیل ْنَم  یِّبَرَو  یِهلِإ  ًافوُطَع ، ِرُومُْالا  ِعیِمَج  ِیف  َّیَلَعَو  ًافوُءَر ، ِلاوْحالا  ِّلُـک  ِیف  ِیل  َکـِتَّزِِعب  َّمُهّللا  ِنُکَو  ِیتَْلفَغَو ، ِیتاوَهَـش  ِةَْرثَکَو  ِیَتلاـهَجَو ،
ِنِییَْزت ْنِم  ِهِیف  ْسِرَتْـحَأ  َْملَو  یِـسْفَن ، يوَـه  ِهِیف  ُْتعَبَّتا  ًاـمْکُح  َّیَلَع  َْتیَرْجَأ  َيـالْوَمَو  یِهلِإ  يِْرمَأِیف ، َرَظَّنلاَو  يِّرُـض ، َفْـشَک  ُُهلَأْـسَأ  َكُْریَغ 

، َكِِرماوَأ َضَْعب  ُْتَفلاخَو  ، َكِدوُدُح ِضْقَن  ْنِم  َِکلذ  ْنِم  َّیَلَع  يرَج  اِمب  ُتْزَواجَتَف  ُءاضَْقلا ، َِکلذ  یلَع  ُهَدَعْـسَأَويوْهَأ  اِمب  ِینَّرَغَف  يِّوُدَـع ،
َدَْعب یِهلِإ  ای  َُکْتیَتَأ  ْدَـقَو  َكُؤالَبَو ، َکُمْکُح  ِینَمَْزلَأَو  َكُؤاضَق ، ِهِیف  َّیَلَع  يرَج  اـمِیف  ِیل  َۀَّجُح  ـالَو  َکـِلذ ، ِعیِمَج  ِیف  َّیَلَع  ُدْـمَْحلا  َکَـلَف 
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ًاعَْزفَم الَو  یِّنِم ، َناک  اّمِم  ًاّرَفَم  ُدِـجَأ  ال  ًافِرَتْعُم ، ًانِعْذـُم  ًاّرِقُم  ًابِینُم  ًارِفْغَتْـسُم  ًالیِقَتْـسُم  ًارِـسَْکنُم  ًاـمِدان  ًارِذَـتْعُم  یِـسْفَن ، یلَع  ِیفارِْـساَويِریِصْقَت 
ْنِم ِینَُّکفَو  يِّرُـض ، َةَّدِش  ْمَحْراَو  يِرْذُـع ، ْلَْبقاَف  َّمُهّللَا  َِکتَمْحَر ، ْنِم  ۀَعَـس  ِیف  َياّیِإ  َِکلاخِْداَو  يِرْذُـع ، َِکلُوبَق  َْریَغ  يِْرمَأ ، ِیف  ِْهَیلِإ  ُهَّجََوتَأ 

َکِمَرَک ِءاِدْتبِال  ِیْنبَه  ِیتَیِذْغَتَويِِّربَو ، ِیتَِیبَْرتَو  يِرْکِذَو  یِْقلَخ  َأََدب  ْنَم  ای  یِمْظَع ، َۀَّقِدَويِْدلِج  َۀَّقِرَو  ِینََدب  َفْعَـض  ْمَحْرا  ِّبَر  ای  ِیقاثَو ، ِّدَش 
ِیناِسل ِِهب  َجَِهلَو  َِکتَفِْرعَم ، ْنِم  ِیْبلَق  ِْهیَلَع  يوَْطنا  اَم  َدَْعبَو  َكِدیِحَْوت ، َدَْعب  َكِراِنب  ِیبِّذَعُم  َكاُرتَأ  یِّبَرَو ، يِدِّیَسَویِهلِإ  ای  ِیب ، َكِِّرب  ِِفلاسَو 

، ُهَْتیَّبَر ْنَم  َعِّیَُضت  ْنَأ  ْنِم  ُمَرْکَأ  َْتنَأ  َتاْهیَه ، َِکتَِّیبُوبُِرل ، ًاعِـضاخ  ِیئاعُدَو ، ِیفاِرتْعا  ِقْدِص  َدَْعبَو  َکِّبُح ، ْنِم  يِریِمَـض  ُهَدَقَتْعاَو  َكِرْکِذ ، ْنِم 
یلَع َراّنلا  ُطِّلَُستَا  َيالْوَمَو  یِهلِإَو  يِدِّیَـس  ای  يِْرعِـش  َْتَیلَو  ُهَتْمِحَرَو ، ُهَْتیَفَک  ْنَم  ِءالَْبلا  َیلِإ  َمِّلَُـست  َْوأ  ُهَْتیَوآ ، ْنَم  َدِّرَُـشت  َْوأ  ُهَْتیَنْدَأ ، ْنَم  َدِّعَُبت  َْوأ 
یلَعَو ًۀَقِّقَُحم ، َِکتَّیِهلِِاب  ْتَفَرَتْعا  بُوُلق  یلَعَو  ًۀَحِدام ، َكِرْکُِـشبَو  ًۀَـقِداص  َكِدـیِحْوَِتب  ْتَقَطَن  نُْسلَا  یلَعَو  ًةَدِـجاس ، َِکتَمَظَِعل  ْتَّرَخ  هوُجُو 
اَذَکه ام  ًۀَنِعْذُم ، َكِرافِْغتْسِاب  ْتَراشَاَو  ًۀَِعئاط ، َكِدُّبَعَت  ِناطْوَأ  یلِإ  ْتَعَس  َحِراوَجیلَعَو  ًۀَعِشاخ ، ْتَراص  یّتَح  َِکب  ِْملِْعلا  َنِم  ْتَوَح  َِرئامَض 

َنِم اهِیف  يِرْجَی  امَو  اِهتابوُقُعَو ، اْینُّدـلا  ِءالَب  ْنِم  لـِیلَق  ْنَع  یِفْعَـض  ُمَْلعَت  َْتنَأَو  ِّبَر ، اـی  ُمیِرَک  اـی  َکـْنَع ، َِکلْـضَِفب  اـنِْربُْخا  ـالَو  َکـِب ، ُّنَّظلا 
ِعُوقُو ِلِیلَجَو  ِةَرِخْالا ، ِءالَِبل  ِیلاـِمتْحا  َْفیَکَف  ُُهتَّدـُم ، ٌریِـصَق  ُهُؤاـَقب ، ٌریِـسَی  ُُهثْکَم ، ٌلـِیلَق  ٌهوُرْکَمَو ، ٌءـالَب  َکـِلذ  َّنَأ  یلَع  اـِهلْهَأ ، یلَع  ِهِراـکَْملا 

ام ال اذهَو  َکِطَخَسَو ، َکِماِقْتناَو  َِکبَضَغ  ْنَع  ّالِإ  ُنوُکَی  ُهَّنَِال ال  ِِهلْهَأ ، ْنَع  ُفَّفَُخی  الَو  ُهُماقَم ، ُموُدَیَو  ُُهتَّدُم ، ُلوُطَت  ٌءالَب  َوُهَو  اهِیف ، ِهِراکَْملا 
يِدِّیَـسَو یِّبَرَو  یهلِإ  ای  ُنیِکَتْـسُْملا ، ُنیِکْـسِْملا  ُریِقَْحلا  ُلِیلَّذـلا  ُفیِعَّضلا  َكُدـْبَع  اَنَأَو  ِیب  َْفیَکَف  يِدِّیَـس ، ای  ُضْرـالاَو ، ُتاواـمَّسلا  َُهل  ُموُقَت 

َعَم ِتابوُقُْعِلل  ِینَتْرَّیَـص  ِْنئَلَف  ِِهتَّدُمَو ، ِءالَْبلا  ِلوُِطل  ْمَأ  ِِهتَّدِـشَو ، ِباذَْـعلا  ِمِیلَِال  یِْکبَأَو ، ُّجِـضَأ  اْهنِم  اِملَو  وُکْـشَأ ، َْکَیلِإ  ِرُومُْالا  ِّيَِال  َيالْوَمَو ،
َْفیَکَف َِکباذَع ، یلَع  ُتْرَبَص  یِّبَر ، َو  یِهلِإ  ای  ِیْنبَهَف  َِکئاِیلْوَأَو ، َِکئاّبِحَأ  َْنَیبَو  ِیْنَیب  َْتقَّرَفَو  َِکئالَب ، ِلْهَأ  َْنَیبَو  ِیْنَیب  َْتعَمَجَو  َِکئادـْعَأ ،

، َكُْوفَع ِیئاجَرَو  ِراـّنلا  ِیف  ُنُکْـسَأ  َْفیَک  ْمَأ  َکـِتَمارَک ، یلِإ  ِرَظَّنلا  ِنَع  ُِربْصَأ  َْفیَکَف  َكِراـن ، ِّرَح  یلَع  ُتْرَبَص  ِیْنبَهَو  َکـِقاِرف ، یلَع  ُِربْصَأ 
َخارُـص َکـَْیلِإ  َّنَخُرْـصََالَو  َنِیِلمْـالا ، َجیِجَـض  اـِهلْهَأ  َْنَیب  َکـَْیلِإ  َّنَّجِـضََال  ًاـقِطان  ِینَتْکََرت  ِْنَئل  ًاـقِداص ، ُمِْسُقا  َيـالْوَمَو ، يِدِّیَـس  اـی  َکـِتَّزِِعبَف 

ای َنِیثیِغَتْـسُْملا ، َثایِغ  ای  َنِیفِراْعلا ، ِلامآ  َۀَـیاغ  ای  َنِینِمْؤُْملا ، َِّیلَو  ای  َْتنُک  َْنیَأ  َکَّنَیِدانَُالو  َنیِدـِقاْفلا ، َءاُکب  َْکیَلَع  َّنَیِْکبََالَو  َنیِخِرْـصَتْسُْملا ،
َقاذَو ِِهتََفلاخُِمب ، اهِیف  َنِجُس  ِملْسُم  ْدبَع  َتْوَص  اهِیف  ُعَمْسَت  َكِدْمَِحبَو  یِهلِإ  ای  َکَناْحبُـس  َكاُرتَف  َأ  َنیَِملاْعلا ، َهلِإ  ایَو  َنِیقِداّصلا ، ِبُوُلق  َبِیبَح 

، َكِدیِحَْوت ِلْهَأ  ِناِسِلب  َکیِداُنیَو  َِکتَمْحَِرل ، لِّمَُؤم  َجیِجَض  َْکَیلِإ  ُّجِضَی  َوُهَو  ِِهتَریِرَجَو ، ِهِمْرَُجب  اِهقابْطَأ  َْنَیب  َسِبُحَو  ِِهتَیِـصْعَِمب ، اِهباذَع  َمْعَط 
َکَلْـضَف ُلُمْأَی  َوُهَو  ُراّنلا  ُهُِملُْؤت  َْفیَک  ْمَأ  َکِْملِح ، ْنِم  َفَلَـس  ام  وُجْرَی  َوُهَو  ِباذَْعلا  ِیف  یْقبَی  َْفیَکَف  َيالْوَم ، ای  َِکتَِّیبُوبُِرب ، َْکَیلِإ  ُلَّسَوَتَیَو 

َْنَیب ُلَْقلَقَتَی  َْفیَک  ْمَأ  ُهَفْعَض ، ُمَْلعَت  َْتنَأَو  اهُرِیفَز  ِْهیَلَع  ُلِمَتْشَی  َْفیَک  ْمَأ  ُهَناکَم ، يَرت  َو  ُهَتْوَص  ُعَمْسَت  َْتنَأَو  اُهبََهل  ُُهقِرُْحی  َْفیَک  ْمَأ  َکَتَمْحَرَو ،
، اهِیف ُهُکُْرتَتَفاْهنِم  ِهِْقتِع  ِیف  َکَلْضَف  وُجْرَی  َوُه  َو  اهِیف  ُُهلِْزُنت  َْفیَک  ْمَأ  ُهَّبَرای ، َکیِداُنی  َوُهَواُهتَِینابَز  ُهُرُجَْزت  َْفیَک  ْمَأ  ُهَقْدِص ، ُمَلعَت  َْتنَأ  َو  اِهقابْطَأ 
ام الَْول  ُعَْطقَأ  ِنیِقَْیلِابَف  َِکناسْحِإَو ، َكِِّرب  ْنِم  َنیِدِّحَوُْملا  ِِهب  َْتلَماع  اِمل  ٌِهبْـشُم  الَو  َِکلْـضَف ، ْنِم  ُفوُْرعَْملا  َالَو  ، َکـِب ُّنَّظلا  َکـِلذام  ، َتاـْهیَه

، ًاماقُمالَو ًاّرَقَماهِیف  دَحَِال  َْتناکامَو  ًامالَـسَو ، ًادَْرب  اهَّلُک  َراّنلا  َْتلَعََجل  ، َکیِِدناعُمِدالْخِإ ْنِم  ِِهب  َْتیَـضَقَو  َکیِدِـحاج ، ِبیِذـْعَت  ْنِم  ِِهب  َتْمَکَح 
َكُؤانَث َّلَج  َْتنَأَو  َنیِِدناعُْملا ، اَهِیف  َدِّلَُخت  ْنَأَو  َنیِعَمْجَأ ، ِساّنلاو  ِۀَّنِْجلا  َنِم  َنیِِرفاْکلا ، َنِم  اهََالْمَت  ْنَأ  َتْمَْـسقَأ  َكُؤامْـسَأ ، ْتَسَّدَـقَت  َکَّنِکل 

، اهَتْرَّدَق ِیتَّلا  ِةَرْدُْقلِاب  َُکل  َأْسَأَف  يِدِّیَسَویِهلِإ ،  " َنوُوَتْسَی ،  ًاقِساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ  ًامِّرَکَتُم " ، ِماْعنِْالِاب  َْتلَّوَطَتَو  ًاءِدَْتبُم ، َْتُلق 
ْبنَذ َّلُکَو  ُُهْتمَرْجَأ ، مْرُج  َّلُک  ِۀَـعاّسلا ، ِهِذـه  ِیفَو  ِۀَْـلیَّللا  ِهِذـهِیف  ِیل  َبَهَت  ْنَأ  اهَْتیَرْجَأ ، ِْهیَلَع  ْنَم  َْتبَلَغَو  اهَتْمَکَحَو ، اـهَتْمَتَحِیتَّلا  ِۀَّیِـضَْقلِابَو 

َنیِذَّلَا َنِیِبتاْکلا ، َمارِْکلا  اَِـهتاْبثِِإب  َتْرَمَأ  ۀَئِّیَـس  َّلُـکَو  ُُهتْرَهْظَا ، َْوأ  ُُهْتیَفْخَأ  ُُهْتنَلْعَأ ، َْوأ  ُُهتْمَتَک  ُُهْتلِمَع ، لـْهَج  َّلُـکَو  ُُهتْرَرْـسَأ ، حـِیبَق  َّلُـکَو  ُُهْتبَنْذَأ ،
، ْمُْهنَع َیِفَخ  اـِمل  َدِـهاّشلاَو  ْمِِهئارَو ، ْنِم  َّیَلَع  َبِیقَّرلا  َْتنَأ  َْتنُکَو  یِحِراوَـج ، َعَـم  َّیَلَع  ًادوُهُـش  ْمُـهَْتلَعَجَو  یِّنِم ، ُنوُـکَی  اـم  ِظـْفِِحب  ْمُـهَْتلَّکَو 

ْبنَذ َْوأ  ُهَتْطََـسب ، قْزِر  َْوأ  ُهَتْرَـشَن ، ِّرب  َْوأ  ُهَْتلَّضَف ، ناـسْحِإ  َْوأ  ُهَْتلَْزنَأ ، ْریَخ  ِّلُـک  ْنِم  یِّظَح  َرِّفَوـُت  ْنَأَو  ُهَتْرَتَـس ، َِکلْـضَِفبَو  ُهَْتیَفْخَأ ، َکـِتَمْحَِربَو 
ًارِیبَخ ای  ، ِیتَنَکْسَمَو يِّرُِضب  ًامِیلَع  ای  ِیتَیِصان ، ِهِدَِیب  ْنَم  ای  یِّقِر ، َِکلامَو  َيالْوَمَويِدِّیَـسَو  یِهلِإ  ای  ِّبَرای ، ِّبَرای  ِّبَرای  ُهُُرتْسَت ، إَطَخ  َْوأ  ُهُرِفْغَت ،

َكِرْکِِذب ِراهَّنلاَو  ِْلیَّللا  َنِمِیتاقْوَأ  َلَعَْجت  ْنَأ  َِکئامْسَأَو ، َِکتافِـص  ِمَظْعَأَو  َکِسُْدقَو  َکِّقَِحب  َُکل  َأْسَأ  ِّبَرای ، ِّبَرای  ِّبَرای  ِیتَقافَو ، يِْرقَِفب 
ای ًادَمْرَس ، َِکتَمْدِخ  ِیف  ِیلاحَو  ًادِحاو ، ًادْرِو  اهُّلُک  ِيدارَْوأَو  ِیلامْعَأ  َنوُکَت  یّتَح  ًَۀلُوبْقَم ، َكَْدنِع  ِیلامْعَأَو  ًَۀلوُصْوَم ، َِکتَمْدِِخبَو  ًةَروُمْعَم ،

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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، یِِحناوَج ِۀَمیِزَْعلا  یَلَع  ْدُدْشاَو  یِحِراوَج ، َِکتَمْدِـخ  یلَع  ِّوَق  ِّبَرای ، ِّبَرای  ِّبَرای  ِیلاوْحَأ ، ُتْوَکَـش  ِْهَیلِإ  ْنَم  ای  ِیلَّوَعُم ، ِْهیَلَع  ْنَم  ای  يِدِّیَس ،
، َنیِزِراْبلا ِیف  َْکَیلِإ  َعِرُْـساَو  َنیِِقباّـسلا ، ِنیِداـیَمِیف  َکـَْیلِإ  َحَرْـسَأ  یّتَح  َِکتَمْدِِـخب ، ِلاـصِّتِْالا  ِیف  َماوَّدـلاَو  َِکتَیْـشَخ ، ِیف  َّدِْـجلا  َِیل  ْبَهَو 

ْنَمَو َّمُهّللَا  َنِینِمْؤُْملا . َعَم  َكِراوِج  ِیف  َعِمَتْجَأَو  َنِیِنقوُْملا ، َۀَفاخَم  َکَفاخَأَو  َنیِِصلْخُْملا ، َُّونُد  َْکنِم  َُونْدَأَو  َنِیقاتْشُْملا ، ِیف  َِکبُْرقیلِإ  َقاتْـشَأَو 
ُهَّنِإَف ال َْکیََدل ، ًۀَْفلُز  ْمِهِّصَخَاَو  َْکنِم ، ًَۀلِْزنَم  ْمِِهبَْرقَأَو  َكَْدنِع ، ًابیِصَن  َكِدِیبَع  ِنَسْحَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجاَو  ُهْدِکَف ، ِینَداک  ْنَمَو  ُهْدِرَأَف ، ءوُِسب  ِینَدارَا 

َکِّبُِحب ِیْبلَقَو  ًاجَِهل ، َكِرْکِِذب  ِیناِسل  ْلَعْجاَو  َِکتَمْحَِرب ، ِینْظَفْحاو  َكِدْجَِمب ، َّیَلَع  ْفِطْعاَو  َكِدوُِجب ، ِیل  ْدُـجَو  َِکلْـضَِفب ، ّالِإ  َِکلذ  ُلاُنی 
ُمَُهل َْتنِمَـضَو  َِکئاعُدـِب  ْمُهَتْرَمَأَو  َِکتَدابِِعب ، َكِدابِع  یلَع  َْتیَـضَق  َکَّنِإَف  ِیتَّلَز ، ْرِفْغاَو  ِیتَْرثَع ، ِیْنِلقَاَو  َِکَتباجِإ ، ِنْسُِحب  َّیَلَع  َّنُمَو  ًاـمَّیَتُم ،

َِکلْـضَف ْنِم  ْعَطْقَت  الَو  َيانُمِینْغَِّلبَو ، ِیئاعُد ، ِیل  ْبِجَتْـسا  َِکتَّزِِعبَف  يِدَـی ، ُتْدَدَـم  ِّبَر  ای  َْکَیلِإَو  یِهْجَو ، ُْتبَـصَن  ِّبَر  ای  َْکَیلِإَف  َۀـَباجِْالا ،
، ٌءاَود ُهُمْسا  ِنَم  ای  ُءاشَت ، اِمل  ٌلاّعَف  َکَّنِإَف  َءاعُّدلا ، َّالِإ  ُِکلْمَی  ْنَِمل ال  ْرِفِْغا  اضِّرلا ، َعیِرَـس  ای  ِیئادْعَأ ، ْنِم  ِْسنِْالاَو  ِّنِْجلا  َّرَـش  ِینِفْکاَو  ِیئاجَر ،
ای ِمَلُّظلا ، ِیف  َنیِـشِحْوَتْسُْملا  َرُون  ای  ِمَقِّنلا ، َِعفاد  ای  ِمَعِّنلا ، َِغباس  ای  ُءاُکْبلا ، ُهُحالِـسَو  ُءاجَّرلا  ِِهلام  ُْسأَر  ْنَم  ْمَحِْرا  ًینِغ ، ُُهتَعاـطَو  ٌءافِـش ، ُهُرْکِذَو 

ًامِیلْـسَت َمَّلَـسَو  ِِهلآ ، ْنِم  ِنیِمایَْملا  ِۀَِّمئـالاَو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهللا  یَّلَـصَو  ُُهلْهَأ ، َْتنَأ  اـم  ِیب  ْلَْـعفاَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  ُمَّلَُعی ، ـال  ًاـِملاع 
«. ًارِیثَک

هبدن ياعد 

ناملسم کی  هک  تسا  ییاوجن  و  دراد ، ییالاو  میهافم  دنلب و  نیماضم  و  تسا ، هعیش  ربتعم  ياهاعد  نیرت  فورعم  زا  فیرـش ، ياعد  نیا 
لها لیاضف  هب  تبـسن  هعیـش  ياهرواب  تاداقتعا و  رب  يرورم  دـنک . یم  هضرعيدـنوادخ  هاگرد  هب  رظن ، زا  بیاغ  ماـما  نآ  داـی  هب  رظتنم ،

نآ یناهج  تموکح  هیاـس  رد  لدـع  شرتسگ  ناـهج و  حالـصا  فیرّـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لّـجع  يدـهم  ترـضح  ندـمآ  دـیونو  تیب 
راوگرزب خیش  دوش . هدناوخ  هعمج  و  ریدغ ، نابرق ، رطف ، دیع  ياه  زور  ینعی  دیع ، راهچ  رد  هک  تسا  بحتـسم  و  تسا ، دوعوم  رتسگداد 

« رئازلا حابصم   » باتک رد  سواط  نب  دیس  تسا و  یـسلجم  همالع  راحب »  » باتک كرادم  زا  هک  دوخ  رازم »  » باتک رد  يدهـشم  نب  دمحم 
، رطف ریدغ ، دیع  زور  رد  ار  هبدـن  ياعد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  و  ۀـعبرألا » مایألا   » باتک رد  دامادریم  و 
. ًامِیلْـسَت َمَّلَـسَو  ِِهلآَو ، ِهِِّیبَن  دَّمَُحم  انِدِّیَـس  یلَع  ُهللا  یَّلَـصَو  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  : » تسا نینچ  اعد  نتم  دومرف . یم  تئارق  هعمج  نابرق و 

ِمیِعَّنلا َنِم  َكَدـْنِع  ام  َلیِزَج  ْمَُهل  َتْرَتْخاِِذا  ، َِکنیِدَوَکِـسْفَِنل ْمُهَتْـصَلْخَتْسا  َنیِذَّلا  َِکئاِیلْوَأِیف  َكُؤاضَق  ِِهب  يرَج  اـم  یلَع  ُدْـمَْحلا  َکـَل  َّمُهّللَا 
ََکل اوُطَرَـشَف  اهِجِْربِزَو ، اِهفُرْخُزَو  ِۀَِّینَّدلا  اَْینُّدـلا  ِهِذـه  ِتاجَرَد  ِیف  َدـْهُّزلا  ُمِْهیَلَع  َتْطَرَـش  ْنَأ  َدـَْعب  َلالْحِمْـضا ، َالَو  َُهل  َلاَوز  يِذَّلا ال  ِمیِقُْملا 

، َِکیْحَِوب ْمُهَْتمَّرَکَو  َکَتَِکئالَم ، ْمِْهیَلَع  َتْطَبْهَأَو  َِّیلَْجلا ، َءانَّثلاَو  َِّیلَْعلا  َرْکِّذلا  ُمَُهل  َْتمَّدَقَو  ْمُهَْتبَّرَقَو ، ْمُهَْتِلبَقَف  ِِهب ، َءافَْولا  ُمُْهنِم  َتِْملَعَو  َِکلذ ،
ِیف ُهَْتلَمَح  ٌضَْعبَو  اْهنِم ، ُهَتْجَرْخَأ  ْنَأ  یلِإ  َکَتَّنَج  ُهَْتنَکْـسَأ  ٌضْعَبَف  َِکناوْضِر ، یلِإ  َۀَلیِـسَْولاَو  َکـَْیلِإ ، َِعئارَّذـلا  ُمُهَْتلَعَجَو  َکِْـملِِعب ، ْمُهَتْدَـفَرَو 

َْتلَعَجَو ُهَْتبَجَأَف ، َنیِرِخْالا ، ِیف  قْدِص  َناِسل  ََکلَأَسَو  ًالِیلَخ ، َکِسْفَِنل  ُهَتْذَـخَّتا  ٌضَْعبَو  َِکتَمْحَِرب ، ِۀَـکَلَْهلا  َنِم  ُهَعَم  َنَمآ  ْنَمَو  ُهَْتیََّجنَو  َکِْکُلف 
ِحوُِرب ُهَتْدَّیَأَو  ِتانِّیَْبلا ، ُهَْتیَتآَو  َبا ، ِْریَغ  ْنِم  ُهَتَْدلْوَأ  ٌضَْعبَو  ًاریِزَوَو ، اًْءدِر  ِهیِخَا  ْنِم  َُهل  َْتلَعَجَو  ًامِیلْکَت ، ةَرَجَـش  ْنِم  ُهَتْمَّلَک  ٌضَْعبَو  ًاِّیلَع ، َِکلذ 

، َِکنیِِدل ًۀَماِقا  ةَّدُم ، یلِإ  ةَّدُم  ْنِم  ظِفْحَتْـسُم ، َدـَْعب  ًاظِفْحَتْـسُم  َءایِـصْوَأ ، َُهل  َتْرَّیََختَو  ًاجاْهنِم ، َُهل  َتْجَهَنَو  ًۀَعیِرَـش ، َُهل  َتْعَرَـش  ٌّلُکَو  ِسُدـُْقلا ،
اَنل َتْمَقَأَو  ًارِذـْنُم ، ًالوُسَر  اْنَیلِإ  َْتلَـسْرَأ  الَْول  ٌدَـحَأ  َلوُقَی  ّالَِئلَو  ِِهلْهَأ ، یلَع  ُلِطاْبلا  َِبْلغَیَو  ِهِّرَقَم ، ْنَع  ُّقَْحلا  َلوُزَی  ّالَِئلَو  َكِدابِع ، یلَع  ًۀَّجُحَو 
امَک َناکَف  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَُحم ، َِکبیَِجنَو  َِکبِیبَح  یلِإ  ِْرمالِاب  َْتیَهَْتنا  ِنَأ  یلِإ  يزَْخنَو ، َّلِذـَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َِکتایآ  َِعبَّتَنَف  ًایِداه ، ًاـمَلَع 
ْنِم ِْنیَلَقَّثلاَیلِإ  ُهَْتثََعبَو  َکـِئاِیْبنَأ ، یلَع  ُهَْتمَّدَـق  ُهَتْدَـمَتْعا ، ِنَم  َمَرْکَأَو  ُهَْتیَبَـتْجا ، ِنَم  َلَْـضفَأَو  ُهَْتیَفَطْـصا ، ِنَم  َةَْوفَـصَو  ُهَتْقَلَخ ، ْنَـم  َدِّیَـس  ُهَْـتبَجَْتنا 

ِءاضِْقنا َیلِإ  ُنوُکَی  امَو  َناک  ام  َْملِع  ُهَتْعَدْوَأَو  ، َِکئامَس یلِإ  ِهِحْوُِرب  ِِهب  َتْجَرَعَو  ، َقاُرْبلا َُهل  َتْرَّخَـسَو  ََکبِراغَمَو ، َکَقِراشَم  ُهَتْأَطْوَأَو  َكِدابِع ،
َهِرَک َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدـلا  یَلَع   " ُهَنیِد َرِهُْظت  ْنَأ  ُهَتْدَـعَوَو  َِکتَِکئالَم ، ْنِم  َنیِمِّوَسُْملاَو  َلِیئاکیِمَو  َلـِیئَْربَِجب  ُهَتْفَفَحَو  ِبْعُّرلاـِب ، ُهَتْرَـصَن  َُّمث  َکـِْقلَخ ،
ِهِیف َنیَِملاْعِلل ، ًيدُهَو  ًاکَرابُم  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساّنِلل  َعِضُوْتَیب  َلَّوَأ  ْمَُهلَو "  َُهل  َْتلَعَجَو  ِِهلْهَأ ، ْنِم  قْدِص  َأَّوَبُم  ُهَتْأََّوب  ْنَأ  َدَْعب  َِکلذَو   " َنوُکِرْشُْملا ، 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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َو  " ًاریِهْطَت ،  ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  َْتُلقَو " :  " ًانِمآ ،  َناـک  ُهَلَخَد  ْنَمَو  َمیِهاْربِإ ، ُماـقَم  ٌتاـنَِّیب  ٌتاـیآ 
ام َْتُلقَو " :  " یبْرُْقلا ،  ِیف  َةَّدَوَْملاـَّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْـسأ  ـال  ْلـُق  َْتلُقَف " : َکـِباتِک ، ِیف  ْمُهَتَّدَوَـم  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  دَّمَُحم  َرْجَأ  َْتلَعَج 

، َکـَْیلِإ َلـِیبَّسلا  ُمُه  اُوناـکَف   " ًـالِیبَس ،  ِهِّبَر  یلِإ  َذِـخَّتَی  ْنَأ  َءاـش  ْنَم  ّـالِإ  رْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْـسَأ  اـم  َْتُلقَو " :  " ْمَُکل ،  َوُهَف  رْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَـس 
ِّلُِکلَو َرِذـْنُْملا ، َوُه  َناک  ْذِإ  ًایِداه ، امِِهلآَو ، امِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِبلاط ، ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ُهَِّیلَو  َماقَأ  ُهُماّیَأ  ْتَضَْقنا  اَّمَلَف  َِکناوْضِر ، یلِإ  َکَلْـسَْملاَو 

«، َُهلَذَـخ ْنَم  ْلُذْـخاَو  ُهَرَـصَن ، ْنَم  ْرُْـصناَو  ُهاداع ، ْنَم  ِداعَو  ُهالاو ، ْنَم  ِلاو  َّمُهّللَا  ُهالْوَم . ٌِّیلَعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  : » ُهَمامَأ َُالَْملاَو  َلاـقَف  داـه ، مْوَق 
، یـسُوم ْنِم  َنوُراه  َّلَحَم  ُهَّلَحَأَو  یّتَش ،» رَجَـش  ْنِم  ِساّنلا  ُِرئاسَو  ةَدِـحاو ، ةَرَجَـش  ْنِم  ٌِّیلَعَو  اَنَأ  : » َلاقَو ُهُریِمَأ ،» ٌِّیلَعَف  ُهَِّیبَن  اَنَأ  ُْتنُک  ْنَم  :» َلاقَو

َّدَسَو َُهل ، َّلَح  ام  ِهِدِجْسَم  ْنِم  َُهل  َّلَحَأَو  َنیَِملاْعلا ، ِءاِسن  َةَدِّیَس  ُهَتَْنبا ، ُهَجَّوَزَو  يِدَْعب ،» َِّیبَن  ُهَّنَأ ال  ّالِإ  یسُوم  ْنِم  َنوُراه  َِۀلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَأ  : » َلاقَف
َو یِخَا  َْتنَأ  : » َلاق َُّمث  اِهباب ،» ْنِم  اِهتْأَْیلَف  َۀَـمْکِْحلا  َدارَأ  ْنَمَف  اُهباب ، ٌِّیلَعَو  ِْملِْعلا  ُۀَـنیِدَم  اَنَأ  :» َلاقَف ُهَتَمْکِحَو ، ُهَْملِع  ُهَعَدْوَأ  َُّمث  ، َُهباب ّـالِإ  َباْوبـالا 

ََطلاخ امَک  َکَمَدَو ، َکَمَْحل  ٌِطلاُخم  ُنامیِْالاَو  ِیبْرَح ، َُکبْرَحَو  یِْملِس ، َکُْملِـسَو  یِمَد ، ْنِم  َکُمَدَو  یِمَْحل ، ْنِم  َکُمَْحل  ِیثِراوَو ، یِّیِـصَو 
، ْمُهُهوُجُو ًۀَّضَْیبـُم  رُون ،  ْنِم  َِرباـنَم  یلَع  َُکتَعیِـشَو  ِیتادِـع ، ُزِْجُنتَو  ِیْنیَد ، یِـضْقَت  َْتنَأَو  ِیتَـفِیلَخ ، ِضْوَْحلا  یَلَع  ًادَـغ  َْتنَأَو  یِمَدَو ، یِمَْحل 

ِهللا َْلبَحَو  یمَْعلا ، َنِم  ًارُونَو  ِلالَّضلا  َنِم  ًيدُه  ُهَدَْعب  َناکَو  يِدـَْعب ،» َنُونِمْؤُْملا  ِفَْرُعی  َْمل  ُِّیلَع  ای  َْتنَأ  الَْولَو  ِیناریِج ، ْمُهَو  ِۀَّنَْجلا ، ِیف  ِیلْوَح 
ُهللا یَّلَـص  ِلوُسَّرلا ، َوْذَح  وُذْحَی  ِِهِبقانَم ، ْنِم  ۀَبَْقنَم  ِیف  ُقَْحُلی  الَو  نیِد ، ِیف  ۀَِـقباِسب  الَو  مِحَرِیف ، ۀـَبارَِقب  ُقَبُْـسی  ال  َمیِقَتْـسُْملا ، ُهَطارِـصَو  َنِیتَْملا 

َعَدْوَأَف ْمُهَنابْؤُذ ، َشَوانَو  ْمَُهلاْطبَأ ، َلَتَقَو  ِبَرَْعلا ، َدیِدانَـص  ِهِیف  ََرتَو  ْدَـق  ِمئال  ُۀَـمَْول  ِهللا  ِیف  ُهُذُـخَْأت  الَو  ِلیِوْأَّتلا ، یَلَع  ُلـِتاُقیَو  اـمِِهلآَو ، اـمِْهیَلَع 
، َنِیقِراْملاَو َنیِطِـساْقلاَو  َنِیثِکاّنلا  َلَتَق  یّتَح  ِِهتََذبان ، ُم  یلَع  ْتَّبَکَاَو  ِِهتَوادَـع ، یلَع  ْتَّبَـضَأَف  َّنُهَْریَغَو ، ًۀَِّیْنیَنُحَو  ًۀَّیِرَْبیَخَو  ًۀَّیِرْدـَب  ًاداقْحَأ  ْمَُهبُوُلق 

ُۀَّمُْالاَو َنیِداْهلا ، َدَْعب  َنیِداْهلا  ِیف  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  ِلوُسَر  ُْرمَأ  ْلَثَتُْمی  َْمل  َنِیلَّوالا ، یَقْشَأ  ُعَْبتَی  َنیِرِخْالا ، یَقْشَأ  ُهَلَتَقَو  ُهَبَْحن ، یـضَق  اَّملَو 
، َِیبُس ْنَم  َِیبُسَو  َِلُتق ، ْنَم  َلـِتُقَف  ْمِهِیف ، ِّقَْحلا  ِۀَـیاعِِرل  یفَو  ْنَّمِم  َلـِیلَْقلا  ـَّالِإ  ِهِدـْلُو ، ِءاـْصِقاَو  ِهِمِحَر ، ِۀَـعیِطَق  یلَع  ٌۀَـعِمَتُْجم  ِِهتْقَم ، یلَع  ٌةَّرِـصُم 
 "  ، َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِبقاْعلاَو  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهِّلل  ُضْرالا "  َِتناک  ْذِإ  َِۀبُوثَْملا ، ُنْسُح  َُهل  یجُْری  اِمب  ْمَُهل  ُءاضَْقلا  يَرَجَو  َیِْصُقا ، ْنَم  َیِْصُقاَو 

یَّلَـص ِّیلَعَو  دَّمَُحم  ِْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ِِبیاطالایَلَعَف   " ُمیِکَْحلا ،  ُزیزَْعلاَوُهَو  ُهَدْعَو ، ُهللا  َِفلُْخی  َْنلَو  ًالوُعْفََمل ، انِّبَر  ُدْعَو  َناک  ْنِإانِّبَر  َناْحبُـس  َو " 
َّجِعَیَو َنوُّجاّضلا ، َّجِـضَیَو  َنوُخِراّصلا ، ِخُرْـصَْیلَو  ُعُومُّدـلا ، ْرِدَْـتلَف  ْمِِهْلثِِملَو  َنُوبِداّنلا ، ِبُدـْنَْیلَف  ْمُهاّیِإَو  َنوُکاْبلا ، ِْکبَْیلَف  اـمِِهلآَو ، اـمِْهیَلَع  ُهللا 

َدَْعب ُةَرَیِْخلا  َْنیَأ  ِلِیبَّسلا ، َدَْعب  ُلِیبَّسلا  َْنیَأ  قِداص ، َدَْعب  ٌقِداصَو  ِحلاص ، َدَْعب  ٌِحلاص  ِْنیَـسُْحلا ، ُءاْنبَأ  َْنیَأ  ُْنیَـسُْحلا ، َْنیَأ  ُنَسَْحلا ، َْنیَأ  َنوُّجاْعلا ،
َنِم ُولَْخت  ِیتَّلا ال  ِهللا  ُۀَّیَِقب  َْنیَأ  ِْملِْعلا ، ُدِـعاوَقَو  ِنیِّدـلا  ُمـالْعَأ  َْنیَأ  ُةَرِهاّزلا ، ُمُْجنـالا  َْنیَأ  ُةَرِینُْملا ، ُراـْمقالا  َْنیَأ  ُۀَِـعلاّطلا ، ُسوُمُّشلا  َْنیَأ  ِةَرَیِْخلا ،

ُرَخَّدُْـملا َْنیَأ  ِناوْدـُْعلاَو ، ِرْوَْجلا  ِۀـَلازِال  یَجتْرُْملا  َْنیَأ  ِجَوِْعلاَو ، ِْتمـالا  ِۀَـماقِال  ُرَظَْتنُْملا  َْنیَأ  ِۀَـمَلَّظلا ، ِِرباد  ِعْـطَِقل  ُّدَـعُْملا  َْنیَأ  ِۀَـیِداْهلا ، ِةَْرتـِْعلا 
َْنیَأ ِِهلْهَأَو ، ِنیِّدلا  ِِملاعَم  ِییُْحم  َْنیَأ  ِهِدوُدُحَو ، ِباتِْکلا  ِءایْحِال  ُلَّمَؤُْملا  َْنیَأ  ِۀَعیِرَّشلاَو ، ِۀَّلِْملا  ِةَداعِِال  ُرَّیَخَتُْملا  َْنیَأ  ِنَنُّسلاَو ، ِِضئارَْفلا  ِدـیِدْجَِتل 

، ِقاقِّشلاَو ِّیَْغلا  ِعوُُرف  ُدِصاح  َْنیَأ  ِنایْغُّطلاَو ، ِنایْـصِْعلاَو  ِقوُسُْفلا  ِلْهَأ  ُدِیبُم  َْنیَأ  ِقافِّنلاَو ، ِكْرِّشلا  ِۀَِـیْنبَأ  ُمِداه  َْنیَأ  َنیِدَـتْعُْملا ، ِۀَـکْوَش  ُمِصاق 
، ِداْحلِْالاَو ِلِیلْضَّتلاَو  ِدانِْعلا  ِلْهَأ  ُلِصْأَتْسُم  َْنیَأ  ِةَدَرَْملاَو ، ِةاتُْعلا  ُدِیبُم  َْنیَأ  ِءاِرْتفِْالاَو ، ِبْذِْکلا  ِِلئابَح  ُعِطاق  َْنیَأ  ِءاوْهالاَو ، ِْغیَّزلاِراثآ  ُسِماط  َْنیَأ 

َْنیَأ ُءاِیلْوالا ، ُهَّجَوَتَی  ِْهَیلِإ  يِذَّلا  ِهللا  ُهْجَو  َْنیَأ  یتُْؤی ، ُْهنِم  يِذَّلا  ِهللا  ُباب  َْنیَأ  يْوقَّتلا ، یَلَع  ِِملَْکلا  ُعِماـج  َْنیَأ  ِءادـْعالا ، ُّلِذـُمَوِءاِیلْوالا  ُّزِعُم  َْنیَأ 
ِلوُحُِذب ُِبلاّطلا  َْنیَأ  اضِّرلاَو ، ِحالَّصلا  ِلْمَـش  ُفِّلَُؤم  َْنیَأ  يدُْهلا ، ِۀَیار  ُرِـشانَو  ِْحتَْفلا  ِمْوَی  ُبِحاص  َْنیَأ  ِءامَّسلاَو ، ِضْرالا  َْنَیب  ُلِصَّتُْملا  ُبَبَّسلا 

، اعَد اذِإ  ُباُجی  يِذَّلا  ُّرَطْـضُْملا  َْنیَأ  يرَْتفاَو ، ِْهیَلَعيدَـتْعا  ِنَم  یلَع  ُروُْصنَْملا  َْنیَأ  ، َءالَبْرَِکب ِلُوتْقَْملا  ِمَدـِب  ُِبلاّطلا  َْنیَأ  ِءاِیْبنالا ، ِءاْنبَأَو  ِءاـِیْبنالا 
َْتنَأ ِیبَِأب  يْربُْکلا ، َۀَمِطاف  ُْنباَو  ِءاّرَْغلا ، َۀَجیِدَخ  ُْنباَو  یـضَتْرُْملا ، ِّیلَع  ُْنباَو  یفَطْـصُْملا ، ِِّیبَّنلا  ُْنبا  َْنیَأ  يْوقَّتلاَو ، ِِّرْبلا  ُوذ  ِِقئالَْخلا  ُرْدَص  َْنیَأ 
َْنبااَی َنِیبَّذَـهُْملا ، ِةَرَیِْخلا  َْنبااَی  َنیِّیِدـْهَْملا ، ِةادُْـهلا  َْنبااَی  َنیِمَرْکالا ، ِءابَجُّنلا  َْنبااَی  َنِیبَّرَقُْملا ، ِةَداّسلا  َْنبااَی  یمِْحلاَو ، ُءاقِْولا  ََکل  یِـسْفَنَو  یُِّماَو 

ِجُرُّسلا َْنبااَی  ِةَرِینُْملاِروُدـُْبلا ، َْنبااَی  َنیِمَرْکالا ، ِۀَِـمقامَْقلا  َْنبااَی  َنِیبَجَْتنُْملا ، ِۀَـمِراضَْخلا  َْنبااَی  َنیِرَّهَطُْملا ، ِِبیاـطالا  َْنبااَـی  َنِیبَْجنـالا ، ِۀَـفِراطَْغلا 
ِنَنُّسلا َْنبااَی  ِۀَِـلماْکلا ، ِمُولُْعلا  َْنبااَی  ِۀَِـحئّاللا ، ِمالْعالا  َْنبااَی  ِۀَحِـضاْولا ، ِلـُبُّسلا  َْنبااَـی  ِةَرِهاّزلا ، ِمُْجنـالا  َْنبااَـی  ِۀَِـبقاّثلا ، ِبُهُّشلا  َْنبااَـی  ، ِۀَئیِـضُْملا

َْنبااَی ِمیِظَْعلا ، ِأَبَّنلا  َْنبااَی  ِمیِقَتْسُْملا ، ِطارِّصلا  َْنبااَی  ِةَدوُهْشَْملا ، ِِلئالَّدلا  َْنبااَی  ِةَدوُجْوَْملا ، ِتازِْجعُْملا  َْنبااَی  ِةَرُوثْأَْملا ، ِِملاعَْملا  َْنبااَی  ِةَروُهْشَْملا ،
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َْنبااَی ِتارِهاْبلا ، ِتاحِـضاْولا  ِنیِهارَْبلا  َْنبااَی  ِتارِهاّظلا ، ِِلئالَّدـلا  َْنبااَی  ِتانِّیَْبلاَو ، ِتایْالا  َْنبااَی  ٌمیِکَح ، ٌِّیلَع  ِهللا  يَدـَل  ِباتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  َوُه  ْنَم 
 ، ّیلَدَـتَفینَد ْنَم  َْنبااَی  ِتایِداْعلاَو ، ِروُّطلا  َْنبااَی  ِتایِراّذـلاَو ، سی  َْنبااَی  ِتامَکْحُْملاَو ، هط  َْنبااَی  ِتاـِغباّسلا ، ِمَعِّنلا  َْنبااَـی  ِتاـِغلاْبلا ، ِجَـجُْحلا 

يوْضَِرب َأ  يَرث ، َْوأ  َکُّلُِقت  ضْرَأ  ُّيَا  َْلب  يوَّنلا ، َِکب  ْتَّرَقَتْسا  َْنیَأ  يِْرعِش  َْتَیل  یلْعالا ، ِِّیلَْعلا  َنِم  ًاباِرْتقاَو  ًاُّونُد  ینْدَأ ، َْوأ  ِْنیَـسْوَق  َباق  َناکَف 
الَو يْولَْبلا ، َِینوُد  َِکب  َطیُِحت  ْنَأ  َّیَلَع  ٌزیِزَع  يوَْجن ، الَو  ًاسیِسَح  ََکل  ُعَمْسَأ  الَو  يُرت ، الَو  َْقلَْخلا  َيرَأ  ْنَأ  َّیَلَع  ٌزیِزَع  ، يوُط ِيذ  ْمَأ  اهِْریَغ  َْوأ 
ْنِم یّنَمَتَی ، ِقئاش  ُۀَِّیْنُما  َْتنَأ  یِسْفَِنب  اّنَع ، َحََزن  ام  حِزان  ْنِم  َْتنَأ  یِسْفَِنب  اّنِم ، ُلْخَی  َْمل  بَّیَغُم  ْنِم  َْتنَأ  یِسْفَِنب  يوْکَش ، الَو  ٌجیِجَض  یِّنِم  َُکلانَی 

مَِعن ال ِدِالت  ْنِم  َْتنَأ  یِـسْفَِنب  يذاـُحی ، ـال  دْـجَم  ِلـِیثَأ  ْنِم  َْتنَأ  یِـسْفَِنب  یماـُسی ، ـال  ّزِع  ِدـیِقَع  ْنِم  َْتنَأ  یِـسْفَِنب  اـّنَحَف ، ارَکَذ  ۀَـنِمُْؤمَو  نِمُْؤم 
ٌزیِزَع يوَْجن ، َّيَاَو  َکِیف  ُفِصَا  باطِخ  َّيَاَو  یتَم  یلِإَو  َيالْوَم ، ای  َکِیف  ُراحَأ  یتَم  یلِإ  يواُسی ، فَرَش ال  ِفیِصَن  ْنِم  َْتنَأ  یِسْفَِنب  یهاُضت ،
نیِعُم ْنِم  ْلَه  يرَج ، ام  ْمُهَنوُد  َکـْیَلَع  َيِرْجَی  ْنَأ  َّیَلَع  ٌزیِزَع  يرَْولا ، ََکلُذْـخَیَو  َکَـیِْکبَأ  ْنَأ  َّیَلَع  ٌزیِزَع  یغاـنُأَو ، َکـَنوُد  َباـجُأ  ْنَأ  َّیَلَع 
َدَمْحَأ َْنبااَی  َْکَیلِإ  ْلَه  يذَْـقلا ، یَلَع  ِیْنیَع  اْهتَدَـعاسَف  ٌْنیَع  ْتَیِذـُق  ْلَه  الَخ ، اذِإ  ُهَعَزَج  َدِـعاسُأَف  عُوزَج  ْنِم  ْلَه  َءاُکْبلاَو ، َلیِوَْعلا  ُهَعَم  َلیِطُأَف 

، يدَّصلا َلاط  ْدَـقَف  َکـِئام  ِبْذَـع  ْنِم  ُعِقَْتنَن  یتَم  يوْرَنَف ، َۀَّیِوَّرلا  َکَـلِهانَم  ُدَِرن  یتَم  یظْحَنَف ، ةَدـِِعب  َکـْنِم  اـنُمْوَی  ُلِـصَّتَی  ْلَـه  یْقُلتَف ، ٌلـِیبَس 
َضْرالا َتَْالَم  ْدَقَو  ََالَْملا ، ُّمَُؤت  َْتنَأَو  َِکب  ُّفَُحن  اناَرتَأ  يُرت ، ِرْـصَّنلا  َءاِول  َتْرَـشَن  ْدَقَو  َكاَرنَو  اناَرت  یتَم  ًاْنیَع ، َّرُِقنَف  َکُحِواُرنَو  َکیِداُغنیتَم 

ُدْمَْحلا ُلوُقَن  ُنَْحنَو  َنیِِملاّظلا ، َلوُُصا  َْتثَثَتْجاَو  َنیِرِّبَکَتُْملا ، َِرباد  َْتعَطَقَو  ِّقَْحلا ، َةَدَحَجَو  َةاتُْعلا  َتَْربَاَو  ًاباقِعَو ، ًاناوَه  َكَءادْعَأ  َْتقَذَاَو  ًالْدَع ،
َثایِغ ای  ْثِغَأَف  یلوُْالاَو ، ِةَرِخْالا  ُّبَر  َْتنَأَو  يوْدَْـعلا ، َكَدـْنِعَف  يِدْعَتْـسَأ  َکـَْیلِإَو  يْولَْبلاَو ، ِبَرُْکلا  ُفاّـشَک  َْتنَأ  َّمُهّللَا  َنیَِملاـْعلا . ِّبَر  ِهِّلل 

ِْهَیلِإ ْنَمَو  يوَتْسا ، ِشْرَْعلا  یَلَع  ْنَم  ای  ُهَلِیلَغ  ْدَِّربَو  يوَْجلاَو ، یسالا  ِِهب  ُْهنَع  ْلِزَأَو  يوُْقلا ، َدیِدَش  ای  ُهَدِّیَـس  ِِهرَأ  َو  یلَْتبُْملا ، َكَْدیَبُع  َنِیثیِغَتْـسُْملا 
، ًاذاعَمَو ًاماِوق  اَنل  ُهَتْمَقَأَو  ًاذالَمَو ، ًۀَمْـصِع  اَنل  ُهَتْقَلَخ  َکِِّیبَِنبَو ، َکـِب  ِرِّکَذُْـملا  َکِِّیلَو  یلِإ  َنوُِقئاّـشلا  َكُدـِیبَع  ُنَْحنَو  َّمُهّللَا  یهَْتنُْملاَو . یعْجُّرلا 

َکَتَمِْعن ْمِْمتَأَو  ًاماقُمَو ، ًاّرَقَتْـسُم  اَنل  ُهَّرَقَتْـسُم  ْلَـعْجاَو  ًاـمارْکِإ ، ِّبَر  اـی  َِکلذـِب  اـنْدِزَو  ًامالَـسَو ، ًۀَّیَِحت  اـّنِم  ُهْغِّلَبَف  ًاـماِما ، اـّنِم  َنِینِمْؤُْمِلل  ُهَْتلَعَجَو 
ِهِّدَج دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  َِکئاصَلُخ . ْنِم  ِءادَهُّشلا  َۀَـقَفاُرمَو  َکَنانِج  انَدِرُوت  یّتَح  انَمامَأ ، ُهاّیِإ  َکِمیِدـْقَِتب 

، ِةَرَرَْبلا ِِهئابآ  ْنِم  َْتیَفَطْـصا  ِنَم  یلَعَو  دَّمَُحم ، ِْتِنب  َۀَـمِطاف  يْربُْکلا  ِۀَـقیِّدِّصلا  ِِهتَّدَـجَو  ِرَغْـصالا ، ِدِّیَّسلا  ِهِیبَأ  یلَعَو  ِرَبْکالا ، ِدِّیَّسلا  َکـِلوُسَرَو 
َۀَیاغ ًةولَـص ال  ِْهیَلَع  ِّلَصَو  َکـِْقلَخ ، ْنِم  َکـِتَرَیِخَو  َِکئایِفْـصَأ  ْنِم  دَـحَأ  یلَع  َْتیَّلَـص  اـم  َرَفْوَأَو  َرَبْکَأَو  َمَْودَأَو  َّمَتَأَو  َلَـمْکَأَو  َلَْـضفَأ  ِْهیَلَعَو 

َّمُهّللا ِلِصَو  َكَءادْعَأ ، ِِهب  ِْللْذَأَو  َكَءاِیلْوَأ ، ِِهب  ْلِدَاَو  ، َلِطاْبلا ِِهب  ْضِحْدَأَو  َّقَْحلا ، ِِهب  ِْمقَاَو  َّمُهّللَا  اهِدَمَِال ، َدافَن  الَو  اهِدَدَِمل ، َۀَیاِهن  الَو  اهِدَدَِـعل ،
ِداـِهتْجِْالاَو ِْهَیلِإ ، ِِهقوُقُح  ِۀَـیِدَْأت  یلَع  اـّنِعَاَو  ْمِهِّلِظ ، ِیف  ُثُکْمَیَو  ْمِِهتَزْجُِحب ، ُذُـخْأَی  ْنَّمِم  اـْنلَعْجاَو  ِهِفَلَـس ، ِۀَـقَفاُرم  یلِإ  يِّدَُؤت  ًۀَلْـصُو  ُهَنَیبَواـنَْنَیب 

، َكَدـْنِع ًازْوَفَو  َِکتَمْحَر ، ْنِم  ًۀَعَـس  ِِهب  ُلانَن  ام  ُهَْریَخَو ، ُهَءاعُدَو  ُهَتَمْحَرَو  ُهَتَْفأَر  اَنل  ْبَهَو  ُهاضِِرب ، اـْنیَلَع  ُْنْنماَو  ِِهتَیِـصْعَم ، ِباـِنتْجاَو  ِِهتَعاـطِیف ،
، ًۀَّیِـضْقَم ِِهب  انَِجئاوَحَو  ًۀَّیِفْکَم ، ِِهب  انَموُمُهَو  ًۀَطوُْسبَم ، ِِهب  انَقازْرَأ  ْلَعْجاَو  ًاباجَتْـسُم ، ِِهب  انَءاعُدَو  ًةَروُفْغَم ، ِِهب  اَنبُونُذَو  ًۀـَلُوبْقَم ، ِِهب  انَتالَـص  ْلَعْجاَو 
، َكِدوُِجب اّنَع  اْهفِرْـصَت  َُّمث ال  َكَدـْنِع ، َۀَـمارَْکلا  اَِهب  ُلِمْکَتْـسَن  ًۀَـمیِحَر ، ًةَرْظَن  اْنَیلِإ  ْرُْظناَو  َْکَیلِإ ، اَنبُّرَقَت  ْلَْبقاَو  ِمیِرَْکلا ، َکِهْجَِوب  اْنَیلِإ  ْلـِْبقَأَو 

«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  ُهَدَْعب ، َأَمَظ  ًاِغئاس ال  ًائِینَه  ًاّیِوَر  ًاّیَر  ِهِدَِیبَو ، ِهِسْأَِکب  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهِّدَج  ِضْوَح  ْنِم  انِقْساَو 

تامس ياعد 

ياه یتفگـش  راگدرورپ و  ياهمان  هب  هراشا  اب  و  دراد ، یخیرات  يداقتعاییاوتحم و  تسا  فورعم  مه  رّوبـش  ياـعد  هب  هک  تامـس  ياـعد 
، میهاربا ترـضح  یـسوم ، ترـضحزا  يدای  اب  و  دـش ، یم  راکـشآ  اه  هزجعم  ناربماـیپ و  تثعب  رد  هک  وا  ریظن  یب  تردـق  ادـخ و  تقلخ 

همه هب  ار  دـنوادخ  یهلا ، ناربمایپ  هب  طوبرم  ثداوح  و  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلـص   ) دّـمحم ترـضح  و  قاحـسا ، ترـضح  بوقعی ، ترـضح 
سوواط نبا  دّیس  عوبسألا » لامج   » یسوط و خیـش  حابـصم »  » رد اعد  نیا  دبلط . یم  ار  وا  تمحر  ترفغم و  و  دهد ، یم  دنگوس  تاسّدقم 

ماما زا  دوب  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  يدهم  ترـضح  هناگراهچ  باّون  زایکی  هک  يرمع » نامثع  نبدّمحم  » زا یمعفک  ياه  باتکو 
هتشذگ ياملع  رتشیب  دنناوخب . هعمج  زور  رخآ  تاعاس  رد  ار  اعد  نیا  تسا  بحتـسم  و  هدش ، تیاور  مالـسلا ) امهیلع   ) قداص ماما  رقاب و 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  
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يِذَّلا ِمَرْکالا  ِّلَجالا  ِّزَعالا  ِمَظْعالا  ِمیِظَْعلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » تسا هنوگ  نیا  اعد  نتم  دندرکیم . تبظاوم  اعد  نیا  ندناوخ  رب 
ِِهب َتیِعُد  اذِإَو  ْتَجَرَْفنا ، ِجَرَْفِلل  ِضْرالا  ِباْوبَأ  ِِقیاضَم  یلَع  ِِهب  َتیِعُد  اذِإَو  ْتَحَتَْفنا ، ِۀَمْحَّرلِاب  ِْحتَْفِلل  ِءامَّسلا  ِباْوبَأ  ِِقلاغَم  یلَع  ِِهب  َتیِعُد  اذِإ 

ِلالَِجبَو ْتَفَـشَْکنا ، ِءاّرَّضلاَو  ِءاسْأَْبلا  ِفْشَک  یلَع  ِِهب  َتیِعُد  اذِإَو  ْتَرَـشَْتنا ، ِروُشُِّنلل  ِتاْومالا  یَلَع  ِِهب  َتیِعُد  اذِإَو  ْتَرَّسَیَت ، ِرُْـسْیِلل  ِرْـسُْعلا  یَلَع 
ْنِم ُبُولُْقلا  َُهل  ْتَلِجَوَو  ُتاوْصالا ، َُهل  ْتَعَـشَخَو  ُباقِّرلا ، َُهل  ْتَعَـضَخَو  ُهوُجُْولا ، َُهل  ْتَنَع  يِذَّلا  ، ِهوُجُْولا ِّزَعَاَو  ِهوُجُْولا  ِمَرْکَأ  ِمیِرَْکلا ، َکِهْجَو 
َناد ِیتَّلا  َِکتَّیِـشَِمبَو  الوَُزت ، ْنَأ  َضْرالاَو  ِتاوامَّسلا  ُکِسُْمتَو  َِکنْذِِاب ، ّالِإ  ِضْرالا  یَلَع  َعَقَت  ْنَأ  َءامَّسلا  ُکِـسُْمتِیتَّلا  َکـِتَّوُِقبَو  َکـِتَفاخَم ،

، ًْالَیل اهَْتلَعَجَو  َۀَْـملُّظلا  اَِهب  َْتقَلَخَو  ، َِبئاجَْعلا اَِهب  َْتعَنَـصِیتَّلا  َِکتَمْکِِحبَو  َضْرالاَو ، ِتاوامَّسلا  اَِـهب  َْتقَلَخ  ِیتَّلا  َکـِتَِملَِکبَو  َنوَُملاـْعلا ، اََـهل 
َْتقَلَخَو ًءایِـض ، َسْمَّشلا  َْتلَعَجَو  َسْمَّشلا  اَِهب  َْتقَلَخَو  ًارِْـصب ، ًاروُُشن  َراهَّنلا  َْتلَعَجَو  ًاراهَن ، ُهَْتلَعَجَو  َروُّنلا  اَِهب  َْتقَلَخَو  ًانَکَـس ، َلـْیَّللا  َْتلَعَجَو 

، َبِراغَمَو َقِراشَم  اَهل  َْتلَعَجَو  ًاموُجُرَو ، ًۀَـنیِزَو  َحـِیباصَمَو  ًاـجوُُربَو  ًاـموُُجن  اـهَْتلَعَجَو  َبِکاوَْکلا  اَِـهب  َْتقَلَخَو  ًارُون ، َرَمَْقلا  َْتلَعَجَو  َرَمَْقلا  اَِـهب 
، اهَریِوْصَت َْتنَـسْحَأَف  اهَتْرَّوَصَو  اهَریِدـْقَت ، َْتنَـسْحَأَف  َلِزانَم  ِءامَّسلا  ِیف  اهَتْرَّدَـقَو  َحـِباسَمَو ، ًاکَلَف  اَهل  َْتلَعَجَو  َيِراجَمَو ، َِعلاـطَم  اـَهل  َْتلَعَجَو 

َْتفَّرَعَو ِراـهَّنلا  ِناْطلـُـسَِوْلیَّللا  ِناْطلـُِـسب  اهَتْرَّخـَـسَو  اهَرِیبْدــَت ، َْتنـَـسْحَأَو  ًارِیبْدــَت ، َکـِتَمْکِِحب  اـهَتْرَّبَدَو  ءاـصْحِإ ،  َِکئامـْـسَِأب  اهَْتیـَـصْحَأَو 
َكَدـْبَع ِِهب  َتْـمَّلَک  يِذَّلا  َكِدْـجَِمب  َّمُـهّللا  َکـُل  َأْـسَأَو  ًادِـحاو ، يًأْرَم  ِساـّنلا  ِعـیِمَِجل  اـهَتَیْؤُر  َتـْلَعَجَو  ِباـسِْحلاَوَِینِّسلا ، َدَدَـعَِوتاعاّسلااِهب 

، ِراّنلا ِدوُمَع  ِیف  ِةَداهَّشلا  ِتُوبات  َقْوَف  ِروُّنلا  ِِمئامَغ  َقْوَف  َْنیِِّیبوُّرَْکلا  ِساـسْحِإ  َقْوَف  َنیِـسَّدَقُْملا  ِیف  ُمـالَّسلا  ِْهیَلَع  َنارمِع  َْنبیَـسُوم  َکـَلوُسَرَو 
ِعِْـسِتب َرْـصِم  ِضْرَأ  ِیفَو  ِةَرَجَّشلا ، َنِم  ِنَْمیالاِروُّطلا  ِِبناج  ْنِم  ِۀَکَرابُْملا  ِۀَـعُْقْبلاِیف  ِسَّدَـقُْملا  ِداْولا  ِیف  َثیِروُح ، ِلَبَج  ِیفَو  َءاْنیَـس ، ِروُط  ِیفَو 

ِْبلَق ِیف  ِرْحَْبلا  َءام  َتْدَـقَعَو  فوُس ، ِرَْحب  ِیف  َِبئاجَْعلا  اَِـهب  َْتعَنَـص  ِیتَّلا  ِتاـسِجَْبنُْملاِیفَو  َرْحَْبلا ، َلِیئارِْـسا  ِینَِبل  َْتقَرَف  َمْوَیَو  تاـنَِّیب ، تاـیآ 
ِیتَّلا اََهبِراغَمَو  ِضْرـالا  َقِراـشَم  ْمُهَْتثَرْوَأَو  اوُرَبَص ، اـِمب  ْمِْهیَلَع  ینْـسُْحلا  َکـُتَِملَک  ْتَّمَتَو  َرْحَْبلا ، َلِیئارِْـساِینَِبب  َتْزَواـجَو  ِةَراـجِْحلاَک ، ِرْمَْغلا 
يِذَّلا َكِدْجَِمبَو  ِمَرْکالا ، ِّلَجالا  ِّزَعالا  ِمَظْعالا  ِمَظْعالا  ِمیِظَْعلا  َکِمْسِابَو  ِّمَْیلا ، ِیف  ُهَبِکارَمَو  ُهَدُونُجَو  َنْوَعِْرف  َْتقَرْغَأَو  َنیَِملاْعِلل ، اهِیف  َتْکَراب 

َکِّیِفَـص َقاحْـسِِالَو  ِْفیَْخلا ، ِدِجْـسَم  ِیف  ُْلبَق  ْنِم  َِکلِیلَخ  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َمیِهاْربِِالَو  َءاْنیَـس ، ِروُط  ِیف  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َکِمِیلَک  یـسوُِمل  ِِهب  َْتیَّلََجت 
ُمـالَّسلا ِْهیَلَع  َقاحْـسِِالَو  َکـِقاثیِِمب ، ُمـالَّسلا  ِْهیَلَع  َمیِهاْربِـال  َْتیَفْوَأَو  ، لـیِإ ِْتَیب  ِیف  ُمـالَّسلا  ِْهیَلَع  َکِِّیبـَن  َبوُقْعَِیلَو  عَیِـش ، ِْرِئب  ِیف  ُمـالَّسلا  ِْهیَلَع 

َنارْمِع ِْنب  یَسوُِملَرَهَظ  يِذَّلا  َكِدْجَِمبَو  َْتبَجَأَف ، َِکئامْـسَِأب ، َنیِعاّدِللَو  َكِدْعَِوب ، َنِینِمْؤُْمِللَو  َِکتَداهَِـشب ، ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َبوُقْعَِیلَو  َکِْفلَِحب ،
، ِةَرْدُْقلا ِةَّزِِعبَو  ِةَّوُْقلا ، ِناْطلُِسبَو  ةَزیِزَع ، تایآِب  ِۀَبَلَْغلاَو ، ِةَّزِْعلا  ِدْجَِمب  َرْصِم  ِضْرَأ  یلَع  ْتَعَقَو  ِیتَّلا  َِکتایآِبَو  ِناّمُّرلا ، ِۀَُّبق  یلَع  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع 

اِهب َْتنَنَم  ِیتَّلا  َِکتَمْحَِربَو  ِةَرِخْالا ، َو  اْینُّدـلا  ِلْهَأَو  ِضْرالاَو ، ِتاواـمَّسلا  ِلـْهَأ  یلَع  اـِهب  َْتلَّضَفَت  ِیتَّلا  َکـِتاِملَِکبَو  ِۀَّماـّتلا ، ِۀَِـملَْکلا  ِنْأَِـشبَو 
َِکلـالَجَو َکِْـملِِعبَو  َءاْنیَـس ، ُروُـط  ِهِعَزَف  ْنِم  َّرَخ  ْدَـق  يِذَّلا  َكِروـُِنبَو  َنیَِملاـْعلا ، یَلَع  اـِهب  َتْـمَقَأ  ِیتَّلا  َِکتَعاِطتْـسِابَو  َکـِْقلَخ ، ِعـیِمَجیلَع 

ُراِحْبلا اََـهل  ْتَدَـکَرَو  ُرَبْکـالا ، ُقْمُْعلا  اََـهل  َرَجَْزناَو  ُتاواـمَّسلا ، اََـهل  ْتَضَفَْخناَو  ُضْرالااَهَّلِقَتـسَت ، َْمل  ِیتَّلا  َکـِتوُرَبَجَو  َکـِتَّزِعَو  َکـِئایِْربِکَو 
اََهل ْتَدَمَخَو  اِهنایَرَجِیف ، ُحایِّرلا  اََهل  ْتَقَفَخَو  اهُّلُک ، ُِقئالَْخلا  اََهل  ْتَمَلْسَتْساَو  اِهبِکانَِمب ، ُضْرالااََهل  ْتَنَکَسَو  ُلابِْجلا ، اََهل  ْتَعَضَخَو  ُراْهنالاَو ،

ِقْدِّصلا ِۀَِملَک  َِکتَِملَِکبَو  َنیِـضَرالاَو ، ِتاوامَّسلاِیف  ِِهب  َتْدِمُحَو  ِروُهُّدلا ، َرْهَد  ُۀَـبَلَْغلا  ِِهب  ََکل  ْتَفِرُعيِذَّلا  َِکناْطلُِـسبَو  اِهناطْوَأ ، ِیف  ُناریِّنلا 
، ًاّکَد ُهَْتلَعَجَف  ِلَبَْجِلل  ِِهب  َْتیَّلََجت  يِذَّلا  َکِهْجَو  ِرُوِنبَو  ءْیَـش ، َّلُک  ْتَبَلَغ  ِیتَّلا  َِکتَِملَِکب  َکـُلَأْسَأَو  ِۀَـمْحَّرلِاب ، ِِهتَّیِّرُذَو  َمَدآ  اـنِیبَِال  ْتَقَبَـس  ِیتَّلا 
، َریِعاـس ِیف  َکـِتَْعلَِطبَو  َنارْمِع ، َْنبیَـسُوم  َکـَلوُسَرَو  َكَدـْبَع  ِهب  َتْـمَّلَکَف  َءاْنیَـس ، ِروُـط  یلَع  َرَهَظ  يِذَّلا  َكِدْـجَِمبَو  ًاقِعَـص ، یـسُوم  َّرَخَو 

یلَع اهِیف  َتْکَراب  ِیتَّلا  َِکتاکَرَِببَو  َنیِحِّبَسُْملا ، ِۀَِکئالَْملا  ِعوُشُخَو  َنیِّفاّصلا ، ِۀَِکئالَْملا  ِدُونُجَو  َنیِسَّدَقُْملا ، ِتاَوبَِرب  َناراف  ِلَبَج  ِیف  َكِروُهُظَو 
َتْکَرابَو ُمـالَّسلا ، اَـمِْهیَلَع  یـسیِع  ِۀَّمُأ  ِیف  َکِّیِفَـص  َقاحْـسِِال  َتْکَراـبَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَُحم  ِۀَّمُأ  ِیف  ُمـالَّسلا  ِْهیَلَع  َکـِلِیلَخ  َمیِهاْربِإ 

َّمُهّللَا ِهـِتَّمُأَو . ِهـِتَّیِّرُذَو  ِِهتَْرتِـع  ِیف  ِهـِلآَو  ِهـْیَلَع  ُهللا  یَّلـَـص  دَّمَُحم  َکـِبِیبَِحل  َتْکَراـبَو  ُمـالَّسلا ، اَـمِْهیَلَع  یــسُوم  ِۀَّمُأ  ِیف  َِکلِیئارـِْـسا  َبوـُقْعَِیل 
، دَّمَُحم ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َكِراُبت  ْنَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ًالْدَعَو ، ًاقْدِص  ُهََرن  َْملَوِِهب  اّنَمآَو  ُهْدَهْـشَن ، َْملَو  َِکلذ  ْنَعاْنبِغامَکَو 
، ُدـیُِرت اِمل  ٌلاّعَف  ٌدـیِجَم ، ٌدـیِمَح  َکَّنِإ  َمیِهاْربِإ ، ِلآَو  َمیِهاْربِإ  یلَع  َتْمَّحََرتَو  َتْکَرابَو  َْتیَّلَـص  ام  ِلَْـضفَأَک  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َمَّحََرتَو 

ِیتَّلا ِءامْـسالا  ِهِذه  ِّقَِحبَو  ِءاعُّدـلا ، اَذـه  ِّقَِحب  َّمُهّللَا  : » ییوگ یم  ینک و  یم  رکذ  ار  دوخ  تاجاح  سپ  ٌدیِهَـش .» ٌریِدَقءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َْتنَأَو 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ْنِم ِیل  ْرِفْغاَو  ُُهلْهَأ ، اَنَأ  ام  ِیب  ْلَعْفَت  الَو  ُُهلْهَأ ، َْتنَأ  ام  ِیب  ْلَْـعفاَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َكُْریَغ ، اـهَنِطاب  ُمَْلعَیـالَو  اهَریِـسْفَت  ُمَْلعَیـال 
َکَّنِإ ءْوَس ، ِناْطلُـسَو  ، ءْوَس ِنیِرَقَو  ءْوَسِراجَو ، ءْوَس ، ِناْسنِإ  َۀـَنوُؤَم  ِینِفْکاَو  َِکقْزِر ، ِلالَح  ْنِم  َّیَلَع  ْعِّسَوَو  َرَّخََأت ، امَو  اـْهنِم  َمَّدَـقَت  اـم  ِیبُونُذ 

ره ٌریِدَق "  ءْیَش  ِّلُک  یلَع  َْتنَأ  َو  زا "  دعب  هک  تسا  هدمآ  خسن  زا  یضعب  رد  َنیَِملاْعلا .» َّبَر  َنیِمآ  ٌمِیلَع ، ءْیَـش  ِّلُِکبَو  ٌریِدَق ، ُءاشَت  ام  یلَع 
بحتـسم و  َنیِمِحاّرلا .» َمَحْرَأ  ای  ِمارْکِْالاَو ، ِلالَْجلا  اَذ  ای  ِضْرالاَو ، ِتاوامَّسلا  َعیِدـَب  ای  ُناّنَم ، اـی  ُناـّنَح  اـی  : » وگب نک و  رکذ  يراد  تجاـح 

اهَنِطاب الَو  اهَلیِوَْأت ، الَو  اهَریِـسْفَت  ُمَْلعَی  ِیتَّلا ال  ِءامْـسالا  ِهِذه  ِّقَِحبَو  ِءاعُّدلا ، اَذه  ِّقَِحب  َّمُهّللَا  : » دناوخب ار  اعد  نیا  تامـس  ياعد  زا  دعب  تسا 
ْلَْعفاَو : » دـیوگب دـبلطب و  ار  دوخ  تجاح  سپ  َةَرِخْالاَو .» اْینُّدـلا  َْریَخ  ِینَقُزَْرت  ْنَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َكُْریَغ ، اهَرِهاظ  الَو 
َمَّدَقَت ام  ِیبُونُذ  ِیل  ْرِفْغاَو  : » دیوگب ار  نمـشد  ردـپ  مان  مان و  نالف  نب  نالف  ياج  هب  ِْیل و  ْمِقَْتناَو  ُُهلْهَأ ، اَنَأ  ام  یب  ْلَعْفَت  الَو  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  ام  ِیب 

ِناْطلُـسَو ءْوَس ، ِراجَو  ءْوَس ، ِناْسنِإ  َۀَنوُؤَم  ِینِفْکاَو  َِکقْزِر ، ِلالَح  ْنِم  َّیَلَع  ْعِّسَوَو  ِتانِمْؤُْملاَو ، َنِینِمْؤُْملا  ِعیِمَِجلَو  َّيَدـِلاِولَو ، َرَّخَأت ،  َ امَو اْهنِم 
، ِیناوْـخِإَو يِدـالْوَأَو ، ِیلْهَأـِبَو ، ِیب ، ُدـیُِریَو  َّیَلَع ، یِْغبَی  ْنَّمِمَو  ِینُدـیِکَی ، ْنَّمِم  ِیل  ْمِقَْتناَو  ءْوَـس ، ِۀَـعاسَو  ءْوَـس ، ِمْوَـیَو  ءْوَـس ، ِنیِرَقَو  ءْوَـس ،

َّمُهّللَا : » دـیوگب سپ  َنیَِملاْعلا .» َّبَر  َنیِمآ  ٌمِیلَع ، ءْیَـش  ِّلُِکبَو  ٌریِدَـق ، ُءاشَتام  یلَع  َکَّنِإ  ًاْملُظ ، ِتانِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِیتابارَقَو  ِیناریِجَو ،
ِءایْحَأ یلَعَو  ِۀَّحِّصلاَو ، ِءافِّشلِاب  ِتانِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  یَضْرَم  یلَعَو  ِةَوْرَّثلاَو ، ینِْغلِاب  ِتانِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  ِءارَُقف  یلَع  ْلَّضَفَت  ِءاعُّدلا  اَذه  ِّقَِحب 
ِّدَّرلِاب ِتانِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  يِِرفاسُمیلَعَو  ِۀَـمْحَّرلاَو ، ِةَرِفْغَْملِاب  ِتانِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  ِتاْومَأ  یلَعَو  ِۀَـمارَْکلاَو ، ِفْطُّللِاب  ِتانِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا 

ًامِیلْسَت َمَّلَـسَو  َنیِرِهاّطلا ، ِِهتَْرتِعَو  َنیِِّیبَّنلا  ِمَتاخ  دَّمَُحم  انِدِّیَـس  یلَع  ُهللا  یَّلَـصَو  َنیِمِحاّرلا ، َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  َنیِِمناغ ، َنیِِملاس  ْمِِهناطْوَأ  یلِإ 
َنِم ُْهنِم  َتاف  اِمب  ِو  ِءاعُّدلا ، اَذه  ِۀَمْرُِحب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » یئوگب تامـس  ءاعد  زا  دعب  تسا  ّبحتـسم  هک  هتفگ  دـهف  نب  خیـش  و  ًارِیثَک .»

ار دوخ  تجاح  اذک  اذـک و  ياجب  و  اذَـکَو .» اذَـک  ِیب  َلَعْفَت  ْنَأ  َْتنَأ ، ّالِإ  ِِهب  ُطیُِحیال  يِذَّلاِرِیبْدَّتلاَوِریِـسْفَّتلا  َنِم  ِْهیَلَع  ُلِمَتـشَیاِمبَو  ِءامْـسالا ،
. دهاوخب

لّسوت ياعد 

هب ار  ادخ  و  داد ، رارق  هلیـسو  دنیادخ ، هاگرد  بّرقم  هک  ار  یناسک  دیاب  اهنآ  ندش  هدروآرب  يارب  اّما  تساوخ ، دنوادخ  زا  دیاب  ار  اهتجاح 
ياعد دـیامرف : یم  لقن  یـسلجم  همالع  موحرم  دراد . مان  لّسوت »  » راک نیا  تخاس . عیفـش  ار  نانآ  و  داد ، مسق  نانآ  تلزنم  ماـقم و  قح و 
يدوز هب  هک  نآ  رگم  مدناوخن ، ار  اعد  نیا  يرما  چیه  رد  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) موصعم زا  هیوباب  نب  دّمحم  ار  لسوت 
َماِماای ِهللا  َلوُسَرای  ِمِساْقلاَابَأای  ِِهلآو ، ِْهیَلَع  ُهللایَّلَـص  دَّمَُحم  ِۀَـمْحَّرلا  ِِّیبَن  َکِِّیبَِنب  َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأَو  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » متفای ار  نآ  تباـجا  رثا 

ای ِهللاَْدنِع ، اَنل  ْعَفْـشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیِجَوای  اِنتاجاح ، ْيَدَـی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  ِهللا  َیلِإ  َِکباْنلَّسََوتو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِإ  انیلْوَمَوانَدِّیَـس ، ای  ِۀَـمْحَّرلا 
ِهللا َیلِإ  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  اـنْهَّجََوت  اـّنِإ  اـنیلْوَمَو ، انَدِّیَـسای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  اـی  ِبلاـط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  اـی  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  اـی  ِنَسَْحلااـَبَأ 
ّانِإ انَتالْوَمَو ، انَتَدِّیَس  ای  ِلوُسَّرلا  ِْنیَع  َةَُّرقای  دَّمَُحم  َْتِنبای  ِءارْهَّزلا  َۀَمِطاف  ای  ِهللا ، َْدنِع  اَنل  ْعَفْـشا  ِهللا  َْدنِع  ًاهیِجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو 

ٍِّیلَع َْنب  َنَسَح  ای  دَّمَُحمابَأ  ای  ِهللا ، َْدنِع  اَنل  یِعَفْـشا  ِهللا  َْدنِع  ًۀَهیِجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب  ِكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیلِإ  ِِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت 
ْيَدَـی َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  ِهللا  َیلِإ  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِإ  انیلْوَمَو ، انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  اـی  ِهللا  ِلوُسَر  َْنبااَـی  یبَتْجُْملااَـهُّیَأ 
انَدِّیَـس ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنبااَی  ُدیِهَّشلا  اَهُّیَأ  ِّیلَع  َْنب  َْنیَـسُح  ای  ِهللاِدـْبَعابَأ  ای  ِهللاَدـْنِع ، اَنل  ْعَفْـشا  ِهللاَدـْنِع  ًاهیِجَو  ای  اِنتاجاح ،

َْنب َِّیلَع  ای  ِنَسَْحلاَابَأ  ای  ِهللاَْدنِع ، اَنل  ْعَفْشا  ِهللاَْدنِع  ًاهیِجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیلِإ  َِکب  اْنلَّسََوتَوانْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِإ  انیلْوَمَو ،
َكاْنمَّدَقَو ِهللا  َیلِإ  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِإ  انیلْوَمَو ، انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنبااَی  َنیِدـِباْعلا  َْنیَزای  ِْنیَـسُْحلا 

ای ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنبااَی  ُِرقاْبلااَهُّیَأ  ِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  رَفْعَج  ابَأ  ای  ِهللاَدـْنِع ، اَنل  ْعَفْـشا  ِهللاَدـْنِع  ًاهیِجَو  اـی  اـِنتاجاح ، ْيَدَـی  َْنَیب 
ای ِهللاِْدبَعابَأ  ای  ِهللاَْدنِع ، اَنل  ْعَفْـشا  ِهللاَْدنِع  ًاهیِجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو  ِهللا  َیلِإ  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِإ  انیلْوَمَو ، انَدِّیَس 
ِهللا َیلِإ  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِإ  اـنیلْوَم ، َو  انَدِّیَـس  اـی  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  اـی  ِهللا  ِلوُسَر  َْنبااَـی  ُقِداّـصلا  اَُـهُيَأ  دَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَج 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ِهللا َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنبااَی  ُمِظاْکلا  اَهُّیَأ  رَفْعَج  َْنب  یَـسُوم  ای  ِنَسَْحلاَابَأ  ای  ِهللاَْدنِع ، اَنل  ْعَفْـشا  ِهللاَْدنِع  ًاهیِجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو 
ای ِهللاَْدنِع ، اَنل  ْعَفْـشا  ِهللاَْدنِع  ًاهیِجَو  ای  اِنتاجا ، ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  ِهللا  َیلِإ  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِإ  انیلْوَمَو ، انَدِّیَـسای  ِهِْقلَخ  یلَع 
ِهللا َیلِإ  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِإ  انیلْوَمَو ، انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُحای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنبااَی  اضِّرلا  اَهُّیَأ  یسُوم  َْنب  َِّیلَع  ای  ِنَسَْحلاَابَأ 
یلَع ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنبااَی  ُداوَْجلا  اَهُّیَأ  ِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  رَفْعَجابَأ  ای  ِهللاَْدنِع ، اَنل  ْعَفْشا  ِهللاَْدنِع  ًاهیِجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَی  َْنَیب  َكاْنمَّدَقَو 

ای ِهللاَدـْنِع ، اَنل  ْعَفْـشا  ِهللاَدـْنِع  ًاهیِجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَـی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  ِهللا  َیلِإ  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِإ  انیلْوَمَو ، انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ 
َِکب اْنلَّسََوتَو  انْعَفْشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِإ  انیلْوَمَو ، انَدِّیَس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنبااَی  ُّیِقَّنلا  يِداْهلا  اَهُّیَأ  دَّمَُحم  َْنب  َِّیلَع  ای  ِنَسَْحلاَابَأ 

یلَع ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ِّیلَع  َْنب  َنَسَح  ای  دَّمَُحمابَأ  ای  ِهللاَدـْنِع ، اَنل  ْعَفْـشا  ِهللاَدـْنِع  ًاهیِجَو  ای  ، اـِنتاجاح ْيَدَـی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  ِهللا  َیلِإ 
ای ِهللاَدـْنِع ، اَنل  ْعَفْـشا  ِهللاَدـْنِع  ًاهیِجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَـی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  ِهللا  َیلِإ  َِکب  اْنلَّسََوتَو  انْعَفْـشَتْساَو  انْهَّجََوت  ّانِإ  اـنیلْوَمَو ، انَدِّیَـسای  ِهِْقلَخ 

انْعَفْشَتْساَو انْهَّجََوت  ّانِإ  انیلْوَمَو ، انَدِّیَـس  ای  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  ِهللا  ِلوُسَر  َْنبااَی  ُّيِدْهَْملا  ُرَظَْتنُْملا  ُِمئاْقلا  اَهُّیَأ  َۀَّجُْحلا  َفَلَْخلاَو  ِنَسَْحلا  َّیِـصَو 
دوشیم هدروآرب  هک  دبلطب  ار  دوخ  تاجاح  سپ  ِهللاَْدنِع .» اَنل  ْعَفْـشا  ِهللاَْدنِع  ًاهیِجَو  ای  اِنتاجاح ، ْيَدَـی  َْنَیب  َكاْنمَّدَـقَو  ِهللا  َیلِإ  َِکب  اْنلَّسََوتَو 

يِْرقَف ِمْوَِیل  ِیتَّدُـعَو  ِیتَِّمئَأ  ْمُِکب  ُتْهَّجََوت  یِّنِإ  َِّیلاوَمَو  ِیتَداس  ای  : » دـیوگ نیا  زا  دـعب  هک  هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد  یلاـعت و  هللاَءاـش  ْنِإ 
ِیتَلیِـسَو ْمُکَّنِإَف  ِهللاَْدنِع ، ِیبُونُذ  ْنِم  ِینوُذِْقنَتْـساَو  ِهللاَدـْنِع ، ِیل  اوُعَفْـشاَف  ، ِهللاَیلِإ ْمُِکب  ُْتعَفْـشَتْساَو  ِهللا ، َیلِإ  ْمُِکب  ُْتلَّسََوتَو  ِهللا ، َیلِإ  ِیتَجاحَو 
ِهللاَءادْعَأ ُهللا  َنََعلَو  َنیِعَمْجَأ ، ْمِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِهللاَءاِیلْوَأ ، ای  ِیتَداس  ای  ِیئاجَر  ِهللاَْدنِع  اُونوُکَف  ِهللا ، َنِم  ًةاَجن  وُجْرَأ  ْمُِکبْرُِقبَو  ْمُکِّبُِحبو  ِهللا ، َیلِإ 

«. َْنیَِملاْعلا َّبَر  َنیِمآ  َنیِرِخْالاَو ، َنِیلَّوالا  َنِم  ْمِهیِِملاظ 

يراتفرگ عفر  ياعد 

نوزحم و بورکم و  فوهلم و  ره  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  زا  ییاعد  نیمألادـلب  رد  یمعفک  خیـش  موحرم 
، َُهل َرْخُذال  ْنَم  َرْخُذ  ایَو  َُهل ، َدامِعال  ْنَم  َدامِع  ای  : » تسا نیا  اعد  نآ  و  دیامرف ، تمارک  جرف  ار  وا  یلاعت  ّقح  دناوخب ، ارنآ  یناسرت  راتفرگ و 
ای ِْوفَْعلا ، َمیِرَک  ای  َُهل ، َّزِع  ْنَم ال  َّزِع  ایَو  َُهل ، َْزنَک  ْنَم ال  َْزنَک  ایَو  َُهل ، َثایِغال  ْنَم  َثایِغ  ایَو  َُهل ، َزْرِح  ْنَم ال  َزْرِح  ایَو  َُهل ، َدَنَـس  ـال  ْنَم  َدَنَـس  اـیَو 

، ُلِضْفُم ای  ُمِْعنُم  ای  ُلِمُْجم  ای  ُنِسُْحم  ای  یْکلَْهلا ، َیِْجنُم  ای  یقْرَْغلا ، َذِْقنُم  ای  ِءاجَّرلا ، َمیِظَع  ای  ِءارَقُْفلا ، َْزنَک  ای  ِءافَعُّضلا ، َنْوَع  ای  ِزُواجَّتلا ، َنَسَح 
ّالِإ َهلِإ  ال  ُهللاَا ، ای  ُهللاَا  ای  ُهللاَا  اـی  ِءاـْملا ، ُّيِوَدَو  ِرَجَّشلا  ُفیِفَحَو  ِسْمَّشلا  ُعاعُـشَو  ِرَمَْقلا  ُءْوَضَو  ِراـهَّنلا  ُرُونَو  ِلـْیَّللا  ُداوَس  َکـَل  َدَجَـس  يِذَّلا  َْتنَأ 

. نک بلط  يراد  تجاح  هچ  ره  سپ  ُُهلْهَأ .» َْتنَأ  ام  اِنب  ْلَْعفاَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُهللاَا ، ای  ُهّابَر  ای  ََکل ، َکیِرَشال  َكَدْحَو  َْتنَأ ،

جَرَف ياعد 

میلعت یمق » هزمح  نب  عَسَی   » هب مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما  ار  اعد  نیا  تسا : هدومرف  هدرک و  لقن  ییاعد  حابصم »  » باتک رد  یمعفک  موحرم 
یم ار  اعد  نیا  رقف  رطخ و  زا  فوخ  نانمـشد و  اب  ههجاوم  اهالب و  ندمآ  شیپ  ماگنه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) دّـمحم لآ  هک  دومرف  و  داد ،

ِِهب ُأَثُْفی  ْنَم  اـیَو  ِهِراکَْملاُدَـقُع ، ِِهب  ُّلَُـحت  ْنَم  اـی  : » تسا هیداّجـس  هفیحـص  ياـهاعد  زا  اـعد ، نیا  و  دـشاب . یم  دـیفم  ینمیا  يارب  و  دـنناوخ ،
َِکتَرْدـُِقب يرَجَو  ُبابْـسالا ، َکـِفُْطِلب  ْتَبَّبـَـسَتَو  ُباـعِّصلا ، َِکتَرْدـُِقل  ْتَّلَذ  ِجَرَْفلا ، ِْحَور  یلِإ  ُجَرْخَْملا  ُهـْنِم  ُسَمَْتُلی  ْنَـم  اـیَو  ِدـِئادَّشلاُّدَح ،

َْتنَأَو ِتاّمِهُْمِلل ، ُّوُعْدَْملا  َْتنَأ  ٌةَرِجَْزنُم ، َِکیْهَن  َنُود  َِکتَدارِِابَو  ٌةَرِمَتُْؤم ، َِکلْوَق  َنُود  َِکتَّیِشَِمب  َیِهَف  ُءایْشالا ، َِکتَدارِإیلَع  ْتَضَمَو  ، ُءاضَْقلا
ْدَق ام  ِیب  ََّملَاَو  ُُهْلِقث ، ِینَدَّأَکَت  ْدَق  ام  ِّبَر  ای  ِیب  َلََزن  ْدَقَو  َْتفَـشَک ، ام  ّالِإ  اْهنِم  ُفِشَْکنَی  الَو  َْتعَفَد ، ام  ّالِإ  اْهنِم  ُِعفَْدنَی  ال  ِتاِّملُْملا ، ِیف  ُعَْزفَْملا 

، َْتقَلْغَأ اِمل  َحـِتاف  الَو  َتْهَّجَو ، اِمل  َفِراص  الَو  َْتدَرَْوأ ، اِمل  َرِدْـصُم  الَف  ََّیلِإ ، ُهَتْهَّجَو  َِکناْطلُِـسبَو  َّیَلَع ، ُهَتْدَرْوَأ  َِکتَرْدـُِقبَو  ُُهلْمَح ، ِینَظََهب 
ْرِسْکاَو َِکلْوَِطب ، ِجَرَْفلا  َباب  ِّبَر  ای  ِیل  ْحَْتفاَو  ِِهلآَو ، دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَف  َْتلَذَخ ، ْنَِمل  َرِـصان  الَو  َتْرَّسَع ، اِمل  َرِّسَیُم  الَو  َتْحَتَف ، اِمل  َِقْلغُم  الَو 

، ًائِینَه ًاجَرَفَو  ًۀَمْحَر  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَو  ُْتلَأَس ، امِیف  ِْعنُّصلا  َةَوالَح  ِیْنقِذَأَو  ُتْوَکَـش ، امِیف  ِرَظَّنلا  َنْسُح  ِیْنِلنَأو  َِکلْوَِحب ، ِّمَْهلا  َناْطلُـس  یِّنَع 
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، ًاعْرَذ ِّبَر  ای  ِیب  َلََزن  اِمل  ُْتقِض  ْدَقَف  َِکتَّنُس ، ِلامِْعتْساَو  َکِضوُُرف  ِدُهاعَت  ْنَع  ِماِمتْهْالِاب  ِیْنلَغْـشَت  الَو  ًاّیِحَو ، ًاجَرْخَم  َكِْدنِع  ْنِم  ِیل  ْلَعْجاَو 
ای َْکنِم ، ُْهبِجْوَتْسَأ  َْمل  ْنِإَو  َِکلذ  ِیب  ْلَْعفاَف  ِهِیف ، ُْتعَقَو  ام  ِْعفَدَو  ِِهب ، ُتِینُم  ام  ِفْشَک  یلَع  ُرِداْقلا  َْتنَأَو  ًاّمَه ، َّیَلَع  َثَدَح  ام  ِلْمَِحب  ُتَْالَْتماَو 

«. َنیَِملاْعلا َّبَر  َنیِمآ  َنیِمِحاّرلا ، َمَحْرَأای  ٌرِداق  َْتنَأَف  ِمیِرَْکلا ، ِّنَْملا  اَذَو  ِمیِظَْعلا  ِشْرَْعلا  اَذ 

هباجإلا عیرس  ياعد 

، دراد میظع  یتلزنم  اعد  نیا  تسا : هدومرف  و  هدرک ، لقن  مالسلا ) هیلع   ) مظاکیسوم ماما  ترضح  زا  ییاعد  حابـصم »  » رد یمعفک  موحرم 
ِضَْغبَأ ِیف  َکِصْعَأ  َْملَو  ُدـیِحْوَّتلا ، َوُهَو  َکـَْیلِإ  ِءایْـشالا  ِّبَحَأ  ِیف  َکـُتْعَطَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » تسا نینچ  اـعد  نتم  دـسر . یم  تباـجا  هب  دوز  و 

ْلَْبقاَو َکیِـصاعَم ، ْنِم  َرِیثَْکلا  َِیل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  َْکَیلِإ . ُْهنِم  ُتْعِزَف  اّمِم  یِّنِمآ  يِّرَفَم ، ِْهَیلِإ  ْنَم  ای  امُهَْنَیب  ام  ِیل  ْرِفْغاَف  ُْرفُْکلا ، َوُهَو  َکـَْیلِإ  ِءایْـشالا 
ُهللاَا ٌدَـحَأ ، ُهللا  َوُه  ُْلق  ای  ُدَـحَأ ، ای  ُدِـحاو  ایَو  َدَـنَّسلاَو ، یِفْهَک  ایَو  َدَـمَتْعُْملاَو ، ِیئاجَر  اـیو  ِدَدـُْعلا ، َنُود  ِیتَّدُـع  اـی  َکـِتَعاط ، ْنِم  َریِـسَْیلا  یِّنِم 
ْنَأ ًادَـحَأ ، ْمُهَْلثِم  َکِْقلَخِیف  ْلَعَْجت  َْملَو  َکـِْقلَخ ، ْنِم  ْمُهَْتیَفَطْـصا  ِنَم  ِّقَِحب  َکـُلَأْسَأ  ٌدَـحَأ ، ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ْدـَلُوی ، َْملَو  ْدـِلَی  َْمل  ُدَـمَّصلا ،

ِعیِمَِجبَو اْیلُْعلا ، ِۀَّیِوَلَْعلاَو  َءاْضیَْبلا ، ِۀَّیِدَّمَحُْملاَو  يْربُْکلا ، ِۀَِّینادْحَْولِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ُُهلْهَأ . َْتنَأ  ام  ِیب  َلَعْفَت  ْنَأ  َو  ِِهلآَو ، دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت 
ْنِم ِیل  ْلَعْجاَو  ِِهلآَو ، دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َْکَیلِإ ، ّـالِإ  َکـْنِم  ْجُرْخَی  ْمَلَف  َکـِْقلَخ ، ْنَع  ُهَْتبَجَح  يِذَّلا  ِمْسِْـالِابَو  َكِداـبِع ، یلَع  ِِهب  َتْجَجَتْحا  اَـم 

«. باسِح ِْریَِغب  ُءاشَت  ْنَم  ُقُزَْرت  َکَّنِإ  ُبِسَتْحَأ ، ُْثیَح ال  ْنِمَو  ُبِسَتْحَأ  ُْثیَح  ْنِم  ِیْنقُزْراَو  ًاجَرْخَمَو ، ًاجَرَف  يِْرمَأ 

هیلع هّللا  تاولص  يدهم  ترضح  ياعد 

ِباوَّصلاـِب انَتَنِْـسلَأ  ْدِّدَـسَو  ِۀَماِقتْـسِْالاَو ، يدُْـهلِاب  اـْنمِرْکَأَو  ِۀَـمْرُْحلا ، َناـفْرِعَو  ِۀَّیِّنلا ، َقْدِـصَو  ِۀَیِـصْعَْملا ، َدـُْعبَو  ِۀَـعاّطلا ، َقـِیفَْوت  اـْنقُزْرا  َّمُهّللَا  »
ِنَع انَراْصبَأ  ْضُـضْغاَو  ِۀَـقِرَّسلاَو ، ِْملُّظلا  ِنَع  انَیِدـْیَا  ْفُفْکاَو  ِۀَْـهبُّشلاَو ، ِمارَْحلا  َنِم  انَنوُُطب  ْرِّهَطَو  ِۀَـفِْرعَْملاَو ، ِْملِْعلاـِب  اـَنبُوُلق  َْـالْماَو  ِۀَـمْکِْحلاَو ،

یَلَعَو ِۀَـبْغَّرلاَو ، ِدـْهُْجلِاب  َنیِمِّلَعَتُْملا  یَلَعَو  ِۀَحیِـصَّنلاَو ، ِدـْهُّزلِاب  اـِنئامَلُعیلَع  ْلَّضَفَتَو  ِۀَـبیِْغلاَو ، ِْوغَّللا  ِنَع  انَعامْـسَأ  ْدُدْـساَو  ِۀـَنایِْخلاَو ، ِروُجُْفلا 
، ِۀَنیِکَّسلاَو ِراقَْولِاب  انِِخیاشَم  یلَعَو  ِۀَمْحَّرلاَو ، ِۀَْفأَّرلِاب  ْمُهاتْوَم  یلَعَو  ِۀَحاّرلاَو ، ِءافِّشلِاب  َنیِِملْسُْملا  یَضْرَم  یلَعَو  ِۀَظِعْوَْملاَو ، ِعابِّتِْالِاب  َنیِعِمَتْسُْملا 

ِةازُْغلا یَلَعَو  ِۀَـعانَْقلاَو ، ِْربَّصلِاب  ِءارَقُْفلا  یَلَعَو  ِۀَـعَّسلاَو ، ِعُضاوَّتلِاب  ِءاِینْغالا  یَلَعَو  ِۀَّفِْعلاَو ، ِءایَْحلِاب  ِءاسِّنلا  یَلَعَو  ِۀـَبْوَّتلاَو ، ِۀـَبانِْالِاب  ِبابَّشلا  یَلَعَو 
ِجاّجُْحِلل ْكِرابَو  ِةَریِّسلا ، ِنْسُحَو  ِفاْصنِْالِاب  ِۀَّیِعَّرلا  یَلَعَو  ِۀَقَفَّشلاَو ، ِلْدَْعلِاب  ِءارَمُْالا  یَلَعَو  ِۀَحاّرلاَو ، ِصالَْخلِاب  ِءارَسُألا  یَلَعَو  ِۀَبَلَْغلاَو ، ِرْصَّنلِاب 

«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَرَو  َِکلْضَِفب  ِةَرْمُْعلاَو ، ِّجَْحلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  َْتبَجْوَأ  ام  ِْضقاَو  ِۀَقَفَّنلاَو ، ِداّزلا  ِیف  ِراّوُّزلاَو 

هّینابعش تاجانم 

ترـضح تاجانم  نیا  تسا : هتفگ  يو  تسا . هدـش  تیاور  هیولاخ » نبا   » زا اعد  نیا  و  دـنلب ، ینافرع و  نیماـضم  زا  راشرـس  تسا  ییاـعد 
تهج نیدب  و  دندرک . یم  تموادم  نابعش  هام  رد  اعد  نیا  ندناوخ  رب  نانآ  و  هدوب ، مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  رگید  نینمؤملاریما و 

يا هیلاع  میهافم  اب  تاجانم ، نیا  ندناوخ  دنتشاد . یـصاخ  هقالع  تاجانم  نیا  هب  هرـس ) سدق   ) ینیمخ ماما  ترـضح  دننام  نید ، ناگرزب 
اذِإ ِیئاعُد  ْعَمْـساَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  . » تسا بسانم  دشاب  هتـشاد  هّجوت  بلق و  روضح  ناسنا  هکیتقو  ره  يارب  دراد  هک 

ًاعِّرَـضَتُم ََکل  ًاْنیِکْـسِم  ًانیِکَتْـسُم  ، َْکیَدَـی َْنَیب  ُْتفَقَوَو  َْکَیلِإ ، ُْتبَرَه  ْدَـقَف  َُکْتیَجان ، اذِإ  َّیَلَع  ِْلْبقَأَو  َُکْتیَدان ، اذِإ  ِیئادـِن  ْعَمْـساَو  َکـُتْوَعَد 
ْنَأ ُدیُِرا  امَو  َياْوثَمَو ، ِیبَلَْقنُم  ُْرمَأ  َْکیَلَع  یفْخَی  الَو  يِریِمَـض ، ُفِْرعَتَو  ِیتَجاح ، ُُربَْختَو  ، یِـسْفَن ِیفام  ُمَْلعَتَو  ، ِیباَوث َْکیَدـَلاِمل  ًایِجار  َْکَیلِإ ،
ْنِم يِرُمُع  ِرِخآ  یلِإ  یِّنِم  ُنوُکَی  امِیف  يِدِّیَـسای  َّیَلَع  َكُریِداقَم  ْتَرَج  ْدَقَو  يِْرمَأ ، ِۀَِبقاِعل  ُهوُجْرَأَو  ِیتَِبلَط ، ْنِم  ِِهب  ُهَّوَفَتَأَو  یِقِْطنَم  ْنِم  ِِهب  َئِْدبُا 

اَذ ْنَمَف  ِینَْتلَذَخ  ْنِإَو  ِیُنقُزْرَی ، يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَْتمَرَح  ْنِإ  یِهلِإ  يِّرَـضَو ، یِعْفَنَویِـصْقَنَو  ِیتَدایِز  َكِْریَغ  ِدَِیب  َكِدَِیبَو ال  ِیتَِینالَعَو ، ِیتَریِرَس 
ِلْضَِفب َّیَلَع  َدوَُجت  ْنَأ  ٌلْهَأ  َْتنَأَف  َِکتَمْحَِرل  لِهْأَتْسُم  َْریَغ  ُْتنُک  ْنِإ  یِهلِإ  َکِطَخَـس ، ِلُولُحَو  َِکبَـضَغ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِهلِإ  ِینُرُْـصنَی ، يِذَّلا 
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َتْوَفَع ْنِإ  یِهلِإ  َكِْوفَِعب ، ِینَتْدَّمَغَتَو  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  ام  َْتلَعَفَف  َْکیَلَع ، ِیلُّکََوت  ُنْسُح  اهَّلَظَأ  ْدَقَو  َْکیَدَی  َْنَیب  ٌۀَِفقاو  یِـسْفَِنب  یِّنَأَک  یِهلِإ  َِکتَعَس ،
یلَع ُتْرُج  ْدَق  یِهلِإ  ِیتَلیِـسَو ، َْکَیلِإ  ِْبنَّذلِاب  َراْرقِْالا  ُْتلَعَج  ْدَقَف  ِیلَمَع ، َْکنِم  ِیِننُْدی  َْملَو  ِیلَجَا  انَد  ْدَق  َناک  ْنِإَو  َِکلِذب ، َْکنِم  یلْوَأ  ْنَمَف 
ُسَیآ َْفیَک  یِهلِإ  ِیتامَم ، ِیف  یِّنَع  َكَِّرب  ْعَطْقَت  الَف  ِیتایَح ، َماّیَأ  َّیَلَع  َكُِّرب  ْلَزَی  َمل  یِهلِإ  اَهل ، ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإ  ُْلیَْولا  اَهَلَف  اـَهل ، ِرَظَّنلا  ِیف  یِـسْفَن 

یلَع َِکلْـضَِفب  َّیَلَع  ْدُـعَو  ُُهلْهَأ ، َْتنَأ  ام  يِْرمَأ  ْنِم  َّلََوت  یِهلِإ  ِیتاـیَح ، ِیف  َلـیِمَْجلا  ـَّالِإ  ِینِّلَُوت  َْمل  َْتنَأَو  ِیتاـمَم ، َدـَْعبِیل  َكِرَظَن  ِنْسُح  ْنِم 
َْمل ْذِإ  ََّیلِإ  َْتنَـسْحَأ  ْدَق  یِهلِإ  يرْخُْالا ، ِیف  َْکنِم  َّیَلَع  اهِْرتَس  یلِإ  ُجَوْحَأ  اَنَأَو  اْینُّدلا ، ِیف  ًابُونُذ  َّیَلَع  َتْرَتَس  ْدَق  یِهلِإ  ُُهلْهَج ، ُهَرَمَغ  ْدَق  ِبنْذُم 
ْنِم ُلَْضفَأ  َكُْوفَعَو  ِیلَمَأ ، َطََـسب  َكُدوُج  یِهلِإ  ِداهْـشالا ، ُِسُؤر  یلَع  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ِینْحَـضْفَت  ـالَف  َنیِِحلاّـصلا ، َكِداـبِع  ْنِم  دَـحَِال  اـهْرِهُْظت 

ایيِرْذُـع ْلَْبقاَف  ِهِرْذُـع ، ِلُوبَق  ْنَع  ِنْغَتْـسَی  َْمل  ْنَم  ُراذـِتْعا  َْکَیلِإيِراذـِتْعا  یِهلِإ  َكِدابِع ، َْنَیب  ِهِیف  یِـضْقَت  َمْوَی  َِکئاِقِلب  ِینَّرُـسَفیِهلِإ  ِیلَمَع ،
، ِینِدْهَت َْمل  ِیناوَه  َْتدَرَأ  َْول  یِهلِإ  ِیلَمَأَو ، ِیئاجَر  َْکنِم  ْعَطْقَت  الَو  یِعَمَط ، ْبِّیَُخت  الَو  ِیتَجاح  َّدَُرت  یِهلِإ ال  َنُوئیِسُْملا ، ِْهَیلِإ  َرَذَتْعا  ِنَم  َمَرْکَأ 

ًاِمئاد ًادـَبَأ  ًادـَبَأ  ُدْـمَْحلا  َکَلَف  یِهلِإ  َْکنِم ، اِهبَلَط  ِیف  يِرُمُع  ُْتیَْنفَأ  ْدَـق  ۀَـجاح  ِیف  ِینُّدَُرت  َکُّنُظَا  ام  یِهلِإ  ِیِنفاُعت ، َْمل  ِیتَحیِـضَف  َْتدَرَأ  َْولَو 
ْنِإَو َِکتَرِفْغَِمب ، َُکتْذَخَاِیبُونُِذب  ِینَتْذَخَا  ْنِإَو  َكِْوفَِعب ، َُکتْذَخَا  یِمْرُِجب  ِینَتْذَخَا  ْنِإ  یِهلِإ  یـضَْرتَو ، ُّبُِحت  امَک  ُدـِیبَی  الَو  ُدـیِزَی  ًادَـمْرَس ،
َْفیَک یِهلِإ  ِیلَمَأ ، َِکئاجَر  ِْبنَج  ِیف  َُربَک  ْدَـقَف  ِیلَمَع ، َِکتَعاط  ِْبنَج  ِیف  َرُغَـص  َناـک  ْنِإ  یِهلِإ  َکُّبِحُأیِّنَأ ، اـهَلْهَأ  ُتْمَلْعَأ  َراـّنلا  ِینَْتلَخْدَأ 
ِوْهَّسلا ِةَّرِـش  ِیف  يِرُمُع  ُْتیَْنفَأ  ْدَـقَو  یِهلِإ  ًاموُحْرَم ، ِةاجَّنلِاب  ِینَِبْلقَت  ْنَأ  َكِدوُِجب  یِّنَظ  ُنْسُح  َناک  ْدَـقَو  ًاموُرْحَم ، ِۀَْـبیَْخلِاب  َكِدـْنِع  ْنِم  ُِبلَْقنَأ 

ُْنباَو َكُْدبَع  اَنَأَو  یِهلِإ  َکِطَخَس ، ِلِیبَس  یلِإ  ِینوُکُرَو  َِکب  يِراِرتْغا  َماّیَأ  ْظِْقیَتْسَأ  ْمَلَف  یِهلِإ  َْکنِم ، ِدُعابَّتلا  ِةَرْکَسِیف  ِیبابَش  ُْتیَْلبَأَو  َْکنَع ،
، َكِرَظَن ْنِم  ِیئایِْحتْـسا  ِۀَِّلق  ْنِم  ِِهب  َکُهِجاُوا  ُْتنُک  اّمِم  َْکَیلِإ  ُلَّصَنَتَأ  ٌدـْبَع  اـَنَأ  یِهلِإ  َکـَْیلِإ ، َکـِمَرَِکب  ٌلِّسَوَتُم  َْکیَدَـی ، َْنَیب  ٌِمئاـق  َكِدـْبَع 

امَکَو َکـِتَّبَحَِمل ، ِینَتْظَْقیَا  ْتقَو  ِیف  ّـالِإ  َِکتَیِـصْعَم  ْنَع  ِِهب  َلـِقَْتنَأَف  ٌلْوَح  ِیل  ْنُکَی  َْمل  یِهلِإ  َکـِمَرَِکل ، ٌْتعَن  ُْوفَْعلا  ِذِا  َکـْنِم ، َوـْفَْعلا  ُُبلْطَأَو 
، ََکباجَأَف ُهَْتیَدان  ْنَم  َرَظَن  ََّیلِإ  ْرُْظنُأ  یِهلِإ  َْکنَع ، ِۀَْـلفَْغلا  ِخاسْوَأ  ْنِم  ِیْبلَق  ِریِهْطَِتلَو  َکِمَرَک  ِیف  ِیلاخْدِِإب  َُکتْرَکَـشَف  ُْتنُک ، َنوُکَأ  ْنَأ  َْتدَرَأ 
، ُُهقْوَش َْکنِم  ِهِینْدـُی  ًاْبلَق  ِیل  ْبَه  یِهلِإ  َُهباَوث ، اجَر  ْنَّمَع  ُلَْخبَی  ًاداوَج ال  ایَو  ِِهب ، ِّرَتْغُْملا  ِنَع  ُدـُْعبَی  ًابیِرَق ال  ای  َکَعاطَأَف ، َِکتَنوُعَِمب  ُهَْتلَمْعَتْـساَو 

ِْهیَلَع َْتلَْبقَأ  ْنَمَو  لوُذْـخَم ، ُْریَغ  َِکب  َذال  ْنَمَو  لوُهْجَم ، ُْریَغ  َِکب  َفَّرَعَت  ْنَم  َّنِإیِهلِإ  ُهُّقَح ، َْکنِم  ُُهبِّرَُقی  ًارَظَنَو  ُُهقْدِـص ، َکـَْیلِإ  ُهُعَفُْری  ًاـناِسلَو 
الَو َِکتَمْحَر  ْنِمیِّنَظ  ْبِّیَُخت  الَف  یِهلِإ ، ای  َِکب  ُتُْذل  ْدَقَو  ٌریِجَتْـسَُمل ، َِکب  َمَصَتْعا  ِنَم  َّنِإَو  ٌرِینَتْـسَُمل ، َِکب  َجَـهَْتنا  ِنَم  َّنِإ  یِهلِإ  لُولْمَم ، ُْریَغ 

ِیتَّمِهَو َكِرْکِذیلِإ ، َكِرْکِِذب  ًاَهلَو  ِینْمِْهلَاَو  یِهلِإ  َِکتَّبَحَم ، ْنِم  َةَدایِّزلا  اَجَر  ْنَم  َماقُم  َِکتَیالِو  ِلْهَأ  ِیف  ِینِْمقَا  یِهلِإ  َِکتَْفاَر ، ْنَع  ِیْنبُجَْحت 
یِّنِإَف ال َِکتاضْرَم ، ْنِم  ِحـِلاّصلايَْوثَْملاَو  َِکتَعاط ، ِلْهَأ  ِّلَحَِمب  ِینَتْقَْحلَا  ّالِإ  َْکیَلَع  َِکب  یِهلِإ  َکِسْدـُق ، ِّلَحَمَو  َِکئامْـسَأ  ِحاـَجن  ِْحَور  ِیف 
، َکَهْجَو ُْهنَع  َْتفَرَـص  ْنَّمِم  ِیْنلَعَْجت  الَف  ُبِینُْملا ، َکُکُولْمَمَو  ُِبنْذُْـملا  ُفیِعَّضلا  َكُدـْبَع  اَنَأ  یِهلِإ  ًاعْفَن ، اَهل  ُِکْلمَأ  الَو  ًاْعفَد  یِـسْفَِنل  ُرِدـْقَأ 

ِبُولُْقلا ُراْصبَأ  َقِرَْخت  یّتَح  َکـَْیلِإ ، اـهِرَظَن  ِءایِِـضب  اـِنبُوُلق  َراـْصبَأ  ِْرنَأَو  َکـَْیلِإ ، ِعاـطِْقنِْالا  َلاـمَک  ِیل  ْبَه  یِهلِإ  َكِْوفَع ، ْنَع  ُهُوْهَـس  ُهَبَجَحَو 
َقِعَـصَف ُهَتْظَحـالَو  َکـَباجَأَف ، ُهَْتیَداـن  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجاَو  یِهلِإ  َکِسْدـُق ، ِّزِِعب  ًۀَـقَّلَعُم  اـنُحاوْرَأ  َریِـصَتَو  ِۀَـمَظَْعلا ، ِنِدـْعَم  یلِإ  َلِـصَتَف  ِروُّنلا ، َبُجُح 

ْنِإ یِهلِإ  َکِمَرَک ، ِلیِمَج  ْنِم  ِیئاجَر  َعَطَْقنا  َالَو  ِسایالا ، َطُوُنقیِّنَظ  ِنْسُح  یلَع  ْطِّلَُـسا  َْمل  یِهلِإ  ًارْهَج ، ََکل  َلِمَعَو  ًاّرِـس  ُهَْتیَجاـنَف  َکـِلالَِجل ،
ُنیِقَْیلا ِینَهَّبَن  ْدَقَف  َکِفُْطل ، ِمِراکَم  ْنِم  ُبُونُّذلا  ِیْنتَّطَح  ْنِإ  یِهلِإ  َْکیَلَعِیلُّکََوت ، ِنْسُِحب  یِّنَع  ْحَفْـصاَف  َْکیََدل ، ِیْنتَطَقْـسَأ  ْدَـق  ایاطَْخلا  َِتناک 

ُمیِظَع ِراّنلا  َیلِإ  ِیناعَد  ْنِإ  یِهلِإ  َِکئالآ ، ِمَرَِکب  ُۀَـفِْرعَْملا  ِیْنتَهَّبَن  ْدَـقَف  َِکئاِقِلل ، ِدادِْعتْـسِْالا  ِنَع  ُۀَْـلفَْغلا  ِیْنتَمانَأ  ْنِإ  یِهلِإ  َکـِفْطَع ، ِمَرَک  یلِإ 
، دَّمَُحم ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأَو  ُبَغْرَأَو ، ُلِهَْتبَأ  َْکَیلِإَو  ُلَأْسَأ  َکَلَف  یِهلِإ  َکـِباَوث ، ُلـیِزَج  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ِیناـعَد  ْدَـقَف  َکـِباقِع 
، ِجَْهبالا َكِّزِع  ِرُوِنب  ِینْقِْحلَاَو  یِهلِإ  َكِْرمَِأب ، ُّفِخَتْـسَی  الَو  َكِرْکُـش ، ْنَع  ُلُفْغَی  الَو  َكَدْهَع ، ُضُْقنَی  الَو  َكَرْکِذ ، ُمیُِدی  ْنَّمِم  ِینَلَعَْجت  ْنَأَو 

َمَّلَـسَو َنیِرِهاّطلا  ِِهلآَو  ِِهلوُسَر  دَّمَُحمیلَع  ُهللا  یَّلَـصَو  ِمارْکِْالاَو ، ِلالَْجلا  اَذ  ای  ًاِبقاُرم ، ًاِفئاخ  َْکنِمَو  ًاـفِرَْحن   ُ َكاوِس ْنَعَو  ًاـفِراع  َکـَل  َنوُکَأَـف 
«. ًارِیثَک ًامِیلْسَت 
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ُّضَعَی َموَی  َنامالا  َُکلَأْسَأَو  میلَـس ، ْبلَِقب  َهللا  یَتَأ  ْنَم  ّالِإ  َنُوَنب  الَو  ٌلاـم  ُعَْفنَی  ـال  َمْوَی  َناـمالا  َکـُل  َأْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا   » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
، ِماْدقالاَویِـصاوَّنلِاب ُذَـخُْؤیَف  ْمُهامیـِسب  َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی  َمْوَی  َنامالا  َُکلَأْسَأَو  ًالیبَس ، ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَـخَّتا  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  ِْهیَدَـی  یلَع  ُِملاّظلا 

َنیِِملاّظلا ُعَْفنَی  َمْوَی ال  َنامالا  َُکلَأْسَأَو  ٌّقَح ، ِهللا  َدْعَو  َّنِإ  ًاْئیَـش  ِهِِدلاو  ْنَع  زاج  َوُه  ٌدُولْوَم  الَو  ِهِدـَلَو  ْنَع  ٌدـِلاو  يِزْجَی  َمْوَی ال  َنامالا  َُکلَأْسَأَو 
ُءْرَْملا ُّرِفَی  َمْوَی  َنامالا  َُکلَأْسَأَو  ِهِّلل ، ِذئَموَی  ُْرمالاَو  ًاْئیَـش  سْفَِنل  ٌسْفَن  ُِکلْمَت  َمْوَی ال  َنامالا  َُکلَأْسَأَو  ِراّدلا ، ُءوُس  ْمَُهلَو  ُۀَنْعَّللا  ُمَُهلَو  ْمُُهتَرِذْعَم 

ِهِینَِبب ِذئَمْوَی  ِباذَع  ْنِم  يِدَتْفَی  َْول  ُمِرْجُْملا  ُّدَوَی  َمْوَی  َنامالا  َُکلَأْسَأَو  ِهِینُْغی ، ٌنْأَش  ِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  يِْرما  ِّلُِکل  ِهِیَنبَو  ِِهتَبِحاصَو  ِهِیبَأَو  ِهِّمُأَو  ِهیِخَأ  ْنِم 
اَنَأَو یلْوَْملا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  يوَّشِلل ،  ًۀَـعاَّزنیَظل  اهَّنِإ  ّـالَک  ِهیِْجُنی  َُّمث  ًاـعیِمَج  ِضْرـالا  ِیف  ْنَمَو  ِهیِوُْؤت  ِیتَّلا  ِِهتَلیِـصَفَو  ِهیِخَاَو  ِِهتَبِحاـصَو 

َيالْوَم ای  َيالْوَم  ُِکلاْملا ، َّالِإ  َكُولْمَْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُكُولْمَْملا  اَنَأَو  ُِکلاْملا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيـالْوَم  یلْوَْملا ، ـَّالِإ  َدـْبَْعلا  ُمَحْرَی  ْلَـهَو  ُدـْبَْعلا 
َيالْوَم ُِقلاْخلا ، َّالِإ  َقُولْخَْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُقُولْخَْملا  اَنَأَو  ُِقلاْخلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُزیِزَْعلا ، َّالِإ  َلِیلَّذلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُلِیلَّذلا  اَنَأَو  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ 

َّالِإ َْفیِعَّضلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُْفیِعَّضلا ، اَنَأ  َو  ُّيِوَْقلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيـالْوَم  ُمیِظَْعلاـَّالِإ ، َریِقَْحلا  ُمَحْرَی  ْلَـهَو  ُریِقَْحلا  اـَنَأَو  ُمیِظَْعلا  َْتنَأ  َيـالْوَم  اـی 
ُمَحْرَی ْلَهَو  ُِلئاَّسلا ، اَنَأَو  یِطْعُْملا  َْتنَأ  َيـالْوَم  اـی  َيـالْوَم  ُِّینَْغلا ، ـَّالِإ  َریِقَْفلا  ُمَحْرَی  ْلَـهَو  ُریِقَْفلا  اـَنَأَو  ُِّینَغلا  َْتنَأ  َيـالْوَم  اـی  َيـالْوَم  ُّيِوَْقلا ،

ْلَهَو ِیناْفلا  اَنَأَو  ِیقاْبلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُّیَْحلا ، َّالِإ  َتِّیَْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُتِّیَْملا  اَنَأَو  ُّیَْحلا ، َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  یِطْعُْملا ، ـَّالِإ  َلـِئاّسلا 
ُقوُزْرَْملا اَنَأَو  ُقِزاّرلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُِمئاّدلا ، َّالِإ  َِلئاَّزلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُِلئاّزلا  اَنَأَو  ُِمئاّدـلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ِیقاْبلا ، َّالِإ  َِیناْفلا  ُمَحْرَی 

ِیفاعُْملا َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُداوَْجلا ، َّالِإ  َلیِخَْبلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُلیِخَْبلا  اَنَأَو  ُداوَْجلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُقِزاّرلا ، ـَّالِإ  َقوُزْرَْملا  ُمَحْرَی  ْلَـهَو 
َيالْوَم ای  َيالْوَم  ُرِیبَْکلا ، َّالِإ  َریِغَّصلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُریِغَّصلا  اَنَأَو  ُرِیبَْکلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيـالْوَم  ِیفاـعُْملا ، ـَّالِإ  یلَْتبُْملا  ُمَحْرَی  ْلَـهَو  یلَْتبُْملا  اـَنَأَو 

، ُنامْحَّرلا َّالِإ  َموُحْرَْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُموُحْرَْملا  اَنَأَو  ُنامْحَّرلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  يِداْهلا ، َّالِإ  َّلاّضلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُّلاّـضلا  اـَنَأَو  يِداـْهلا  َْتنَأ 
ُمَحْرَی ْلَهَو  ُرِّیَحَتُْملا  اَنَأَو  ُلِیلَّدـلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُناْطلُّسلا ، َّالِإ  َنَحَتْمُْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُنَحَتْمُْملا  اَنَأَو  ُناـْطلُّسلا  َْتنَأ  َيـالْوَم  اـی  َيـالْوَم 

ُبُوْلغَْملا اَنَأَو  ُِبلاْغلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُروُفَْغلا  َّالِإ  َِبنْذُْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُِبنْذُْملا  اَنَأَو  ُروُفَْغلا ، َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُلِیلَّدلا ، َّالِإ  َرِّیَحَتُْملا 
ُرِّبَکَتُْملا َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُّبَّرلا ، َّالِإ  َبُوبْرَْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُبُوبْرَْملا  اَنَأَو  ُّبَّرلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُِبلاْغلا ، َّالِإ  َبُوْلغَْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو 

اَذ ای  َِکلْـضَفَو  َکـِمَرَکَو  َكِدوُِجب  یِّنَع  َضْراَو  َکـِتَمْحَِرب ، ِینْمَحِْرا  َيـالْوَم  اـی  َيـالْوَم  ُرِّبَکَتُْملا ، ـَّالِإ  َعِشاـْخلا  ُمَحْرَی  ْلَـهَو  ُعِشاـْخلا  اـَنَأَو 
«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأای  َِکتَمْحَِرب  ِناِنْتمِْالاَِولْوَّطلاَِوناسْحِْالاَوِدوُْجلا 

رشع ۀسمخ  تاجانم  زا  تاجانم  دنچ 

هراشا

ار تاجانم  نیا  نم  هدومرف : راونألا  راحب  رد  یـسلجم  همّالع  موحرم  هک  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ماما  زا  تاجانم  هدزناپ 
: مینک یم  رکذ  اجنیا  رد  ار  نآ  هنومن  دنچ  هک  مدید . باحصا  زا  یضعب  بتک  رد 

نیبئات تاجانم 

ِِهیْحَأَف ِیتَیانِج ، ُمیِظَع  ِیْبلَق  َتامَأَو  ِیتَنَکْـسَم ، َساِبل  َْکنِم  ُدُـعابَّتلا  ِینَلَّلَجَو  ِیتَّلَذَـم ، َبَْوث  اـیاطَْخلا  ِیْنتَـسَْبلَا  یِهلِإ   » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
ُْتعَـضَخ ْدَـقَو  ًاِرباج ، َكَْریَغ  يِرْـسَِکل  يرَا  الَو  ًاِرفاغ ، َكاوِس  ِیبُونُذـِل  ُدِـجَأ  ام  َِکتَّزِعَوَف  ِیتَْینُمَو ، ِیلْؤُس  ایَو  ِیتَیُْغبَوِیلَمَأ ، ای  َْکنِم  ۀـَبْوَِتب 

ْنِم ُهافَـسَا  اوَف  ُذوُعَأ ، ْنَِمبَف  َکـِبانَج  ْنَع  ِینَتْدَدَر  ْنِإَو  ُذوـُلَا ، ْنَِمبَف  َکـِباب  ْنِم  ِینَتْدَرَط  ْنِاَـف  َْکیَدـَل ، ِۀَناِکتْـسِْالِاب  ُتْوَـنَعَو  َکـَْیلِإ ، ِۀـَبانِْالِاب 
ِتاِقبُومِیل َبَهَت  ْنَأ  ِریِـسَْکلا ، ِمْظَْعلا  َِرباج  ایَو  ِرِیبَْکلا ، ِْبنَّذـلا  َِرفاغ  اـی  َکـُلَأْسَأ  یِحاِرتْجا ، َو  ِیلَمَع  ِءوُس  ْنِم  ُهاـفَْهلاوَو  یِحاـِضْتفاَوِیتَلْجَخ ،

، َكِْرتَسَو َکِْحفَص  ِلیِمَج  ْنِم  ِینِْرُعت  الَو  َكِْرفَغَو ، َكِْوفَع  ِدَْرب  ْنِم  ِۀَمایِْقلا  ِدَهْـشَم  ِیف  ِیِنلُْخت  الَو  ِِرئارَّسلا ، ِتاحِـضاف  َّیَلَع  َُرتْسَتَو  ِِرئارَْجلا ،

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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ْنِم ُهُریُِجی  ْلَه  ْمَأ  ُهالْوَمیلِإ ، ّالِإ  ُِقبْالا  ُدـْبَْعلا  ُعِجْرَی  ْلَه  یِهلِإ  َِکتَْفأَر ، َباحَـس  ِیبُویُعیلَع  ْلِسْرَأَو  َِکتَمْحَر ، َماـمَغ  ِیبُونُذ  یلَع  ْلِّلَظ  یِهلِإ 
َنِم ََکل  یِّنِإَف  ًۀَّطِح  ِۀَئیِطَْخلا  َنِم  ُرافِْغتْـسِْالا  َناک  ْنِإَو  َنیِمِداّنلا ، َنِم  َِکتَّزِعَو  یِّنِإَف  ًَۀبَْوت  ِْبنَّذلا  یَلَع  ُمَدَّنلا  َناک  ْنِإ  یِهلِإ  ُهاوِس ، ٌدَحَأ  ِهِطَخَس 

يِذَّلا َْتنَأ  یِهلِإ  ِیب ، ْقَفِْرا  ِیب  َکِْملِِعبَو  یِّنَع ، ُفْعا  یِّنَع  َکِْملِِحبَو  َّیَلَع ، ُْبت  َّیَلَع  َِکتَرْدُِقب  یِهلِإ  یضَْرتیّتَح ، یْبتُْعلا  ََکل  َنیِرِفْغَتْسُْملا ،
َناک ْنِإ  یِهلِإ  ِهِْحتَف ، َدَْعب  ِباْبلا  َلوُخُد  َلَفْغَأ  ْنَم  ُرْذُع  امَف  ًاحوُصَن ، ًَۀبَْوت  ِهللا  َیلِإ  اُوبُوت  َْتلُقَف  ََۀبْوَّتلا ، ُهَْتیَّمَس  َكِْوفَع  یلِإ  ًاباب  َكِدابِِعل  َتْحَتَف 

َبیُِجم ای  ِْهیَلَع ، َتْدُجَف  َِکفوُْرعَِمل  َضَّرَعَتَو  ِْهیَلَع  َْتُبتَف  َكاصَع  ْنَم  ِلَّوَِأب  اَنَأ  ام  یِهلِإ  َكِْدنِع ، ْنِم  ُْوفَْعلا  ِنُسْحَْیلَف  َكِدـْبَع  ْنِم  ُْبنَّذـلا  َحـُبَق 
، َِکنانَِحب ُْتلَّسََوتَو  َْکَیلِإ ، َکِمَرَکَو  َكِدوُِجب  ُْتعَفْـشَتِْسا  ِْرتِّسلا ، َلیِمَج  ای  ِّرِّسلا ، ِیف  اِمب  ًامِیلَع  ای  ِِّرْبلا ، َمیِظَع  ای  ِّرُّضلا ، َفِشاک  ای  ِّرَطْـضُْملا ،

«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَرَو  َکِّنَِمب  ِیتَئیِطَخ ، ْرِّفَکَو  ِیَتبَْوت ، ْلَّبَقَتَو  ِیئاجَر ، َکِیف  ْبِّیَُخت  الَو  ِیئاعُد ، ْبِجَتْساَف  َْکیََدل ، َکِمُّحََرتَو 

نیکاش تاجانم 

ُُکلْسَت ًۀَضِّرَعَتُم ، َکِطَخَِسل  َو  ًۀََعلُوم ، َکیِـصاعَِمبَو  ًةَرِدابُم ، ِۀَئیِطَْخلا  َیلِإَو  ًةَراّمَا ، ِءوُّسلِاب  ًاسْفَن  وُکْـشَأ  َْکَیلِإ  یِهلِإ   » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
ًَۀلاّیَم ُعَنْمَت ، ُْریَْخلا  اَهَّسَم  ْنِإَو  ُعَزَْجت ، ُّرَّشلا  اَـهَّسَم  ْنِإ  ِلَـمالا ، َۀَـلیِوَط  ِلَـلِْعلا  َةَرِیثَک  کـِلاه ، َنَوْهَأ  َكَدـْنِع  ِیُنلَعَْجتَو  َکـِلاهَْملا ، َکـِلاسَم  ِیب 

ْدَق ِینیِْوُغی ، ًاناْطیَشَو  ِینُّلُِـضی ، ًاّوُدَع  َْکَیلِإ  وُکْـشَأ  یِهلِإ  َِۀبْوَّتلِاب ، ِیُنفِّوَُستَو  َِۀبْوَْحلا ، َیلِإ  ِیب  ُعِرُْـست  ِوْهَّسلاَو ، ِۀَْلفَْغلِاب  ًةَُّولْمَم  ِوْهَّللاَو ، ِبِعَّللاَیلِإ 
یِهلِإ یْفلُّزلاَو ، ِۀَـعاّطلا  َْنَیبَو  ِیْنَیب  ُلوُحَیَو  اْینُّدـلا ، َّبُح  ِیل  ُنِّیَُزیَو  يوَْهلا ، َِیل  ُدِـضاُعی  ِیْبلَِقب ، ُهُسِجاوَه  ْتَطاحَأَو  يِرْدَـص ، ِساوْسَْولِاب  ََـالَم 
یِهلِإ ًۀَِحماط ، اهُّرُسَی  ام  یلِإ  َو  ًةَدِماج ، َِکفْوَخ  ْنِم  ِءاُکْبلا  ِنَع  ًاْنیَع  َو  ًاسِّبَلَتُم ، ِْعبَّطلا  َو  ِْنیَّرلِابَو  ًابِّلَقَتُم ، ِساوْسَْولا  َعَم  ًایِساق ، ًاْبلَق  وُکْـشَأ  َْکَیلِإ 

ِینَلَعَْجت ْنَأ ال  َِکتَّیِشَم ، ِذافَنَو  َِکتَمْکِح ، ِۀَغالَِبب  َُکلَأْسَأَف  َِکتَمْصِِعب ، ّالِإ  اْینُّدلا  ِهِراکَم  ْنِم  ِیل  َةاَجن  الَو  َِکتَرْدُِقب ، ّالِإ  َةَُّوق  َو ال  ِیل  َلْوَح  ال 
ِنَعَو ًاِیقاو ، ایالَْبلا  َنِمَو  ًاِرتاس ، ِبُویُْعلاَو  يِزاخَْملایَلَعَو  ًارِـصان ، ِءادـْعالا  یَلَع  ِیل  ْنُکَو  ًاضَرَغ ، ِنَتِْفِلل  ِینَرِّیَُـصت  ـالَو  ًاـضِّرَعَتُم ، َكِدوُج  ِْریَِغل 

«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَرَو  َِکتَْفأَِرب  ًامِصاعیِصاعَْملا ،

نیفئاخ تاجانم 

َکِْحفَـصَو َکـِتَمْحَِرل  ِیئاـجَر  َعَم  ْمَأ  ِینُدِّعَُبت ، َكاـّیِإ  یِّبُـح  ِدـَْعب  ْمَأ  ِیُنبِّذَُـعت ، َکـِب  ِناـمیِْالا  َدـَْعب  َكاَرتَأ  یِهلِإ   » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
اهَْتیَلَف ِیْنتَّبَر ، ِءانَْعِلل  ْمَأ  یِّمُأ ، ِیْنتََدلَو  ِءاقَّشِللَا  يِْرعِش  َْتَیل  ِینَبِّیَُخت ، ْنَأ  ِمیِرَْکلا  َکِهْجَِول  اشاح  ِینُِملُْـست ، َكِْوفَِعبِیتَراِجتْـسا  َعَم  مَا  ِینُمِرَْحت ،
یِهلِإ یِسْفَن ، َُهل  َِّنئَمْطَتَو  ِیْنیَع  َِکلِذب  َّرَقَتَف  ِینَتْصَصَخ ، َكِراوِجَو  َِکبْرُِقبَو  ِینَْتلَعَج ، ِةَداعَّسلا  ِلْهَأ  ْنِمَا  ُتِْملَع  ِینَْتَیلَو  ِینِّبَُرت ، َْملَوِینِْدَلت  َْمل 

یلَع ْتَوَْطنا  بُوُلقیلَع  ُعَبْطَت  َْوأ  َِکَتلالَجَو ، َكِدْـجَم  یلَع  ِءاـنَّثلِاب  ْتَقَطَن  ًۀَنِْـسلَأ  ُسِرُْخت  َْوأ  َکـِتَمَظَِعل ، ًةَدِـجاس  ْتَّرَخ  ًاـهوُجُو  ُدِّوَُست  ْلَـه 
ْتَلِمَع ًاناْدبَأ  ُِبقاُعت  َْوأ  َِکتَْفأَر ، َءاجَر  َْکَیلِإ  ُلامْالا  اَْهتَعَفَر  ًاّفُکَا  ُّلُغَت  َْوأ  َِکتَدارِإ ، ِیف  َكِرْکِذ  ِعامَِـسب  ْتَذَّذََلت  ًاعامْـسَأ  ُّمُِصت  َْوأ  َِکتَّبَحَم ،

ْبُجَْحت الَو  َِکتَمْحَر ، َباْوبَأ  َکیِدِّحَُوم  یلَع  ِْقْلُغت  یِهلِإ ال  َِکتَدابِع ، ِیف  ْتَعَـس  ًالُجْرَأ  ُبِّذَُعت  َْوأ  َِکتَدَهاُجم ، ِیف  ْتَلَِحن  یّتَح  َِکتَعاِطب 
َْفیَک َِکتَّدَوَم  یلَع  َدَقَْعن  ٌریِمَضَو  َِکنارْجِه ، ِۀَناهَِمب  اهُّلُِذت  َْفیَک  َكِدیِحْوَِتب  اهَتْزَزْعَأ  ٌسْفَن  یِهلِإ  َِکتَیْؤُر ، ِلیِمَج  یلِإ  ِرَظَّنلا  ِنَع  َکِیقاتْشُم 

ای ُراّفَغ  ای  ُراّهَقای ، ُراّبَج  ای  ُنامْحَر ، ای  ُمیِحَر  ای  ُناّنَم ، ای  ُناّنَح  ای  َکِطَخَـس ، ِمیِظَعَو  َِکبَـضَغ  ِمِیلَأ  ْنِم  ِینْرِجَأ  یِهلِإ  َِکنارِین ، ِةَرارَِحب  ُُهقِرُْحت 
، َنُوئیِسُْملا َدَُعبَو  َنُونِسْحُْملا ، َبُرَقَو  ُلاوْحالا ، َِتلاحَو  ِرارْشالا ، َنِم  ُرایْخالا  َزاْتما  اَذِا  ِراْعلا ، ِۀَحیِضَفَو  ِراّنلا ، ِباذَع  ْنِم  َِکتَمْحَِربِینَِّجن  ُراّتَس ،

 "  «. َنوُمَلُْظیال ْمُهَو  ْتَبَسَک  ام  سْفَن  ُّلُک  ْتَیِّفُوَو  "

هعماج لّوا  ترایز 

( مالـسلا مهیلع   ) ایـصواو ایبنا  هّمئا و  ياه  هاگترایز  مامت  رد  و  تسا ، هدـش  لقن  تارایزلا  لماک  بیذـهت و  یفاـک ،  بتک  رد  تراـیز  نیا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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ِّلاحَم یلَع  ُمالَّسلَا  ِِهئافَلُخَو ، ِهللا  ِراْصنَأ  یلَع  ُمالَّسلَا  ِِهئاّبِحَأَو ، ِهللا  ِءانَُما  یلَع  ُمـالَّسلَا  ِِهئایِفْـصَأَو ، ِهللا  ِءاـِیلْوَأ  یلَع  ُمـالَّسلَا  : » دوش یم  هدـناوخ 
ِیف َنیِّرِقَتْـسُملا  یَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، َیلِإ  ِةاعُّدـلا  یَلَع  ُمـالَّسلَا  ِِهیْهَنَو ، ِهللا  ِْرمَأ  يِرِهظُم  یلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِرْکِذ  ِنِکاـسَم  یلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِۀَـفِْرعَم 

ْمُهاداع ْنَمَو  َهللا ، َیلاو  ْدَقَف  ْمُهالاو  ْنَم  َنیِذَّلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، یَلَع  ِءّالِدالا  یَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا ، ِۀَعاط  ِیف  َنیِِـصلْخُْملا  یَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِةاضْرَم 
َنِم یّلََخت  ْدَقَف  ْمُْهنِمیّلََخت  ْنَمَو  ِهللاِاب ، َمَصَتْعا  ِدَقَف  ْمِِهب  َمَصَتْعا  ِنَمَو  َهللا ، َلِهَج  ْدَقَف  ْمُهَلِهَج  ْنَمَو  َهللا ، َفَرَع  ْدَقَف  ْمُهَفَرَع  ْنَمَو  َهللا ، يَداع  ْدَـقَف 
ُهللا َنََعل  ْمُْکَیلِإ ، ِهِّلُک  َِکلذ  ِیف  ٌضِّوَفُم  ْمُِکتَِینالَعَو ، ْمُکِّرِِـسب  ٌنِمُْؤم  ُْمْتبَراح ، ْنَِمل  ٌبْرَحَو  ُْمتَْملاـس ، ْنَِمل  ٌْملِـس  یِّنَأ  َهللا  ُدِهُْـشاَو  َّلَـجَوَّزَع ، ِهللا 

«. ِِهلآَو دَّمَُحم  یلَع  ُهللا  یَّلَصَو  ْمُْهنِم ، ِهللاَیلِإ  ُأَْربَأَو  ِْسنِْالاَو ، ِّنِْجلا  َنِم  دَّمَُحم  ِلآ  َّوُدَع 

هریبک هعماج  ترایز 

نایب نآ  رد  هک  مالسلا ) مهیلع   ) ناماما تایـصوصخ  تافـص و  اهریبعت و  بلاطم و  ندوب  عماج  رطاخ  هب  هک  تسا  یترایز  هعماج ، ترایز 
هب يدّدـعتم  ياه  هنومن  درک . ترایز  نآ  اب  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم ناماما و  زا  کی  ره  ناوت  یم  و  دراد ، یّـصاخ  ّتیعماـج  هدـش ،

« یـسانش ماما   » هرود کی  و  تسا ، همه  زا  رت  عماج  رت و  لّصفم  هریبک » هعماج  ترایز   » هک تسا ، هدمآ  اه  باتک  رد  هعماج  ترایز  ناونع 
يدّدعتم ياه  باتک  و  هدمآ ، درگ  ترایز  نیا  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هّمئا  ياه  یگژیو  لیاضف و  تافـص و  دـیآ . یم  باسح  هب 

مهیلع  ) هّمئا روبق  رانک  رد  شیانعم  هب  هجوت  اب  ار  ترایز  نیا  تریصب  يور  زا  تفرعم و  اب  هک  يرئاز  تسا . هدش  هتـشون  نآ  حرـش  رد  مه 
تیاور نویع »  » و هیقف »  » رد قودص  خیـش  تسا . هدرک  نید  يایلوا  اب  قاثیم  دیدجت  اهرواب و  تاداقتعا و  رب  رورم  یعون  دناوخب ، مالـسلا )

امرف میلعت  ارم  هّللا ! لوسر  نباـی  مدرک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) یقّنلا ّیلع  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  یعخن ، هّللادـبع  نب  یَـسوم  زا  هدرک 
يدیسر مرح  رد  هناتسآ  هب  نوچ  دومرف : مناوخب . ار  نآ  ار ، امـش  زا  یکی  منک  ترایز  متـساوخ  هاگره  دشاب ، لماک  تغالب  اب  هک  یترایز 

رد و  ُُهلوُسَرَو .» ُهُْدبَع  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأَو  َُهل ، َکیِرَشال  ُهَدْحَو  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ   : » وگب ار  نیتداهـش  و  نک ، فقوت 
مارآ لد  اب  سپ  وگب ، ُرَبْکَأ » ُهللاَا   » هبترم یـس  نک و  فقوت  يدید  ار  ربق  هک  هاگنآ  يوش و  یم  مَرَح  لخاد  يا  هدرک  ترایز  لسُغ  هک  یلح 
هبترم لهچ  و  ورب ، رّهطُم  ربق  کیدزن  سپ  وگب ، ُرَبْکَأ » ُهللاَا   » هبترم یـس  نک و  فقوت  هاگنآ  راذگب ، کیدزن  ار  اه  ماگ  و  ورب ، شیپ  یکدـنا 
َِطبْهَمَو ِۀَِـکئالَْملا ، َفَلَتُْخمَو  ِۀـَلاسِّرلا ، َعِضْوَمَو  ِةَُّوبُّنلا ، ِْتَیب  َلـْهَأ  اـی  ْمُْکیَلَع  ُمـالََّسلا  : » وگب سپ  دوش ، ماـمت  ریبکت  دـص  اـت  وگب  ُرَبْـکَأ » ُهللاَا  »

، ِرایْخالا َِمئاـعَدَو  ِراْربـالا ، َرِـصانَعَو  ِمَعِّنلا ، َءاـِیلْوَأَو  ِمَمُْـالا ، َةَداـقَو  ِمَرَْکلا ، َلوُُصاَو  ِْملِْحلا ، یَهَْتنُمَو  ِْملِْعلا ، َناّزُخَو  ِۀَـمْحَّرلا ، َنِدـْعَمَو  ِیْحَْولا ،
ِهللا ُۀَمْحَرَو  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِةَرَیِخ  َةَْرتِعَو  َنِیلَسْرُْملا ، َةَْوفَصَو  َنیِِّیبَّنلا ، ََۀلالُسَو  ِنامْحَّرلا ، َءانَُماَو  ِنامیِْالا ، َباْوبَأَو  ِدالِْبلا ، َناکْرَأَو  ِدابِْعلا ، َۀَساسَو 

ِلَثَْملاَو ِءاِیْبنالا ، ِۀَثَرَوَو  يرَْولا ، ِفْهَکَو  یجِْحلا ، ِیلوُأَو  یهُّنلايِوَذَو ، یقُّتلا ، ِمالْعَأَو  یجُّدلا ، ِحِیباصَمَو  يدُْهلا ، ِۀَِّمئَأ  یلَع  ُمالَّسلَا  ُُهتاکََربَو ،
ِنِکاسَمَو ِهللا ، ِۀَـفِْرعَم  ِّلاحَم  یلَع  ُمالَّسلَا  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَـمْحَرَو  یلوُْالاَو ، ِةَرِخْالاَو  اْینُّدـلا  ِلْهَأ  یلَع  ِهللا  ِجَـجُحَو  ینْـسُْحلا ، ِةَوْعَّدـلاَو  یلْعالا ،

ِهللا ُۀَمْحَرَو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِهللا  ِلوُسَر  ِۀَّیِّرُذَو  ِهللا ، ِِّیبَن  ِءایِـصْوَأَو  ِهللا ، ِباتِک  ِۀَلَمَحَو  ِهللا ، ِّرِـس  ِۀَـظَفَحَو  ِهللا ، ِۀَـمْکِح  ِنِداعَمَو  ِهللا ، ِۀَـکََرب 
ِدیِحَْوت ِیف  َنیِِـصلْخُْملاَو  ِهللا ، ِۀَّبَحَمِیف  َنیِّماّتلاَو  ِهللا ، ِْرمَأ  ِیف  َنیِّرِقَتْـسُْملاَو  ِهللا ، ِةاضْرَم  یلَع  ِءّالِدالاَو  ِهللا ، َیلِإ  ِةاعُّدـلا  یَلَع  ُمـالَّسلَا  ُُهتاـکََربَو ،
ِۀَِّمئالا یَلَع  ُمالَّسلَا  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَمْحَرَو  َنُولَمْعَی ، ِهِْرمَِأب  ْمُهَو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْـسَی  َنیِذَّلَا ال  َنیِمَرْکُْملا ، ِهِدابِعَو  ِِهیْهَنَو ، ِهللا  ِْرمَِال  َنیِرِهْظُْملا  َو  ِهللا ،

ِهِطارِـصَو ِِهتَّجُحَو  ِهِْملِع  ِۀَْبیَع   َ ِِهبْزِحَو و ِِهتَرَیِخَو  ِهللا  ِۀَّیَِقبَو  ِْرمالا ، ِیلوُأَو  ِرْکِّذلا  ِلْهَأَو  ِةامُْحلا ، ِةَداّذلاَو  ِةالُْولا ، ِةَداّسلاَو  ِةادُْهلا ، ِةَداْقلاَو  ِةاعُّدـلا ،
ْنِم ِْملِْعلا  اُولوُأَو  ُُهتَِکئالَم  َُهل  ْتَدِهَشَو  ِهِسْفَِنل  ُهللا  َدِهَش  امَک  َُهل ، َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ، ِِهناهُْربَوِهِرُونَو

ِنیِّدلا یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِدَو  يدُْهلِاب  ُهَلَـسْرَأ  یـضَتْرُْملا ، ُُهلوُسَرَو  ُبَجَْتنُْملا  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأَو  ُمیِکَْحلا ، ُزیِزَْعلا  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ال  ِهِْقلَخ ،
، َنْوَفَطْـصُْملا َنُوقِداّصلا  َنوُقَّتُْملا  َنُوبَّرَقُْملا  َنُومَّرَکُْملا  َنُوموُصْعَْملا  َنوُّیِدـْهَْملا  َنوُدِـشاّرلا  ُۀَِّمئـالا  ُمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  َنوُکِرْـشُْملا ، َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک 

ْمُکاـبَتْجاَو ِهِّرِِـسل ، ْمُکَراـتْخاَو  ِِهْبیَِغل ، ْمُکاـضَتْراَو  ِهِْملِِعب ، ْمُکافَطِْـصا  ِِهتَمارَِکب ، َنوُِزئاـْفلا  ِِهتَدارِاـِب ، َنُوِلماـْعلا  ِهِْرمَأـِب ، َنُوماّوَْقلا  ِهِّلل ، َنوـُعیِطُْملا 
ًاراْصنَأَو ِِهتَّیَِرب ، یلَع  ًاـجَجُحَو  ِهِضْرَأِیف ، َءاـفَلُخ  ْمُکَیِـضَرَو  ِهِحوُِرب ، ْمُکَدَّیَأَو  ِهِرُوِنب ، ْمُکَبَجَْتناَو  ِِهناـهُْرِبب ، ْمُکَّصَخَو  ُهادُِـهب  ْمُکَّزَعَأَو  ِِهتَرْدـُِقب ،

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ِیف ًارانَمَو  ِهِدابِِعل ، ًامالْعَأَو  ِهِْقلَخ ، یلَع  َءادَهُـشَو  ِهِدیِحْوَِتل ، ًاناکْرَأَو  ِِهیْحَِول ، ًۀَمِجاَرتَو  ، ِِهتَمْکِِحلًاعَدْوَتْـسُمَو ، ِهِْملِِعل ًۀَنَزَخَو  ، ِهِّرِِـسل ًۀَظَفَحَو  ِِهنیِِدل ،
ِْتیَبـْلا َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبَهْذَأَو  ِسَنَّدـلا ، َنِم  ْمُکَرَّهَطَو  ِنَـتِْفلا ، َنـِم  ْمُـکَنَمآَو  ِلـَلَّزلا ، َنـِم  ُهللا  ُمُکَمَـصَع  ِهِطارِـص ، یلَع  َءّـالِدَأَو  ِهِدـِالب ،

ِیف َُهل  ُْمتْحَـصَنَو  ِِهتَعاط ، َدْقَع  ُْمتْمَکْحَأَو  ُهَقاثیِم ، ُْمتْدَّکَوَو  ُهَرْکِذ ، ُْمْتنَمْدَأَو  ُهَمَرَک ، ُْمتْدَّجَمَو  ُهَنْأَش ، ُْمتْرَبْکَأَو  َُهلالَج ، ُْمتْمَّظَعَف  ًاریِهْطَت ، ْمُکَرَّهَطَو 
ُُمتْمَقَأَو ِِهْبنَج ، ِیف  مَُکباصَا  ام  یلَع  ُْمتْرَبَصَو  ِِهتاضْرَم ، ِیف  مُکَـسُْفنَأ  ُْمْتلََذبَو  ِۀَنَـسَْحلا ، ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  ِِهلِیبَس  یلِإ  ُْمتْوَعَدَو  ِۀَِینالَْعلاَو ، ِّرِّسلا 
ُْمتْمَقَأَو ُهَِضئارَف ، ُْمْتنََّیبَو  ُهَتَوْعَد ، ُْمْتنَلْعَأ  یّتَح  هِداهِج ِ، َّقَح  ِهللا  ِیف  ُْمتْدَـهاجَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  ُْمْتیَهَن  ، َ ِفوُْرعَْملِاب ُْمتْرَمَأَو  َةاکَّزلا ، ُُمْتیَتآَو  َةـالَّصلا ،

، یـضَم ْنَم  ِِهلُـسُر  ْنِم  ُْمْتقَّدَصَو  َءاضَْقلا ، َُهل  ُْمتْمَّلَـسَو  اضِّرلا ، َیلِإ  ُْهنِم  َِکلذ  ِیف  ُْمتْرِـصَو  ُهَتَّنُـس ، ُْمْتنَنَـسَو  ِهِماکْحَأ ، َِعئارَـش  ُْمتْرَـشَنَو  ُهَدوُدُح ،
ُثاریِمَو ُُهنِدْعَمَو ، ُُهلْهَأ  ُْمْتنَأَو  ْمُْکَیلِإَو ، ْمُْکنِمَو  ْمُکِیفَو  ْمُکَعَم  ُّقَْحلاَو  ٌقِهاز ، ْمُکِّقَح  ِیف  ُرِّصَقُْملاَو  ٌقِحال ، ْمَُکل  ُمِزّاللاَو  ٌقِرام ، ْمُْکنَع  ُبِغاّرلاَف 
ُُهناـهُْربَو ُهُرُونَو  ْمُکِیف ، ُهُِمئازَعَو  ْمُْکیَدـَل ، ِهللا  ُتاـیآَو  ْمُکَدـْنِع ، ِباـطِْخلا  ُلْـصَفَو  ْمُْکیَلَع ، ْمُُهباـسِحَو  ْمُْکَیلِإ ، ِْقلَْخلا  ُباـِیاَو  ْمُکَدـْنِع ، ِةَّوـُبُّنلا 

، َهللا َضَْغبَأ  ْدَقَف  ْمُکَـضَْغبَأ  ْنَمَو  َهللا ، َّبَحَأ  ْدَقَف  ْمُکَّبَحَأ  ْنَمَو  َهللا ، يَداع  ْدَقَف  ْمُکاداع  ْنَمَو  َهللاَیلاو ، ْدَقَف  ْمُکالاو  ْنَم  ْمُْکَیلِإ ، ُهُْرمَأَو  ْمُکَدـْنِع ،
ُۀَنوُزْخَْملا ُۀَـیْالاَو  ُۀـَلوُصْوَْملا ، ُۀَـمْحَّرلاَو  ِءاقَْبلا ، ِراد  ُءاعَفُـشَو  ِءانَْفلا ، ِراد  ُءادَهُـشَو  ُمَْوقالا ، ُطارِّصلا  ُُمْتنَأ  ِهللااـِب ، َمَصَتْعا  ِدَـقَف  ْمُِکب  َمَصَتْعا  ِنَمَو 

َُهلَو َنُونِمُْؤت ، ِِهبَو  َنوُّلُدـَت ، ِْهیَلَعَو  َنوُعْدـَت ، ِهللا  َیلِإ  َکَلَه ، ْمُِکتْأَی  َْمل  ْنَمَو  اَجن ، ْمُکاـتَأ  ْنَم  ُساـّنلا ، ِِهب  یلَْتبُْملا  ُباـْبلاَو  ُۀَـظوُفْحَْملا ، ُۀـَنامالاَو 
ْنَم َّلَضَو  ْمُکَدَحَج ، ْنَم  َباخَو  ْمُکاداع ، ْنَم  َکَلَهَو  ْمُکالاو ، ْنَم  َدَعَس  َنوُمُکَْحت ، ِِهلْوَِقبَو  َنوُدِشُْرت ، ِِهلِیبَس  یلِإ  َو  َنُولَمْعَت ، ِهِْرمَِأب  َنوُمِّلَُـست ،
ْنَمَو ُهاوْأَـم ، ُۀَّنَْجلاَـف  ْمُکَعَبَّتا  ِنَم  ْمُِکب ، َمَصَتْعا  ِنَم  َيِدُـهَو  ْمُکَقَّدَـص ، ْنَم  َِملَـسَو  ْمُْکَیلِإَأََـجل ، ْنَم  َنـِمَاَو  ْمُِـکب ، َکَّسَمَت  ْنَـم  َزاـفَو  ْمُکَقَراـف ،
ْمَُکل ٌِقباس  اذه  َنَأ  ُدَهْشَأ  ِمیِحَْجلا ، َنِم  َكرَد  ِلَفْسَأِیف  مُْکیَلَع  َّدَر  ْنَمَو  ٌكِرْـشُم ، ْمَُکبَراح  ْنَمَو  ٌِرفاک ، ْمُکَدَحَج  ْنَمَو  ُهاْوثَم ، ُراّنلاَف  ْمُکََفلاخ 

ْمُکَلَعَجَف ًاراْونَأ ، ُهللا  ُمُکَقَلَخ  ضَْعب ، ْنِم  اهُضَْعب  ْتَرُهَطَو  َْتباط  ٌةَدِحاو ، ْمُکَتَنیِطَو  ْمُکَرُونَو  ْمُکَحاوْرَأ  َّنَأَو  َیَِقب ، امِیف  ْمَُکل  راجَو  یضَم ،  امِیف 
ْنِم ِِهب  انَّصَخ  اـمَو  ْمُْکیَلَع  انَتالَـص  َلَـعَجَو  ُهُمْـسا ، اَـهِیف  َرَکْذـُیَو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهللا  َنِذَا  تُوُیب  ِیف  ْمُکَلَعَجَف  ْمُِکب ، اـْنیَلَع  َّنَم  یّتَح  َنِیقِدُْـحم ، ِهِشْرَِعب 

ْمُِکب ُهللا  َغَلَبَف  ْمُکاّیِإ ، انِقیِدْصَِتب  َنِیفوُْرعَمَو  ِمُِکلْضَِفب ، َنیِمِّلَسُم  ُهَْدنِع  اّنُکَف  اِنبُونُِذل ، ًةَراّفَکَو  اَنل ، ًۀَیِکَْزتَو  انِسُْفنَِال ، ًةَراهَطَو  انِْقلَِخل ، ًابیِط  ْمُِکتَیالِو 
الَو ٌِقباس ، ُهُِقبْـسَی  الَو  ٌِقئاف ، ُُهقوُفَی  الَو  ٌقِحال ، ُهُقَْحلَی  ُْثیَح ال  َنِیلَـسْرُْملا ، ِتاجَرَد  َعَفْرَأَو  َنِیبَّرَقُْملا ، ِلِزانَم  یلْعَأَو  َنیِمَرْکُْملا ، ِّلَحَم  َفَرْـشَأ 
الَو ٌلِضاف ، الَو  ٌِّینَدالَو  ٌلِهاج ، الَو  ٌِملاع  الَو  ٌدیِهَـش ، الَو  ٌقیِّدِـصالَو  ٌلَسُْرم ، ٌِّیبَن  الَو  ٌبَّرَقُم ، ٌکَـلَم  یْقبَیـال  یّتَح  ٌعِماـط ، ِهِکارِْدا  ِیف  ُعَمْطَی 

، ْمُکِرَطَخ َمَظِعَو  ْمُکِْرمَأ ، ََۀلالَج  ْمُهَفَّرَع  ّالِإ  ٌدیِهَش ، َِکلذ  َْنَیب  امِیف  ٌْقلَخالَو  ٌدیِرَم ، ٌناْطیَش  الَو  ٌدِینَع ، ٌراّبَج  الَو  ٌِحلاط ، ٌرِجاف  الَو  ٌِحلاص ، ٌنِمُْؤم 
، ِْهیَدـَل ْمُکَتَّصاخَو  ِْهیَلَع ، ْمُکَتَمارَکَو  ُهَدـْنِع ، ْمُِکَتلِْزنَمَو  ْمُکِّلَحَم ، َفَرَـشَو  ْمُکِماقَم ، َتابَثَو  ْمُکِدِـعاقَم ، َقْدِـصَو  ْمُکِرُون  َمامَتَو  ْمُِکنْأَش ، َرَبِکَو 

ُْمتْرَفَک اِمبَو  ْمُکِّوُدَِعب  ٌِرفاک  ِِهب ، ُْمْتنَمآ  اِمبَو  ْمُِکب  ٌنِمُْؤم  یِّنَأ  ْمُکُدِهُْشاَو  َهللا  ُدِهُْشا  ِیتَرُْساَو ، ِیلامَو  ِیلْهَأَو  یِّمُأَو  ُْمْتنَأ  ِیبَِأب  ُْهنِم ، ْمُِکَتلِْزنَم  َبُْرق 
ْنَِمل ٌبْرَحَو  ْمُکََملاـس ، ْنَِمل  ٌْملِـس  ْمَُهل ، داـعُمَو  ْمُِکئادـْعَِال  ٌضِْغبُم  ْمُِکئاـِیلْوَِالَو ، ْمَُکل  لاوـُم  ْمُکََفلاـخ ، ْنَم  َِۀلالَِـضبَو  ْمُِکنْأَِـشب  ٌرِْـصبَتْسُم  ِِهب ،

ٌفِرَتْعُم ْمُِکتَّمِذـِب ، ٌبِجَتُْحم  ْمُکِْملِع ،  ِ ٌلِمَتُْحم ْمُِکلْـضَِفب ، ٌّرِقُم  ْمُکِّقَِحب ، ٌفِراع  ْمَُکل ، ٌعیِطُم  ُْمْتلَْطبَأ ، اِمل  ٌلِْـطبُم  ُْمتْقَّقَح ، اـِمل  ٌقِّقَُحم  ْمَُکبَراـح ،
ٌِذئال ْمَُکل ، ٌِرئاز  ْمُِکب ، ٌریِجَتْـسُم  ْمُکِْرمَِأب ، ٌلِماع  ْمُِکلْوَِقب ، ٌذِـخآ  ْمُِکَتلْوَدـِل ، ٌبِقَتُْرم  ْمُکِْرمَِال ، ٌرِظَْتنُم  ْمُِکتَعْجَِرب ، ٌقِّدَـصُم  ْمُِکبایِِاب ، ٌنِمُْؤم  ْمُِکب ،

، يِرُومُأَو ِیلاوْحَأ  ِّلُکِیف  ِیتَدارِإَو  یِِجئاوَحَو  ِیتَِبلَط  َمامَأ  ْمُکُمِّدَقُمَو  ِْهَیلِإ ، ْمُِکب  ٌبِّرَقَتُمَو  ْمُِکب ، َّلَجَو  َّزَع  ِهللا  َیلِإ  ٌعِفْـشَتْسُم  ْمُکِرُوبُِقب ، ٌذـِئاع 
، ُمِّلَـسُم ْمَُکل  ِیْبلَقَو  ْمُکَعَم ، ِهِیف  ٌمِّلَـسُمَو  ْمُْکَیلِإ ، ِهِّلُک  َِکلذ  ِیف  ٌضِّوَفُمَو  ْمُکِرِخآَو ، ْمُِکلَّوَاَو  ْمُِکِبئاغَو  ْمُکِدِـهاشَو  ْمُِکتَِینالَعَو  ْمُکِّرِِـسب  ٌنِمُْؤم 
، ِهِضْرَأ ِیف  ْمُکَنِّکَُمیَو  ِِهلْدَِـعل ، ْمُکَرِهُْظیَو  ِهِماـّیَأ ، ِیف  ْمُکَّدُرَیَو  ْمُِکب ، ُهَـنیِد  یلاـعَت  ُهللا  َِییُْحی  یّتَـح  ٌةَّدَـعُم ، ْمَُـکل  ِیتَرُْـصنَو  ٌعَـبَت ، ْمَُـکل  ِییْأَرَو 

ِْتبِْجلا َنِمَو  ْمُِکئادـْعَأ  ْنِم  َّلَـجَو  َّزَع  ِهللا  َیلِإ  ُْتئَِربَو  ْمَُکلَّوَا ، ِِهب  ُْتیَّلَوـَت  اـِمب  ْمُکَرِخآ  ُْتیَّلَوـَتَو  ْمُِکب ، ُْتنَمآ  ْمُکِْریَغ ، َعَـم  ـال  ْمُکَعَم  ْمُـکَعَمَف 
، ُمُکِیف َنیِّکاّـشلاَو  ْمُِکثْرِِـال ، َنِیبِصاـْغلاَو  ْمُِکتَیـالِو ، ْنِم  َنِیقِراـْملاَو  ْمُکِّقَِحل ، َنیِدِـحاْجلاَو  ْمَُکل ، َنیِِملاّـظلا  ُمِِهبْزِحَو  ِنیِطاـیَّشلاَو  ِتوُغاّـطلاَو 

یلَع ُتِییَح  اـم  ًادـَبَأ  ُهللا  َِینَتَّبَثَف  ِراـّنلا ، َیلِإ  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  ِۀَِّمئـالا  َنِمَو  ْمُکاوِـس ، عاـطُم  ِّلُـکَو  ْمُکَنوُد ، ۀَـجِیلَو  ِّلُـک  ْنِمَو  ْمُْکنَع ، َنِیفِرَْحنُْملا 
ْنَّمِم ِینَلَعَجَو  ِْهَیلِإ ، ُْمتْوَعَد  اِمل  َنیِِعباّتلا  ُمُکِیلاوَم ، ِرایِخ  ْنِم  ِینَلَعَجَو  ْمُکَتَعافَـش ، ِینَقَزَرَو  ْمُِکتَعاـِطل ، ِینَقَّفَوَو  ْمُِکنیِدَو ، ْمُِکتَّبَحَمَو  ْمُِکتـالاُوم 

ِیف ُفَّرَُـشیَو  ْمُِـکَتلْوَد ، ِیف  ُکَّلَُمیَو  ْمُِـکتَعْجَر ، ِیف  ُّرِکَیَو  ْمُِـکتَْرمُزِیف ، ُرَـشُْحیَو  ْمُکادُِـهب ، يِدَـتْهَیَو  ْمُکَلِیبَـس ، ُُکلـْـسَیَو  ْمُکَراـثآ ، ُّصَتْقَی 
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َو ْمُْکنَع ، َِلبَق  ُهَدَّحَو  ْنَم  َو  ْمُِکبَأََدب ، َهللاَدارَا  ْنَم  ِیلامَوِیلْهَأَویِـسْفَنَو ، یِّمُأَو  ُْمْتنَأِیبَِأب  ْمُِکتَیْؤُِرب ، ًادَغ  ُُهْنیَع  ُّرَقَتَو  ْمُکِماّیَأ ، ِیف  ُنَّکَُمیَو  ْمُِکتَِیفاع ،
، ِراْربالا ُةادُهَو  ِرایْخالا ، ُرُون  ُْمْتنَأَو  ْمُکَرْدَـق ، ِفْصَْولا  َنِمَو  ْمُکَْهنُک ، ِحْدَْـملا  َنِم  ُُغْلبَأ  الَو  ْمُکَءانَث ، یِـصُْحا  َِّیلاوَم ال  ْمُِکب ، َهَّجََوت  ُهَدَـصَق  ْنَم 

َّمَْهلا ُسِّفَُنی  ْمُِکبَو  ِِهنْذِِاب ، ّالِإ  ِضْرالا  یَلَع  َعَقَت  ْنَأ  َءاـمَّسلا  ُکِـسُْمی  ْمُِکبَو  َْثیَْغلا ، ُلِّزَُنی  ْمُِکبَو  ُِمتْخَی ، ْمُِکب  َو  ُهللا  َحَـتَف  ْمُِکب  ِراـّبَْجلا ، ُجَـجُحَو 
ياج هب  دشاب  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  ترایز  رگا  و  ْمُکِّدَج .» یلِإَو  ُُهتَِکئالَم ، ِِهب  ْتَطَبَهَو  ُُهلُـسُر ، ِِهب  َْتلََزن  ام  ْمُکَدـْنِعَو  َّرُّضلا ، ُفِشْکَیَو 

ُّلُک َعََخبَو  ْمُِکفَرَِشل ، فیِرَـش  ُّلُک  َأَطْأَط  َنیَِملاْعلا ، َنِم  ًادَحَأ  ِتُْؤی  َْمل  ام  ُهللا  ُمُکاتآ  ، ُنیِمالا ُحوُّرلا  َثُِعب  «، َکیِخَأ یلِإ  َو  : » وگب ْمُکِّدَج » یلِإَو  »
َیلِإ ُکَلُْسی  ْمُِکب  ْمُِکتَیالِِوب ، َنوُِزئاْفلا  َزافَو  ْمُکِرُوِنب ، ُضْرالا  ِتَقَرْشَأَو  ْمَُکل ، ءْیَـش  ُّلُک  َّلَذَو  ْمُِکلْـضَِفل ، راّبَج  ُّلُک  َعَضَخَو  ْمُِکتَعاِطل ، رِّبَکَتُم 
ِیف ْمُکُؤامْـسَأَو  َنیِرِکاّذـلا ، ِیف  ْمُکُرْکِذ  ِیلاـمَو ، ِیلْهَأَو  یِـسْفَنَو  یِّمُأَو  ُْمْتنَأ  ِیبَأـِب  ِناـمْحَّرلا ، ُبَضَغ  ْمُکَتَیـالِو  َدَـحَج  ْنَم  یلَعَو  ِناوْضِّرلا ،

یلْحَأ امَف  ِرُوبُْقلا ، ِیف  ْمُکُرُوُبقَو  ِراثْالا ، ِیف  ْمُکُراثآَو  ِسوُفُّنلا ، ِیف  ْمُکُـسُْفنَأَو  ِحاوْرالا ، ِیف  ْمُکُحاوْرَأَو  ِداـسْجالاِیف ، ْمُکُداـسْجَأَو  ِءامْـسالا ،
ُمُُکتَّیِـصَوَو ٌدْشُر ، ْمُکُْرمَأَو  ٌرُون ، ْمُکُمالَک  ، ْمُکَدْعَوَقَدْصَأَو ْمُکَدـْهَع ، یفْوَأَو  ْمُکَرَطَخ ، َّلَجَأَو  ْمُکَنْأَش ، َمَظْعَأَو  ْمُکَـسُْفنَأ ، َمَرْکَأَو  ْمُکَءامْـسَأ ،

ٌْملِحَو ٌْملِع  ْمُُکیْأَرَو  ٌْمتَحَو ، ٌمْکُح  ْمُُکلْوَقَو  ُْقفِّرلاَو ، ُقْدِّصلاَو  ُّقَْحلا  ُمُُکنْأَشَو  ُمَرَْکلا ، ُمُُکتَّیِجَسَو  ُناسْحِْالا ، ُمُُکتَداعَو  ُْریَْخلا ، ُمُُکْلِعفَو  يْوقَّتلا ،
یِـصْحُأَو ْمُِکئانَث ، َنْسُح  ُفِصَأ  َْفیَک  یِـسْفَنَو ، یِّمُأَو  ُْمْتنَأ  ِیبَِأب  ُهاـهَْتنُمَو ، ُهاوْأَـمَو  ُهَنِدـْعَمَو  ُهَعْرَفَو  ُهَلْـصَأَو  َُهلَّوَأ  ُْمْتنُک  ُْریَْخلا  َرِکُذ  ْنِإ  ٌمْزَحَو ،

یِّمُأَو ُْمْتنَأ  ِیبَِأب  ِراّنلا ، َنِمَو  ِتاکَلَْهلا  ِفُرُج  افَـش  ْنِم  انَذَْـقنَأَو  ِبوُرُْکلا ، ِتارَمَغ  اـّنَع  َجَّرَفَو  ِّلُّذـلا ، َنِم  ُهللا  اَـنَجَرْخَأ  ْمُِکبَو  ْمُِکئـالَب ، َلـیِمَج 
، ُۀَقْرُفلا ِتَفَلَْتئاَو  ُۀَـمْعِّنلا ، ِتَمُظَعَو  ُۀَِـملَْکلا ، ِتَّمَت  ْمُِکتالاوُِمبَو  اناْینُد ، ْنِم  َدَـسَف  َناک  ام  َحَلْـصَأَو  اِننیِد ، َِملاعَم  ُهللا  اَنَمَّلَع  ْمُِکتالاوُِمب  یِـسْفَنَو ،
، َّلَجَو َّزَع  ِهللا  َْدنِع  ُمُوْلعَْملا  ُناکَْملاَو  ُدوُمْحَْملا ، ُماقَْملاَو  ُۀَـعِیفَّرلا ، ُتاجَرَّدـلاَو  ُۀَـبِجاْولا ، ُةَّدَوَْملا  ُمَُکلَو  ُۀَـضَرَتْفُْملا ، ُۀَـعاّطلا  ُلَبُْقت  ْمُِکتالاوُِمبَو 
ْذِإ َدـَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال  َنیِدِـهاّشلا ، َعَم  اْنُبتْکاَف  َلوُسَّرلا  اَنْعَبَّتاَو  َْتلَْزنَأ  اِمب  اـّنَمآ  اـنَّبَر  ُۀـَلُوبْقَْملا ، ُۀَـعافَّشلاَو  ُرِیبَْکلا ، ُنْأَّشلاَو  ُمیِظَْعلا ، ُهاـْجلاَو 

َّلَجَو َّزَع  ِهللا  َْنَیبَو  ِیْنَیب  َّنِإ  ِهللا ، َِّیلَو  ای  ًالوُعْفََمل ، انِّبَر  ُدـْعَو  َناک  ْنِإ  انِّبَر  َناْحبُـس  ُباّهَْولا ، َْتنَأ  َکَّنِإ  ًۀَـمْحَر  َْکنُدـَل  ْنِم  اـَنل  ْبَهَو  انَْتیَدَـه 
ُْمْتنُکَو ِیبُونُذ ، ُْمْتبَهْوَتْـسا  اََّمل  ِِهتَعاِطب ، ْمُکَتَعاط  َنَرَقَو  ِهِْقلَخ ، َْرمَأ  ْمُکاعْرَتْساَو  ِهِّرِـس ، یلَع  ْمُکَنَمَْتئا  ِنَم  ِّقَِحبَف  ْمُکاضِر ، ّالِإ  اْهیَلَع  ِیتْأَی  ًابُونُذ ال 
َضَْغبَأ ْدَقَف  ْمُکَضَْغبَأ  ْنَمَو  َهللا ، َّبَحَأْدَقَف  ْمُکَّبَحَأ  ْنَمَو  َهللا ، یَصَع  ْدَقَف  ْمُکاصَع  ْنَمَو  َهللا ، َعاطَأ  ْدَقَف  ْمُکَعاطَأ  ْنَم  ٌعیِطُم ، ْمَُکل  یِّنِإَف  ِیئاعَفُش ،

ْمَُهل َْتبَجْوَأ  يِذَّلا  ُمِهِّقَِحبَف  ِیئاعَفُـش ، ْمُُهْتلَعََجل  ِراْربالا  ِۀَِّمئالا  ِرایْخالا  ِِهْتَیب  ِلْهَأَو  دَّمَُحم  ْنِم  َکـَْیلِإ  َبَْرقَأ  َءاعَفُـش  ُتْدَـجَو  َْول  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َهللا .
ُهللا یَّلَـصَو  َنیِمِحاّرلا ، ُمَحْرَأ  َکَّنِإ  ْمِِهتَعافَِـشب ، َنیِموُـحْرَْملا  ِةَْرمُز  ِیفَو  ْمِهِّقَِحبَو ، ْمِِـهب  َنِیفِراـْعلا  ِۀَـلْمُج  ِیف  ِینَلِخْدـُت  ْنَأ  َکـُل  َأْـسَأ  َکـْیَلَع 

«. ُلیِکَْولا َمِْعنَو  ُهللا  اَُنبْسَحَو  ًارِیثَک ، ًامِیلْسَت  َمَّلَسَو  َنیِرِهاّطلا ، ِِهلآَو  دَّمَُحمیلَع 

هّللا نیما  ترایز 

نتم و رظن  زا  ار  نآ  یسلجم  همالع  موحرم  تسا . هدش  لقن  تارایز  ياه  باتک  رد  هک  تسا  ربتعم  فورعم و  رایـسب  ياه  ترایز  زا  یکی 
زا مه  ترایز ، نیا  دوش . تموادم  نآ  رب  مالسلا ) مهیلع   ) هّمئا ياهرازم  اهمرح و  همه  رد  تسا  بسانم  هک  هتسناد  تارایز  نیرتهب  زا  دنس 

تارایز زا  مه  و  تسا ، مخریدـغ  زور  هصوصخم  ياهترایز  زا  مه  دـناوخ ، ناوت  یم  تقو  ره  رد  هک  دوش  یم  بوسحم  هقلطم  ياهترایز 
برق هب  قایتشا  روش و  رـسارس  یناـفرعییاوتحم و  دوش . یم  هدـناوخ  مالـسلا ) مهیلع   ) هّمئا سّدـقمياهمرح  همه  رد  هک  تسا  يا  هعماـج 

نیدـباعلا نیز  ماما  هک  مالـسلا ) هیلع   ) رقابدّـمحم ماما  زا  رباـج  زا  هدـش  تیاور  ربتعم  ياهدنـس  هب  هک  تسا  ناـنچ  نآ  ّتیفیک  دراد . یهلا 
ِهللا َنیِمَأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » تفگ و  تسیرگ ، و  داتسیا ، ترضح  نآ  ربق  دزن  و  دمآ ، مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترایز  هب  مالـسلا ) هیلع  )
ِهِِّیبَن َنَنُس  َْتعَبَّتاَو  ِِهباتِِکب ، َْتلِمَعَو  ِهِداهِج ، َّقَح  ِهللا  ِیف  َتْدَهاج  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهِدابِع ، یلَع  ُهَتَّجُحَو  ِهِضْرَأ  ِیف 
ِعیِمَج یلَع  ِۀَِغلاْبلا  ِجَجُْحلا  َنِم  ََکل  ام  َعَم  َۀَّجُْحلا  َكَءادْعَأ  َمَْزلَاَو  ِهِراِیتْخِاب ، ِْهَیلِإ  َکَضَبَقَف  ِهِراوِج ، یلِإ  ُهللا  َكاعَد  یّتَح  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص 

َکِـضْرَأ ِیف  ًَۀبُوبْحَم  َِکئاِیلْوَأ ، ِةَْوفَِـصل  ًۀَّبُِحم  َِکئاعُدَو ، َكِرْکِِذب  ًۀََـعلُوم  َِکئاضَِقب ، ًۀَیِـضار  َكِرَدَِـقب ، ًۀَِّنئَمْطُمیِـسْفَن  ْلَعْجاَف  َّمُهّللَا  ِهِْقلَخ ،
ِمْوَِیل يْوقَّتلا  ًةَدِّوَزَتُم  َِکئاِقل ، ِۀَـحْرَف  یلِإ  ًۀَقاتْـشُم  َِکئالآ ، ِِغباوَِسل  ًةَرِکاذ  َِکئامْعَن ، ِلِضاوَِفل  ًةَرِکاش  َِکئالَب ، ِلوُُزن  یلَع  ًةَِرباـص  َِکئامَـسَو ،
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تشاذگ و ربق  رب  ار  دوخ  هنوگ  سپ  َِکئانَثَو .» َكِدْمَِحب  اْینُّدلا  ِنَع  ًَۀلوُغْـشَم  َِکئادْعَأ ، ِقالْخَِال  ًۀَـقِرافُم  َِکئاِیلْوَأ ، ِنَنُِـسب  ًۀَّنَتْـسُم  َِکئازَج ،
َْکنِم َنِیفِراْعلا  َةَِدْئفَأَو  ٌۀَحِـضاو ، َْکَیلِإ  َنیِدِـصاْقلا  َمالْعَأَو  ، ٌۀَـعِراش َْکَیلِإ  َنِیبِغاّرلا  َُلبُـسَو  ٌۀَِـهلاو ، َْکَیلِإ  َنِیِتبْخُْملا  َبُوُلق  َّنِإ  َّمُهّللَا  : » تفگ
َةَْربَعَو ٌَۀلُوبْقَم ، َْکَیلِإ  َبانَأ  ْنَم  ََۀبَْوتَو  ٌَۀباجَتْـسُم ، َكاجان  ْنَم  َةَوْعَدَو  ٌۀَحَّتَفُم ، ْمَُهل  َِۀباجِْالا  َباْوبَأَو  ٌةَدِعاص ، َْکَیلِإ  َنیِعاّدلا  َتاوْصَأَو  ٌۀَعِزاف ،
ََللَزَو ٌةَزَْجنُم ، َكِدابِِعل  َِکتادِعَو  ٌَۀلوُْذبَم ، َِکب  َناعَتْسا  ِنَِمل  َۀَناعِْالاَو  ٌةَدوُجْوَم ، َِکب  َثاغَتْـسا  ِنَِمل  َۀَثاغِْالاَو  ٌۀَموُحْرَم ، َِکفْوَخ  ْنِم  یَکب  ْنَم 

َبُونُذَو ٌۀَلِـصاو ، ْمِْهَیلِإ  ِدیِزَْملا  َِدئاوَعَو  ٌَۀلزِان ، َْکنَُدل  ْنِم  ِِقئالَْخلا  َیلِإ  َکَقازْرَأَو  ٌۀَظوُفْحَم ، َْکیَدـَل  َنِیِلماْعلا  َلامْعَأَو  ٌۀـَلاقُم ، ََکلاقَتْـسا  ِنَم 
َنیِمِعْطَتْـسُْملا َِدئاوَمَو  ٌةَِرتاوَتُم ، ِدـیِزَْملا  َدـِئاوَعَو  ٌةَرَّفَُوم ، َكَدـْنِع  َنِیِلئاّسلا  َِزئاوَجَو  ٌۀَّیِـضْقَم ، َكَدـْنِع  َکِْقلَخ  َجـِئاوَحَو  ٌةَروُفْغَم ، َنیِرِفْغَتْـسُْملا 

ِنَسَْحلاَو َۀَمِطافَو  ِّیلَعَو  دَّمَُحم  ِّقَِحب  ِیئاِیلْوَأ ، َْنَیبَو  ِیْنَیب  ْعَمْجاَو  ِیئانَث ، ْلَْبقاَو  ِیئاعُد ، ْبِجَتْـساَف  َّمُهّللَا  ٌۀَعَْرتُم . َْکیََدل  ِءامِّظلا  َلِهانَمَو  ٌةَّدَعُم ،
َّفُکَو اِنئاِیلْوَِال ، َو  ِیل  ْرِفِْغا  َيالْوَمَو ، يِدِّیَـسَو  یِهلِإ  َْتنَأ  «. » َياْوثَمَو ِیبَلَْقنُم  ِیف  ِیئاجَر  ُۀَـیاغَو  َيانُم  یهَْتنُمَو  ِیئامْعَن  ُِّیلَو  َکَّنِإ  ِْنیَـسُْحلاَو ،
«. ٌریِدَق ءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  یْلفُّسلااَْهلَعْجاَو ، ِلِطاْبلا  َۀَِملَک  ْضِحْدَأَو  اْیلُْعلا ، اَْهلَعْجاَو  ِّقَْحلا  َۀَِملَک  ْرِهْظَاَو  اناذَا ، ْنَع  ْمُْهلَغْشاَو  انَءادْعَأ ، اّنَع 

ثراو ترایز 

ادهّشلادیس و اب  یگتسبمه  هقالع و  زاربا  اوتحمرپ ، ربتعم و  ترایز  نیا  ثراو  ترایز  هب  فورعم  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هقلطم  ترایز 
و دروآ . یم  دای  هب  ار  مالسلا ) مهیلع   ) تلاسر نامدود  نیـسح و  ماما  ناکاین  ینارون  هلـسلس  و  تسالبرک ، مالـسلا ) مهیلع   ) رگید يادهش 
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » وگب يدومن  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  تراـیز  دـصق  نوچ  سپ  دـنک . یم  میکحت  تمـصع  تیبلها  اـب  ار  رئاز  دـنویپ 

ِمِیلَک یسُوم  َثِراوای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلِیلَخ  َمیِهاْربِإ  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، ِهللا ِِّیبَن  حُون  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِةَْوفَص  َمَدآ  َثِراو 
ُمالَّسلَا َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ ، َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِبِیبَح  دَّمَُحم  َثِراو  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِحوُریـسیِع  َثِراو  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ،
َۀَجیِدَـخ َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َءارْهَّزلا ، َۀَـمِطاف  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  یـضَتْرُْملا ، ِّیلَع  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  یفَطْـصُْملا ، دَّمَُحم  َْنبا  اَـی  َکـْیَلَع 

ِنَع َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَمَأَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةالَّصلا ، َتْمَقَأ  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َرُوتْوَْملا ، َْرتِْولاَو  ِهِراث  َْنباَو  ِهللاَراث  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، يْربُْکلا
ای ِِهب ، ْتَیِضَرَف  َِکلِذب  ْتَعِمَـس  ًۀَّمُأ  ُهللا  َنََعلَو  َْکتَمَلَظ ، ًۀَّمُأ  ُهللا  َنََعلَو  َْکتَلَتَق ، ًۀَّمُأ  ُهللا  َنَعَلَف  ُنیِقَْیلا ، َكاتَأ  یّتَح  َُهلوُسَرَو  َهللا  َْتعَطَأَو  ِرَْکنُْملا ،
ْنِم َکِْسْبُلت  َْملَو  ، اهِـساْجنَِأب ُۀَِّیلِهاْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  ِةَرَّهَطُْملا ، ِماحْرالاَو  ِۀَِـخماّشلا  ِبالْـصالا  ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهللاِدـْبَعابَأای ، َيالْوَم 

، ُّيِدـْهَْملا يِداْهلا  ُّیِکَّزلا  ُّیِـضَّرلا  ُّیِقَّتلا  ُّرَْبلا  ُماـمِْالا  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  َنِینِمْؤُْملا ، ِناـکْرَأَو  ِنیِّدـلا  ِِمئاـعَد  ْنِم  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  اـِهباِیث ، ِتاّمَِهلْدـُم 
ُهَءاِیْبنَأَو ُهَتَِکئالَمَو  َهللا  ُدِهُْـشاَو  اْینُّدـلا ، ِلْهَأ  یلَع  ُۀَّجُْحلاَو  یْقثُْولا ، ُةَوْرُْعلاَو  يدُْـهلا ، ُمـالْعَأَو  يْوقَّتلا ، ُۀَِـملَک  َكِدـْلُو  ْنِم  َۀَِّمئـالا  َّنَأ  ُدَهْـشَأَو 

، ْمُْکیَلَع ِهللا  ُتاوَلَـص  ٌِعبَّتُم ، ْمُکِْرمَِـال  يِْرمَأَو  ٌْملِـس ، ْمُِکْبلَِقل  ِیبـْلَقَو  ِیلَمَع ، ِمِیتاوَخَو  ِینیِد  ِِعئارَِـشب  ٌِنقُوم ، ْمُِکباـیِِابَو  ٌنِمُْؤم  ْمُِکب  یِّنَأ  ُهَلُـسُرَو ،
یِّمُأَو َْتنَأ  ِیبَِأب  ْمُِکنِطاب ، یلَعَو  ْمُکِرِهاظ ، یلَعَو  ْمُِکِبئاـغ ، یلَعَو  ْمُکِدِـهاش ، یلَعَو  ْمُکِماـسْجَأیلَعَو ، ْمُکِداـسْجَأ ، یلَعَو  ْمُکِحاوْرَأ ، یلَعَو 
َنَعَلَف ِضْرالاَو ، ِتاوامَّسلا  ِلْهَأ  ِعیِمَجیلَعَو  اْنیَلَع  َِکب  ُۀَبیِـصُْملا  ِتَّلَجَو  ُۀَّیِزَّرلا ، ِتَمُظَعْدََقل  ِهللاِدـْبَعابَأ ، ای  یِّمُأَو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ِهللا ، ِلوُسَر  َْنبااَی 
ُهَْدنِع ََکل  يِذَّلا  ِنأَّشلِاب  َهللا  ُلَأْسَأ  َكَدَهْـشَم  ُْتیَتَأَو  َکَمَرَح  ُتْدَـصَق  ِهللاِدـْبَعابَأ ، ای  َيالْوَم  ای  َِکلاتِِقل ، ْتَأَّیَهَتَو  ْتَمَْجلَاَو  ْتَجَرْـسَأ  ًۀَّمُأ  ُهللا 

ُْتعَکَرَو ُْتیَّلـَـص  یِّنِإ  َّمُـهّللَا  «. » ِةَرِخْـالاَو اْینُّدـلا  ِیف  ْمُـکَعَم  ِینَلَعْجَی  ْنَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلـَُـصی  ْنَأ  ِْهیَدــَل  َکـَليِذَّلا  ِّلَـحَْملِابَو 
ِّلَـص َّمُهّللَا  َْتنَأ . ّالِإ  َهلِإ  ُهللا ال  َْتنَأ  َکَّنَِال  ََکل ، ّالِإ  ُنوُکَت  َدوُجُّسلاَو ال  َعوُکُّرلاَو  َةالَّصلا  َّنَِال  ََکل ، َکیِرَـش  َكَدْـحَو ال  َکـَل ، ُتْدَجَـسَو 

َيالْوَم یلِإ  یِّنِم  ٌۀَّیِدَـه  ِناـتَعْکَّرلا  ِناـتاهَو  َّمُهّللَا  َمـالَّسلا . ُمُْهنِم  َّیَلَع  ْدُدْراَو  ِۀَّیِحَّتلاَو ، ِمـالَّسلا  َلَْـضفَأ  یِّنَع  ْمُهِْغْلبَأَو  دَّمَُحم ، ِلآ  َو  دَّمَُحمیلَع 
، َکِِّیلَو ِیفو  َکِیفِیئاجَرَو  ِیلَمَأ  ِلَْضفَِأب  َِکلذ  یلَع  ِینِزْجاَو  یِّنِم ، ْلَّبَقَتَو  ِْهیَلَعَو ، دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ُمالَّسلا ، اَـمِْهیَلَع  ِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا 

ِِّیبَن َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » وگب مالسلا ) امهیلع   ) نیسحلا نب  ّیلع  ترایز  دصق  هب  هاگنآ  َنِینِمْؤُْملا .» َِّیلَو  ای 
اَهُّیَأ َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِدـیِهَّشلا ، ُْنب  ُدـیِهَّشلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِدـیِهَّشلا ، ِْنیَـسُْحلا  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ ، َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،

َو ِهللا  َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَأ  ِِهب . ْتَیِـضَرَف  َِکلذـِب  ْتَعِمَـس  ًۀَّمُأ  ُهللا  َنََعل  َو  َْکتَمَلَظ ، ًۀَّمُأ  ُهللا  َنََعل  َو  َْکتَلَتَق ، ًۀَّمُأ  ُهللا  َنََعل  ِمُولْظَْملا ، ُْنب  ُمُولْظَْملا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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«. ْمُْهنِم َْکَیلِإ  َو  ِهللا  َیلِإ  ُأَْربَأ  َو  َکـْتَلَتَق ، ًۀَّمُأ  ُهللا  َنَعَلَف  َنیِِملْـسُْملا ، ِعیِمَج  یلَع  َو  اـْنیَلَع  َکـِب  ُۀَّیِزَّرلا  ِتَّلَج  َو  ُۀَبیِـصُْملا  ِتَمُظَع  ْدََـقل  ِهِِّیلَو ، َْنبا 
ُمالَّسلَا ُهَئاّدِوَا ، َو  ِهللا  َءایِفْـصَأ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُهَئاـّبِحَأ ، َو  ِهللا  َءاـِیلْوَأ  اـی  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  : » وگب ـالبرک  يادهـش  رگید  تراـیز  ّتین  هب  سپس 

ِةَدِّیَـس َۀَـمِطاف  َراصنَا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ ، َراْصنَأ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َراْصنَأ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِنیِد  َراْصنَأ  ای  ْمُْکیَلَع 
ُْمْتنَأ ِیبَِأب  ِهللاِدـْبَع ، ِیبَأ  َراْصنَأ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِحِـصاّنلا ، ِّیِکَّزلا  ِِّیلَْولا  ِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  دَّمَُحمِیبَأ  َراْصنَأ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیَِملاـْعلا ، ِءاـِسن 

َنیِحلاّصلاَو ِءادَـهُّشلا  َعَم  ِنانِجلاِیف  ْمُکَعَم  َزُوفَأَـف  ْمُکَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  اـیَف  ًاـمیِظَع ، ًازْوَف  ُْمتُْزفَو  ُْمْتِنفُد ، اـهِیفِیتَّلا  ُضْرـالا  َِتباـطَو  ُْمْتبِط  یِّمُأَو ،
«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ًاقیفَر  َِکئلوُأ  َنُسَحَو 

سی لآ  ةرایز 

دنوادـخيوس هب  ام  هلیـسو  هب  یتساوخ  هاگره  هک  تسا  هدروآ  نینچ  هسّدـقم  هیحاـن  زا  لـقن  هب  راونـألا  راـحب  باـتک  رد  یـسلجم  موحرم 
َباب ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهتایآ ، َِّینّابَرَو  ِهللا  َیِعاد  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  سی ، ِلآ  یلَع  ٌمالَـس  : » دـییوگب دـینک ، هجوت  ام  يوس  هب  یلاعتو و  كرابت 

ِهللا ِباتِک  َِیلات  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهتَدارِإ ، َلـِیلَدَو  ِهللا  َۀَّجُح  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهِّقَح ، َرِـصانَو  ِهللا  َۀَـفِیلَخ  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِِهنیِد ، َناـّیَدَو  ِهللا 
ُهَذَـخَا يِذَّلا  ِهللا  َقاثیم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهِضْرَأ ، ِیف  ِهللا  َۀَّیَِقب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َكِراهَن ، ِفارْطَأَو  َِکْلَیل  ِءانآ  ِیف  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُهَناـمُجَْرتَو ،

ًادْعَو ُۀَعِـساْولا  ُۀَمْحَّرلاَو  ُثْوَْغلاَو  ُبُوبْـصَْملا ، ُْملِْعلاَو  ُبوُْصنَْملا ، ُمَلَْعلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُهَنِمَـض ، يذَّلا  ِهللا  َدـْعَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، ُهَدَّکَوَو
، ُُتنْقَتَو یِّلَُـصت  َنیح  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُنِّیَُبتَو ، ُأَْرقَت  َنیح  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُدـُعْقَت ، َنیح  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُموُقَت ، َنیِح  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  بوُذْـکَم ، َْریَغ 

ُِحبُْـصت َنیح  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُرِفْغَتْـسَتَو ، ُدَـمَْحت  َنیح  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُرِّبَُکتَو ، ُلِّلَُهت  َنیِح  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُدُجْـسَتَو ، ُعَکَْرت  َنیِح  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 
، ُلُومْأَْملا ُمَّدَـقُْملا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُنُومْأَْملا ، ُمامِْالا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  یّلََجت ، اذِا  ِراهَّنلاَو  یـشْغَی  اذِإ  ِْلیَّللا  ِیف  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  یِـسُْمتَو ،

َبِیبَح ُُهلوُسَرَو ال  ُهُْدبع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  یِّنَأ  َيالْوَم  ای  َكُدِهْـشُأ  مالَّسلا ، ِعِماوَِجب  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 
َْنب َدَّمَُحمَو  ُُهتَّجُح ، ِْنیَـسُْحلا  َْنب  َِّیلَعَو  ُُهتَّجُح  َْنیَـسُْحلاَو  ُُهتَّجُح ، َنَسَْحلاَو  ُُهتَّجُح ، َنینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ًاِّیلَع  َّنَأ  َيالْوَم  ای  َكُدِهْـشُأَو  ُُهلْهَأَو ، َوُه  ّالِإ 

دَّمَُحم َْنبا  َِّیلَعَو  ُُهتَّجُح ، ِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحمَو  ُهـُتَّجُح ، یـسُوم  َنـْب  َِّیلَعَو  ُهـُتَّجُح ، رَفْعَج  َنـْب  یَـسُوم  َو  ُهـُتَّجُح ، ّدَّمَُحم  َنـْب  َرَفْعَجَو  ُهـُتَّجُح ، ِّیلَع 
َْمل اُهنامِیا  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  اهِیف ، َْبیَر  ٌّقَح " ال  ْمُکَتَعْجَر  َّنَأَو  ُرِخْالاَو ، ُلَّوالا  ُُمْتنَأ  ِهللا ، ُۀَّجُح  َکَّنَأُدَهْـشَأَو  ، ُُهتَّجُح ِّیلَع  َْنب  َنَسَْحلاَو  ُُهتَّجُح ،
َّنَأَو ٌّقَح ، َْثعَْبلاَو  ٌّقَح ، َرْـشَّنلا  َّنَأ  ُدَهْـشَأَو  ٌّقَحًاریِکَنَو ، ًارِکاـن  َّنَأَو  ٌّقَح ، َتْوَْـملا  َّنَأَو   " ًاْریَخ ،  اـِهنامِیا  ِیف  ْتَبَـسَک  َْوأ  ُلـْبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت 

َیِقَـش َيالْوَم  ای  ٌّقَح ، امِِهب  َدیِعَْولاَو  َدْعَْولاَو  ٌّقَح ، َراَّنلاَو  َۀَّنَْجلاَو  ٌّقَح ، َباسِْحلاَو  ٌّقَح ، َرْـشَْحلاَو  ٌّقَح ، َنازیِْملاَو  ٌّقَح ، َداصْرِْملاَو  ٌّقَح ، َطارِّصلا 
ام ُلِطاْبلاَو  ُهوُُمتیِـضَر ، ام  ُّقَْحلاَف  َكِّوُدَـع ، ْنِم  ٌءيَِرب  ََکل  ٌِّیلَو  اـَنَأَو  ِْهیَلَع ، َُکتْدَهْـشَأ  اـم  یلَع  ْدَهْـشاَف  ْمُکَعاـطَأ ، ْنَم  َدِعَـسَو  ْمُکََفلاـخ  ْنَم 
ای ْمُِکبَو  َنینِمْؤُْملا  ِریمَِأبَو  ِِهلوُسَِربَو  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ِهللااـِب  ٌۀَـنِمُْؤم  یِـسْفَنَف  ُْهنَع ، ُْمْتیَهَن  اـم  ُرَْکنُْملاَو  ِِهب ، ُْمتْرَمَأ  اـم  ُفوُْرعَْملاَو  ُهوُُمتْطَخَس ،

دَّمَُحم یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ّیِنِا  َّمُهّللَا  : » وگب سپـس  َنیمآ .» َنیمآ  ْمَُکل  ٌۀَِصلاخ  ِیتَّدَوَمَو  ْمَُکل ، ٌةَّدَعُم  ِیتَرُْـصنَو  ْمُکِرِخآَو ، ْمُِکلَّوَا  َيالْوَم 
، ِلَمَْعلا َرُون  ِیتَُّوقَو  ِْملِْعلا ، َرُون  یِمْزَعَو  ِتاّیِّنلا ، َرُونيِرِْکفَو  ِنامیِْالا ، َرُون  يِرْدَصَو  ِنیِقَْیلا ، َرُون  ِیْبلَق  ََالْمَت  ْنَأَو  َكِرُون ، ِۀَِملَکَو  َِکتَمْحَر  ِِّیبَن 

ُمِْهیَلَع ِِهلآَو  دَّمَحُِمل  ِةالاوُْملا  َرُون  ِیتَّدَوَمَو  ِۀَمْکِْحلا ، َرُون  یِعْمَسَو  ِءایِّضلا ، َرُون  يِرََصبَو  ، َكِْدنِع ْنِم  ِِرئاصَْبلا  َرُون  ِینیِدَو  ِقْدِّصلا ، َرُون  ِیناِسلَو 
، َکِضْرَأ ِیف  َِکتَّجُح  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ُدـیِمَح . ای  ُِّیلَو  اـی  َکَـتَمْحَرِینَیِّشَُغتَف  َکـِقاثیمَو  َكِدـْهَِعب  ُْتیَفَو  ْدَـقَو  َكاـْقلَأ  یّتَح  ُمـالَّسلا 

ِرِینُمَو ِۀَْـملُّظلا ، یِّلَُجمَو  َنیِِرفاْکلا ، ِراَوبَو  َنِینِمْؤُْملا  ِِّیلَو  َكِْرمَِأب ، ِِرئاّثلاَو  ، َکِطْـسِِقب ِِمئاْقلاَو  َکـِلِیبَسیلِإ ، یِعاّدـلاَو  َكِدـِالب ، ِیف  َکـِتَفیلَخَو 
ِرُونَو يدُْـهلا  ِمَلَعَو  ِةاجَّنلا  ِۀَنیِفَـس  ِحِـصاّنلا ، ِِّیلَْولاَو  ِِفئاْخلا  ِبِقَتْرُْملا  َکِـضْرَأ ، ِیف  ِۀَّماـّتلا  َکـِتَِملَکَو  ِقْدِّصلاَو ، ِۀَـمْکِْحلِاب  ِقِطاـّنلاَو  ِّقَْحلا ،
ءْیَـش ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ًارْوَجَو ، ًاْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْـسقَو  ًالْدَع  َضْرالا  َُالْمَی  يِذَّلا  یمَْعلا  یِّلَُجمَو  يدـَتْراَو ، َصَّمَقَت  ْنَم  ِْریَخَو  يرَْولا ، ِراْصبَأ 
َّمُهّللَا ًاریِهْطَت ، ْمُهَتْرَّهَطَو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  َْتبَهْذَأَو  ْمُهَّقَح ، َْتبَجْوَأَو  ْمُهَتَعاـط ، َتْضَرَف  َنیِذَّلا  َکـِئاِیلْوَأ  ِنـْباَو  َکِِّیلَو  یلَع  ِّلَـص  َّمُـهّللَا  ٌریِدَـق ،
ِعیِمَج ِّرَش  ْنِمَو  غاطَو  غاب  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ُهْذِعَا  َّمُهّللَا  ْمُْهنِم . اْنلَعْجاَو  ُهَراْصنَأَو ، ُهَتَعیشَو  ُهَءاِیلْوَأَو  َكَءاِیلْوَأ  ِِهب  ْرُْصناَو  َِکنیِِدل ، ِِهب  ْرِـصَْتناَو  ُهْرُْـصنا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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َلآَو ََکلوُسَر  ِهیف  ْظَفْحاَو  ءوُِسب ، ِْهَیلِإ  َلَـصُوی  ْنَأ  ْنِم  ُهْعَْنماَو  ُهْسُرْحاَو  ِِهلامِـش ، ْنَعَو  ِِهنیِمَی  ْنَعَو  ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحاَو  َکـِْقلَخ ،
َراّفُْکلا ِِهب  ُْلْتقاَو  ِْرفُْکلا ، َةَِربابَج  ِِهب  ْمِْصقاَو  ِهیِمِـصاق ، ْمِْصقاَو  ِهِیلِذاخ ، ْلُذْـخاَو  ِهیِرِـصان ، ْرُْـصناَو  ِرْـصَّنلِاب ، ُهْدِّیَاَو  َلْدَْـعلا ، ِِهب  ْرِهْظَاَو  َکـِلوُسَر ،

یَّلَـص َکِِّیبَن  َنیِد  ِِهب  ْرِهْظَاَو  ًالْدَـع ، َضْرالا  ِِهب  َْالْماَو  اهِرَْحبَو ، اهَِّرب  اِهبِراغَمَو  ِضْرالا  ِقِراشَم  ْنِم  اُوناک  ُْثیَح  َنیِدِْـحلُْملا  َعیِمَجَو  َنیِِقفانُْملاَو 
ام ْمِهِّوُدَـع  ِیفَو  َنُوُلمْأَـی  اـم  ُمـالَّسلا  ُمِْهیَلَع  دَّمَُحم  ِلآ  ِیف  ِینِرَأَو  ِِهتَعیِـشَو ، ِهِعاـْبتَأَو  ِِهناوـْعَأَو  ِهِراـْصنَأ  ْنـِم  َّمُـهّللا  ِیْنلَعْجاَو  ِهـِلآَو ، ِهـْیَلَع  ُهللا 

«. َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  ای  ِمارْکِْالاَو  ِلالَْجلا  اَذ  ای  َنیِمآ ، ِّقَْحلا  َهلِإ  َنوُرَذْحَی ،

( مالسلا مهیلع   ) هّمئا ترایز  زا  دعب  ياعد 

ریازلا حابصم  رد  سواط  نب  دیس  ار  نآ  هک  تسا  فورعم  نیماضملا  ۀیلاعياعد  هب  نآ ، یلاع  دنمشزرا و  رایـسب  میهافم  رطاخ  هب  اعد  نیا 
ِِهتَعاَط ِضْرَِفل  ًادِقَتْعُم  ِِهتَمامِِإب  ًاّرِقُم  َمامِْالا  اَذَه  ُْترُز  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  : » تسا نیا  فیرـشياعد  نآ  هدومرف و  لقن  هروکذـم  هعماج  ترایز  زا  دـعب 
ًایِجار َکِْملِِحب  ًاذیِعَتْسُم  َكِْوفَِعب  ًاریِجَتْـسُم  یِّنِم  ُُهفِْرعَت  ام  َو  َيایاَطَخ  َوِیتائِّیَـس  ِةَْرثَک  َو  یِماثآ  ِتاِقبُوم  َو  ِیبُویُع  َو  ِیبُونُِذب  ُهَدَهْـشَم  ُتْدَصَقَف 

َو َِکئانَمُأ  ِْنبا  َو  َِکنیِمَأ  َو  َِکئاَیِفْـصَأ  ِْنبا  َو  َکِّیِفَـص  َو  َکـِئاَِیلْوَأ  ِْنبا  َو  َکِِّیلَِوب  ًاعِفْـشَتْسُم  َکـِتَْفأَِرب  ًاذـِئاَع  َکـِنْکُر  َیلِإ  ًاـئِجال  َکَـتَمْحَر 
َْکَیلِإ ِیتَجاَح  ُلَّوَأ  َو  َّمُهَّللَأ  َِکناَْرفُغ  َو  َِکتَْفأَر  َیلِإ  َۀَعیِرَّذلا  َو  َِکناوْضِر  َو  َِکتَمْحَریلِإ  َۀَلیِسَْولا  ُمُهَْتلَعَج  َنیِذَّلا  َِکئاَفَلُخ  ِْنبا  َو  َِکتَفِیلَخ 

َنِم ُهَیِمَْحت  َو  ِِهب  يِرُْزی  َو  ُُهنیِشَی  َو  ُهُسِّنَُدی  اَّمِم  ِینیِد  َرِّهَُطت  َو  يِرُمُع  ْنِم  َیَِقب  امِیف  ِینَمِصْعَت  ْنَأ  َو  اَِهتَْرثَک  یلَع  ِیبُونُذ  ْنِم  َفَلَس  اَم  ِیل  َرِفْغَت  ْنَأ 
َو َُکتَمْحَر  َو  ْمِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِءاَدَـعُّسلا  ِءاَـبَجُّنلا  ِِهتَّیِّرُذ  َو  َکـِلوُسَر  ِۀَـعاَط  َو  َکـِتَعاَط  یلَع  ِینَتِّبَُثت  َو  ِكْرِّشلا  َو  ِداَـسَْفلا  َو  ِّکَّشلا  َو  ِْبیَّرلا 
َو ْمُهَتَّبَحَم  َو  ْمُهَتَّدَوَم  ِیْبلَق  ْنِم  َوُحْمَت  ْنَأ ال  َو  ْمِِهتَعاَـط  یلَع  ِینَّتَمَأ  اَذِإ  ِینَتیُِمت  َو  ْمِِهتَعاَـط  یَلَع  ِینَْتیَیْحَأ  اـم  ِینَِییُْحت  َو  َکـُتاَکََرب  َو  َکـُمالَس 
َو اََهل  ِینَطِّشَُنت  َو  اَْهیَلَع  َۀَبَظاوُْملا  َو  َکَتَداَبِع  ََّیلِإ  َبِّبَُحت  َو  یِّنِم  َِکلَذ  َلَبْقَت  ْنَأ  ِّبَر  ای  َُکلَأْسَأ  َو  ْمُهَِّرب  َو  ْمِِهئاَِیلْوَأ  َۀَـقَفاَُرم  َو  ْمِِهئاَدـْعَأ  َضُْغب 

امَک اَِهتَیِدْأَِتل  ِینَقِّفَُوت  َو  اَْهنَع  َیِخاَرَّتلا  َو  اَِهب  َۀَناَِهتْـسِْالاَوِیتالَص  ِیف  َریِـصْقَّتلا  ِینَبِّنَُجت  َو  اَْـهنَع  ِینَعَفْدـَت  َو  َکَـمِراَحَم  َو  َکَیِـصاَعَم  ََّیلِإ  َضِّغَُبت 
َو ِةاَکَّزلا  ِءاتیِِال  يِرْدَـص  َحَرْـشَت  َو  ًاعوُشُخ  َو  ًاعوُضُخ  َُکتاَکََرب  َو  َُکتَمْحَر  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َِکلوُسَر  ِۀَّنُـس  یلَع  ِِهب  َتْرَمَأ  َو  َتْضَرَف 

َِکْتَیب َّجَح  ِینَقُزَْرت  ْنَأ  َدَْعب  ّالِإ  ِیناَّفَوَتَت  َو ال  ْمِِهتاَساُوم  َو  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  دَّمَُحم  ِلآ  ِۀَعیِـش  َیلِإ  ِناَسْحِْالا  َو  ِفوُْرعَْملا  ِلَْذب  َو  ِتاَقَدَّصلا  ِءاَطْعِإ 
َرِفْغَت ْنَأ  َو  ُُهلَبْقَت  ًاِحلاَص  ًالَمَع  َو  اَهُدَمَْحت  ًۀَِّین  َو  اَهاَضَْرت  ًاحوُصَن  ًَۀبَْوت  ِّبَر  ای  َُکلَأْسَأ  َو  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِۀَِّمئالا  ِرُوُبقَو  َکِِّیبَن  ِْربَق  َةَراَیِز  َو  ِماَرَْحلا 
َۀَّنَْجلا ِینَلِخْدـُت  َو  ْمِْهیَلَع  َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  ِِهلآ  َو  دَّمَُحم  ِةَْرمُز  ِیف  ِینَرُـشَْحت  َو  ِتْوَْملا  ِتاَرَکَـس  َّیَلَع  َنِّوَُهت  َو  ِینَْتیَّفَوـَت  اَذِإ  ِینَمَحَْرت  َو  ِیل 

َنِم اَْینُّدلا  ِهِذَه  ِیف  ِینَنوُصَت  َو  َِکئاَِیلْوَأ  یلَع  ًافوُطَع  ِیْبلَق  َو  َْکنِم  ِیُنبِّرَُقی  امِیف  ًۀَیِراَج  ِیتَْربَع  َو  َِکتَعاَط  ِیف  ًاریِزَغ  یِْعمَد  َلَعَْجت  َو  َِکتَمْحَِرب 
ََّیلِإ َضِّغَُبت  َو  ِماَرَْحلا  ِنَع  ِیبـْلَق  َفِرْـصَت  َو  ِثِداوَْحلا  َو  ِءـالَْبلا  ِعاْونَأ  ِعیِمَج  َو  ِۀَـنِمْزُْملا  ِماقْـسالا  َو  ِةَدـیِدَّشلا  ِضاَْرمـالا  َو  ِتاَـفْالا  َو  ِتاَـهاَْعلا 

ام ِینَُبلْـسَت  َو ال  یِّنَع  ِنَحِْملا  َباْوبَأ  َِقْلُغت  َو  يِرُمُع  ِیف  َّدُمَت  َو  ِْهیَلَع  ِیْلِعف  َو  ِیتَِّین  َتِّبَُثت  َو  َُهباْوبَأ  ِیل  َحَـتْفَت  َو  َلالَْحلا  ََّیلِإ  َبِّبَُحت  َو  َکَیِـصاَعَم 
ًافاَعْـضَأ ُهَفِعاَُـضت  َو  ِینَْتلَّوَخ  اـمِیف  َدـیَِزت  َو  َّیَلَع  اَِـهب  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َمَعِّنلا  یِّنِم  َعِْزنَت  ـال  َو  ََّیلِإ  ِِهب  َْتنَـسْحَأ  اَّمِم  ًاْئیَـش  َّدِرَتْسَت  ـال  َو  َّیَلَع  ِِهب  َْتنَنَم 

ِنَع َِکلَذـِب  ِینَِینُْغت  َو  ًۀَّماَع  ًۀَِـغباَس  ًۀَـمِْعن  َو  ًاعِینَم  ًاضیِرَع  ًاهاَج  َو  ًاِیفاَک  ًاِیقَاب  ًاّزِع  َو  ًاِیفاَو  ًایِماَن  ًائِینَه  ًاِغئاَس  ًاعِـساَو  ًارِیثَک  ًالاَم  ِینَقُزَْرت  َو  ًۀَـفَعاَضُم 
َو ِیلاَم  َّیَلَع  َظَفَْحت  َو  ِینَتْحَنَم  َو  ِینَْتیَطْعَأ  ام  َو  يِدـْلُو  َو  یِـسْفَن  َو  ِینیِد  ِیف  ًیفاَـعُم  اَْـهنِم  ِینَـصِّلَُخت  َو  ِۀَـبْعَّصلا  ِدِراوَْملا  َو  ِةَدَّکَنُْملا  ِِبلاَـطَْملا 

يِْرمَأ َۀَِـبقاَع  َلَـعَْجت  َو  ِیتَرِخآ  َو  َياَْـینُد  ِیف  ِیلَمَأ  َۀـَـیاَِهن  ِینَغِّلَُبت  َو  ِینَطَو  َیلِإ  ِینَّدَُرت  َو  ِةَِرباَـبَْجلا  َيِدــْیَأ  یِّنَع  َِضبْقَت  َو  ِینَْتلَّوَـخ  اَـم  َعـیِمَج 
ِروُّزلا ِلْوَق  َو  ِتْهَْبلاَو  ِبْذِْکلاَو  ِقاَفِّنلا  َو  ِْعنَْملا  َو  ِلُْخْبلا  َنِم  ًادیَِعب  ِْقلُْخلا  َنَسَح  ِلاَْحلا  َعِساَو  ِرْدَّصلا  َبیِحَر  ِینَلَعَْجت  َو  ًۀَمِیلَس  ًۀَنَـسَح  ًةَدوُمْحَم 

َو ِیناوْخِإ  َو  ِیتَناَزُح  ِلْهَأ  َو  يِدـْلُو  َو  ِیلاَم  َو  ِیلْهَأ  َو  یِـسْفَن  ِیف  ِّبَر  ای  ِینَـسُرَْحت  َو  ْمِِهتَعیِـش  َو  دَّمَُحم  ِلآ  َو  دَّمَُحم  َۀَّبَحَم  ِیْبلَقِیف  َخِـسُْرتَو 
َو ٌةَریِقَح  ٌةَریِغَـص  َكَْدنِع  َیِه  َو  یِّحُـش  َو  یِمُْؤِلل  اَُهتْرَثْکَتْـسا  ِدَق  َو  َكَدـْنِع  ِیتاَجاَح  ِهِذَـه  َّمُهَّللا  َكِدوُج  َو  َِکتَمْحَِرب  ِیتَّیِّرُذ  َو  ِیتَّدَوَم  ِلْهَأ 

َِکئاَِیْبنَأ ِِرئاَِسب  َو  ْمَُهل  َْتبَجْوَأ  اِمب  َو  َْکیَلَع  ْمِهِّقَِحب  َو  َكَْدنِع  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  َو  ِْهیَلَع  دَّمَُحم  ِلآ  َو  دَّمَُحم  ِهاَِجب  َُکلَأْسَأَف  ٌةَریِـسَی  ٌۀَلْهَـس  َْکیَلَع 
َو ِیلَمَأ  ْبِّیَُخت  َْمل  َو  اَِهب  ِینَتْفَعْسَأ  َو  اهَّلُک  اهَْتیَضَق  اََّمل  ِمَظْعالا  ِمَظْعالا  َکِمْسِاب  َو  َكِداَبِع  ْنِم  َنیِصَلْخُْملا  َِکئاَِیلْوَأ  َو  َِکئاَیِفْصَأ  َو  َِکلُسُر  َو 
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ِتاَجاَْحلا ِهِذَه  ِیف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  ِیل  َعَفْـشَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ِهَّللا  َنیِمَأ  ای  ِهَّللا  َِّیلَو  ای  يِدِّیَـس  ای  َِّیف  ِْربَْقلا  اَذَـه  َبِحاَص  ْعِّفَـشَو  َّمُهَّللَا  ِیئاَجَر ،
َهاَْجلا َو  َۀَـلِیلَْجلا  َۀَـبَتْرَْملا  َو  َۀَـفیِرَّشلا  َۀـَلِْزنَْملا  ُهُؤامْـسَأ  ْتَسَّدَـقَت  ِهَّللا  َدـْنِع  ََکل  َّنِإَف  َنِیبَجَْتنُْملا  َكِدالْوَأ  ِّقَِحب  َو  َنیِرِهاَّطلا  َِکئَابآ  ِّقَِحب  اَـهِّلُک 

َو ِیئاَعَفُـش  ْمُُهْتلَعََجل  ُةالَّصلا  َو  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  َنیِرِهاَّطلا  ِِهئاْنبَأ  َو  ِِهئاـَبآ  ْنِم  َو  ِماـمِْالا  اَذَـه  ْنِم  َكَدـْنِع  ُهَجْوَأ  َوُه  ْنَم  ُْتفَرَع  َْول  َّمُهَّللَا  َضیِرَْعلا 
ِیَتلَأْسَم ُْهنَع  ْتَرُصَق  ام  َو  َّمُهَّللَا  َنیِمِحاَّرلا ، َمَحْرَأ  ای  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  ام  ِیب  ْلَْعفا  َو  ِیل  ْبِجَتْسا  َو  یِّنِم  ْعَمْـساَف  ِهِذَه  ِیتاَِبلَط  َو  ِیتَجاَح  َمامَأ  ْمُُهْتمَّدَق 

ْنَم َو  ِیل  ْرِفْغا  َو  ِیل  ْبَه  َو  ِینْـسُرْحا  َو  ِینْظَفْحا  َو  َّیَلَع  ِِهب  ُْنْنماَف  ِیتَرِخآ  َو  َياَْینُد  َو  ِینیِد  ِِحلاَص  ْنِم  ِیتَنِْطف  ُهُْغْلبَت  َْمل  َو  ِیتَُّوق  ُْهنَع  ْتَزَجَع  َو 
غَاب َْوأ  ِملاظ  َْوأ  ًۀَـمِْعن  َّیَلَع  دِـساح  َْوأ  اَْـینُد  ِیف  ِزاـنُم ع  َْوأ  نیِد  ِیف  ِفلاَُـخم  َْوأ  دـِینَع  ناَْطلُـس  َْوأ  دـیِرَم  ناَْطیَـش  ْنِم  هوُرْکَم  َْوأ  ءوُِسب  ِینَداَرَأ 

ُفِحُْجی َو  ِینُّرُضَی  اَم  ِّلُک  ْنِم  ِینْرِجَأ  َو  ِِهنیِطاَیَش  َو  ِهِعاْبتَأ  َّرَـش  َو  ُهَّرَـش  ِینِفْکا  َو  ِهِسْفَِنب  یِّنَع  ُْهلَغْـشا  َو  ُهَْدیَک  یِّنَع  ْفِرْـصا  َو  ُهَدَی  یِّنَع  ِْضْبقاَف 
َو ِیتاوَخَأ  َو  ِیناوْخِِال  َو  َّيَدـِلاِول  َو  ِیل  ْرِفْغا  َو  دَّمَُحم  ِلآ  َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  ُمَلْعَأ ، ـال  اَّمِم  َو  ُمَلْعَأ  اَّمِم  ِهِّلُک  ِْریَْخلا  َعیِمَج  ِینِطْعَأ  َو  ِیب 

ِیناَریِج َو  ِیئاَقِدْصَأ  َو  ِیئَابِْرقَأ  َو  ِیتاَّیِّرُذ  َو  یِجاَوْزَأ  َو  ْمِهیِراَرَذ  َو  ْمِهِدالْوَأ  َو  ِیتاَّدَج  َو  يِداَدْـجَأ  َو  ِیتالاَخ  َو  ِیلاوْخَأ  َو  ِیتاَّمَع  َو  یِمامْعَأ 
ِینَمَّلَع ْنَم  ِعیِمَِجل  َو  ِتاْومالا  َو  ْمُْهنِم  ِءاَیْحالَا  ِتانِمْؤُْملا ، َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِیتَّدَوَم  ِلـْهَأ  ِعیِمَِجل  َو  ِبْرَْغلا  َو  ِقْرَّشلا  ِلـْهَأ  ْنِم  َکـِیف  ِیناوْخِإ  َو 

ای َِکتَمْحَِرب  ْمِِهتَیِعْدَأ  ِِحلاَص  ِیف  ِینْکِرْشَأ  َو  َکِِّیلَو  َو  َِکتَّجُح  ِدَهْشَِمل  ِیتَراَیِز  َو  ِیئاَعُد  ِِحلاَص  ِیف  ْمُهْکِرْـشَأ  َّمُهَّللَا  ًاْملِع ، یِّنِم  َمَّلَعَت  َْوأ  ًاْریَخ 
نب نالف   » ياجب نالُف  َْنب  َنالُف  اَی  َيالْوَم  َو  يِدِّیَـس  ای  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  َو  َمـالَّسلا  ُمُْهنِم  َکَِّیلَو  ْغَِّلب  َو  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ 
َیلِإ ِیتَلیِـسَو  َْتنَأ  َِکنََدب  َو  َکِحوُر  یلَع  َو  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دیوگب : ار  راوگرزب  نآ  ردـپ  مان  دـنک و  یم  ترایز  هک  ار  یماما  مان  نالف »
اَذَـه یِِفقْوَم  ْنَع  ِیفْرَـص  َو  ِهِذَـه  ِیتَِّصق  یَلَع  ِفُوقُْولا  ِیف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  یِعیِفَـش  ْنُکَف  ِیلیِمَْأت  َو  ِیتـالاُوم  ُّقَح  ِیل  َو  ِْهَیلِإ  ِیتَعیِرَذ  َو  ِهَّللا 

ْلَعْجا َو  ًاعِرَاب  ًابَدَأ  َو  ًارِیثَک  ًالَمَع  َو  ًاّیِکَز  ًاْبلَق  َو  ًاِیقَاب  ًاّزِع  َو  ًاحِجاَر  ًاُّبل  َو  ًالِماَک  ًـالْقَع  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا  ِِهتَرْدـُق  َو  ِِهتَمْحَِرب  ِهِّلُک  ُُهْتلَأَـس  اـِمب  ِحْـجُّنلِاب 
«. َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  َّیَلَع  ُْهلَعَْجت  َو ال  ِیل  ُهَّلُک  َِکلَذ 

فیرشلا هجرف  هللا  لجع  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  يارب  اعد 

هّللا لجع   ) رصع یلو  ترـضح  يارب  اعد  ّتین  هب  تسخن  هک  تسا  نآ  رتهب  يرادرب  اعد  هب  تسد  نارگید  ای  شیوخ  يارب  یهاوخب  هاگره 
، ۀَعاس ِّلُک  ِیفَو  ِۀَعاّسلا  ِهِذـه  ِیف  ِِهئابآ ، یلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا ، ِْنب  ِۀَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللَا  : » یناوخب ار  اعد  نیا  فیرـشلا ) هجرف 

«. ًالیِوَط اهِیف  ُهَعِّتَُمتَو  ًاعْوَط ، َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَعَو ، ًالِیلَدَو  ًارِصانَو  ًاِدئاقَوًاِظفاحَوًاِّیلَو 

دهع ياعد 

زا شیپ  هچنانچ  دـشاب و  ام  مئاق  ناروای  زا  دـناوخب  ار  اعد  نیا  دادـماب  لهچ  سک  ره  هک  تسا  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا 
وا هب  هنـسح  رازه  اعد  نیا  هملک  ره  هب  دنوادخ  دـشاب و  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  ات  دزاس  هدـنز  ار  وا  دـنوادخ  دریمب  ترـضح  نآ  روهظ 

ِةارْوَّتلا َلِْزنُمَو  ِروُجْـسَْملا ، ِرْحَْبلا  َّبَرَو  ِعـِیفَّرلا ، ِّیـِـسْرُْکلا  َّبَرَو  ِمـیِظَْعلا ، ِروُّنلا  َّبَر  َّمُـهّللَا  . » دـنک وـحم  وا  زا  هاـنگ  رازه  دـیامرف و  تـمارک 
َُکلَأْـسَأ یِّنِإ  َّمُـهّللَا  َنِیلـَـسْرُْملاَو . ِءاـِیْبنالاَو  َنـِیبَّرَقُْملا  ِۀـَِـکئالَْملا  َّبَرَو  ِمـیِظَْعلا ، ِنآْرُْقلا  َلِْزنُمَو  ِروُرَْحلاَو ، ِلِّظلا  َّبَرَو  ِروـُبَّزلاَو ، ِلــیِْجنِْالاَو 

، َنوُضَرـالاَو ُتاواـمَّسلا  ِِهب  ْتَقَرْـشَأ  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأ  ُموُّیَق  اـی  ُّیَح  اـی  ِمیِدَْـقلا ، َکِْـکُلمَو  ِرِینُْملا  َکِـهْجَو  رُوِنبَو  ، ِمیِرَْکلا َکِـهْجَِوب 
َتیِمُمَو یتْوَْملا  َِییُْحم  ای  َّیَح ، َنیِح ال  ٌّیَح  ایَو  ، ّیَح ِّلُک  َدَْعب  ٌّیَح  ایَو  ّیَح ، ِّلُک  َْلبَق  ٌّیَح  ای  َنوُرِخآلاَو ، َنُولَّوالا  ِِهب  ُحَلْصَی  يذَّلا  َکِمْسِابَو 

ِعیِمَج ْنَع  َنیِرِهاّطلا ، ِِهئابآ  یلَعَو  ِْهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَـص  َكِْرمَِأب ، َِمئاْقلا  َّيِدـْهَْملا  َيِداْهلا  َمامِْالااَنالْوَم  ْغَِّلب  َّمُهّللَا  َْتنَأ . َّالِإ  َهلِإ  ُّیَح ال  ای  ِءاـیْحالا ،
َدادِمَو ِهللا  ِشْرَع  َۀـَنِز  ِتاوَلَّصلا  َنِم  َّيَدـِلاو  ْنَع  َو  یِّنَعَو  اهِرَْحبَو ، اهَِّربَو  اِهلَبَجَو  اِهلْهَـس  اِهبِراغَمَو ، ِضْرالا  ِقِراشَم  ِیف  ِتانِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا 

، یُِقنُع ِیف  َُهل  ًۀَْعَیبَو  ًادْقَعَو  ًادْهَع  یِماّیَأ  ْنِم  ُتْشِع  امَو  اذه  یِمْوَی  ِۀَحِیبَصِیف  َُهل  ُدِّدَجُأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ُُهباتِک . ِِهب  َطاحَأَو  ُهُْملِع  ُهاصْحَأ  امَو  ِِهتاِملَک 
، ِهِِرماوَِال َنِیِلثَتْمُْملاَو  ِهِِجئاوَح ، ِءاضَق  ِیف  ِْهَیلِإ  َنیِعِراسُْملاَو  ُْهنَع ، َنیِّباّذـلاَو  ِِهناوْعَأَو ، ِهِراْصنَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهّللَا  ًادـَبَأ . ُلُوزَأ  الَو  اْهنَع  ُلوُحَأ  ـال 
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، ًاّیِـضْقَم ًاْمتَح  َكِدابِع  یلَع  ُهَْتلَعَجيِذَّلا  ُتْوَْملا  ُهَْنَیبَو  ِیْنَیب  َلاح  ْنِإ  َّمُهّللَا  ِْهیَدَی . َْنَیب  َنیِدَهْـشَتْسُْملاَو  ِِهتَدارِإ ، یلِإ  َنیِِقباَّسلاَو  ، ُْهنَع َنیِماحُْملاَو 
، َةَدیِـشَّرلا َۀَْـعلَّطلا  ِینِرَأ  َّمُهّللَا  يِداْبلاَو .  ِرِـضاْحلاِیف  یِعاّدـلا  َةَوْعَد  ًایِّبَُلم  ِیتاـنَق ، ًادَّرَُجم  یِْفیَـس ، ًارِهاـش  ِینَفَک ، ًارَِزتُْؤم  يِْربَق ، ْنِم  ِینْجِرْخَأَـف 

ْدُدْـشاَو ُهَْرمَأ  ْذـِْفنَأَو  ُهَتَّجَحَم ، ِیب  ُْکلْـساَو  ُهَجَْهنَم  ْعِسْوَأَو  ُهَجَرْخَم ، ْلِّهَـسَو  ُهَجَرَف  ْلِّجَعَو  ِْهَیلِإ ، یِّنِم  ةَرْظَِنب  يِرِظان  ْلَـحْکاَو  َةَدـیِمَْحلا ، َةَّرُْغلاو 
 "  ، ِساّنلا يِدـْیَا  ْتَبَـسَک  اِمب  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ  ُّقَْحلا " : َُکلْوَقَو  َْتُلق  َکَّنِإَف  َكَداـبِع ، ِِهب  ِیْحَأَو  َكَدـِالب ، ِِهب  َّمُهّللا  ِرُمْعاَو  َُهرْزَا ،

ُْهلَعْجاَو ُهَقِّقَُحیَو ، َّقَْحلا  َّقُِحیو  ُهَقَّزَم ، ّالِإ  ِلِطاْبلا  َنِم  ءْیَِـشب  َرَفْظَی  یّتَح ال  َِکلوُسَر  ِمْسِاب  یّمَـسُْملا  َکِِّیبَن  ِْتِنب  َْنباَو  َکَِّیلَو  اـَنل  َّمُهّللا  ِرِهْظَأَـف 
ِمالْعَأ ْنِم  َدَرَو  اِمل  ًادِّیَـشُمَو  َِکباتِک ، ِماکْحَأ  ْنِم  َلِّطُع  اِمل  ًادِّدَُـجمَو  َكَْریَغ ، ًارِـصان  َُهل  ُدِـجَی  ْنَِمل ال  ًارِـصانَو  َكِدابِع ، ِمُولْظَِمل  ًاعَْزفَم  َّمُهّللا 

ِِهلآَو ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم  َکَِّیبَن  َّرُـسَو  َّمُهّللَا  َنیِدَـتْعُْملا . ِسْأـَب  ْنِم  ُهَْتنَّصَح  نَّمِم  َّمُهّللا  ُْهلَعْجاَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  َکِِّیبَن  ِنَنُـسَو  َکـِنیِد 
ُهَنْوَرَی ْمُهَّنِإ  ُهَروُهُظ ، اَنل  ْلِّجَعَو  ِهِروُضُِحب ، ِۀَّمُْـالا  ِهِذـه  ْنَع  َۀَّمُْغلا  ِهِذـه  ْفِشْکا  َّمُهّللَا  ُهَدـَْعب ، انَتَناِکتْـسا  ِمَحْراَو  ِِهتَوْعَد ، یلَع  ُهَِعبَت  ْنَمَو  ِِهتَیْؤُِرب 

ای َلَجَْعلَا  َلَـجَْعلَا ، : » ییوگ یمراـبره  ینز و  یم  دوخ  تسار  نار  رب  تسد  راـب  هس  سپ  َنیِمِحاّرلا .» َمَحْرَأاـی  َکـِتَمْحَِرب  ًاـبیِرَق ، ُهاَرنَوًادـیَِعب 
«. ِنامَّزلا َبِحاص  ای  َيالْوَم 

بش زامن 

هیلع  ) قداص ماما  میزادرپ : یم  اـهنآ  زا  یخرب  رکذ  هب  هک  تسا  ناوارف  بش  زاـمن  تلیـضف  رد  موصعم  ناـیاوشیپ  يوس  زا  هدراو  تاـیاور 
( مالسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ترـضح  شّیـصو  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  زا  مالـسلا )

زامن هب  داب  وت  رب  و  بش ، زامن  هب  داب  وت  رب  و  بش ، زامن  هب  داب  وت  رب  و  راپـسب ... رطاخ  هب  منک  یم  شرافـس  زیچ  دـنچ  هب  ارت  یلع  ای  دومرف :
تـسا رتهب  بش  لد  رد  زامن  تعکر  ود  دومرف : یم  هک  مدینـش  ربمایپ  زا  دیوگ : هک  تسا  هدش  لقن  سنا  زا  و  ص79 ) ج8 ، یفاک ، ، ) بش

ص148) ج87 ،  راحب ، تسوا ( . رد  هک  هچنآ  ایند و  زا 

بش زامن  تیفیک 

دـناوخ و دـیاب  بش  زامن  تین  هب  ار  نآ  تعکر  تشه  درک ، افتکا  اهنت  دـمح  هب  تعکر  ره  رد  ناوت  یم  و  تسا ، تعکر  هدزای  بش  زاـمن 
رد رازگزامن  هک  تسا  رتهب  ْرتِو و  زامن  تین  هب  تعکر  کـی  عْفَـش و  زاـمن  تین  هب  تعکر  ود  سپـس  تفگ ، مالـس  تعکر  ود  ره  زا  دـعب 

« ْوفَْعلَا  » هبترم دصیس  دعب  و  ِراّنلا » َنِم  َِکب  ِِذئاْعلا  ُماقَم  اذه  : » راب تفه  سپـس  و  ِْهَیلِإ » ُبُوتَاَو  ّیبَر  َهللا  ُرِفْغَتْـسَأ   » هبترم داتفه  رتو  زامن  تونق 
درازگ و دوجـس  عوکر و  دش  غراف  تونق  زا  نوچ  دـیامن و  اعد  شیوخ  يارب  دـعب  دـنک و  اعد  نانمؤم  زا  رفن  لهچ  يارب  هاگنآ  دـیوگب و 

. دنک اعد  دهاوخ  یم  هچ  ره  دعب  دهد و  ماجنا  ار  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترضح  حیبست  زامن ، زا  سپ  دیامن و  مامت  ار  زامن 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف ترضح  زامن 

لّوا تعکر  رد  دوب ، هدرک  وا  میلعت  مالسلا ) هیلع   ) لیئربج هک  درازگیم  زامن  تعکر  ود  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  هک  هدش  تیاور 
: دناوخ یم  ار  اعد  نیا  تفگ  یم  مالس  نوچ  دیحوت و  هروس  هبترم  دص  دمح  زا  دعب  مّود  تعکر  رد  رْدَق و  هروس  هبترم  دص  دمح  زا  دعب 

َۀَجْهَْبلا َسَِبل  ْنَم  َناْحبُـس  ِمیِدَْـقلا ، ِرِخاـْفلا  ِکـْلُْملا  ِيذ  َناْحبُـس  ِمیِظَْعلا ، ِخِذاـْبلا  ِلـالَْجلا  ِيذ  َناْحبُـس  ِفِینُْملا ، ِخـِماّشلا  ِّزِْعلا  ِيذ  َناْحبُـس  »
َوُه ْنَم  َناْحبُـس  ِءاوَْهلا ، ِیف  ِْریَّطلا  َْعقَو  يرَی  ْنَم  َناْحبُـس  افَّصلا ، ِیف  ِلْمَّنلا  ََرثَا  يرَی  ْنَم  َناْحبُـس  ِراقَْولاَو ، ِروُّنلِاب  يّدََرت  ْنَم  َناْحبُـس  َلامَْجلاَو ،
دوش غراف  حیبست  زا  نوچ  دروآ  یم  اجب  ار  زامن  نیا  هک  یسک  تسا  راوازـس  هدومرف : نیدجهتملا  حابـصم  رد  خیـش  ُهُْریَغ .» اذَکه  اذَکه ال 

دهاوخب و ادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  یلیاح و  زجاح و  نودب  نیمزب  ار  دوخ  دوجـس  عِضاوم  همه  دنابـسچب  دیامن و  هنهرب  ار  اهعارذ  اهوناز و 
ُهَنوُد َْسَیل  ْنَم  ای  یـشُْخی ، ٌهلِإ  ُهَقْوَف  َْسَیل  ْنَم  ای  یعُْدی ، ٌّبَر  ُهَْریَغ  َْسَیل  ْنَم  ای  : » دیوگب هدجـس  لاح  نامه  رد  دهاوخ و  یم  هچنآ  دنک  اعد 
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ّالِإ ِلاؤُّسلا  ِةَْرثَکیلَع  ُدادْزَی  ْنَم ال  ای  یـشُْغی ، ٌباَّوب  َُهل  َْسَیل  ْنَم  ای  یـشُْری ، ٌبِجاح  َُهل  َْسَیل  ْنَم  اـی  یتُْؤی ، ٌریِزَو  َُهل  َْسَیل  ْنَم  اـی  یقَُّتی ، ٌکـِلَم 
« اذـک اذـک و   » هملک ياجب  و  «. اذَـکَو اذَـک  یب  ْلَْعفاَو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ًاْحفَـصَو ، ًاْوفَع  ّـالِإ  ِبُونُّذـلا  ِةَْرثَک  یلَعَو  ًادوُج  َو  ًاـمَرَک 

. دهاوخب ادخ  زا  ار  دوخ  تاجاح 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف ترضح  زا  رگید  زامن 

( مالسلا هیلع   ) قداص ترـضح  تمدخ  هعمج  زور  یبلح  ّیلع  نب  دّمحم  هک  ناوفـص  زا  دنا  هدرک  تیاور  سواط  نب  دّیـس  یـسوط و  خیش 
زا رتهب  ار  یسک  نم  دومرف : ترضح  دشاب . لامعا  نیرتهب  زور  نیا  رد  هک  یئامرف  میلعت  یلمع  ارم  مهاوخ  یم  درک : ضرع  دش و  بایفرش 
ره دومرف : سپس  مرادن . ناشن  تخومآ  وا  هب  ترـضح  هچنآ  زا  رتهب  ار  يزیچ  مرادن و  غارـس  ربمایپ  دزن  مالـسلا ، ) اهیلع   ) همطاف ترـضح 
رد دـیحوت ، هبترم  هاجنپ  دـمح  زا  دـعب  لّوا  تعکر  رد  دـناوخب  مالـس و  ودـب  درازگ  زامن  تعکر  راهچ  دـنک و  لسغ  هعمج  زور  رد  سک 
زا دعب  مراهچ  تعکر  رد  َْتلِزلُز " و  اذِإ  هبترم "  هاجنپ  دمح  زا  دعب  مّوس  تعکر  رد  ِتایِداْعلاَو "   " هبترم هاجنپ  دمح  زا  دـعب  مّود  تعکر 

ِةَدافِِول َّدَعَتْـسا  َِوا  َّدَعَا  َْوأ  َأَّبَعَت  َْوأ  َأَّیَهَت  ْنَم  يِدِّیَـسَو  یِهلِإ  : » دناوخب اعد  نیا  دوش  غراف  زامن  زا  نوچ  ِهللا "  ُرْـصَن  َءآج  اذِإ   ) هبترم هاجنپ  دـمح 
َكِدـِئاوَف َءاجَر  يِدادِْعتْـساَويِدادْعِإَو ، ِیتَِئبْعَتَو  ِیتَِئیْهَت  َْتناـک  یِهلِإ  اـی  َکـَْیلِإَف  ِهِِزئاوَجَو ، ِِهلِـضاوَفَو  ِِهِلئاـنو  ِهِدـِئاوَفَو  ِهِدـْفِر  َءاـجَر  قُولْخَم 

لَمَِعب َِکتآ  َْمل  یِّنِإَف  ِلئان ، ُۀَّیِطَع  ُهُصُْقنَت  الَو  ِِلئاّسلا ، ُۀـَلَأْسَم  ِْهیَلَع  ُبیَِخت  ْنَم ال  ای  َکـِلذ ، ْنِم  ِیْنبِّیَُختـالَف  َكِِزئاوَجَو ، َکـِِلئانَو  َکـِفوُْرعَمَو 
َمیظَع وُجْرَأ  َُکْتیَتَأ  ْمِْهیَلَعَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِِهْتَیب  َلـْهَأَو  ًادَّمَُحم  ّـالِإ  ِِهتَعافَِـشب ، َکـَْیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  ُُهتْوَجَر  قُولْخَم  ِۀَعافَـش  ـالَو  ُُهْتمَّدَـق ، حـِلاص 

، ِةَرِفْغَْملِاب ْمِْهیَلَع  َتْدُـج  ْنَأ  ِمِراحَْملا  یَلَع  ْمِِهفوُکُع  ُلوُط  َکْعَنْمَی  ْمَلَف  ِمِراحَْملا ، یَلَع  ْمِِهفوُکُع  َدـْنِع  َنِیئِطاْخلا  یَلَع  ِِهب  َتْدُـعيِذَّلا  َكِْوفَع 
َّالِإ َمیِظَْعلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِإَف ال  َمیِظَْعلا ، َِیْبنَذ  ِیل  َرِفْغَت  ْنَأ  َنیِرِهاّطلا  ِِهلآَو  دَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  ِءاطَْخلِاب ، ُداّوَْعلا  اـَنَأَو  ِءاـمْعَّنلِاب ، ُداّوَْعلا  يِدِّیَـس  َْتنَأَو 

«. ُمیظَعای ُمیِظَعای  ُمیِظَعای  ُمیِظَعای  ُمیِظَعای  ُمیِظَعای  ُمیِظَعای  ، ُمیِظَْعلا

( مالسلا هیلع   ) نامَّزلا بحاص  ترضح  زامن 

ُُدبْعَن َكاّیِإ  هب "  نوچ  ار و  دْـمَح  هروس  تعکر  ره  رد  یناوخ  یم  تسا  تعکر  ود  ُهَجَرَف  یلاعَت  ُهللا  َلَّجَع  ناـمَّزلا  بحاـص  ترـضح  زاـمن 
یم رابکی  ار  ٌدَحَأ "  ُهللا  َوُه  ُْلق  دـعب "  یناوخ و  یم  ار  هروس  هیقب  سپـس  ینک و  یم  رارکت  هبترم  دـص  ار  نآ  يدیـسر  ُنیِعَتْـسَن "  َكاّیِإَو 
اِمب ُضْرَـألا  ِتَقاـضَو  ُءاـطِْغلا ، َفَشَْکناَو  ُءاـفَْخلا ، َحَِربَو  ُءـالَْبلا ، َمُظَع  َّمُهّللَا   : » یناوخیم ار  اـعد  نیا  يدـش  غراـف  زاـمن  زا  نوچ  یناوخ و 

، ْمِِهتَعاِطب انَتْرَمَأ  َنیِذَّلَا  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِءاخَّرلاَو . ِةَدِّشلا  ِیف  ُلَّوَعُْملا  َْکیَلَعَو  یکَتْشُْملا ، ِّبَر  ای  َْکَیلِإَو  ُءامَّسلا ، ِتَعِسَو 
ای ُِّیلَع  ای  ُّیلَع  ای  ُدَّمَُحم  ای  َياِیفاک ، اـمُکَّنِإَف  ِیناـیِفِْکا  ُدَّمَُحم ، اـی  ُِّیلَع  اـی  ُِّیلَع  اـی  ُدَّمَُحم  اـی  ُهَزازْعِإ ، ْرِهْظَاَو  ْمِهِِمئاـِقب ، ْمُهَجَرَف  َّمُهّللا  ِلِّجَعَو 
ای َيالْوَم  ای  ِنامَّزلا ، َبِحاص  ای  َيالْوَم  ای  َياِظفاح ، امُکَّنِإَف  ِیناظَفِْحا  ُدَّمَُحم ، ای  ُِّیلَع  ای  ُِّیلَع  ای  ُدَّمَُحم  ای  َيارِـصان ، امُکَّنِإَف  ِینارُْـصنُا  ُدَّمَُحم ،

«. َنامالا َنامالا  َنامَألَا  ِینْکِرْدَأ ، ِینْکِرْدَأ  ِینْکِرْدَأ  َثْوَْغلا ، َثوَْغلا  َثوَْغلَا  ِنامَّزلا ، َبِحاص  ای  َيالْوَم  ای  ِنامَّزلا ، َبِحاص 

تجاح زامن 

هب یفاک  باتک  رد  هللا ) همحر   ) ینیلک موحرم  هک  تسا  يزامن  اهنآ  هلمج  زا  تسا و  هدـش  تیاور  یفلتخم  ياه  تروص  هب  تجاـح  زاـمن 
يور وت  هب  یلکشم  نوچ  دومرف : نم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  دیوگیم : هک  تسا  هدرک  تیاور  ریـصق  میحرلادبع  زا  ربتعم  دنس 
مالـس نوچ  و  نک ، هیده  ترـضح  نآ  هب  ار  نآ  رازگب و  زامن  تعکر  ود  سپـس  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هب  روایب  هانپ  دروآ ،
دَّمَُحم َحُور  ْغَِّلبَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ُمالَّسلا ، ُعِجرَی  َْکَیلِإَو  ُمالَّسلا ، َْکنِمَو  ُمالَّسلا  َْتنَأ  َّمُهّللَا  : » ناوخب ار  اـعد  نیا  یتفگ 

ِْنیَتَعْکَّرلا ِْنیَتاه  َّنِإ  َّمُهّللَا  ُُهتاکََربَو . ِهللا  ُۀَـمْحَرَو  ْمِْهیَلَع  ُمالَّسلاَو  ُمالَّسلا ، ُمُْهنِم  َّیَلَع  ْدُدْراَو  یِمالَـس ، َنِیقِداصلا  ِۀَِّمئالا  َحاوْرَأ  َو  ُمـالَّسلا ، یِّنِم 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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سپـس َنینِمْؤُملا .» َِّیلَو  ای  َِکلوُسَر  ِیفَو  َکـِیف  ُتْوَجَرَو  ُْتلَّمَأ  اـم  اـمِْهیَلَع  ِیْنِبثَأَـف  َمَّلَـس   َ هلآ و ِ و  ْهیَلَع ُهللا  یَّلـص  ِهللا  ِلوُسَر  یلِإ  یِّنِم  ٌۀَّیِدَـه 
هاگنآ َنیِمِحاّرلا .» َمَحْرَأ  ای  ِمارْکإلاَو ، ِلالَْجلا  اَذ  ای  َْتنَأ ، َّالِإ  َهلِإال  ُّیَح  ای  ُتوُمَیال ، ُّیَح  ای  ُموُّیَق ، ای  ُّیَح  ای  : » وگب هبترم  لهچ  نک و  هدـجس 

لهچ ار  اعد  نیمه  راذگب و  نیمز  هب  ار  پچ  هنوگ  دعب  وگب  راب  لهچ  یتفگ  هدجس  رد  هک  ار  اعد  نیمه  راذگ و  نیمز  رب  ار  تسار  هنوگ 
راذگب دوخ  ندرگيور  ار  اه  تسد  دعب  ناوخب ، ار  نآ  هبترم  لهچ  نک و  دنلب  ار  تسار  تسد  رادرب و  هدجس  زا  رس  سپ  نک ، رارکت  راب 
هچنانچ امن و  هیرگ  هب  عورـش  ریگب و  پچ  تسد  هب  ار  دوخ  نساحم  سپـس  وگب ، ار  اعد  نآ  هبترم  لهچ  نک و  هراشا  هباّبـس  تشگنا  اـب  و 
َکَیلِإَو ِهللا  َیلِإ  وُکْـشَأ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ِهّللا َلوُـسَر  اـی  ُدَّمَُحم  اـی  : » وـگب ریگب و  دوـخب  يراز  هـیرگ و  تلاـح  ینک  هـیرگ  یتـسناوتن 

سفن کی  هزادنا  هب  لاح  نامه  رد  نک و  هدجس  سپـس  ِیتَجاح .» ِیف  ِهللا  َیلِإ  ُهَّجََوتَأ  ْمُِکبَو  ِیتَجاح ، َنیِدِشاّرلا  َِکْتَیب  ِلْهَأ  یلِإو  ِیتَجاح ،
، دروآ اج  هب  ار  لمع  نیا  هک  یسک  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هاوخب . ادخ  زا  ار  تتجاحو  تسرف  تاولص  دعب  ُهللاَا ،» ای  ُهللاَا  ای  : » وگب

. ددرگ هدروآرب  وا  تجاح  هکنآ  زج  دزیخنرب  دوخ  ياج  زا  هک  منک  یم  تنامض  لجوّزع  يادخ  يوس  زا  نم 

راّیط رفعج  زامن 

و تسا ، هریبک  ناهانگ  ندش  هدیشخب  نآ ، تلیضف  نیرتمهم  هک  هدش ، دراو  ربتعم  رایسب  دنـسو  تلیـضف  اب  مالـسلا ) هیلع   ) راّیط رفعج  زامن 
دـمح و زا  سپ  تعکر  ره  رد  یتعکر ، ود  زامن  ود  تسا ؛ تعکر  راهچ  نآ  یگنوگچو  تسا ، هعمج  زور  رهظ  زا  شیپ  نآ  تاقوا  لـضفا 

عوکر رکذ  زا  سپ  عوکر  رد  و  ُرَبْکَأ ،» ُهللاَو  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  الَو  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  ِهللا  َناْحبُس  : » دیوگب هبترم  هدزناپ  دنک ، عوکر  هک  نآ  زا  لبق  هروس ،
هد هدجس  ود  نیب  سولج  رد  و  هبترم ، هد  هدجس  رکذ  زا  دعب  هدجـس  رد  و  هبترم ، هد  مایق  لاح  رد  عوکر  زا  سپ  و  دیوگب ، ار  نآ  هبترم  هد 

عومجم هک  دنک ، لمع  ّتیفیک  نیمه  هب  تعکر  راهچ  ره  رد  و  دیوگب ، هبترم  هد  مود  هدجس  زا  سپ  و  هبترم ، هد  مود  هدجـس  رد  و  هبترم ،
اذِإ  » هروس دمح ، زا  سپ  لّوا  تعکر  رد  هک  تسا  لضفا  یلو  هدشن ، نّیعم  زامن  نیا  رد  یـصوصخم  هروس  و  دوش ، یم  حیبست  دصیـس  نآ 

« ٌدَحَأ ُهللا  َوُه  ُْلق   » مراهچ تعکر  رد  و  هّللا » ُرْـصَن  َءاج  اذِإ   » مّوس تعکر  رد  و  تایِداْعلاَو »  » هروس دـمح ، زا  دـعب  مّود  تعکر  رد  و  َتلِْزلُز »
َناْحبُس َراقَْولاَو ، َّزِْعلا  َسَِبل  ْنَم  َناْحبُس  : » دیوگب تاحیبست  ِمامتا  زا  سپ  مراهچ  تعکر  زا  مود  هدجـس  رد  تسا  بحتـسم  زین  و  دناوخب . ار 
َناْحبُس ِمَعِّنلاَو ، ِّنَْملا  ِيذ  َناْحبُس  ُهُْملِع ، ءْیَش  َّلُک  یصْحَأ  ْنَم  َناْحبُـس  َُهل ، ّالِإ  ُحِیبْسَّتلا  یِغَْبنَی  ْنَم ال  َناْحبُـس  ِِهب ، َمَّرَکَتَو  ِدْجَْملِاب  َفَّطَعَت  ْنَم 

ِیتَّلا ِۀَّماّتلا  َِکتاِملَکَو  ِمَظْعالا ، َکِمْـساَو  َِکباتِک ، نِم  ِۀَـمْحَّرلا  یَهَتنُمَو  َکِشْرَع ، ْنِم  ِّزِْعلا  ِدـِقاعَِمب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِمَرَْکلاَو . ِةَرْدـُْقلا  ِيذ 
دهاوخب ادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  اذَکَو » اذَک  ِیب  ْلَْعفاَو   » ياج هب  و  اذَکَو .» اذَکِیب  ْلَْعفاَو  ِِهْتَیب  ِلْهَأَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ًالْدَـعَو ، ًاقْدِـص  ْتَّمَت 

ای َّبر  ای  : » دیوگب درادرب و  اعد  هب  ار  اه  تسد  زامن  تعکر  راهچ  مامتا  زا  سپ  تسا  ّبحتـسم  یلاعت و  هّللا  ءاش  نإ  دوش  یم  هدروآرب  هک 
« ُهللاَا ای  ُهللاَا  ای   » و سفن ، کی  هزادنا  هب  ِّبَر » ِّبَر   » و سفن ، کی  ردق  هب  دـنک  رارکت  ار  ُهّابَر » ای  ُهّابَر  ای   » هملک زین  سفن و  کی  ردـق  هب  َّبر »

تفه ُنامْحَر » ای  ُنامْحَر  ای   » دعب و  سفن ، کی  هزادنا  هب  ُمیِحَر » ای  ُمیِحَر  ای   » و سفن ، کی  هزادنا  هب  ُّیَح » ای  ُّیَح  ای   » و سفن ، کی  ردق  هب 
، َْکیَلَع ِءانَّثلِاب  ُقِْطنَأَو  َكِدْـمَِحب ، َلْوَْقلا  ُحـِتَْتفَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » دـناوخب ار  اعد  نیا  هاگنآ  دـیوگب و  هبترم ، تفه  َنیِمِحاّرلا » َمَحْرَأ  ای   » و هبترم ،

َْمل نَمَز  َّيَأَو  َكِدْجَم ؟ ِۀَفِْرعَم  ُْهنُک  َِکتَقِیلَِخل  ّینَأَو  َكِدْجَم  َدَـمَأَو  َِکئانَث ، َۀَـیاغ  ُُغْلبَی  ْنَمَو  َْکیَلَع ، ِیْنُثاَو  َکِحْدَِـمل ، َۀَـیاغ  الَو  َكُدِّجَُماَو 
ًافوُطَع ْمِْهیَلَع  َْتنُکَف  َِکتَعاط ، ْنَع  َکِضْرَأ  ُناّکُـس  َفَّلََخت  َکِْـملِِحب  َنِیِبنْذُْـملا  یَلَع  ًاداّوَع  َكِدْـجَِمب ، ًاـفوُصْوَم  َِکلْـضَِفب ، ًاحوُدْـمَم  ْنُکَت 

«. ِمارْکِْالاَو ِلالَْجلاوُذ  ُناّنَْملا  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ای ال  َکِمَرَِکب ، ًاداّوَع  َِکلْضَِفب ، ًاداوَج  َكِدوُِجب ،

هّجح يذ  لّوا  ههد  لامعا 

تیاهن شیاین  زامن و  تدابع و  رد  نیعبات  هباحص و  ياحَلُص  دش  یم  لخاد  هام  نیا  نوچ  ور  نیا  زا  و  تسا ، فیرش  ياه  هام  زا  هّجح  يذ 
تکرب تلیـضف و  ِتیاهن  رد  و  تسا ، هدـش  رکذ  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  تامولعم » ماّیا   » نآ لّوا  ههد  ماـّیا  و  دنتـشاد . ار  ماـمتها  یعس و 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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یمن رتبوبحم  ههد  نیا  زا  یلاعت  ّقح  دزن  یماّیا  چیه  رد  تدابع  ریخ و  لمع  هک  هدـش : تیاور  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  تسا .
ود ندـناوخ  مّود : دراد . ار  رمُع  ماـمت  هزور  باوـث  هک  ههد  نیا  لّوا  زور  ُهن  نـتفرگ  هزور  لّوا : تسایلاـمعا : هـهد  نـیا  يارب  زا  و  دـشاب ،

َنِیثَلث یسُومانْدَعاوَو  هیآ "  و  دیحوت ، هبترم  کی  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  ههد ، نیا  ياه  بش  مامت  رد  ءاشع  برغم و  نیب  زامن  تعکر 
ار َنیِدِـسْفُْملا "  َلِیبَس  ِْعبَّتَت  الَو  ِْحلْـصَأَو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُره  ِهیِخَِال  یـسُوم  َلاـقَو  ًۀَـلَیل  َنیَِعبْرَأ  ِهِّبَر  ُتاـقیِم  َّمَتَف  رْـشَِعب  اـهانْمَْمتَأ  َو  ًۀَْـلَیل 
خیش و هک  ار ، اعد  نیا  برغم  زا  شیپ  حبص و  زامن  زا  دعب  هفَرَع  زور  رصع  ات  لّوا  زور  زا  مّوس : دوش . کیرـش  نایجاح  باوث  اب  ات  دناوخب 

ْدَقَو اهَْتفَّرَـشَو ، ِماّیالا  َنِم  اهِْریَغ  یَلَع  اـهَْتلَّضَف  ِیتَّلا  ُماـّیالا  ِهِذـه  َّمُهّللَا  : » دـناوخب دـنا  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح  زا  دـّیس 
ِلآَو دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َکـِئامْعَن . ْنِم  اـهِیف  اـْنیَلَع  ْعِسْوَأَو  َکـِتاکََرب ، ْنِم  اـْنیَلَع  ْلِْزنَأَـف  َکـِتَمْحَرَو ، َکِّنَِمب  اـهِینَتْغََّلب 

ایَو يوْکَـش ، ِّلُک  َعِضْوَم  ای  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  یـضَْرتو . ُّبُِحت  اِمب  اهِیف  ِلَمَْعلاَو  ینِْغلاَو ، ِفافَْعلاَو  يدُْـهلا  ِلِیبَِسل  اـهِیف  انَیِدـْهَت  ْنَأَو  دَّمَُحم ،
اَنل َبیِجَتْـسَتَو  َءالَْبلا ، اَهِیف  اّنَع  َفِشْکَت  ْنَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  ۀَّیِفَخ ، ِّلُک  َِملاعایَو  ءَالَم ، ِّلُکَدِهاش  ایَو  يوَْجن ، ِّلُک  َعِماس 

ِلْهَأَو َِکلوُسَر  ِۀَـعاطَو  َِکتَعاط  ْنِم  اْنیَلَع  َتْضَرَْتفا  اَـم  یلَعَو  یـضَْرتَو ، اـنَّبَر  ُّبُِحت  اـِمل  اـهِیف  اـنَقِّفَُوتَو  اـنَنیُِعتَو ، اـهِیف  اـنَیِّوَُقتَو  َءاعُّدـلا ، اَـهِیف 
الَو ِءاعُّدـلا ، ُعیِمَـس  َکَّنِإ  اضِّرلا ، اَهِیف  اـَنل  َبَهَت  ْنَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َنیِمِحاّرلا  َمَحْرَأ  اـی  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َکـِتَیالِو .
ِلآَو دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِدُولُْخلا . َراد  اـهِیف  اـَنل  ْبِجْوَأَو  ِبُویُْغلا ، َماـّلَع  اـی  ِبُونُّذـلا  َنِم  اـنْرِّهَطَو  ِءاـمَّسلا ، َنِم  اـهِیف  ُلِْزُنت  اـم  َْریَخ  اـْنمِرَْحت 

ِةَرِخْالاَو اْینُّدـلا  ِجـِئاوَح  ْنِم  ًۀَـجاح  الَو  ُهَْتیَّدَأ ، ّالِإ  ًاِبئاغ  الَو  ُهَْتیَـضَق ، ّالِإ  ًاْنیَد  الَو  ُهَتْجَّرَفّالِإ ، ًاّمَه  الَو  ُهَتْرَفَغّالِإ ، ًاْبنَذ  اهِیف  اَنل  ْكُْرتَت  الَو  دَّمَُحم ،
َنیِـضَرالا َّبَر  اـی  ِتاوَعَّدـلا ، َبیُِجم  اـی  ِتارَبَْعلا ، َمِحار  اـی  ِتاـّیِفَْخلا ، َِملاـع  اـی  َّمُهّللَا  ٌریِدَـق . ءْیَـش  ِّلُـک  یلَع  َکَّنِإ  اـهَتْرَّسَیَو ، اهَْتلَّهَـس  ّـالِإ 

َنیِِزئاْفلاَو ِراّنلا ، َنِم  َِکئاقَلُطَو  َِکئاقَتُع  ْنِم  اـهِیف  اـْنلَعْجاَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  ُتاوْصـالا ، ِْهیَلَع  َُهباـشَتَت  ـال  ْنَم  اـی  ِتاواـمَّسلاَو ،
زا زور  ره  رد  مراهچ : ًامِیلْسَت .» ْمِْهیَلَع  ْمِّلَسَو  َنیِعَمْجَأ ، ِِهلآَودَّمَُحمانِدِّیَـس  یلَع  ُهللا  یَّلَـصَو  َنیِمِحاّرلا ، َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب ، َنیِجاّنلا  َِکتَّنَِجب ،

چنپ نآ  و  دناوخب ، ههد  نیا  رد  هک  هدروآ  هیده  یـسیع  ترـضح  يارب  دنوادخ  يوس  زا  لیئربج  ترـضح  هک  ار  ییاعد  جنپ  دناوخب  ههد 
(2 «. ) ٌریِدَـق ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِـیب  ُدْـمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ـال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  ( ) 1 : ) تسا نیا  اـعد 
، َُهل َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  ( ) 3 «. ) ًاَدلَو الَو  ًۀَبِحاص  ْذِخَّتَی  َْمل  ًادَمَـص  ًادَحَأ  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  )
، ُدْـمَْحلا َُهلَو  ُکـْلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیِرَـش  ـال  ُهَدْـحَو  ُهللا  ـَّالِإ  َهـلِإ  ـال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  ( ) 4 «. ) ٌدَـحَأ ًاوـُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ْدـَلُوی  َملَو  ْدـِلَی  مـَل  ًادَمَـصًادَحَأ 

ِهللا َءارَو  َْسَیل  اـعَد ، ْنَِمل  ُهللا  َعِمَـس  یفَکو ، ُهللا  َِیبْـسَح  ( ) 5 «. ) ٌریِدَـق ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِـیب  ُتوُمَی ، ـال  ٌّیَح  َوُهَو  ُتیُِمیَوِییُْحی ،
ره ندناوخ  يارب  يرایسب  باوث  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترضح  یلوُْالاَو .» َةَرِخْالا  ِهِّلل  َّنَأَو  َءَّرَبَت ، ْنَّمِم  ٌءيَِرب  ُهَّنَأَو  اعَد ، اِمب  ِهِّلل  ُدَهْشَأ  یهَْتنُم ، 

( مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما زا  هک  ار  تالیلهت  نیا  ههد  نیا  ِزور  ره  رد  دناوخب  مجنپ : تسا . هدرک  لقن  راب ، دص  ار  اعد  جنپ  نیا  زا  مادـک 
ِجاْومَأ َدَدَع  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  ِروُهُّدلاَو ، ِیلایَّللا  َدَدَع  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  . » تسا رتهب  دناوخب  هبترم  هد  يزور  رگا  و  رایسب ، باوث  اب  تسا  هدش  تیاور 

َدَدَع ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  َِربَْولاَو ، ِْرعَّشلا  َدَدَـع  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  ِرَجَّشلاَو ، ِكْوَّشلا  َدَدَـع  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  َنوُعَمْجَی ، اّمِم  ٌْریَخ  ُُهتَمْحَرَو  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  ِروُُحْبلا ،
ِّرلا َدَدَع  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  " ال  َسَّفَنَت ،  اذِإ  ِْحبُّصلا  ِیفَو "   " َسَعْسَعاذِإ ،  ِْلیَّللا  ِیف  ُهللا "  َّالِإ  َهلِإ  ال  ِنُویُْعلا ، ِحَْمل  َدَدَع  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  ِرَدَْملاَو ، ِرَجَْحلا 
نآ رد  و  تسا ، یکرابم  رایسب  زور  هّجح : يذ  لّوا  زور   " ِروُّصلا .»  ِیف  ُخَْفُنی  ِمْوَییلِإ "  ِمْوَْیلا  َنِم  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  ِروُخُّصلاَو ، يِرارَبلا  ِیف  ِحای 
قبط و  مالـسلا ، ) اـهیلع   ) همطاـف ترـضح  زاـمن  ندـناوخ  مّود : دراد . ار  هاـم  داتـشه  هزور  باوـث  هـک  هزور  لّوا : تـسا : دراو  لـمع  دـنچ 
کی دـمح  تعکر  رهرد  مالـسلا ، ) هیلع   ) نینمؤملاریمازامن لـثم  یتعکر ، ود  زاـمن  ود  تسا ؛ تعکر  راـهچ  هدرک ، لـقن  خیـش  هکیتیاور 

ِلالَْجلا ِيذ  َناْحبُـس  ِفِینُْملا ، ِخِماّشلا  ِّزِْعلا  ِيذ  َناْحبُـس  : » دیوگب و  دناوخب ، ار  ترـضح  حیبست  زامن ، زا  دعبو  هبترم ، هاجنپ  دیحوت  و  هبترم ،
َناْحبُـس ِءاوَْهلا ، ِیف  ِْریَّطلا  َْعقَو  يرَی  ْنَم  َناْحبُـس  افَّصلا ، ِیف  ِۀَلْمَّنلا  ََرثَا  يرَی  ْنَم  َناْحبُـس  ِمیِدَْـقلا ، ِرِخاْفلا  ِْکلُْملا  ِيذ  َناْحبُـس  ِمیِظَْعلا ، ِخِذاْبلا 

ره دعب  و  هبترم ، کی  دـمح  تعکر  ره  رد  درازگ ، زامن  تعکر  ود  رهظ ، ناذا  زا  شیپ  تعاس  مین  مّوس : ُهُْریَغ .»  اذَـکه  الَو  اذَـکه  َوُه  ْنَم 
ِیبْسَحِیبْسَح :» دیوگب زور  نیا  رد  دسرتب  یملاظ  زا  سک  ره  مراهچ : دناوخب . هبترم  هد  ار  ردق ، هروس  یـسرکلا و  ۀـیآ  دـیحوت و  زا  مادـک 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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جیوزت نیخیش  تیاور  هب  و  هدش ، ّدلوتم  مالـسلا ) هیلع   ) لیلخ میهاربا  ترـضح  زور  نیا  رد  هک  نادب  و  ِیلاِحب .» َکُْملِع  ِیلاؤُس  ْنِم  ِیبْسَح 
ترضح تداهش  يرمق ، يرجه  هدراهچ  دص و  لاس  متفه : زور  دشاب . یم  زور  نیا  رد  مالـسلا ) امهیلع   ) نینمؤملا ریما  اب  همطاف  ترـضح 

و دراد ، تلیضف  شا  هزورو  تسا ، هَیِوْرت  زور  متـشه : زور  تسا . هعیـش  نزُح  زور  هک  هدش ، عقاو  هنیدم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دّمحم  ماما 
یلایل زا  هک  هفرع ، بش  مهن : بش  تسا . هتسناد  بحتسم  ار  زور  نیا  لسغ  دیهش  خیش  و  تسا ، هانگ  لاس  تصـش  هراّفک  هک  هدش  تیاور 

هب ار  بش  نآ  هک  یـسک  و  تسا ، باجتـسم  نآ  رد  اعد  و  لوبقم ، بش  نآ  رد  هبوت  و  تسا ، تاجاحلایـضاق  اـب  تاـجانم  بش  هکّربتم و 
. دوش یم  رکذ  مّوس  لصف  لّوا  شخب  رد  هک  تسا  لمع  دنچ  بش  نآ  يارب  زا  و  دراد ، تدابع  لاس  داتفه  دص و  رجا  دروآ  رس  هب  تدابع 
هب ار  شیوخ  ناگدنب  یلاعت  قح  هک  تسا  يزور  و  تسا ، هدشن  هدیمان  دیع  مسا  هب  هچ  رگا  تسا ، همیظع  دایعا  زا  و  هفرع ، زور  مُهن : زور 

رت و هدـنار  ریقح و  راوخ و  زور  نیا  رد  ناطیـش  و  هدـینارتسگ ، ناـشیا  يارب  ار  دوخ  ناـسحا  دوج و  و  هدـناوخ ، دوـخ  تعاـطا  تداـبع و 
هکم تارایز  هیعدا و   ) هفرع زور  لامعا  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا ، لمع  دـنچ  زور  نیا  يارب  دوب . دـهاوخ  تاقوا  همه  زا  رت  نیگمـشخ 
نیا رد  نامـسآ  ياهرد  و  تسا ، بحتـسم  اهنآيایحا  هک  تسا  یبش  راهچ  هلمج  زا  هکّربتم و  یلاـیل  زا  مهد : بش  دـمآ . دـهاوخ  همرکم )

ای ِۀَّیِطَْعلِاب ، ِْنیَدَْیلا  َطِساب  ای  ِۀَّیِرَْبلا ، یَلَع  ِلْضَْفلا  َِمئاد  ای  : » ياعد و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترایز  نآ  رد  تسا  ّتنـس  و  تسا ، زاب  بش 
ناـبرق دـیعزور  مهد : زور  ِۀَّیِـشَْعلا .» ِهِذـه  ِیف  یلُْعلا  اَذ  اـی  اـَنل  ْرِفْغاَو  ۀَّیِجَـس ، يرَْولا  ِْریَخ  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  ِۀَِّینَّسلا ، ِبِهاوَْملا  َبِحاـص 

. دمآ دهاوخ  همرکم ) هکم  تارایز  هیعدا و   ) رد نآ  لامعایضعبو  ، تسا یفیرش  زور  رایسبو 

ریدغ دیع  لامعا 

دیع و  مالـسلا ) مهیلع   ) دّمحم لآ  دیع  هک  ارچ  تسا ، رادروخرب  یّـصاخ  ّتیمها  زا  مالـسلا ، ) مهیلع   ) تیب لها  ناوریپ  يارب  ریدـغ ، دـیع 
ریدغ رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زور  نیا  رد  دشاب . یم  يرایـسب  تسادـق  تمرح و  ياراد  هّمئا  دزن  و  تسا ، يربهر  تلادـع و 

رایـسب دـنا  هتـشون  كرابم  زور  نیا  يارب  هک  یلامعا  دومرف . بوصنم  شیوخینیـشناج  تیـالو و  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  مخ 
ترـضح تراـیز  مّوـس : لـسغ . مّود : دراد . رایـسب  شاداـپ  تسا و  ناـهانگ  هراّـفک  هک  هزور ، لّوا : تسا : ریز  لـمع  دـنچ  هلمج  زا  تسا ،

رْدَق هروس  دمح  زا  دـعب  لّوا  تعکر  رد  تسا  رتهب  زامن و  تعکر  ود  مراهچ : هّللا .» ُنیما  ترایز   » صوصخب مالـسلا ، ) هیلع   ) نینمؤملاریما
سپس ِِهللا ، ) ًارْکُش   ) دنک ادخ  رکش  هبترم  دصو  دور  هدجـس  هب  زامن  نایاپ  زا  سپو  دناوخب  ار  دیحوت  هروس  دمح  زا  دعب  مّود  تعکر  رد  و 

ِْدَلت َْمل  ٌدَمَص ، ٌدَحَأ  ٌدِحاو  َکَّنَأَو  ََکل ، َکیِرَـش  َكَدْحَو ال  َدْمَْحلا  ََکل  َّنَِأب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » دناوخب اراعد  نیاو  درادرب  هدجـس  زا  رس 
ْنِم َناک  امَک  نْأَش ، ِیف  مْوَی  َّلُک  َوُه  ْنَم  ای  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َُکلوُسَرَو ، َكُدـْبَع  ًادَّمَحَم  َّنَأَو  ٌدَـحَأ ، ًاوُفُک  َکـَل  ْنُکَی  َْملَو  ْدـَلُوت ، َْملَو 

َْکنِم ًالُّضَفَت  یِْقلَخ ، إَدَْـتبُمِیف  َِکلذـِل  ِینَتْقَّفَوَو  َِکتَوْعَد ، ِلْهَأَو  َِکنیِد ، ِلْهَأَو  َِکَتباجِإ ، ِلْهَأ  ْنِم  ِینَْتلَعَج  ْنَأـِب  َّیَلَع  َْتلَّضَفَت  ْنَأ  َکـِنْأَش 
َدَْعب ًادیِدَْجت  ِیل  َدْهَْعلا  َِکلذ  َتْدَّدَـج  ْنَأ  یلِإ  ًۀَـمْحَرَو ، َْکنِم  ًۀَْـفأَر  ًامَرَک ، َمَرَْکلاَو  ًادوُج  َدوُْجلاَو  ًالْـضَف  َلْضَْفلا  َْتفَدْرَأ  َُّمث  ًادوُجَو ، ًامَرَکَو 

ْنِم ْنُکَْیلَف  َُهل ، ِینَْتیَدَـهَو  َّیَلَع ، ِِهب  َْتنَنَمَو  َِکلذ ، ِینَتْرَّکَذ  ْنَِأب  َکَتَمِْعن  َتْمَْمتَأَف  ًالِفاغ ، ًایِهاس  ًایِـسان  ًاّیِْـسنَم  ًایْـسَن  ُْتنُکَو  یِْقلَخ ، َكِدـیِدَْجت 
َِّمُتت ْنَأ  َنیِمِْعنُْملا  ُّقَحَأ  َکَّنِإَف  ضار ، یِّنَع  َْتنَأَو  َِکلذ  یلَع  ِیناّفَوَتَت  یّتَح  ِهِیْنُبلْـسَت  الو  َِکلذ ، ِیل  َِّمُتت  ْنَأ  َيالْوَمَو  يِدِّیَـسَو  یِهلِإ  ای  َِکنْأَش 

، َُهل َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ِهللاِاب  اّنَمآ   " ُریِصَْملا ،  َْکَیلِإَوانَّبَر  َکَناْرفُغ  ُدْمَْحلا " ، َکَلَف  َکِّنَِمب ، َکیِعاد  اْنبَجَاَو  انْعَطَأو  انْعِمَس  َّمُهّللَا  َّیَلَع . َکَتَمِْعن 
ِهللا ِدـْبَع  ِبلاط ، ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  َنِینِمْؤُملا  َیلْوَمَو  انالْوَم  ِةالاُوم  ِیف  َلوُسَّرلا  اَـنْعَبَّتاَو  ِهللا ، َیِعاد  اـْنبَجَاَو  اْنقَّدَـصَو  دَّمَحَم ، ِِهلوُسَِربَو 

، ِهللا ِْبیَغ  َۀَْـبیَعَو  ِهِْملِِعل ، ًاـنِزاخَو  ِهللا ، ِنیِدـِل  ًاـمَلَع  َنِیبُْـملا ، َّقَْحلا  ُهَنیِدَو  ُهَِّیبـَن  ِِهب  ِدِّیَؤُْملَا  ِِهتَّیَِرب ، یلَع  ِۀَّجُْحلاَو  ِرَبْکـالا  ِقیِّدِّصلاَو  ِِهلوُـسَریِخَاَو ،
ْرِفْغاَف انَّبَر  اّنَمآف ، ْمُکِّبَِرب  اُونِمآ  ْنَأ  ِنامیِِْالل  يِداُنی  ًایِدانُم  انْعِمَـسانَّنِإانَّبَر   " َّمُهّللَا ِِهتَّیَرب . ِیف  ُهَدِـهاشَو  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهللا  َنیِمَأَو  ِهللا ، ِّرِـس  َعِضْوَمَو 
انَّبَرای ّانِاَف   " َداعیِْملا ،  ُِفلُْخت  َکَّنِإ ال  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  انِزُْخت  الَو  َِکلُسُر  یلَع  انَتْدَعَو  ام  اِنتآَو  انَّبَر  ِراْربالا ، َعَم  انَّفََوتَو  اِنتائِّیَس  اّنَع  ْرِّفَکَو  اَنبُونُذ  اَنل 

انْرُـشْحاَو اْنیَّلََوت ، ام  انِّلَوَف  ِتوُغاّطلاَو ، ِْتبِْجلِاب  انْرَفَکَو  َنِینِمْؤُْملا ، َیلْوَم  اْنقَّدَـصَو  ُهاْنقَّدَـصَو  َلوُسَّرلا ، اَنْعَبَّتاَو  َکیِعاد ، اْنبَجَا  َکـِفُْطلَو  َکِّنَِمب 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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ًةَداقَو ًۀَِّمئَأ  ْمِِهب  انیِـضَرَو  ْمِِهتِّیَمَو ، ْمِهِّیَحَو  ْمِِهِبئاغَو  ْمِهِدِهاشَو  ْمِِهتَِینالَعَو  ْمِهِّرِِـسب  اّنَمآ  َنوُمِّلَـسُم ، ْمَُهلَو  َنُوِنقُوم ، َنُونِمُْؤم  ْمِِهب  ّانِاَف  اِنتَِّمئَأ ، َعَم 
ًابْرَح ْمَُهل  َبَصَن  ْنَم  ِّلُک  ْنِم  ِهللا  َیلِإ  اْنئَِربَو  ًۀَجِیلَو ، ْمِِهنوُد  ْنِم  ُذِخَّتَن  الو  ًالَدـَب ، ْمِِهب  یِغَْتبَن  ال  ِهِْقلَخ ، َنُود  ِهللا  َْنَیبَو  انَْنَیب  ْمِِهب  اُنبْـسَحَو  ًةَداسَو ،

ِّنِْجلا َنِم  ْمُهالاو  ْنَم  ِّلُکَو  ْمِهِعاْبتَأَو  ْمِهِعایْـشَأَو  ِۀََـعبْرالا  ِناثْوالاَو  ِتوُغاّطلاَو  ِْتبِْجلِاب  انْرَفَکَو  َنیِرِخْـالاَو ، َنِیلَّوـالا  َنِم  ِْسنِْـالاَو  ِّنِْجلا  َنِم 
، اُولاق ام  اُنلْوَقَو  ْمِْهیَلَعَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَُحم ، ُلآَو  ٌدَّمَُحم  ِِهب  َناد  اِمب  ُنیِدـَن  ّانَأ  َكُدِهُْـشن  اـّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِرِخآ . یلِإ  ِرْهَّدـلا  ِلَّوَأ  ْنِم  ِْسنِْـالاَو ،

ُْهنِم اوُءَّرَبَت  ْنَمَو  اّنََعل ، اُونََعل  ْنَمَو  اْنیَداع ، اْوَداع  ْنَمَو  اْنَیلاو ، اَْولاو  ْنَمَو  انْرَْکنَأ ، اوُرَْکنَأ  امَو  ، ّانِد ِِهب  اُوناد  امَو  اْنُلق ، ِِهب  اُولاق  ام  ِِهب ، اُوناد  ام  اـُننیِدَو 
، ُهاْنُبلْـسَت الَو  َِکلذ  اـَنل  ْمِّمَتَف  َّمُهّللَا  ْمِْهیَلَع . ِهللا  ُتاوَلَـص  اـنَِیلاوَم ، اـنْعَبَّتاَو  انیِـضَرَو  انْمَّلَـسَو  اـّنَمآ  ِْهیَلَع ، اـنْمَّحََرت  ِْهیَلَع  اوُمَّحََرت  ْنَمَو  ُْهنِم ، اـنْأَّرَبَت 
، ِیلاُون ْمُهاّیِإَو  ُّمَتَْأن  ْمِِهبَف  اُنتَِّمئَأ ، دَّمَُحم  ُلآ  ِْهیَلَع ، انَّتَمَأ  اذِإ  اْنتِمَاَو  ِْهیَلَع ، انَْتیَیْحَأ  اـم  اـِنیْحَأَو  ًاراعَتْـسُم ، ُْهلَعَْجت  ـالَو  انَدـْنِع  ًاـِتباث  ًاّرِقَتْـسُم  ُْهلَعْجاَو 
دور و هدجـس  هب  زاب  َنیِمِحاّرلا .» َمَحْرَأ  ای  َنوُضار ، َِکلِذب  ّانِاَف  َنِیبَّرَقُْملا ، َنِمَو  ِةَرِخْالاَو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُهَعَم  اْنلَعْجاَف  يِداُعن ، ِهللا  َّوُدَـع  ْمُهَّوُدَـعَو 
رد هک  دشاب  هتشاد  یسک  باوث  دروآ  اجب  ار  لمع  نیا  سک  ره  هک  هدش  تیاور  و  دیوگب . ِهِّلل » ًارْکُش   » هبترم دص  و  ِِهللا » ُدْمَْحلَا   » هبترم دص 
نآ رتهب  و  دشاب ، هدرک  تعیب  تیالو  رب  ترضح  نآ  اب  و  دشاب ، هدش  رضاح  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ترضح  دزن  ریدغ  دیع  زور 

تفالخ تماما و  هب  مخ  ریدغ  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تعاس  نآ  رد  ترـضح  هک  دراذگ ، لاوز  کیدزن  ار  زامن  نیا  هک  تسا 
َّمُهّللَا : » تسا هدرک  لقن  دیفم  خیـش  زا  سواط  نب  دیـس  هک  اعد ، نیا  ندناوخ  مشـش : هبدن . ياعد  ندناوخ  مجنپ : دومرف . بصن  مدرم  يارب 

َأَْدبَت ْنَأَو  ِّیلَعَو ، دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َکِْقلَخ ، َنُود  ِِهب  امُهَتْـصَصَخ  يِذَّلا  ِرْدَْقلاَو  ِنْأَّشلاَو  َکِِّیلَو ، ِّیلَعَو  َکِِّیبَن ، دَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ 
ِۀَـساسَو ِةَرِهاْبلا ، ِمالْعالاَو  ِةَرِهاّزلا ، ِموُجُّنلاَو  ِةَداّسلا ، ِةاعُّدـلاَو  ِةَداْقلا ، ِۀَِّمئالَا  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  لِجاع . ْریَخ  ِّلُـک  ِیف  اـمِِهب 

، َکِْملِع ِناّزُخ  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحمیلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِةَِرماْغلا . ِجَجُّللا  ِیف  ِۀَـیِراْجلا  ِۀَـیِجاّنلا  ِۀَـنیِفَّسلاَو  ِۀَلَـسْرُْملا ، ِۀَـقاّنلاَو  ِدالِْبلا ، ِناکْرَأَو  ِدابِْعلا ،
، ِراْربالا ِءابَجُّنلا  ِءایِْقنالا  ِءایِْقتالَا  َکِْقلَخ ، ْنِم  َِکتَرَیِخَو  َِکتَّیَِرب ، ْنِم  َِکتَْوفَـصَو  َِکتَمارَک ، ِنِداعَمَو  َِکنیِد ، ِِمئاـعَدَو  َكِدـیِحَْوت ، ِناـکْرَأَو 

ِيَوذَو ْمِِهَتلَأْسَِمب ، َتْرَمَأ  َنیِذَّلا  ِرْکِّذـلا  ِلْهَأ  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  يوَه . ُهابَأ  ْنَمَو  اـَجن ، ُهاـتَا  ْنَم  ُساـّنلا ، ِِهب  یلَْتبُْملا  ِباـْبلاَو 
اوُرَمَأ اـمَک  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  ْمُهَراـثآ . َّصَْتقا  ِنَم  َداـعَم  َۀَّنَْجلا  َْتلَعَجَو  ْمُهَّقَح ، َتْضَرَفَو  ْمِِهتَّدَوَِمب ، َتْرَمَأ  َنیِذَّلا  َیبْرُْقلا 

َِکنیِمَأَو َِکتَْوفَـصَو  َکِّیَِجنَو  َکِِّیبَن  دَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکل  َأْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َِکتَِّینادْـحَو . یلَع  َكَداـبِع  اوُّلَدَو  َِکتَیِـصْعَم ، ْنَع  اْوَهَنَو  َکـِتَعاِطب ،
َْنَیب ِقوُراْفلاَو  ِرَبْکـالا ، ِقیِّدِّصلاَو  ِِّیفَْولا ، ِّیِـصَْولا  َنِیلَّجَحُْملا ، ِّرُغلا  ِدـِئاقَو  ِنیِّدـلا ، ِبوُسْعَیَو  َِننِمْؤُْملا ، ِریِمَأ  ِّقَِحبَو  َکـِْقلَخ ، یلِإ  َکـِلوُسَرَو 

دَّمَُحم یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  ِمئال ، ُۀَمَْول  َکِیف  ُهْذُخَْأت  َْمل  َِکلِیبَسِیف ، ِدِهاجُْملاَو  َكِْرمَِأب ، ِعِداّصلاَو  َْکیَلَع ، ِّلاّدلاَو  ََکل ، ِدِهاّشلاَو  ِلِطاْبلاَو ، ِّقَْحلا 
، ِِهتَمْرُِحب َنِیفِراْعلا  َنِم  َنیِّدـلا  ُمَُهل  َْتلَمْکَأَو  َکـِْقلَخ ، ِقاـنْعَأ  ِیف  َدـْهَْعلا  َکِِّیلَِول  ِهِیف  َتْدَـقَع  يِذَّلا  ِمْوَْیلا  اَذـه  ِیف  ِینَلَعَْجت  ْنَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو 

ِءامَّسلاِیف ُهَْتیَّمَـسَو  َرَبْکالا ، َكَدـیِع  ُهَْتلَعَج  امَکَف  َّمُهّللَا  ِمَعِّنلا . يِدِـساحِیب  ْتِمُْـشت  الَو  ِراّنلا ، َنِم  َِکئاقَلُطَو  َِکئاقَتُع  ْنِم  ِِهلْـضَِفب ، َنیِّرِقُْملاَو 
ِِهب ْعَمْجاَو  اـنَنُویُع ، ِِهب  ْرِْرقَأَو  دَّمَحَم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  ِلوُؤْسَْملا ، ِعْمَْجلاَو  ِذوُخْأَْـملا  ِقاـثیِْملا  َمْوَـی  ِضْرـالا  ِیفَو  ِدوُـهْعَْملا ، ِدـْهَْعلا  َمْوَـی 

انَرََّصبَو ِمْوَْیلا ، اَذـه  َلْضَف  انَفَّرَع  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  َنیِمِحاّرلا ، َمَحْرَأ  ای  َنیِرِکاّشلا ، َنِم  َکِـمُْعنَِال  اـْنلَعْجاَو  انَْتیَدَـه ، ْذِإ  َدـَْعب  انَّلُِـضتالَو  اـنَلْمَش ،
ُلَْـضفَأ یِّنِم  امُکیِّبُِحمیلَعَو  اـمُِکتَْرتِع  یلَعَو  اـمُْکیَلَع  َنِینِمْؤُْملا ، َریِمَأ  اـی  ِهللا ، َلوُسَر  اـی  ِهِرُوِنب ، انادَـهَو  ِِهتَفِْرعَِمب ، انَفَّرَـشَو  ِِهب ، اـنَمَّرَکَو  ُهَتَمْرُح ،

رد هکنآ  متفه : يِرُومُأ .» ِریِْـسیَتو  یِِجئاوَح ، ِءاضَقَو  ِیتَِبلَط ، ِحاَجن  ِیف  اـمُکِّبرَو  یِّبَر  ِهللا  َیلِإ  ُهَّجََوتَأ  اـمُِکبَو  ُراـهَّنلاَو ، ُلـْیَّللا  َیَِقب  اـم  ِمـالَّسلا 
ِۀَیالِِوب َنیِکِّسَمَتُْملا  َنِم  انَلَعَج  يِذَّلا  ِِهللا  ُدْمَْحلَا  : » تسا تیالو  تمعن  ساپـس  هک  دنیوگب  رگیدکی  هب  ار  تینهت  نیا  نمؤم ، ناردارب  اب  رادـید 

انَقَثاو يِذَّلا  ِِهقاثیِمَو  اْنَیلِإ  ِهِدْهَِعب  َنِیفوُْملا  َنِم  انَلَعَجَو  ِمْوَْیلا ، اَذِهب  انَمَرْکَأ  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  : » دناوخب زینو  ُمالَّسلا .» ُمِْهیَلَع  ِۀَِّمئالاَو  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ 
ِهِّلل ُدْمَْحلَا  : » دیوگب هبترم  دص  هکنآ  متـشه  ِنیِّدلا .» ِمْوَِیب  َنِیبِّذَـکُْملاَو  َنیِدِـحاْجلا  َنِم  اْنلَعْجَی  َْملَو  ِهِطْـسِِقب ، ِماّوُْقلاَو  ِهِْرمَأ ، ِةالُو  ِۀَـیالِو  ْنِم  ِِهب 

«. ُمالَّسلا ِْهیَلَع  ِبلاط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ِۀَیالِِوب  ِِهتَمِْعن  َمامَتَو  ِِهنیِد  َلامَک  َلَعَج  يِذَّلا 

هلهابم زور  لامعا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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، دـندشیمن عناق  يرگید  هتفگ  هب  کی  چـیه  دنتـشاد و  رظن  فالتخايا  هلأسم  رد  مه  اب  هورگ  ود  ای  رفن  ود  هاگ  نیرید ، ّتنـس  کـی  قبط 
. دوش زوریپ  قح  فرط  دـنک و  كـاله  یباذـع  نداتـسرف  اـب  ار  لـطاب  فرط  هک  دنتـساوخ  یم  دـنوادخ  زا  و  دـندرک ، یم  هلهاـبم »  » مهاـب

ياراصن دوش . راکشآ  قح  هلهابم ، اب  هک  دنتساوخ  یم  دنتشادن ، نامیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  تلاسر  هب  نوچ  نارجن ، نایحیسم 
هارمه مه  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دندش . رـضاح  تافیرـشت  اه و  شیارآ  اهرویز و  همه  اب  نّیعم  ناکم  رّرقم و  خیرات  رد  نارجن 
سپـس تفرگ و  كرابم  شود  رب  ابع  دنک ، هلهابم  تساوخ  هکنآ  زا  شیپ  ادخ  لوسر  دندش . رـضاح  هلهابم  يارب  دوخ  ّصاخ  تیب  لها  اب 

هدوب یتیب  لها  ار  يربمغیپ  ره  اراگدرورپ ! تفگ : و  دومن ، ابع  ریز  رد  لخاد  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) نیـسح نسح و  همطاـف و  نینمؤملاریما و 
كاپ و  ار ، هانگ  ّکش و  نک  فرطرب  ناشیا  زا  سپ  دنـشاب ، یم  نم  تیب  لها  اهنیا  ادـنوادخ ! راب  دـنا ، هدوب  قلخ  نیرتصوصخم  هک  تسا 

راوگرزب راهچ  نآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  سپ  دروآ . ناشیا  نأش  رد  ار  ریهطت  هیآ  دش و  لزان  لیئربج  سپ  ار . ناشیا  نک 
تأرج دـندرک ، هدـهاشم  ار  باذـع  لوزن  راثآ  ترـضح و  نآ  ّتیناّقح  داتفا و  ناشیا  رب  يراصن  هاگن  نوچ  هلهاـبم ، يارب  زا  درب  نوریب  ار 
عوکر لاـح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما ترـضح  زین  زور  نیا  رد  دـندومن . هیزج  لوـبق  هحلاـصم و  تساوـخرد  و  دـندومنن ، هلهاـبم 

دنچ نآ  ردو  تسا ، یفیرـش  زور  زور ، نیا  هلمجلابو  دـش ، لزاـن  شنأـش  رد  ... " ُهللا ُمُکُِّیلَو  اـمَّنإ  هیآ "  و  داد ، لـئاس  هب  ار  دوخ  يرتشگنا 
ندناوخ باوث و  ّتیفیک و  تقو و  رظن  زا  هک  ریدـغ  دـیع  زور  ِزامن  لثم  زامن ، تعکر  ود  مّوس : هزور ، مّود : لسغ ، لّوا : تسا : دراو  لمع 

ره دّیس  خیـش و  و  تسا ، ناضمر  هام  رحـس  ياعد  هب  هیبش  هک  هلهابم  ياعد  ندناوخ  مراهچ : تسا . ریدغ  دیع  زور  زامن  لثمیـسرکلا  ۀیآ 
. ٌّیَِهب َِکئاَهب  ُّلُکو  ُهاْهبَِأب  َِکئاَهب  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » دنا هدرک  لقن  نینچ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  ار  هلهابم  زور  ياعد  ود 

یِّنِإ َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َِکلالَِجب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌلِیلَج . َِکلالَج  ُّلُکَو  ِهِّلَجَِأب  َِکلالَج  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َِکئاهَِبب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا 
امَک ِیل  ْبِجَتْساَف  ِینَتْرَمَأ ، امَک  َكوُعْدَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َِکلامَِجب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌلیِمَج . َِکلامَج  ُّلُکَو  ِِهلَمْجَِأب  َِکلامَج  ْنِم  َُکلَأْسَأ 
ْنِم َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  اهِّلُک . َِکتَمَظَِعب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌۀَـمیِظَع . َِکتَمَظَع  ُّلُکَو  اهِمَظْعَِأب  َِکتَمَظَع  ْنِم  َکـُل  َأْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِینَتْدَـعَو .

َّمُهّللَا ٌۀَعِـساو . َِکتَمْحَر  ُّلُکَو  اهِعَـسْوَِأب  َِکتَمْحَر  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َكِرُوِنب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌرِّیَن . َكِرُون  ُّلُکَو  ِهِرَْونَِأب  َكِرُون 
ُّلُکَو ِِهلَمْکَِأب  َِکلامَک  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِینَتْدَعَو . امَک  ِیل  ْبِجَتْـساَف  ِینَتْرَمَأ ، امَک  َكوُعْدَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  اهِّلُک . َِکتَمْحَِرب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ 
َُکل َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌۀَّمات . َِکتاِملَک  ُّلُکَو  اهِّمَتَِأب  َِکتاِملَک  ْنِم  َکـُل  َأْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َکـِلامَِکب  َکـُل  َأْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌلـِماک . َکـِلامَک 

َكوُعْدَأیِّنِإ َّمُهّللَا  اهِّلُک . َِکئامْسَِأب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌةَرِیبَک . َِکئامْسَأ  ُّلُکَو  اهِرَبْکَِأب  َِکئامْـسَأ  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  اهِّلُک . َِکتاِملَِکب 
. اهِّلُک َِکتَّزِِعب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌةَزیِزَع . َِکتَّزِع  ُّلُکَو  اهِّزَعَِأب  َِکتَّزِع  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِینَتْدَـعَو . اـمَک  ِیل  ْبِجَتْـساَف  ِینَتْرَمَأ ، اـمَک 

ِیتَّلا َِکتَرْدـُِقب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  اهِّلُک . َِکتَّیِـشَِمب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌۀَیِـضام . َِکتَّیِـشَم  ُّلُکَو  اهاْضمَِأب  َِکتَّیِـشَم  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا 
ِیل ْبِجَتْـساَف  ِینَتْرَمَأ ، امَک  َكوُعْدَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  اهِّلُک . َِکتَرْدُِقب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌۀَلیِطَتْـسُم . َِکتَرْدـُق  ُّلُکَو  ءْیَـش  ِّلُکیلَع  اِهب  َْتلَطَتْـسا 

َِکلْوَق ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َکِْملِِعب  َُکل  َأْسَأیِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌِذفان ، َکِْملِع  ُّلُکَو  ِهِذَْـفنَِأب  َکِْملِع  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِینَتْدَـعَو . امَک 
یِّنِإ َّمُهّللَا  ٌۀَبِیبَح . َْکَیلِإاهُّلُکَو  َْکَیلِإاهِّبَحَِأب  َِکِلئاسَم  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َِکلْوَِقب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌّیِضَر . َِکلْوَق  ُّلُکَو  ُهاضْرَِأب 
ُّلُکَو ِِهفَرْـشَِأب  َِکفَرَـش  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِینَتْدَـعَو . امَک  ِیل  ْبِجَتْـساَف  ِینَتْرَمَأ ، امَک  َكوُعْدَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  اـهِّلُک . َکـِِلئاسَِمب  َکـُل  َأْـسَأ 
َُکل َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌِمئاد ، َِکناْطلُـس  ُّلُکَو  ِهِمَوْدَِأب  َِکناْطلُـس  ْنِم  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َِکفَرَِـشب  َکـُل  َأْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌفیِرَـش . َکـِفَرَش 

امَک َكوُعْدَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َکِْکلُِمب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌرِخاف . َکِْکُلم  ُلُکَو  ِهِرَْخفَأـِب  َکِْـکُلم  ْنِم  َکـُل  َأْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َِکناْطلُِـسب 
َّمُهّللَا ِهِّلُک ، َِکئالَِعب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  لاع . َِکئالَع  ُّلُکَو  ُهالْعَِأب  َِکئالَع  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِینَتْدَـعَو . اـمَک  ِیل  ْبِجَتْـساَف  ِینَتْرَمَأ ،

ُّلُکَو ِهِمَدـْقَِأب  َکِّنَم  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  اهِّلُک . َِکتایآِب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌۀَـبیِجَع . َِکتایآ  ُّلُکَو  اِهبَجْعَِأب  َِکتایآ  ْنِم  َُکل  َأْـسَأ  یِّنِإ 
ِهِیف َْتنَأ  اِمب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِینَتْدَعَو . امَک  ِیل  ْبِجَتْساَف  ِینَتْرَمَأ ، امَک  َكوُعْدَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َکِّنَِمب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌمیِدَق . َکِّنَم 
ّالِإ َهلِإ  ای ال  ُهللاَا  ای  َُکلَأْسَأ ، َنیِح  ِِهب  ِیُنبیُِجت  اِمب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  توُرَبَج . ِّلُکَو  نْأَش  ِّلُِـکب  َکـُل  َأْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِتوُرَبَْجلاَو . ِنُوئُّشلا  َنِم 
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َّمُهّللَا َْتنَأ . ّالإ  َهلِإ  ِالب  َُکل  َأْسَأ  ، َْتنَأ ّالِإ  َهلِإ  ای ال  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  ِلالَِجب ال  َُکل  َأْسَأ  ، َْتنَأ ّالِإ  َهلِإ  ای ال  َْتنَأ ، ّـالِإ  َهلِإ  ـال  ِءاـهَِبب  َکـُل  َأْـسَأ  ، َْتنَأ
َِکقْزِِرب َُکلَأْسَأیِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌّماع ، َِکقْزِر  ُّلُکَو  ِهِّمَعَِأب  َِکقْزِر  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِینَتْدَعَو . امَک  ِیل  ْبِجَتْساَف  ِینَتْرَمَأ ، امَک  َكوُعْدَأ  یِّنِإ 

ِِهلَجْعَِأب َكِْریَخ  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َِکئاطَِعب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌئِینَه . َِکئاطَع  ُّلُکَو  ِِهئَنْهَِأب  َِکئاطَع  ْنِم  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک .
َُکلَأْسَأ یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌلِضاف . َِکلْـضَف  ُّلُکَو  ِِهلَْـضفَِأب  َِکلْـضَف  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َكِْریَِخب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌلِـجاع . َكِْریَخ  ُّلُـکَو 

َِکب ِنامیِْالا  یَلَع  ِیْنثَْعباَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِینَتْدَعَو . امَک  ِیل  ْبِجَتْساَف  ِینَتْرَمَأ ، امَک  َكوُعْدَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َِکلْضَِفب 
، ُمالَّسلا ُمِْهیَلَع  دَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ِۀَِّمئالِاب  ِماِمتیِْالاَو  ِهِّوُدَـع ، ْنِم  ِةَءارَْبلاَو  ِبلاط ، ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  ِۀَـیالِْولاَو  ُمالَّسلا ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  َِکلوُسَِرب  ِقیِدْـصَّتلاَو 

دَّمَُحم یلَع  ِّلَصَو  َنیِرِخْالا ، ِیف  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َنِیلَّوالا ، ِیف  َِکلوُسَرَو  َكِْدبَع  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِّبَر . ای  َِکلِذب  ُتیِضَر  ْدَق  یِّنِإَف 
دَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  َةَرِیبَْکلا . َۀَجَرَّدلاَو  َۀَلیِضَْفلاَو  َفَرَّشلاَو  َۀَلیِسَْولا  ًادَّمَُحم  ِطْعَأ  َّمُهّللَا  َنِیلَـسْرُْملا . ِیف  دَّمَُحمیلَع  ِّلَصَو  یلْعالا ، َِالَْملا  ِیف 

ِلآَو دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  ِیل . َوُه  ِبئاـغ  ِّلُـک  ِیفَوِیتَْـبیَغ  ِیف  ِینْظَفْحاَو  ِینَْتیَطْعَأ ، اـمِیف  ِیل  ْكِراـبَو  ِینَْتقَزَر ، اـِمب  ِینْعِّنَقَو  دَّمَُحم ، ِلآَو 
، َۀَّنَْجلاَو َکـَناوْضِر  ِْریَْخلا  َْریَخ  َکـُلَأْسَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحمیلَع  ِّلَـص  َّمُـهّللَا  َکـِلوُسَِرب . ِقیِدـْـصَّتلاَو  َکـِب  ِناـمیِْالا  یَلَع  ِیْنثَْعباَو  دَّمَُحم ،
، َۀبوُقُع ِّلُک  ْنِمَو  ۀَِّیَلب ، ِّلُک  ْنِمَو  ۀَبیِصُم ، ِّلُک  ْنِم  ِینْظَفْحاَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِراّنلاَو . َکِطَخَس  ِّرَّشلا  ِّرَـش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأَو 

ِیف ِضْرالا ، َیلِإ  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِْزنَت  َْوأ  َْتلََزن  ۀَفآ  ِّلُک  ْنِمَو  ۀَبیِصُم ، ِّلُک  ْنِمَو  هوُرْکَم ، ِّلُک  ْنِمَو  ّرَـش ، ِّلُک  ْنِمَو  ءالَب ، ِّلُک  ْنِمَو  ۀَْنِتف ، ِّلُک  ْنِمَو 
ِّلُک ْنِم  ِیل  ْمِْسقاَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِۀَنَّسلا . ِهِذه  ِیفَو  ِرْهَّشلا ، اَذه  ِیفَو  ِمْوَْیلا ، اَذـه  ِیفَو  ِۀَْـلیَّللا ، ِهِذـه  ِیفَو  ِۀَـعاّسلا ، ِهِذـه 

لالَح عِساو  قْزِر  ِّلُک  ْنِمَو  ۀَمارَک ، ِّلُک  ْنِمَو  ۀَمالَس ، ِّلُک  ْنِمَو  ۀَِیفاع ، ِّلُک  ْنِمَو  جَرَف ، ِّلُک  ْنِمَو  ۀَماِقتِْسا ، ِّلُک  ْنِمَو  ۀَجَْهب ، ِّلُک  ْنِمَو  روُرُس ،
اَذه ِیفَو  ِمْوَْیلا ، اَذه  ِیفَو  ِۀَْلیَّللا ، ِهِذهِیفَو  ِۀَـعاّسلا ، ِهِذـه  ِیف  ِضْرالا ، َیلِإ  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِْزنَت  َْوأ  َْتلََزن  ۀَعَـس  ِّلُک  ْنِمَو  ۀَـمِْعن ، ِّلُک  ْنِمَو  بِّیَط ،

َُکلَأْسَأ یِّنِإَف  َكَدـْنِع ، ِیلاح  ْتَرَّیَغَو  َکَْنَیبَوِیْنَیب ، َْتلاحَو  َكَدـْنِع ، یِهْجَو  ْتَقَلْخَأ  ْدَـق  ِیبُونُذ  َْتناک  ْنِإ  َّمُهّللَا  ِۀَـنَّسلا . ِهِذـه  ِیفَو  ِرْهَّشلا ،
َیِّلَُصت ْنَأ  ْمُهَْتبَجَْتنا ، َنیِذَّلا  َِکئاِیلْوَأ  ِّقَِحبَو  یـضَتْرُْملا ، ِّیلَع  َکِِّیلَو  ِهْجَِوبَو  یفَطْـصُْملا ، َِکبِیبَح  دَّمَُحم  ِهْجَِوبَو  ُأَفُْطیال ، يِذَّلا  َکِهْجَو  ِرُوِنب 

ْنِم ءْیَـش  ِیف  َدوُعَأ  ْنَأ  َّمُهّللَا  َِکب  ُذوُعَأَو  يِرُمُع ، ْنِم  َیَِقب  امِیف  ِینَمِـصْعَت  ْنَأَو  ِیبُونُذ ، ْنِم  یـضَم  ام  ِیلَرِفْغَت  ْنَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع 
ْنَأَو َۀَّنَْجلا ، َُهباَوث  ِیل  َلَعَْجتَو  ِِهنَـسْحَِأب ، ِیلَمَع  ِیل  َِمتَْخت  ْنَأَو  ضار ، یِّنَع  َْتنَأَو  ٌعیِطُم  ََکل  اـَنَأَو  ِیناـّفَوَتَت  یّتَح  ِینَْتیَقبَأ ، اـم  ًادـَبَأ  َکیِـصاعَم 

«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  ِینْمَحْراَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِةَرِفْغَْملا ، َلْهَأ  ایَو  يْوقَّتلا  َلْهَأ  ای  ُُهلْهَأ ، َْتنَأ  ام  ِیب  َلَعْفَت 

هرّونم هنیدم  لامعا  ّمود : لصف 

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

دّیـس ترـضح  نایملاع  رخف  هرّونم  هناتـسآ  هرّهطُم و  هضور  ترایز  هب  ندش  فّرـشُم  جاّجُح ، ًاصوصخ  مدرم ، يارب  تسا  دّـکٌوم  بحتـسم 
: هدومرف دیهش  خیـش  و  دوش . یم  وا  ّقح  رد  افج  ثعاب  ترـضح  نآ  ترایز  كرت  و  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلـص   ) هّللادبع نب  دّمحم  نیلـسرملا 

ترایز كرت  هک  اریز  ترـضح ، نآ  ترایز  نتفر  هب  دـنک  روبجم  ار  ناشیا  هک  تسا  ماما  رب  دـننک ، ترـضح  نآ  ترایز  كرت  مدرم  رگا 
هک هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  قودـص  خیـش  تسا . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ّقح  رد  اـفج  بجوم  ترـضح  نآ 
زا هدرک  تیاور  زین  و  تسا . ّجح  یمامت  زا  نیا  هک  اریز  ام ، ترایز  هب  دنک  متخ  ار  شّجَح  دیاب  دـنک ، ّجـح  امـش  زا  یـسک  هاگره  دومرف :

ترایز كرت  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  ترایز  هب  ار  دوخ  ّجح  دینک  مامت  دومرف : هک  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح 
هدینادرگ مزالیلاعت  قح  هک  يروبق  ترایز  هب  دیورب  و  دنا ، هدرک  نیا  هب  رما  ار  امش  و  تسا ، بدا  فالخ  افج و  ّجح  زا  دعب  ترضح  نآ 

هک هدرک  تیاور  يوَرَه  تلّـصلا  وبا  زا  زین  و  اهربق ، نآ  دزن  دـینک  بلط  یلاعت  قح  زا  يزور  و  ار ، اهنآ  تراـیز  اـهنآ و  ّقح  امـش  رب  تسا 
، تشهب رد  شیوخ  لزانم  زا  نینمؤم  هک  ثیدح  نیا  هرابرد  امش  رظن  هک  مدرک  ضرع  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ترضح  تمدخ  هب  تفگ :

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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یلص  ) دّمحم ترـضح  شربمغیپیلاعت  قح  تلّـصلا ! ابا  يا  دندومرف : وا  باوج  رد  ترـضح  تسیچ ؟ ار  ناشراگدرورپ  دننک  یم  ترایز 
و دوخ ، اب  تعیب  ار  وا  اب  تعیب  و  دوخ ، تعاطا  ار  وا  تعاطا  هدیـشخب و  يرترب  ناگتـشرف  ناربمغیپ و  زا  شقلخ  عیمج  رب  ار  هلآو ) هیلع  هللا 
، حتف هروس  رد  " و  َهللا ،  َعاطَأ  ْدَـقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  نَم  دومرف " : هیآ 80  ءاسن  هروس  رد  هچنانچ  تسا ، هدرمـش  شدوخ  ترایز  ار  وا  ترایز 

سک ره  : » هدومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوُسر ترـضح   " ْمِهیِْدیَأ .  َقْوَف  ِهللا  ُدَی  َهللا  َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هدومرف " : هیآ 48 
زا دانـسالا » برق   » رد يرَیمِح  و  دشاب .»... هدرک  ترایز  ار  یلاعت  قح  هک  تسا  نانچ  نم  توف  زا  دـعب  ای  تایح  لاح  رد  دـنک  ترایز  ارم 
نم تایح  رد  دنک  ترایز  ارم  سکره  هدومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوُسر  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح 

ترایز هب  تفريدـیع  زور  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح  هک  تسا  یثیدـح  رد  و  تماـیق . زور  رد  مدرگ  وا  عیفـش  نم  توف  زا  دـعب  اـی 
( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رب  مالس  ترایز و  ببس  هب  ام  دومرف : و  درک ، مالـس  ترـضح  نآ  رب  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هّللا لوسر 
زا وا  و  هدرک ، تیاور  کلملادـبع  نب  دـیزی  زا  بیذـهت  رد  یـسوط  خیـش  موحرم  و  میراد . تلیـضف  هّکم ، ریغ  هّکم و  اهرهـش  همه  لها  رب 
نم زا  سپـس  درک ، مالـس  نم  رب  ترـضح  نآ  مدش ، فّرـشم  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  تمدـخ  هب  تفگ : هک  شّدـج ، زا  شردـپ ،

رب سک  ره  هک  تسا  رضاح  کنیا  و  مردپ ، ارم  داد  ربخ  دومرف : باوث . تکرب و  بلط  يارب  مدرک : ضرع  يا ؟ هدمآ  هچ  يارب  هک  دیـسرپ 
زا دعب  نینچ  مه  و  یلب ، دومرف : ناتتایح ؟ لاح  رد  متفگ : دنادرگ ، بجاو  وا  يارب  زا  ار  تشهب  یلاعت  قح  دنک ، مالـس  زور  هس  نم  رب  وا و 

: دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  هک  تسا  لوقنم  ساّبع  نب  هّللادبع  زا  ربتعم  ثیدح  رد  هک  هدومرف  یـسلجم  همّالع  ام . توم 
رد و  دزغلب . نآ  رب  اه  مدق  هک  يزور  رد  دزغلن  ددرگ و  تباث  طارص  رب  شمدق  دنک  ترایز  عیقب  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  سک  ره 

ناشیرپ ریقف و  دوش و  هدـیزرمآ  شناهانگ  دـنک  ترایز  ارم  سک  ره  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح  زا  هعنقم » »
هلمج زا  هدرک و  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح  زا  ملاـس  نب  ماـشه  زا  ینـالوط  ثیدـح  تاراـیزلا  لـماک  رد  هیوـلوق  نبا  دریمن .

؟ ار تردپ  درک  ترایز  دیاب  ایآ  درک : ضرع  و  دش ، بایفرش  مالسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  تمدخ  هب  يدرم  هک : تسا  نیا  نآياهزارف 
: درک ضرع  تسا . تشهب  نآ  شاداپ  دـشاب  وا  تماـما  زا  تعباـتم  داـقتعا و  اـب  رگا  دومرف : تسیچ ؟ نآ  شاداـپ  درک : ضرع  یلب . دومرف :

ثیداحا و  تسا ... تمایق  زور  هک  ةرسحلا  موی  رد  تشاد  دهاوخ  ترسح  دومرف : تشاد ؟ دهاوخ  هچ  وا  ترایز  زا  دنک  ضارعا  هک  یسک 
. تسا رایسب  باب  نیا  رد 

ترایز بادآ 

یموصعم نایاوشیپ  الاو و  ياهدوجو  ربارب  رد  ار  دوخ  رئاز ، تسامن . قح  ياه  هنییآ  لامک و  ياهوگلا  كاپ و  ياهحور  اب  رادید  ترایز ،
دنویپ و  دیامنیم ، ناشراثن  ار  دوخ  ياهدورد  و  دنک ، یم  هراشا  نانآ  لیاضف  هب  یهلا ، يایلوا  نآ  لامک  دوخ و  صقن  هب  فارتعا  اب  هدید ،

هیاس رد  مه  بدا  و  تسا ، بدا » ، » ترایز طرـش  نیتسخن  ور ، نیا  زا  دراد . یم  زاربا  ناـشگنهرف  میلاـعت و  هار و  اـب  ناـنآ و  اـب  ار  شیوخ 
مه نداتـسیا ، ناماما  كاپ  روبق  ربارب  رد  و  ندـید ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رـضحم  رد  ار  دوخ  دـیآ . یم  دـیدپ  ّتبحم  تفرعم و 

رایـسب هدمآ ، ترایز  بادآ  هرابرد  املع  ياه  هتـشون  و  راونألا » راحب   » دـننام ییاور  عبانم  رد  هچنآ  ینطاب . ِبادآ  مه  دراد ، يرهاظ  ِبادآ 
اعد نیا  ندناوخ  ندوب و  تراهطاب  ندرک و  لسغ  هاگترایز ، هب  دورو  زا  لبق   1 مینک : یم  لقن  ار  بادآ  نآ  زا  یخرب  اج  نیا  رد  و  تسا ،

ِِهب ْرِّهَط  َّمُهّللَا  ۀَهاعَو . ۀَفآَو  مْقُسَو  ءاد  ِّلُک  ْنِم  ًءافِشَو  ًازْرِحَو  ًاروُهَطَو  ًارُون  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا  ِهللاِابَو . ِهللا  ِمِْسب  :» تسا بحتـسم  ترایز  لسغ  ماگنه 
هب نتفر  ماگنه   3 ندرک . لامعتـسا  شوخ  يوب  رطع و  ندیـشوپ و  هزیکاپ  ياه  ساـبل   2 يِْرمَأ .» ِِهب  ِیل  ْلِّهَـسَو  يِرْدَص ، ِِهب  ْحَرْـشاَو  ِیْبلَق ،
نآ فرط و  نیا  هب  نتخادـنا و  ریز  هب  رـس  ندـمآ ، عوشخ  عوضخ و  اب  نتفر ، هار  راقو  شمارآ و  اب  نتـشادرب ، هاـتوک  ياـه  مدـق  تراـیز ،

مرح و هب  نتفر  ماـگنه   4 مرح . هب  ندیـسر  ات  هار ، رد  ندومن  هلداـجم  همـصاخم و  هدوهیب و  تاـملک  كرت  و  ندرکن ، هاـگن  ـالاب  فرط و 
. نتخاس رّطعم  تیب  لها  مان  ادخ و  دای  اب  ار  ناهدو  نداتسرف ، وا  لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  و  ندوشگ ، ادخ  دمح  حیبست و  هب  نابز  ترایز ،
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تمظع ماقم و  و  ندومن ، لد  عوشخ  بلق و  ّتقر  لیصحت  رد  یعس  و  نتساوخ ، دورو  هزاجا  و  ندناوخ ، اعد  و  نداتسیا ، مرح  هاگرد  رب   5
لـصاح بلق  ّتقر  هاگره  دهد . یم  خساپ  ار  ام  مالـس  و  دونـش ، یم  ار  ام  نخـس  دنیبیم ، ار  ام  وا  هک  نیا  و  ندومن ، رّوصت  ار  ربق  بحاص 

ماگنه و  نتشاد ، مّدقم  ار  تسار  ياپ  ندش ، لخاد  تقو  رد  دیامن 6  ترایز  و  دوش ، دراو  لاح  نیا  رد  دمآ ، دیدپ  یحور  یگدامآ  دش و 
ار ییاه  همان  ترایز  نداتسیا و  حیرـض  ربارب  رد   7 تسا . بحتـسم  دجـسم  جورخ  دورو و  رد  هک  هنوگ  نآ  ار ، پچ  ياـپ  مرح  زا  جورخ 

تغارف زا  سپ  و  نداتسیا ، اهنآ  رّونم  ربق  هب  ور  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم ربق  ترایز  رد   8 ندناوخ . هدیسر ، مالسلا ) مهیلع   ) همئا زا  هک 
ترایز و  ندرک ، اعد  هلبق  هب  ور  و  نتفر ، رـس  يالاب  فرط  هب  سپـس  نتـساوخ ، تجاـح  دـنوادخ  زا  و  ندرک ، اـعد  عّرـضت  اـب  تراـیز ، زا 

رگا ترایز ، ندناوخ  ماگنه  نداتـسیا   10 نداد . رارق  عیفـش  دـنوادخ  دزن  زاین  عفر  تجاـح و  ندـمآ  رب  يارب  ار  ربق  بحاـص   9 ندناوخ .
زامن تعکر  ود  ندناوخ   12 دیوگب . رَبْکَأ  ُهّللَا  مارآ ) ، ) ترایز ندـناوخ  زا  شیپ  رّهطم و  ربق  هدـهاشم  ماگنه   11 درادن . یفعض  يرذع و 

و ندیبلط ، تجاح  و  ندـناوخ ، ار  لوقنم  ياهاعد  زامن ، زا  سپ  و  تسا . رتهب  رـس  يالاب  تسا ، هّمئا  ترایز  رگا  و  رّهطم ، مرح  رد  ترایز 
و تسیاشان ، نانخـس  زا  زیهرپ   13 موصعم . نآ  سّدـقم  حور  هب  نآ  باوث  ندرک  هیدـه  و  هنینأـمط ، لـیترت و  شمارآ و  اـب  نآرق  توـالت 
هک ندرکن ، دنلب  یلیخ  ترایز  زامن و  رد  ار  دوخ  يادـص   14 اه . هاگترایز  اه و  مرح  رد  دروم  یب  ياه  لادـج  و  هدوهیب ، وغل و  تاـملک 

ترایز  ) رهش زا  ندمآ  نوریب  ماگنه  مالسلا ، ) هیلع   ) ماما و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ اب  ندرک  عادو   15 دوشن . نارگید  ترایز  محازم 
مه ات  ندـمآ ، نوریب  رد  لـیجعت  تراـیز ، زا  سپ   16 تسا . ) هدـمآ  باـتک  نیمه  رد  هّمئا  و  هلآو ) هیلع  هللایلـص   ) لوـسر ترـضح  عادو 

و هفّرشم ، دهاشَم  رد  نانز  اب  طالتخا  زا  زیهرپ  و  دشاب ، نارگیديارب  تصرف  تبون و  مه  دوش و  رتشیب  ترایز  هب  عوجر  يارب  قوش  تّدش 
ناکم و و  ندرک ، ار  نانآ  لاح  تیاـعر  راّوز ، ترثک  ماـحدزا و  تروص  رد  نینچ  مه  هاـنگ . اـطخ و  عون  ره  زا  يرود  تمرح و  تیاـعر 
هب قافنا  نادـنمزاین و  هب  هقدـص  رافغتـسا و  هبوت و  زین  و  ترایز ، لحارم  ماـمت  رد  نتـشاد  بلق  روضح   17 نداد . نانآ  هب  تراـیز  تصرف 

قالخا و رد  ار  رئاز  ات  دوش ، مهارف  ناسنا  بلق  هیفـصت  يونعم و  دـشر  یحور و  لامک  يارب  يا  هنیمز  دـیاب  ترایز ، ماگنه   18 ناّقحتسم .
یهلا و قیفوت  اب  زج  نیا  ددرگ . يو  ینطاب  هیکزت  و  ریهطت ، هبوت ، ياربيا  هلیـسو  و  دزاس ، کیدزن  هّللا  ءاـیلوا  هب  اوقت  فاـفع و  یگدـنز و 

هراـبرد و  تسا ، تفرعم  هب  مه  تراـیز  شزرا  ساـسا  دوـش . یمن  مهارف  ناراوـگرزب ، نیا  هب  تبـسن  تـّبحم »  » و تـفرعم »  » نتـشاد اـب  زج 
لامک باوث و  نآ  تفرعمیب ، ترایز  هنرگ ، و  تسا ، هتکن  نیمه  هب  هراشا  ِهِّقَِحب » ًاـفِراع   » ریبعت مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هّمئا و  تراـیز 

. درادن ار  بولطم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  لّوا  ترایز 

ِِیبَن َکّ ِتُوُیب  ِباْوبَا  ْنِم  باـب  یلَع  ُْتفَقَو  ْدَـق  ّیِنِا  َّمُهّللَا  : » ناوخب لوخد  نذا  تراـیز  لـسغ  زا  سپ  يدـش ، دراو  لوسّرلا  ۀـنیدم  هب  هاـگره 
َّمُهّللَا ْمَُکل ،» َنَذُْؤی  ْنَأ  ّالِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » َْتلُقَف ِِهنْذِِإب ، ّالِإ  اُولُخْدَـی  ْنَأ  َساّنلا  َْتعَنَم  ْدَـقَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص 
ٌءایْحَأ ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  َكَءافَلُخَو  ََکلوُسَر  َّنَأ  ُمَلْعَاَو  ِِهتَرْـضَح ، ِیف  اهُدِقَتْعَأامَک  ِِهتَْبیَغ ، ِیف  ِفیِرَّشلا  ِدَهْـشَْملا  اَذه  ِبِحاص  َۀَمْرُح  ُدـِقَتْعَأ  ّیِنِإ 
ِذیِذَِـلب یِمْهَف  َباـب  َتْـحَتَفَو  ْمُهَمـالَک ، یِعْمَـس  ْنَـع  َتـْبَجَح  َکَّنَأَو  یِمالَـس ، َنوُّدُرَیَو  یِمـالَک  َنوُعَمْـسَیَویِماقَم  َنْوَرَی  َنوـُقَزُْری ، َكَدـْنِع 
ُلُخْدَاَء ِهّللا ، َۀَّجُح  ای  ُلُخْدَاَء  ِهّللا ، َلوُسَرای  ُلُخْدَاَء  ًاِیناث ... ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  ََکلوُسَر  ُنِذْأَتْـسَأَو  ًالَّوَأ ، َِّبر  ای  َُکنِذأَتْـسَأّیِنِإَو  ْمِِهتاجانُم ،

ًالْهَأ ْنُکَأ  َْمل  ْنِاَف  َكِءاِیلْوَأ ، ْنِم  دَحَِال  َْتنِذَا  ام  َلَْضفَأ  ِلوُخُّدلا  ِیف  َيالْوَم  ای  ِیل  ْنَذْأَف  ِدَهْـشَْملا ، اَذه  ِیف  َنیِمیِقُْملَا  َنِیبَّرَقُْملا  ِهّللا  َۀَِکئالَم  ای 
ْرِفْغا َّمُهّللَا  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَعَو  ِهللا ، ِلِیبَس  ِیفَو  ِهللاِابَو  ِهللا  ِمِْسب  : » وگبو وش ، لخاد  سپ  َِکلذـِل ،» ٌلْهَا  َْتنَاَـف  َِکلذـِل 

. وگب ُرَبْکَأ  ُهللاَا  هبترم  دـص  و  ار ، تسار  ياـپ  راد  مّدـقُم  و  وش ، لـخاد  لـیئربج  رد  زا  ُمیِحَّرلا .» ُباّوَّتلا  َْتنَا  َکَّنِا  َّیَلَع ، ُْبتَو  ِینْمَحْراَو ، ِیل 
ُمالَّسلَا ِهللاِدـْبَع ، َْنبَدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َِّیبَن  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َلوُسَرای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا   » دجـسم ّتیحت  زاـمن  تعکر  ود  هاـگنآ 
َتْدَبَعَو ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَمَأَو  َةاَکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةَالَّصلا ، َتْمَقَأَو  ََۀلاس ، ِّرلا  َْتغََّلب  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َنیِِّیبَّنلا ، َمَتاخ  ای  َْکیَلَع 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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تمس رد  هک  ینوتس  رانک  رد  هلبق  هب  ور  سپس  َنیِرِهاّطلا .» َِکْتَیب  ِلْهَأ  یلَعَو  ُُهتَمْحَرَو  َْکیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَـصَف  ُنیِقَْیلا ، َكاتَأ  یّتَح  ًاِصلُْخم  َهللا 
ِرَـس الاب  رد  لاح  نیا  رد  هک  دشاب  وت  تسار  تمـس  رد  ربنم  وت و  پچ  تمـس  رد  رّهطم  ربق  هک  یلاح  رد  تسیاب ، تسا  رّهطم  دقرم  تسار 

، ُُهلوُسَرَو ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأَو  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  : » وگب يا و  هتفر  رارق  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
، ِهللا ِلِیبَس  ِیف  َتْدَهاجَو  َِکتَّمُِال ، َتْحَـصَنَو  َکِّبَر ، ِتالاسِر  َْتغََّلب  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  ِهللاِدـْبَع ، ُْنبا  ُدَّمَُحم  َکَّنَأَو  ِهللا ، ُلوُسَر  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو 

َتُْظلَغَو َنِینِمْؤُْملِاب ، َْتفُؤَر  ْدَق  َکَّنَأَو  ِّقَْحلا ، َنِم  َْکیَلَع  يِذَّلا  َْتیَّدَأَو  ، ِۀَنَـسَْحلا ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  ُنیِقَْیلا  َكاتَأ  یّتَح  ًاِصلُْخم  َهللا  َتْدَـبَعَو 
َِکتاوَلَص ْلَعْجاَف  َّمُهّللَا  َِۀلالَّضلاَو . ِكْرِّشلا  َنِم  َِکب  انَذَْقنَتْسا  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  َنیِمَرْکُْملا ، ِّلَحَم  ِفَرَـش  َلَْضفَأ  َِکب  ُهللا  َغَلَبَف  َنیِِرفاْکلا ، یَلَع 

َنِم َنیَِملاْعلا  َّبَرای  ََکل  َحَّبَـس  ْنَمَو  َنیِـضَرالاَِوتاوامَّسلا ، ِلْهَأَو  َنیِِحلاّصلا ، َكِدابِعَو  َنِیلَـسْرُْملا  َکـِئاِیْبنَأَو  َنِیبَّرَقُْملا  َکـِتَِکئالَم  ِتاوَلَـصَو 
ْنِم َِکتَرَیِخَو  َِکتَْوفَـصَو  َِکتَّصاخَو  َکِّیِفَـصَو  َِکبِیبَحَو  َکِّیَِجنَو  َِکنیِمَأَو  َکِِّیبَنَو  َِکلوُسَرَو  َكِدـْبَع  دَّمَُحم  یلَع  َنیِرِخْـالاَو ، َنِیلَّوـالا 
َولَو َْتُلق " : َکَّنِإ  َّمُهّللَا  َنوُرِخْالاَو . نُولَّوالا  ِِهب  ُهُِطبْغَی  ًادوُمْحَم  ًاماقَم  ُْهثَْعباَو  ِۀَّنَْجلا ، َنِم  َۀَلیِـسَْولا  ِِهتآَو  َۀَـعِیفَّرلا ، َۀَـجَرَّدلا  ِهِطْعَأ  َّمُهّللَا  َکِْقلَخ .

، ِیبُونُذ ْنِم  ًاِبئات  ًارِفْغَتْـسُم  َُکْتیَتَأ  یِّنِإَو   " ًامیِحَر ،  ًاباَّوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـساَو  َهللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُءاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ 
تاولــص و سپ  دوـش . هدروآرب  هـک  تـسا  دــیما  بـلطب ، ار  دوـخ  تجاـح  و  ِیبوـُنُذ .»  ِیل  َرِفْغَِیل  َکِّبَرَو  یِّبَر  ِهللا  َیلِإ  َکـِب  ُهَّجَوـَتَأ  یِّنِإَو 

ِّلَصَو َِکتالاسِر ، َغََّلب  َو  َکَیْحَو  َلَمَح  امَک  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  : » ناوخب ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  رب  صوصخم  ياهدورد 
، َِکنیِد یلِإ  اعَدَو  َةاَکَّزلا ، یَتآَو  َةالَّصلا ، َماقَا  امَک  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَو  َکـَباَتِک ، َمَّلَعَو  َکَـمارَح ، َمَّرَحَو  َکـَلالَح ، َّلَـحَأ  اـمَک  دَّمَُحم  یلَع 
ِِهب َتْجَّرَفَو  َبُویُْعلا ، ِِهب  َتْرَتَسَو  َبُونُّذلا ، ِِهب  َتْرَفَغ  امَک  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َكِدیِعَو ، ْنِم  َقَفْـشَأَو  َكِدْعَِوب ، َقَّدَص  امَک  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو 
امَک دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  ِءالَْبلا ، َنِم  ِِهب  َْتیََّجنَو  َءاعُّدـلا ، ِِهب  َْتبَجَأَو  َءاّمَْغلا ، ِِهب  َْتفَـشَکَو  َءاقَّشلا ، ِِهب  َْتعَفَد  امَک  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَو  َبوُرُْکلا ،

ِِهب َتْزَرْحَأَو  َلاْومالا ، ِِهب  َْتفَعْضَأ  امَک  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َۀَنِعارَْفلا ، ِِهب  َتْکَلْهَأَو  َةَِربابَْجلا ، ِِهب  َتْمَصَقَو  َدالِْبلا ، ِِهب  َْتیَیْحَأَو  َدابِْعلا ، ِِهب  َتْمِحَر 
، َناثْوالا ِِهب  َتْرَّبَتَو  َنامیِْالا ، ِِهب  َتْزَزْعَأَو  ِنایْدالا ، ِْریَِخب  ُهَْتثََعب  امَک  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َمانالا ، ِِهب  َتْمِحَرَو  َمانْصالا ، ِِهب  َتْرَـسَکَو  ِلاوْهالا ، َنِم 

«. ًامِیلْسَت ْمِّلَسَو  ِرایْخالا  َنیِرِهاّطلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َمارَْحلا ، َْتیَْبلا  ِِهب  َتْمَّظَعَو 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  مّود  ترایز 

و هداتسیا ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رّهطم  ربق  هب  ور  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا  تیاور ، ود  اب  حیحـص و  دنـس  اب 
َةَرَیِخ ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللاِْدبَع ، َْنب  َدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَـمْحَرَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلَا  : » یناوخ یم  نینچ 

ُْنب ُدَّمَُحم  َکَّنَأ  ُدَهْشَأَو  ِهللا ، ُلوُسَر  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهللا .  َنیِمَأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َةَْوفَِـص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َبِیبَح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،
ْنَع ًاِّیبَن  يزَج  ام  َلَْضفَأ  ُهللا  َكازَجَف  ُنیِقَْیلا ، َکیتَا  یّتَح  ُهَتْدَبَعَو  َکِّبَر ، ِلِیبَس  ِیف  َتْدَـهاجو  َِکتَّمُِال ، َتْحَـصَن  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  ِهللاِدـْبَع ،
نیا و  نک ، هلبق  هب  ور  سپـس  ٌدـیِجَم .» ٌدـیِمَح  َکَّنِإ  َمیِهاربِا ، ِلآَو  َمیِهاربِا  یلَع  َْتیَّلَـص  ام  َلَْضفَأ  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِِهتَّمُأ ،

، يِْرمَأ ُتْأَْجلَا  َْکَیلِإ  َّمُهّللَا  : » ناوخب دناوخ ، یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ربق  ترایز  زا  سپ  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  هک  ار  اعد 
. ُْتلَبْقَتْسا ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلص  دَّمَحُِمل  َتیِضَر  ِیتَّلا  َۀَْلبِْقلاَو  يِرْهَظ ، ُتْدَنْـسَأ  َِکلوُسَرَو  َكِْدبَع  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَُحم  َکِِّیبَن  ِْربَق  یلِإَو 
، یِّنِم ُرَْقفَأ  َریِقَف  الَو  َكِدَِیباهُّلُکُرُومُْالا ، ِتَحَبْصَأَو  اْهیَلَعُرَذْحَأ ، ام  َّرَش  اْهنَع  ُعَفْدَأ  الَو  اَهل ، وُجْرَأام  َْریَخ  یِسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُتْحَبْـصَأ ال  یِّنِإ  َّمُهّللَا 

َرِّیَُغت ْنَأَو  یِمْـسا ، َلِّدَُـبت  ْنَأ  ْنِم  َکـِب  ُذوُـعَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َِکلْـضَِفل . َّداَر  ـالَو  ْریَِخب  َکـْنِم  ِینْدُدْرا  َّمُـهّللَا  ٌریِقَف . ْریَخ  ْنـِم  ََّیلِإ  َتـْلَْزنَأ  اـِمل  یِّنِإ 
تارایز زا  يرایـسب  رد  ِۀَِـیفاْعلا .» َرْکُـش  ِیْنقُزْراَو  ِۀَِـیفاْعلِابِینْرُمْغاَو ، ِمَعِّنلِاب ، ِیْنلِّمَجَو  يْوقَّتلِاب ، یِّنِّیَز  َّمُهّللَا  یِّنَع . َکَتَمِْعن  َلـیُِزت  َْوأ  یِمْـسِج ،

، دـبلطب ار  دوخ  تاجاح  و  دربب ، الاب  ار  اه  تسد  هلبق  هب  ور  دراد ، یتجاح  رگا  و  دـناوخب ، ار  ردـق »  » هروس راب  هدزای  نآ  زا  سپ  هک  هدـمآ 
. دوش هدروآرب  هّللاءاش  نإ  هک 

نآ زا  دعب  ياعد  ترایز و  زامن 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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نآ زا  دعب  ياعد  ترایز و  زامن 

ُْتیَّلَـص یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » ییوگ یم  ینک و  یم  ادـها  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  ار  نآ  باوث  و  یناوخ ، یم  ترایز  زامن  تعکر  ود  سپس 
َّمُهّللَا َْتنَأ . ّالِإ  َهلِإ  ُهللا ال  َْتنَأ  َکَّنَِال  ََکل ، ّالِإ  ُنوُکَت  َدوُجُّسلاَو ال  َعوُکُّرلاَو  َةالَّصلا  َّنَِال  ََکل ، َکیِرَش  َكَدْحَو ال  ََکل ، ُتْدَجَسَو  ُْتعَکَرَو 

ِلَْضفَِأب َِکلذ  یلَع  ِینْرُْجأَو  َِکلُوبَق ، ِنَسْحَِأب  یِّنِم  امُْهلَّبَقَتَف  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  ِلوُسَر  َيالْوَمَويِدِّیَـس  یلِإ  یِّنِم  ٌۀَّیِدَه  ِناتَعْکَّرلا  ِناتاهَو 
َکِِّیبَِنل َْتُلق  َکَّنِإ  َّمُهّللَا  : » یناوخب ار  اعد  نیا  زامن  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  زین  و  َنِینِمْؤُْملا .» َِّیلَو  اـی  َکـِلوُسَر ، ِیفَو  َکـِیف  ِیئاـجَرَو  ِیلَمَأ ،

َْملَو  " ًامیِحَر ،  ًاباَّوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـساَو  َهللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُءاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  ِِهلآَو " : ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَُحم 
اِهب ُمَلْعَأ  َْتنَأَو  اِهب ، ََکل  ًاّرِقُمَو  ِیبُونُذ ، ْنِم  ََکل  ًارِفْغَتْسُمَو  ِیلَمَع ، ِءِیَس  ْنِم  ًاِبئات  ًابِغار  ُُهتْرُز  ْدَقَو  ُمالَّسلا ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  َِکلوُسَر  َنامَز  ْرُـضْحَأ 
َنِمَو ِةَرِخْالاَو ، اْینُّدلا  ِیف  ًاهیِجَو  َكَْدنِع  ِِهْتَیب  ِلْهَأَو  دَّمَحُِمب  َّمُهّللا  ِیْنلَعْجاَف  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِۀَمْحَّرلا ، ِِّیبَن  َکِِّیبَِنب  َْکَیلِإ  ًاهِّجَوَتُمَو  یِّنِم ،

، ِیبُونُذ ِیل  َرِفْغَِیل  یِّبَرَو ، َکِّبَر  ِهللا  َیلِإ  َِکب  ُهَّجََوتَأ  یِّنِإ  ِهللا ، ِْقلَخ  َدِّیَـس  اـی  ِهللا ، َِّیبَن  اـی  یِّمُأَو  َْتنَأ  ِیبَأـِب  ِهللا ، َلوُسَر  اـی  ُدَّمَُحم  اـی  َنِیبَّرَقُْملا ،
َْکیَلَع ُدَّمَُحم ، اـی  َْتنَأ  ُعـیِفَّشلا  َمِْعنَو  یِّبَر ، ُلوُؤْـسَْملا  َمِْعنَف  یِّبَرَو ، َکِّبَر  َدـْنِع  ًاعیِفَـش  ِیل  ْنُکَف  یِِجئاوَـح ، ِیل  َیِـضْقَیَو  ِیلَمَعیِّنِم ، َلَّبَقَتَیَو 
ًادَّمَُحم َکَِّیبَنیتَا  ْنَِمل  َْتبَجْوَأ  امَک  َِعفاـّنلا ، َبِّیَّطلا  َعِساْولا  َقْزِّرلاَو  َۀَـمْحَّرلاَو ، َةَرِفْغَْملا  َکـْنِم  ِیل  ْبِجْوَأ  َّمُهّللَا  ُمـالَّسلا . َکـِْتَیب  ِلـْهَأ  یلَعَو 

«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  َُهل  َتْرَفَغَف  ُمالَّسلا ، ِْهیَلَع  َُکلوُسَر  َُهل  َرَفْغَتْساَو  ِِهبُونُِذب ، َُهل  َّرَقَأَف  ٌّیَح ، َوُهَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) یبّنلادجسم تاّبحتسم  زا  یشخب 

رد زامن  رازه  کی  باوث  لداعم  فیرش ، ناکم  نآ  رد  زامن  ره  يارب  هک  نوچ  رازگب ، زامن  رایسب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمغیپ دجـسم  رد 
( هلآو هیلع  هللایلـص   ) لوسر ترـضح  زا  تسا . لضفا  ترـضح  نآ  رّونم  دـقرم  ربنم و  نیب  ًاصوصخ  و  دنـسیون ، یم  رازگزامن  لامعا  همان 

نآ ربنم  عضوم  ات  رّونم  ربق  زا  ًالوط  هفیرـش  هضور  دودـح  و  تسا ، تشهب  ياه  غاب  زا  یغاـب  نم  ربنم  ربق و  نیب  دـندومرف : هک  تسا  يورم 
ْنِم ٌۀَضْوَر  ِهِذه  َّنِإ  َّمُهّللَا  : » دنناوخب هکرابم  هضور  رد  ار  اعد  نیا  تسا  ّبحتسم  و  هتفرگ ، رارق  مراهچ  نوتـس  ات  ربنم  زا  ًاضرع  و  ترـضح ،

ِۀَمالَـس ِیف  اهِینَتْغََّلب  ْدَـقَف  اهِیف ، ََکل  ِدُّبَعَّتلا  ِفَرَـشَو  اِهلْـضَف ، ْنَع  َنابَأَو  َُکلوُسَر  اهَرَکَذ  ِیتَّلا  َِکتَمْحَر ، ِبَعُـش  ْنِم  ٌۀَبْعُـشَو  َِکتَّنَج ، ِضاـیِر 
َکِِّیبَن ِۀَمْرُح  ِمیِظْعَتَو  َِکتاضْرَم ، ِبَلَطَو  َِکتَعاط ، ْنِم  ِهِینَْتقَزَر  ام  یلَعَو  َِکلذ ، ِیف  َّیَلَع  َِکتَمِْعن  ِمیِظَع  یلَعيِدِّیَـس  ای  ُدْمَْحلا  َکَلَف  یِـسْفَن ،

ِۀَلَمَح ُدـِماحَم  ِِهب  ُمِظَْتنَی  ًادْـمَح  َيـالْوَم ، اـی  ُدْـمَْحلا  َکَـلَف  ِهِِفقاوَمَو ، ِهِدِـهاشَم  ِیف  ِدُّدَرَّتلاَو  ِْهیَلَع ، ِمِیلْـسَّتلاَو  ِهِْربَـق  ِةَراـیِِزب  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص 
ْنَم َدْمَح  َيالْوَم ، ای  ُدْمَْحلا  ََکلَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َیَِقب  ْنَم  َدْمَح  ُلُضْفَیَو  یـضَم ، ْنَم  ُدْـمَح  ُْهنَع  ُرُـصْقَیَو  ََکل ، َِکتاوامَـس  ِناّکُـسَو  َکِشْرَع ،

ُُغْلبَیَو َکَنوُد ، یِـضَْقنَی  الَو  َْکنَع  ُبُجْحَی  الَو  َْتدَرَأ ، ام  ُْثیَح  ُُغْلبَیَو  َْتقَلَخاـم  َُـالْمَی  ًادْـمَح  َکـْنِم ، ِدْـمَْحِلل  َقِیفْوَّتلاَو  َکـَل ، َدْـمَْحلا  َفَرَع 
ای ُدْمَْحلا ، ِمالَْکلا  ُءاِدْتبا  َلِعُجَو  ُدْمَْحلا ، َدُِقتْعاو  ُدْمَْحلا ، َفِرُع  ام  ُدْمَْحلا  ََکلَو  ََکل ، َکِْقلَخ  ِدـِماحَم  ُِلئاوَأ  ُهَرِخآ  ُُغْلبَی  الَو  َكاضِر  یـْصقَأ 
ْمَک ِةَرِخْالاَو ، اْینُّدلا  َّبَرَو  ِةَرِفْغَْملاَو ، ِۀَمْحَّرلا  َعِساوَو  ِةَدارِْالاَو ، ِْرمالاَِذفانَو  ِةَّوُْقلاَوِشْطَْبلا ، َدیِدَشَو  ِةَرْدُْقلاَو  ِناْطلُّسلا  َِمئادَو  ِۀَـمَظَْعلاَو ، ِّزِْعلا  َِیقاب 

اهُدِّیَُقیالَو یِمْهَو ، اِهتَْرثَِکب  ُطیُِحیال  ََّیلِإ  َْکنِم  َِعئانَـص  ْنِم  ْمَکَو  يِرْکُـش ، اهانْدَأ  ُُغْلبَی  الَو  يِدْـمَح ، اهِرَْـسیَا  ْنَع  ُرُـصْقَی  َّیَلَع  ََکل  ۀَـمِْعن  ْنِم 
ِمَظْعَأَو ًۀَمیِد ، َنیِرَتْمَتْسُْملا  ِدَوْجَأَو  ًۀَمیِش ، َنیِرَّهَطُْملا  ِرَهْطَأ  ًالْهَکَو ، ًّاباش  اهِْریَخَو  ًالْفِط  ِۀَّیِرَْبلا  َْنَیب  یفَطْـصُْملا ، َکِِّیبَن  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  يِرِْکف .

، ًارَهْظَم ُهَتْرَهْظَأ  َو  ِتاْریَْخلا ، َباـب  ِِهب  َتْحَتَفَو  ِتاّوـُبُّنلا ، ِِهب  َتْمَتَخَو  ِتـالاسِّرلا ، ِِهب  َتْمَقَأَو  ِتالالِّدـلا ، ِِهب  َتْحَـضْوَأ  يِذَّلَا  ًۀَـمُوثْرُج ، ِقـْلَْخلا 
، ِِهتَرُْـسا نِم  َنِیبِّیَّطلاَو  ِِهتَْرتِع  ْنِم  َنیِموُصْعَْملایَلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  َْکیَدَی . َْنَیب  ًۀَّجُحَو  َْکیَلَع ، الادَو  َْکَیلِإ ، ًایِعاد  ًاّیِدْهَم ، ًانیِمَأ  ًایِداهَو  ًاِّیبَن  ُهَْتثَعَْتباَو 

ِِهئاِقِلب ْمِّمَتَو  ْمِِهتاجَرَد ، َِکلوُسَر  ِبُْرق  یلِإ  ْعَفْراَو  ْمُهَِسلاجَمیلْعالا ، ِقِیفَّرلا  ِیف  ْلَعْجاَو  ْمُهَِبتارَم ، َكَْدنِع  ْمِّظَعَو  ْمَُهلِزانَم ، ِِهب  َْکیََدل  ْفِّرَـشَو 
«. ْمُهَْسنُا ِِهناکَِمب  ْرِّفَوَو  ْمُهَروُرُس ،

هبوت نوتس  دزن  زامن  اعد و 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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ِنمْحَّرلا ِهللا  ِمِْسب  : » ناوـخب ار  اـعد  نیا  نآ  زا  دـعبو  رازگب ، تسا  هبوـت » نوتـس   » هب فورعم  هـک  هباـبلوبا  نوتـس  کـیدزن  زاـمن  تـعکر  ود 
ْیَک ِینِدـْهاَو  َِحلَْـصنَأ ، ْیَک  ِینِْحلْـصَأَو  َمِصَتعَأ ، ْیَک  ِینْمِـصْعَأَو  ِۀَـکَلَْهلا ، َیلِإ  ِینَّدَُرت  الَو  ِْنیَّدـلِابِینَّلُِذت ، الَو  ِْرقَْفلِاب ، یِّنُِهتال  َّمُهّللَا  ِمیِحَّرلا .

َْتنَأَو ُتْأَطْخَأ ، ْدَـقَو  ِیلَرِفْغَت  ْنَأ  ٌلْهَأ  َْتنَأَو  ِیئاجَر ، َْتنَأَو  ِینِْکلُْهت  الَو  یِّنَظ ، ِءوُِسب  ِیْنبِّذَُـعت  الَو  یِـسْفَن ، ِداِهتْجا  یَلَع  یِّنِعَا  َّمُهّللَا  َيِدَـتْهَأ .
ِینْقِّفَوَف ةَرِفْغَْملا ِ، َو  يْوقَّتلا  ُلْهَأ  َْتنَأَو  ُتْأَسَا ، ْدَقَو  َنِسُْحت  ْنَأ  ٌلْهَأ  َْتنَأَو  ُتِْرثَع ، ْدَقَو  َلیُِقت  ْنَأ  ٌلْهَأ  َْتنَأَو  ُتْرَْرقَأ ، ْدَقَو  یِّنَع  َوُفْعَت  ْنَأ  ٌلْهَأ 

، ِْرقَْفلا ِنَع  ینِْغلِابَو  یِصاعَْملا ، ِنَع  ِتاعاّطلِابَو  ِمارَْحلا ، َنِم  ِلالَْحلِاب  ِیِننْغَأ  َّمُهّللَا  ریِـسَع . َّلُک  ِیْنبِّنَجَو  َریِـسَْیلا ، َِیل  ْرِّسَیَو  یـضَْرتَو ، ُّبُِحت  اِمل 
ار دوخ  تاجاح  سپ  ٌریِدَق » ءیَـش  ِّلُک  یلَع  َْتنَأَو  ُریِـصَْبلا ، ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ٌءْیَـش ، ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْنَم  ای  ِراّجُفلا ، ِنَع  ِراْربالِابَو  ِراّنلا ، ِنَع  ِۀَّنَْجلِابَو 

. دوش یم  باجتسُم  ادخ  تساوخ  هب  هک  نک ، بلط 

( هلآو هیلع  هللایلص   ) یبّنلادجسمو هرّونم  هنیدم  رد  اعدو  هزور  بابحتسا 

ياهزور تسا  هتـسیاش  و  دنـشاب ، رفاسم  هچرگ  دـنریگب ، هزور  تاجاح  ندـش  هدروآرب  دـصق  هب  هرّونم  هنیدـم  رد  زور  هس  تسا  ّبحتـسم 
هبنشجنپ بش  و  دنرازگ ، زامن  هبابلوبا  نوتس  کیدزن  نآ  زور  هبنشراهچ و  بش  تسا  بحتسم  زین  و  دشاب ، هعمج  هبنشجنپ و  هبنـشراهچ و 

مرکا لوُسر  ترـضح  بارحم  بنج  هک  ینوتـس  دزن  هعمج  زور  بش و  و  دـنرازگ ، زامن  هتفرگ  رارق  نآ  لباقم  هک  ینوتـس  دزن  نآ  زور  و 
و دنیامن ، تلئـسم  یهلا  هاگرد  زا  دوخيورُخاو  يوینُد  تاجاح  ندـش  هدروآرب  تهج  و  دـنرازگ ، زامن  هدـش  عقاو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )

ْوَأاهَُکْتلَأَس ْعَرْشَأ ، َْمل  ْوَأاهِساِمْتلاَو  اِهبَلَط  ِیف  اَنَأ  ُتْعَرَش  ۀَجاح  ْنِم  َْکَیلِإ  ِیل  َْتناک  ام  َّمُهّللَا  : » دشاب اعد  نیا  یناوخ  یم  هک  ییاهاعد  نمض 
َُکلَأْسَأ یِّنِإ  َّمُهّللَا  اهِرِیبَکَو . اهِریِغَـص  یِِجئاوَح  ِءاضَق  ِیف  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِۀَـمْحَّرلا  ِِّیبَن  دَّمَُحم  َکِِّیبَِنب  َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأ  یِّنِإَف  اهَْکلَأْسَأ ، َْمل 

اذَـک ِیب  َلَعْفَت  ْنَأو  ِِهلآ ، ِْهیَلَع و  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َکُْملِع ، ِِهب  َطاحَأ  اـم  ِعیِمَجَو  َِکتَرْدـُقَو ، َکـِتَُّوقَو  َکـِتَّزِِعب 
. دوش یم  باجتسم  هللاءاش  نإ  هک  ، بلطب اردوخ  تاجاح  هاگنآو  اذَکَو .»

لیئربج ماقم  دزن  اعد  زامن و 

هللایلـص  ) مرکا ربمغیپ  رب  دورو  ماگنه  لیئربج  هک  تسا  یماقم  نامه  نآ  و  دـناوخب ، اعد  و  درازگ ، زامن  لیئربج  ماقم  رد  تسا  بحتـسم 
اهیلع  ) ارهز ترـضح  هناخ  ِرد  يالاب  هک  تسا  ینادوان  ریز  نآ  ناکم  و  دـیبلط ، یم  دورو  نذا  ناشیا  زا  دیـسر  یم  هک  اجنآ  هب  هلآو ) هیلع 

تـسا يرد  نامه  تسا  هدرک  نّیعم  شا  هناخ  رد  ار  همّظعم  يوناب  نآ  ربق  هک  یتایاور  ربانب  ترـضح  نآ  هناـخ  ِرد  و  هتفرگ ، رارق  مالـسلا )
َنیِدِّجَمُْملاَو ِِهتَِکئالَم ، ْنِم  َُهل  َنیِحِّبَـسُْملا  َنِم  ًادُونُج  اهََالَمَو  ِتاوامَّسلا ، َقَلَخ  ْنَمای  : » وگب زامن  زا  سپ  و  تسا ، ترـضح  نآربق  يذاحم  هک 

، یهُّنلا َدـِئالَق  ْمُهَدَّلَقَو  يْوقَّتلا ، َراعِـش  ْمُهَـسَْبلَاَو  ِتاغُّللا ، ِبوُرُِـضب  ْمُهَتَنِْـسلَأ  َقَْطنَأَو  ِتامارَْکلا ، َلَلُح  ْمِِهنادـْبَأ  یلَع  َغَْرفَأَو  ِِهتَمَظَعَو ، ِِهتَرْدـُِقل 
َُهل ْمـُـهَمَوْدَأو  ، ًاــقَرَف ْمُهَّدــَـشَاَو  ، ِهــِب ًاــْملِع  ْمـُـهَلَمْکَأَو  ِهــِتَمَظَعَو ، ِِهَتلــالَجَو  ِِهتَرْدـــُقَوِِهتَِّینادْحَِوب  ًۀــَـفِْرعَم  ِهــِْقلَخ  ِساـــنْجَأ  َرَفْوَأ  ْمـُـهَلَعَجَو 

ِهِدـْهَعَو ِِهتَرافِـسَو  ِِهیْحَِول  ُهَراتْخاَو  ِِهلِزانَمَو ، ِِهتاجَرَدَو  ِهِِصئاصَِخب  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َلِیئَْربَج  َنیِمالا  َلَّضَف  ْنَم  ای  ًاعوُشُخَو ، ًۀَناِکتْـساَوًاعوُضُخَوًۀَعاط 
یلَعَو دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َکـُلَأْسَأ  ْمُهَنَیبَو ، ِهِسْفَن  َْنَیب  ًۀَطِـساو  ُهَلَعَجَو  ِِهلُـسُرَو ، ِِهئاـِیْبنَأ  یلَع  ِهِِرماوَأَو  ِهـُِبتُک  ِلاْزنِإَو  ِِهتَناـمَأَو ،
َنیِذَّلَا َِکتَعاِطب ، َکِْقلَخ  ِلَمْعَأَو  َْکنِم ، َکِْقلَخ  ِبَْرقَأَو  ََکل ، َکِْقلَخ  ِفَوْخَأَو  َِکب ، َکِْقلَخ  ِمَلْعَأ  َِکتاوامَس ، ِناّکُسَو  َِکتَِکئالَم  ِعیِمَج 

َنِیقوُْملاَو ِتافْالا ، َنِیبَنَتْجُْملَا  َِکیْحَویلَع ، َنِینَمَتْؤُْملاَو  َكِراوِِجب ، َنیِمَّرَکُْملَا  ِنادـْبالا ، ُةَْرتَف  الَو  ِلوُقُْعلا ، ُوْهَـس  الَو  ِنُویُْعلا ، ُمَْون  ْمُهاـشْغَی  ـال 
ْدِزَو َنیِِّیناحوُّرلاَو ، َنیِِّیبوُّرَکلا  ِتاقَبَطَو  َنِیبَّرَقُْملا  َِکتَِکئالَم  یلَعَو  َْکنِم ، اِهفاعْضَأب  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  َنیِمالا ، َحوُّرلا  ِصُصْخاَو  َّمُهّللَا  ِتائِّیَّسلا .

َِکتالَّلَُحم ْنِم  َِکئاِیْبنَأ ، ِۀَنِْـسلَأ  یلَع  ُهَْتنََّیب  امَو  َِکنیِد ، ِِعئارَـش  ْنِم  ِِهب  ُلِْزنَی  َناک  اِمب  ِضْرالا ، ِلْهَأ  یلَع  َُهل  ِیتَّلا  ِِهقوُقُحَو  َكَدـْنِع ، ِِهِبتارَم  ِیف 
ِیفِیفُوقُو ْلَعْجا  َّمُهّللَا  ِءاسِْکلا . ِباحْـصَأ  ُسِداسَو  ِءایِفْـصالا  يِداهَو  ِءاِیْبنالا ، ُةَوْدـُق  ُهَّنِإَف  َلِیئَْربَج ، یلَع  َِکتاوَلَـص  ِْرثْکَأ  َّمُهّللَا  َِکتامَّرَُحمَو .

ِلآَو دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ُدـیَِعب ، َيأ  ُبیِرَق  َيأ  ُمیِرَک ، َيأ  ُداوَج  َيأ  یِّنَع ، َكِزُواَجتَو  َّیَلَع ، َکـِتَمْحَر  ِلوُِزِنل  ًابَبَـس  اذـه  ِهِماـقَم 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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ِرارِـش ْنَـع  ِینَِینُْغتَو  َِکلْـضَف ، ْنـِم  َّیَلَع  َعِّسَوـُتَو  َکـِتَمْحَِرب ، َۀَّنَْجلا  ِینَقُزَْرت  نَاَو  َکَـتَمِْعن ، یِّنَع  َلـیُِزت  ـالَو  َکـِتَعاِطل ، ِینَقِّفَوـُت  ْنَأَو  دَّمَُحم ،
َْتنَأ َکَّنَِأب  َُکلَأْسَأَو  : » وگب سپـس  و  ِِهلآَو .» دَّمَحُِمب  ِیئاجَر ، َعَطْقَت  الَو  ِیئاعُد ، ِّبَر  ای  َبِّیَُخت  ـالَو  َكَرْکِذَو ، َكَرْکُـش  ِینَمِْهُلتَو  َکـِْقلَخ ،

ِینَّدَُرت ْنَأَو  ِبَلَْقنُْملا ، ِءوُسَو  ِرَفَّسلا  ِءاثْعَوَو  ِةَرِخْالاَو ، اْینُّدـلا  ِتافآ  ْنِم  ِینَمِّلَُـست  ْنَأَو  ِِکلاهَْملا ، َنِم  ِینَمِـصْعَت  ْنَأ  ٌءْیَـش ، َکـِْلثِمَک  َْسَیل  ُهللا 
و ِِهلآَو .» ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  َکِِّیبَن ، ِمَرَحَو  َکِمَرَح  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  الَو  لَّبَقَتُم ، لَمَعَو  روُکْشَم  یْعَـسَو  لُوبقَم  ّجَح  َدَْعب  ِینَطَو ، یلِإ  ًاِملاس 

ُبیِرَق َيأ  ُمیِرَک ، َيأ  ُداوَج  َيأ  : » وگب تسیاب و  مالـسلا ) هیلع   ) لیئربج ماقم  دزن  هک  تسا  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  ترـضح  زا 
«. َکَتَمِْعن َّیَلَع  َّدَُرت  ْنَأَو  ِِهتَیب ، ِلْهَأَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ُدیَِعب ، َيأ 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  عادو  ترایز 

یم ماجنا  ًـالبق  ار  هچنآ  نک  لـمع  ورب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ ربق  دزن  ورب  و  نک ، لـسُغ  يوش  جراـخ  هنیدـم  زا  یتساوخ  هاـگره 
ِهللاِاب ُْتنَمآ  ، َمالَّسلا َْکیَلَع  ُأَْرقَأَو  َکیِعْرَتْسَأَو  َهللا  َکُعِدوَتْـسَأ  ِهللا ، َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  : » وگب و  ار ، ترـضح  نآ  نک  عادو  سپ  يداد ،

ُتْدِهَش ام  یلَع  ِیتامَم  ِیف  ُدَهْشَأ  یِّنِإَف  َِکلذ  َْلبَق  ِینَْتیَّفََوت  ْنِاَف  َکِِّیبَن ، ِْربَق  ِةَرایِِزل  یِّنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجتال  َّمُهّللَا  ِهیَلَع ، َْتَللَدَو  ِِهب  َْتئِج  اِمبَو 
ربق عادو  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  ِِهلآَو .» ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  َُکلوُسَرَوَکُدـْبَعًادَّمَُحم ، َّنَأَو  ، َْتنَأّالِإ َهلِإ  ْنَأُدَهْـشَأ ال  ِیتایَح ، ِیف  ِْهیَلَع 

رد َْکیَلَعیِمِیلْـسَت .» َرِخآ  ُهللا  ُهَلَعَج  ال  َْکیَلَع ، ُمالَّسلَا  َْکیَلَع ، ُهللا  یَّلَـص  : » وگب هدومرف ، بوقعی  نب  سنوی  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ
ار تیاهـسابل  نیرت  كاپ  و  نک ، لسُغ  لامعا  هّیلک  مامتا  زا  سپ  يوش ، جراخ  هرّونم  هنیدـم  زا  یتساوخ  هاگره  تسا : هدـمآ  يرگید  لقن 
نآ عادو  رد  سپس  نک ، ترایز  دش  هتفگ  ًالبق  هک  یتارایز  نامه  هب  و  وش ، فَّرَشُم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ترایز  هب  و  شوپب ،

ُریِفَّسلا اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُرِینُْملا ، ُجارِّسلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُریِذَّنلا ، ُریِشَْبلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » وگب ترضح 
َْملَو اَهِـساْجنَِأب ، ُۀَِّیلِهاْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  ِةَرَّهَطُْملا ، ِماحْرالاَو  ِۀَِخماّشلا  ِبالْـصالا  ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنَأ  ِهللا  َلوُسَر  ای  ُدَهْـشَأ  ِهِْقلَخ ، َْنَیبَو  ِهللا  َْنَیب 

ُدَهْـشَأَو ٌنِمُْؤم  ضار  ِِهب  َْتیَتَأ  ام  ِعیِمَِجب  ٌِنقُوم  َِکْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ِۀَِّمئالِابَو  َِکب  ٌنِمُْؤم  یِّنَأ  ِهللا  َلوُسَر  ای  ُدَهْـشَأَو  اِهباِیث ، ِتاّمَِهلْدُم  ْنِم  َکِْسْبُلت 
ِْهیَلَع َکِِّیبَن  ِةَراـیِز  ْنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجتـال  َّمُهّللَا  اْینُّدـلا . ِلـْهَأ  یلَع  ِۀَّجُْحلاَو  یْقثُْولا ، ِةَوْرُْعلاَو  يدُْـهلا ، ِمـالْعَأ  َکـِْتَیب  ِلـْهَأ  ْنِم  َۀَِّمئـالا  َّنَأ 
َّنَأَو ََکل ، َکیِرَـشال  َكَدْـحَو  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  ُهللا ال  َْتنَأ  َکَّنَأ  ِیتایَح ، ِیف  ِْهیَلَع  ُدَهْـشَأ  ام  یلَع  ِیتامَم  ِیف  ُدَهْـشَأ  یِّنِإَف  ِینَْتیَّفََوت  ْنِإَو  ُمالَّسلا ،
ِیف َکُمالْعَأَو  َكِدابِعِیف  َكُؤافَلُخَو  َکِْقلَخ ، یلَع  َکُجَجُحَو  َكُراْصنَأَو  َكُؤاِیلْوَأ  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  َۀَِّمئالا  َّنَأَو  َُکلوُسَرَو ، َكُْدبَع  ًادَّمَُحم 
ِیف ِِهلآَو ، دَّمَُحم  َکِِّیبـَن  َحُور  ْغَِّلبَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُـهّللَا  َکـِیْحَو . ُۀَـمِجاَرتَو  َكِّرِـس ، ُۀَـظَفَحَو  َکِْـملِع ، ُناّزُخَو  َكِدـِالب ،

: وگبو َْکیَلَع .» یِمِیلْـسَت  َرِخآ  ُهللا  ُهَلَعَج  ال  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ِهللا  َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ًامالَـسَویِّنِم ، ًۀَّیَِحت  ۀَعاس  ِّلُک  ِیفَو  ِهِذه  ِیتَعاس 
َهلِإ ْنَأ ال  ِیتایَح ، ِیف  ِْهیَلَع  ُدَهْـشَأ  ام  یلَع  ِیتامَم  ِیف  ُدَهْـشَأ  یِّنِإَف  َِکلذ ، َْلبَق  ِینَْتیَّفََوت  ْنِاَف  َکِِّیبَن ، ِْربَق  ِةَرایِز  ْنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجتال  َّمُهّللَا  »

ُمُْهنَع َْتبَهْذَأ  َنیِذَّلا  َنیِرِهاّطلا ، ِۀَِّمئالا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  َتْرَتْخا  َُّمث  َکـِْقلَخ ، ْنِم  ُهَتْرَتْخاِدَـق  َکَّنَأَو  َکـُلوُسَرَو ، َكُدـْبَع  اًدَّمَُحم  َّنَأَو  َْتنَأ ، ّـالِإ 
«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأای  ِةَرِخْالاَو ، اْینُّدلا  ِیف  ْمُهَْنَیبَو  انَْنَیب  ْقِّرَُفت  الَو  ْمِِهئاِول ، َتَْحتَو  ْمِِهتَْرمُز  ِیفَو  ْمُهَعَم ، انْرُشْحاَف  اًریِهْطَت ، ْمُهَتْرَّهَطَو  َسْجِّرلا 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  ترضح  ترایز 

لقن هب  تسا . میظع  یـشاداپ  راکادف ، گرزب و  يوناب  نآ  ترایز  رد  و  دراد ، الاو  سب  یماقم  دنوادخ  دزن  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح 
دنوادخ دتسرفب ، تاولص  وت  رب  سک  ره  دومرف : نم  هب  مردپ  هک  مالسلا : ) اهیلع   ) همطاف ترضح  زا  راونألا ،» حابـصم   » رد یـسلجم  همالع 

رد هچنآ  تسا : هتشون  بیذهت »  » رد یسوط  خیش  موحرم  دزاس . قحلم  نم  هب  ار  وا  مشاب ، هک  تشهب  زا  ياج  ره  رد  و  دزرمایب ، ار  وا  لاعتم 
لاس رد  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترضح  دیآ . رامـش  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  هدش ، تیاور  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  ترایز  تلیـضف 
هللا یلـص   ) ادـخ لوسر  تلاسر  تخـس  نارود  رد  و  دـش ، گرزب  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ناماد  رد  و  دـمآ ، ایند  هب  تثعب  لّوا  ياه 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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هب شراوـگرزب ، ردـپ  تلحر  زا  سپ  و  درک ، جاودزا  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  ّیلع  اـب  تخادرپ . ردـپ  يراـی  تبقارم و  هب  هلآو ) هیلع 
ربمایپ مرح  رد  ار  وا  نفدـم  یخرب  تسین . مولعم  ترـضح ، نآ  ربق  قیقد  ياج  تفگ . عادِو  ار  اـیند  یناـف  راد  زور ) ای 95   ) زور هلصاف 75 

ربق رانک  رد  عیقب و  رد  ار  وا  نفدم  مه  یـضعب  هدش ، نفد  ربمایپ ) دقرم  رانک   ) شدوخ هناخ  رد  دنا  هتفگ  یخرب  دنناد ، یم  ربنم ) ربق و  نیب  )
هللا یلص   ) هّللا لوسر  ربق  رانک  هضور و  رد  ترضح  نآ  ترایز  تسا ، حرطم  ام  باحصا  دزن  رتشیب  هچنآ  دنناد . یم  مالـسلا ) مهیلع   ) هّمئا

. ینک ترایز  ار  ترضح  نآ  ناکم ، هس  ره  رد  هک  تسا  رتهب  و  تسا ، هلآو ) هیلع 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف ترضح  لّوا  ترایز 

: وگب و  هدرک ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  نت  هراـپ  هرّهطم و  هموصعم  نآ  هب  باـطخ  يداتـسیا ، عضاوم  نیا  زا  کـی  ره  رد  یتـقو 
ُمالَّسلَا ِهللا ، ِلِیلَخ  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِبِیبَح  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللااِِّیبَن ، َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َْتِنباـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  »

ِهللا ِءاِیْبنَأ  ِلَْضفَأ  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِْقلَخ  ِْریَخ  َْتِنب  ای  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِنیِمَأ  َْتِنب  اـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِّیِفَـص  َْتِنب  اـی  ِکـْیَلَع 
ای ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  «. » َنیِرِخْالاَو َنِیلَّوالا  َنِم  َنیَِملاْعلا ، ِءاِسن  َةَدِّیَـس  ای  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِۀَّیِرَْبلا ، ِْریَخ  َْتِنب  اـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِِهتَِکئـالَمَو ، ِِهلُـسُرَو 

ُۀَقیِّدِّصلا اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِۀَّنَْجلا ، ِلْهَأ  ِبابَش  ْيَدِّیَـس  ِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  َّمُأ  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َدَْعب  ِْقلَْخلا  ِْریَخَو  ِهللا  ِِّیلَو  َۀَجْوَز 
ِْکیَلَع ُمالَّسلَا  ُۀَّیِْسنِْالا ، ُءارْوَْحلا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، ُۀَّیِکَّزلا ُۀَلِـضاْفلا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُۀَّیِـضْرَْملا ، ُۀَّیِـضَّرلا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُةَدیِهَّشلا ، 

، ِهللا ِلوُسَر  َْتِنب  ُۀَمِطاف  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُةَروُهْقَْملا ، ُةَدَهَطْضُْملااَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُۀَْمِیلَْعلا ، ُۀَثَّدَحُْملا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُۀَّیِقَّنلا ، ُۀَّیِقَّتلا  اَُهتَّیَأ 
َلوُسَر َّرَس  ْدَقَف  ِكَّرَـس  ْنَم  َّنَأَو  ِکِّبَر ، ْنِم  ۀَنَِّیبیلَع  ِْتیَـضَم  ِکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِِکنََدبَو ، ِکِحوُر  یلَعَو  ِْکیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ُُهتاکََربَو ،» ِهللا  ُۀَمْحَرَو 
َلَصَو ْدَقَف  ِکَلَصَو  ْنَمَو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  َلوُسَريذآ  ْدَقَف  ِكاذآ  ْنَمَو  ِهللا ، َلوُسَر  افَج  ْدَقَف  ِكافَج  ْنَمَو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا 

ِهللا ِمالَس  ُلَْضفَأ  ِْهیَلَع  َلاق  امَک  ِْهیَْبنَج ، َْنَیب  ِیتَّلا  ُهُحوُرَو  ُْهنِم ، ٌۀَعَْضب  ِکَّنَِال  ِهللا ، َلوُسَر  َعَطَق  ْدَقَف  ِکَعَطَق  ْنَمَو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  َلوُسَر 
، ِْتَیلاو ْنَِمل  لاُوم  ُْهنِم ، ِْتاَّرَبَت  ْنَّمِم  ٌءِّرَبَتُم  ِْهیَلَع ، ِتْطِخَـس  ْنَّمَع  ٌطِخاس  ُْهنَع ، ِتیِـضَر  ْنَّمَع  ضار  یِّنَأ  َُهلوُسَرَو  َهللا  ُدِهُْـشا  ِِهتاوَلَـص ، ُلَْـضفَأَو 

ِّلَـص َّمُهّللَا  : » ییوگ یم  سپـس  ًابِیثُمَو .» ًایِزاجَو  ًابیِـسَحَو  ًادیِهَـش  ِهللاِاب  یفَکَو  ِْتبَبْحَأ ، ْنَِمل  ٌّبُِحم  ِتْضَْغبَأ ، ْنَِمل  ٌضِْغبُم  ِْتیَداـع ، ْنَِمل  داـعُم 
، َنِینِمْؤُْملا ِریِمَأ  ِبلاط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِّیِـصَویلَع  ِّلَصَو  َنیِعَمْجَأ ، ِِقئالَْخلاِْریَخَو  َنیِِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  ِهللاِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َِکلوُسَرَو  َكِْدبَع  یلَع  ْمِّلَـسَو 

ِنَـسَْحلَا ِۀَّنَْجلا ، ِلْهَأ  ِبابَـش  ْيَدِّیَـس  یلَع  ِّلَصَو  َنیَِملاـْعلا ، ِءاـِسن  ِةَدِّیَـس  دَّمَُحم  ِْتِنب  َۀَـمِطاف  یلَع  ِّلَـصَو  َنیِّیِـصَْولا ، ِْریَخَو  َنیِِملْـسُْملا ، ِماـِماَو 
ِْنب ِرَفْعَج  ِهللا  ِنَع  ِقِداّصلا  یَلَع  ِّلَصَو  َنیِِّیبَّنلا ، ِْملِع  ِِرقاب  ِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  ِْنیَـسُْحلا ، ِْنب  ِِّیلَع  َنیِِدباْعلا  ِْنیَز  یلَع  ِّلَصَو  ِْنیَـسُْحلاو ،
یَلَع ِّلَصَو  ّیلَع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ِّیِقَّتلا  یَلَع  ِّلَصَو  یسُوم ،  ِْنب  ِِّیلَع  اضِّرلایَلَع  ِّلَصَو  رَفْعَج ، ِْنب  یَسُوم  ِهللا  ِیف  ِْظیَْغلا  ِمِظاک  یلَع  ِّلَصَو  دَّمَُحم ،

ِِهب ِْتمَأَو  َلْدَْـعلا ، ِِهب  ِیْحَأ  َّمُهّللَا  . ِّیلَع ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِِمئاـْقلا  ِۀَّجُْحلا  یَلَع  ِّلَـصَو  ِّیلَع ، ِْنب  ِنَسَْحلا  ِّیِکَّزلا  یَلَع  ِّلَـصَو  دَّمَُحم ، ِْنب  ِِّیلَع  ِّیِقَّنلا 
ْنِم اْنلَعْجاَو  ِْقلَْخلا ، َنِم  دَحَأ  َۀَـفاخَم  ِّقَْحلا  َنِم  ءْیَِـشب  َیِفْخَتْـسَی  یّتَح ال  َکِِّیبَن ، َۀَّنُـسَو  َکَنیِد  ِِهب  ْرِهْظَأَو  َضْرالا ، ِِهئاَقب  ِلْوَِطب  ْنِّیَز  َو  َرْوَْجلا ،

َسْجِّرلا ُمُْهنَع  َْتبَهْذَأ  َنیِذَّلَا  ِِهْتَیب ، ِلـْهَأَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُـهّللَا  َنـیِمِحاّرلا . َمَـحْرَأ  اـی  ِِهئاـِیلْوَأ ، ِةَْرمُز  ِیف  َنِیلوـُبْقَْملاَو  ِهِعایْـشَأ ، َو  ِِهناوـْعَأ 
ارهز ترـضح  رّوـنم  حور  هب  ار  نآ  باوـث  و  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دجـسم  رد  رازگب  زاـمن  تعکر  ود  سپـس  ًاریِهْطَت ،» ْمُهَتْرَّهَطَو 

َکِّقَِحب َُکلَأْسَأَو  ْمِْهیَلَع ، َُکتاوَلَص  ِِهْتَیب  ِلْهَِأبَو  دَّمَُحم ، انِِّیبَِنب  َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » ناوخب ار  اعد  نیا  هاگنآ  نک ، هیده  مالسلا ) اهیلع  )
َُکلَأْسَأو اِهب ، َكَوُعْدَأ  ْنَأ  ِینَتْرَمَأ  ِیتَّلا  یَنْـسُْحلا  َِکئامْـسَِأبَو  ٌمیِظَع ، َكَدـْنِع  ُهُّقَح  ْنَم  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأَو  َكاوِس ، ُهَْهنُک  ُمَْلعَی  يِذَّلا ال  ِمیِظَْعلا 

 " َمیِهاْربِإ یلَع  ًامالَسَو  ًادَْربِینوُک   " ِراّنِلل َْتُلق  يِذَّلا  ِمیِظَْعلا  َکِمْسِابَو  ُْهَتباجَأَف ، َْریَّطلا  ِِهب  َوُعْدَی  ْنَأ  َمیِهاْربِإ ، ِِهب  َتْرَمَأ  يِذَّلا  ِمَظْعالا  َکِمْسِاب 
، ُُهبِجْوَتْسُمَو ُهُّقِحَتْـسُمَو  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  اِمبَو  ًۀَِبلَط ، اهِحَْجنَأَو  ًۀباجِإ  اهِعَرْـسَأَو  َْکیََدل ، اهِمَظْعَأَو  اِهفَرْـشَأَو  َْکَیلِإ  ِءامْـسالا  ِّبَحَِأبَو  ًادَْرب ، َْتناکَف  ، 
، ْمِْهیَلَع َُکتاوَلَـص  َِکلُـسُرَو  َِکئاِیْبنَأ  یلَع  اهَْتلَْزنَأ  ِیتَّلا  َِکُبتُِکب  َُکلَأْسَأَو  َْکیَلَع ، ُّحـِلُأو  َْکَیلِإ ، ُعَّرَـضَتَأَو  َْکَیلِإ ، ُبَغْرَأَو  َْکَیلِإ  ُلَّسََوتَأو 

ِلآَو دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  یمْظُْعلا ، َِکئامْـسَأ  ْنِم  اهِیف  اِمبَو  َمَظْعالا ، َکَمْـسا  اَهِیف  َّنِاَـف  ِمیِظَْعلا ، ِنآْرُْقلاَو  ِرُوبَّزلاَو  ِلـیِْجنِْالاَو  ِۀـیرْوَّتلا  َنِم 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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ِمْوَیلا اَذـه  ِیف  ِیل  َنَذَْأتَو  َنییِّلِع ، ِیف  ُهَعَفَْرتَو  ِیئاعُدـِل ، ِءاـمَّسلا  َباْوبَأ  َحَـتْفَتَو  یِّنَعَو ، ْمِهیِّبُِحمَو  ْمِِهتَعیِـشَو  دَّمَُحم  ِلآ  ْنَع  َجِّرَُفت  ْنَأو  دَّمَُحم ،
، ِءامَّسلِاب َءاوَْهلا  َّدَس  ْنَم  ای  َوُه ، ّالِإ  ُهَتَرُْدقَو  َوُه  َْفیَک  ٌدَحَأ  ُمَْلعَی  ْنَم ال  ای  ِةَرِخْالاَواْینُّدلا ، ِیف  ِیلْؤُسَو  ِیلَمَأ  ِءاطْعِإَو  یِجَرَِفب  ِۀَعاّسلا  ِهِذـه  ِیفَو 

ِّقَِحب َُکلَأْسَأ  ُهوُعْدَـی ، ْنَم  ُۀَـجاح  ِِهب  یـضُْقت  يِذَّلا  ِمْسِْالِاب  ُهَسْفَن  یّمَـس  ْنَم  ای  ِءامْـسالا ، َنَسْحَأ  ِهِسْفَِنل  َراـتْخاَو  ِءاـْملا ، یَلَع  َضْرـالا  َسَبَکَو 
َۀَمِطاـفَو ِّیلَعَو  دَّمَحُِمب  َعِمُْـستَو  یِِجئاوَـح ، ِیل  َیِـضْقَت  ْنَأو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  ُْهنِم ، ِیل  يوـْقَأ  َعیِفَـش  ـالَف  ِمْسِْـالا ، َکـِلذ 

ِْنب ِِّیلَعَو  ِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحمَو  یسُوم ، ِْنب  ِِّیلَعَو  رَفْعَج  ِْنب  یَسُومَو  دَّمَُحم ، ِْنب  ِرَفْعَجَو  ِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحمَو  ِْنیَسُْحلا ، ِْنب  ِِّیلَعَو  ِْنیَسُْحلاَو ، ِنَسَْحلاَو 
ْمُهَعِّفَُشتَو َْکَیلِإ ، ِیل  اوُعَفْشَِیلِیتْوَص  ْمِْهیَلَع  َُکتاکََربَو  َُکتَمْحَرَو  َکُمالَسَو  َُکتاوَلَص  َِکنْذِِال ، ِرَظَْتنُملا  ِۀَّجُْحلاو  ِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلاو  دَّمَُحم ،

. دوش یم  هدروآرب  هّللا  ءاش  نإ  هک  هاوخب  ار  تتاجاح  سپس  َْتنَأ .» ّالِإ  َهلِإ  ِّقَِحب ال  ًاِبئاخ ، ِینَّدَُرت  الَو  َِّیف ،

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  مّود  ترایز 

َو َنُوقِّدَـصُمَو  ُءاِیلْوَأ  َِکل  ّانأ  انْمَعَز  َو  ًةَِرباص ، ِکَنَحَْتما  اِمل  ِكَدَـجَوَف  ِکَُقلْخَی ، ْنَأ  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يِذَّلا  ِکَنَحَْتما  ُۀَـنَحَتْمُمای  ِْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
انِقیِدْصَِتب اِنتْقَْحلَأ  ّالِإ  ِكاْنقَّدَـص  اّنُک  ْنِإ  ُِکلَأْسَن  ّانِاَف  ُمالَّسلا ، ِْهیَلَع  ُهُّیِـصَو  ِِهب  اناتَأَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِكُوبَأ ، ِِهب  اناتَأ  ام  ِّلُِکلَو  َنوُِرباص ،

ُمالَّسلَا ِهللا ، ِِّیبَن  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » ییوگ یم  هاگنآ  ِکـِتَیالِِوب .» اـنْرُهَط  ْدَـق  اـّنَِأب  انَـسُْفنَأ  َرِّشَُبِنل  اـمَُهل 
ُمالَّسلَا ِهللا ، ِْقلَخ  ِْریَخ  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِنیِمَأ  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلـِیلَخ  َْتِنب  اـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ، ِهللا ِبِیبَح  َْتِنب  اـی  ِکـْیَلَع 

ْنَّمِم ٌءِّرَبَتُم  ِْهیَلَع ، ِتْطِخَـس  ْنَم  یلَع  ٌطِخاس  ُْهنَع ، ِتیِـضَر  ْنَّمَع  ضار  یِّنَأ  ُهَتَِکئـالَمَو  َُهلوُسَرَو  َهللا  ُدِهُْـشا  ِۀَْـمِیلَْعلا ، ِۀـَث  ِّدَـحُْملا  اَُـهتَّیَأ  ِکـْیَلَع 
«. ًابِیثُمَو ًایِزاجَو  ًابیِـسَحَو  ًادیِهَـش  ِهللااـِب  یفَکَو  ِْتبَبْحَأ ، ْنَِمل  ٌّبُِحم  ِتْضَْغبَأ ، ْنَِمل  ٌضِْغبُم  ِْتیَداـع ، ْنَِمل  داـعُم  ِْتَیلاو ، ْنَِمل  لاُوم  ُْهنِم ، ِْتأَّرَبَت 

. میدرک رکذ  ترضح  نآ  لّوا  ترایز  رد  هک  یبیترت  نامه  هب  رازگب ، ترایز  زامن  تعکر  ود  سپ 

مالسلا مهیلع  عیقب  هّمئا  ترایز 

، هزیکاپ كاپ و  ياه  هماج  ندیـشوپ  تراهط ، لسغ ، زا   ) دـش رکذ  ترایز  بادآ  رد  هچنآ  ینک  ترایز  ار  ناراوگرزب  نیا  یتساوخ  نوچ 
ُْنباَو ْمُکُدـْبَع  ِهللا ، ِلوُسَر  َءاْنبَأ  ای  َِّیلاوَم  ای  : » وگب لوخد  نذا  رد  و  روآ ، ياجب  زین  اـجنیا  نآ ) لاـثما  لوخد و  نذإ  شوخ و  يوب  لامعتـسا 
یلِإ ًابِّرَقَتُم  ْمُکِمَرَح ، یلِإ  ًادِـصاق  ْمُِکب ، ًاریِجَتْـسُم  ْمُکَءاـج  ْمُکِّقََحب ، ُفِرَتْعُْملاَو  ْمُکِرْدَـق ، ُِّولُع  ِیف  ُفَعْـضُْملاَو  ْمُکیِدـْیَا ، َْنَیب  ُلِیلَّذـلَا  مُِکتَمَأ ،

َنیِمیِقُْملَا ِمَرَْحلا ، اَذـِهب  َنِیقِدْـحُْملا  ِهللا  َۀَِـکئالَم  ای  ُلُخدَأ  َأ  ِهللا ، َءاِیلْوَأ  ای  ُلُخدَأ  َأ  َِّیلاوَم ، ای  ُلُخدَأ  َأ  ْمُِکب ، یلاـعَت  ِهللا  َیلِإ  ًـالِّسَوَتُم  ْمُکِماـقَم ،
، ًارِیثَک ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  ًارِیبَک ، ُرَبْکَأ  ُهللاَا  : » وگب و  راد ، مّدقم  ار  تسار  ياپ  وش و  لخاد  بلق  ّتقر  عوشخ و  عوضخ و  زا  دـعب  و  ِدَهْـشَْملا .» اَذـِهب 

َةَرایِز َلَّهَـسَو  ِِهلْوَِطب ، َّنَم  يِذَّلَا  ِناّنَْحلا ، ِلِّوَطَتُْملَا  ِناّنَْملا ، ِلِّضَفَتُْملَا  ِدَحالا ، ِدِجاْملَا  ِدَمَّصلا ، ِدْرَْفلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلاَو  ًالیِـصَاَو ، ًةَرُْکب  ِهللا  َناْحبُـسَو 
ناراوگرزب نآ  ربق  هب  ور  و  ورب ، ناشیا  هسّدـقم  روبق  کیدزن  سپ  َحَـنَمَو .» َلَّوَطَت  َْلب  ًاـعُونْمَم ، ْمِِهتَراـیِز  ْنَع  ِیْنلَعْجَی  َْملَو  ِِهناـسْحِِإبِیتَداس ،

اَهُّیَأ ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  اْینُّدـلا ، ِلْهَأ  یلَع  ُۀَّجُْحلا  اَهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  يْوقَّتلا ، َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  يدُْـهلا ، َۀَِّمئَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » وگب تسیاـب و 
ُةَوْرُْعلا ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  يوْجَّنلا ،  َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َلآ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِةَْوفَّصلا ، َلـْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِطْـسِْقلِاب ،  ِۀَّیِرَْبلاِیف  ُماّوُْقلا 

، َنوُدَتْهُْملا َنوُدِشاّرلا  ُۀَِّمئالا  ُمُکَّنَأ  ُدَهْشَأَو  ُْمتوَفَعَف ، ْمُْکَیلِإ  َیِـسُأَو  ُْمْتبِّذُکَو  ِهللا ، ِتاذ  ِیف  ُْمتْرَبَصَو  ُْمتْحَـصَنَو  ُْمتْغََّلب  ْدَق  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  یْقثُْولا ،
َْمل ِضْرالا ، ُناکْرَأَو  ِنیِّدـلا  ُِمئاعَد  ْمُکَّنَأَو  اوُعاـُطت ، ْمَلَف  ُْمتْرَمَأَو  اُوباـُجت ، ْمَلَف  ُمتْوَعَد  ْمُکَّنَأَو  ُقْدِّصلا ، ُمَُکلْوَق  َّنَأَو  ٌۀَـضوُْرفَم ، ْمُکَتَعاـط  َّنَأَو 
ُنَِتف ْمُکِیف  ْكَرْشَت  َْملَو  ُءالْهَْجلا ، ُۀَِّیلِهاْجلا  ُمُکْـسِّنَُدت  َْمل  ِتارَّهَطُْملا ، ِماحْرَأ  ِیف  ْمُُکلُْقنَیَو  رَّهَطُم ، ِّلُک  ِبالْـصَأ  ْنِم  ْمُکُخَْـسنَی  ِهللا ، ِْنیَِعب  اُولاَزت 

ْمُْکیَلَع انَتاوَلَـص  َلَعَجَو  ُهُمْـس ، اَهِیف  َرَکُْذیَو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهللا  َنِذَا  تُوُیب  ِیف  ْمُکَلَعَجَف  ِنیِّدـلا ، ُناّیَد  اْنیَلَع  ْمُِکب  َّنَم  ْمُکُؤَْشنَم ، َباطَو  ُْمْتبِط  ِءاوْهالا ،
، ْمُکاّیِإ انِقیِدْصَِتب  َنِیفِرَتْعُم  ْمُکِْملِِعب ، َنیِّمَـسُم  ُهَْدنِعاّنُکَو  ْمُِکتَیالِْونِم ، اْنیَلَع  ِِهب  َّنَم  اِمب  انَْقلَخ  َبَّیَطَو  اَنل ، ُمُکَراتْخا  ِذِا  اِنبُونُِذل ، ًةَراّفَکَو  اَنل  ًۀَمْحَر 

اُونوُکَف يدَّرلا ، َنِم  یْکلَْهلا  ُذِْقنَتْـسُم  ْمُِکب  ُهَذِْقنَتْـسَی  ْنَأَو  َصالَْخلا ، ِهِماقَِمب  یجَرَو  ینَج ، اِمب  َّرَقَأَو  َناکَتْـساَو  َأَطْخَأَو  َفَرْـسَأ  ْنَم  ُماقَم  اذهَو 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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ٌِمئادَو ال وُهْـسَیال ، ٌِمئاق  َوُه  ْنَم  ای  اْهنَع ، اوُرَبْکَتْـساَو  ًاوُزُه ، ِهللا  ِتایآ  اوُذَـخَّتاَو  اْینُّدـلا ، ُلْهَأ  ْمُْکنَع  َبِغَر  ْذِإ  ْمُْکَیلِإ  ُتْدَـفَو  ْدَـقَف  َءاعَفُـش ، ِیل 
، ِهِّقَِحب اوُّفَخَتْـساَو  ُهَتَفِْرعَم ، اوُدَـحَجَو  َكُدابِع  ُْهنَع  َّدَـص  ْذِإ  ِْهیَلَع ، ِینَْتنَمَْتئِإ  اِمب  ِینَْتفَّرَعَو  ِینَتْقَّفَو ، اِمب  ُّنَْملا  َکـَل  ءْیَـش ، ِّلُِـکب  ٌطـیُِحمَو  وُْهلَی ،

ًاروُکْذَم یِماقَم  ِیف  َكَْدنِع  ُْتنُک  ْذِإ  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ِِهب ، ِینَتْصَصَخ  اِمب  ْمُهَتْصَصَخ  ماْوقَأ  َعَم  َّیَلَع  َْکنِم  َو  ََکل  ُۀَّنِْملا  َِتناکَف  ُهاوِسیلِإ ، اُولامَو 
نیرتهب ناگرزب  رثکا  حیرـصت  هب  یهاوخ . هچ  ره  دوخ  يارب  زا  نک  اعد  سپ  ُتْوَعَد .» امِیف  ِیْنبِّیَُخت  ـالَو  ُتْوَجَر ، اـم  ِیْنمِرَْحت  ـالَف  ًاـبُوتْکَم ،
فاصوا نایب  یلاع و  میهافم  ياراد  دـش و  رکذ  هکرتشم  تارایز  هیعدا و  رد  هک  تسا  هریبک  هعماج  ترایز  نامه  عیقب  هّمئا  يارب  تراـیز 

. تسا مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بقانم  و 

مالسلا مهیلع  عیقب  همئا  رگید  ترایز 

َةَداسَو َنِینِمْؤُْملا ، َۀَِّمئَأ  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  : » ناوخب عیقب  همئا  دـصق  هب  ار  تراـیز  نیا  دـیوگ : راونـألا » راـحب   » رد هللا ) همحر   ) یـسلجم همـالع 
، ِءایِفْـصالا َةَْوفَـصَو  ِءاِیْبنالا ، َۀَثَرَوَو  َنِیفِراْعلا ، َراْونَأَو  َنیِدَـتْهُْملا ، َمالْعَأَو  َنِینِـسْحُْملا ، َةَداقَو  َنیِِحلاّصلا ، َءارَمُأَو  َنیِقیِّدِّصلا ، َءارَبُکَو  َنیِقَّتُْملا ،

ْمُکَّنَأ ُدَهْشَأ  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ِِقئالَْخلا ، َءاعَفُـشَو  ِِقئاقَْحلا ، َنِداعَمَو  ِنامیِْالا ، َجِهانَمَو  ِناقْرُْفلا ، َءاکَرُـشَو  ِنامْحَّرلا ، َدابِعَو  ِءایِْقتالا ، َةَرَیِخَو 
ُحِیتاـفَم ْمُکَّنإَو  ِِهتَعیِرَـش ، ِبیِذـْهَِتل  اهَبَـصَن  ِیتَّلا  ُنیِزاوَْـملاَو  ِِهتَقِیلَخ ، ِداـشْرِِال  اـهَرَطَف  ِیتَّلا  ُمـالْعالاَو  ِِهتَّیَِرب ، یلَع  اـهَحَتَف  ِیتَّلا  ِهللا  ِمَِعن  ُباوـْبَأ 

، ِِهیْهَنَو ِهِْرمَأ  ُنِداعَمَو  ِِهیْحَو ، ُِطبْهَمَو  ِهِّرِس ، ُۀَظَفَحَو  ِهِْملِع ، ُۀَنَزَخَو  ِِهناقُْرف ، ُۀَلَمَحَو  ِِهنانِج ، ُحِیتافَمَو  ِِهناوْضِر ، ُِبئاحَسَو  ِِهتَرِفْغَم ، ُدِیلاقَمَو  ِِهتَمْحَر ،
ُْمْتنَأَو ِۀَِکئالَْملاَو ، ِهللا  ِلُسُر  ُفَلَتُْخم  ْمُْکَیلِإَو  ُنامیِْالاَو ، ُمالْـسِْالا  َرَهَظ  ْمُکِراد  ْنِمَو  ُنآرُْقلا ، َلََزن  ْمُِکْتَیب  ِیفَو  َِۀلاسِّرلا ، ُِعئادَوَو  ِةَُّوبُّنلا ، ُتانامَأَو 

ْمُکَرَّهَطَو ِبُویُْعلا ، َنِم  ْمُکَأََربَو  ِبُونُّذلا ، َنِم  ْمُکَمَصَعَو  ِۀَفالِْخِلل ، ْمُکابَتْجاَو  ِۀَمامِِْالل ، َّلَجَوَّزَع  ُهللا  ُمُکاضَتْرا  َنیِذَّلا  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َمیِهاْربِإ  ُلْهَأ 
، ِراـقَْولاَو ِۀَـنیِکَّسلاَو  یهُّنلاَو ، ِْملِْحلاَو  یقُّتلاَو  ِْملِْعلاَو  يدُْـهلاَو ، ِروُّنلاـِب  َنیَِملاـعلا  یَلَع  ْمُکافَطْـصاَو  ِْسنِْجلاَو ، ِعْوَّنلاـِب  ْمُکَلَّضَفَو  ِسْجِّرلا ، َنـِم 
، ِةَرِینُْملا ِصاخْـشالاَو  ِۀَِیلاْعلا ، ِسوُفُّنلاَو  ِۀَیِکاّزلا ، ِبُولُْقلاَو  ِفافَْکلاَو ، اضِّرلاَو  ِفافَْعلاَو ، يْوقَّتلاَو  ِراثْالاَو ، ِۀَـمْکِْحلاَو  ِرافِْغتْـسِْالاَو ، ِۀَیْـشَْخلاَو 

ْمُکَّزَعَأَو ِتانِّیَْبلِاب ، ْمُکَدَّیَأَو  ِتایْالِاب ، ْمُکَمَرْکَأَو  ِۀـَنوُْرقَْملا ، ِماکْحالاَو  ِۀـَلوُصْوَْمل ، ِةَرِهاْبلا  ِراْونالاَو  ِةَرِهاّطلا ، ِباـْسنالاَو  ِةَرِیبَْکلا ، ِباـسْحالاَو 
َْملِع ْمُکَثِرَوَو  ِۀَِـغلاْبلا ، ِمَکِْحلاَو  ِۀَِـیفاّشلا ، ِظِعاوَْملاَو  ِۀَـقِطاّنلا ، ِلاـْثمالاَو  ِۀَـقِداّصلا ، ِلاْوقـالِاب  ْمُکَّصَخَو  ِۀَحِـضاْولا ، ِۀَّلِدـالاَو  ِۀَِـغلاْبلا ، ِجَـجُْحلِاب 

َلِـصافَمَو ِلیِْزنَّتلا ، َِملاعَمَو  ایافَْخلا ، َنُونْکَمَو  ایالَْبلاَو ، ایانَْملا  َْملِع  ْمُکَعَدْوَأَو  ِباوَّصلا ، ِقُرُِطل  ْمُکَدَشْرَأَو  ِباطِْخلا ، َلْصَف  ْمُکَحَنَمَو  ِباتِْکلا ،
ِْفیَـسَو یفَطْـصُْملا ، ِلْضَفَو  ِْکلُْملا ، ِمَتاخَو  َدُواد ، ِۀَِـغباسَو  ِمِیلَْکلا ، ِةَأَْسنِمَو  ِلِیلَْخلا ، ِراعِـشَو  ِۀَـمْکِْحلا ، ِتُوباتَک  ِءاِیْبنالا ، َثیِراوَمَو  ِلیِوْأَّتلا ،

ُمُْکیَلَع َمَّرَحَو  َتُولاط ، ِرْهَن  َّلَحَم  ْمُکَّلَحَأَو  ًيْوَلب ، ْمُکَنَحَْتماَو  ًالاْثمَأ ، ِنآْرُْقلا  ِیف  ْمَُکل  َبَرَـضَو  ِمیِدَْـقلا ، ِثْرِْالاَو  ِمیِظَْعلا ، ِْرفَْجلاَو  یـضَتْرُْملا ،
ُءاــــفَلُْخلاَو َنُومَرْکُْملاُداــــبِْعلا ، ُُمْتنَأـــَـف  ، َنََطباــــمَواْهنِم َرَهَظاــــم  ِِثئاــــبَْخلا  ِنـــَـع  ْمـــُـکَهََّزنَو  َسْمُْخلا ، ُمـــَُـکل  َّلـــَـحَأَو  َۀـــَـقَدَّصلا ،

ُءارَُشْبلاَو َنُونِّیَبُْملا ، َنوُخِـساّرلا  ُءامَکُْحلاَو  َنُوقِداّصلا ، ُءامَلُْعلاَو  َنوُّیِـضْرَْملا  ِءاِیلْوالاَو  َنُوموُصْعَْملا ، ُۀَِّمئالاَو  ، َنْوَفَطْـصُْملاُءایِصْوالاَو ، َنوُدِشاّرلا
، يوـْقَّتلا َءادِرَو  يوـْلَْبلا  َراعـِـش  َنوُِسبّـاللاَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَـع  َنوُهاـّنلاَو  ِفوُْرعَْملاـِب ، َنوُِرمْـالَا  ُءاــیِْقتالا ، ُةَداـّـسلاَو  ُءالـَـضُْفلا ، ُءاــفَرُّشلا  ُءارَذُّنلا 

ُمُِکلْـضَِفب َقَطَنَو  ُنیقَْیلا ، ُمُکاّذَغَو  ُقْدِّصلا ، ُمُکّابَرَو  ُّقَْحلا ، ُمُکََدلَو  ِسْأَْبلا ، َنیِحَو  ِءاّرَّضلاَو  ِءاسْأَْبلا  ِیف  َنوُِرباّصلاَو  يدُْهلا ، َرُون  َنُوِلبْرَـسَتُْملاَو 
، ِهِْقلَخ َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  ُءارَفُّسلاَو  ِِهتَّیَِرب ، ِیف  ُمـالْعالاَو  ِِهتَقِیلَخ ، یلِإ  ُةادُْـهلاَو  ِِهباَوث ، یلِإ  ُقُرُّطلاَو  َّلَـجَو ، َّزَع  ِهللا  َیلِإ  ُلـِیبَّسلا  ُمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  َنیِّدـلا ،

اذِإ ِّقَْحلا  یَلَع  َنوُّلاّدـلا  َو  اوُفَلَتْخا ، اَذِا  ِدابِْعلا  ُعَْزفَمَو  يدُْـهلا ، ُِلبُـس  ُِملاعَمَو  يْوقَّتلا ، ِۀَِـملَک  ُراـْصنَأَو  ِهِْملِع ، یلَع  ُُهناّزُخَو  ِهِضْرَأ ، ِیف  ُهُداـتْوَأَو 
یلَع ْمُکَّنِإَو  ُنامیِْالاَو ، ُنیِّدلا  َلُمَک  ْمُِکتَیالِِوبَو  ُنآْرُْقلا ، َقَطَن  ْمُِکلْـضَِفبَو  يدَتُْقی ، ْمُِکلاْعفَأَو  ْمُِکلاْوقَِأبَو  يدَـتُْهی ، ْمُِکب  ِیتَّلا  ُموُجُّنلاَو  اوُعَزانَت ،

ِۀَنیِکَّسلا َدـِییَْأت  ْمُْکَیلِإ  َدَـفْوَأَو  ِبوُطُْخلا ، َریِداـقَمَو  ِبُویُْغلا  َرارْـسَأ  ْمَُکبُوُلق  ََعدَْوأ  َهللا  َّنَأَو  ِلِـطاْبلا ، ِجاـْهنِم  یلَع  ْمُکََفلاـخ  ْنَمَو  ِّقَْحلا ، ِجاـْهنِم 
ُءانَُما ُْمْتنَأ  ُلُسُّرلا ، َّالِإ  ْمُکُفِـصَی  الَو  ُۀَِکئالَْملا ، َّالِإ  ْمُُکتَْعنَی  الَف  ِسْدُْقِلل ، َنِداعَم  ْمُکَحاوْرَأَو  ِةَرْدـُْقِلل ، ًاِفلْأَم  ْمُکَراْصبَأ  َلَعَجَو  ِراقَْولا ، َۀَـنِینْأَمُطَو 

ُۀَظَفَحَو ِهِِقئالَخ ، ُۀَسَرَحَو  ِِهنیِد ، یلِإ  ُُهتاعُدَو  ِهِدیِمَْحت ، ُِمئاعَدَو  ِهِدیِجْمَت ، ُناکْرَأَو  ِهِدیِحَْوت ، ُراْصنَأَو  ُهُؤایِفْـصَأَو ، ِسْدـُْقِلل  ُهُدابِعَو  ُهُؤاّبِحَأَو ، ِهللا 
ٌنِمُْؤم ْمُِکتَماـمِِال ، ٌدـِقَتْعُم  ْمُِکلْـضَِفب ، ٌّرِقُم  ْمُِکب ، ٌنِمُْؤم  یِّنَأ  ْمُکُدِهُْـشاَو  ُهَلُـسُرَو ، ُهَءاـِیْبنَأَو  ُهَتَِکئـالَم  ُدِهُْـشاَو  یِِقلاـخ ، َهللا  ُدِهُْـشا  اـَنَأَو  ِهِِعئارَش ،
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ِشِحاوَْفلا َنِم  ْمُکَرَّهَط  ْدَق  ُُهلالَج  َّلَج  َهللا  َّنَِأب  ٌِملاع  ْمُِکئادْعَأ ، ْنِم  ِةَءارَْبلِابَو  ْمُکِّبُِحب ، ُهَناْحبُـس  ِهللا  َیلِإ  ٌبِّرَقَتُم  ْمُِکتَیالِِول ، ٌعِضاخ  ْمُِکتَمْـصِِعب ،
َضَرَفَو َّلَذ ، اْهنَع  َفَّلََخت  ْنَم  ، َ َّلَض اهَمَّدَـق  ْنَم  ِیتَّلا  ِّقَْحلا ، َۀَـیار  ْمُکاطْعَأَو  ۀَـساَجنَو ، ۀـَئانَدَو  ۀَـساجَر  َو  ۀَْـبیَر  ِّلُک  ْنِمَو  ، َنََطبامَواْهنِم َرَهَظاـم 
دَّمَُحم ِیبَأ  یلَع  ُمالَّسلَا  : » وگب هاـگنآ  ْمُکِداـسْجَأَو .» ْمُکِحاوْرَأ  یلَع  ِهللا  ُتاوَلَـصَف  ِهِداـبِع ، ْنِم  َضَْیبَأَو  َدَوْسَأ  ِّلُـک  یلَع  ْمُکَتَّدَوَمَو  ْمُکَتَعاـط 

ِّیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  رَفْعَج  ِیبَأ  یلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِدباْعلا ، ِْنیَز  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  یلَع  ُمالَّسلَا  ِۀَّنَْجلا ، ِلْهَأ  ِبابَـش  ِدِّیَـس  ِّیلَع ، ِْنب  ِنَسَْحلا 
َيْدـَث ُْمتْعِـضُر  ْدََـقل  یّمُأَو ، ُْمْتنَأ  ِیبَِأب  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَـمْحَرَو  ِنیِمـالا ، ِقِداّـصلا  دَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِهللاِدـْبَع  ِیبَأ  یلَع  ُمـالَّسلَا  ِنیِّدـلا ، ِْملِع  ِِرقاـب 

َثیِراوَم ْمُکِیف  يرْجَأَو  ِباطِْخلا ، َلْصَف  ْمُکَمَّلَعَو  ِباتِْکلا ، َْملِع  ْمُکَثِرَوَو  ِساـّنلا ، یَلَع  ُهللا  ُمُکاَفَطْـصاَو  ِمالْـسِْالا ، ِرْجِح  ِیف  ُْمتیِّبُرَو  ِناـمیِْالا ،
ِۀَفیلَخ ِّیلَع ، ِْنبا  ِنَسَْحلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  ِساّنلا ، یَلَع  ْمُکَتَّدَوَمَو  ْمُکَتَعاط  َضَرَفَو  ِۀَـعیِرَّشلا ، ِْظفِِحب  ْمُکَمَْزلَاَو  ِۀَـمْکِْحلا ، َعِیبانَی  ْمُِکب  َرَّجَفَو  ِةَُّوبُّنلا ،
یْمنَأَو یکْزَاَو ، َبَیْطَأَو  َلَْضفَأ  ِطْسِْقلِاب ، ِِمئاْقلاَو  ِّقَْحلِاب  ِلِماْعلَا  َنیِقَّتُْملا ، ِمامِإَو  ِنیِّدلا  ِمَلَع  ِّیِـضْرَْملا ، يِداْهلا  ِّیِـضَّرلا  ِمامِْالا  َنِینِمْؤُْملا ، ِریِمَأ 

َعَفَدَو َۀَّیِـصَْولا ، ِِهئابآ  ْنَع  َمَِزل  ْدَقَف  ُهَحوُر ، اِهب  ُبِّیَُطتَو  ُهَهْجَو ، اِهب  ُضِّیَُبت  ًةالَـص  َِکئاّبِحَأ ، َو  َِکئایِفْـصَأَو  َِکئاِیلْوَأ  ْنِم  دَحَأ  یلَع  َْتیَّلَـص  ام 
َءازَج َّمُهّللا  ِهِزْجَأَف  ًاِمئاق ، ِِهنیِدـِبَو  ًاِملاع ، ُهللا  ُهاتَأ  اِمب  َناکَو  َنَکَر ، ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َیلِإ  َنَکَر  َنَتِْفلا  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َفاـخ  اّـمَلَف  َۀَِّیلَْبلا ، ِمالْـسِْالا  ِنَع 
یَلَع ِّلَص  َّمُهّللَا  َنیِمِحاّرلا . َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  َمـالَّسلا ، ُْهنِم  اـْنیَلَع  ْدُدْراَو  َمـالَّسلا ، اَّنِم  ُهْغَِّلبَو  َنیِرِخْـالاَو ، َنِیلَّوـالا  ِیف  ِْهیَلَع  ِّلَـصَو  َنِیفِراـْعلا ،
اِمب ُهْصُـصْخا  َّمُهّللَا  َنیِِّیبَّنلا ، ِْملِع  ِثِراوَو  َنِینِمْؤُْملا ، ِماِما  َنیِِدباْعلا ، ِْنیَز  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِنیِمالا ، ِدـِباْعلاَو  ِّیِـضَّرلا ، ِدِّیَّسلاَو  ِّیِـصَْولا ، ِمامِْالا 

َعَراسَو ِِهتَعاط ، ِیف  ََکل  َحَـصَنَو  ِهِدابِع ، ِیف  َغََّلب  ْدَـقَلَف  َِکتاکََرب ، یِماَونَو  َِکتاّیَِحت ، ِِمئارَکَو  َِکناوْضِر ، ِِفئارَـش  ْنِم  َكَءاِیلْوَأ  ِِهب  َتْصَـصَخ 
ْتَـضَْقنا یَّتَح  ِِهتَیالِو ، ِیف  ِْهیَلَع  َبَجَو  ام  ّيدَأَو  ِِهَتلْوَد ، ِیف  َکِّقَح  ْنِم  ِْهیَلَع  َناـک  اـم  یـضَقَو  َكادُـه ، َقیِرَط  ِۀَّمُْـالِاب  َکَلَـسَو  َكاـضِر ، ِیف 

ِّلَصَو َّمُهّللَا  ُُهتاکََربَو . ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ِهیَلَع  ُمالَّسلاَو  َمالَّسلا ، اْنیَلَع  ُْهنِم  ْدُدْراَو  َمالَّسلا ، اَّنِم  ُهْغَِّلب  َّمُهّللَا  ًامیِحَر . ِِهتَّیِعَِربَو  ًافوُؤَر ، ِِهتَعیِِـشب  َناک  َو  ُهُماّیَأ ،
ِقِطاّنلاَو ِّقَْحلِاب ، ِعِداّصلا  َکِِّیلَو ، یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  ِِرقاـْبلا . رَفْعَج  ِیبَأ  ِّیلِع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ِرِهاّـظلا ، ِمَلَْعلاَو  ِرِهاّـطلا ، ِماـمِْالاَو  ِِرقاـْبلا ، ِّیِـصَْولا  یَلَع 

ْنَع یهَن  َو  َِکتَعاِطب ، َرَمَأَو  ِْهَیلِإ ، ْتَراص  ِیتَّلا  َۀَنامالا  يَّدَأَو  ِْهیَلَع ، َناک  يِذَّلا  ِّقَْحلِاب  یضَقَو  ًارْهَجَو ، ًاّرِـس  ُهَنََّیبَو  ًاْرَقب  َْملِْعلاَرََقب  يِذَّلا  ِقْدِّصلِاب ،
ِِهئاـْنبَأَو َنیِرِهاّـطلا ، ِِهئاـبآ  یلَعَو  ِهـْیَلَع  ِّلَـصَف  َنوـُقَّتُْملا ، ِهـِب  يِدَـتْقَی  ًالْـضَفَو  َنوـُنِمْؤُْملا ، ِهـِب  ُیِـضَتْسَی  ًاروـُن  ُهَْـتلَعَج  اـمَکَف  َّمُـهّللَا  َِکتَیِـصْعَم .

ِهللا ُۀَـمْحَرَو  ِْهیَلَع  ُمالَّسلاَو  َمالَّسلا ، ُْهنِم  اْنیَلَع  ْدُدْراَو  َمالَّسلا ، اَّنِم  ُهِْغْلبَأَو  ِِهلُومْأَـم ، َۀَـیاغَو  َُهلْؤُس  ِهِطْعَأَو  اـَهلَزْجَأَو ، ِةـالَّصلا  َلَْـضفَأ  َنیِموُصْعَْملا ،
، ِنیِکاسَْملا ِیبَأَو  ِنیِقَْیلا ، ِّقَْحلِاب  ِقِطاّنلاَو  ِنیِّدـلا ، ِمَلَع  ِءاـِیْبنالا ، ِْملِع  ِثِراوَو  ِءایِـصْوالا ، ِّیِـصَو  يِداـْهلا ، ِماـمِْالا  یَلَع  ِّلَـصَو  َّمُهّللَا  ُُهتاـکََربَو .

ِۀَماِقاَو َِکتَّنُـس  ِءاـیْحِإ  ْنَع  ِهِزْجاَو  ًادِـهَتُْجم ، ًاـِصلُْخم  َکَـعاطَأَو  ًاـِصلُْخم  َكَدَـبَع  اـمَک  ِْهیَلَع  ِّلَـصَف  َّمُهّللَا  ِنیِمـالا . ِقِداّـصلا  دَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج 
«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ِْهیَلَع  ُمالَّسلاَو  َمالَّسلا ، ُْهنِم  اْنیَلَع  ْدُدْراَو  ِمالَّسلِاب ، اّنِم  ُهَّصُخَو  َنیِِحلاّصلا ، ِباَوث  َلَْضفَأو  َنیِقَّتُْملا ، ِءازَج  َْریَخ  َکِِضئارَف 

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  ترایز 

َبِیبَح ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِءارْهَّزلا ، َۀَمِطاف  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ ، َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِلوُسَر  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  »
َطارِـص ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َرُون  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َنیِمَأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َةَْوفَـص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،

، ُِّیفَْولا ُُّرَْبلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُّیِکَّزلا ، ُدِّیَّسلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِنیِد  َرِـصان  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِمْکُح  َناـَیب  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ،
ُرِهاّطلا اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُّيِدـْهَْملا ، يِداْهلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِلیِوْأَّتلِاب ، ُِملاْعلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُنیِمـالا ، ُِمئاـْقلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 

ابَأ ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُدـیِهَّشلا ، ُقیِّدِّصلا  اَهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُقیِقَْحلا ، ُّقَْحلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُّیِقَّنلا ، ُّیِقَّتلا  اَُـهیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُّیِکَّزلا ،
«. ُُهتاکََرب َو  ِهللا  ُۀَمْحَر  َو  ِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  دَّمَُحم 

( مالسلا هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  ترایز 

، َنیِِملْـسُْملا َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِقَّتُْملا ، َماِما  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِدِّجَهَتُْملا ، َْنیَز  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  َنیِدـِباْعلا ، َْنیَز  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  »

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِیلَسْرُْملا ، اَیاصَو  َنِزاخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِّیِصَْولا ، َّیِـصَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِیفِراْعلا ، َنیِرِظاّنلا  ِْنیَع  َةَُّرق  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 
ُمالَّسلَا َنیِدِّبَعَتُْملا ، َةَریِخَذ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِـضاتْرُْملا ، َجارِـس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِدِـهَتْجُْملا ، َرُون  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  َنیِـشِحْوَتْسُْملا ، َءْوَض 

َْکیَلَع ُمالَّسلَا  ِصاصِْقلا ، َنازیِم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِْملِْحلا ، َۀَنیِکَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِْملِْعلا ، َۀَنیِفَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیَِملاْعلا ، َحابْصِم  ای  َْکیَلَع 
اَهُّیَأ َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُمِیلَْحلا ، ُهاّوالا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  یجُّدـلا ، َرْدـَب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  يدَّنلا ، َرَْحب  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِصـالَْخلا ، َۀَنیِفَـس  اـی 
َکَّنَأ ُدَهْـشَأ  دَّمَُحم ، ابَأ  ای  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِینِمْؤُْملا ، َحابْـصِما  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِیئاّکَْبلا ، َسِیئَر  ای  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُمیِکَْحلا ، ُِرباّـصلا 

، ُهَءادـْعَأ َْتبَّیَخَو  ِِهتاـضْرَم ، ِیف  َتْعَراـسَو  َکِّبَر ، ِةَداـبِعِیف  َتْحَـصان  َکَّنَأَو  ِِهئاـنَُما ، ُْنباَو  ِِهنیِمَأ  ُْنباَو  ِهِجَجُح ، وـُبَأَو  ِهـِتَّجُح  ُنـْباَو  ِهللا  ُۀَّجُح 
َْنبااَی َيالْوَم  ای  َْکیَلَعَف  ُنیِقَْیلا ، َکیتَا  یّتَح  ِِهتَعاط ، َّقَح  ُهَتْعَطَأَو  ِِهتاُقت ، َّقَح  ُهَْتیَقَّتاَو  ِِهتَدابِع ، َّقَح  َهللا  َتْدَبَع  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ُهَءاِیلْوَأ ، َتْرَرَسَو 

«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ِۀَّیِحَّتلا ، َلَْضفَأ  ِهللا  ِلوُسَر 

( مالسلا هیلع   ) رقاب دّمحم  ماما  ترایز 

اَهُّیَأ َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِمْکُِحل  ُنِّیَبُْملا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِنیِد  ْنَع  ُصِحاْفلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِْملِِعب  ُِرقاـْبلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
ُمالَّسلَا ِهللا ، یَلَع  ُلِیلَّدـلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َیلِإ  یِعاّدـلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِدابِِعل  ُحِـصاّنلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِطْـسِِقب  ُِمئاـْقلا 
ُمالَّسلَا ُعِمّاللا ، ُرْدَْـبلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُعِطاّسلا ، ُروُّنلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُنِیبُْملا ، ُلْضَْفلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُنِیتَْملا ، ُْلبَْحلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع 

، ُرَْهبالا ُبَکْوَْکلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُرَهْزالا ، ُمْجَّنلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُجَرْـسالا ، ُجارِّسلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُجَْـلبالا ، ُّقَْحلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع 
ُمالَّسلَا ِبَسَْحلا ، ِیف  ُّیِکَّزلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِتّـالَّزلا ، َنِم  ُموُصْعَْملا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِتالَـضْعُْملا ، ِنَع  ُهَّزَنُْملا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 

ْدَق َکَّنَأ  َيالْوَم  ای  ُدَهْشَأ  َنیِعَمْجَأ ، ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُدیِشَْملا ، ُرْصَْقلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِبَسَّنلا ، ِیف  ُعِیفَّرلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع 
، َْکیَلَع َناک  ام  َْتیَـضَقَو  ًاِمتاکُم ، ِهللا  ِنیِِدل  َْتنُکَو  ِمئال ، ُۀَمَْول  ِهللا  ِیف  َكْذُخَْأت  َْمل  ًاْرثَن ، ُهَتْرَثَنَو  ًاْرَقب ، َْملِْعلا  َتْرََقبَو  ًاعْدَـص ، ِّقَْحلِاب  َتْعَدَـص 

َبَهَذَو ِِهناوْضِر ، یلِإ  ُهللا  َکَضَبَق  یّتَح  ِهللا ، ِۀَیِـصْعَم  ْنَع  َْتیَهَنَو  ِهللا ، ِۀَـعاِطب  َتْرَمَأَو  ِهللا ، ِۀَـیالِو  یلِإ  ِهللا  ِْریَغ  ِۀَـیالِو  ْنِم  َكَءاـِیلْوَأ  َتْجَرْخَأَو 
«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهئاِیلْوَأ ، ِةَرِواُجمَو  ِِهئایِفْصَأ ، ِنِکاَسَم  یلِإَو  ِِهتَمارَک ، ِراد  یلِإ  َِکب 

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  ترایز 

ُمانَّسلا اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُِقئاّرلا ، ُِقئاْفلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُقِطاـّنلا ، ُّیِـصَْولا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُقِداّـصلا ، ُماـمِْالا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِتالَـضْعُملا ، َِعفاد  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِتاُملُّظلا ، َحابْـصِم  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُمَْوقـالا ، ُطارِّصلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُمَظْعـالا ،

َنیِهارَْبلا َبِحاص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِتالالَّدـلاَو ، ِجَـجُْحلا  َبِحاص  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِتاـکَرَْبلا ، َنِدـْعَم  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِتاْریَْخلا ، َحاـتْفِم 
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِتاباطَْخلا ، َلِصاف  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِمْکُح  َرِـشان  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِنیِد  َرِـصان  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِتاحِـضاْولا ،
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِفئاْخلا ، َفَلَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِقِطاّنلا ، َناِسل  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِیقِداّصلا ، َدـیِمَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِتابُرُْکلا ، َفِشاک 
ای ُدَهْشَأ  َنیِِعئاّطلا ، َنَکَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِّلِضُْملا ، َيِداه  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِملْسُْملا ، َدِّیَـس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِحلاّصلا ، َنِیقِداّصلا  َمیِعَز 

َکِحوُر یلَع  ُهللا  یَّلَـص  یلْعـالا ، ُلَـثَْملاَو  يرَْولا ، ُفْهَکَو  يدَْـملا ، ُرَْحبَو  یحُّضلا ، ُسْمَـشَو  یْقثُوـْلا ، ُةَوْرُْعلاَو  يدُْـهلا ، یَلَع  َکَّنِإ  َيـالْوَم 
«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  َمَّلَسَو  ِِهلآو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا ، ِلوُسَر  ِّمَع  ِساّبَْعلا  یَلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلاو  َِکنََدبَو ،

( مالسلا مهیلع   ) عیقب هّمئا  عادو  ترایز 

ُۀَمْحَرَو يدُْـهلا  َۀَِّمئَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » وگب ینک ، عادو  ار  عیقب  هّمئا  یتساوخ  نوچ  هک  دـنا  هتفگ  سواـط  نب  دّیـس  یـسوط و  خیـش  موحرم 
اعد سپ  َنیِدِـهاّشلا .» َعَم  اْنُبتکاَف  َّمُهّللَا  ِْهیَلَع . ُْمْتَللَدَو  ِِهب  ُمْتئِج  اِمبَو  ِلوُسَّرلِابَو  ِهللاِاب  اـّنَمآ  َمـالَّسلا ، ُمُْکیَلَع  ُأَْرقَأَو  َهللا  ُمُکُعِدْوَتْـسَأ  ُُهتاـکََربَوِهللا ،

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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. دشابن وت  ترایز  نیرخآ  نیا  و  دنادرگ ، وت  بیصن  ار  ناشیا  ترایز  رگیدراب  هک  هاوخب  دنوادخ  زا  و  نکرایسب ،

( مالسلا امهیلع   ) بلّطملادبع نب  ساّبع  ترایز 

زا هدرک و  رایـسب  ياه  يراکادـف  مالـسا  هار  رد  و  دراد ، ـالاو  یماـقم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  يومع  بلّطملادـبع ، نب  ساـبع 
لقن راوگرزب  نآ  يارب  ترایز  نیا  تاّنجلا  حاتفم  رد  تسا . عیقب  ناتـسربق  رد  وا  ربق  هک  هدوب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نایماح 

ِهللا ُۀَـمْحَرَو  ِۀَـیاقِّسلا  َبِحاص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َّمَع  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِِبلَّطُْملاِدـْبَع ، ُْنب  ُساـّبَعای  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  : » تسا هدـش 
«. ُُهتاکََربَو

( مالسلا امهیلع   ) نینمؤملاریما یمارگ  ردام  دسا  تنب  همطاف  ترایز 

بلاط یبا  نب  ّیلع  نوچ  مه  يدنزرف  و  دوب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ّصاخ  مارتحا  دروم  ماقم و  یلاع  نانز  زا  دسا ، تنب  همطاف 
هیاد هّیدعس  همیلح  ربق  کیدزن  هرّدخم  نآ  ربق  دنا  هتفگ  یضعب  نکل  تسا ، عیقب  هّمئا  روبق  کیدزن  ناشیا  ربق  دروآ . ایند  هب  مالـسلا ) هیلع  )

ُمـالَّسلَا ِهللا ، ِلوُـسَر  یلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِِّیبـَن  یلَع  ُمـالَّسلَا  : » ییوـگ یم  هّللجم  يوناـب  نآ  ربـق  دزن  دـشاب . یم  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
، َنیَِملاْعِلل ًۀَمْحَر  ُهللا  ُهَثََعب  ْنَم  یلَع  ُمالَّسلَا  َنیِرِخْالا ، ِدِّیَس  دَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلَا  َنِیلَّوالا ، ِدِّیَس  دَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلَا  َنِیلَـسْرُْملا ، ِدِّیَـس  دَّمَُحمیلَع 

ُمالَّسلَا ُۀَّیِـضْرَْملا ، ُۀَـقیِّدِّصلا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِۀَّیِمِـشاْهلا ، دَـسَا  ِْتِنب  َۀَـمِطاف  یلَع  ُمالَّسلَا  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَـمْحَرَو  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 
ِدِّیَـس َةَِدلاو  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  دَّمَُحم  َۀَِلفاک  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُۀَّیِـضَّرلا ، ُۀَـمیِرَْکلا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُۀَّیِقَّنلا ، ُۀَّیِقَّتلا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع 

ِْکیَلَع ُمالَّسلَا  ِنیِمالا ، ِهللا  ِِّیلَِول  اُهتَِیبَرت  ْنَم  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  ِهللا  ِلوُسَر  یلَع  اُهتَقَفَـش  ْتَرَهَظ  ْنَم  ای  ِْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  َنیِّیِـصَْولا ،
، َۀـَنامالا ِْتیَّدَأَو  َۀـَلافَْکلا ، ِْتنَـسْحَأ  ِکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَـمْحَرَو  ِكِدـَلَو ، یلَعَو  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِرِهاّـطلا ، ِِکنَدـَبَو  ِکِـحوُر  یلَعَو 

ًۀَقِفْشُم ِِهتَِیبْرَِتب ، ًۀَِلفاک  ِِهتَمِْعِنب ، ًةَرِْصبَتْسُم  ِِهتَُّوُبِنب ، ًۀَفِرَتْعُم  ِِهقْدِِصب ، ًۀَنِمُْؤم  ِهِّقَِحب ، ًۀَفِراع  ِهللا ، ِلوُسَر  ِْظفِح  ِیف  ِْتَغلابَو  ِهللا ، ِةاضْرَم  ِیف  ِتْدَهَتْجاَو 
، ًۀَّیِکَز ًةَرِهاط  ًۀَّیِضْرَم ، ًۀَیِضار  ِنایْدالا ، ِفَرْشَِأب  ِکُّسَمَّتلاَو  ِنامیِْالا  یَلَع  ِْتیَضَم  ِکَّنَأ  ُدَهْشَأَو  ُهاضِر ، ًةَراتُْخم  ِِهتَمْدِخ ، یلَع  ًۀَِفقاو  ِهِسْفَن ، یلَع 

ِیْنتِّبَثَو اِهتَرایِِزب ، ِینْعَْفناَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  ِكاوْأَـمَو ، ِکـَلِْزنَم  َۀَّنَْجلا  َلَـعَجَو  ِكاـضْرَأَو ، ِکـْنَع  ُهللا  َیِـضَرَف  ًۀَّیِقَن ، ًۀَّیِقَت 
ُْهلَعَْجت َّمُهّللَا ال  َنیِرِهاّطلا ، اَهِدالْوَأ  َعَمَو  اهَعَم  ِینْرُـشْحاَو  اهَتَقَفاُرم ، ِیْنقُزْراَو  اِهتَّیِّرُذ ، نِم  ِۀَِّمئالا  َۀَعافَـشَو  اهَتَعافَـش  ِیْنمِرَحت  الَو  اـِهتَّبَحَمیلَع ،

ای َِکتَمْحَِرب  اِهتَعافَشِیف ، ِیْنلِخْدَأَو  اِهتَْرمُز ، ِیف  ِینْرُـشْحاَف  ِینَْتیَّفََوت  اذِإَو  ِینَْتیَْقبَأ ، ام  ًاَدبَأ  اْهَیلِإ  َدْوَْعلا  ِیْنقُزْراَو  اهاّیِإ ، ِیتَرایِز  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ 
ِةَرِخْالا ِیفَو  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآَو  ِتانِمْؤُْملاَو ، َنِینِمْؤُْملا  ِعیِمَِجلَو  َّيَِدلاِولَو  ِیلرِفِْغا  َْکیََدل ، اِهَتلِزنَمَو  َكَدنِع  اهِّقَِحب  َّمُهّللَا  َنیِمِحاّرلا . َمَحْرَأ 

«. ِراّنلا َباذَع  َِکتَمْحَِرب  اِنقَو  ًۀَنَسَح ،

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  نارتخد  ترایز 

هتـشاد هّیقر » و« موثلک » ّما  «، » بنیز  » ياه مان  هب  مه  يرگید  نارتخد  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  زا  ریغ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  :» ییوگ یم  نینچ  باوث ، دیما  هب  یتسیا و  یم  ناشروبق  کیدزن  نانآ ، ترایز  يارب  دـشاب . یم  عیقب  رد  ناشربق  هک  تسا 
ِهللا ُۀَمْحَرَو  َنیِعَمْجَأ ، ِْقلَْخلا  یَلَع  ُهللا  ُهَراتْخا  ِنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِیلَـسْرُْملاَو ، ِءاِیْبنالا  ِعیِمَج  َةَْوفَـص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  َلوُسَر 
یلَع ُهَلَّضَفَو  ِءامَّسلا ، ِیف  ُهللا  ُهیفَطْصا  ِنَم  ِتاَنب  یلَع  ُمالَّسلَا  یبَتْجُْملا ، ِِّیبَّنلا  ِتاَنب  یلَع  ُمالَّسلَا  یفَطْصُْملا ، ِدِّیَّسلا  ِتاَنب  یلَع  ُمالَّسلَا  ُُهتاکََربَو ،

، ِلوُسَّرلا ِِّیبَّنلا  ِتاـَنب  یلَع  ُمـالَّسلَا  ِلـِیلَْخلا ، َمیِهاْربِإ  َِۀلالُـسَو  َلیِعامْـسِإ ، ِلْـسَن  ْنِم  ِلـِیلَْجلا ، ِدِّیَّسلا  ِۀَّیِّرُذ  یلَع  ُمـالَّسلَا  يرَْولاَو ، ِۀَّیِرَْبلا  ِعیِمَج 
، ِباْسنالا ِتارِهاّطلاَو  ِباسْحالا ، ِتافیِرَّشلا  یَلَع  ُمـالَّسلَا  َۀَّیَقُرَو ، َمُوْثلُک  ِّمُأَو  َبَْنیَزیلَع  ُمـالَّسلَا  ِلُوتَْبلا ، ِءارْهَّزلا  َۀَـمِطاف  ِتاوَخَا  یلَع  ُمـالَّسلَا 

«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  مِشاهَو ، فانَمِْدبَعَو  ِِبلَّطُْملاِْدبَع  ِمِخافالا ، ِمِراکالا  ِدادْجالا  َِۀلالُسَو  ِمِظاعالا ، ِءابْالا  ِتاَنب  یلَع  ُمالَّسلَا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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( مالسلا امهیلع   ) راّیط رفعج  دنزرف  هّللادبع  بانجو  لیقع  بانج  ترایز 

ربق تسا . مالـسلا ) اهیلع   ) بنیز ترـضح  رـسمه  راّیط ، رفعج  رـسپ  هللادبع  دنتـسه . بلاط  یبا  نب  ّیلع  ناردارب  ود  ره  راّیط  رفعج  لیقع و 
، ِبلاطیبَا َْنب  َلیِقَعای  انَدِّیَـس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » ییوگ یم  نینچ  راوگرزب  ود  نیا  ترایز  رد  دراد . رارق  عیقب  رد  رفعج  نب  هللادـبع  لـیقع و 

ِّمَع َْنبااَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِبِیبَح  ِّمَع  َْنبااَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِِّیبَن  ِّمَع  َْنبااَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  ِّمَع  َْنبا  اَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 
ِلوُسَر ِباحْصَأ  ْنِم  امَُکلْوَح  ْنَم  یلَعَو  ِنانِْجلا ، ِیف  ِراّیَّطلارَفْعَج  ِْنب  ِهللاِْدبَع  یلَع  ُمالَّسلَا  یـضَتْرُْملا ، ِّیلَع  اخَأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  یفَطْـصُْملا ،
ُۀَمْحَرَو امُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  امُکیوْأَمَو ، امُکَّلَحَم  َو  امُکَنَکْـسَم  َو  امَُکلِْزنَم  َۀَّنَْجلا  َلَعَج  َو  اضِّرلا ، َنَسْحَأ  امُکاضْرَأ  َو  اـمُْکنَع  یلاـعَت  ُهللا  َیِـضَر  ِهللا 

«. ُُهتاکَربَو ِهللا 

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

تـشذگرد درک . رادغاد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ ربمغیپ  تفر و  ایند  زا  یکدوک  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  رـسپ  میهاربا ،
تسا و ناشف  کشا  مشچ  : » دومرف یم  تخیر و  یم  کشا  دنزرف ، گوس  رد  ترـضح  نآ  تخاس و  نیگمغ  تّدـش  هب  ار  ربمایپ  میهاربا ،
ح1) ص142 ، ح35 و ج77 ، ص235 ، ج16 ، راحب ، ددرگ ( .» نامراگدرورپ  يدونـشوخان  بجوم  هک  میوگ  یمن  ینخـس  یلو  نیگمغ ،
، عیقب ناتـسربق  رد  وا ، ترایز  يارب  دـش . هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  دوب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دـیدش  هقـالع  دروم  هک  دـنزرف ، نیا 
، ِهللا ِّیِفَص  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِبِیبَحیلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِِّیبَن  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلَا  : » ییوگ یم  نینچ  یتسیا و  یم  وا  ربق  کیدزن 

ُمـالَّسلَا ، ِِهئامَـسَو ِهِضْرَأ  ِیف  ِهِْقلَخ  ْنـِم  ِهللا  ِةَرَیِخَو  َنِیلَـسْرُْملا ، ِمَتاـخَو  ِءاـِیْبنالا  ِدِّیَـس  ِهللاِدـْبَع ، ِنـْب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُمـالَّسلَا  ، ِهللا ِّیَِجن  یلَع  ُمـالَّسلَا 
ُحوُّرلا اَُهتَّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِحلاّصلا ، ِهللاِدابِع  یلَعَو  اْنیَلَع  ُمالَّسلَا  ، َنیِِحلاّصلاَو ِءادَهُّشلا  َو  ِءادَعُّسلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهلُـسُرَو ، ِهللا  ِءاِیْبنَأ  ِعیِمَجیلَع 
َْکیَلَع ُمالَّسلَا  ُۀَـیِکاّزلا ، ُۀَمَـسَّنلا  اَُهتَّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُةَرِهاّطلا ، ُۀـَلالُّسلا  اَُهتَّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُۀَـفیِرَّشلا ، ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُۀَـیِکاّزلا ،

، ِریِذَّنلا ِریِـشَْبلا  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  يرَْولا ، ِۀَّفاک  یلِإ  ِثوُْعبَْملا  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  یبَتْجُْملا ، ِِّیبَّنلا  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  يرَْولا ، ِْریَخ  َْنبااَـی 
َْکیَلَع ُمالَّسلَا  ِّناْجلاَو ، ِْسنِْالا  َیلِإ  ِلَسْرُْملا  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِنآْرُْقلِاب ، ِدَّیَؤُْملا  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِرِینُْملا ، ِجارِّسلا  َْنبااَی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 
ُۀَمْحَرَو َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِۀَمارَْکلِاب ، ُهللا  ُهابَح  ْنَم  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِۀَمایِْقلا ، َمْوَی  ِعیِفَّشلا  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِۀَـمالَْعلاَو ، ِۀَـیاّرلا  ِبِحاص  َْنبااَی 

ًایِکاز ًابِّیَط  ِْهَیلِإ  َکَلَقَنَف  ُهَمارَحَو ، َُهلالَح  َکَفِّلَُکی  َْوأ  ُهَماکْحَأ ، َْکیَلَع  َُبتْکَی  ْنَأ  َْلبَق  ِهِماْعنِإ  َراد  ََکل  ُهللا  َراتِْخا  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُُهتاکََربو ، ِهللا 
اِهب ُّرَقَت  ًةالَص  َْکیَلَع  ُهللا  یَّلَصَو  یلُْعلا ، ِتاجَرَّدلا  َیلِإ  َکَعَفَرَو  يوْأَْملا ، َۀَّنَج  َكَأََّوبَو  سَنَد ، ِّلُک  ْنِم  ًاسَّدَقُم  سََجن ، ِّلُک  ْنِم  ًارِهاط  ًاّیِـضْرَم 
ْنِم َِکتَرَیِخَو  َکِِّیبَنَو  َِکلوُسَر  یلَع  اهافْوَأَو ، َِکتاکََرب  یْمنَأَو  اهاکْزَأَو ، َِکتاوَلَـص  َلَْضفَأ  ْلَـعْجا  َّمُهّللَا  ِِهلُومْأَـم . َرَبْکَأ  ُهُغِّلَُبتَو  ِِهلوُسَر ، ُْنیَع 

. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  َکـِتَمْحَِرب  َنیِرِهاّـطلا ، ِِهتَْرتِع  ْنِم  َفَّلَخ  اـم  یلَعَو  َنِیبِّیَّطلا ، ِهِدـالْوَأ  ْنِم  َلَـسَن  ْنَم  یلَعَو  َنیِِّیبَّنلا ، ِمَتاـخ  دَّمَُحم  َکـِْقلَخ ،
، ًةَدیِعَـس ْمِِهبِیتایَحَو  ًاروُفْغَم ، ْمِِهب  ِیْبنَذَو  ًاروُکْـشَم ، ْمِِهب  ِییْعَـس  َلَعَْجت  ْنَأ  َکِِّیبَن  ِلَْـجن  َمیِهاْربِإَو  َکِّیِفَـص ، دَّمَُحم  ِّقَِحب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا 

َِیل ْنِسْحَأَو  َّمُهّللَا  ًةَدوُمْحَم . ْمِِهب  ِینوُؤُشَو  ًةَدوُعْـسَم ، ْمِِهب  يِروـُمُأَو  ًۀَّیِـضْرَم ، ْمِِهب  ِیلاـْعفَأَو  ًۀَّیِـضْقَم ، ْمِِهب  یِِجئاوَـحَو  ًةَدـیِمَح ، ْمِِهب  ِیتَِبقاـعَو 
ْكِرْشَأَو َکَنامَأَو ، َکَناوْضِر  ِیْنقُزْراَو  َکَنانِج ، یِّنِکْـسَأَو  ََکباَوث ، ِینْحَْنماَو  ََکباقِع ، ِیْنبِّنَج  َّمُهّللَا  قیِـضَو . ّمَه  َّلُک  یِّنَع  ْسِّفَنَو  َقِیفْوَّتلا ،

َّبَر َنیِمآ  ِتاِحلاّصلا ، ِتاِیقاْبلا  ُِّیلَو  َکَّنِإ  َتاْومالاَو ، ْمُْهنِم  َءایْحالَا  ِتاـنِمْؤُْملاَو ، َنِینِمْؤُْملا  َعیِمَجَو  يِدـْلُوَو  َّيَدـِلاو  ِیئاـعُد  ِحـِلاص  ِیف  ِیل 
«. َنیَِملاْعلا

( مالسلا امهیلع   ) قداص ماما  دنزرف  لیعامسا  ترایز 

هب دـندرک و  ادـیپ  داقتعا  وا  تماما  هب  قداص  ماما  زا  سپ  نایعیـش  زايا  هّدـع  و  دوب ، مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  گرزب  دـنزرف  لیعامـسا ،

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 751 

http://www.ghaemiyeh.com


ترایز رد  دوب . ترضح  نآ  مارتحا  دروم  تشاد و  هدیقع  مظاک  یسوم  ماما  شردارب  تماما  هب  دوخ  هچ  رگا  دندش ، فورعم  هّیلیعامسا » »
، ِنیَـسُْحلا َو  ِنَسَْحلا  ِْنیَدِّیَـسلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  اضِّرلایَـضَترُْملا ، َکـِیبَأ  یلَع  ُمـالَّسلَا  یفَطْـصُْملا ، َكِّدَـج  یلَع  ُمـالَّسلَا  : » ییوگ یم  لیعامـسا 

ِروُُحب ِةَرِخاْفلا ، ِسوُفُّنلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِرِهاّطلا ، ِۀَِّمئالا  ِّمُأ  َۀَـمِطاف  یلَع  ُمالَّسلَا  َنیَِملاـْعلا ، ِءاـِسن  ِةَدِّیَـس  ِّمُأ  َنِینِمْؤُْملا  ِّمُأ  َۀَـجیِدَخ  یلَع  ُمـالَّسلَا 
ُصْخَّشلا اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، ِّقَْحلا ِةالُوَو  ِْقلَْخلا  ِۀَِّمئَأ  ِةَرِخَّنلا ، ِماظِْعلا  َیلِإ  ِحوُّرلا  ِدْوَع  َدـْنِع  ِیئاـِیلْوَأ  َو  ِةَرِخْـالا ، ِیف  ِیئاعَفُـش  ِةَرِخاّزلا ، ِمُولُْعلا 

ِمْوَی یلِإ  ِهِدـْلُو  ِیف  َۀَـمامِْالا  َّنَأَو  ُهابَتُْجمَو ، ُهُِّیلَو  ًاِّیلَع  َّنَأَو  ُهیفَطْـصُمَو ، ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  ِمیِرَْکلا ، ِرِهاّـطلا  ُِفیرَّشلا ،
«. َنوُدِهَتُْجم ْمِهِرْصَن  ِیفَو  َنوُدِقَتْعُم ، َِکلِذل  ُنَْحنَو  ِنیِقَْیلا ، َْملِع  َِکلذ  ُمَْلعَن  ِنیِّدلا ،

( مالسلا اهیلع   ) هّیدعس همیلح  ترایز 

( ربمایپ ّدج   ) بلّطملادـبع زا  یکدوک  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  یعاضر  ردام  هیاد و  هّیدعـس ، همیلح 
ربمایپیگیاد راختفا  هک  نابرهم  هفطاـع و  اـب  ینز  درک . شگرزب  داد و  ریـش  وا  هب  و  درب ، هّکم  نوریب  رد  دوخ  هلیبق  ناـیم  تفرگ و  لـیوحت 

ُمـالَّسلَا : » ییوگ یم  نینچ  نأّـشلا  میظع  يوناـب  نآ  تراـیز  رد  دوب . ترـضح  هقـالع  مارتـحا و  دروـم  و  تشاد ، ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )
ِْکیَلَع ُمالَّسلَا  یفَطْـصُْملا ، َّمُأ  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِبِیبَح  َّمُأ  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِّیِفَـص  َّمُأ  اـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َّمُأ  اـی  ِکـْیَلَع 

ِهللا ُۀَمْحَرَو  ِكاوْأَم ، َو  َِکلِْزنَم  َۀَّنَْجلا  َلَعَجَو  ِكاضْرَأَو ، ِْکنَع  یلاعَت  ُهللا  َیِـضَرَف  ِۀَّیِدـْعَّسلا ، َۀَـمِیلَح  ای  ِْکیَلَع  ُمالّـسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َۀَعِـضُْرمای 
«. ُُهتاکََربَو

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ياه  هّمع  ترایز 

مه رانک  رد  عیقب  رد  مالسلا ) هیلع   ) لضفلاوبا ترضح  ردام  نینبلا  ّما  بلّطملادبع و  نارتخد  هکتاع ،» هّیفـص و   » راوگرزب يوناب  ود  نیا  ربق 
هیلع هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  اب  و  دش ، ناملـسم  مالـسا  روهظ  زاغآ  رد  و  دوب ، رعاش  بیدا و  لامک و  اب  عاجـش ، ینز  هّیفـص ، دـنراد . رارق 
ایند زایگلاس  نـس 73  رد  يرجه  لاس 20  رد  و  دوب ، رـضاح  مه  قدـنخ  دُُـحا و  گـنج  رد  دومن . ترجه  هنیدـم  هب  و  درک ، تعیب  هلآو )

ترایز رد  درک . ترجه  هنیدـم  هب  رجاهم  ناناملـسم  هارمه  و  تشاد ، رارق  ربمایپ  هباحـص  فیدر  رد  و  دوب ، نامیا  اب  ینز  زین  هکتاع  تفر .
ْیَتَّمَع ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  ْیَتَّمَع  ای  امُْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  : » ییوگ یم  هکتاـع  هّیفـص و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هّمع  ود 

ِهللا ُۀَمْحَرَو  امَُکلِْزنَم  َۀَّنَجلا  َلَعَجَو  امُْکنَع  یلاعَت  ُهللا  َیِضَر  یفَطْـصُْملا ، ِیَتَّمَع  ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِبِیبَح  ْیَتَّمَع  ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِِّیبَن 
«. ُُهتاکََربَو

( مالسلا هیلع   ) لضفلاوبا ترضح  ردام  نینبلا  ّما  ترایز 

تداهـش زا  سپ  هک  دوب  صـالخا  اـب  بیجن و  لـضاف و  فراـع و  عاجـش و  دیـشر ، ینز  تسا ، مازح  رتخد  همطاـف »  » شماـن هک  نینبلا ، ّما 
نامثع رفعج و  هّللادبع ، سابع ، ياهمان  هب  دیشر  دنزرف  راهچ  بحاص  و  دمآ ، رد  نینمؤملاریما  يرسمه  هب  مالسلا ، ) اهیلع   ) ارهز ترضح 

البرک يادهش  يارب  نینبلا  ّما  دندیشون . تداهش  تبرش  و  دندیگنج ، مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  باکر  رد  البرک ، رد  رفن  راهچ  ره  هک  دش 
نینبلا ّما  ترایز  رد  دوب . ادهش  البرک و  دای  نارگایحا  زاو  دورس ، یم  رعش  ناشیاثر  رد  و  درک ، یميرادازع  هنیدم  رد  دوخ  دیهش  راهچ  و 
ُمالَّسلَا َنِینَْبلا ، َّمُأ  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِینِمْؤُملاِریِمَأ ، َۀَـجْوَز  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِِّیلَو  َۀَـجْوَز  ای  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  : » ییوگ یم  مالـسلا ) اـهیلع  )

«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ِکیوْأَمَو ، َِکلِْزنَم  َۀَّنَجلا  َلَعَجَو  ِْکنَع ، یلاعَت  ُهللا  َیِضَر  ِبلاط ، ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ِْنب  ِساّبَْعلا  َّمُأ  ای  ِْکیَلَع 

روبق لها  ترایز 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ُمالَّسلَا  » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب  دوش : یم  هدناوخ  اه  ناتـسربق  رگید  رد  عیقب و  رد  نوفدـم  هنمؤم  نمؤم و  تاوما  رگید  يارب  ترایز  نیا 
َّالِإ َهلِإ  ْنِم ال  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  َلْوَق ال  ُْمتْدَـجَو  َْفیَک  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  ِّقَِحب ال  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  َلْهَأ ال  ای  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  ِلـْهَأ ال  ْنِم  ُهللا ، ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  ِلـْهَأ  یلَع 
ُِّیلَو ٌِّیلَع  ِهللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  َلاق ال  ْنَم  ِةَْرمُز  ِیف  انْرُـشْحاَو  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  َلاق ال  ْنَِمل  ْرِفِْغا  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  ِّقَِحب ال  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  اـی ال  ُهللا ،
لاـس هاـجنپ  باوث  لاـعتم  دـنوادخ  دورب ، روبق  لـها  تراـیز  يارب  ناتـسربق  هب  سک  ره  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زا  ِهللا .»
تفه سک  ره  تسا  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  زا  دـشخبب . ار  شنیدـلاو  وا و  هلاس  هاجنپ  هانگ  و  دـیامرف ، اطع  وا  هب  تداـبع 

ادخ شتـسرپ  هک  دتـسرف  یم  وا  ربق  دزن  ار  يا  هتـشرف  لاعتم  دنوادخ  دـناوخبینمؤم ، ربق  دزن  ار  رْدَـقلا "  ِۀَْـلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ  هروس "  هبترم 
وا زا  ار  لوه  نآ  دنوادخ  دـسرب ، تمایق  لاوها  زا  یلوه  ره  هب  دوش  تمایق  زور  نوچ  سپ  دـسیون . یم  ّتیم  نآ  مان  هب  ار  شباوث  و  دـنک ،

. دوش تشهب  لخاد  هکنیا  ات  دنک ، فرطرب 

( مالسلا امهیلع   ) بلّطملادبع نب  هّللا  دبع  ترضح  ترایز 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تدالو  زا  لبق  ماش و  رفس  زا  تعجارم  زا  سپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ترـضح  یمارگ  ردپ 
لخاد رد  مرح ، هعـسوت  حرط  زا  سپ  هک  تشاد  رارق  یّلَـصُم » ّلـحم  رد  مالّـسلا  باـب   » يور هبور  ًاـبیرقت  راوـگرزب  نآ  ربـق  تفر ، اـیند  زا 

ُمالَّسلَا ِهللا ، َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  : » وگب ترـضح  نآ  تراـیز  رد  تسین . مولعم  نآ  قیقدياـج  نونکا  مه  تفرگ و  رارق  دجـسم  ناتـسبش 
َْکیَلَع ُمالَّسلَا  ِءاِیْبنالا ، ِمَتاخ  َِدلاو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  ِرُون  َعَدْوَتْسُم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َرُون  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َنیِمَأ  ای  َْکیَلَع 

، ِنیِمالا ِقِداّصلا  ِهللا  ِلوُسَر  َرُون  ِنیِکَْملا  ِرِهاّطلا  ِبِّیَّطلا  ِِهْبلُـص  ِیف  ُهللا  ََعدَْوأ  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُۀَعِینَْملا ، ُۀـَنامالاَو  ُۀَـعیِدَْولا  ِْهَیلِإ  یهَْتنا  ِنَم  ای 
َْتنُکَو ِِهلوُسَر ، ِیف  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ْنَع  َۀـَنامالا  َْتیَّدَأَو  َۀَّیِـصَْولا ، َتْظِفَح  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َنِیلَـسْرُْملاَو ، ِءاِیْبنالا  ِدِّیَـس  َدـِلاو  ای  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 

ِیف ِهللا  ِتاضْرَم  یلَع  َِکتافَو ، َدَْعبَو  َِکتایَح  ِیف  ِهللا  ِلِیلَخ  َمیِهاْربِإ  َكِّدَج  ِجاْهنِم  یلَع  ِهللا  َنیِد  َْتعَبَّتا  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  نیِقَی ، یلَع  َِکنیِدِیف 
یَّلَصَف ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  َنیِرِهاّطلا  ِۀَِّمئالاَو  ُمالَّسلا ، ِْهیَلَع  َنِینِمْؤُملاِریِمَأ  ِۀَیالِوَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ِهللا  یَّلَـص  ِهللا  ِلوُسَر  ِةَُّوُبِنب  َْتقَّدَصَو  َتْرَْرقَأَو  ِِهلوُسَر ،

«. ُُهتاکَربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ًاتِّیَمَو ، ًاّیَح  َْکیَلَع  ُهللا 

( مالسلا امهیلع   ) بلّطملادبع نب  هللادبع  ترضح  مود  ترایز 

ُمالَّسلَا َلیِعامْـسِإ ، ِحـِیبَّذل  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِلِیلَْخلا ، ِۀَـحْوَد  ْنِم  عْرَف  َةَرَیِخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِلِیثالا ، ِدْـجَْملا  َبِحاص  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
ِرُوِنب ْتَءاضَأ  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِراهْطالا ، ِۀَِّمئالا  َِدلاوَو  ِراّرَْکلا ، ِّیِصَْولا  َّمَعَو  ِراتْخُْملا ، ِِّیبَّنلا  َابَأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِراْربالا ، ََۀلالُـس  ای  َْکیَلَع 

َمَلْـسَأَف َلیِعامْـسِإ ، ِهِّدَج  َکَلْـسَم  َکَلَـس  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  فانَم ، ِْدبَع  ِلآ  َفُسُوی  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِءامَّسلا ، ُفارْطَأ  ِِهتَدالِو  َدـْنِع  ِِهنِیبَج 
َفَرْـشَأ ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِةَُّوبُّنلا ، ِرُون  َلِماح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُهابَأَو ، ُهللا  ُهاطْعَأَف  ُهَلَّبَقَتَف  ُهادَف ، اِمب  ُهللا  ُهادَـف  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُهََحبْذَِـیل ، ِهِیبَِال 

ِهللا ُۀَـمْحَرَو  َنیِرِهاّطلا ، َْنباَو  َنیِرِهاّطلا ، َدـَْعب  َنیِرِهاّطلا  َابَأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  َدـِلاو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِةَُّوُنْبلاَو ، ِةَُّوبُْـالا  ِیف  ِساـّنلا 
«. ُُهتاکََربَو

دُحُا يادهُش  ریاس  هزمح و  ترضح  ترایز  تلیضف 

یلو دندش ، زوریپ  ناناملسم  ادتبا  هک  داتفا  قاّفتا  راّفک  ناناملسم و  نایمیگنج  دُُحا  هوک  هنماد  رد  هنیدم ، لامـش  رد  يرجه  مّوس  لاس  رد 
رخف دندش . دیهـش  ناناملـسم  زا  رفن  داتفه  زا  شیب  هجیتن  رد  و  دندرک ، یچیپرـس  يربهر  نامرف  زا  يا  هّدع  فّلخت ، رثا  رد  دـعب  هلحرم  رد 

زا دـُحا . ناتـسربق  رد  دُُـحا  يادهـش  رگید  و  مالـسلا ) هیلع   ) هزمح ترـضح  تراـیز  تسا  بحتـسُم  هتـشون : هّیرخف  هلاـسر  رد  نـیقّقحملا 
هدرک افج  نم  هب  دیامنن ، ترایز  ار  هزمح  میومع  دـنک و  ترایز  ارم  سک  ره  هک  تسا  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ترـضح 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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ادهش ناشیا و  ترایز  هبو  دومرف  یم  رما  هزمح  ربق  ترایز  هب  هلآو ) هیلع  هللایلص   ) مرکا ربمغیپ  هک  هدومرف  هللا ) همحر   ) دیفم خیـش  تسا .
یم تبظاوم  راوگرزب  نآ  ربق  ترایز  رب  هلآو ) هیلع  هللایلص   ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  درک . یم  مامتها 

و دنوریم ، ترضح  نآ  یمارگ  يومع  ترایز  هب  ناناملسم  هک  تسا  هدش  ّتنس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  نامز  زا  و  دومن .
هبنش جنپ  هبنـشود و  ياهزور  ردپ  تلحر  زا  سپ  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  هک  تسا  ثیدح  ردو  دننک . یم  گنرد  شربق  رانک  رد 
ادـخ لوسر  عضوم  اج  نیا  دومرف : یم  دُُـحا ، گنج  هنحـص  رد  ناناملـسم  عضاوم  هب  هراشا  اب  تفر و  یم  ادهُـش  روبق  تراـیز  هب  هتفه  ره 
هّللا ناوضر  دُُحا  يادهـش  درک . یم  اعدو  درازگیمزامن  اج  نآ  رد  رگید  یلقن  هبو  نیکرـشم ، ناکم  نیا  رد  و  دوب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )

. دنشاب یم  رفن  داتفه  دودح  مهیلع 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ يومع  هزمح  ترضح  ترایز 

ِْهیَلَع ُهللا  یَّلَـص  ِهللا ، ِلوُسَر  َّمَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » ناوخب ار  ترایز  نیا  تسیاـب و  شربق  دزن  یتفر  دُُـحا  رد  ترـضح  نآ  تراـیز  هب  نوچ 
، َکِسْفَِنب َتْدُجَو  َّلَجَو ، َّزَع  ِهللا  ِیف  َتْدَهاج  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ِِهلوُسَر ، َدَسَأَو  ِهللاَدَسَأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِءادَهُّشلا ، َْریَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهلآَو ،

ِهللا ِلوُسَریلِإ  ًابِّرَقَتُمَو  َِکتَرایِِزب ، َّلَجَو  َّزَع  ِهللا  َیلِإ  ًابِّرَقَتُم  َُکْتیَتَأ  یِّمُأَو ، َْتنَأ  ِیبَِأب  ًابِغار ، ُهَناْحبُس  ِهللا  َْدنِع  امِیف  َْتنُکَو  ِهللا ، َلوُسَر  َتْحَصَنَو 
یلَع ُْتیَنَج  اِمب  ِیْلثِم  اهَّقَحَتْـسا  ران  ْنِم  َك  ًاذِّوَعَتَم  یِـسْفَن  َصالَخ  َِکتَرایِِزب  یِغَْتبَأ  ِۀَـعافَّشلاِیف ، َْکَیلِإ  ًاـبِغار  َِکلذـِب ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص 

، ِراّنلا َنِم  ِیتَبَقَر  َكاکَف  ًاِبلاط  ةَدـیَِعب ، ۀَّقُـش  ْنِم  َُکْتیَتَأ  یِّبَر ، ِۀَـمْحَر  َءاجَر  َْکَیلِإ  ًاعِزَف  يِرْهَظ ، یلَع  اُهْتبَطَتْحاِیتَّلا  ِیبُونُذ  ْنِم  ًاـبِراه  یِـسْفَن ،
َمْوَـی ًاعیِفَـش  ِیل  ْنُکَف  ِۀَـمْحَّرلا ، ِْتَیب  َلـْهَأ  ْمُْکنِم  ِیل  ًاْریَخ  ِْهَیلِإ  ُعَْزفَأ  ًادَـحَأ  ْدِـجَأ  َْملَو  یِّبَر ، َطَخْـسَأ  اـم  ُْتیَتَأَو  ِیبوـُنُذيِرْهَظ ،  ْتَرَقْوَأ  ْدَـقَو 

ُهللا َِینَرَمَأ  ْنَّمِم  َْتنَأَو  ًادَْرفُم ، َْکَیلِإ  ُتْرِصَو  ًایِکاب ، َكَْدنِع  ِیتَْربَع  ُْتبَکَـسَو  ًابوُرْکَم ، َُکْتیَتَأَو  ًانوُزْحَم ، َْکَیلِإ  ُتْرِـس  ْدَقَف  ِیتَجاحَويِْرقَف ، 
ْتَیب ال ُلـْهَأ  ُْمْتنَأ  ُهَدـْنِع ، ِجـِئاوَْحلا  َبَلَط  ِینَمَْهلَاَو  ِهـَْیلِإ ، ِةَداـفِْولا  ِیف  ِینَبَّغَرَو  ِهِّبُِحل ، ِینادَـهَو  ِِهلْـضَف ، یلَع  ِینَّلَدَو  ِهِِّرب ، یلَع  ِینَّثَحَو  ِِهتَلِِـصب ،

َّمُهّللَا : » ییوگ یم  ینک و  یم  هلبق  هب  ور  سپ  ْمُکیداع .» ْنَم  ُدَعْـسَی  الَو  ْمُکاوْهَی ، ْنَم  ُرَـسْخَیالَو  ْمُکاتَأ ، ْنَم  ُبیِخَیـالَو  ْمُکّـالََوت ، ْنَم  یقْـشَی 
َکِطَخَـسَو َِکتَمِْقن  ْنِم  ِینَریُِجِیل  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  َکِِّیبَن  ِّمَع  ِْربَِقل  یِموُُزِلب  َِکتَمْحَِرل  ُتْضَّرَعَت  یِّنِإ  َّمُهّللَا  دَّمَُحم . ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 

ْنِإَو َنْزُحالَو ، َّیَلَع  َفْوَخ  الَف  َمْوَْیلا  ِینْمَحَْرت  ْنِاَف  اهِسْفَن ، ْنَع  ُلِداُجتَو  ْتَمَّدَق ، اِمب  سْفَن  ُّلُک  ُلَغْـشَتَو  ُتاوْصالا ، ِهِیف  ُُرثْکَت  مْوَی  ِیف  َِکتْقَمَو 
َءاِغْتبا َْکَیلِإ  ِِهب  ُْتبَّرَقَتَو  َکِِّیبَن ، ِّمَع  ِْربَِقب  ُْتقَِـصل  ْدَقَف  ِیتَجاح ، ِْریَِغب  ِیْنفِرْـصَتالَو  ِمْوَْیلا ، َدَْعب  ِیْنبِّیَُختالَو  ، ِهِْدبَع یلَع  ُةَرْدـُْقلا  َُهل  ًیلْوَمَف  ِْبقاُعت 

ْنَأ ُفاخَأ  اـمَو  یِمْرُج ، َمُظَع  ْدَـقَف  یِـسْفَن ، ِۀَـیانِج  یلَع  َکـِتَْفأَِربَو  ِیلْهَج ، یلَع  َکِْـملِِحب  ْدُـعَو  یِّنِم ، ْلَّبَقَتَف  َکـِتَمْحَر ، َءاـجَرَو  َکـِتاضْرَم 
َْکیَلَع َّنَنوُهَی  الَو  ِییْعَـس ، ْبِّیَُختالَو  ِراّنلا ، َنِم  ِینَُّکف  امِِهبَف  َکِِّیبَن ، ِّمَع  ِْربَق  یلَع  ِیبُّلَقَت  َمْوَْیلا  ِرُْظناَـف  ِباـسِْحلا ، َءوُس  ُفاـخَأ  ْنِکلَو  ِینَِملْظَت ،
ِقیِرَْغلا ِناْریَْحلا  ِفوُْهلَْملا  ِنَع  ًاجِّرَفُم  ایَو  نوُزْحَمَو ، بوُرْکَم  ِّلُک  َثایِغ  اـی  یِِجئاوَح ، ِْریَِغب  ِیْنِبْلقَتـالَو  ِیتْوَص ، َکـْنَع  َّنَبُجَْحتـالَو  ِیلاـِهْتبا ،

ْدَقَف يِدارِْفناَو ، ِیتَْربَـعَو  یِعُّرَـضَت  ْمَحْراَو  ًادـَبَأ ، اهَدـَْعب  یقْـشَأ  ـال  ًةَرْظَن  ََّیلِإ  ْرُْظناَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحمیلَع  ِّلَـصَف  ِۀَـکَلَْهلا ، یَلَع  ِفِرْـشُْملا 
ِءوُِسب ِِهئازَجَو  ِهِدـْبَع  یلَع  ُةَرْدـُْقلا  َُهل  ًیلْوَمَف  ِْبقاُعت  ْنِإ  َّمُهّللَا  ِیلَمَأ ، َّدَُرت  الَف  َكاوِس ، ٌدَـحَأ  ِهیِطُْعیـال  يِذَّلا  َْریَْخلا  ُْتیَّرََحتَو  َكاـضِر ، ُتْوَجَر 

، ِتازافَْملا ُْتعَطَقَو  ِینََدب ، ُْتبَْعتَأ  َو  ِیتَقَفَن ، ُتْدَْـفنَأ  ْدَـقَف  ِیتَدافِوَویِـصوُخُش ،  َّنَبِّیَُختالَو  ِیتَجاح ، ِْریَِغب  ِیْنفِرْـصَتالَو  َمْوَْیلا ، َّنَبیِخَا  الَف  ِِهْلِعف ،
َءاـِغْتبا ِِهب  ُْتبَّرَقَتَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  َکِِّیبـَن  ِّمَع  ِْربَِـقب  ُتْذـُلَو  یِـسْفَن ، یلَع  َكَدـْنِع  اـم  ُتَْرثآَو  ِینَْتلَّوَـخ ، اـمَو  َلاـْملاَو  َلـْهالا  ُتـْفَّلَخَو 

«. ُمیِرَکای ُمیِرَکای  َِکتَمْحَِرب  یِمْرُج ، َمُظَعْدَقَف  ِیْبنَذ ، یلَع  َِکتَْفأَِربَو  ِیلْهَج ، یلَع  َکِْملِِحب  ْدُعَف  َِکتاضْرَم ،

دُحُا يادهش  رگید  ترایز 

، ِهّللا ِِّیبَن  یلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  یلَع  ُمـالَّسلَا  : » ییوگ یم  نینچ  دنتـسه ، نفد  دُُـحا  هوک  هنماد  رد  هک  دُُـحا  گـنج  يادهـش  تراـیز  رد 
ِنامیِْالا ِْتَیب  َلْهَأ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنُونِمْؤُْملا ، ُءادَـهُّشلا  اَهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِرِهاّطلا ، ِِهْتَیب  ِلْهَأ  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللاِدـْبَع ، ِْنبِدَّمَُحمیلَع  ُمالَّسلَا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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َهللا َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِراّدـلا ، یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ُمالَّسلا ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ِِهلوُسَر ، َراْصنَأَو  ِهللا  ِنیِد  َراْصنَأ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِدـیِحْوَّتلاَو ،
، ُهَنوُد ْمُکِسُْفنَِأب  ُْمتْدُجَو  ِهِِّیبَن ، ْنَعَو  ِهللا  ِنیِد  ْنَع  ُْمْتَببَذَو  ِهِداهِج ، َّقَح  ِهللا  ِیف  ُْمتْدَهاج  ْدَق  ْمُکَّنَأ  ُدَهْشَأَو  ِِهلوُسَِرل ، ْمُکافَطْصاَو  ِِهنیِِدل ، ْمُکَراتْخا 

ِِهناوْضِر ِّلَـحَم  ِیف  ْمُکَهوُجُو  اـنَفَّرَعَو  ، ِءازَْجلا َلَْـضفَأ  ِِهلْهَأَو  ِمالْـسِْالا  ِنَعَو  ِهِِّیبَن  ْنَع  ُهللا  ُمُکازَجَف  ِهللا ، ِلوُسَر  ِجاـْهنِم  یلَع  ُْمْتِلُتق  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو 
َبَراح ْدَقَف  ْمَُکبَراح  ْنَم  َّنَأَو  ِهللا ، ُبْزِح  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ًاقِیفَر ، َِکئلوُأ  َنُسَحَو  َنیِِحلاّصلاو ، ِءادَهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  َنیِِّیبَّنلا  َعَم  ِهِمارْکِإ  ِعِضْوَمَو 

ای ْمُُکْتیَتَأ  َنیِعَمْجَأ ، ِساّنلاَو  ِۀَِکئالَْملاَو  ِهللا  ُۀَـنَْعل  ْمُکَلَتَق  ْنَم  یلَعَف  َنُوقَزُْری ، ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءایْحَأ  ْمُه  َنیِذَّلا  َنیِِزئاْفلا ، َنِیبَّرَقُْملا  َنَِمل  ْمُکَّنِإ  َو  َهللا ،
ِهللا ُمالَـس  ْمُْکیَلَعَف  ًاِملاع ، ِلاْعفالا  ِّیِـضْرَمَو  ِلامْعالا  ِفیِرَـش  ْنِم  َقَبَـس  اِمبَو  ًابِّرَقَتُم ، ِهللا  َیلِإ  ْمُِکتَرایِِزبَو  ًافِراع ، ْمُکِّقَِحبَو  ًاِرئاز  ِدـیِحْوَّتلا  َلْهَأ 

، ِْهیَلَع ْمُهَْتیَّفََوت  ام  یلَع  ِینَّفََوتَو  ْمِهِدْصَق ، یلَع  ِیْنتِّبَثَو  ْمِِهتَرایِِزب ، ِینْعَْفنا  َّمُهَّللَا  ُهُطَخَـسَو ، ُُهبَـضَغَو  ِهللا  ُۀَنَْعل  ْمُکَلَتَق  ْنَمیلَعَو  ُُهتاکََربَو ، ُُهتَمْحَرَو 
ِیف ُهاْنلَْزنَأ  ّانِا  هروس "  یناوت  یم  هچ  ره  سپس  و  َنوُقِحال .» ْمُِکب  ُنَْحنَو  ٌطَرَف ، اَنل  ْمُکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َِکتَمْحَر ، ِراد  ِّرَقَتْـسُم  ِیف  ْمُهَْنَیبَوِیْنَیب  ْعَمْجاَو 

. نک هیده  ادهش  نیا  هرّهطم  حاورا  هب  ار  نآ  باوث  ناوخب و   " ِرْدَْقلا ِۀَْلَیل 

هرّونم هنیدم  رد  هکّربتم  نکاما  دجاسم و 

یگژیو حیرـشت  حیـضوت و  هک  تسا  دایز  يردقب  هرّونم  هنیدم  رد  یمالـسا  دنمـشزرا  ياهانب  راثآ و  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  یناهج  زکرم 
رد ییاه  باتک  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  تاقیقحت  شزومآ و  تنواعم  طسوت  هک  اجنآ  زا  و  دراد ، يا  هناگادـج  باتک  هب  زاـین  نآ ، ياـه 

یماـسا و رکذ  هب  اـهنت  هدوـمن ، رظن  فرـص  تاراـیز ، هیعدا و  باـتک  هارمه  نکاـما ، یفّرعم  زا  اذـل  تسا ، هدـش  رـشتنم  هیهت و  هـنیمز  نـیا 
: دوش یم  افتکا  نانآ  زا  یخرب  تاّبحتسم 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) یبّنلا دجسم 

نآ نامز  رد  نآ  دودـح  دـیدرگ . انب  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  یهارمه  کمک و  اب  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا یبن  طّسوت  دجـسم ، نیا 
متفه لاس  رد  و  دـش ، هتخاـس  اـمرخ  تخرد  زا  نوتـس  هد  اـب  هک  دوب  رتم  برغم 30  هب  قرـشم  زا  و  رتـم ، بونج 35  هب  لامش  زا  ترـضح 

. تفای هعسوت  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هطساو  هب  ربیخ  حتف  زا  سپ  يرجه 

زا دنترابع  دجسم  ّمهم  ياهاج 

ۀّبق مان  هب  يدبنگ  و  دـشاب ، یم  رتم  نآ 15  ضرع  رتـم و   16 هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هرّهطم  هرجح  لوـط  هرّهطم : هرجُح  فـلا :
نآ هک  دنتخاس  هّلپ  هس  اب  يربنم  ربمایپ  يارب  ترجه  لاس 5  رد  هلآو : ) هیلع  هللا  یلص   ) هّللا لوسر  ربنم  ب : دراد . رارق  نآيور  رب  ارـضخلا 

یبّنلادجسم افلخ ، و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  نامز  رد  بارحم : ج : دنتفگ . یم  نخـس  مدرم  يارب  هتـسشن و  موس  هلپ  رب  ترـضح 
مه هک  دـنتخاس ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زامن  ّلحم  رد  یبارحم  زیزعلادـبع  نب  رمع  تفـالخ  نارود  رد  اـّما  تشادـن ، بارحم 

، هبابلوبا ای  هبوت  ياه  مان  هب  هک  دجـسم  ياـه  نوتـس  هرّونم ه : هضور  د : تسا . فورعم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) یبّنلا بارحم  ماـن  هب  کـنیا 
اهیلع  ) همطاف ترضح  هناخ  دّجهت ط : بارحم  هّفص ح : باحصا  ّلحم  لیئربج ز : ماقم  و : تسا . فورعم  هقّلخم  ریرس و  نیرجاهم ، هناّنح ،

( مالسلا

عیقب ناتسربق 

و مالـسلا ، ) مهیلع   ) قداص رفعج  ماما  رقاب ، دّمحم  ماما  نیدباعلا ، نیز  ماما  یبتجم ، نسح  ماما  ینعی : موصعم  ماما  راهچ  ناتـسربق  نیا  رد 
ردـص نانز  نادرم و  زا  يداـیز  دادـعت  و  هلآو ، ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  دـنزرف  میهاربا  و  نارتخد ، نارـسمه و  هباحـص ، زا  يرایـسب 
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. دننوفدم مالسا 

ابُق دجسم 

. دوب اُبق  دجسم  دش ، هتخاس  هنیدم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  طّسوت  اوقت ، ساسا  رب  هک  يدجسم  نیلّوا 

سمّشلا ّدر  ای  خیضف  دجسمو  میهاربا   ّ مُا هبَرشَم 

. تسا هدوب  اُبق  یکیدزن  رد  هک  سمّشلا  ّدر  ای  خیضف  دجسمو  میهاربا   ّ مُا هبَرشَم 

ۀعمجلا دجسم 

. دراد رارق  هنیدم  هب  اُبق  ریسم  رد  هک  ۀعمجلا  دجسم 

دحُا ناتسربق 

دنتسه نوفدم  دُحا  گنجيادهش  ریاس  ادهّشلادّیس و  هزمح  ناکم  نیا  رد  دُحا  ناتسربق 

رکسعلا دجسم 

. تسا هتشاد  رارق  دُحا  رد  هک  هّللا  لوسر  يایانث  دجسم  رکسعلا و  دجسم 

هعبس دجاسم 

هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  دعب  و  تسا ، فورعم  هعبـس  دجاسم  هب  یلو  دـشاب  یم  تفه  زا  رتمک  ناشرامـش  هک  دـجاسم  نیا  هعبـس  دـجاسم 
همطاف دجـسم  ج : مالـسلا ) هیلع   ) یلع دجـسم  حتف ب : دجـسم  فلا : زا : دـنترابع  تسا ، هدـیدرگ  انب  بازحا  گنج  عوقو  ّلحم  رد  هلآو )

. تسا هدیدرگ  بیرخت  ریخا  ياه  لاس  رد  دجاسم  نیا  زا  یخرب  هللا ) همحر   ) ناملس دجسم  د : مالسلا ) اهیلع  )

نیتلبقلاوذ دجسم 

هب سپ  نآ  زا  دندش  فّظوم  دندناوخ ، یم  زامن  یصقألا  دجسم  فرط  هب  هک  نیملسم  و  تفای ، رییغت  هلبق  دجسم  نیا  رد  نیتلبقلاوذ  دجسم 
. دنرازگب زامن  هبعک  فرط 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) یبّنلا یّلصم  ای  همامغ  دجسم 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) یبّنلا یّلصم  ای  همامغ  دجسم 

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

. دنا هتشاد  رارق  رگیدکی  هب  کیدزن  هخانم و  رد  هک  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  دجسم  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  دجسم 

هلهابم دجسم 
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هلهابم يارب  مالسلا ) مهیلع   ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  اب  هارمه  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دجسم  نیا  ّلحم  رد  هلهابم  دجسم 
. دندمآ نارجن  ياراصن  اب 

هرجش دجسم 

. دنشاب یم  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  ّجح و  مزاع  هنیدم  زا  هک  تسا  یناسک  هنیدم و  لها  تاقیم  نامه  هک  هرجش  دجسم 

سَّرَعُم دجسم 

. تسین يربخ  نآ  زا  کنیا  هک  سَّرَعُم  دجسم 

مشاه ینب  هّلحم 

، هدوب لحم  نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  هّیّرذ  و  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  هناخ  مشاه  ینب  هّلحم 
. تسا هتفر  نیب  زا  هتشگ و  بیرخت  مرح  هعسوت  رد  و 

يرگید دجاسم 

دجسم فرصنم ، دجسم  ای  هلازغ  دجسم  دِْجیَسُم ، دجسم  ایقُس ، دجسم  رفظینب ، دجسم  ای  رفظ  دجـسم  هیکز ، سفن  دجـسم  رذوبا ، دجـسم 
: میوش یم  رّکذتم  راصتخا  هب  هک  دنراد  یّصاخ  تاّبحتسم  لامعا و  نکاما  نیا  زا  یخرب  و ... ۀیارلا ، دجسم  هظیرق ، ینب  دجسم  ملاس ، ینب 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) یبّنلادجسم هرّونم و  هنیدم  تاّبحتسم 

یم هک  مالـسلا ، ) مهیلع   ) عیقب هّمئا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ترایزو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) یبّنلادجـسم هنیدـم و  هب  دورو  لسغ   1
ترواجم تنوکس و  بابحتسا  ردیفالتخا  هک  دیامرف  یم  رهاوج  بحاص  هرّونم : هنیدم  رد  تماقا   2 درک . ّتین  ار  همه  لسغ  کی  اب  ناوت 

لقن هیکلام  ماما  سنا  نب  کلام  زا  يدوهمـس  تسا . هدرک  عاـمجا  ياـعّدا  بلطم  نیا  رب  سورد  رد  دیهـش  موحرم  و  تسین ، هرّونم  هنیدـم 
لاح و  دـشابن ؟ رت  بوبحم  هنیدـم  ارچ  و  هنیدـم ، تفگ : هّکم ؟ رد  ای  تسا  رتهب  وت  دزن  هنیدـم  رد  تنوکـس  دـش : لاؤس  وا  زا  هک  دـنک  یم 

3 تسا . هدش  لزان  ترـضح  نآ  رب  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج  و  هدومرف ، روبع  نآ  رب  ادـخ  لوسر  هکنیا  رگم  تسین  نآ  رد  یهار  هکنآ 
4 دـناوخب . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) یبّنلادجـسم رد  صوـصخ  هب  هنیدـم و  رد  رتـشیب  اـی  نآرق  متخ  کـی  تماـقا  تّدـم  رد  تسا  ّبحتـسم 
هد لداعم  هنیدم  رد  هقدص  مهرِد  کی  هک  هدرک  تیاور  یـسلجم  موحرم  و  دهدب ، هقدص  هنیدـم  رد  دـناوت  یم  رادـقم  ره  تسا  ّبحتـسم 
هللا یلـص   ) مرکا ربمایپ  هیّرذ  تاداس و  ًاصوصخم  ینید  ناردارب  هب  ندرک  کمک  رد  دنک  یعـس  نیاربانب  تسا . رگید  ياج  رد  مهرِد  رازه 

رد هژیو  هب  دناوخب ، زامن  دناوت  یم  هچره  و  درمـش ، تمینغ  ار  تصرف  و  دشاب ، دوخ  راتفر  لامعا و  بظاوم   5 دوشن . یهاتوک  هلآو ) هیلع 
تسا نآ  ریغ  رد  زامن  تعکر  رازه  يواسم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) یبّنلادجـسم رد  زامن  تعکر  ره  هک  هلآو ) هیلع  هللایلـص  یبّنلادجـسم ( 

دجـسم زا  جورخ  دورو و  تقو  رد   6 دـشاب . یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هّللا لوسر  هضور  نکاما ، لضفا  زامن  يارب  و  مارحلا ، دجـسم  رگم 
هب نایانـشآ ، ینید و  ناردارب  نیدلاو و  فرط  زا   8 دروآ . اجب  دجسم  ّتیحت  زامن  تعکر  ود  دجـسم  رد  دورو  ماگنه   7 دتسرفب . تاولص 
هب ار  شباوث  و  دـناوخب ، ترایز  زامن  تعکر  ود  دـش  هتفگ  البق  هکنانچ  تراـیز  زا  سپ   9 دنک . مالس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 
اعد و  دروآ ، ياج  هب  اریهلا  يانث  دمح و  و  دتـسیاب ، ادـخ  لوسر  رهطم  دـقرم  کیدزن   10 دنک . هیده  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
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دنلب ار  ادص  دجـسم  رد   13 درازگب . زامن  ناـکما  تروص  رد  ادـخ  لوسر  بارحم  رد   12 دـناوخب . اعد  زامن و  لیئربج  ماقم  رد   11 دنک .
مه لوسر و  ترضح  هکرابم  هضور  رد  اعد  زامن و   15 دنک . اعد  و  دروآ ، اجب  هبوت ) نوتس   ) هبابلوبا نوتس  دزن  زامن  تعکر  ود   14 دنکن .

کیدزن هچ  ره  راک  نیا  تسا  بسانم  دشاب ، هتشادن  ناکما  هکیتروص  رد  و  تسا ، بحتسم  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  هناخ  رد  نینچ 
ياعد مادـک  ره  لـیئربج  ماـقم  هبوت و  نوتـس  یبّنلادجـسم ،  هکراـبم  هضور  هکنیا ، هّجوت  لـباق  دریگ . ماـجنا  فیرـش  ناـکم  ود  نیا  هب  رت 
. تسا هدش  رکذ  دوخ  ّصاخ  ناونع  ریز  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  ترایز  زا  سپ  باتک  نیمه  رد  هک  دنراد  یصوصخم 

ابُق دجسم 

هیرق دراو  يرجه ، لّوا  لاس  لّوالا ، عیبر  مهدزاود  هبنشود  زور  هنیدم ، هب  هّکم  زا  ترجه  ماگنه  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح 
تاناما هّکم  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ات  درک ، فّقوت  لحم  نیا  رد  زور )  4  ) هعمج زور  ات  و  دش ، هنیدـم ) بونج  يرتمولیک   5  ) اُبق

همطاف ترـضح  هک  نانز  زا  نت  دـنچ  و  ارجا ، ار  ترـضح  ياهروتـسد  ریاـس  و  هدـنادرگرب ، ناـنآ  هب  دوب  لوسر  ترـضح  دزن  هک  ار  مدرم 
نیا رد  دننک . هدامآ  ترضح  دورو  يارب  ار  دوخ  هنیدم  مدرم  رگید  یفرط  زا  و  دوش ، قحلم  شترضح  هب  دوب ، ناشنایم  رد  مالـسلا ) اهیلع  )
هیده اُبق  مدرم  ار  نآ  نیمز  هک  دومن ، انب  ناناملـسم  کمک  اب  ار  دجـسم  نیلّوا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  هزور ، راهچ  فّقوت 

رد تسا . هدوـب  عارذ  نآ 66  علـض  ره  هک  دـنا  هتفگ  درک . صّخـشم  نیمز  يور  ار  نآ  دودـح  دوخ  هزینرـس  كون  اب  ترـضح  و  دـندرک ،
شوداشود و  دومن ، یم  لمح  لِگ  گنس و  و  تشاد ، تکرش  ناناملسم  رگید  دننام  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دجسم  نیا  نتخاس 

ْنَم َحَْلفَأ  ْدَق  دومرف : یم  دـهد  نامرف  طقف  دنیـشنب و  يا  هشوگ  هک  دنتـساوخ  یم  ترـضح  زا  هک  نانآ  باوج  رد  و  درک ، یم  راک  نارگید 
َنوُّبُِحی ٌلاجِر  ِهِیف  ِهِیف ، َموُقَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  مْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم  يْوقَّتلا  یَلَع  َسُِّسا  ٌدِجْسََمل  هفیرـش "  هیآ  ًادِعاقَو  ًاِمئاق  َنآرُْقلا  ُأَْرقَی  ادِجاسَْملاُرُمْعَی *** 

اریز هتفای ، هعسوت  انب و  دیدجت  اهراب  ابق  دجسم  تسا . هدش  لزان  دجسم  نیمه  دروم  رد  ( 108 هبوت :   "  » َنیِرِّهَّطُْملا ُّبُِحی  ُهللاَو  اوُرَّهَطَتَی  ْنَأ 
اجنآ رد  و  هدرب ، یم  فیرشت  ابق  هب  هبنـشود  ياهزور  هتفه  ره  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  و  هتـشاد ، ییازـسب  ّتیّمها  نیملـسم  دزن 

، دـناوخب زامن  تعکر  ود  دور و  ابق  دجـسم  هب  دریگب و  وضو  شا  هناخ  رد  سک  ره  هک : هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دـندرازگیم . زامن 
فارطا دجاسم  دهاشَم و  ترایز  ماگنه  دومرف : زین  مالسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  و  دنـسیون . یم  وا  يارب  ار  هرمُع  کی  باوث 

. ناوخب زامن  رایسب  اجنآ  رد  هتفر و  ابق  دجسم  هب  ادتبا  هنیدم ،

ابق دجسم  لامعا 

ار لّوا  هعماج  ترایز  و  وگب ، ار  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  تاـحیبست  دـعب  روآ ، اـجب  دجـسم  ّتیحت  زاـمن  تعکر  ود  فّرـشت ، تقو 
َکِِّیبَن ِرْدَـص  یلَع  ُلَْزنُْملا  َِکباتِک  ِیف  ُّقَْحلا  َُکلْوَقَو  َْتُلق  َکَّنِإ  َّمُهّللَا  : » ینک اعد  تالمج  نیا  هب  هک  تسا  رتهب  و  نک ، اـعد  هاـگنآ  ناوخب 

ْرِّهَط َّمُهّللَا   " َنیِرِّهَّطُْملا .  ُّبُِحی  ُهللاَو  اوُرَّهَطَتَی  ْنَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاجِر  ِهِیف  ِهِیف ، َموُقَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  مْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم  يْوقَّتلا  یَلَع  َسُِّسا  ٌدِجْـسََمل  ِلَسْرُْملا " :
امَو ُِنیْعالا  َۀَِـنئاخ  ُمَْلعَت  َکَّنِإَف  ِۀـَنایِْخلا ، َنِم  انَُنیْعَأَو  ِۀَْـبیَْغلاَو ، ِبْذِْـکلا  َنِم  انَتَنِْـسلَأَو  انِّزلا ، َنِم  انَجوُُرفَو  ایِّرلا ، َنِم  اَنلامْعَأَو  ِقافِّنلا ، َنِم  اـَنبُوُلق 

نینمؤملاریما هب  ّقلعتم  هدوب  یلزنم  دجـسم  نیا  تشپ  َنیِرِـساْخلا .» َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحَْرتَو  اَنل  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإَو  انَـسُْفنَأ  انْمَلَظ  انَّبَر  ُروُدُّصلا ، یِفُْخت 
نآ رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمغیپ رتشگنا  هک  هدش  هتفگ  تسین . نآ  زا  يرثا  ًالعف  هک  ینیریش  بآ  هاچ  دجسم  يولج  و  مالـسلا ، ) هیلع  )
هیلع هللا  یلـص   ) ربمغیپ هدـش  لقن  اریز  تسا ، فورعم  مه  ناهد » بآ  هاچ   » هب زین  و  هد ، هدـیمان  رتشگنا » هاچ   » هب تهج  نیدـب  هداتفا و  هاچ 

يرجه مُهن  لاـس  رد  هکنیا : هّجوـت  لـباق  هتکن  دـش . نیریـش  يروـش ، زا  سپ  شبآ  دـندنکفا و  هاـچ  نآ  رد  ار  كراـبم  ناـهد  بآ  هـلآو )
هیلع هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  و  دنریگ ، هرهب  ناناملسم  مالـسا و  ّدضرب  یهاگیاپ  ناونع  هب  نآ  زا  ات  دنتخاس  يدجـسم  نیقفانم  زا  یهورگ 

دعاسم لوق  مه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دـناوخب ، زامن  نآ  رد  كّربت  يارب  دـیامن و  حاتتفا  ار  نآ  هک  دـندرک  تساوخرد  هلآو )
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راکـشآ نیقفانم  هشقن  ًاْرفُکَو " ... ًارارِـض  ًادِجْـسَم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  َو   "  ... هفیرـش هیآ  لوزن  اب  یلو  دنک ، نینچ  بسانم  تصرف  رد  هک  دنداد 
. دومرف رداص  ار  نآ  بیرخت  روتسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ و  دش ،

نیتلبق وذ  دجسم 

رد ملاسینب  هلیبق  نایم  هب  رِْشب » ُُّما   » توعد هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) یمارگ لوسر  يرجه ، مود  لاس  نابعش  ای  بجر  همین  رد  روهـشم  ربانب 
رب ینبم  یهلا  ناـمرف  دـندناوخ . سّدـقملا  تیب  يوس  هب  لومعم  قبط  ار  زاـمن  تعکر  ود  رهظ  زاـمن  ماـگنه  و  دـنتفر ، هنیدـم  یبرغ  لاـمش 

نیدب دش . ناناملـسم  یمئاد  هلبق  همّرکم  هبعک  سپ  نآ  زا  و  دندرازگ ، هبعک  فرط  هب  ار  زامن  هیقب  و  دش ، لزان  هبعک  يوس  هب  ندنادرگور 
هدش عقاو  یمک  هلصاف  اب  حتف ، دجـسمیبرغ  بناج  رد  دجـسم  نیا  دنا . هدیمان  نیتلبق  دجـسم  ای  نیتلبق  وذ  دجـسم  ار  دجـسم  نیا  تبـسانم 

هک اروت  اـم   » َکَّنَیِّلَُونَلَف ِءاـمَّسلا  ِیف  َکِـهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَـق  : " همیرک هیآ  دـش  لزاـن  تبـسانم  نیا  هب  هک  يا  همیرک  تاـیآ  زا  یکی  تسا .
هلبق يوس  ام  ُْثیَحَو  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  اهیـضَْرت  ًۀَْلِبق  هب  ار  وت  نونکا  مینیب ، یم  ینادرگ  یم  نامـسآ  يوس  هب  ار  تتروص 

 : هرقب ( ) ُهَرْطَـش ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  اـجره  و  نادرگب ، مارحلا  دجـسميوس  هب  ار  دوخ  يور  مینادرگ ، یم  یـشاب  دونـشوخ  نآ  زا  هک  يا 
سدـقملا تیب  فرط  هب  يرگید  هبعک و  فرط  هب  یکییبونج  یلامـش و  مه  يوربور  بارحم ، ود  دجـسم  نیا  رد  ًاقباس  دـشاب . یم  ( 144

یلبق راثآ  و  هدنام ، یقاب  نآ  رد  بارحم  کی  ياج  اهنت  دنا ، هدرک  انب  دیدجت  ار  دجسم  هک  ریخا  ياه  لاس  رد  هنافّـسأتم  یلو  هتـشاد ، رارق 
دعب تسا  بسانم  و  دوش ، هدناوخ  دجسم  ّتیحت  زامن  تعکر  ود  نیتلبق  وذ  دجسم  رد  تسا  بحتسم  تسا . هدش  وحم  گرزب ، هثداح  نیا 
َْتُلق َکَّنِإ  َّمُهّللَا  َمَّلَسَو . ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  دَّمَُحم  انِدِّیَسَو  اِنبِیبَحَو  انِِّیبَن  یّلَصُمَو  ِْنیَتَْلبِْقلا ، ُدِجْـسَم  اذه  َّنِإ  َّمُهّللَا  : » یناوخب ار  اعد  نیا  نآ  زا 

َکَهْجَو ِّلَوَف  اهیـضَْرت  ًۀَْـلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءامَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَـق  ِلَسْرُْملا " : َکِِّیبَن  ِرْدَـص  یلَع  ِلَْزنُْملا  َکـِباتِکِیف  ُّقَْحلا  َکـُلْوَقَو 
ُهللا یَّلَص  دَّمَُحم  ِۀَعافَش  ِلْضَف  ْنِم  ِةَرِخْالا  ِیف  ُهللاَا  ای  اْنمِرُْحت  الَف  َۀَفیِرَّشلا ، ُهَِرثآَمَو  ُهَتَرایِز  اْینُّدلا  ِیف  انَتْغََّلب  امَک  َّمُهّللَا   " ِمارَْحلا .  ِدِجْـسَْملا  َرْطَش 

ًۀَئیِرَم ال ًۀَئِینَه  ًَۀبْرَش  ِۀَفیِرَّشلا ، ِهِدَِیب  ِدِرْوَْملا  ِهِضْوَح  ْنِم  انِقْساَو  ِِهتَّنُسَو ، ِِهتَّبَحَم  یلَع  اْنتِمَأ  َو  ِِهئاِول ، َتَْحتَو  ِِهتَْرمُز  ِیف  انْرُشْحاَو  َمَّلَسَو ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع 
«. ٌریِدَق ءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ًاَدبَأ ، اهَدَْعب  ُأَمْظَن 

( بازحا دجسم   ) حتف دجسم 

رکـشل دوش  یم  هتفگ  و  دـهد ، یم  ناشن  ار  قدـنخ )  ) بازحا گنج  ّتیعقوم  هک  تسا  کچوک  دجـسم  دـنچ  علـس ، هوک  هتـشر  راـنک  رد 
يراذگمان ببس  رد  تسا ، حتف  دجسم  هب  فورعم  هک  هدش  انب  يدجسم  هوک ، زارف  رب  لحم  نیمه  رد  دوب . هدز  ودرا  تمسق  نیا  رد  مالسا 

رد مالسا  رکـشليزوریپ  حتف و  ربخ  و  درک ، اعد  ناناملـسم  يزوریپ  يارب  ناکم  نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هدش : هتفگ  نآ 
( ، مالـسلا امهیلع   ) بلاط یبا  نب  ّیلع  ياناوت  تسد  هب  هک  دوب  گنج  نیمه  رد  دیـسر . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هب  ناکم  نیمه 
ِّیلَع َُۀبْرَض  : » دومرف ماگنه  نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دنا : هتـشون  و  دش ، هتـشک  برعیمان  ناولهپ  يرماع  ّدُودبع  ْنب  وِرْمَع 

ار اعد  نیا  دجـسم ، ّتیحت  زامن  تعکر  ود  ندـناوخ  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  ص 2 )  ج 39 ، راحب ، ِْنیَلَقَّثلا (  ِةَداـبِع  ْنِم  ٌْریَخ  ِقَدـْنَْخلا  َمْوَی 
امَک یِّمَغَو ، ِیبْرَکَو  یِّمَهَو  يِّرُـض  یِّنَع  ْفِشْکِإ  َنیِموُمْهَْملا ، َْثیِغُم  اـیَو  َنیِّرَطْـضُْملا ، ِةَوْعَد  َبیُِجم  اـیَو  َنِیبوُرْکَْملا ، َخیِرَـص  اـی  : » یناوـخب

«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأای  ِةَرِخْالاَواْینُّدلاِْرمَأ ، ْنِم  ِینَّمَهَاامِینِفْکاَو  ، ِهِّوُدَع َلْوَه  ُهَْتیَفَکَو  ُهَّمَه ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  َکِِّیبَن  ْنَع  َْتفَشَک 

هباجالا دجسم  رد  اعد 

اب هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوـسر  هلهاـبم  ناتـساد  ۀّـجح  يذ  مراـهچ  تسیب و  زور  رد  هک  تسا  هلهاـبم  دجـسم  ناـمه  ۀـباجا  دجـسم 
یِّنِإ َّمُهّللَا  : » یناوخ یم  ار  اـعد  نیا  دجـسم ، ّتیحت  زاـمن  تعکر  ود  زا  سپ  هباـجإلا  دجـسم  رد  دـش . عقاو  ناـکم  نآ  رد  نارجن  ياراـصن 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 759 

http://www.ghaemiyeh.com


َْتنَأ َو  ُریِقَْفلا ، ُِسئاْبلا  َكُدـْبَع  اَنَأَو  ُمیِظَْعلا ، ُِّیلَْعلا  َْتنَأ  َّمُهّللَا  ََکل . َنیِدـِباْعلا  َنیِقَیَو  َْکنِم ، َنیِِفئاْخلا  َلَمَعَو  ََکل ، َنیِرِکاّشلا  َْربَص  َکـُلَأْسَأ 
یلَع َِکتَّوُِقبَو  ِیلْهَجیلَع ،  َکِْملِِحبَو  يِْرقَف ، یلَع  َكانِِغب  ُْنْنماَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  ُلِیلَّذـلا ، ُدـْبَْعلا  اـَنَأَو  ُدـیِمَْحلا ، ُِّینَْغلا 

َمَحْرَأ ای  ِةَرِخْـالاَو  اْینُّدـلا  ِْرمَأ  ْنِم  ِینَّمَهَأ  اـم  ِینِفْکاَو  َنیِّیِـضْرَْملا ، ِءایِـصْوالا  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  ُزیِزَع ، اـی  ُّيِوَق  اـی  یِفْعَض ،
«. َنیِمِحاّرلا

جح ناگژاو  گنهرف 

همدقم

مه هنیدـم  هکم و  تسا و  سدـقم  یتدابع  جـح  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  يریرح  فسوی  دّـمحم  يروآدرگ : جـح  تاحالطـصا  گـنهرف 
هک دیما  فده و  نیا  اب  باتک  نیا  یهلا . یحو  طبهم  ود  نیا  ترایز  تسا و  جح  ماجنا  یناملسم  ره  يوزرآ  و  ناهج ، راید  نیرت  سدقم 
رد هک  راکذـت  نیا  اب  تسا ، هدـش  نودـم  دـهد ، رارق  هللا » تیب   » نارئاز نادـنم و  هقالع  راـیتخا  رد  ار  يرـصتخم  یمومع  تاـعالطا  دـناوتب 
وأ انیـسن  نا  انذـخاؤت  انبر ال  . نادـنموزرآ همه  يارب  یهلا  هاگرد  زا  لوبقم  ترایز  ِقیفوت  تلئـسم  اب  درادـن . یلمع  تنامـض  یهقف  لـئاسم 

ما یگدنز  رفسمه  هارمه و  مرسمه ، ما و  یگدنز  ناگدنهد  یتسه  مردام ، ردپ و  هب  میدقت  اناطخأ 

ا

عیقب همئا 

. عیقب یخیرات  ناتسربق  رد  هنیدم  رد  نوفدم  مشش ) مجنپ و  مراهچ ، مود ، ماما   ) موصعم ماما  راهچ 

یلع رابآ 

. هرجش دجسم  ك )  ) هقطنم رگید  مان 

عطابا

( . ص 420 ج 1 ، بهذلا ، جورم  . ) دنتشاد ناکم  هکم  هرد  لخاد  رد  هک  یحطبا  نایشیرق  ترهش  ِط ) َا  )

ءادهش جاربا 

. خف يادهش  هقطنم )(  رد  عقاو  نارئاز  تنوکس  تهج  هکم  رهش  رد  تسا  ییاه  نامتخاس )  ) جرب ترهش  َا )

حطبا

هکم و هب  تهج  نیا  زا  تسا و  رت  کیدزن  ینم  هب  دیاش  تسا و  هزادـنا  کی  هب  ود  ره  زا  نآ  تفاسم  ینم و  هکم و  نیب  تسا  ییاج  َط ) َا  )
( . همان تغل  . ) دوش یم  هداد  تبسن  ود  ره  ینم 

یحطبا
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. حطبا ك )  ) هب بوسنم  دنتفگ ، یم  ار  هکم  لها 

اوبا

ترضح نفد  لحم  . 2 تسا . مالسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  ترضح  تدالو  لحم  . 1 اج : نیا  هنیدم . هکم و  نیب  تسا  یهاگترایز  هقطنم و  َا ) )
ءاوبا زا  رذگ  رد  هیبیدح  لاس  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دنا  هتـشون  نیخروم . ) رتشیب  رظن  هب   ) تسا هللا  لوسر  ردام  هنمآ 

نمحرلادبع نفد  تافو و  لحم  . 3 دنتسیرگ . مه  نیملسم  تسیرگ و  ردام  رازم  رـس  رب  دومن و  تمرم  ار  نآ  درک و  ترایز  ار  شردام  ربق 
، لـقن قبط  هک  تسا  ءاوبا  هوزغ  عوـقو  لـحم  . 4 دـش . یم  فرـشم  جـح  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  هارمه  هک  تسا  یبـتجم  نسح  نب 

هزمح ترضح  هوزغ  نیا  رادمچرپ  دیماجنا . حلص  هب  گنج  نودب  راک  اما  داد ، خر  يرجه  مود  لاس  رفص  رد  هک  تسا  يا  هوزغ  نیتسخن 
. دنا هدرک  رکذ  مولعمان  ار  نمشد  رامش  نت و  تسیود  ار  نیملسم  يورین  دوب . ءادهشلادیس 

سیبقوبا

. سیبقوبا هوک  (ك )

یلع رایبا 

. هرجش دجسم  ك )  ) هقطنم رگید  مان  َا ) )

جح مامتا 

ْل َّو  َا  ْل  َّف  َّص  ُّم  ِت  َا   ) لوالاف لوالا  فصلا  ومتا  قوقح . ) يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) ندروآ ياج  هب  صقنو  للخ  نودـب  ار  جـح  لاـعفا 
اووـس  » و لـلخلا » اودـس   » ریظن رگید  تـالمج  هلمج و  نـیا  اـب  مارحـالا . ةریبـکت  نـتفگ  زا  لـبق  تنـس  لـها  تعاـمج  ماـما  ْل . ) َّو  َا  ْل  َف 
یلاخ ياج  ولج  ياه  فص  رد  رگا  دنک . یم  توعد  فص  رد  نداتـسیا  مظنم  فوفـص و  هیوست  هب  ار  نارازگزامن  اووتـسا »  » و مکفوفص »

( . ص 65 ش 36 ، جح ، تاقیم  . ) دیتسیان دعب  فص  رد  دراد ، دوجو 

هربثا

ریبث جـنزلا ، ریبث  تساـهریبث ، ) نیا  نیرتدـنلب  هک   ) اـنیغ ریبـث  دـنا : هلمج  زا  دـنیوگ . ار  هکم  گرزب  ياـه  هوک  هدـمع  ریبـث . عمج  َر ) َب  َا  )
( . دعب هب  ص 91  ش 15 ، جح ، تاقیم  . ) بدحا ریبث  حصتلا ، اریبث  ءارضخلا ،

برثا

( . ص 91 ش 5 ، جح ، تاقیم  ، همان تغل   ) تسا هنیدم )  ) برثی زا  يرگید  مان  ِر ) َا 

هزاجا

. یلهاج جح  ك )  ) رد هفلدزم  هب  هفرع  زا  عیرس  لاقتنا  يارب  یمان  ِز ) ِا  )

هفوص يزجا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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. یلهاج جح  ك )  ) عورش يارب  نتفرگ  هزاجا  یعون 

دایجا

یم لامـش  تمـس  هب  هتفای  ادـتما  بونج  زا  یکی  دوش ؛ یم  قالطا  هکم  ياه  هرد  زا  هرد  ود  هب  هنایماع  ياه  شیوگ  ظفلت  رد  دایج »  » ای َا ) )
اه هرد  نیا  ددـنویپ . یم  رگیدـکی  هب  بونج  تمـس  زا  مارحلا  دجـسم  يور  هبور  سپـس  هدـمآ و  قرـش  رد  فرعا  هوک  زا  يرگید  دور و 

( . ص 151 ش 13 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هدش  ینوکسم  يرهش ، ددعتم  تالحم  شرتسگ  ندمآ و  دیدپ  اب  هزورما 

جاجحا

( . عماج گنهرف  همان ، تغل   ) نداتسرف جح  هب  ِا ) )

تیزلا راجحا 

یبتجم ماما  ناگداون  زا  يولع  رگمایق  نفدم  اج  نیا  تسا . ءاقستسا  زامن  عضوم  علس و  هوک  یقرش  علـض  رد  هنیدم  رد  تسا  یلحم  َّز ) ُر  َا  )
سفن نایسابع ، طسوت  نایولع  یبوکرس  اب  تسا . يرجه ) یفوتم 145  دلوتم 100   ) هیکز سفن  هب  روهشم  هللادبع  نبدمحم  مالـسلا ) هیلع  )

، دندرک تعیب  يو  اب  هنیدم  لها  دومن و  مایق  هنیدم  رد  ناگرزب  تاداس و  زا  يا  هدـع  هارمه  هب  يرجه  لاس 145  هب  روصنم  نامز  رد  هیکز 
هک دنناد  یم  هللا  لوسر  زا  يربخ  ساسارب  ار  هیکز  سفن  بقل  دیـسر . تداهـش  هب  تیزلاراجحا »  » رد یـسوم  نب  یـسیع  اب  دروخرب  رد  اما 

. دوش یم  هتشک  تیزلاراجحا  رد  منادنزرف  زا  هیکز  سفن  دومرف :

ءارملا راجحا 

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تسا : هدمآ  ثیدـح  رد  هکم ، رد  تسا  ییاج  همان ) تغل   ) تسا هرونم  هنیدـم  جراخ  رد  هک  ابق  ( 1 ( ) َِم ْل  ُر  َا  )
ش 36، جح ، تاقیم  . ) دراد رارق  هنیدم ، عباوت  زا  ابق ، رد  ءارملاراجحا  رگید  یلقن  هب  درک . رادید  ار  لیئربج  ءارملاراجحا  لحم  رد  ملـسو )

( . ص 112

دحا

لحم اج  نیا  تسا ) هدـش  هنیدـم  هب  لصتم  ًابیرقت  يرهـش  تـالحم  شرتسگ  تلع  هب  هزورما  هک   ) هنیدـم لامـش  رد  تسا  يا  هقطنم  ُح ) ُا  )
. تسا دربن  نیا  يادهش  نفدم  دحا و  هوزغ  دادیور 

دحا هوک 

ناتـسبرع هریزج  هبـش  رد  هوک  نیرت  ینالوط  اه و  هوک  رگید  زا  لقتـسم  تسا  یهوک  رت و  کیدزن  هنیدم  هب  اه  هوک  رگید  زا  تسا  یهوک 
رد دـحا : هوزغ  دـحا . هوک  ك ) . ) تسا هدـش  لـقن  نآ  لـضف  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  يددـعتم  ثیداـحا  تسا و 

رازه جـنپای )  ) هس اب  فاصم  رد  ناملـسم  رازه ) ای   ) دـصتفه داتفا . قافتا  دـحا  هوزغ  دـحا  هوک  هنماد  رد  يرجه  موس  لاـس  لاوش  مهدزناـپ 
( دص ای   ) هاجنپ ناظفاحم  زا  يا  هدع  ییادتبا  حتف  نیا  اب  دندنازیرگ و  ار  اهنآ  ادتبا  هیما  نب  ناوفص  نایفسوبا و  یگدرکرس  هب  یـشیرق  رفاک 

ناراوس رگنـس ، كرت  نیا  اب  دـندرک . كرت  ار  دوخ  هاگیاج  میانغ  بسک  يارب  هللا  لوسر  نامرف  فالخرب  نیملـسم  رـس  تشپ  هگنت  يرفن 
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هلمح نیملـسم  هب  رـس  تشپ  زا  اهنآ  نتـشک  هگنت و  ناـظفاحم  هدـنام  یقاـب  هب  موجه  اـب  دـیلو  نب  دـلاخ  یهدـنامرف  هب  شیرق  هدرک  نیمک 
و مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  شمع  رسپ  يرای  اب  دنتخادرپ و  دربن  هب  دوخ  ترـضح  تیعقوم  نیا  رد  دنتخاس . هدنکارپ  ار  اهنآ  دندروآ و 

هکم هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نتـشکرد  قفومان  رافک  دنداد و  تاجن  يدوبان  زا  ار  مالـسا  هاپـس  باحـصا ، زا  دنچ  ینت 
تداهش هب  دحا  هوزغ  رد  هک  تسا  ینادهاجم  رگید  ءادهـشلادیس و  هزمح  ترـضح  نفدم  دحا ، هوک  تاذاحم  دحا : ناتـسربق  دنتـشگزاب .

لاس رد  هک  تشاد  یهاگراب  هبق و  ترـضح  نآ  سدـقم  نفدـم  تسا . فورعم  ءادهـشلاروبق »  » ای و  ءادهـشلا » ةربقم   » هب اج  نیا  دندیـسر .
نآ مهن ) نرق  رخاوا  رد   ) رصم کیلامم  زا  يابتیاق  فرشا  ناطلس  دش و  هتخاس  یسابع  هللااب  نیدلارـصان  ردام  طسوت  يرجه  ای 590 )  ) 570
ياه هاـگترایز  رگید  دـننام   ) ار نآ  نویباـهو  اـما  دـش . تمرم  یناـمثع  دـیجملادبع  تموکح  ناـمز  رد  زین  داد و  هعـسوت  درک و  ریمعت  ار 

ياهدازم نآ  هب  نارئاز  یسرتسد  مدع  يارب  ماجنارس  دنتخاس و  حطسم  نیمز  اب  ار  ادهش  ریاس  ترـضح و  نآ  ربق  دندرک و  بیرخت  هنیدم )
تروص هب  ار  دحا » يادهش  رباقم   » رود ات  رود  يرمق  يرجه  ش 36 ص 112 . ) جح ، تاقیم   ) َم همان ) تغل   ) ِم لاس 1383 1 . رد  فیرش ،
نارئاز يور  رب  ریخا  ياه  لاس  ات  نحـص  نیا  برد  . ) دنتخاس روصحم  يدالوف  ياه  هرجنپ  برد و  ینامیـس و  يراوید  اب  لیطتـسم  نحص 

نیا طـسو  رد  دـنوش . ) یم  دـحا  يادهـش  رازم  هطوحم  هب  نارئاز  دورو  زا  عناـم  جـح  مسوـم  رد  يرمق  لاـس 1396  زا  یلو  دوب ، هدوـشگ 
ریمع نب  بعصم  شحج و  نب  هللادبع  رازم  و  یقرش ) تمسق  رد   ) هزمح ترـضح  رهطم  دقرم  هک  تسا  صخـشم  ربق  هس  تروص  ناتـسربق 

. دـننوفدم ادهـش  ریاس  هک  دراد  دوجو  یلکـش  عبرم  دوگ  هطوحم  هزمح ، ترـضح  ربق  یلامـش  علـض  رد  و  دـشاب ، یم  برغ ) تمـسق  رد  )
یلص  ) مرکا لوسر  هک  هدش  تیاور  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  لقن  یناوارف  ثیداحا  دحا  يادهش  ترایز  تلیضف  هرابرد  دحا : يادهش  ترایز 

ترضح نآ  هک  تسا  تیاور  و  تسا . هدرکافج  نم  رب  دنکن  ترایز  ار  میومع  دنک و  ترایز  ارم  سک  ره  دندومرف : ملسو ) هلآو  هیلع  هللا 
يارب زین  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترضح  دنتفر . یم  ادهش  ریاس  بانج و  نآ  ترایز  هب  دوخ  دوش و  ترایز  ترضح  نآ  ربق  ات  دنداد  نامرف 
هقطنم نیا  رد  دحا : دجاسم  تسا . هدش  رکذ  بحتـسم  هبنـشجنپ  هبنـشود و  ياهزور  رد  دحا  يادهـش  ترایز  دـنتفر . یم  دـحا  هب  ترایز 

ایانث دجسم  ةامرلا ، ) لبج  دجسم   ) نینیع لبج  دجسم  حسف ، ) دجسم   ) دحا لبج  دجسم  هزمح ، دجسم  نوچ : دراد ، دوجو  يدنچ  دجاسم 
حارتسملا دجـسم  رکـسعلا ، ) دجـسم  يداولا  دجـسم   ) عرـصملا دجـسم  عئادبلا ، ) دجـسم  نیخیـشلا  دجـسم   ) عردلا دجـسم  ایانثلا ، ) هبق  )

( . تحارتسا دجسم  )

مارحا

( ، یمارحا  ) هتخودان هچراپ  ود  ندـمآ ، رد  مرح  هب  ندومن ، جـح  گـنهآ  زا  تسا  تراـبع  حالطـصا  رد  تسا و  عنم  ینعم  هب  تغل  رد  ِا ) )
سابل زا  ندمآ  نوریب  اب  دشاب و  یم  ناکرا  زا  هک  تسا  هرمع ) و   ) جـح تابجاو  زا  لمع  نیلوا  مارحا  جـح . مسارم  رد  يروما  ندرک  مارح 

هک تسا  یتلاـح  دریگ . یم  تروص  یبادآ  ماـجنا  نمـض  مرحم )  ) فلکم رب  يروما  ندـش  مارح  یمارحا و  ساـبل  ندرکرب  رد  یلوـمعم و 
. ندومن هرمع ) جح   ) مارحا تین  ندیـشوپ . یمارحا  مارحا : تابجاو  تسا . نآ  بادآ  ظفح  تامرحم و  كرت  هب  مزتلم  نآ  رد  جـح  فلکم 

مارحا ناـکم   ) تاـقیم دریگ و  تروص  تاـقیم  رد  دـیاب  مارحا ) ساـبل   ) یمارحا ندرک  رب  رد  مارحا : ناـکم  نتفگ . ار  کـیبل )  ) هیبـلت رکذ 
عتمت هرمع  . 1 رد : اه  ناکم  نیا  تسا و  توافتم  ددعتم و  هرمع ) ای  جـح   ) تدابع عون  هب  هجوت  اب  مرح و  هب  دورو  هطقن  هب  هجوت  اب  نتـسب )

جح . 2 ناکدوک . ) يارب   ) خـف لحلا ، یندا  يذاـحم  هفحج ، هرجـش ، ) دجـسم   ) هفیلحلاوذ لزاـنملا ، نرق  قیقع ، يداو  ململی ، زا : دـنترابع 
تاقیم نامه  هدرفم ، هرمع  . 3 الط . ) نادوان  ریز  لیعامـسا  رجح  میهاربا ، ماقم  رد   ) مارحلادجـسم تیلـضفا  اب  هکم  زا  تسا  تراـبع  عتمت 

يداو نبل ، هأضا  هنارعج ، هیبیدـح ، میعنت ، زا : دـنترابع  اـه  تاـقیم  هکم  لـخاد  زا  هدرفم  هرمع  ماـجنا  دروم  رد  و  تسا ، عتمت  هرمع ، ياـه 
( رهظ زا  شیپ  اـت   ) هجح يذ  لوا  زور  ُهن  هدـعق و  يذ  لاوش و  ياـه  هاـم  لوط  عتمت  هرمع  . 1 مارحا : نامز  لـحلا . یندا  هفرع ، يداو  هلحن ،

عتمت هرمع  ماـمتا  زا  دـعب  عتمت  جـح  رد   ) تسا رهظ  زا  شیپ  اـت  هجح  يذ  لوا  زور  ُهن  هدـعق و  يذ  لاوش و  ياـه  هاـم  لوط  جـح  . 2 تسا .
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هک تسا  هماج  هعطق  ود  مان  ًازاجم  یمارحا )  ) مارحا مارحا : سابل  جح . یـصاصتخا  مایا  زجب  تسا ، لاس  مایا  لوط  هدرفم  هرمع  . 3 تسا . )
دیاب اهنآ  تسا . نادرم  يارب  ًاصاصتخا  مارحا  سابل  زا  هدافتـسا  و  دـننک . یم  نترب  هرمع ) و   ) جـح مسارم  يارجا  تهج  ادـخ  هناـخ  نارئاز 

هک تسا  هچراپ  هکت  ود  زا  لکـشتم  سابل  نیا  دـنیامن . نت  رب  یمارحا )  ) مارحا سابل  دـنروآ و  رد  نت  زا  ار  دوخ  یلومعم  ياه  سابل  هیلک 
هدنکفا شود  هب   ) هک ادر »  » تروص هب  يرگید  دناشوپ و  یم  ار  وناز  ات  فان  زا  هدش و ) هتـسب  رمک  هب  گنل  دـننام  « ) رازا  » تروص هب  یکی 

زیاج ار  نآ  لیدبت  یمارحا و  هچراپ  هعطق  ود  زا  شیب  هدافتسا  و   ) دهد یم  شـشوپ  ار  وزاب  هناش و  دریگ و ) یم  رب  رد  ار  فتک  هدش و  یم 
اه مناخ  دیلقت  عجارم  اهقف و  زا  یـضعب  معز  هب  هچ  رگا  دیآ  یم  باسح  هب  مارحا  ناشلومعم ، سابل  نامه  نانز  دروم  رد  اما  دـنا ) هتـسناد 

: مارحا تابجاو  دنـشاب . ناشدوخ  لومعم  سابل  نامه  اـب  دـنروآ و  رد  ار  نآ  دـنزاجم  هیبلت  تین و  زا  سپ  دنـشوپب و  ار  مارحا  ساـبل  دـیاب 
صلاخ مشیربا  الط و  زا  ندش . هیهت  لالح  زا  ندوبن . هدروخ  هرگ  ندوبن . امن  ندـب  ندوب . هتفاب  ندوب . هتخودـن  ندوبن . یبصغ  ندوب . رهاط 

. ندوـب صلاـخ )  ) يا هـبنپ  ندوـب . قاـس  اـت  دـنلب  ندوـب . دیفـس  ندوـب . خارف  یمارحا : تابحتـسم  ندوـبن . تشوـگ  مارح  ناوـیح  يازجا  و 
مشیربا دوپ  رات و  اب  هچراپ  زا  نادرم . ) يارب   ) ندوب یگنر )  ) هار هار  ندوب . زبس ) زا  ریغ   ) یگنر هایـس و  ندوب . كرچ  یمارحا : تاهورکم 
صخـش  ) مرحم رب  هک  دنتـسه  يروما  مارحا » تاروظحم  «، » مارحا كورت  «، » همرحم كورت  «، » مرحم تامرحم   » ای مارحا : تاـمرحم  ندوب .

اهنآ زا  یخرب  باکترا  تسا و  هرافک  بجوم  تامرحم  نیا  رثکا  يدـمع  باکترا  اذـل  و  ( 1  ) دنوش كرت  دیاب  هدوب و  مارح  هتـسب ) مارحا 
ار مارحا  تامرحم )  ) كورت هرامـش  دادـعت و  اما  تسا و  جـح  لطبم  هن  دراد و  هرافک  هن  زین  یخرب  باـکترا  و   ) تسا جـح  لاـطبا  بجوم 
زا یخرب  ای  دـنا و  هتخاسن  بوسحم  مارحا  كورت  ءزج  ار  هرافک  دـقاف  تامرحم  اـهقف  زا  یخرب  هک  تهج  نآ  زا  دـنا  هدرک  رکذ  تواـفتم 

تامرحم تسرهف  لاح  ره  هب  دنا . هدرک  کیکفت  مه  زا  ار  اهنآ  رگید  ياهقف  هک  یلاح  رد  دنا ، هدومن  رکذ  هرامش  کی  تحت  ار  تامرحم 
نخان . 1 تسا . نینچ  نانز ) یصاصتخا  ای  نادرم  یـصاصتخا  یکدنا  تسا و  درم  نز و  نیب  كرتشم  اهنآ  رثکا  هک   ) روهـشم بسح  مارحا 

مرح هایگ  تخرد و  . 7 ندرک . هاگن  هنیآ  رد  . 6 نتسب .  دوخ  هب  حالس  . 5 ندیشک . نادند  . 4 ندیلام . نغور  . 3 ندومن . انمتسا  . 2 نتفرگ .
ار ندـب  روناج  . 11 ندومن . تسد  هب  یتـنیز )  ) رتـشگنا . 10 ندیـشک . مشچ  هب  یتنیز )  ) همرـس . 9 ندرک . جراـخ  ندـب  زا  نوخ  . 8 ندنک .
ندومن و دقع  ار  نز  . 14 ندومن . ادخ ) مسا  هب  ندروخ  مسق  اب   ) لادج . 13 ندومن . هلازا  ریغ ) دوخ و  ندب  زا   ) وم . 12 نتخادنا . نتشک و 
( تاهابم رخافت ، یـشاحف ، ییوگغورد ،  ) قوسف . 16 ندومن . توهـش ) هب  هاـگن  سمل و  شزیمآ و   ) ثفر . 15 ندیدرگ . حاکن  دقع  دهاش 

ندومن راک  نیا  رد  کمک  ییارحص و  ناویح  دیص  . 18 نتفرگ . شوخان  يوب  زا  ماشم  و  ( 2  ) ندییوب تایرطع  شوخ و  يوب  . 17 ندومن .
یضعب و  انمتسا ) لثم   ) دنتسه مارح  ًاتاذ  روما  زا  یـضعب  مه  مارحا  تلاح  ریغ  رد  یتح  هک  تشاد  هجوت  دیاب  . 1 ندروخ . ار  نآ  تشوگ  و 

ندیناشوپ ار  دوخ  رس  . 19 موصیق . حیـش و  یمازخ و  رخذا و  ناهایگ : هبعک و  قولخ  زا  ریغ  . 2 دیص . ) لثم   ) دنتسه مرح  صاخ  تامرحم 
رد . 22 نادرم . ) يارب   ) ندـیناشوپ ار  دوخ  ياهاپ  يور  مامت  . 21 نادرم . ) يارب   ) ندرب ورف  بآ  ریز  هب  ار  دوـخ  رـس  . 20 نادرم . ) يارب  )

تابحتسم نانز . ) يارب   ) ندیناشوپ تروص  . 24 نانز . ) يارب   ) ندرک تنیز  . 23 ( . 1 ( ) نادرم يارب   ) ندرک تکرح  هیاس  ریز  هار  ریـسم 
زا شیپ  . 5 ندروآ . اج  هب  مارحا  هلفاـن  زاـمن  . 4 ندومن . رارکت  ار  هیبـلت  . 3 نادرم . )  ) نتفگ هیبـلت  دـنلب  . 2 ندـنار . نابز  هب  تین  . 1 مارحا :

هدعق يذ  لوا  زور  زا  ار  تروص  رـس و  يوم  . 7 نتـسب . مارحا  رگید ) بجاو  زامن  ای   ) رهظ زامن  زا  دعب  . 6 ندومن . لسغ  تاـقیم  رد  مارحا 
ِندیـشوپ مارحا و  تین  لسغ و  ماگنه  ار  هدراو  ياهاعد  . 9 نتفرگ . مارحا  زا  لبق  نخان  براش و  تروص و  لـغبریز و  يوم  . 8 ندیشارتن .

: مارحا تاهورکم  ندرک . طرـش  لامعا ) مامتا  تهج  یعنام  ندمآ  شیپ  تروص  رد   ) ندش ّلُِحم  تهج  دنوادخ  اب  . 10 ندناوخ . یمارحا 
هدایز كاوسم  رد  . 6 نتفگ . کیبل  یسک  باوج  رد  . 5 نتسشن . لغب  هب  وناز  . 4 ندییاس . تروص  . 3 ندناوخ . رعش  . 2 نتفرگ . یتشک  . 1
لاحات رثا  ندـنام  یقاب  تروص  رد   ) نتـسب انح  ندـش  مرحم  زا  شیپ  . 8 ندـیباوخ . هایـس  درز و  شلاب  شرف و  تخررب و  . 7 ندرک . يور 

دشاب میب  نآ  ماجنا  رد  هک  يراک  ره  . 10 ندییاس . ار  ندب  نآ  لاثما  هسیک و  تسد و  اب  نتسش ، درس  بآ  اب  ندب  نتفر ، مامح  . 9 مارحا . )
هب تسا و  مارحا  تابجاو  زا  مارحا  تین  مارحا و  سابل  ندیـشوپ  ماگنه  هب  هیبلت  رکذ  مارحا : هیبلت  نداتفا . ندب  زا  يوم  ای  ندـش  حورجم  زا 
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مرح هدودحم  دراو  ناوت  یمن  هیبلت  مارحا و  نودب   ) دیدرگ هکم  مرح و  هدودحم  دراو  ناوت  یم  هدش و  هتسب  مارحا  رکذ  نیا  يادا  هطـساو 
مارحا دیاب  دوش  نیمزرس  نیا  دراو  دهاوخب  هک  یناملسم  ره  لاس  نارود  مامت  رد  هکلب  درادن  جح  مسوم  هب  صاصتخا  روتـسد  نیا  و  دش )

کلملاو ال کل  همعنلاو  دمحلا  نا   ) کیبل کل  کیرـش  ال  کیبل ، کیبل ، مهللا  کیبل ، زا : تسا  ترابع  نآ  رکذ  هک  دیوگب  هیبلت  ددنبب و 
بجاو و ياهزامن  زا  دعب  باوخ ، زا  ندش  رادـیب  زا  دـعب  ندرک  رارکت  . 2 نادرم . ) يارب   ) نتفگ دـنلب  . 1 هیبلت : تابحتـسم  کل . ) کیرش 
، اهراوس تاقالم  عقوم  يدنلب ، زا  ندـمآ  نییاپ  يدـنلب و  زا  نتفر  الاب  ماگنه  دیـشروخ ، لاوز  ماگنه  ندـش ، هدایپ  راوس و  تقو  بحتـسم ،

هرمع مارحا  رد   ) مارحلا دجـسم  ات  و  جـح ) مارحا  رد   ) هفرع زور  رهظ  ات  و  هرمع ) مارحا  رد   ) هکم ياـه  هناـخ  ندـید  عقوم  اـت  رحـس ، تقو 
، بونذلارافغ کیبل  کیبل  مالسلاراد ، یلا  ایعاد  کیبل  کیبل  جراعملااذ ، کیبل  ندناوخ  رکذ  . 3 هتفرگ . ) تروص  هکم  زا  هک  يا  هدرفم 
دـنوادخ و هب  تبـسن  یگدـنب  راهظا  يارب  تسا  يدورـس  هیبلت  هیبلت : زمر  مارکالا ... لالجلاوذ و  کیبل  کـیبل  ۀـیبلتلا ، لـها  کـیبل  کـیبل 

نآ دـصق  دـیاب  کـیبل  نتفگ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماـما  زا  یمـالک  موهفم  هب  و  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  توعد  نداد  باوج 
مارحا ود  نیب  هلـصاف  نیمارحالا : نیب  دوشگن . تیـصعم  هانگ و  هب  نابز  تفگ و  نخـس  قح  ياضر  دراوم  رد  طـقف  سپ  نیا  زا  هک  تشاد 

لثم  ) یلامعا هچرگ  نامز  نیا  رد  تسا . عتمت ) اه . هاگفقوت  ای  اه  هاگلزنم  رد  فقوت  ماـگنه  رد  هن  جح 1 . مارحا  عتمت و  هرمع  مارحا   ) جح
رس يوم  . 2 ندرک . هدرفم  هرمع  . 1 لثم : دشاب  یمن  زاجم  زین  لامعا  یخرب  یلو  تسا  زاجم  مه ) زا  نارـسمه  يدنم  هرهب  ینعی  جـح  هعتم 

تارافک ندنک . هشیمه ) يارب   ) مرح هایگ  تخرد و  . 5 ندرک . دیص  هشیمه ) يارب   ) مرح رد  . 4 نتفر . نوریب  هکم  رهش  زا  . 3 ندیشارت . ار 
مه هکم  مرح  رد  لامعا  یـضعب  باکترا  . ) تسا مارح  عونمم و  مارحا  لاح  رد  هک  لامعا  زا  يا  هراپ  باکترا  يارب  تسا  یتارافک  مارحا :

. ندومن نیکاسم  ماعطا  . 2 نتفرگ . هزور  . 1 زا : دنترابع  دـنتوافتم و  لمع  عون  هب  هجوت  اب  تارافک  نیا  دراد ). هرافک  تسا و  عونمم  ًاقلطم 
هک تسا  لـقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  مارحا : رد  تاـفو  ندرک . یناـبرق  دنفـسوگ  واـگ و  رتـش و  . 4 نتخادرپ . راـنید  مـهرد و  . 3

داجـس ماما  زا  یمالک  مومهفم  هب  مارحا : اب  هارمه  دوش .» یم  هتخیگنارب  ربق  زا  نایوگ  کـیبل  دریمب ، مارحا  لاـح  رد  هک  یـسک  : » دـندومرف
هنهرب تاهبـش  قافن و  ایر و  زا  دننک و  یم  نوریب  نت  زا  هانگ  سابل  هک  تشاد  ار  نآ  تین  دیاب  هماج ، ندرک  نوریب  ماگنه  مالـسلا : ) هیلع  )

رد ماگنه  دننک . یم  هزیکاپ  ار  دوخ  صلاخ ، هبوت  رون  هب  دنیوش و  یم  ار  دوخ  ناهانگ  هک  دوب  دیاب  هشیدنا  نیارب  لسغ  ماگنه  دـنوش . یم 
. تسا هدرک  مارح  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  دوخ  سفن  رب  دنیامن  یم  مارح  رمع  هیقب  رد  هک  دومن  نآ  دصق  دیاب  مارحا  هماج  ندرکرب 

نتسب مارحا 

( . همان تغل  . ) دشاب هتسب  مارحا  هک  نآ  دنب  مارحا  ندومن . هرمع ) و   ) جح گنهآ  مارحا و  هتخودان  هماج  ود  ندیشوپ 

مارحلا تیب  مارحا 

مارحا هبعک  دنیوگ  دـنناوخ و  مارحلا  تیب  مارحا  ار  لمع  نیا  دنـشک و  الاب  مین  دـق و  کی  هزادـنا  هب  نآ  راوید  راهچ  رب  ار  هبعک  ياه  هدرپ 
. مارحا ك )  ) نامه جح  مارحا  ص 210 . ) ریبج ، نبا  همانرفس  . ) تسا هتسب 

نتفرگ مارحا 

( همان تغل  . ) ندروآ ياج  هب  جح ) رد   ) مارحا مسارم 

هتفرگ مارحا 

( . همان تغل   ) تسا مرحم 
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یمارحا

( . قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دننک نترب  مارحا  عورش  رد  نایجاح  هک  هتخودان  هماج  . 2 دنیوگ . ار  مرحم  یجاح  . 1

 ) راصحا

مرحم رازگ  جح  عنم  جح  باب  رد  و  رفس ، رد  عنم  سبح و  ینعم  هب  تسا  رصح  زا  هرقب 196 . )  ) مترصحا ناف  هللاةرمعلا  جحلا و  اومتا  و  ِا )
. روصحم جح  ك ) ( ) یمالسا گرزب  فراعملا  ةریاد  همان  تغل  . ) تسا جح  لامعا  همادا  زا 

جح ماکحا 

. دریگ یم  تروص  عتمت ) نآرق و  دارفا ،  ) جح مسارم  رد  هبعک  ترایز  رد  هک  تسا  یتابجاو 

هرمع ماکحا 

. دریگ یم  تروص  عتمت ) هدرفم و   ) هرمع مسارم  رد  هبعک  ترایز  رد  هک  تسا  یتابجاو 

لالحا

« ریصقت  » اب ای  قلح »  » اب تسا  مارحا  لاح  زا  ندمآ  نوریب  ِا ) )

سمحا

نادنواشیوخ ام  دـنتفگ  یم  دـنتفر و  یمن  نوریب  مرح  هقطنم  زا  یلهاج ) جـح  مسارم  رد   ) هک سیق ) هنانک و  شیرق ،  ) برع زا  یلیابق  َمَا ) )
، قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنناسر یم  تعاجـش )  ) هسامح هب  ار  هملک  هشیر  برع  ناسیون  تغل  تسا و  سمح  نآ  عمج  مییادـخ .

( . ص 351 تاقبط ،

تافرع يرایتخا 

. تافرع رد  فوقو  ك )  ) ماگنه تسا  يرایتخا  فوقو  دارم 

رعشم يرایتخا 

. رعشم رد  فوقو  ك )  ) ماگنه تسا  يرایتخا  فوقو  دارم 

هنیدم رخآ 

. هنیدم سپ  ك )  ) نامه

نابشخا
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هوک ود  . 3 ناعقیعقو . سیبقوبا  هوک  ود  . 2 ینم . هوک  ود  . 1 زا : تسا  يریبعت  دوعص و  تخـس  راوشد و  هوک  يانعم  هب  بشخا  هینثت  َش ) َا  )
( . ص 15 نیفیرش ، نیمرح  ص 153 ؛ ش 3 ، جح ، تاقیم   ) قرشم تمس  زا  هفلدزم  رب  فرشم 

هوخا

. هواخ ك )  ) نامه

جح بادآ 

. تسا تاهورکم ) تامرحم و  تابحتسم و  تابجاو و  ناکرا و  زا   ) جح هضیرف  نداد  ماجنا  یگنوگچ 

مارحلا ةرادا 

بونج تهج  رد  دوعـسلا  باب  رد  هدـش و  داجیا  مارحلا  دجـسم  هرادا  يارب  يدوعـس  تموکح  طسوت  هک  تسا  یناـمزاس  َر ) َح  ْل  ُت  َر  ِا  )
( . ص 214 ج 1 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  . ) دشاب یم  رقتسم  دجسم 

نیفیرشلا نیمرحلا  نوئش  ةرادا 

( . ص 122 ش 27 ، جح ، تاقیم  . ) دراد تراظن  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  رب  هک  يا  هرادا 

نیفوق كاردا و 

. نیفوق كرد و  ك )  ) نامه

مرحم ءامدا 

. مرحم ندب  زا  نوخ  ندروآ  نوریب  ِا ) )

ناهدا

( . ص 115 كرادم ، اب  یسراف  هقف   ) تسا مارحا  تامرحم  زا  هک  تسا  ندب  یلام  نغور  َا ) )

لحلا یندا 

نیرت کـیدزن  دارم  تسا . رت  کـیدزن  هکم  هب  لـح  عضاوم  رگید  زا  هک  تسا  ییاـج  لـحلا  یندا  و  رت ، کـیدزن  ینعی  یندا  َل ) ِح  ْل  َن  َا  )
اج نآ  زا  تسا و  مرح  جراـخ  هطقن  نیلوا  اـی  دـشاب  لـصتم  نآ  هب  مرح  هیلا  یهتنم  هک  تسا  یناـکم  تسا . نوریب  مرح  زا  هک  تسا  یلحم 

هدرکن و روبع  اهنآ  يذاحم  ای  اه و  تاـقیم  زا  مادـک  چـیه  زا  هک  تسا  یناـسک  تاـقیم  تسین و  زیاـج  مارحا  نودـب  مرح  لـخاد  هب  دورو 
. تسا هنارعج  میعنت و  هیبیدح و  لحلا  یندا  فورعم  ياهاج  هلمج  زا  دنرادن . مه  ار  اهنآ  زا  یکی  هب  نتفر  نکمت 

رخاذا
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دمآ و دورف  هکم  يالعا  هب  دش و  لخاد  رخاذا  زا  حـتفلا  ماع  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ و  هکم ، کیدزن  تسا  یعـضوم  َِخا ) )
( همان تغل  . ) درک اپ  رب  شیوخ  هبق  اج  نآ 

رخذا

. رخذا هایگ  ك )  ) نامه

دلوملا قارا 

( . ص 98 ش 21 ، جح ، تاقیم   ) مرکا یبن  تدالو  هلحم  هکم . رد  یلحم 

كارا

تافرع زا  دـنک  یمن  تیافک  نآ  رد  فوقو  تسا و  نآ  زا  جراـخ  یلو  تسا  تاـفرع  دودـح  زا  ماـش ، بناـج  زا  هفرع  رد  تسا  یلحم  َا ) )
( . ص 180 جح ، رارسا  هفسلف و  قوقح ، يژولونیمرت  رد  طوسبم  )

هللا ضرا 

ص نآ ، رارـسا  جح و  ماکحا  ص 116 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  . ) تسا هنیدـم  ياه  ماـن  زا  یلقن  هب  ءاـسن 97 . )  ) هللا ضرا  نکت  ملا  ّـال ) ُض  َا  )
( . ص 159 ش 7 ، جح ، تاقیم  293 ؛

هرجهلا ضرا 

رارسا جح و  ماکحا  ص 159 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) درک ادیپ  ققحت  نآ  رد  ترجه  هک  ینیمز  ینعم  هب  تسا  هنیدـم  ياه  مان  زا  ِر ) ِه  ْل  ) 
( . ص 293 نآ ،

تیب ناکرا 

. هبعک ناکرا  ك )  ) نامه

هناگراهچ ناکرا 

. هبعک ناکرا  ك )  ) نامه

جح ناکرا 

فاوط رعشم ، رد  فوقو  تافرع ، رد  فوقو  مارحا ، زا : دنترابع  هک  تسا  جح  نالطب  بجوم  يوهس ) ای  يدمع   ) شکرت هک  تسا  یلامعا 
. یعس ترایز و 

هرمع ناکرا 
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. یعس فاوط و  مارحا ، زا : دنترابع  هک  تسا  هرمع  نالطب  بجوم  شکرت  هک  تسا  یلامعا 

هبعک ناکرا 

نکر . 1 دنتسه : روهـشم  یمان  هب  ناکرا  نیا  زا  کی  ره  دنیوگ و  یم  ار  ادخ  هناخ  هشوگ ) راهچ  هیواز ، راهچ   ) نکر راهچ  تیب . ناکرا  ای 
نکر  » ار نآ  رابتعا  نیدب  تسا و  هدش  بصن  نآ  رد  دوسالارجح  هک  تسا  هیواز  نآ  قرش ) بونج و  نیب  « ) یقرش بونج  نکر   » ای یقرش 
ناونع هب  هدـش  عقاو  قارع  تمـس  رد  ًاـبیرقت  هک  نآ  تهج  هب  عباـنم  یخرب  دـنیوگ . یم  زین  دوسـالارجح » نکر   » و دوـسا » نکر   » و رجح »

. تسا نیچودنه  بونج  ایلارتسا و  زاجح و  دالب  بونج  زا  یتمـسق  ناریا و  اب  هجاوم  یقرـش  نکر  دـنا . هدرک  دای  نآ  زا  زین  یقارع » نکر  »
نکر ای  یلامش  نکر  . 2 تسا . بحتسم  نکر  نیا  مالتـسا  دوش . یم  متخ  فاوط  مه  نادب  دوش و  یم  زاغآ  نکر  نیا  زا  ادخ  هناخ  فاوط 
رجح هب  ندیـسر  زا  شیپ  هبعک  برد  زا  نتـشذگ  زا  دـعب  فاوـط  تهج  رد  هک  تـسا  هـیواز  نآ  قرـش . ) لامـش و  نـیب  « ) یقرـش لامـش  »

و يرـصب » نکر   » و یقارع » نکر   » ناونع هب  نآ  زا  تسا  ماش  قارع و  لها  هجوت  دروم  زامن  عقوم  رد  نوچ  نکر  نیا  دراد . رارق  لیعامـسا 
زا سپ  فاوط  تهج  رد  هک  تسا  هیواز  نآ  برغم ) لامش و  نیب  « ) یبرغ لامش  نکر   » ای یبرغ  نکر  . 3 دنا . هدرک  دای  مه  یماش » نکر  »
نآ تسا  برغم ) اپورا و  همه  هیسور و  برغ   ) برغ لها  هجوت  دروم  زامن  عقوم  رد  نوچ  نکر  نیا  دراد . رارق  لیعامسا  رجح  زا  نتشذگ 

فاوط تهج  رد  هک  تسا  هیواز  نآ  برغم ) بوـنج و  نیب  « ) یبرغ یبوـنج  نکر   » اـی یبوـنج  نکر  . 4 دـنیوگ . یم  مه  یبرغم » نکر   » ار
نکر  » زا دـعب  ار  نـکر  نـیا  دــنیوگ . یم  مـه  یناـمی » نـکر   » ار نآ  تـسا  نـمی  لـباقم  نوـچ  دراد و  رارق  دوسـالارجح » نـکر   » زا لـبق 

. تسا بحتسم  نکر  نیا  مالتسا  دنا و  هدرک  یفرعم  اه  نکر  رگید  زا  رت  فیرش  دوسالارجح »

رازا

...( ص 93 و كرادم ، اب  یسراف  هقف  . ) دناشوپ یم  ار  وناز  ات  فان  زا  دندنب و  رمک  هب  هک  مارحا  زا  هعطق  نآ  ِا ) )

للحت بابسا 

ای جـح  کسانم  ماـمتا  زا  دـنترابع  هک  ددرگ  یم  ّلُِـحم  مرحم ، بابـسا  نآ  زا  یکی  هب  تسا و  مارحا  كورت  عطاـق  هک  هچنآ  ْل ) ُّل  َح  َت  )
( . قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) دص رصح و  هرمع ،

هبعک راتسا 

( . همان تغل   ) هبعک هدرپ  ك )  ) نامه َا ) )

هبعک لالحتسا 

زا هک  نآ  لاثما  مرح و  نارتوبک  ندرک  دیـص  دیـص و  نتـشک  لثم  تسا  مارح  نآ  هب  مادقا  هبعک  مرح  رد  هک  يروما  نتـسناد  لالح  ِِتا ) )
( . ص 363 نیعبرا ، حرش  . ) دیآ یم  رامش  هب  ناهانگ 

تعاطتسا

رد دیاب  هک   ) دوش یم  بجاو  تعاطتسا  دوجو  اب  مالسالا  ۀجح  نارمع 97 . ) لآ   ) الیبس هیلا  عاطتسا  نم  تیبلا  جح  سانلا  یلع  هللاو  ِِتا ) )
ینعی یعرش ، تعاطتسا  . 2 لقع . نتشاد  ینعی  یلقع ، تعاطتسا  . 1 زا : تسا  ترابع  و  ددرگ ) رازگرب . تعاطتسا  دوجو  لاس  نیلوا  نامه 
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. یلام ینامز و  یندب ، یهار ، ياه  ییاناوت  نتشاد  ینعی  یفرع ، تعاطتـسا  . 3 رت . مهم  مارح  ای  بجاو  هب  التبا  مدـع  فیلکت و  نس  نتـشاد 
ینعی ینامز ، تعاطتـسا  . 2 رفـس . هار  ندوـمیپ  ناـکما  ندوـب و  زاـب  عناـم و  یب  نما و  ینعی  یهار ، تعاطتـسا  . 1 یفرع : تعاطتـسا  طرش 

. کسانم ماجنا  رفس و  هار  ندومیپ  يارب  ییاناوت  نتشاد  ینعی  یندب ، تعاطتـسا  . 3 جح . لامعا  ماجنا  يارب  تقو  نتشاد  تیافک  تعـسو و 
: داز تشگرب . تفر و  تهج  يراوس  هلیـسو  هلحار : تاهج : زا  نأش  لاح و  اب  قباطم  يداصتقا  تاناکما  نتـشاد  ینعی  یلام ، تعاطتـسا  . 4

اهنآ یجرخ  هک  یناـسک  هداوناـخ و  هلئاـع و  جراـخم  هنؤم : تشگرب . تفر و  رد  جاـتحیام ) ریاـس  یندـیماشآ و  یندروخ و  زا   ) هار هشوـت 
هب نداتفین  تمحز  هب  ای  دـنک ، تیافک  ار  يداع  یگدـنز  تشگزاب  زا  دـعب  هک  تیافک ، هب  عوجر  تشگرب . ات  تفر  ناـمز  زا  تسا  بجاو 

یلا ص 32  جح ، هلدا  کسانم ، رارـسا ، جح ؛ کسانم  هصالخ  هلئـسم 17 ؛ جح ، کسانم   ) تشگرب زا  دعب  تعارز  راک و  بسک و  ظاحل 
( . مولع گنهرف  ص 13 ؛ ج 3 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  44 ؛

یلذب تعاطتسا 

. دوش یم  داجیا  رگید  صخش  طسوت  نآ  هنیزه  ندیشخب )  ) لذباب هک  جح  ماجنا  تهج  یلام )  ) تسا یتعاطتسا  (ب )

یلعج تعاطتسا 

. دوش یم  داجیا  جح ، ماجنا  يارب  هدهع  مسق و  رذن و  اب  هک  تسا  یتعاطتسا  (ج )

لالظتسا

. لیلظت ك )  ) نامه ِت ) ِا  )

جح رارقتسا 

ماع رد  رگا  رذـن ) هب  ای  عرـش و  لصا  هب  بجاو  جـح  نیب  قرف  یب   ) دـشاب ود  ره  ای  هرمع  ای  جـح  کسانم  يارجا  هب  رداق  ًاعرـش  هک  یـسک 
. ددرگ یم  رقتـسم  وا  همذ  رد  جـح  نآ ، توف  اب  دوش  توف  يو  زا  کسانم  يارجا  هک  يدـح  ات  دزرو  لاـمها  جـح  هب  نتفر  رد  هعاطتـسالا 

همه ندوب  اب  رایتخا و  هب  جح  لاعفا  همه  ندروآ  ياج  هب  دشاب  نکمم  نامز  نآ  رد  هک  ینامز  نتشذگ  هب  دراد  یگتـسب  جح  رارقتـسا  سپ 
( . قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) ندرک جح  نتفر و  جح  طورش 

اومیقتسا

. اووتسا ك )  ) نامه َت ) ِا  )

مالتسا

( . ك  ) تسا هبعک  نکر  ندرک  سمل  حالطصا  رد  ِت ) ِا  )

رَجَح مالتسا 

. دوسالارجح ك )  ) ندرک سمل 
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نکر مالتسا 

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  دنناد و  یم  بحتسم  ار  ینامی  نکر  مالتسا  اهقف  زا  یخرب  تسا . هبعک  نکر  اب  تسد  مکـش و  سامت  حسم و 
ار هبعک  ناکرا  مامت  مالتـسا  ياهقف  زا  یخرب  و  میوش ». یم  تشهب  دراو  باب  نآ  زا  هداوناخ  ام  هک  تسا  یباب  ینامی  نکر   » هک تسا  لـقن 

...( و ص 51 ؛ ش 12 ، جح ، تاقیم  . ) دنا هتسناد  بحتسم 

عاتمتسا

( . همان تغل   ) جح اب  ندرازگ  هرمع  ِت ) ِا  )

هرمع هب  عاتمتسا 

( . قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) تسا عتمت  هرمع  هک  نآ  همدقم  اب  مالسالا  ۀجح  ندرازگ 

هبانتسا

( . قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) دنک جح  وا  بناج  زا  هک  نداد  يرگید  هب  تباین  ینعی  جح  رد  ِب ) ِت  ِا  )

نتسا

تمسق هب  دینک  عوجر  دنراد . یصاخ  ياه  مان  اهنآ  زا  یخرب  هک  یبنلادجـسم » ياه  نتـسا   » دروم رد  نوتـس .»  » و نوتـسا »  » ففخم ُت ) ُا  )
«. نوتس »

هناوطسا  ) هناوتسا

«. نوتس  » تمسق هب  دینک  عوجر  دنراد . یصاخ  ياه  مان  هک  یبنلادجسم  ياه  هناوتسا  دروم  رد  ( 

نوتسا

«. نوتس  » تمسق هب  دینک  عوجر  یبنلادجسم .» ياه  نوتسا   » دروم رد 

اووتسا

« اومیقتسا  » ای اووتسا »  » نتفگ اب  دنلب  يادص  اب  تعامج  فوفص  يوس  هب  تشگرب  اب  مارحالا  ریبکت  زا  لبق  تنس  لها  ياهزامنشیپ  ُو ) َت  ِا  )
( . ص 20 ترایز ، جح و  اب  هطبار  رد  یتاکن  . ) دنهد یم  ار  زامن  فص  نتخاس  مظنم  نامرف  اولدتعا »  » ای

لادسا

باوث . ) تسا مارح  مارحا  لاـح  رد  نز  تروـص  ندـیناشوپ  دـتفین . تروـص  يور  هک  يروـط  هب  مارحا  لاـح  رد  تسا  نز  ندز  باـقن  ِا ) )
( . ص 106 جح ، لامعا 

 ) فاوسا
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( همان تغل  . ) تسا هنیدم  مرح  زا  نآ  عیقب و  هیحان  رد  هنیع »  » هب تسا  یعضوم  دنا  هتفگ  و  هنیدم ، مرح  مان  َا )

هرخآلا قاوسا 

( . مالسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  لوقنم  یتیاور  رد  هرمع  جح و  زا  تسا  يریبعت  ِر )  ْل  ِخ  ُق  َا  )

راعشا

وا نوخ  اب  دنفاکـشب و  تسار  بناج  زا  ار  ینابرق  رتش  ناهوک  هک  تسا  ناـنچ  نآ  تسا و  هکم  هب  هدـش  هداتـسرف  یناـبرق  ندرک  ناـشن  ِا ) )
و دنهد ) یم  قوس  تاقیم  زا  ار  يده  هک   ) تسا نآرق  جح  صاخ  راعـشا  دنهد . قوس  ینم  يوس  هب  هنوگ  نیدب  تاقیم  زا  دننک و  هتـشغآ 

هیبلت هب  یجایتحا  هدش و  ققحم  مارحا  راعـشا ، اب  تسا و  رایتخا  راعـشا  اب  ای  هیبلت و  اب  مارحا  نتـسب  رد  دشاب  رتش  ینابرق  رگا  نآرق  جـح  رد 
ص همدقم ، ریسافتلا ، ۀجح  ص 9 ؛ هرمع ، جح و  ص 173 ؛ جح ، رارسا  هفـسلف و  ص 15 ؛ جح ، کسانم  حیـضوت  . ) تسین نتفگ ) کیبل  )

( . ص 3 ج 4 ، لوسر ، ترضح  خیراوتلا ، خسان  939 ؛

ندبلا راعشا 

( . قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) راعشا ك )  ) لیصفت ُب ) ْل  ُر  ِا  )

هندب راعشا 

. راعشا ك )  ) لیصفت ِن ) َد  َب  )

هطاوشا

( . همان تغل   ) طوش ك )  ) عمج َا ) )

هعبس طاوشا 

. طوش ك )  ) تفه

جح رهُشا 

( . ص 92 ش 4 ، جح ، تاقیم   ) هجح يذ  هدعق ، يذ  لاوش ، زا  دنترابع  هک  جح  ياه  هام  ِر ) ُه  َا  )

مرح رهشا 

ینعی تسا . بجر ) مرحم و  هجح ، يذ  هدـعق ، يذ   ) مارح هاـم  راـهچ  دوصقم  یخرب  هتفگ  هب  هبوت 6 . )  ) مارحلارهشالا خلـسنا  اذاف  ُر ) ُح  ) 
عمجم . ) دنتـسه جـح  کسانم  ماجنا  هام  هجح  يذ  هدـعق و  يذ  ياه  هام  نایم  نیا  زا  هدـش و  مارح  نآ  رد  راتـشک  هک  یهام  راـهچ  ناـمه 

...( و نایبلا ؛
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تامولعم رهشا 

...( و نایبلا ؛ عمجم   ) هجح يذ  هدعق ، يذ  لاوش ، زا  دنترابع  هک  جح ، ياه  هام  جح ، رهشا  هرقب 197 . )  ) تامولعم رهشا  جحلا  َم ) ) 

هفص باحصا 

. هفص ك )  ) رد نکاس  نیرجاهم  ناونع 

هبقع باحصا 

( هندرگ  ) هبقع رد  عادولا  ۀجح  زا  هللا  لوسر  تعجارم  رد  هک  هباحص  زا  نت  ای 16 ) ای 14   ) ترهش 13 دیک . باحصا  هبقع . لها  ِب ) َق  َع  )
نتفرگ لکش  یخرب  . ) دندومن ار  ترضح  هب  هلمح  رتش و  مکـش  ریز  همـست  عطق  ای  ناشیا  رتش  نداد  مر  دصق  ترـضح  نآ  نتـشک  تین  هب 

دوخ دصق  رب  شوپ  باقن  هدع  نیا  دش و  هاگآ  تین  نیا  زا  یحو  هب  ترـضح  اما  دـنا ) هدرک  رکذ  كوبت  هوزغ  زا  تعجارم  رد  ار  تین  نیا 
ةویح بدالا ؛ ۀناحیر  . ) دنکن شاف  ار  یماسا  نیا  ربمایپ  تایح  نامز  ات  دومرف  درمـش و  هفیذـح  يارب  ار  نانیا  مان  ترـضح  دـندشن و  قفوم 

( . ماوعلا ةرصبت  ص 158 ؛ ج 11 ، نایبلا ، عمجم  ص 482 ؛ ج 2 ، بولقلا ،

لوا هبقع  باحصا 

لحم رد  جح  مسوم  رد  تثعب  مهدزاود  لاس  رد  هک  جرزخ ) هلیبق  زا  نت  شش  سوا و  هلیبق  زا  نت  شش   ) برثی مدرم  زا  نت  هدزاود  ترهش 
. دندرک تعیب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  اب  هبقع 

مود هبقع  باحصا 

هام زا  قیرشت  مایا  رد  تثعب  مهدزیس  لاس  رد  هک  جرزخ ) سوا و  لیابق  زا   ) برثی مدرم  زا  نت  هس ) داتفه و  ای  ود  داتفه و  ای   ) داتفه ترهش 
. دندرک تعیب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  اب  هبقع  لحم  رد  جح ) هام   ) هجح يذ 

لیف باحصا 

. هبعک ك )  ) بیرخت تهج  دندش  هکم  مزاع  نالیف  هارمه  هک  یهورگ  ترهش  لیف 1 . )  ) لیفلا باحصاب  کبر  لعف  فیک  رت  ملا 

تاقلعم باحصا 

. تاقلعم ك )  ) نابحاص ینعی  دندوب ، هتخیوآ  هبعک  راوید  رب  ار  دوخ  راعشا  هک  ینارعاش  ترهش 

مالسالا فانصا 

( . ص 802 رارسالا ، فشک  تسرهف   ) هفص ك )  ) لها نامه  ِا ) ْل  ُف  َا  )

شقع نبا  ةأضا 

. نبل ةأضا  ك )  ) نامه
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نبل ةأضا 

هار رـس  رد  دـشاب و  یم  هکم  مرح  دـح  بونج  بناج  زا  هک  تسا  یلحم  شقع ) نبا  لیـسم  ای  هرد  ینعم  هب   ) شقع نبا  هأضا  اـی  َا ء ة ل ) )
ص 130؛ یمالـسا ، راثآ  خـیرات و  همان ؛ تغل  . ) تسا هکم ) لخاد  زا   ) هدرفم هرمع  تاـقیم  دراد و  رارق  يرتمولیک  هدزاود  هلـصاف  رد  نمی 

( . ص 77 دیناوخب ، جح  زا  لبق  ص 28 ؛ لوا ، رتفد  هرمع ، جح و  همانگنهرف 

تاحضا

مهد نابرق . دیع  زور  اح ) َا   ) یحضا ع . ) ( ) همان تغل  . ) دننک حبذ  یحضا  زور  رد  هک  دنفـسوگ  . 2 نابرق . ) دیع  زور   ) یحضا زور  . 1 ( . َا )
رون دادـتما  زور  عافترا  يانعم  هب  تسا  یحـض »  » هدام زا  یحـضا » . » دـننک ینابرق  دوخ  هناخ  رد  ناناملـسم  ینم و  رد  جاجح  هک  هجح  يذ 
يذ مهد   ) رهظ زا  لبق  ینابرق  نوچ  و  دـنیوگ . یحـض »  » ار عقوم  نآ  و  رهظ ) زا  لبق   ) دـیآ یم  الاب  دیـشروخ  هک  تسا  یماـگنه  باـتفآ و 

ك)  ) دیع زور  بحتسم  ینابرق  َي )ّ  ُا   ) هیحـضا دنیوگ . هیحـض »  » ای هیحـضا »  » ار نآ  دوش  یم  حبذ  باتفآ  رون  شرتسگ  تقو  رد  و  هجح )
پچ شود  دنام و  هنهرب  تسار  شود  تروص  نیا  رد  نتخادنا ؛ پچ  فتک  رب  تسار  لغب  ریز  زا  ار  مارحا )  ) ءادر ِط ) ِا   ) عابطضا یحضا .

رب تسار  لغب  ریز  زا  ار  مارحا  يادر  هک  داد  روتسد  هیضق  هرمع  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  همان . ) تغل  . ) ددرگ هدیـشوپ 
نامه مارحا  فیلکت  کنیا  تسا . هدوب  زور  نآ  هژیو  لاوحا  عاـضوا و  هیـضق و  هرمع  صوصخم  فیلکت  نیا  دـننکفیب و  پچ  هناـش  يور 

( . ص 40 و 43 نآرق ، هرمع  بادآ  . ) دشاب هدیشوپ  ود  ره  تسار  پچ و  يوزاب  هک  تسا  دوهعم  تیفیک 

لوا يرارطضا 

( . 1  ) رعشم يرارطضا  ك )  ) نامه

مود يرارطضا 

( . 2  ) رعشم يرارطضا  ك )  ) نامه

هنازور يرارطضا 

( . 2  ) رعشم يرارطضا  ك )  ) نامه

هنابش يرارطضا 

( . 1  ) رعشم يرارطضا  ك )  ) نامه . 2 تافرع . يرارطضا  ك )  ) نامه . 1

تافرع يرارطضا 

. رطضم صخش  يارب  هجح  يذ  مهد  بش  رد  تسا  تافرع  رد  فوقو  دارم  هنابش  يرارطضا  ای 

رعشم يرارطضا 

: رطضم صخش  يارب  هنوگ ) ود  هب   ) تسا رعشم  رد  فوقو  دارم 
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لوا يرارطضا  . 1

. رعشم رد  تسا  هجح  يذ  مهد  بش  زا  يرادقم  رد  فوقو  هنابش ، يرارطضا  ای 

مود يرارطضا  . 2

. رعشم رد  رهظ  زا  شیپ  ات  تسا  هجح  يذ  مهد  باتفآ  عولط  زا  دعب  فوقو  هنازور  يرارطضا  ای 

لحطا

روث هوک  ك )  ) نامه َح ) َا  )

تسرطا

هبعک هناـخ   ) فاوط ط > نتـسب . )  ) مارحا < 1 دـش : عضو  ییاـهب  خیـش  طـسوت  هک  عتمت  هرمع  لاـمعا  هب  هراـشا  رد  تسا  يزمر  یفورح 
وم زا   ) ریصقت ت > ندومن . ) هورم  افص و  نایم  تشگرب  تفر و   ) یعس س > ندرازگ . ) فاوط  زامن  تعکر  ود   ) نیتعکر ر > ندومن . )

( . ص 94 هقف ، هقف ، لوصا  ص 173 ؛ ج 6 ، ریسافتلا ، ۀجح  ( ) ندیچ نخان  ای 

ماطآ

هک تسا  هدمآ  ثیدح  رد  تسا . هدوب  دایز  اه  نآ  دادعت  دنا و  هتشاد  دوجو  هنیدم  رد  یلهاج  رـصع  رد  هک  تسا  ییاهژد  مان  مُطا »  » عمج
ش 36، جح ، تاقیم  . ) دنتسه هنیدم  رویز  اه  نیا  دومرف : درک و  یهن  هنیدم  لها  ماطآ  ندرک  ناریو  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ

( . ص 109

اولدتعا

. اووتسا ك ) ( ) ُل ِد  َت  ِا  )

رامتعا

( . همان تغل   ) ندروآ ياج  هب  هرمع  ِت ) ِا  )

مرح مالعا 

هاگداعیم . ) دنا هدش  بصن  هکم  مرح  دودح  زا  کی  ره  ياهتنا  رد  رتم  هس  عافترا  هب  هک  یلکش  لیطتسم  بعکم  ینوتب  ییاه  نوتس  مان  َا ) )
( . ص 119 قاشع ،

جح لامعا 

. دنهد یم  ماجنا  نآرق ) عتمت و  دارفا ،  ) جح مسارم  رد  هبعک  ترایز  رد  هک  دنتسه  یتابجاو  لاعفا و  ماکحا و  َا ) )
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هرمع لامعا 

. دنریگ یم  ماجنا  هدرفم ) عتمت ،  ) هرمع مسارم  رد  هبعک  ترایز  رد  هک  دنتسه  یتابجاو  لاعفا و  ماکحا و 

ینم لامعا 

. دروآ اج  هب  ینم  نیمزرس  رد  دیاب  هجح ) يذ  مهد   ) نابرق دیع  زور  رد  هک  یلاعفا 

هنعا

( . 1  ) هبعک بصانم  ك )  ) زا َن )ّ  ِع  َا  )

تاواغآ

ع ( . ص 44 متفر ، نم  هک  روط  نآ  جح  . ) دندوب ینامثع  هرود  ياهراگدای  زا  هک  دنیوگ  ار  یبنلا  دجسم  مرح  ناگجاوخ 

تاوغا

ل ( . ص 155 ش 17 ، جح ، تاقیم  . ) مدرم نایم  رد  هنیدم  مرح  ناگجاوخ  ترهش  َغ ) َا  )

هضافا

( . هرقب 199 . ) سانلا ضافا  ثیح  نم  اوضیفا  مث  ِض ) ِا  )

تافرع زا  هضافا  . 1

. هجح يذ  مهن  زور  بورغ  زا  سپ  تسا  مارحلارعشم  هب  نتفر  تافرع و  زا  ندرک  چوک 

رعشم زا  هضافا  . 2

. هجح يذ  مهد  زور  دیشروخ  ندز  رس  زا  سپ  تسا  ینم  هب  نتفر  مارحلارعشم و  زا  ندرک  چوک 

ینم زا  هضافا  . 3

. هجح يذ  مهدزاود  زور  رصع  رد  تسا  هکم  هب  نتفر  ینم و  زا  ندرک  چوک 

یقافآ

قافآ لها  ك )  ) نامه

دارفا

دارفا جح  ك )  ) نامه
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جح داسفا 

رد يدمع  لالخا  زا  یـشان  جـح  داسفا  دـنادرگ . لطاب  هابت و  ار  دوخ  جـح  هک  دـنک  يراک  هک  نیا  هب  رئاز  هلیـسو  هب  جـح  لاطبا  ینعی  ِا ) )
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دوش یم  يدمع  لالخا  هب  قحلم  عراش  مکح  هب  مه  يوهس  لالخا  هاگ  تسا . جح  لاعفا 

جح لاعفا 

جح هبجاو  لاعفا 

هرمع لاعفا 

هرمع هبجاو  لاعفا 

عیطتسم ضارتقا 

بسانم تقو  رد  سپ  دنک . هیهت  هلحار  داز و  نآ  اب  دناوتن  هک  دشاب  یلام  ار  وا  هک  هاگ  نآ  ندرازگ  جح  يارب  تسا  عیطتـسم  ندرک  ضرق 
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنک نید  يادا  رگید  یلحم  زا  ای  دهدب و  ار  ضرق  نآ  دشورفب و  ار  دوخ  لام 

جح ماسقا 

: زا دـنترابع  هرمع  ماسقا  ص 70 ) كرادم ، اب  یـسراف  هقف  ص 218 ؛ ج 1 ، نیون ، هلاسر   ) نآرق جح  عتمت و  جـح  دارفا ، جـح  زا : دـنترابع 
ص 78) كرادم ، اب  یسراف  هقف  هلئسم 135 ؛ جح ، کسانم   ) عتمت هرمع  هدرفم و  هرمع 

نادلبلا ۀلاکا 

ص نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  . ) دراد يرترب  ماقم و  ولع  اهرهـش  ریاس  رب  . 1 هک : نآ  تهج  هب  تسا  هنیدـم  یماسا  زا  ْل ) ُب  ْل  ُت  َل  َّك  َا  )
تخادرپ قیرط  زا  هنیدم  رهـش  جراخم  . 3 ص 293 ) نیفیرـش ، نیمرح  . ) دوب طلـسم  عافترا  رظن  زا  هقطنم  نیا  ياهرهـش  ریاس  رب  . 2 ( 293

ص 160) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) دیدرگ یم  نیمأت  دوب  هدش  حتف  نیملسم  طسوت  هک  ییاهرهش  تایلام 

يرقلا ۀلاکا 

ص 293) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  . ) داد رارق  دوخ  عاعـشلا  تحت  ار  رگید  ياهرهـش  . 1 هک : نآ  تهج  هب  تسا  هنیدـم  یماسا  زا  ار ) ُق  ) 
تاقیم . ) دیدرگ یم  نیمأت  دوب  هدش  حـتف  ناناملـسم  طسوت  هک  يرگید  ياهرهـش  ياه  تایلام  تخادرپ  قیرط  زا  هنیدـم  رهـش  جراخم  . 2

دش یم  هلمح  دندمآ  یمرب  مالسا  هیلع  هئطوت  ددصرد  هک  ناملسم  ریغ  دالب  اهرهـش و  ریاس  هب  اج  نآ  زا  . 3 ص 159 و 160 ) ش 7 ، جح ،
. دندش یم  لقتنم  هنیدم  هب  ناریسا  یتمینغ و  لاوما  يزوریپ  زا  دعب  و 

لالا

تمحر هوک  ك )  ) نامه َا ) )
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داحلا

یلوق هب  مرح . رد  ندرک  متس  یلوق  هب  نآ . تمرح  کته  ندرکن و  تیاعر  نآ و  رد  ملظ  هب  لیم  هبعک . )  ) مرح رد  نتـشذگ  رد  دح  زا  ِا ) )
( همان تغل   ) هکم مرح  رد  راکتحا 

دوعس لآ 

يدوعس ناتسبرع  ك )  ) روشک رب  مکاح  نادناخ 

هبیش لآ 

تنادس ك )  ) ماقم رد  ینادناخ  ِب ) َش  )

ململا

ململی ك )  ) نامه َل ) َل  َا  )

ما

ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم  . ) تسا ضرا  هرک  طسو  ای  تسا  مما  هاگ  هلبق  ای  تسا  دالب  مظعا  نوچ  تسا  هکم  یماسا  زا  ُا م )ّ  )

جح تراما 

ربمایپ هریس  هب  یسأت  اب  هعماج  نامکاح  مالسا  ردص  نامز  زا  دراد و  یمالسا  تموکح  اب  میقتـسم  طابترا  هک  یبصنم  جح . هلفاق  یتسرپرس 
ناونع هب  ار  يدرف  ای  دنتـشاد و  هدهعرب  ار  جح  تراما  هدـش و  هللا  تیب  ترایز  مزاع  دوخ  ای  جـح  مسوم  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

یلع ریما  ترـضح  هب  ار  جح  مسارم  ماجنا  جاجح و  تراما  ادخ  لوسر  يرجه  مهن  لاس  رد  دندرک . یم  بوصنم  جاحلاریما  دوخ  هدنیامن 
ار مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دـنوادخ  نامرف  هب  اما  درک  هناور  یتسرپرـس  هب  ار  رکبوبا  بانج  نآ  ادـتبا   ) دومرف راذـگاو  مالـسلا ) هیلع  )

تایاور قبط  مالسلا ) هیلع   ) ریما ترضح  دنتفرگ ). رکبوبا  هار  زا  تایآ  هار  رد  ناشیا  دومن و  هکم  رافک  هب  تئارب  هروس  تایآ  غالبا  رومأم 
یتدم هک  ره  درواین و  ياج  هب  جـح  لاس  نیا  رد  یکرـشم  دـنکن و  هناخ  فاوط  نایرع  یـسک  هک  دومرف  داریا  هبطخ  رحنلا  موی  رد  لوقنم 

دوخ هللا  لوسر  يرجه  مهد  لاـس  رد  تسا . هاـم  راـهچ  وا  تلهم  درادـن  یتـلهم  هک  ره  تسا و  مرتـحم  تدـم  ناـمه  دراد  ناـمیپ ) يارب  )
دندرک و یم  یتسرپرس  ار  جح  هلفاق  ًاصخش  هک  هک  تفای  صاصتخا  افلخ  هب  جح  تراما  هفیظو  اهدعب  تشاد و  ار  جح  یتسرپرـس  ًاصخش 

رفـس يانثا  رد  تینما  نانآ و  تظفاحم  تدوع و  هکم و  جاجح  يربهر  جح  ریما  هفیظو  و  دندومن . یم  بوصنم  جح  يریما  هب  ار  یـسک  ای 
تکرح و تمیزع و  ماـگنه  مدرم  ندـشن  هدـنکارپ  ندوـب و  مهارف  . 1 دـشاب : زیچ  هد  بقارم  دـیاب  جاحریما »  » دـیوگ يدرواـم  تسا . هدوب 

هتسهآ . 3 دـنوشن . رود  زا  دـنیآ و  دورف  وا  فارطا  لوزن  رد  دنـشاب و  وا  وریپ  تکرح  رد  ات  هفیاـط  ره  يارب  يربهر  ندرک  نیعم  . 2 لوزن .
بآ و نآ  رد  هک  یناـسآ  هار  زا  ناوراـک  ندرب  . 4 دنرپس . هار  دنناوتب  هارمه  نافیعـض  دنـسرب و  نادب  دـنناوتب  ناگدـناماو  ات  ناوراک  نتفر 
رب نانابهگن  ندرامگ  . 6 دوبن . دوـبمک و  تروـص  رد  هقوذآ  بآ و  يوـج  تسج و  . 5 بآ ) مک  تخـس و  هار  زا  هن   ) دـشاب ناوارف  هقوذآ 

گنج هب  دنوش  یم  ناوراک  عنام  هک  رفس  نامحازم  ندرک  رود  . 7 دننکن . عمط  ناشیا  لام  رد  نادزد  ات  لوزن  تکرح و  ماگنه  هب  ناوراک 
هتـشاد اضق  تیحالـص  وا  دـنوش و  میلـست  وا  مکح  هب  فرط  ود  هک  نآ  رگم  رابجا ، هب  هن  نایناوراک  تافالتخا  نداد  هلـصیف  . 8 لذب . هب  ای 
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عقوم هب  ناوراک  ات  رفس  تدم  تکرح و  تقو  تیاعر  . 10 هیبنت ) دـح  رد   ) نانئاخ ندومن  بیدأت  هلفاق و  نارگبوشآ  ندرک  مارآ  . 9 دشاب .
هب ار  ناوراک  دشاب  تقو  رگا  دهد و  ناوراک  هب  مارحا  تصرف  دسر  تاقیم  هب  نوچ  دوشن و  باتش  هب  راچان  تقو  یگنت  زا  دسر و  جح  هب 

نوچ و  دوش ... توف  جـح  دـسرن و  عقوم  هب  ادابم  هک  دور  هفرع  هب  رـسکی  دـشاب  گنت  فقو  رگا  و  دـنور ، فقاوم  هب  نایکم  اب  ات  درب  هکم 
هنیدم زا  ار  ناوراک  تشگزاب  ماگنه  هب  دنکن و  هلجع  تکرح  رد  دهد و  تصرف  ناشیاهراک  ماجنا  يارب  دنچ  يزور  دـندرکب  جـح  مدرم 

ار نتفر  طیارـش  همه  زین  تشگزاب  ماگنه  هب  اـت  تسا . نینچ  يو  قوقح  ربمغیپ و  تمرح  ياـضتقا  هک  دـنک  تراـیز  ار  ربمغیپ  ربق  اـت  دربب 
خسان ص 350 ؛ ج 2 ، هدنیاپ ، همجرت  مالسا ، یسایس  خیرات  . ) دریذپ نایاپ  يو  تیالو  هاگ  نآ  دسرب  دوخ  رهـش  هب  ناوراک  ات  دنک  تیاعر 

ص ش 30 ، جح ، تاقیم  همان ؛ تغل  یـسراف ؛ فراعملا  ةریاد  ص 278 ؛ ج 7 ، هنومن ، ریسفت  ص 248 ؛ ج 3 ، لوسر ، ترـضح  خیراوتلا ،
(82

نیضرالا ما 

( یسیفن گنهرف   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  َا ) ْل  ُا م  )

دودلا ما 

هک دوش  یم  یهتنم  هورم  افـص و  مرح و  هقطنم  رد  دوعـسلا  باب  هلحم  هب  هار  کی  هک  هکم  هب  دورو  یهار  ود  رـس  رب  تسا  یعـضوم  د )ُّ  ) 
ما یکیدزن  زا  دـنمان و  یم  قیرخلا » قیرط   » ار نآ  هک  ددرگ  یم  یهتنم  هدـباعم  هک  تسا  یهار  يرگید  دـنیوگ ؛ یم  مارحلا » قیرط   » ار نآ 

ص 28) دییایب ، هکم  هب  ام  اب  . ) دوش یم  عطق  هیبلت  هک  تسا  دودلا 

محار ما 

ص 141) ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  َم ر ) ُا  )

محر ما 

تمحر رد  هناخ  نیا  هب  ناگدنهانپ  هک  نیا  هدومرف و  اطع  رهش  نیا  هب  دنوادخ  هک  یتمحر  تبـسانم  هب  تسا  همظعم  هکم  ياه  مان  زا  ُر ) ) 
ص ش 2 ، جـح ، تاقیم  یـسیفن ؛ گنهرف  ص 14 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  ص 65 ؛ ج 1 ، مالـسا ، یلیلحت  خیرات  . ) دـنریگ یم  رارق  راگدـیرفآ 

ص 141) ش 4 ، ، 219

 ) نامحر ما 

ص 37) یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  َر )

همحر ما 

ص 141) ش 4 ، جح ، تاقیم   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  ِم ) َر  ) 

حور ما 

ص 37) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 145 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم   ) نآ نوماریپ  ناوارف  تمحر  تلع  هب  تسا  هکم  ياه  مان  زا 
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ص 37) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 145 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم   ) نآ نوماریپ  ناوارف  تمحر  تلع  هب  تسا  هکم  ياه  مان  زا 

محز ما 

ص 141) ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 37 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) نآ رد  مدرم  ماحدزا  تلع  هب  تسا  هکم  ياه  مان  زا  ُز ) ) 

حبص ما 

( یسیفن گنهرف  همان ؛ تغل   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  ُص ) ) 

حص ما 

ص 133 و 145) ش 4 ، جح ، تاقیم   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  ( 1)

افصلا ما 

. ددرگ یم  لصاح  افـص  رطاخ و  شیاشگ  دـننک  یم  جـح  هضیرف  يافیا  صولخ  اب  یناسک  يارب  نوچ  تسا ، هکم  ياـه  ماـن  زا  ُا م ص )َّ  )
ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم  )

يرقلا ما 

یهوجو مان  نیا  تهج  رد  و  اه ) هیرق  لـصاو  رداـم  ینعم  هب   ) تسا همظعم  هکم  ماـن  ( 70 يروش ، 92 ؛ ماـعنا ،  ) يرقلا ما  رذـنتل  ار ) ُق  ْل  ) 
طخ کیدزن   ) نیمز طـسو  رد  . 4 تسا . زاجح  ياه  يداـبآ  زکرم  . 3 تسا . تـیزکرم  ياراد  . 2 تسا . نیملـسم  هلبق  . 1 نوچ : دـنا  هتفگ 

.6 تسا . نیمز  يور  رهـش  نیرت  مهم  تسادق  تمظع و  ظاحل  زا  تسا . رتدـنلب  رگید  يارق  اهرهـش و  هب  تبـسن  نآ  ماقم  . 5 تسا . اوتسا )
رگتیاده تکرب و  هیام  اه و  ناسنا  همه  يارب  هناخ  نیتسخن  هک  هداد  ياج  ار  يا  هناخ  دوخ  بلق  رد  هک  ارچ  تسا ، ناتـسرپ  ادخ  هاگترایز 

نآ ریز  زا  نیمز  . 7 دنروآ . يور  راید  نیا  يوس  هب  طاقن  مامت  زا  هک  نامیا  اب  ياه  ناسنا  يارب  تسا  يا  هزیگنا  دوخ  نیا  تسا و  نایناهج 
دمآ نوریب  بآ  ریز  زا  هک  یلحم  نیتسخن  شنیرفآ  زاغآ  رد  تسا . نیمز  زا  هدیکشخ  هدش و  دقعنم  لحم  نیلوا  ینعی  تسا . هدش  هدرتسگ 

یهب و ینعم  هب  ّح ) ُص  « ) حـص  » هملک همان » تغل   » رد سپ 1 . درک . ادـیپ  شرتسگ  اج  نآ  زا  نیمز  ياه  یکـشخ  دوب و  مارحلا  تیب  لحم 
تاقیم ص 16 ؛ هکم ، خیرات  دـئارفلا ؛ ةرئاد  نآرق ؛ سوماق  . ) تسا يراید  ره  ینیمزرـس و  ره  أدـبم  لصا و  . تسا هدـمآ  بیع  ره  زا  تئارب 

( دعب هب  ص 137  ش 4 ، دعب ، هب  ص 212  ش 2 ، جح ،

رعاشملا ما 

. دوش یم  جـح  تدابع  يادا  هنکما  نآ  رد  هک  تسا  يا  هدوعـسم  عضاوم  زکرم  جـح و  رعاشم  لصا  نوچ  تسا  هکم  ياه  مان  زا  ِع ) َم  ْل  ) 
ص 123 و 130) ش 21 ، جح ، تاقیم  )

یثوک ما 

ص 143) ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 37 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  اث ) )

جاح ریما 
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جح تراما  ك )  ) بصنم بحاص  جح . هلفاق  تسرپرس 

جح ریما 

جح تراما  ك )  ) بصنم بحاص  جاردننآ ) گنهرف   ) نایجاح ياوشیپ 

نیما

دنگوس نآ  هب  دنوادخ  هدیدرگ و  یفرعم  تینما  ياراد  نما و  رهـش  دنوادخ  فرط  زا  هک  همظعم  هکم  بقل  نیت 3 )  ) نیمالا دلبلااذه  و  َا ) )
ج 2، دـئارفلا ، ةرئاد  . ) تسا هدوب  تینما  لحم  زین  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تثعب  زا  لبق  هکم  دـنیوگ  و  تسا ، هدرک  داـی 

ص 851)

هنیما

ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم  . ) تسا نیما  یبن  ترضح  دوجو  علطم  نوچ  تسا  هکم  یماسا  زا  ِن ) َا  )

باصنا

ياه ینابرق  هدرک و  یم  يرادهگن  هبعک  فارطا  رد  ناتسرپ  تب  هک  دنا  هدوب  یصوصخم  ياه  گنـس  . 1 لقن : توافت  هب  بصن ، عمج  َا ) )
ار اه  ینابرق  هدش و  یم  يرادهگن  یـصاخ  هاگیاج  رد  هک  دنا  هدوب  یـصوصخم  ياه  تب   2 دندرک . یم  حـبذ  نآ  يور  تب  يارب  ار  دوخ 

. دندرک یم  نیگنر  ار  نآ  ینابرق  نوخ  اب  دندومن و  یم  حبذ  نآ  يور 

مرحلا باصنا 

ار مرح  اهنآ  هلیسو  هب  يرجه  لاس 26  رد  نامثع  هک  دوب  یتامالع  دـندوب . هداهن  مرح  رانکرب  هک  اه  گنـس  مرح . ياهدـح  َر ) َح  ْل  ُب  َا  )
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  همان ؛ تغل  . ) درک دودح  دیدحت 

راصنا

نامیا وا  هب  هنیدم  هب  هکم  زا  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  هک  تسا  هنیدم  لها  ناناملسم  زا  هتسد  نآ  بقل  هدننک ) يرای   ) رصان ریـصن و  عمج  َا ) )
هک تفای  هبلغ  هتسد  نیا  رب  نانچ  تفص  نیا  دندومن . يرایسب  ياه  کمک  مالسا  تفرشیپ  رد  دندرک و  يرای  دنداد و  شترصن  دندروآ و 

سوا و  ) دوخ ياه  هلیبق  مان  رب  ار  نآ  راصنا  هک  دـیدرگ  هرخافم  تاهابم و  بجوم  تفای و  تیمها  نانچ  بقل  نیا  درک و  ادـیپ  مسا  مکح 
( یسراف فراعملا  ةریاد  . ) دنداد حیجرت  جرزخ )

هنیدملا باقنا 

ش جح ، تاقیم  . ) تسا هرونم  هنیدـم  ياه  هار  هنیدـملا  باقنا  زا  دارم  و  کیراب . گنت و  هار  يانعم  هب  تسا  بقَن »  » عمج باقنا  ْل ) ُب  َا  )
ص 118) ، 36

هنیدملا ۀیدوا 
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ص 119) ش 36 ، جح ، تاقیم   ) هنیدم ياه  يداو  ْل ) ُت  ِي  َا  )

ساطوا

ص 84) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف  ... ) ات اج  نآ  زا  خلسم و  ات  دوش  یم  عورش  ثعبلادیرب »  » ای ساطوا  زا  تسا  تاقیم  هک  قیقع  يداو 

خیش دالوا 

. يدوعس ناتسبرع  رد ) (  مکاح  بهذم  هیباهو ، هقرف  سسؤم  باهولادبع  نب  دمحم  خیش  لسن  ترهش 

هنیدم لوا 

. هنیدم شیپ  ك )  ) نامه

رمرط سر  طحن  راو  وا 

فوقو و > تافرع )  ) فوقو نتـسب و > مارحا  ا > داد : بیترت  ییاهب  خیـش  هک  جح  لامعا  هب  هراشا  رد  زمر  فورح  تسا . عتمت  جـح  زمر 
قلح ح > زب ) ای  دنفـسوگ  اـی  واـگ و  حـبذ  اـی  رتش   ) رحن ن > هبقع ) هرمج   ) یمر ر > ینم ) هب  رعـشم  زا  چوک   ) هضاـفا ا > مارحلارعـشم ) )

فاوط ط > هورم ) افص و  نیب   ) یعس س > فاوط ) زامن  تعکر  ود   ) نیتعکر ر > ادخ ) هناخ  ترایز   ) فاوط ط > رس ) يوم  ندیـشارت  )
جح ص 173 ؛ ج 6 ، ریـسافتلا ، ۀـجح   ) ثالث تارمج  یمر  ر > ینم ) رد  هتوتیب   ) تیبم م > فاوط ) زامن  تعکر  ود   ) نیتعکر ر > ءاسن ) )

( لماکت همانرب 

قافآ لها 

هدرب راک  هب  نارخأتم  طسوت  هعیش  هقف  رد  هک  تسا  یحالطـصا  تسا ) رهاظ  نیمز  فارطا  زا  هک  هچنآ  قفا ، عمج  قافآ  هب  بوسنم   ) یقافآ
زا هک  یتاهج  فالتخا  بسحرب  نایقافآ  تاقیم  هکم . لها  ربارب  رد  دـیآ ؛ یم  مرح  هب  تیقاوم  زا  جراخ  زا  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  هدـش ،

...( و یقافآ ؛ لیذ  یسراف ، فراعملا  ةریاد  . ) دهد ماجنا  دیاب  ار  عتمت  جح  یقافآ  تسا . فلتخم  دنیآ  یم  مرح  يوس  هب  نآ 

لالها

ار کیبل  جاح  نتفگ  دـنلب  ندز . کیبل  کناب  . 2 قوقح ) يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) هتفر راک  هب  مارحا  فدارتم  ًازاـجم  ثیداـحا  رد  . 1 ِا ) )
( همان تغل  قوقح ؛ يژولونیمرت  رد  طوسبم  )

هللا لها 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  ص 18؛ ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) دنیوگ ار  هکم  لها  ُل ّال ) َا  )

هیبلتلا لها 

. دوش هتفگ  شکیبل  تسا  هتسیاش  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  هیبلتلا » لها   » تسا و بحتسم » هیبلت   » راکذا زا  هیبلتلا » لها  کیبل  ( » ِي ت  ) 
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هرضاحلا لها 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دندیمان هرضاحلا  لها  ار  هنیدم  رهش  هنکس  هکم ، حتف  زور  ات  ربمایپ  ترجه  خیرات  زا  ِر ) ِض  ْل  ) 

جح لها 

مسوم لها  ك )  ) نامه

مرح لها 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنیوگ ار  هکم  یلاها 

نیمرح لها 

( عامجا لیذ  یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةریاد  . ) هنیدم هکم و  لها  َم ) َر  َح  )

هلح لها 

هلح ك )  ) نامه

سمح لها 

سمح ك )  ) نامه

هفص لها 

هفص ك )  ) رد نکاس  نیرجاهم  ناونع 

مسوم لها 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) هللا تیب  نارئاز  جح ، لها  ِس ) َم  )

فقوم لها 

. دنوش یم  رضاح  جح  مسارم  ماجنا  يارب  رعشم  تافرع و  فقوم )  ) رد هک  نانآ  ِق ) َم  )

هکم لها 

.( دنروآ یم  اج  هب  عتمت  جح  هک   ) قافآ لها  لباقم  رد  تسا . نآرق  ای  دارفا  ناشجح  عون  هک  نانآ 

رمق هّلها 

نارود نمض  رد  تسا  هام  نشور  تمسق  هفلتخم  لاکشا  هرقب 189 )  ) جحلا سانلل و  تیقاوم  یه  لق  ۀلهألا  نع  کنولئـسی  َم ) َق  ِء  َل  ِه  َا  )
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تیؤر تسا  يرمق  ياه  هام  يانبمرب  جـح  هلمج  زا  نیملـسم  لاـمعا  رثکا  ياـنب  هک  اـج  نآ  زا  و  يرمق ، هاـم  کـی  فرظ  رد  نیمز  درگ  هب 
. تسا جایتحا  دروم  يرورض و  هام  لوا  نییعت  تهج  هام  لاله 

هیلها

ص 132) ش 12 ، جح ، تاقیم  . ) دنا هدراذگ  مارحلادجسم  رد  دبنگ  ره  رس  رب  هک  جنرب  زا  لاله  لکش  هب  یتروص 

تانیب تایآ 

هبعک هناخ  نشور  ياه  هناشن  زا  هبعک و  راکـشآ  ياه  هناشن  نارمع 67 ) لآ   ) انمآ ناک  هلخد  نم  میهاربا و  ماقم  تانیب  تاـیآ  هیف  ِّي ) َب  )
، اهرعـشم مزمز ، میطح ، دوسـالارجح ، میهاربا ، ماـقم  زا  تسا  تراـبع  نشور  تاـیآ  نیرـسفم  هتفگ  هب  تسا و  نآ  تینما  میهاربا و  ماـقم 
میهاربا و ماقم  زا  تانیب  تاـیآ  هراـبرد  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  و  نآ . تشادـگرزب  تیب و  ماـحدزا  تیب ، ناـکرا 

ص 44) جح ، هبعک و  هب  یعامتجا  یشرگن  ص 106 ؛ ش 8 ، جح ، تاقیم  نایبلا ؛ عمجم  . ) دندرب مان  لیعامسارجح  دوسالارجح و 

جح تایآ 

هرقب 196)  ) هللاةرمعلاو جحلااومتاو  . 2 جح 28 )  ) جحلاب سانلا  یف  نذا  و  . 1 زا : دنترابع  جح  باب  رد  دـیجم  نآرق  تایآ  زا  یخرب  ّج ) َح  )
.5 نارمع 97 ) لآ   ) ًالیبس هیلا  عاطتـسا  نم  تیبلا  جح  سانلا  یلع  و هللا  . 4 هبوت 3 )  ) ربکالا جـحلا  موی  ساـنلا  یلا  لوسرو  هللا  نم  ناذاو  . 3

هرقب 158)  ) رمتعا وا  تیبلا  جح  نمف  هللا  رئاعش  نم  ةورملا  افصلا و  نا 

مارحا مایا 

. تسا مرحم  درب و  یم  رس  هب  مارحا  لاح  رد  جح  مسارم  رد  صخش  هک  ییاهزور 

قیرشت مایا 

ینابرق یمر و  بش 2 . لوط  رد  باتهام  شبات  . 1 تهج : هب  لقن  فالتخا  هب  و  ( 1  ) دنیوگ ار  هجح  يذ  مهدزاود  مهدزای و  ياهزور  َت ) )
ندز قرب  . 5 هتفاکش ) شوگ   ) هقرـشم دنفـسوگ  ینابرق  زا  عنم  . 4 دوخ ) نکاـسم  فرط  هب   ) قرـشم يوس  هب  نتفر  باتفآ 3 . عولط  زا  دـعب 
دیع زا  سپ  زور  هس  فرظ  باتفآ  رد  ینابرق  تشوگ  ندرک  کـشخ  اهنآ 6 . یگدنشخرد  ولألت و  هدش و  هتخیر  ییاه  نوخ  رب  دیـشروخ 

هریخذ يارب  نابرق 

عمج مایا 

( عمج لیذ  همان ، تغل   ) ینم مایا  ك )  ) نامه

جح مایا 

. هجح يذ  هدعق ، يذ  لاوش ، ینعی  جح  ياه  هام 

یمر مایا 
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يارب هجح  يذ  مهدزیـس  زور  . ) دـنوش یم  یمر  تارمج  جـح ، مسارم  رد  هک  هجح  يذ  مهدزیـس ) و   ) مهدزاودو مهدزای  مهد و  ياهزور 
.( دشاب هتفرن  نوریب  ینم  زا  هجح  يذ  مهدزاود  زور  باتفآ  بورغ  زا  لبقات  هک  تسا  یسک 

یمر مایا 

ك) ( ) قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) قیرشت مایا  رحنلا و  موی  رامجلا 

ینابرق مایا 

رحن مایا  ك ) . ) دننک ینابرق  مهد  زور  رد  ینم  رد  هجح و  يذ  مهدزاود  مهدزای و  مهد و  ياهزور 

تادودعم مایا 

زا دعب  زور  هس  . 3 تسا . دیع  زا  دـعب  زور  ود  نابرق و  دـیع  زور  . 2 تسا . ناضمر  هام  . 1 هرقب 203 )  ) تادودـعم مایا  یف  هللاورکذاو  َم ) )
ص 155) ج 1 ، ص 82 ، قیلاعت ، ریسافتلا ، ۀجح  . ) قیرشت مایا  ینعی  تسا  نابرق  دیع 

تامولعم مایا 

زور هس  تسا و  نابرق )  ) دیع زور  . 2 دنیوگ . ار  هجح  يذ  لوا  ههد  . 1 جح 28 )  ) تامولعم مایا  یف  مسا  اورکذیو  مهل  عفانم  اودهـشیل  َم ) )
( عیشت فراعملا  ةرئاد  نایبلا ؛ عمجم  . ) قیرشت مایا  ینعی  نآ  زا  دعب 

ینم مایا 

.1 دنهد : یم  ماجنا  ار  یلامعا  ینم  نیمزرـس  رد  جـح  مسارم  رد  جاجح  نآ  یط  هک  هجح  يذ  مهدزاود  مهدزای و  مهد و  ياهزور  ان ) ِم  )
زور . 3 یبــقع . هرمج  یطــسو و  هرمج  یلوا و  هرمج  یمر  مهدزاــی ، زور  . 2 ریـصقت ) اـی   ) قـلح یناـبرق و  هبقع ، هرمج  یمر  مـهد ، زور 

. یبقع هرمج  یطسو و  هرمج  یلوا و  هرمج  یمر  مهدزاود ،

رحن مایا 

یم ینم  نیمزرـس  رد  ندرک  ینابرق  عتمت  جح  لامعا  زا  لمع  نیمجنپ  مولع ) گنهرف   ) هجح يذ  مهدزاود  مهدزای و  مهد و  ياهزور  َن ) )
. دوش یم  هدرب  راک  هب  رتش  ندرک  ینابرق  دروم  رد  رحن  حالطصا  دشاب و 

هفقو مایا 

. جح ماجنا  تهج  هکم  رد  جاّجح  فقوت  ياهزور  ِف ) َو  )

عادیا

( همان تغل  . ) مارحا تهج  هب  نارفعز  بیطت  هب  دوخرب  ار  جح  ندرک  بجاو  دوخ . رب  جح  ندینادرگ  بجاو 

نامیا
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ص ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) دـندوب نامیا  رهظم  وگلا و  هنیدـم  مدرم  اریز  تسا ، هنیدـم  مان  رـشح 9 )  ) مهلبق نم  نامیالاو  راّدلاوءّوبت  نیذلاو 
ص 116) نیفیرش ، نیمرح  ص 88 ؛ هسیفنلا ، قالعا  160 ؛

رابود تسا  بحتـسم  هنییآ  هب  درک  هاگن  رگا  نکلو  تسا  مارح  مرحم  يارب  دشابن ) تنیز  يارب  هچ  دشاب  تنیز  يارب  هچ   ) هنییآ رد  ندرک  هاگن  هنیآ 
ص 44) جح ، کسانم  حیضوت  . ) دیوگب هیبلت 

هفص ناویا 

مسارم نیا  وترپ  رد  هک  ییاه  ناسنا  اسب  هچ  تسا و  ناسنا  حور  ناج و  ینشور  مایا  نیا  اریز  تسا  ییامسم  اب  مسا  و  هفص 1 . ك )  ) نامه
ص 11) ش 29 ، جح ، تاقیم  . ) ددرگ نشور  ناشناور  حور و  ندوب  ادخ  دای  یلاع و 

ب

رئب

« هاچ  » تمسق هب  دییامرف  عوجر  رئب »  » عاونا دروم  رد  ْء ) (ب 

دمحم لآ  باب 

ص 20) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) تسا فورعم  نانآ  نایعیش  دمحم و  لآ  باب  هب  رجح  هب  ات  هبعک ) ناکرا  زا   ) ینامی نکر  زا 

عیقبلا باب 

هزاورد هنیدم  رهش  زا  و  . 2 ص 28 ) یحو ، نیمزرس  نکاما  رد  يریس   ) دندوشگ ًادیدج  هک  یقرش  تمسق  رد  یبنلا  دجسم  ياه  باب  زا  . 1
ص 244) ریبج ، نبا  همانرفس  . ) دراد ترهش  عیقبلا  باب  هب  هک  دوش  یم  هدوشگ  دقرغ ) عیقب   ) نآ يوس  هب  يا 

سمشلا ینب  باب 

هبیش ینب  باب  ك )  ) نامه

هبیش ینب  باب 

ماقم لباقم  دجسم  یقرش  تمسق  رد  تسا  هدوب  يرد  تسا و  هدوب  تثعب  زا  لبق  رد  مارحلادجـسم  دودح  زا  سمـشلا  ینب  باب  ای  ِب ) َش  )
زا دورو  تشاد و  رارق  مالـسلا  باب  لباقم  اه  هتفگ  قبط  دوب و  هتخاس  ینامثع  نامیلـس  ناطلـس  هک  يربنم  مزمز و  هاچ  لخدـم  نیب  میهاربا 

دراو باب  نیا  زا  نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولـص   ) نیموصعم همئا  زا  یـضعب  هللا و  لوسر  لقن ، قباـطم  دندرمـش و  یم  بحتـسم  ار  باـب  نیا 
ناـیم رد  و   ) هریاد مین  تسا  هدوـب  یقاـط  هک  ار  باـب  نیا  راـثآ  دـش . نوفدـم  هطقن  نـیا  رد  لـبه  تـب  هـک  دـنا  هدروآ  دـندش . یم  دجـسم 

. دنتشادرب اه  يدوعس  تشاد ) رارق  مارحلادجسم 

تیبلا باب 
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هبعکلا باب  ك )  ) نامه

هبوتلا باب 

نیمرح يامنهار  . ) دوش یم  متخ  هبعک  ماب  هب  هک  یناکلپ  ربارب  رد  هبعک  لخاد  یقرش  لامش  هیواز  رد  تسا  يرد  ترهـش  یلع » باب   » ای . 1
هیلع هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  سدـقم  حیرـض  ياه  باب  زا  لوسرلا » باب   » ای . 2 ص 113 ) ش 20 ، جـح ، تاقیم  ص 177 ؛ ج 1 ، نیفیرش ،

ود هب  نوتـس  ود  ناـیم  دـح  رد  کبـشم  تروص  هب  هک  تسا  سم  زا  یحیرـض  هرجح ، یبونج ) تهج   ) هلبق تهج  رد  تسا . ملـسو ) هلآو 
ص 85؛ ج 1 ، یـسانش ، هنیدـم  . ) تسا هبوتلا  باب  هک  تسا  یکچوک  ِرد  اهنآ  نایم  تسا و  هدـش  میـسقت  لکـشلادحتم  يواسم و  تمـسق 

ص 304) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  ص 194 ؛ جح ، رارسا  هفسلف و 

لیئربج باب  ك )  ) نامه َج )  ) ربجلا باب 

لیئربجلا باب 

هک تسا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نامز  یلصا  ياهرد  زا  قرـش و  تمـس  رد  عقاو  تسا  یبنلادجـسم  ياهرد  نیرت  مهم  زا 
مان هب  یتاهج  هب  باب  نیا  تسا . هتفر  رت  بقع  دوخ  یلـصا  ناکمزا  ینامثع  نارود  ناـمثع و  ناـمز  ربیخ و  هوزغ  زا  دـعب  ياـه  هعـسوت  رد 
یم یحو  لوزن  دش و  یم  بایفرـش  ترـضح  روضح  هب  هار  نیا  زا  یحو  رومأم  نآ  هک  تهج  نآ  زا  لیئربج ، باب  . 1 تسا : موسوم  ییاه 

هک تهج  نآ  زا  ربج ، باـب  . 3 دـنتخاس . یم  جراخ  رد  نیا  زا  ار  يو  تیم  رب  زاـمن  هماـقا  زا  سپ  هک  تهج  نآ  زا  زئاـنج ، باـب  . 2 دومن .
یلا 233 و 237) ص 231  یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) دنزاس جراخ  رد  نیا  زا  ار  شیوخ  هدرم  دندوب  روبجم  تیم  نادناخ 

زئانجلا باب 

یم جراخ  اج  نآ  زا  ناتـسربق  فرط  هب  ار  اه  هزاـنج  هک  مارحلادجـسم  قرـش  فرط  رد  یباـب  ماـن  لیئربج 2 . باب  ك )  ) ناـمه . 1 ِء ) َج  )
ص 87) نیفیرش ، نیمرح  . ) دندرک

هرهاط هرجح  باب 

هبوت باب  برغ 4 . رد  دوفو ، باب  قرش 3 . رد  همطاف ، باب  لامش 2 . رد  دجهت ، باب  . 1 تسا : رد  راهچ  ياراد  مرکا  ربمایپ  سدقم  حیرض 
ص 304) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  ص 194 ؛ جح ، رارسا  هفسلف و   ) بونج رد  لوسر ، باب  ای 

مرحلا باب 

. دنیوگ ار  مارحلا ) دجسم  یبنلادجسم و   ) مرح ِرد 

نیطانحلا باب 

مدنگ نآ  کیدزن  هک  تسا  اج  نآ  زا  مان  تهج  تسا و  هدوب  دجـسم  رد  لخاد  یماش و  نکر  ربارب  رد  مارحلادجـسم  ياه  باب  زا  ّن ) َح  )
نوریب هک  نیح  نآ  رد  دنـشاب و  هتـشاد  تعجارم  رب  مزع  دنور و  نوریب  باب  نیا  زا  هک  تسا  تنـس  و  دنا ، هدوب  ناشورف  طونح  ای  ناشورف 

یقرواپ ص 138) ج 1 ، هعمل ، . ) دنک يزور  ار  شا  هناخ  ترایز  رگید  راب  هک  دنهاوخب  ادخ  زا  دننک و  اعد  دنور 
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همحرلا باب 

یم الاب  مرکم  هناخ  نآ  ماب  هب  اـج  نآ  زا  هک  هبعک  نورد  رد  تسا  يرد  . 2 ص 20 ) ش 7 ، جح ، تاقیم   ) دـنیوگ ار  دوسالارجح  نکر  . 1
نامز رد  دجسم  یلصا  ياهرد  زا  یبنلادجسم و  یبرغ  راوید  رد  تسا  يرد  . 3 ( 1  ) هبوتلا باب  ك ) ( ) ص 121 ریبج ، نبا  همانرفس  . ) دنور
یقاب شمان  یلو  تفای  لحم  رییغت  یبرغ  علض  نامه  رد  دجسم  هعـسوت  رثا  رب  رد  نیا  تسا . هدوب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 

. دـندومرف اعد  مه  ترـضح  دومن و  ناراب  بلط  دـمآ و  ترـضح  دزن  یبرع  رد  نیا  زا  دـنیوگ  همحرلا  باـب  هیمـست  هجو  رد  تسا . هدـنام 
ص 231 و 237) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 5 ؛ ج 5 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  ص 149 ؛ نیفیرش ، نیمرح  )

لوسرلا باب 

(2  ) هبوتلا باب  ك )  ) نامه

مالسلا باب 

زا هتشاد و  رارق  همحرلا  باب  زا  دعب  هک  برغ  تمس  رد  تسا  یبنلا  دجسم  ياهرد  زا  قرش 2 . تمس  رد  تسا  مارحلادجسم  ياهرد  زا  . 1
. تسا هدوب  مکح  ناورم  هناخ  کیدزن  نوچ  دش  یم  هتفگ  مه  ناورم  باب  تسا و  مود  هفیلخ  ياه  هدوزفا 

هکتاع باب 

دوب و عقاو  دجسم  برغ  تمسق  رد  . 1 رد : نیا  تشاد . رارق  هکتاع  مان  هب  ینز  هناخ  لباقم  هک  نآ  تهج  هب  تسا  یبنلادجـسم  ياـهرد  زا 
لوسر دوب و  یبونج  راوـید  رد  . 2 ص 51 ) يوبن ، فیرش  دجسم  هعـسوت  ریمعت و  ص 149 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  . ) تسا همحرلا  باب  نامه 

ص 231) یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) تخاس دودسم  ار  نآ  هکم  يوس  هب  هلبق  رییغت  ماگنه  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا

هلبق باب 

ص 57) ج 5 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  . ) دش دودسم  باب  نیا  تشگ  هلبق  هبعک  هک  دعب  دوب و  یبنلادحسم  ياهرد  زا 

هبعکلا باب 

رد هناخ  یقرـش  علـض  رب  ینعی  رجح  نکر  یقارع و  نکر  نیب  رد  نیا  دـنوش . یم  هبعک  دراو  نآ  زا  هک  تسادـخ  هناخ  ِرد  تیبلا » باب   » اـی
زا نآ  هب  ندیسر  يارب  تسا و  هدیدرگ  بصن  دجـسم  فک  زا  رتم  ود  دودح  عافترا  هب  يرتم ) کی  دودح  هلـصاف  اب  « ) دوسالارجح  » بنج

فراعملا ةریاد  . ) دننک یم  هدافتـسا  نآ  زا  هبعک  نورد  هب  نتفر  يارب  هک  تسا  یکرحتم  ناکلپ  مان  جَرْدَم  ای  َجرَد  . 1 ( 1  ) كرحتم ناکلپ 
هتسب دوب  هتـشاد  میدقت  يرجه  لاس 959  رد  نامیلـس  ناطلـس  هک  هرقن  زا  یگرزب  لفق  اب  هبعک  ِرد  دننک . یم  هدافتـسا  هبعک ) لیذ  یـسراف ،

روط هب  یلو  تسا  هتـسب  لاس  تدم  مامت  رد  هبعک  ِرد  دوش . یم  هدافتـسا  نآ  زا  هک  دنا  هتخاس  الط  زا  يدـیدج  لفق  نونکا  مه  دـش و  یم 
زا لبق  هلاس  همه  هک   ) هناخ يوشو  تسـش  يارب  هلمج  زا  دوش ؛ یم  هدوشگ  دـشاب  یم  ررقم  هک  یتاقوا  ماـیا و  رد  هژیو و  دراومرد  لومعم 
رد دریگ و  یم  ماجنا  هجح  يذ  متفه  زور  رد  ًـالومعم  اـه  لاـس  نیا  رد  مسارم  نیا  تفرگ . یم  ماـجنا  جـح  مسوم  زا  دـعب  اـی  جـح  مسوم 

تروص هجح  يذ  لوا  رد  یلاس  دـنچ  ای  هجح و  يذ  متـسیب  رد  ًالثم  دـبای ، یم  رییغت  وش  تسـش و  زور  ییاه  تبـسانم  هب  اـه  لاـس  یخرب 
رد هبعک  دـنزاس . یم  فرـشم  ادـخ  هناـخ  نورد  تراـیز  هب  ار  یمالـسا  گرزب  ياـه  تیـصخش  هک  یعقاوم  يارب  هلمج  زاو  تسا ) هتفرگ 
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هدافتسا نآ  زا  هبعک  لخاد  هب  دورو  يارب  ات  دنتشاذگ  زاب  ار  راوید  زا  یتمسق  نآ ، یقرـش  تمـس  رد  اهنت  و   ) تشادن رد  نیـشیپ  ناراگزور 
زا يریگولج  تهج  هبعک  يانب  دیدجت  رد  تیلهاج  نارود  رد  دوب و  نیمز  حطـسمه  ادتبا  هک  دش  هداد  رارق  يرد  نآ  يارب  اهدعب  و  دوش )

لاس 64 . 1 هک : نیا  اـت  دوـب  هچراـپکی  هگنل و  کـی  يرد  تشاد  هبعک  هک  يرد  داد . رارق  رتـالاب  نیمز  حطـس  زا  ار  رد  شیرق  بآ ، ذوـفن 
رد یفقث  جاجح  يرجه ، لاس 74  . 2 دومن . بصن  يرد  مه  یبرغ  علـض  رب  داد و  رارق  يا  هگنل  ود  ِرد  هبعک  يزاسزاب  رد  ریبز  نبا  يرجه ،

( یناهبصا  ) یناهفـصا داوج  هب  فورعم  روصنم  یبا  نب  دمحم  نیدلا  لامج  يرجه ، لاس 550  . 3 تسب . ار  یبرغ  علـض  ِرد  هبعک  يزاسزاب 
يرد یسابع  هفیلخ  یفتقم  يرجه ، لاس 551  . 4 دوب . هتفر  راک  هب  يراکفیرظ  تعنـص  نآ  رد  هک  درک  بصن  يرد  لصوم  ناـکباتا  ریزو 

طـسوت نآ  تخاس  روتـسد  هک  دـنک  یم  داـی  هبعک  ِرد  رب  يا  هتـشون  زا  ریبج  نبا  . ) دـندومن تـالآرویز  هب  نیزم  ار  نآ  هک  تشاذـگ  راـک 
. دـنداد رارق  هرقن  ياه  هکت  نآ  رب  هک  درک  بصن  يرد  نمی  ریما  رفظم  کلم  يرجه ، لاس 656  . 5 دوب ) هدش  هتشاگن  لاس 550  هب  یفتقم 

رصان کلم  يرجه ، لاس 761  . 7 داد . رارق  ایقاقَا  ای  مَلَس  بوچ  زا  يرد  رصم  ریما  نووالق ، نب  دمحم  رـصان  کلم  يرجه ، متـشه  نرق  . 6
هبعک ِرد  رب  يرجه ، مهن  نرق  . 8 درک . هفاضا  رد  نیا  رب  یتالآرویز  لاس 776  رد  زین  دومن و  بصن  جاس  بوچ  زا  يرد  رـصم  ریما  نسح ،
فرط زا  لاـس 961 ، رد  . 9 دوـمن . نیزم  ار  رد  لاس 871  رد  یناـمثع  نیدـلا  نیز  زین  دـش و  یم  هفاـضا  تـالآرویز  يرجه  لاس 816  ات 

نآ رب  ریمعت و  ار  رد  هک  دش  رما  ینامثع  نامیلـس  فرط  زا  لاس 964  هب  هرابود  دراد . رارق  هرقن  زا  ییاه  هقرو  هبعک  ِرد  رب  نامیلـس  ناطلس 
. دراذگ راک  يرد  ینامثع  دارم  ناطلس  يرجه ، لاس 1045  . 10 دنهد . رارق  دوب  هرقن  الط و  هب  نیزم  هک  گنر  هایس  سآ  بوچ  زا  یحاولا 

بـصن يرد  زیزعلادـبع  نبدـلاخ  روتـسد  هب  يرمق  يرجه  لاـس 1389  . 12 دوـمن . بصن  يرد  يدوعـس  تـلود  يرجه ، لاـس 1363  . 11
نیمرح يامنهار  و 90 ؛ ص 89  نیفیرـش ، نیمرح   ) تسا هتفر  راـک  هـب  رایع 0/999/9  اـب  ـالط  مرگولیک  رب 280  غلاـب  نآ  رد  هک  دـیدرگ 

هکم و یمالـسا  راثآ  ص 112 ؛ یحو ، نیمزرـس  نکاما  رد  يریـس  ص 78 ؛ یمالـسا ، بالقنا  جـح و  و 177 ؛ ص 174  ج 1 ، نـیفیرش ،
ص 84) ش 25 ، جح ، تاقیم  ص 128 ؛ ریبج ، نبا  همانرفس  ص 51 ؛ نایشرع ، ص 112 ؛ هکم ، خیرات  ص 30 ؛ هنیدم ،

یبنلا باب 

ص 232) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) دش یم  زاب  یبنلادجسم  نورد  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  لزنم  زا  هک  تسا  يرد 

ءاسنلا باب 

ياهرد زا  ار  نآ  یضعب  تسا و  مود  هفیلخ  ياه  هدوزفا  زا  دراد و  رارق  لیئربج  باب  زا  دعب  هک  قرش  تمس  رد  یبنلادجسم  رد  تسا  يرد 
ناویا هب  هدیبسچ  نآ ) یلصا  ناکم  زا  رت  بقع  يرادقم   ) نونکا مه  ءاسنلا  باب  دنناد . یم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نامز  یلـصا 

ییاه مان  یتاهج  هب  باب  نیا  تسا . نانز  روبع  صوصخم  زور  زا  یتاعاس  مه  ًالعف  هدش و  دجسم  لخاد  رد  نیا  زا  ًابلاغ  نانز  هدوب و  هفص 
( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  شیامرف  ساسارب  نیا  و  ءاسنلا » باب  اذـه   » تفگ هرمع »  » هک تهج  نآ  زا  ءاسنلا ، باـب  . 1 دراد :

یبا رتـخد  هطیر  هناـخ  يور  هبور  رد  نیا  هک  تهج  نآ  زا  هطیر ، باـب  . 2 دوش . زاب  دجـسم  هب  نانز  صوصخم  يرد  دنتـشاد  لیم  هک  دوب 
ص یمالـسا ، راثآ  خـیرات و  . ) دـنا هتـسناد  رکبوبا  هناخ  نامه  ار  هطیر  هناخ  هک  تهج  نآ  زا  رکبوبا ، باب  . 3 تشاد . رارق  حافـس  سابعلا 

(333

مارحلادجسم ياه  باب 

دجـسم رد  تارییغت  تاریمعت و  ماجنا  اب  هک  ارچ  تسا ، هدـش  دای  فالتخا  هب  ددـعتم و  فلتخم  عبانم  بتک و  رد  مارحلادجـسم  ياهرد  زا 
نامثع لآ  نیطالـس  هرود  رد  اهرد  رثکا  دـندرک . یم  ادـیپ  مان  رییغت  ای  دـندش و  یم  ضیوعت  ای  دـنتفاب و  یم  شیازفا  اب  شهاک و  زین  اهرد 
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باب قرش ، . 1 تمسق : رد  زا  دنترابع  دنا  هدوب  فورعم  ییاه  مان  هب  هک  ییاه  باب  هلمج  زا  دنا و  هدش  يراذگمان  رصم  يویدخ )  ) يارماو
عادو باب  نیطانحلا ، ) باب   ) میهاربا باب  برغ ، . 2 زئانجلا ) باب   ) یبن باب  سابع ، باب  مشاه ) ینب  باب   ) یلع باب  يابتیاق ، باب  مالسلا ،
هدایز باب  ( ، 1  ) همکحم باب  هبیرد ، باب  لامـش ، . 3 مهـس . ) ینب  باب   ) هرمع باب  هیدواد ، باب  هورق ) باب  هیمازح ، باب  هروزح ، باـب  )

( ، هناخبتک باب  هینامیلس ، هسردم  باب   ) هسردم باب  هدس ، ) باب   ) قیتع باب  هیمامز ، باب  هلجع ، ) باب   ) هیطساب باب  هقیوس ، ) باب  ( ) 2)
دایجا باب  موزخم ، ) ینب  باب   ) افـص باب  نایفـس ، ) ینب  باب   ) هلغب باب  لوق ، ) هرقلا  باب  ءاسن ، باب   ) نازاـب باـب  بونج  . 4 یطبق . باب 

یناه ما  باب  نالجع ، ) فیرشلا  هسردم  باب   ) هیکت باب  هیدهاجم ، ) باب  ریبک ، دایجا  باب   ) همحر باب  ریغص ، ) دایجا  باب  دایج ، باب  )
تاقیم ص 86 ؛ نآ ، رارـسا  جح و  ماکحا  ،ص 25 ؛ جح رارسا  هفـسلف و  دعب ؛ هب  ص 87  نیفیرـش ، نیمرح  ( . ) هیدـیمح باب  جرفلا ، باب  )

، لیعامسا نینح ، لالب ، دایجا ، زیزعلادبع ، باب  ياه  مان  هب  دراد  رد  ًاعومجم 30  مارحلادجسم  هزورما  یلا 131 . ) ص 129  ش 11 ، جح ،
، ریبزلا حـتفلا ، هرارقلا ، هفرع ، بضحملا ، هورملا ، یعدـملا ، هالعم ، نوجحلا ، هبیـش ، ینب  مالـسلا ، یبنلا ، ، ساـبع یلع ، مشاـه ، ینب  افـصلا ،

همان هتفه  زا  هک  ص 199  ش 14 ، جح ، تاقیم  ، ) دهف کلم  هرمعلا ، يدهملا ، هیبیدحلا ، ةرونملا ، ۀنیدملا  سدقلا ، هیماشلا ، هودـنلا ، رمع ،
تارییغت و هب  هجوت  اب  نونکات  یبنلادجـسم  يانب  ماگنه  زا  یبنلادجـسم  ياه  باب  دـنک ). یم  لـقن  يدوعـس  ناتـسبرع  پاـچ  نوملـسملا » »

دعب هب  مود  هفیلخ  نامز  زا  هک  بیترت  نیا  هب  تسا . هدوب  رییغت  لاح  رد  اهنآ  مان  اهرد و  دادعت  هتفرگ  تروص  هک  ییاه  هعـسوت  يزاسون و 
تسا و هدوب  رییغت  رد  ینامثع  نیطالس  نارود  ات  دیدرگ  هیبعت  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نامز  رد  هک  دجـسم  ياهرد  دادعت 

ءاسنلا باب  لیئربج و  باب  تشاد : دوجو  رد  جنپ  یبنلادجـسم  رد  دش  ماجنا  ینامثع  دـیمحلادبع  ناطلـس  طسوت  هک  ییانب  دـیدجت  زا  دـعب 
يا هعسوت  ود  اب  اما  و  لامش ، ) رد   ) لسوت باب  نامه  ای  يدیجم  باب  برغ ، ) رد   ) همحرلا باب  و  ناورم ) باب   ) مالسلا باب  قرـش ، ) رد  )

.1 تمـسق : رد  زا  دنترابع  مود  هعـسوت  زا  لبق  ات  هک  دش  هدوزفا  دجـسم  ياهرد  دادـعت  رب  دـنا  هداد  ماجنا  یبنلادجـسم  رد  اه  يدوعـس  هک 
يدیجم باب  لامش ، . 3 دوعـس . باب  رکبوبا ، باب  مالـسلا ، باب  همحرلا ، باب  برغ ، . 2 زیزعلادـبع . باب  ءاسن ، باب  لیئربج ، باـب  قرش ،

، دیناوخب جح  زا  لبق  ص 148 ؛ نیفیرش ، نیمرح  ص 194 ؛ جح ، رارـسا  هفـسلف و  . ) رمع باب  نامثع ، باب  لسوت ) باب  دیجملادبع ، باب  )
ص 22) مود ، رتفد  هرمعو ، جح  همانگنهرف  ص 300 ؛ نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  ص 154 ؛

يداب

باب عباـنم  یخرب  رد  . 2 همکحلا . باـب  عباـنم  یخرب  رد  . 1 جـح 25 ) « ) دابلا هیف و  فکاعلا  ءاوس  سانلل  هاـنلعج  يذـلا  مارحلادجـسملاو  »
ص 1053) هغالبلا ، جهن  هنومن ؛ ریسفت  . ) تسین ناماس  نآ  لها  زا  دیآ و  جح  دصق  هب  رگید  طاقن  زا  هک  تسا  یسک  هرایزلا .

هراب

راونا و قارـشا  رارـسا و  عبنم  اریز  رهـش ، نآ  یلاها  هژیو  هب  نایناهج  همه  هب  تبـسن  نآ  ناسحا  ترثک  تلع  هب  تسا  هنیدم  ياه  مان  زا  َّر ) )
ص 180) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 116 ؛ نیفیرش ، نیمرح  ص 293 ؛ نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  . ) تسا هیوبن  تاکرب 

ناراطع رازاب 

هک یتارییغت  تاریمعت و  رد  رازاب  نیا  هزورما  اـما  تفرگ . یم  تروص  هلوره  تمـسق  نیا  رد  هک  هورم  افـص و  نیب  هلـصاف  رد  دوب  يرازاـب 
. درادن دوجو  رگید  هتفر و  نیب  زا  دنداد  تروص  مارحلادجسم  رد  اه  يدوعس 

ظاکع رازاب 
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نیب یعیـسو  نابایب  رد  هدـعق  يذ  هام  رد  جـح  مسارم  ماگنه  هب  ای  لاوش  هام  رد  راب  کی  یلاس  تیلهاج  ماـیا  رد  هک  دوب  یگرزب  رازاـب  ُع ) )
دـندناوخ و یم  ار  شیوخ  راعـشا  دـنتخادرپ و  یم  دتـس  داد و  هب  مدرم  رازاب  نیا  رد  دـش . یم  اپرب  هکم  فیاط و  نیب  اـی  هلخن و  فیاـط و 

. دندش یم  قرفتم  سپس  دنتخادرپ و  یم  جح  کسانم  يارجا  هب  هاگ  نآ  دندرک و  یم  هرخافم  رگیدکیرب 

هساب

نانآ زا  مادک  ره  دـندمآ و  دورف  هکم  رد  ینارابج  مُهرُج  قیلامَع و  دـهع  رد  نوچ  هدننکـش ، مهرد  يانعم  هب  تسا  هکم  ياه  مان  زا  َّس ) )
ش جح ، تاقیم  ص 14 ؛ نیفیرش ، نیمرح  ص 27 ؛ هکم ، خیرات  . ) تخاس دوبان  ار  وا  دنوادخ  درک  مارحلا  تیب  هب  تبـسن  ییوس  دصق  هک 

ص 141) ، 4

كدف غاب 

نیا هدمع  لوصحم  و  قیمع ، ياه  هاچ  اب  گرزب  ياهرختـسا  اه و  ناتـسلخن  اب  دش  یم  هتفگ  هنیدـم  رد  يا  هقطنم  هب  جاجح  حالطـصا  رد 
. دننک یم  یگدنز  اج  نیا  رد  تاداس  يرشع و  انثا  نایعیش  تسا . تاجیزبس  هویم و  امرخ و  هلحم 

رحب

ص 160) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) اتسور زین  عیسو و  نیمزرس  هب  تسا  یقالطا  رحب  و  تسا ، هرونم  هنیدم  ياه  مان  زا  َب ) )

هرحب

تغل . ) تسا اه  ناتسلخن  اه و  ناتسوب  ياراد  ای  تسپ و  شفارطا  هب  تبـسن  هک  تسا  ینیمز  هرحب  و  تسا ، هرونم  هنیدم  ياه  مان  زا  َب ر ) )
ص 293) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  ص 116 ؛ نیفیرش ، نیمرح  همان ؛

هریحب

( همان تغل  ص 116 ؛ نیفیرش ، نیمرح  ص 160 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم   ) رحب ك )  ) ریغصت تسا ، هنیدم  ياه  مان  زا  ِر ) َب  ( ) ِر َح  ُب  )

ردب

رد هزورما  ردب  . ) خرس يایرد  يرتمولیک  هکم و 45  يرتمولیک  هکم و 310  هب  هنیدم  یمیدـق  هداج  يرتمولیک  رد 150  تسا  یلحم  َب ) )
زا یئزج  تسا و  نآ  عبات  يددعتم  ياهاتسور  تراما و  ياراد  تسا  يرهـش  هنیدم  یبرغ  بونج  رد  يدوعـس  ناتـسبرع  يرادا  تامیـسقت 

نفدم ردب و  هوزغ  دادیور  لحم  ردب  دنا . هتفگ  یصخش  مان  تبسانم  هب  ار  ردب »  » هیمست هجو  دیآ ) یم  رامش  هب  هرونم  هنیدم  تراما  هقطنم 
. تسا دربن  نیا  يادهش 

ردب رازاب 

شورف دـیرخ و  تالماعم و  هب  ادـتبا  بارعا  رازاب  نیا  رد  دـش و  یم  لیکـشت  يرازاب  جـح  ماگنه  هب  ردـب  رد  زور  هس  یلاـس  تیلهاـج  رد 
. دنتخادرپ یم  دوخ  یبهذم  مسارم  يارجا  هب  نآ  زا  سپ  دندز و  یم  تسد  سانجا 
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ردب هوزغ 

شیرق رافک  نیملـسم و  نیب  یمـسر  دربن  نیلوا  هک  داتفا  قافتا  ردـب  یـضارا  رد  ردـب  هوزغ  يرجه  مود  لاـس  ناـضمر  هـعمج 17  زور  رد 
اما دنتشاد ، رتش  بسا و 700  دـندوب و 100  نت  ای 950  اهنآ 900  دوب . نایفـسوبا  اب  گـنج  نیا  رد  نیکرـشم  يربهر  دوش . یم  بوسحم 
زا نت  تداهـش 14  اـهنآ و  زا  نت  تراـسا 70  راـفک و  زا  نت  ندـش 70  هتـشک  اب  گنج  نیا  دنتـشاد . بسا  دـندوب و 2  نت  نیملسم 313 

. دیماجنا مالسا  هاپس  يزوریپ  هب  نیملسم 

ردب هاگترایز 

اب ردب ) ياه  هاچ  يرتم  دص  راهچ  رد   ) ردب يادهش  رازم  دننوفدم . ردب  هوزغ  يادهش  رافک ، نیملسم و  يریگرد  لحم  زا  یمک  هلـصاف  رد 
رانک هب  یمومع  هار  زا  نیمزرـس  نیا  هنیدـم  هب  هکم  هارگرزب  ثادـحا  ریـسم و  رییغت  تلع  هب  ریخا  نارود  رد  تسا . هدـش  روصحم  يراوید 

. دنا هدیدرگ  مورحم  ردب  يادهش  ترایز  زا  هللا  تیب  نارئاز  تسا و  هدش 

ندب

ینابرق دوصقم  دراد و  يدنمونت  رب  تلالد  تسا و  ندب  هدام  زا  هندب  تسا و  هندب  عمج  جح 36 )  ) هللارئاعش نم  مکل  اهانلعج  نادبلاو  ُب ) )
ادـف و یتح  دـننک  جـح  رد  هک  يراتـشک  ره  لماش  ًارهاظ  دـننک و  نابرق  هکم  رد  هک  واگ  رتش و  یلوق  هب  هبرف و  گرزب و  رتش  تسا . جـح 

یناویح نینچ  هک  اج  نآ  زا  و  تسا . هدش  هندب »  » هب ریبعت  دوش  ینابرق  مارحا  هرافک  باب  زا  دـیاب  هک  یناویح  زا  ددـعتم  دراوم  رد  و  هرافک .
تاغل هنومن ؛ ریـسفت  . ) تسا هدش  هیکت  نآ  رب  ًاصوصخم  تسا  رت  بسانم  ارقف  ماعطا  ینابرق و  مسارم  يارب  راد ) تشوگ  قاچ و  گرزب و  )

ص 53) یمالسا ، قوقح  رد  یلام  ياه  تازاجم  همان ؛ تغل  نآرق ؛

هندب

ندب ك ) ( ) َن َد  َب  )

داسفالا ۀندب 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) تسا هدرک  هابت  ار  دوخ  جح  هک  نآ  دنک  نابرق  هک  يرتش  ِا ) ْل  ُت  ) 

شرب

ص 120) تیبلا ، جح  . ) دشاب فلتخم  گنر  اهنآ  رد  ینعی  دشاب  شرب  تارمج  یمر  يارب  اه  گیر  تسا  بحتسم  ُب ) )

هلطرب

دنتـشاد و رـس  هب  فاوط  عقاوم  نیـشیپ  مایا  رد  تسا و  نایدوهی ) يز  هک   ) يزارد هـالک  ( 3 ( ) ِل ُط  َب  ( ) 2  ّ( ) ُط ل ُب  ( ) 1 ( ) ِل َط  ُب  )
( همان تغل  ص 188 ؛ هرمع ، جح و  ص 79 ؛ جح ، کسانم  حیضوت  . ) تسا تاهورکم  زا  هبعک  فاوط  ماگنه  نآ  ندیشوپ 

عقرب
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ص 109) ش 29 ، جح ، تاقیم  ص 102 ؛ یحو ، نیمزرس  نکاما  رد  يریس  . ) دنیوگ ار  هبعک  ِرد  هدرپ  َق ) ُب  )

هکرب

ص 60) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا مزمز  یماسا  زا  ِّك ) ِب  )

هرب

ندوب راربالادـلب  تلع  هب  تسا  هکم  ماـن  . 2 ص 76 ) تاـقبط ، ص 55 ؛ هسیفنلا ، قـالعا  . ) تعفنمرپ ینعم  هـب  تـسا . مزمز  ماـن  . 1 ِّر ) َب  )
هک تسا  یـضیف  تاکرب و  يدایز  نآ  زا  دوصقم  تسا . هنیدـم  ماـن  . 3 ص 123 ) ش 21 ، جـح ، تاقیم  ص 37 ؛ یمالـسا ، راثآ  خیرات و  )

يوبن تاکرب  یهلا و  راونا  ششخرد  لحم  يونعم و  رارسا  همشچرس  هک  اج  نآ  زا  دوش ، یم  ناهج  مدرم  همه  هرونم و  هنیدم  مدرم  لماش 
ص 160) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 116 ؛ نیفیرش ، نیمرح   ) تسا

ثعبلادیرب

ساطوا ك )  ) ای

هساسب

راکزیهرپ اج  نآ  رد  سک  نآ  ره  . 1 هک : تسا  تهج  نآ  زا  ندنار ) ینعم  هب  سب  زا   ) هساسب هیمست  هجو  تسا . هکم  ياه  مان  زا  ِس ) َب  )
ص 71) جح ، لامعا  باوث  . ) دندش یم  كاله  دـندرک  یم  نآ  رد  ملظ  تقو  ره  نوچ  . 2 هماـن ) تغل  . ) درک یم  سب  سب  ار  نارتش  دوبن 

هاگآ ار  یضعب  و  لیف ، باحصا  دننام  دومن  یم  كاله  هدنار و  ار  اهنآ  هناخ  بحاص  دندرک  یم  ار  هبعک  هب  یمارتحا  یب  دصق  هک  اهنآ  . 3
ص 124) قاشع ، هاگداعیم  . ) لوا عبت  دننام  دومن  یم 

قاسب

هکم ياه  مان  زا  یخرب  زاجح . هب  تسا  يرهـش  راج 3 . هنیدـم و  نیب  تسا  ییداو  مان  . 2 یخرب ) معز  هب   ) تافرع رد  یهوک  ماـن  . 1 ُب ) )
ص 46) ش 4 ، جح ، تاقیم  همان ؛ تغل  . ) دنا هتسناد 

تسب

هضور هدش و  عقاو  نآ  رد  هکم  رهش  هک  یعیـسو  تفاسم  تسا . ناما  رد  دوش  دراو  نآ  رد  رـصقم  رگا  هک  تسا  يا  هطوحم  هاگهانپ  َب ) )
. دنتسه تسب  يوبن 

مرح تسب 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) هبعک مرح  ینعی 

هکم تسب 
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ص 31) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف   ) هدش عقاو  نآ  رد  هکم  رهش  هک  تسا  یعیسو  ًاتبسن  تفاسم 

يرشب

ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم  ص 55 ؛ هسیفنلا ، قالعالا  . ) تسا مزمز  ياه  مان  زا  ار ) ُب  )

احطب

( همان تغل   ) هکم يداو  مان  هکم . مان  َب ) )

ایحطب

همان تغل  . 2 همان . تغل  زا 1 . یقرش  لامش  بناج  رد  یبنلادجسم  هعسوت  ماگنه  هب  هک  داهن  عیـسو  يرالات  رب  مود  هفیلخ  هک  یمان  َط ) ُب  )
و دندرک ) شرف  ءارمحلا » ۀصرع   » ياه گیر  هب  ار  نآ  و   ) تخاسب يوبن  فیرش  دجـسم  قوقح . يژولونیمرت  رد  طوسبم  . 3 لطرب .»  » لیذ

فیرش دجسم  هعسوت  ریمعت و  . ) دنکن وهایه  دجسم  رد  یسک  ات  دور  اج  نآ  هب  دنک  تبحص  ایند  روما  رد  دهاوخ  سک  ره  تفگ  ار  مدرم 
ص 102) يوبن ،

هنرع نطب 

هنرع ك )  ) نامه

قیقع نطب 

(1  ) قیقع يداو  ك )  ) نامه

رسحم نطب 

رسحم ك )  ) نامه

هکم نطب 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) هکم نورد  لخاد و 

جو نطب 

ص 42) فلسلا ، براجت  رب  یشاوح  تاقیلعت و  . ) تسا فیاط  رهش  ّج ) َو  )

هثعب

اب هطبار  رد  هک  دنیوگ  ار  يدارفا  . 2 دنیاج . نآ  رد  هنیدم  هکم و  رد  نیلوئسم ، رگید  جاجح و  تسرپرس  هک  دنیوگ  ار  یناکم  . 1 ِث ) ِب  )
. دنتسه یتیلوئسم  ياراد  هدش و  هناور  ناتسبرع  هب  دیلقت  عجارم  ربهر و  فرط  زا  جح  روما 
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هرقب

رد یلام  ياـه  تازاـجم  . ) تسا هدـش  واـگ )  ) هرقب هب  ریبعت  دوش  یناـبرق  مارحا  هراـفک  باـب  زا  دـیاب  هک  یناویح  زا  يدراوم  رد  ِر ) َق  َب  )
ص 54) یمالسا ، قوقح 

هعبرا همئا  هعقب 

یبنلا تیب  لها  هعقب  ك )  ) نامه

یبنلا تیب  لها  هعقب 

ياهانب زا  هعبرا  همئا  هعقب  لصا  تسا . هدوب  نیملـسم  ترایز  هجوت و  دروم  عفترم  يا  هعقب  تروص  هب  هک  عیقب  رد  تیب  لها  رباـقم  ترهش 
ص ش 16 ، جح ، تاقیم  ص 341 ؛ ج 1 ، یسانش ، هنیدم   ) دندرک بیرخت  ار  نآ  اه  يدوعس  تسا . مشـش ) نرق  رد   ) یـضتسملا نبرـصان 

ق) ( ) 153

عیقب

هراشا

هنیدم قرش  تمسق  رد  مالسا  ناهج  یخیرات  ناتسربق  نیرتروهشم  تسا . هنیدم  یخیرات  سدقم و  ناتسروگ  ترهـش  عیقبلا » ۀنج   » ای َب ) )
زیزعلادبع کلم  عراش  هب  لامش  زا : تسا  دودحم  دراد و  رارق  یبنلادجسم  قرـش  يرتم  دودح 200  هلصاف  رد  و  رهـش ) طسو  رد  ًابیرقت  (و 

( یلع ماما  عراش   ) یلاوعلا باب  عراش  هب  بونج  یبنلادجسم ) لباقم   ) رذوبا عراش  هب  برغ  لصیف ) کلم  عراش   ) نیتس عراش  هب  قرش 

عیقب هیمست 

ای و   ) دـشاب ناوارف  تخرد  نآ  رد  هک  دـنتفگ  یم  ار  یعیـسو  ناـکم  دوب . هعقب  ياراد  ناتـسربق  نیا  رباـقم  اریز  تسا ، هدـش  هتفرگ  هعقب  زا 
. دنتفگ یم  دقرغلا  عیقب  ار  نآ  اذل  تشاد و  دوجو  دقرغ »  » هب فورعم  رادراخ  ناتخرد  ناکم  نیا  رد  و  دشاب ) نآ  هشیر 

عیقب هقباس 

لیالبق ناگدرم  مالسا  زا  لبق  دوب و  برثی  لها  ناتسربق  لقن ، قبط  دوب  هدش  عقاو  برثی  زا  جراخ  رد  يدامتم  ياه  لاس  یط  هک  ناکم  نیا 
ناکم نیا  هب  عیقب ، رد  يرجه ) مود  لاس  رد   ) نوعظم نب  نامثع  دسج  نفد  تبسانم  هب  مالـسا  زا  سپ  دندش و  یم  هدرپس  كاخ  هب  نآ  رد 
كاخ هب  نآ  یقرـش  بونج  تمـس  رد  يا  هقطنم  رد  ناملـسم  ریغ  ناگدرم  صاصتخا و  ناملـسم  ناـگدرم  نفد  يارب  ًافرـص  دـش و  هجوت 

بکوک و مان  هب  باحصا  زا  يدرم  ای  بکوک  مان  هب  یمیدق  يدرم  هب  قلعتم  دوب  یغاب  و  . ) تشاد مان  بکوک » شح   » هک دندش  یم  هدرپس 
لصتم عیقب  هب  نیمز  هعطق  نیا  دنتخاس و  ناریو  ار  راوید  غاب و  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  روتـس  هب د  هک  نیا  ات  بکوک ) مان  هب  هیدوهی  ینز  ای 

. درک عیقب  همیمض  ار  نآ  ناورم  یلقن  هب  دش و 

عیقب تلیضف 
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یصاخ تسادق  زا  تسا  مالـسا  ردص  يادهـش  یهلا و  نابرقم  زا  يرایـسب  و  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم زا  یخرب  نفدم  هک  ناتـسربق  نیا 
نم تعافش  زا  ددرگ  نوفدم  عیقب )  ) ام هربقم  رد  هک  یـسک  دومرف  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تیاور  قبط  تسا . رادروخرب 

. تفر یم  ناشترایز  هب  درک و  یم  ترفغم  بلط  ناشیارب  داتسرف و  یم  مالس  عیقب  لها  رب  دوخ  ترضح  دش و  دهاوخ  رادروخرب 

عیقب ریهاشم 

هطوحم رد  برغ  تمس  هیلا  یهتنم  رد  مالسلا ) هیلع  ( ) قداص رقاب و  داجس ، یبتجم ،  ) موصعم ماما  راهچ  سدقم  روبق  ربمایپ . نانیـشناج  . 1
هب ناشـسدقم  رازم  يور  گنـس  راهچ  اـهنت  دراد و  رارق  مه  راـنک  رد  بیترت  هب  راـهچ ) رد  تشه   ) رتم ود  یـس و  دودـح  تحاـسم  هب  يا 

برغ تمـسق  رد  هیقر ) ترـضح  موثلک و  ما  ترـضح  بنیز ، ترـضح   ) یبنلا تاـنب  روبق  ربماـیپ . نادـنزرف  . 2 تسا . بصن  هناـشن  تهج 
همئا روبق  هطوحم  رد  یتیاور  هب  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترضح  رازم  ناتـسربق و  لامـش  تمـسق  رد  میهاربا  ترـضح  رازم  ناتـسربق و 

، هصفح هبیبح : ما  هملس ، ما  هیفص ، ( 1  ) همیزخ تنب  بنیز  شحج ، تنب  بنیز   ) یبنلا جاوزا  زا  نت  هن  روبق  ربماـیپ . نارـسمه  . 3 دشاب . یم 
زا یضعب  دنا . هتسنادن  صخشم  ًاقیقد  ار  اهنآ  دادعت  هچ  رگا   ) تسا عقاو  برغ ) تمسق  رد   ) ناتسربق نیا  طسو  رد  هریوج ) هدوس و  هشیاع ،
رد هللا  لوسر  هب  نیبوسنم  روبق  ربمایپ . ناگتسب  . 4 دنا ). هدش  نفد  لحم  نیا  رد  نت  راهچ  هک  تسا  نیا  ناشرظن  نیشیپ  ناثدحم  ناخروم و 

همیلح ترـضح ، ياه  همع  هکتاع  هیفـص و  همئا ، ) روبق  هطوحم  رد   ) ترـضح يومع  سابع  دـنا : هلمج  زا  تسا ، عقاو  عیقب  فلتخم  طاقن 
هیفنح دمحم  یلقن ، ) قبط   ) ترـضح مع  رـسپ  دنزرف  رایط  رفعج  نب  هللادبع  یلقن ، ) قبط   ) ترـضح مع  رـسپ  لیقع  ترـضح ، هیاد  هیدعس 

هطوحم رد  یمعز  هب   ) ریما ترـضح  ردام  دسا  تنب  همطاف . ترـضح  مالـسلا ، ) امهیلع   ) قداص ماما  نب  لیعامـسا  ترـضح  یلقن ، ) قبط  )
رد مالسا  رد  هک  یسک  نیتسخن  تسا و  دایز  رایسب  باحصا  روبق  ربمایپ . باحـصا  . 5 و ... مالسلا ) هیلع   ) ریما رـسمه  نینبلا  ما  همئا ، ) روبق 

. هرارز نبدعسا  راصنا ، زا  تسا و  نوعظم  نب  نامثع  نیرجاهم  زا  دش  نوفدم  عیقب 

عیقب تابحتسم 

: نوچ ( 2  ) تسا یبادآ  ناشیا  ترایز  يارب  تسا و  دـکؤم  بحتـسم  دـسا ) تنب  همطاف  ترـضح  میهاربا و  ترـضح  و   ) عیقب همئا  تراـیز 
لوخد نذا  دورو  رد  ندرک  لامعتسا  رتوبشوخ  رطع  ندیشوپ  رت  هزیکاپ  ياه  سابل  ندمآ  عوشخ  عوضخ و  اب  ندمآ  مارآ  هتـسهآ و  لسغ 

تقو ندـناوخ  ار  هدراو  ياه  ترایز  اهاعد و  ندروآ  ياج  هب  ترایز  زاـمن  دورو  زا  دـعب  نتـشاذگ  تسار  ياـپ  ادـتبا  دورو  رد  ندـناوخ 
رافغتـسا ندرک و  هبوت  دوخ  ناهانگ  تهج  هب  ندرک  هیده  رهطم  حور  هب  دیجم  نآرق  توالت  باوث  ندومنن  دـنلب  ار  دوخ  يادـص  ترایز 

ندرک كرت  ار  ییایند  نانخس  نتفگن و  هدوهیب  نانخس  ندومن 

عیقب ياه  تمسق 

رهطم مرح  دوب . ابیز  قودنص  حیرض و  ياراد  دبنگ و  کی  ریز  رد  عیقب  هیلا  یهتنم  یبرغ و  تمـس  رد  مرح  هطوحم  روبق  مرح ، هطوحم  . 1
هب مجنپ  نرق  رد  مرح  هاگراب  دبنگ و  یلصا  يانب  دوب . بارحم  ياراد  یلو  تشادن  ارـس  نحـص و  اما  دوب  برد  ود  ياراد  یعلـض و  تشه 

متفه نرق  رد  یسابع و  هللاابدش  رتسم  هلیسو  هب  مشش  نرق  رد  هلمج  زا  يدنچ  تاریمعت  تفرگ و  تروص  یناتسوارب » کلملادجم   » روتـسد
لاوش رد  نویباهو  اما  تفریذپ ، ماجنا  نآ  رد  ینامثع  دومحم  ناطلس  روتسد  هب  يرمق  مهدزیـس  نرق  رد  یـسابع و  هللااب  رـصنتسم  هلیـسو  هب 

رد ار  هنومیم  ربق  یخرب  هک  یلاح  رد  دـنا  هدرک  دای  هنومیم  زا  وا  ياـج  هب  یخرب  . 1 ( 3 . ) دـندرک بیرخت  ار  نآ  يرمق  يرجه  لاس 1344 
دنیاشگ و یم  ار  نآ  یتاعاس  يارب  یـسمش  لاس 1365  زا  دنا و  هتسب  نارئاز  يور  هب  ار  عیقب  ِرد  دوعـس  لآ  هنافـسأتم  .2 دنناد . یم  فِرَس 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 796 

http://www.ghaemiyeh.com


دنتشاد و يا  هرقن  ای  یـسم  ای  ینهآ  ياه  حیرـض  گرزب و  ياهدبنگ  هبق و  قاور و  روبق  زا  یخرب  عیقب  رد  . 3 دنمورحم . دورو  زا  زین  نانز 
هیاپرب نویباهو  هنافسأتم  اما  دومن  یم  صخشم  ار  ربق  نابحاص  ناشن  مان و  هک  دندوب  ییاه  هتشون  گنس  هبیتک و  ياراد  زین  روبق  زا  يرایسب 
تعدب كرـش و  ناونع  تحت  ار  یناشن  رثا و  هنوگره  نآ  عاقب  ریاس  عیقب و  سدـقم  روبق  هب  تبـسن  تراسج  اب  دوخ  ساسا  یب  تادـقتعم 

ۀبق ج  یبن ) نارـسمه  هاگراب  دبنگ و   ) تاجوزلا ۀـبق  ب  یبنلا ) تیب  لها  هعقب   ) هعبرا همئا  هعقب  فلا  تسا : هلمج  زا  هک  دـنا  هدرک  بیرخت 
سابعلا ۀبق   ) هیـسابعلا ۀبق  ه  دوب ) نازحالا  تیب  رب  هک  يدبنگ  نزحلا ، ۀبق   ) نازحالا ۀبق  د  هللا ) لوسر  نارتخد  هاگراب  دبنگ و   ) لوسرلا تانب 

ربق هللا و  لوسر  دـنزرف  میهاربا  ترـضح  ربق  هک  تسا  عیقب  یناـیم  شخب  رد  یتمـسق  ءاـحور ، . 2 ربماـیپ ) يومع  ساـبع  رازم  رب  یبنلا  مع 
نب نامثع  نفد  ماگنه  هک  دوب  لوسر  ترضح  نایب  زا  طاسبنا ) هاگیاج  ینعم  هب   ) احور هیمست  هجو  تسا و  عقاو  نآ  رد  نوعظم  نب  نامثع 

فارطا رد  یهاتوک  راوید  دننوفدم و  عیقب  یلامش  تمسق  رد  هک  تسا  ینادیهش  روبق  هنجلا ، ءادهـش  . 3 ءاحورلا .» هذه  : » دندومرف نوعظم 
كاخ هب  هنیدم  رد  هک  دحا  هوزغ  نادیهش  زا  هتسد  نآ  ینعی   ) دحا يادهش  زا  دندوب  ترابع  نادیهش  نیا  دوب . هدش  هدیـشک  اهنآ  هاگمارآ 

رد هبقع  نب  ملسم  یهدنامرف  هب  هیواعم  نبدیزی  هاپـس  طسوت  يرجه  ای 63  لاس 62  رد  هرح  هعقاو  هک  نانآ   ) هرح يادهـش  و  دندش ) هدرپس 
هب ادتبا  هک  عیقب  یبرغ )  ) لامـش رد  عقاو  تسا  هکتاع ) هیفـص و   ) هللا لوسر  ياه  همع  رباقم  تامعلا ، عیقب  . 4 دندیسر . ) تداهش  هب  هنیدم 
اما دمآ ، رد  ناتـسربق  کی  تروص  هب  دش و  هتـشادرب  راوید  نیا  ًادعب  یلو  دوب  ادـج  نآ  زا  يراوید  هلیـسو  هب  دـقرغلا  عیقب  زا  یئزج  ناونع 

هدرک دای  هکتاع  زا  ناگدنـسیون  زا  کی  چیه  هن  مهدزیـس  نرق  همین  ات  تسا و  نوفدم  هیفـص »  » اهنت لحم  نیا  رد  هک  دنا  هتـشون  زین  ار  نیا 
هب خیرات  نیا  زا  سپ  دـشاب  هک  یـسک  ره  هب  قلعتم  مود  ربق  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دوخ  نیا  و   ) دـنا هدروآ  ار  تامعلا  عیقب  ریبعت  هن  دـنا و 

ص نیفیرش ، نیمرح  . ) نازحالا تیب  ك )  ) ای نزحلا  تیب  . 5 تسین . مولعم  هنیدم  هب  هکتاع  ترجه  یخیرات  رظن  زا  ًالوصا  و  هدمآ ) دوجو 
ص ج 1 ، یسانش ، هنیدم  ص 172 ؛ ج 2 ، ص 155 ، ج 5 ، نیفیرـش ، نیمرح  يامنهار  یلا 330 ؛ ص 315  یمالـسا ، راثآ  خیرات و  162 ؛
ص ص 91 و 92 و ش 4 ، ش 19 ، ص 166 ، ش 11 ، جح ، تاقیم  جح ؛ کسانم  حیـضوت  و 40 ؛ ص 37  ج 18 ، ریدغلا ، 391و 393 ؛

...( و ص 103 ؛ هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  177 و 190 ؛

لیخ عیقب 

( همان تغل  . ) دندش هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نیا  رد  دحا  ناگتشک  هماع  هنیدم ، رد  تسا  یعضوم  َخ ) )

تامعلا عیقب 

عیقب ك )  ) ناتسربق یبرغ  لامش  رد  عقاو  مرکا  ربمایپ  ياه  همع  رباقم  ترهش  َم ) َع  )

دقرغلا عیقب 

عیقب ك )  ) ناتسربق نامه  َق ) َغ  )

یلصم عیقب 

(1 . ) دندروآ ياج  هب  دیع  زامن  اج  نآ  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  لقن  قبط  هک  هنیدم  رد  یعضوم  َصُم ّال ) )

هکب

نامه تسا . هکم  ياه  مان  زا  لقن : فالتخا  هب  نارمع 97 ) لآ  « ) نیملاعلل يده  اکرابم و  ۀکبب  يذـّلل  سانلل  عضو  تیب  لوا  نا  ( » َّك َب  )
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هوـک و ود  ناـیم  تحاـس  تسا . فاـطم  تسا . هبعک  لـحم  تسا . هبعک  تسا . رجح  لـحم  تسا . رجح  هدـش . اـب  هب  لدـب  میم   ) تسا هکم 
تاعاط و تاریخ و  هتـسویپ  ندـش  داـیز  نتفاـی و  ومن  كراـبم ، هکب  ندوب  كراـبم  تسا . مرح  هقطنم  ماـمت  تسا . مارحلادجـسم  تخاـس 

توبث ماود و  ءاـقب و  اـی  دراد . رت  نوزف  یباوث  دوـش  یم  هدروآ  ياـج  هب  اـج  نآ  رد  هک  یتاداـبع  تاـعاط و  ینعی  تسا ، هکب  رد  تاداـبع 
نارازگزامن هجوت  زا  هاگ  چـیه  ای  تسین و  یلاخ  ناگدـننک  تدابع  زا  هاگ  چـیه  ینعی  تسا  هکب  رد  تاـعاط  تاداـبع و  تاریخ و  یمیاد 

هکم 1. رد  مدرم  ندرک  هیرگ  تهج  هب  تسا ، هیرگ ) « ) ءاکب  » زا هکب  هیمـست  هجو  تسین . ادـج  کـفنم و  رواـنهپ  ناـهج  نیا  زا  يا  هشوگ 
كرـش و ناونع  تحت  ار  یناشن  رثا و  هنوگره  نآ  عاقب  ریاس  عیقب و  سدـقم  روبق  هب  تبـسن  تراـسج  اـب  دوخ  ساـسا  یب  تادـقتعم  هیاـپ 
( یبن نارـسمه  هاگراب  دبنگ و   ) تاجوزلا ۀبق  ب  یبنلا ) تیب  لها  هعقب   ) هعبرا همئا  هعقب  فلا  تسا : هلمج  زا  هک  دنا  هدرک  بیرخت  تعدـب 

ۀبق  ) هیـسابعلا ۀبق  ه  دوب ) نازحالا  تیب  رب  هک  يدبنگ  نزحلا ، ۀبق   ) نازحالا ۀبق  د  هللا ) لوسر  نارتخد  هاگراب  دـبنگ و   ) لوسرلا تانب  ۀـبق  ج 
تیعمج ماحدزا  تهج  هب  تسا ، ندـنار ) ماحدزا و  « ) كابت  » زا هبعک . فارطا  لخاد و  رد  ربمایپ ) يومع  سابع  رازم  رب  یبنلا  مع  ساـبعلا 

ناـشکندرگ و نارورغم و  توـخن  رورغ و  ندـش  هتـسکش  تهج  هب  تسا ، نتـسکش ) « ) کـب  » زا فاوـط . ماـگنه  رد  هـبعک و  هاـگیاج  رد 
42 ص 21 ، هکم ، خیرات  نایبلا ؛ عمجم  هنومن ؛ ریـسفت  دئارفلا ؛ ةرئاد  ص 451 و 454 ؛ ج 2 ، ناقتالا ، . ) هکم رد  ناراکمتس  ندش  هتـسکش 

ص 136) ش 4 ، ص 210 ، ش 2 ، جح ، تاقیم  یلا 44 ؛

برعلا دالب 

، هبعک . ) دناوخ یم  نادب  ار  شیوخ  ینوکـسم  نیمزرـس  مالـسا  روهظ  ناوا  نامه  زا  برع  هک  تسا  یمان  برعلا ، ةریزج  ای  َر ) َع  ْل  ُد  ِب  )
ص 3)

طالب

، نآ رارسا  جح و  ماکحا  ص 116 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دوب شورفم  شنیمز  نوچ  تسا  هنیدم  یماسا  زا  . 1 هدش . شرفگنس  نیمزرس  َب ) )
ش 7، جح ، تاقیم  همان ؛ تغل  . ) دنا هدرتسگ  اه  گنس  نآ  رد  هک  رازاب  يوبن و  دجسم  نیبام  هنیدم  رد  تسا  یصاخ  عضوم  . 2 ص 293 )

ص 161)

ءارمح هطالب 

قامسلارجح ك )  ) نامه َح ) ِء  ِط  َب  )

دلب

( عماج گنهرف  ص 5 ؛ هکم ، خیرات  هنومن ؛ ریـسفت   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  . 1 دلب 1 و 2 )  ) دلبلا اذهب  لح  تنا  دـلبلااذهب و  مسقاال  َل ) َب  )
ص 161) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 116 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  . 2

ناطیتسا دلب 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنا هدرک  دای  نآ  زا  جح  باب  رد  صخش ، هاگتماقا  ِا ) )

نمآ دلب 
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زا ار  نآ  تینما  هبعک  يانب  زا  دعب  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  هک  تسا  هکم  هرقب 126 )  ) انمآ ًادلب  اذه  لعجا  بر  میهاربا  لاق  ذا  و  ِم ) )
یعامتجا تینما  حور و  شمارآ  هیام  مه  هک  داد  رارق  نما  زکرم  کی  ار  نآ  درک و  تباجا  زا  وا  ياعد  ادخ  دومن و  تساوخ  رد  دـنوادخ 

هزرابم گنج و  هنوگره  هک  هدش  هدرمـش  مرتحم  نانچ  نآ  نآ ، تینما  یبهذـم  نیناوق  رظن  زا  مه  دـنیآ و  یم  نآ  يوس  هب  هک  تسا  مدرم 
دنشاب تینما  رد  دیاب  رظن  ره  زا  نیمزرس  نیا  تاناویح  یتح  دنتـسه و  ناما  رد  دنرب  یم  هانپ  نآ  هب  هک  یناسنا  دارفا  تسا و  عونمم  نآ  رد 

( هنومن ریسفت  . ) دوشن اهنآ  محازم  یسک  و 

هللادلب

ص 147) ش 4 ، جح ، تاقیم   ) تسادخ رهش  نوچ  تسا  هکم  مان  ُد ّال ) َل  َب  )

یلاعت هللادلب 

ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) تسا هکم  ياه  مان  زا 

نیمالادلب

ادـخ مرح  نما و  هقطنم  ناونع  هب  تیلهاـج  رـصع  رد  یتـح  هک  تسا  همظعم  هکم  زا  هیاـنک  نما ، رهـش  نیت 3 )  ) نیمـالا دـلبلااذه  و  َا ) ْل  ) 
تینما رد  دندیـسر  یم  نیمزرـس  نآ  هب  یتقو  نالتاق  نامرجم و  یتح  تشادن  يرگید  هب  ضرعت  قحاج  نآ  رد  یـسک  هدـش و  یم  هدرمش 
تینما زا  ناسنا  هب  دـسر  هچ  ات  ناگدـنرپ  ناتخرد و  تاناویح و  اج  نیا  رد  دراد . يا  هداـعلا  قوف  تیمها  نیمزرـس  نیا  مالـسا  رد  دـندوب .

هبعک تسا . هدوب  نآ  عامتجا  انب و  نیلوا  يزکرم و  هتسه  هک  تسا  نآ  کسانم  هبعک و  رهش  نیا  تینما  أشنم  دنشاب . یم  رادروخرب  یصاخ 
قح مدرم  قیرط  نیا  زا  ات  هدومن  نایب  حرـش و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  دیحوت  هتفای  رولبت  لثمت و  تروص  شماکحا  بادآ و  اب 

مکح موکحم  طقف  دنیوگ و  کیبل  ار  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  توعد  دنرآ و  نامیا  دنوادخ  هدارا  تافص و  تاذ و  ییاتکی  هب  وج 
قوقح و صیخـشت  میظنت و  عیرـشت و  أدبم  یلمع  يرکف و  دیحوت  نیمه  دندرگ . تسا  ریخ  لدـع و  نامه  هک  وا  ماکحا  هدارا و  يرجم  و 

( نآرق زا  يوترپ  گنهرف  هنومن ؛ ریسفت  . ) تسا یعامتجا  يدرف و  تینما  بجوم  ناسکی و  هنالداع و  هبناج و  همه  دودح 

مارحلادلب

ملظ و يور  زا  دنک ، نآ  دصق  سک  ره  . 2 تسا . نآ  ندش  یناف  ای  هانگ  ندش  مک  صقن و  لحم  . 1 هک : نآ  هطساو  هب  تسا . هکم  َح ) ْل  ) 
ص 147) ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 251 ؛ نیعبرا ، حرش  . ) دنشاب یم  نومأم  نآ  رد  مدرم  تسا و  نمیا  . 3 ددرگ . یم  كاله  ناودع 

هللا لوسر  دلب 

ص 161) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا 

دجاسملادلب

ص 7) همانژیو 75/9/20 ، يرهشمه ،  ) دنسانش یم  دجاسملادلب  ار  هرونم  هنیدم  ِج ) َم  ْل  ) 
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( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دشاب هدش  نآ  رد  ندرک  جح  رذن  هک  یلحم  ِّن ) ) 

راسیلادلب

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنشاب هدش  عیطتسم  ندرک  جح  يارب  اج  نآ  رد  هک  یلحم  َي ) ْل  ) 

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

( دئارفلا ةرئاد  هنومن ؛ ریسفت  . ) دنیوگ ار  همظعم  هکم 

هقزورملا ةدلب 

ش جح ، تاقیم  « ) تارمثلا نم  هلها  قزرا  و   » هب درک  اعد  ار  هکم  لها  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  نوچ  دـنیوگ  ار  هکم  ِق ) َم  ْل  ُت  ) 
ص 123) ، 21

هبیش ینب 

تنادس ك )  ) ماقم رد  ینادناخ  ِب ) َش  )

هدوب نآ  ندیسوب  مالتسا و  هب  دّیقم  هللا  لوسر  اه  لقن  قبط  هتفرگ و  رارق  شرافس  دروم  دوسالا )  ) رجح ندیسوب  تایاور ، رد  َج ) َح   ) رجح ندیسوب 
ادخ ص 91) هناخ  نارئاز  اب  هارمه   ) دنا

هرهب

( . هکم ص 246 همانرفس   ) هدح ك )  ) نامه ِر ) َب  )

تیب

نا . 3 هرقب 125 )  ) سانلل ۀباثم  تیبلا  انلعج  اذا  و  . 2 نارمع 97 ) لآ   ) تیبلا ّجح  سانلا  یلع  هللاو  . 1 هبعک . يارب  نآرق  رد  تسا  یمان  َب ) )
نارمع 96) لآ   ) ًاکرابم ۀّکبب  سانلل  عضو  تیب  لوا 

یبنلا یبا  تیب 

هغبانلاراد ك )  ) نامه َّن ) ِب  َا  )

لیعامسا تیب 

جح ش 9 ص 128) تاقیم  « ) لیعامسا تیب  رجحلا  ( : » مالسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  تایاور  رد  تسا  رجح 

نازحالا تیب 

اهیلع  ) ارهز همطاف  ترـضح  هودـنا  نزح و  راهظا  لحم  هک  نآ  تهج  هب  هنیدـم  رد  تسا  یناـکم  ترهـش  نزحلا » تیب   » اـی و  َا ) ْل  ُت  َب  )
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نکاما عاقب و  زا  یکی  ناونع  هب  نزحلا » تیب   » زا هنیدـم  ناحایـس  ناخروم و  تسا . هدوب  هنامز  عاـضوا  زا  هوکِـش  ردـپ و  قارف  رد  مالـسلا )
تیب لها  رب  هتفر  دادبتسا  رب  تسا  يرگید  دنـس  دوخ  نیا  هک   ) هدش فالتخا  یخیرات  هطقن  نیا  ناکم  نییعت  رد  اما  دنا . هدومن  دای  یترایز 
عقاو رهش  لخاد  رد  هنیدم  رهش  شرتسگ  اب  هک  تسا  هدوب  عیقب  قرشم  تمـس  رد  هنیدم و  جراخ  رد  نازحالا » تیب   » یخرب لقن  هب  یحو . )
تیب  » هک رظن  نیا  يارب  اـما  تسا ) هتفر  نیب  زا  ناـکم  نـیا  راـثآ  هنیدـم ، رهـش  یناـمتخاس  ياـه  هعـسوت  رد  رخاوا  نـیا  رد  سپـس  و   ) دـش
عیقب رد  هنیدم و  لخاد  رد  نزحلا » تیب   » يرایسب لقن  هب  درادن و  دوجو  هتشذگ  نورق  زا  يدنتسم  ذخأم و  هدوب  هنیدم  جراخ  رد  نازحالا »

ًالامتحا هک  هتـشاد  یکچوک  حیرـض  ینامثع  نارود  رد  هدوب و  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  ربق  کیدزن  ای  همئا و  روبق  ترواجم  رد  و 
مدهنم زیزعلادبع  کلم  رما  هب  يرمق  لاس 1344  رد  یلقن  قبط   ) دنا هدومن  بیرخت  عیقب  روبق  ریاس  هاگراب  قاور و  دـننامه  ار  نآ  نویباهو 
دوجوم خیرات  نیرت  یمیدـق  هک  « ) هنیدـملا خـیرات   » رد شراتفگ  زا  يرجه ) یفوتم 262  دـلوتم 173   ) يریمن هبـش  نب  رمع  . 1 دیدرگ . )

تایح لاح  دننام  يرجه  لاس 61  ات  نازحالا  تیب  هک  نیا  یکی  دیآ . یم  تسد  هب  حوضو  هب  بلطم  ود  عیقب  هرابرد  تسا ) هنیدـم  هرابرد 
رب مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح  صخـشم و  نیعم و  تسا  هدوب  یلحم  رداچ و  همیخ و  تروص  هب  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز ترـضح 

ياراد موـس  نرق  لـئاوا  مود و  نرق  رخاوا  رد  نارود و  نـیا  زا  سپ  نازحـالا  تـیب  هـک  نـیا  رگید  تـشاد و  ماـمتها  تیاـنع و  نآ  ظــفح 
همانرفـس رد  هدرک  ترایز  ار  عیقب  هنیدم و  هک  برع  فورعم  حایـس  يرجه ) یفوتم 614  دلوتم 540   ) ریبج نبا  . 2 تسا . هدوب  نامتخاس 

تیب هب  هک  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رتخد  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف هب  بوسنم  تسا  يا  هناخ  : » دیوگ یم  عیقب  حیضوت  نمـض  دوخ 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) یفطـصم دوخ  ردـپ  تلحر  گوس  رد  مالـسلا ) اهیلع   ) وناب نآ  هک  تسا  هناخ  نیمه  دـنیوگ  تسا و  فورعم  نزحلا 

خروم يرجه ) یفوتم 911  دلوتم 844 ،  ) يدوهمس . 3 تسـشن .» میاد  هودنا  هب  دش و  هناخ  نآ  مزالم  يرید  تفرگ و  اوأم  نآ  رد  ملـسو )
اـشاپ تعفر  میهاربا  يرجه و  مهدزیـس  نرق  رخآ  رد  هنطلـسلا ) دـمتعم   ) ازریم داهرف  . 4 دـناد . یم  عیقب  رد  ار  نازحالا  تیب  رـصم  روهـشم 

يامنهار و 126 ؛ ص 121  ش ،  جـح ، تاـقیم  . ) دـنا هدرک  داـی  عـیقب  رد  نازحـالا  تیب  زا  يرمق  يرجه  لیاوا 14  رد  يرـصم  جاحلاریما 
ص 245) ریبج ، نبا  همانرفس  ص 50 ؛ یحو ، نیمزرس  نکاما  رد  يریس  یمالسا ؛ راثآ  خیرات و  ص 168 ؛ ج 5 ، نیفیرش ، نیمرح 

مقرالا تیب 

مقرالاراد ك )  ) نامه َق ) َا  ْل  ) 

مالسالا تیب 

مقرالاراد ك )  ) نامه ِا ) ْل  ) 

هللا تیب 

...( و همان ؛ تغل   ) هدش بستنم  دنوادخ  هب  هک  تسا  هناخ  نیا  تفارش  زا  يا  هناشن  دشاب و  یم  نآ  ياه  مان  نیرتروهشم  زا  هبعک و  ّال ) ) 

مارحلا هللا  تیب 

. دنیوگ ار  هبعک 

مارحلا تیب 

راکش تمرح  تهج  هب  تسا  هبعک  . 2 نآ . تمرح  تشادگرزب  تهج  هب  تسا  هبعک  . 1 هدئام 97 )  ) مارحلا تیبلا  ۀبعکلا  هللا  لعج  َح ) ْل  ) 
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ج 7 ص ص 38 ؛ ج 2 ، نایبلا ، عمجم  . ) نآ رد  نیکرـشم  ندـش  لـخاد  ندوب  مارح  تهج  هب  تسا  هبعک  . 3 نآ . راجـشا  عطق  تاناویح و 
(186

مرحلا تیب 

ل) ( ) همان تغل   ) هللا تیب  مارحلا . تیب  َر ) َح  ْل  ) 

نزحلا تیب 

ص 394) ج 1 ، یسانش ، هنیدم  همان ؛ تغل   ) نازحالا تیب  ك )  ) نامه ( 2 ( ) ُح ْل  ( ) 1 ( ) َز َح  ْل  ) 

اعدلا تیب 

( جاردننآ گنهرف   ) همظعم هکم  ُّد ) ) 

لوسرلا تیب 

ص 116) نیفیرش ، نیمرح   ) تسا هنیدم  یماسا  زا  َّر ) ) 

خیشلا تیب 

ص 30) هیباهو ، هقرف  . ) هیباهو هقرف  سسؤم  باهولادبع  نب  دمحم  خیش  نادناخ  ترهش  َِش ) ) 

هولصلا تیب 

ص ادـخ ، هناخ  هار  رد  . ) تسا اج  نآ  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ربنم  بارحم و  هک  ربمغیپ  دجـسم  ناتـسبش  ـال ) َّص  ) 
(188

حارضلا تیب 

طوبه نیمز  هب  مالسلا ) هیلع   ) مدآ ترـضح  نوچ  دندرک و  یم  نآ  فاوط  هکئالم  هبعک و  هناخ  عضوم  رد  دوب  يا  هناخ  یتیاور  هب  ُّض ) ) 
( . ص 277 ج 2 ، نیقداصلا ، جهنم   ) دندرب مراهچ  نامسآ  هب  ار  نآ  نافوط  نامز  رد  دش و  نآ  فاوط  جح و  رومأم  دومن 

قیتعلا تیب 

دـنمان و یم  قیتـع  ار  اـبیز  مرکم و  زیچ  ره  نوچ  تفارـش ، تمارک و  تهج  هب  تسا ، هبعک  . 1 جـح 29 )  ) قیتعلا تیبلاـب  اوفوطیلو  َع ) ْل  ) 
رد دـنوادخ  شتـسرپ  يارب  هک  تسا  يا  هناـخ  نیتسخن  هبعک  قیتع . )  ) تمدـق تهج  هب  تسا ، هبعک  . 2 دراد . ار  تیزم  ود  نیا  مـه  هـبعک 
رد و   ) مدرم کـلم  زا  تسا  دازآ  هبعک  و  قیتع ) ( ) 3  ) يدازآ تهج  هب  تسا ، هـبعک  . 3 تسا . دیحوت  نوناک  نیرت  یمیدق  دـش و  انب  نیمز 

ترایز هک  نیا  ای  دش ) هدرب  نامسآ  هب  هک   ) نافوط رد  ندیدرگ  قرغ  زا  ای  نارابج  طلست  زا  ای  تسا ) هتـشادن  یکلام  ادخ  زج  ینامز  چیه 
ج 1، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  ص 26 ؛ هکم ، خیرات  نآرق ؛ صـصق  هنومن ؛ ریـسفت  نایبلا ؛ عمجم  . ) تسا دازآ  منهج  شتآ  زا  نآ  هدننک 
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ص 157)

سورعلا تیب 

( جاردننآ گنهرف  . ) تسا همظعم  هکم  زا  هیانک  َع ) ْل  ) 

رومعملا تیب 

يا هناخ   ) یبیغ ملاوع  رد  تسا  هبعک  یلاثم  تقیقح  . 2 تسا . دابآ  جح  ماجنا  اب  هک  تسا  هبعک  هناخ  . 1 روط 4 )  ) رومعملا تیبلا  و  َم ) ْل  ) 
؛ نآرق تاغل  . ) تسا دابآ  ادـخ  رکذ  ناـمیا و  اـب  هک  تسا  نمؤم  بلق  هناـخ  . 3 تسا . هکئـالم  دجـسم  نآ  و  هبعک ) ربارب  تسا  نامـسآ  رد 

( جاردننآ گنهرف  هنومن ؛ ریسفت 

رعشم رد  هتوتیب 

ریذپان کلمت  لقتـسم و  دازآ و  هبعک  . 3 همان . تغل  طبض  . 2 ص 245 . ریبج ، نبا  همانرفس  طبـض  رد 1 . ندرب  رـس  هب  بش  جح  مسارم  رد 
ار هبعک  فیلکت  قح و  دنک . فیلکت  نییعت  هبعک  يارب  هک  درادن  مه  قح  دناوت و  یمن  یللملا  نیب  عجرم  تلود و  یـصخش و  چیه  تسا و 

. رعشم رد  فوقو  ك )  ) تسا مارحلا  رعشم  سب . تسا و  هدرک  نیعم  مالسا  طقف  طقف و 

ینم رد  هتوتیب 

. ینم رد  فوقو  ك )  ) تسا ینم  رد  ندرب  رس  هب  بش  جح  مسارم  رد 

ءادیب

( کیبل  ) هیبلت هب  ار  ادص  تسا  بحتسم  لحم  نیا  زا  روبع  ماگنه  دنتسه  مرحم  هک  ینادرم  هرجش . دجسم  یلیم  کی  رد  تسا  یلت  ْي ) َب  )
ص 90؛ كرادم ، اب  یسراف  هقف  . ) نک دنلب  ار  هیبلت  زاوآ  ءادیب  زا  يراوس ، رگا  هک  تسا  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  و  دننک . دنلب 

ص 57) جح ، همانگنهرف  لئاسم و  زا  هدیزگ 

نیمارحالا نیب 

، ندیـشارت رـس  لثم  یلاـمعا  نآ  یط  هک  دـنیوگ  ار  عتمت ) جـح  مارحا  عتمت و  هرمع  مارحا  ینعی   ) جـح مارحا  ود  نیب  هلـصاف  َم ) ِا  ْل  ُن  َب  )
ص ش 12 ، جـح ، تاقیم  . ) تسین زیاج  هشیمه )  ) مرح هاـیگ  تخرد و  ندـنک  هشیمه )  ) مرح رد  دیـص  هکم ، زا  نتفر  نوریب  هدرفم ، هرمع 

(73

نیمرحلا نیب 

( همان تغل   ) مرح ود  نایم  َم ) َر  َح  ) 

پ

هراشا
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برب  » رایسب بارعا  تسا و  هبعک  ياه  مان  زا  . 2 ص 147 ) ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 36 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  . 1
ص 60) ج 1 ، مالسا ، لصفم  خیرات  . ) دندروخ یم  مسق  ۀنیبلا » هذه 

هبعک هدرپ 

ار هبعک  یجراـخ  تمـسق  شوـپور )  ) شـشوپ هبعک ،» نهاریپ  «، » هبعک راتـس  «، » هبعک هعماـج  «، » هـبعک توـسک  «، » تیبـلا باـجح  ( » ِد َپ  )
یناسک زا  دراد و  دوجو  يدایز  فالتخا  دوب  هچ  ششوپ  سنج  دمآرب و  هبعک  ندیناشوپ  دصرد  یـسک  هچ  راب  لوا  هک  نیا  رد  و  دنیوگ ،

هیلع  ) مدآ ترضح  یتیاور ، ساسا  رب  دنا . هدرب  مان  مالسلا ) هیلع   ) ناندع رجاه و  ترضح  لیعامـسا و  ترـضح  میهاربا و  ترـضح  نوچ 
امرخ هتفاب  زا  ار  هبعک  نهاریپ  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  دـیناشوپ و  ییوم  نهاریپ  اـب  ار  نآ  داـهن  ار  هبعک  هناـخ  ساـسا  هک  مالـسلا )

ششوپ . 1 ناخروم : رظن  قبط  هبعک  ششوپ  یخیرات  هقباس  اما  درک . شنهاریپ  یبطق  هچراپ  اب  مالـسلا ) هیلع   ) نامیلـس ترـضح  تخاسب و 
یلاوح ای  يدالیم  مجنپ  نرق  رد  یلقن  هب   ) وا ناـمز  و  برک ) وبا  دعـسا  یلقن  هب   ) وا ماـن  هراـبرد  هک  هدـش  هداد  تبـسن  يریمح  عَُّبت  هب  هبعک 
ندرک ناریو  دصق  دش و  هکم  دراو  نمی  ياشگناهج  ناهاشداپ  زا  عبت  صصق ، بابرا  هتـشون  هب  تسا . فالتخا  ترجه ) زا  لبق  لاس   220

زا رگا  هک  داد  صیخشت  شنامزالم  زا  یمیکح  دندش . زجاع  وا  نامرد  زا  ءابطا  هک  یمسق  هب  دش  يدیدش  ماکز  راچد  نکل  دومن  ار  هبعک 
يارب دراد و  مرتحم  ار  هبعک  هناخ  هک  درک  رذن  دش و  دصق  زا  فرصنم  عبت  دش و  دهاوخ  نامرد  دنک  رافغتـسا  دوش و  نامیـشپ  دوخ  دصق 

زا نت  ود  طـسوت  هبعک  شزرا  زا  یهاـگآ  بـسک  رثا  رب  هـکم  هـب  دورو  زا  لـبق  عـبت  رگید  یلقن  هـب  . ) دـهد بـیترت  ینهاریپ  شـشوپ و  نآ 
ياه هچراپ  اب  دـعب  و  سالپ ) مان  هب   ) یمیخـض هچراپ  اب  لماک  روط  هب  ار  هبعک  راب  لوا  عبت  دـش . ) دراو  هکم  هب  مارتحا  نامیا و  اب  نانهاک ،

هب تفرگ ). رارق  مدرم  عبت و  نانیـشناج  يوریپ  دروم  هبعک  ندیناشوپ  وحن  نیا  هب  و   ) دیناشوپ هَْطیَر ) لئاصو  ءالم  ِرفاعَم  ياه  مان  هب   ) يرتهب
ات دشن  هدیناشوپ  هبعک  عبت  زا  دعب  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیناشوپ . ار  هبعک  هک  تسا  یسک  نیلوا  مالسا ) ربمایپ  متسیب  دج   ) ناندع زین  یمعز 

یـششوپ هبعک  يارب  يدایز  تدم  تشذگ  زا  سپ  ناندع  نوچ  و  دشاب ) هدوب  عبت  زا  دـعب  ناندـع  ینامز  ظاحل  زا  رگا  هتبلا   ) ناندـع نامز 
یکدنا تاعالطا  مالسا  نامز  ات  عبت  نارود  زا  تیلهاج . دهع  . 2 دومن . ششوپ  ار  هبعک  هک  دنا  هتسناد  یسک  نیتسخن  ار  وا  اذل  درک  هدامآ 
دیدجت زا  دعب  دنتشاد و  تکراشم  هبعک  توسک  هیهت  رد  تیلهاج  نامز  رد  برع  لیابق  هک  دنا  هدروآ  تسا . تسد  رد  هبعک  ندیناشوپ  زا 

یمهس لیابق  يارب  هبعک  نهاریپ  هیهت  يارب  بالِک  نب  یَُـصق  هک  نیا  ات  تفرگ  یم  تروص  اهنآ  طسوت  شـشوپ  شیرق ، طسوت  هبعک  يانب 
هب هریغم  نب  ۀعیبروبا  هک  نیا  ای  و   ) دـندیمان یم  لدـع  ار  شیرق  نامز  شـشوپ  اذـل  دوش و  هدـناشوپ  مدرم  مومع  هنیزه  اب  هبعک  ات  داد  رارق 

یلاس مریگ و  یم  هدـهع  هب  ار  هبعک  شـشوپ  ییاهنت  هب  دوخ  یلاس  تفگ  شیرق  هب  هک  دیـسر  تورث  زا  يا  هجرد  هب  نمی  اب  تراجت  لیلد 
ار وا  شیرق  دـیناشوپ و  یم  ار  هبعک  ییوکین  رایـسب  ینمی  يربح  هچراپ  اـب  دوب  هدـنز  اـت  سپ  نآ  زا  دـیناشوپب و  ار  نآ  یگمه  امـش  رگید 

هچراپ  ) جابید اب  ار  هبعک  هک  دـنناد  یم  یـسک  نیتسخن  ار  بالک  رفعج  نب  دـلاخ  مالـسا  زا  شیپ  تیلهاج و  نارود  رد  داهن . ) ماـن  لدـع 
ندرک ادـیپ  رد   ) شرذـن تلع  هب  هک  دـننک  یم  داـی  ینز  نیتسخن  ناونع  هب  بلطملادـبع  نب  ساـبع  رداـم  هَلیَُتن »  » زا دـیناشوپ و  یمـشیربا )

دوخ درک  هوسک  هبعک  هب  هک  یـسک  نیلوا  مالـسا  رـصع  رد  مالـسا . ردص  . 3 دـیناشوپ . جابید ) اب   ) ار هبعک  ساـبع ) شا  هدـشمگ  كدوک 
هماج زین  رکبوبا  دناشوپ و  ینامی  هچراپ  اب  لاملا ) تیب  هنیزه  اب   ) ار هبعک  هکم  حتف  زا  دعب  هک  دوب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ 

هک تشون  رـصم  رد  دوخ  لـماع  هب  وا  دوب . یطاـبق  سنج  زا  هبعک  هدرپ  رمع ، ناـمز  رد  داد . رارق  هبعک  رب  يرـصم ) هچراـپ  یعون   ) یطاـبق
نایجاح نایم  یکچوک  تاعطق  رد  یمیدـق  هدرپ  داد و  یم  روتـسد  ون  يا  هدرپ  هلاس  همه  وا  دـنا  هتـشون  دوش . هتفاب  اج  نآ  رد  هبعک  هوسک 

افتکا یطابق  هماج  هب  اه  لاس  زا  یکی  رد  هک  نیا  ات  دوب  ینامی  درب  زا  یهاـگ  یطاـبق و  سنج  زا  هوسک  ناـمثع  ناـمز  رد  دـش . یم  میـسقت 
هبعک رب  يرگید  رب  یکی  هماج  ود  مالـسا  رد  هک  دنناد  یم  یـسک  نیتسخن  ار  وا  اذل  و   ) دیناشوپ نآ  رب  ینامی  درب  زا  يرگید  هماج  درکن و 
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یم هداتـسرف  قارع  زا  هلاس  همه  تیب  هوسک  مالـسلا ) امهیلع   ) قداص ماـما  زا  یتیاور  قبط  ناـنمؤم  ریما  یلع  ترـضح  ناـمز  رد  داد ). رارق 
وا دـنا  هتـشون  دومن . شـشوپ  هار  هار  ینامی  ياه  هچراپ  اب  ًادـعب  تخیوایب و  ریرح  ناتک و  زا  يا  هدرپ  ادـتبا  هیواعم  ناـیوما . دـهع  . 4 دش .

( اروشاع زور  رد   ) ابید هماج  و  ناضمر ) هام  نایاپ  رد   ) یطابق هماج  دومن . ضیوعت  راب  ود  لاس  رد  ار  هبعک  هماـج  هک  تسا  یـسک  نیتسخن 
يافلخ روتسد  هب  نایـسابع . دهع  . 5 دـندیناشوپ . یم  ابید  یطابق و  ياه  هچراپ  اـب  ار  هبعک  زین  يوما  ياـفلخ  رگید  دـیناشوپ و  یم  هبعک  رب 
تفاب رد  یگمه  هک  اطـش »  » و هنوت »  » هدـکهد ود  رد  هاگ  و  سینت »  » رهـش رد   ) رـصم رد  مشیربا  عاونا  نیرتاهبنارگ  زا  هبعک  هماج  یـسابع ،

زا هک   ) هبعک نامداخ  تساوخرد  هب  یـسابع  يدهم  يرجه  لاس 160  رد  دش . یم  هیهت  دنتشاد ) ییازـسب  ترهـش  تمیق  نارگ  تاجوسنم 
زا ار  اه  ششوپ  همه  هماج  کی  زج  ات  داد  روتسد  دنتشاد ) تیاکش  تیب  فقس  يزیر  ورف  فوخ  زا  هبعک  مه  يور  رب  ياه  ششوپ  مکارت 

هماج يدهم  رما  هب  لاس 161  رد  دوش . ایهم  سینت »  » ياه هتفاب  تروص  هب  رـصم  یطابق  زا  هبعک  هدرپ  ات  داد  روتـسد  دـنرادرب و  هبعک  يور 
ششوپ يرگید  رب  یکی  مشیربا ) زخ و  یطابق ،  ) هماج هس  هلیـسو  هب  ار  هبعک  هک  تسا  یـسک  نتیـسخن  وا  دیدرگ . ایهم  هبعک  يارب  يرگید 

هبعک رب  دیفـس  يابید  زا  يا  هماج  نومأم  رما  هب  لاس 206  رد  دنتخادنا . هبعک  رب  رصم  یطابق  زا  هماج  نوراه  روتـسد  هب  لاس 190  رد  داد .
یطابق هماج  هجح ، ) يذ  مهن  زور  رد   ) خرـس يابید  زا  يا  هماج  دـنداد ؛ یم  رارق  هبعک  رب  هماـج  هس  لاـس  ره  رد  سپ  نآ  زا  و  دـنتخیوآ ،

هماج ار 170  يرمق  ات 244  ياه 200  لاس  نیب  هبعک  ياـه  هماـج  دادـعت  یقرزا  ناـضمر . ) رد 27   ) دـیپس ياـبید  بجر ، ) هاـم  لوا  رد  )
زا دـش . یم  هدـناشوپ  هبعک  رب  هماج  راهچ  ات  هاگ  هماج و  کی  زا  شیب  لاس  کـی  رد  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  هتفگ  نیا  زا  هدرک و  شراـمش 
زا هاگ  . ) دیدرگ یم  لاسرا  نانچمه  ناهاشداپ  نارادنامرف و  ماکح و  يوس  زا  هبعک  هماج  داهن  فعـض  هبور  نایـسابع  تلود  هک  یماگنه 

دحاو نآ  رد  هاگ  جـح ، رد  اهنآ  یمـسر  ناگدـنیامن  یمطاف  یـسابع و  يافلخ  تباقر  جوا  رد  و  ناریا ) زا  هاگ  نمی ، زا  هاـگ  رـصم ، يوس 
، دـشن هداتـسرف  هبعک  يارب  يا  هدرپ  یمالـسا  ياـهروشک  يوس  زا  نوچ  يرجه  لاـس 532  رد  دـنتخیوآ . یم  هبعک  رب  ار  دوـخ  ياـه  هدرپ 
573  ) یـسابع هللا  نیدلارـصان  دـیناشوپ . نآ ) زج  و   ) يربح يا  هماج  اب  ار  هبعک  تشم ، ار  مساقلاوبا  خیـش  مان  هب  لصالا  یناریا  یناـگرزاب 

هبعک يارب  يا  هماج  ناونع  هب  هایس  يابید  ماگنه  نآ  زا  تسارایب و  هایس  يابید  زا  يا  هماج  هلیسو  هب  ار  هبعک  هک  دوب  یسک  نیتسخن  ( 622
هب  ) ار هبعک  هماج  سابع  ینب  طوقـس  زا  دـعب  هک  تسا  یهاشداپ  نیتسخن  نمی ، هاشداپ  فسوی  رفظم  کـلم  اـه . ینمی  . 6 دیدرگ . لومعم 

تردق و شیازفا  تلع  هب  اه  لاس  زا  یضعب  رد  دیناشوپ و  یم  هماج  ار  هبعک  رصم  ناهاشداپ  هارمه  هب  لاس  نیدنچ  وا  داتـسرف . لاس 659 )
( يرمق يرجه  متفه  نرق  رد   ) زاجح رب  رـصم  كولم  يالیتسا  اب  رـصم . کـیلامم  دـهع  . 7 داد . یم  ماـجنا  ار  راـک  نیا  ییاـهنت  هب  شذوفن 
( يرجه لاس 661  هب   ) ار هبعک  هک  تسا  يرصم  هاشداپ  نیتسخن  يراُدق  دنب  ( 1  ) سَرْبَیب ناطلس  دمآ . رد  اهنآ  راصحنا  رد  هبعک  ندیناشوپ 

نیطالس دومن و  فقو  يوبن ) هرجح  هدرپ  و   ) هبعک هدرپ  هیهت  تهج  رصم  رد  ار  هدکهد  هس  ( 746 743  ) لیعامسا حلاص  کلم  دیناشوپ و 
زا کیلامم  نارود  هبعک  هماج  نیرخآ  دنتـشاد و  یم  لاسرا  لاس  ره  رد  هبعک  هژیو  ار  یهایـس  هماج  هراومه  فقو  نیا  زاـغآ  زا  کـیلامم 

( يرجه مهد  نرق  زا   ) رـصم زاجح و  رب  اه  ینامثع  طلـست  اب  ناینامثع . دهع  . 8 دش . هداتسرف  يرجه ) رد 922   ) ياب ناموط  فرـشا  يوس 
یم هیهت  هایـس ) گـنر  هب  ًـالومعم  و   ) جاـبید ریرح و  زا  رـصم  رد  هبعک  هدرپ  اـه  یناـمثع  نارود  رد  دـیدرگ . ناـنآ  يراـصحنا  هوسک  هیهت 
لاس هب   ) تشاد لاسرا  هیهت و  رصم ) رد   ) ار هبعک  هماج  هک  تسا  ینامثع  ناطلس  نیتسخن  رصم  رب  الیتسا  اب  ینامثع  میلـس  ناطلـس  دیدرگ .
هدرپ و   ) هبعک هدرپ  هـیهت  فـقو  يرادـیرخ و  ار  يرـصم  هدـکهد  تـفه  يرجه ) لاـس 947  رد   ) ینوناـق نامیلـس  ناطلـس  و  يرجه )  923

، هدرپ هیهت  يارب  رـصم  کیلامم  زا  یلیعامـسا  حـلاص  کلم  طسوت  یلبق  هدـش  فقو  هدـکهد  هس  رب  بیترت  نیا  هب  و   ) دومن يوبن ) يرجح 
هب یصاخ  تافیرـشت  اب  رـصم  زا  همه  هدش  دای  فاقوا  دمآ  رد  لحم  زا  ینامثع  نارود  لوط  رد  هبعک  هماج  ( 2 ( ) دش هدوزفا  هدکهد  تفه 

طلست اب  اه . يدوعس  دهع  . 9 دوب ). هدش  فرصت  نایوسنارف  طسوت  رصم  هک  یلا 1215  ياه 1213  لاس  لوط  رد  زج   ) دش یم  لمح  هکم 
يرجه مهدراهچ  نرق  رخاوا  رد  هک  نیا  ات  دیدرگ  یم  لمح  هکم  هب  دش و  یم  هتخاس  رصم  رد  نانچمه  هبعک  هدرپ  ناتسبرع  رب  دوعس  لآ 

هبعک هدرپ  نتفاب  هک  اج  نآ  زا  بیترت  نیا  اب  ددرگ . یم  ضیوعت  هلاس  ره  هدش و  هتفاب  یلکشم ) یعیبط  ریرح  زا   ) هکم دوخ  رد  هبعک  هوسک 
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هب هداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  دوخ  ات  دیشوک  يدوعس  تلود  دشاب ) یم  راختفا  هیام  نآ  هدنفاب  يارب  و   ) هتشاد تیمها  رایـسب  یـسایس  رظن  زا 
ات داد  ناـمرف  يرمق  يرجه  لاس 1346  رد  يدوعـس  زیزعلادـبع  سپ  دـنک ؛ عطق  ینید  روما  هنیمز  رد  ار  اـه  تلود  ریاـس  ذوفن  هلیـسو  نیا 

هلحم رد   ) لاس نامه  مرحم  هام  رد  نآ  ثادـحا  راک  گنرد  یب  ددرگ و  ثادـحا  هفرـشم  هبعک  هماج  تفاب  هیهت و  يارب  يا  هژیو  هاـگراک 
هلیـسو هب  هبعک  هماج  هاگراک ، نیا  رد  بیترت  نیا  هب  دـندروآ و  یناگدـنفاب  دـنه  زا  تفای و  نایاپ  بجر  هام  رد  دـش و  زاـغآ  هکم ) داـیجا 

هبعک هماج  نیتسخن  يرمق  يرجه  لاس 1352  رد  هک  نیا  ات  دیدرگ  یم  هیهت  شـشوپ  کی  هلاس  همه  دش و  یم  هتفاب  اه  يدنه  اه و  برع 
نیا ات  داد  همادا  شیوخ  تیلاعف  هب  يرمق  يرجه  لاس 1358  ات  نانچمه  دایجا  یفاب  هماج  هاگراک  دش . هتفاب  اه  برع  دوخ  هلیـسو  هب  طقف 
عضو نیا  تفرگرس . زا  ار  همظعم  هبعک  هب  هماج  لاسرا  رصم  لاس ، نیا  رد  يدوعس  رصم و  تلود  ود  نایم  یمهافت  تشاددای  ساسارب  هک 

لاس 1382 رد  دوخ  دـش و  یتشک  زا  هماج  ندـش  هدایپ  زا  عنام  لاـس  نیا  رد  ناتـسبرع  تفاـی . همادا  يرمق  يرجه  لاس 1381  ات  نانچمه 
فراـعملا ةریاد  طبـض   ) َب َب  هکم 1 . رد  لَورج »  » ماـن هب  يا  هزاـت  هاـگیاج  رد  یفاـب  هماـج  هاـگراک  ییاـشگزاب  هـب  مادـقا  يرمق  يرجه 

عبنم  ) ُب َب  دـعب ) فرح  ظفلت  هب  هراشا  نودـب  سربیب  لیذ  همان ، تغل  طبـض   ) َب سربیب ) رهاط  لـیذ  هماـن ، تغل  طبـض   ) َب ِب  یـسراف )
هبعک نورد  يارب  خرس ) گنر  هب   ) يا هژیو  هماج  ندیسر  تنطلـس  هب  ماگنه  ینامثع  نیطالـس  و  کیلامم )  ) يرـصم نیطالـس  . 2 رگید . )
نخس يرجه ) لاس 579  هب  ریبج  نبا  همانرفـس  رد   ) هبعک ینورد  هماج  زا  یـسابع  نارود  رد  راب  نیلوا  دسر  یم  رظن  هب  دندرک . یم  لاسرا 
تسد هب  ار  تفالخ  يرجه  لاس 573  هب  هک  دشاب  هدش  هداد  رارق  هبعک  نورد  هماج  یسابع  هللا  نیدلرصان  هلیـسو  هب  دیاش  هدمآ و  نایم  هب 

هاگراک نیا  دومن . همرکم  تسا . هدادن  رارق  هبعک  نورد  يا  هماج  نامیلس  ناطلس  زا  شیپ  سک  چیه  ینامثع  ناهاشداپ  زا  دیاش  و  تفرگ .
« دوجلا ما   » هقطنم رد  دـیدج  هاگراک  نامتخاس  لاس  نیا  رد  هک  تخادرپ  یم  هفرـشم  هبعک  هماـج  تخاـس  هب  يرمق  يرجه  لاس 1397  ات 

لوغـشم هبعک  هماج  تخاس  هیهت و  هنیمز  رد  تیلاـعف  هب  هاـگراک  نیا  نونکاـت  ناـمز  نآ  زا  دومن و  تیلاـعف  هب  زاـغآ  همرکم  هکم  رد  عقاو 
مـسارم رد  اما   ) دوش یم  هتـسب  ناورذاش  هب  اه  هقلح  اب  اج  نآ  رد  دسر و  یم  هناخ  راوید  نییاپ  ات  هبعک  هیلاح  هدرپ  هدرپ  تاصخـشم  تسا .

ای  ) مهن زور  رد  هلاس  ره  هدرپ  نیا  دریگن . ) رارق  جاجح  سرتسد  رد  ات  دننز  یم  الاب  هدرک و  هلول  نییاپ  زا  ار  هبعک  نهاریپ  زا  يرادقم  جح 
ینب ددرگ و  یم  ضیوعت  یمالسا  ياهروشک  رگید  یمسر  ناگدنیامن  روشک و  هاشداپ  روضح  اب  تافیرشت  مسارم و  یط  هجح  يذ  مهد )
دارفا هب  ار  دوخ  مهس  نانآ  زا  یخرب  دننک و  یم  میـسقت  دوخ  نایم  ار  هدش  ضیوعت  هدرپ  تموکح ، تراظن  تحت  هبعک ) ناراددیلک   ) هبیش

.1 هک : نیا  هبعک  هیلاح  هدرپ  ياه  یگژیو  هلمج  زا  اـما  و  دـنهد . یم  هیدـه  روشک  جراـخ  لـخاد و  رد  دوخ  ناتـسود  صاـخ و  تاـقبط  و 
هک هتفای  بیکرت  هعطق  زا 54  لک  رد  . 2 تسا . ) هایـس  ریغ  گنر  هب  هدرپ  يرتسآ  و   ) هایـس گـنر  هب  تسا و  میخـض  مشیربا  زا  نآ  سنج 

موس کی  دـح  رد  . 3 ددرگ . یم  غلاـب  عبرم  رتم  هب 2650  نآ  یلک  تحاـسم  تسا و  رتم  یتناـس  نآ 95  ضرع  رتـم و  هعطق 14  ره  لوـط 
یم رتم  نآ 45  طـیحم  رتم و  لوط 47  رتمیتناس و  ضرع 95  اب  هتفاـی  بیکرت  هعطق  زا 16  هک  تسا  مازح )  ) يدـننام دـنبرمک  هدرپ ، يالاب 

عافترا 6/5 هب  هدش  لیکـشت  مه  هب  لصتم  هعطق  راهچ  زا  ناتـسبرع ) تخاس  هچ  رـصم  هتخاس  هچ   ) عقرب هب  موسوم  هبعک  ِرد  هدرپ  . 4 دشاب .
هب دـنا  هدرک  شقن  نآ  يور  رب  ار  ادـها  تراـبع  هداد و  رارق  هدرپ  نییاـپ  رد  ار  یمجنپ  هعطق  ریخا  نارود  رد  نکیل  رتـم . ضرع 3/5  رتم و 

، هللا الا  هلا  ال   » تاملک هبعک  هماج  يور  . 5 تسا . هدیسر  رتم  هب 4  نآ  ضرع  رتم و  هدرپ 7/5  لوط  نونکا  مجنپ  هعطق  نتسویپ  اب  هک  يروط 
شقن هلالج » لج   » ظفل نآ  پچ  راـنک  تسار و  راـنک  رد  هدـش و  هتفاـب  یمـشیربا  ياـه  هتـشر  اـب  اـه ) عبرم  ناـیم  رد  « ) هللا لوسر  دـمحم 

یف تعنص  ةوکـسلا  هذه   » ترابع یلامـش  تمـسق  رد  هدرپ  دنبرمک  يور  دشاب . یم  شوقنم  هللا » ای   » ظفل نآ  هاگیلاخ  رد  تسا و  هدیدرگ 
هتـشر اب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  مازح )  ) دنبرمک رگید  ياه  تمـسق  رد  تسا و  هدیدرگ  جرد  نیفیرـشلا » نیمرحلا  مداخ  رماب  همرکملا  ۀکم 

خن  ) ماف الط  ياه  هتـشر  اب  عبرم  درگ و  لاکـشا  هب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  هبعک  برد  هرپ  يور  رد  تسا . هتـسب  شقن  ماف  الط  يا  هرقن  ياه 
مرگولیک اب 720  ات   ) تسا زاین  صلاـخ  دیفـس  یعیبط  ریرح )  ) مشیربا مرگولیک  هب 670  هدرپ  هـیهت  يارب  . 6 تسا . هدش  هتـشون  الطم ) هرقن 

رد هدرپ  تلیضف  دشاب . یم  مرگولیک  جایتحا 120  دروم  مافالط  يا  هرقن  ياه  هتشر  هبعک ، هدرپ  دنبرمک و  يارب  ددرگ ) يزیمآ  گنر  داوم 
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رد اعد  عرضت و  هبعک و  هدرپ  نتفرگ  هب  تیب ، لها  زا  لوقنم  تایاور  رد  تسا . هدرمش  بحتـسم  نآ  ندیـسوب  تیب  لها  زا  لوقنم  تایاور 
داجیا ار  یندناوخ  ثداوح  نیطالس  نایم  رد  هبعک  ندیناشوپ  هب  قایتشا  هدرپ  ثداوح  تسا . هدیدرگ  حیرـصت  دنوادخ  هاگرد  هب  لاح  نیا 

هماج هتشادرب و  ار  هبعک  يرـصم  هماج  ات  تفرگ  میمـصت  نمی  هاشداپ  دهاجم » کلم   » يرجه لاـس 751  رد  هک  نیا  هلمج  زا  تسا ، هدرک 
لمحم جاـحلا  ریما  « ) زاـط ریما   » وا و ناـیم  یگنج  تاـفرع  رد  فوقو  ماـگنه  اذـل  و  دـناشوپب ، هناـخرب  دوـب ) نآ  رب  وا  ماـن  هک   ) ار يرگید 

يو نسح » رصان   » ناطلس اما  درب . هرهاق  هب  هتسب  ریجنز  ار  دهاجم » ریما   » وا دش و  رصم  جاحلاریما  يزوریپ  هب  رجنم  هک  تفرگ  رد  يرـصم )
دـصق دـهاجم » کلم   » عبنی رد  تخاس . هناور  شیوخ  روشک  هب  يروصنم » رمتـشق  ریما   » هارمه هب  ناوارف  مارتحااب  درک و  دازآ  ریجنز  زا  ار 

. دـش هدرب  هرهاق  هب  رگید  راب  داد و  رارق  رمتـشق » ریما   » راـیتخا رد  دروآرد و  ریجنز  هب  ار  وا  عبنی  ریما  یلو  درک ، ار  دوخ  هارمه  ریما  نتـشک 
لاس 838 رد  نینچ  مه  دننک . شا  ینادـنز  هیردنکـسا  زرم  رد  ات  داد  نامرف  درک و  بضغ  دـهاجم » کلم   » رب نایرج  زا  یهاگآ  اب  ناطلس 

نوچ دـنک و  هماـج  نوریب  اـی  نورد  زا  ار  هبعک  اـت  درک  اـضاقت  رـصم  هاـشداپ  يابـسَْرب » فرـشا   » زا زاریـش  مکاـح  ازریم » خرهاـش   » يرجه
رـصم هب  ادتبا  ار  هماج  دراد  تساوخرد  تسا  هدومن  هک  يرذـن  تلع  هب  هک  درک  اضاقت  دـیدجت  تروص  نیدـب  دـشن ، هتفریذـپ  شیاضاقت 

« يابـسَْرب فرـشا  . » دـنهد شـشوپ  نآ  هلیـسو  هب  زور  کی  يارب  یتح  ار  هبعک  دـنرب و  هکم  هب  ار  هماج  دوخ  يوس  زا  اهنآ  هدرک و  لاـسرا 
خرهاش  » ياضاقت ات  دنداد  رظن  هنتف  داجیا  میب  زا  رگید  یخرب  دندرک و  يراددوخ  خساپ  نداد  زا  یخرب  دراذگ . نایم  رد  املع  اب  ار  بلطم 

رصم هاش  ( 2 ( ) قمقج ( 1 « ) قَمْقَچ رهاظ   » زا ازریم » خرهاش   » يرجه لاس 848  رد  هک  نیا  ات  دـشن ، یلمع  بلطم  نیا  دوشن و  یلمع  ازریم »
تشاد لیـسگ  رـصم  هب  ار  هبعک  هماج  ازریم  خرهاش  تفریذپ ، رهاظ  نوچ  دریگ و  هدهعرب  لاس  نآ  رد  ار  هبعک  هماج  هک  دومن  تساوخرد 

اریز دـنداد ، شـشوپ  هماج  نآ  اب  ار  هبعک  نورد  ناـبرق  دـیع  زور  رد  دـش و  هناور  هکم  هب  يرـصم  لـمحم  ناوراـک  هارمه  هب  اـج  نآ  زا  و 
لاس 856 ناضمر  رد  هک  نیا  ات  دوش ، هداد  رارق  هبعک  يور  رب  ازریم » خرهاش   » یلاسرا هماج  ات  دادن  هزاجا  قمقج ) « ) قمقچ رهاظ   » ناطلس
ص ش 12 ، جح ، تاقیم  . ) دنداد ششوپ  نادب  ار  هبعک  دنتشادرب و  ار  ازریم ) خرهاش  یلاسرا   ) هبعک ینورد  هماج  ناطلس  نامرف  هب  يرجه 
یلا 122؛ ص 114  ش 26 ، یلا 95 ؛ ص 84  ش 25 ، یلا 124 ؛ ش 17،ص 122  ص 175 ؛ ش 16 ، یلا 90 ؛ ص 85  ش 15 ، یلا 99 ؛  84

یلیلحت خیرات  زا  ییاه  سرد  ص 124 ؛ ش 37 ، ص 100 ؛ ش 38 ، ص 117 ؛ ش 31 ، ص 75 و 76 ؛ ش 28 ، یلا 65 ؛ ص 56  ش 27 ،
نکاما رد  يریس  ص 175 ؛ قاشع ، هاـگداعیم  ص 95 ؛ دیناوخب ، جـح  زا  لبق  ص 78 ؛ یمالـسا ، بالقنا  جـح و  ص 116 ؛ ج 2 ، مالسا ،

هکم ص 59 خیرات  ص 257 و 258 ؛ نآرق ، مالعا  ص 106 ؛ نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  ص 60 و 90 ؛ نیفیرش ، نیمرح  ص 102 ؛ یحو ،
( . ش 38 ص 100

هنیدم سپ 

مسارم مزاع  یناریا )  ) نارئاز زا  هتـسد  نآ  دروم  رد  ناریا  رد  ریخا  تاونـس  رد  هک  دنتـسه  ییاه  هژاو  رخآ ، هنیدم  دعب ، هنیدم  هنیدم ، رخآ 
هنیدم هب  جح  مامتا  زا  دعب  هدش و  فرـشم  همظعم  هکم  هب  ادتبا  هجح ) يذ  لیاوا  دودـح   ) هدـج هب  دورو  زا  دـعب  هک  دور  یم  راک  هب  جـح 
لـضفا ار  هبعک  ترایز  مدـقت  تاـیاور  دـنبای . یم  ار  نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولـص   ) نیموصعم تراـیز  قیفوت  دـنیامن و  یم  تمیزغ  هرونم 

«. دینادرگ لماک  متخ  ام  ترایز  هب  ار  ناتدوخ  جح   » هک هدش  لقن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  زا  و  هدرمش ،

هبعک تشپ 

جح . ) دش هتفاکش  یلاعت  يادخ  رما  هب  دسا  تنب  همطاف  ترضح  يارب  هک  هبعک ) باب  تشپ  تسرد   ) هناخ تشپ  زا  تمسق  نآ  هبعکلا . ربد 
ص 148) تیبلا ،
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میهاربا ماقم  تشپ 

. دنروآ ياج  هب  فاوط  زامن  هرمع  جح و  مسارم  رد  هک  اج  نآ 

سالپ

ص نیفیرش ، نیمرح  . ) دیناشوپ نآ  هب  ار  هبعک  ترجه  زا  لبق  نرق  ود  ریمح  هاشداپ  برکوبا  دعسا  هک  میخـض  مشپ  زا  يا  هچراپ  مان  َپ ) )
(90

تارمج لپ 

یمر ماگنه  هب  تیعمج  راشف  ندرک  مک  جاجح و  ددرت  تهج  اه  يدوعس  طسوت  هک  هرمج  هس  زارف  رب  ینم  نیمزرـس  رد  تسا  یلپ  َم ) َج  )
نآ زارف  زا  اه  هرمج  هک  تسا  يوحن  هب  لکـش  یـسوق  تروص  هب  نیمز  حطـس  زا  هلپ  نودب  لیوط  لپ  نیا  نامتخاس  دـش . هتخاس  تارمج 

تلع هب  یگرزب ، تعـسو و  دوجو  اب  لپ  نیا  دـنیامن . یم  یمر  ار  تارمج  اج  نآ  زا  تنـس  لها  جاجح  زا  يرایـسب  تسا و  هدـهاشم  لـباق 
. تسا هدوب  جاجح  یخرب  طوقس  دهاش  یمر  عقوم  رد  تیعمج  ماحدزا 

هبعک ششوپ 

ص 116) ش 24 ، جح ، تاقیم  . ) دنا هدیشک  هبعک  رب  هک  یهایس  هچراپ 

مارحا ندیشوپ 

. نیدلا فیس  رهاظ  لیذ  همان  تغل  یسراف و  فراعملا  ةریاد  طبـض  . 1 ندرک . هرمع  جـح و  گنهآ  مارحا و  هتخودان  هماج  ود  ندرکرب  رد 
. همان تغل  طبض  . 2

هبعک نهاریپ 

هبعک هدرپ  ك )  ) نامه

هنیدم شیپ 

هب جح  مسارم  مزاع  یناریا )  ) نارئاز زا  هتـسد  نآ  دروم  رد  ریخا  ياه  لاس  رد  هک  دنتـسه  ییاه  هژاو  ولج ، هنیدم  دعب ، هنیدـم  هنیدـم ، لوا 
مهیلع هللا  تاولـص   ) نیموصعم ترایز  تهج  هرونم  هنیدم  هب  ادتبا  هدـعق ) يذ  رخآ  ههد  هدودـح   ) هدـج هب  دورو  زا  دـعب  هک  دور  یم  راک 

زا ندـش  مرحم  قیفوت  نارئاز  زا  هتـسد  نیا  يارب  دـنوش . یم  هکم  مزاع  جـح  ضیارف  ماجنا  يارب  یتدـم  زا  دـعب  هدـش و  فرـشم  نیعمجا )
هدش تیاور  نآ  يارب  يرایسب  باوث  دوب و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نتسب  مارحا  لحم  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  هرجش  دجسم 

. تسا

ت

جات
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ص 148) ش 4 ، جح ، تاقیم   ) تسا هکم  ياه  مان  زا 

جحلا كرات 

رامش هب  هریبک  هانگ  نیبکترم  وزج  تایاور  رظن  زا  جح ، ماجنا  طیارـش  تعاطتـسا و  دوجو  اب  جح  هضیرف  هدننک  كرت  ّج ) کح  ْل  ُك  ِر  )
. دیآ یم 

ریزعت

ناورذاش ك )  ) نامه ْء ) َت  )

عبت

. درک ششوپ  ار  هبعک  هک  تسا  یسک  لوا  نمی و  ناهاشداپ  زا  صصق  قبط  َّب ) ُت  )

جح رد  دیرجت 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) ندرک هرمع  نودب  جح 

لیلجت

دیلقت ياج  هب  لیلجت  هک  تسین  دیعب  و  تسا ، ینابرق  دوش  مولعم  هک  نیا  ات  ندناشوپ  نآ  دننام  ای  يا  هماج  هب  ار  نآرق )  ) جـح ینابرق  َت ) )
هلئسم 182) جح ، کسانم  . ) دنک تیافک 

ریمجت

...( و ص 267 ؛ لوصا ، هقف و  يدابم  . ) ینم رد  تسا  تارمج  هب  نتخادنا  گنس  جح  مسارم  تابجاو  زا  یکی  هرمج . گنس  ندنکفا  َت ) )

میرحت

( همان تغل  . ) ندمآ مرح  رد  مارحا 2 . ك )  ) نتسب . 1 َت ) )

للحت

رد طوـسبم  . ) ددرگ اور  مرحم  رب  مارحا  كورت  زا  یـشخب  اـی  همه  هک  جـح  زا  تسا  یعطاـقم  لـلحت  عـضاوم  تیلح . بـلط  ْل ) ُّل  َح  َت  )
( قوقح يژولونیمرت 

يده هب  للحت 

يژولونیمرت رد  طوسبم  . ) دوـش رد  هب  هرمع  اـی  جـح  مارحا  زا  دـنک و  یناـبرق  ّدَـص  اـی  رْـصَح  هب  دروـخرب  تهج  هب  هبعک  رئاز  ینعی  ْد ) َه  ) 
( قوقح
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رحن هب  لللحت 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) ینم رد  ندرک  ینابرق  ببس  هب  مارحا  كورت  ندش  لالح  َن ) ) 

نامه قیلحت 

قلح (ك )

سمحت

ص 63) تاقبط ، . ) دروآ دوجو  هب  یلهاج ) جح  رد   ) دوخ نید  رد  شیرق )  ) سمح هک  يا  هزات  ياهزیچ  ُّم ) َح  َت  )

هلبق لیوحت 

نیتلبق دجسم  ك )  ) هبعک يوس  هب  یصقالا  دجسم  زا  هلبق  نتشگرب 

جاجح لانیمرت 

( ناتـسبرع هب  یناریا   ) نارازگ جـح  ياهزاورپ  هب  جـح  ماـیا  رد  هک  تسا  نارهت  یللملا  نیب  هاـگدورف  نلاـس  اـضف و  زا  یـشخب  ناونع  ِت ) )
. دبای یم  صاصتخا 

مارحا كورت 

مارحا ك )  ) لاح رد  دوش  كرت  دیاب  هک  هچنآ 

مرحم كورت 

مارحا ك )  ) لاح رد  دنک  كرت  دیاب  صخش  هک  هچنآ  ِر ) ُم  )

همرحم كورت 

مارحا ك )  ) لاح رد  تسا  مارح  شماجنا  هک  هچنآ  ِم ) ِّر  َح  ُم  )

هیورت

هیورتلا موی  ك )  ) ای هجح  يذ  متشه  زور 

قیرشت

قیرشت مایا  ك )  ) نامه

هیدصت
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یلهاج جح  ك )  ) کسانم زا  هبعک  فاوط  رد  ندرک  اغوغ  ندز و  فک  ِي ) َت  )

هیحضت

( همان تغل  یسراف ؛ گنهرف   ) یحضا زور  رد  ندرک  نابرق  حبذ و  ِي ) َت  )

بیطت

( عیشت فراعملا  ةریاد   ) تسا مارحا  كورت  زا  ندز و  رطع  ُّي ) َط  َت  )

لیلظت

هب تسا  مرحم  نداد  رارق  رس  يور  نابیاس  حالطصا  رد  و  نتفر . هیاس  ریز  هب  نداد . رارق  رـس  رب  هیاس  هیاس . هب  ندرب  هانپ  لالظتـسا . ای  َت ) )
رـس رب  رتچ  دـننام  راوس ) ای  هدایپ   ) ریـس تکرح و  لاح  رد  تسا  لیلظت  درم  يارب  مارحا  تاـمرحم )  ) كورت زا  یکی  و  قیرط . یط  ماـگنه 

ماکحا ص 123 ؛ كرادـم ، اب  یـسراف  هقف  عیـشت ؛ فراعملا  ةریاد  . ) فقـسم نرت  نگاو  فقـسم و  لیبموتا  امیپاوه و  زا  هدافتـسا  نتفرگ ،
ص 206) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  ص 253 ؛ لوصا ، هقف و  يدابم  ص 36 ؛ هرمع ،

سأرلا ۀیطغت 

ل) . ) تسا مارحا  كورت  زا  نادرم  يارب  تکرح  نیح  رد  هک  نداد  رارق  رس  رب  هیاس  ْء ) َّر  ُت  َي  ِط  َت  )

هلبق رییغت 

نیتلبق دجسم  ك )  ) هبعک يوس  هب  یصقالادجسم  زا  هلبق  نتشگرب 

ثفت

دارم دنیوگ  یضعب  ینابرق . زا  سپ  نابرق  دیع  زور  رد  تسا  مارحا  زا  ندمآ  نوریب  ندرک و  ریـصقت  جح 29 )  ) مهثفت اوضقیل  مث  َف ) َت  )
( نآرق تاغل  . ) تسا جح  کسانم  قلطم 

نادبا قیرفت 

زا سپ  دـننک  یکیدزن  هارکا  یب  مارحلارعـشم  فوقو  زا  شیپ  مارحا  لاح  رد  رهوش  نز و  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  جـح  باـب  رد  َا ) ِق  َت  )
ای زیمم و  ریغ  ریغص و  دیابن  ثلاث  نآ  دنشابن و  مه  دزن  تلاث  روضح  نودب  دنـشاب و  رگیدکی  زا  ادج  دیاب  جح  کسانم  نایاپ  ات  هظحل  نآ 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دشاب وا  زینک  ای  درم و  نآ  رگید  هجوز 

رجح لیبقت 

. تسا تابحتسم  زا  هک  دوسالارجح  ندیسوب  َج ) َح  ِل  َت  )

ریصقت
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یکی هک  اپ  ای  تسد  نخان  زا  يرادقم  ندیچ  ای  براش و  ای  تروص  ای  رس  يوم  زا  يرادقم  ندیچ  ینعی  جح 29 )  ) مهثفت اوضقیل  مث  َت ) )
( یخرب زج   ) مارحا تامرحم  دمآ و  یم  نوریب  مارح  لاح  زا  مرحم  ریـصقت  ماجنا  اب  تسا . هرمع  جح و  مسارم  رد  ینکر ) ریغ   ) تابجاو زا 

عتمت هرمع  رد  ریصقت  هرمع . رد  ریصقت 1 . ناکم  نامز و  تسا ) مرحم  لیلحت  بابسا  زا  یکی  ریـصقت  بیترت  نیا  هب  . ) دوش یم  لالح  وا  رب 
تامرحم مامت  ریـصقت  اب  دریگ و  یم  تروص  هورم ) رانکرد  ًالومعم  و   ) هکم رد  یعـس  نایاپ  رد  هک  تسا  بجاو  نیمجنپ  هدرفم ) هرمع  (و 

هرمع رد  تسا . تاـمرحم  وزج  ناـنچمه  نز  هدرفم  هرمع  رد  . ) دوـش یم  لـالح  مرح ) صاـخ  تاـمرحم  یتاذ و  تاـمرحم  زا  ریغ   ) مارحا
رد هک  تسا  بجاو  نیمشش  ریـصقت  جح . رد  . 2 درک . ) مادقا  رس  يوم  ندیـشارت  ینعی  قلح  هب  ریـصقت  ياج  هب  ناوت  یم  نینچ  مه  هدرفم 

تامرحم یتاذ و  تامرحم  زا  ریغ   ) مارحا تامرحم  ماـمت  ریـصقت ، اـب  دریگ و  یم  تروص  ینم  رد  ندرک و  یناـبرق  زا  دـعب  هجح  يذ  مهد 
هدومرف هب  درک و  مادقا  رـس ) يوم  ندیـشارت  « ) قلح  » هب ناوت  یم  ریـصقت »  » ياج هب  هتبلا  دوش . یم  لالح  شوخ ) يوب  نز و  مرح و  صاخ 
ناشجح لوا  لاس  هک  نانآ  دیلقت  عجارم  زا  یخرب  مکح  هب  و  دیآ . یم  جـح  هب  لوا  راب  هک  یـسک  يارب  ًاصوصخ  تسا  لضفا  قلح »  » اهقف

هلبق هب  ور  ندروآ  نابز  هب  تین  ریـصقت  قلح و  تابحتـسم  تسا ). مارح  ًاقلطم  نانز  يارب  قلح  . ) دننک قلح »  » هب مادقا  دیاب  ًاموزل  دشاب  یم 
ریبکت راب  هس  ندیـشارت  دـعب  عقوم و  ندومن  اعد  نداتـسرف و  تاولـص  ندومن  عمج  نخاـن  وم و  نیب  ندرک  عورـش  هللا  مسب  اـب  نتفرگ  رارق 

همیخ رد  ار  رس  يوم  ندیشارت  ار  پچ  فرط  دعب  رس و  ولج  تسار  فرط  زا  ندیچ  بناوج  مامت  زا  سپـس  یناشیپ و  يور  يوم  زا  نتفگ 
دیاب رس  ندیـشارت  ماگنه  مالـسلا ، ) هیلع   ) داجـس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب  قلح  اب  هارمه  ندومن  نفد  ینم ) نیمزرـس  رد   ) تنوکـس دروم 

. كاپ دلوت  زور  نوچ  تشاد  ناگدنب  ملاظم  ناهانگ و  زا  ندش  كاپ  تین 

دیلقت

هب هنوگ  نیدب  هاگتاقیم  زا  دـنزادنیب و  دنفـسوگ ) ای  واگ   ) ینابرق ندرگ  هب  ( 1  ) دنا هدـناوخ  زامن  نآ  رد  هک  ار  یـشفک  هک  تسا  نآ  َت ) )
هیبلت هب  یجایتحا  هدش و  ققحم  مارحا  دیلقت  اب  و  دنهد ) یم  قوس  تاقیم  زا  ار  يده  هک   ) تسا نآرق  جح  صاخ  دیلقت  دـننارب . ینم  يوس 

حیضوت . ) تسا رایتخا  دیلقت  اب  ای  هیبلت  اب  نتسب  مارحا  رد  دشاب ، دنفـسوگ  ای  واگ  ینابرق  رگا  نآرق  جح  رد  نیاربانب  تسین . نتفگ ) کیبل  )
هک دنفسوگ  واگ و  ندرگ  هب  هتشر  ای  رتش  ندرگ  هب  تسا  نیلعن  نتسب  دیلقت ، نآرق  جح  رد  ص 9 ) هرمع ، جح و  ص 150 ؛ جح ، کسانم 

ص 88) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف  . ) ددرگ یم  دقعنم  مارحا  نآ  اب  دشاب و  ینابرق  هناشن 

يده دیلقت 

دیلقت ك )  ) یلیصفت حالطصا  ْد ) َه  )

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

دیع تاریبکت 

زا و  دوش . هدناوخ  نابرق  دیع  رد  تسا  بحتسم  هک  انالبا » ام  یلع  هللادمحلا  و  ربکا ... هللا  هللا و  الا  هلا  ربکا ال  هللا  ربکا ، هللا   » زا تسا  ترابع 
نیا هجح  يذ  مهدزیس  زور  حبص  ات  دیع  زور  رهظ  زا  زامن  هدزناپ  بقع  هک  تسا  نآ  تسا  ینم  رد  هک  یـسک  يارب  نابرق  دیع  زور  لامعا 

( فیراعم فراعم و  نانجلا ؛ حیتافم  . ) دناوخب ار  تاریبکت 

متکت
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ص 122) ش 28 ، ص 90 ؛ ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) تسا مزمز  یماسا  زا  َت ) ُت  )

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

دیبلت

ك)  ) یلهاج جح  مسارم  رد  نآ  شپش  نتشک  ندرک و  بترم  زا  يراددوخ  تهج  رس  يوم  نایم  رد  يا  هدام  نتشاذگ  َت ) )

هیبلت

کیبل راهچ  نآ  دوش و  یم  هتسب  مارحا  اهنآ  نتفگ  هطساو  هب  هک  تسا  یبجاو  رکذ  بجاو . هیبلت  مارحا 1 . ك )  ) رد نتفگ  کیبل  ِي ) َت  )
رکذ بحتـسم . هیبلت  . 2 کل . ) کیرـشال  کلملاو  کل  ۀـمعنلاو  دـمحلا  نا   ) کیبل کـل  کیرـشال  کـیبل ، کـیبل ، مهللا  کـیبل ، تسا :

، بونذلارافغ کیبل  کیبل  مالـسلاراد ، یلا  ایعاد  کیبل  کیبل  جراعملاذ ، کیبل  دنناوخ : یم  ل )  ) بجاو هیبلت  زا  دـعب  هک  تسا  یبحتـسم 
... مارکالاو لالجلاذ  کیبل  کیبل  ۀیبلتلا ، لها  کیبل  کیبل 

خرس لت 

دـنک و یم  چوک  مارحلا  رعـشم  هب  تافرع  زا  هک  یـسک  يارب  هار  تسار  بناـج  رد  خرـس  نش  زا  تسا  يا  هپت  رمحـالا . بیثک  ُس ) ِّل  َت  )
محرا مهللا  : » دـنناوخ اعد  نیا  دنـسر  خرـس  لت  هب  هک  نیمه  دـنوش و  هجوتم  رعـشم  يوس  هب  تافرع  زا  مارآ  یلد  نت و  اـب  تسا  بحتـسم 

ص جح ، کسانم  هصالخ  ص 114 ؛ جح ، کسانم  حیضوت  ص 129 ؛ ج 1 ، هعمل ، «. ) یکسانم لبقت  ینید و  ملسو  یلمع  یندز  یفقوم و 
(62

نیرق لت 

ص يرقلا ، ما  يوس  هب  . ) دنیامن یم  اشامت  ار  رهـش  هتفر  اج  نادـب  مدرم  هک  دـنا  هتخاس  ییاج  شیالاب  رد  هنیدـم  هعلق  نوریب  رد  تسا  یلت 
(320

ددنت

ص 180) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 174 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 116 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  َد ) َت  )

ردنت

ص 180) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 174 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 116 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  َد ) َت  )

میعنت

هدودحم زا  یکی  هکم و  هب  هنیدم  هداد . یم  ار  حیحص  هدجس  ناکما  هک  یـشفک  هار 1 . رس  رد  هکم  یبرغ )  ) لامـش رد  تسا  یناکم  َت ) )
هکم هب  لصتم  میعنت  هکم  رهـش  هعـسوت  اب  هزورما  و   ) دش هکم  دراو  درک و  روبع  نآ  زا  ناوت  یمن  مارحا  نودـب  ینعی  تسا  هکم  مرح  ياه 
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. دروآ اج  هب  هدرفم  هرمع  همظعم  هکم  زا  دهاوخب  هک  یسک  يارب  تسا  هدرفم  هرمع  تاقیم  میعنت  هدش )

عتمت

عتمت جح  ك )  ) نامه عتمت 2 . هرمع  ك )  ) نامه . 1

لوا هعسوت 

يرجه یلا 1395  ياه 1375  لاس  یط  تسا  مارحلادجسم  هعسوت  يرمق 2 . یلا 1375  ياه 1372  لاس  یط  تسا  یبنلادجسم  هعسوت  . 1
يرمق

مود هعسوت 

يرمق يرجه  لاس 1409  زا  هک  تسا  مارحلادجـسم  هعـسوت  . 2 دـش . زاغآ  يرمق  يرجه  لاس 1406  زا  هک  تسا  یبنلادجـسم  هعـسوت  . 1
. دیدرگ عورش 

فیقوت

. رگیدکی یپ  رد  جح  ندروآ  فوقو 

هبعک تیلوت 

هبعک (ك )

هماهت

.3 هماـن ) تغل  . ) تسا نآ  هب  لـصتم  همظعم  هکم  هک  تسا  ینیمز  . 2 ناروشناد ) يامنهار  هماـن ؛ تغل  . ) دـنیوگ ار  همظعم  هکم  . 1 ِم ) ِت  )
هماهت ناروشناد ) يامنهار  . ) نمی زاجح و  نایم  تسا  يا  هطخ  . 4 یسراف ) گنهرف  . ) زاجح یبونج  ياهرهش  هکم و  لماش  تسا  يا  هیحان 
ییاوه نوچ  هدش و  عقاو  یلامش ) تمسق   ) نمی كاخ  رد  يدوعس و  ناتسبرع  كاخ  رد  هزورما  هک  تسا  ناتسبرع  هریزج  هبـش  زا  یـشخب 

. تسا هدش  موسوم  هماهت  هب  دراد  مرگ  رایسب 

نیت

ادـخ لوسر  زا  لوقنم  یثیدـح  قبط  تسا  هنیدـم  . 2 يزار ) حوـتفلاوبا  ریـسفت  . ) تسا مارحلادجـسم  یلقن  هب  . 1 نیت 1 )  ) نوتیزلاو نیتـلاو 
ص 162) ش 7 ، جح ، تاقیم  هنومن ؛ ریسفت  ( . ) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

ث

ریبث

ریبث هوک  (ك )
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( ینابرق رحن و   ) جثلا دیزگرب : ار  زیچ  راهچ  جح  زا  دیزگرب و  ات  راهچ  زیچ  ره  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دندومرف : مالسا  یمارگ  لوسر  ّج ) َث   ) جث
ص 52) ش 5 ، جح ، تاقیم   ) فاوطلاو مارحالا  هیبلت ) هب  مدرم  هجض   ) جعلا

ینث

رتش هدمآ و  رد  مود  لاس  هب  هک  تسا  يرن  واگ  ینث  و  شیم . ریغ  زا  ینث »  » ای شیم  زا  عذـج » ( » عتمت يدـه   ) ینابرق رد  تسا  بجاو  َث ) )
ص 132) ج 1 ، هعمل ، . ) هدمآ رد  مشش  لاس  هب 

ءاضیبلا ۀینث 

يدکلا ۀینث  ك )  ) نامه َب ) ْل  ُت  َّي  َث  )

لحلا ۀینث 

ص ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) تسا عقاو  عطقم  مان  هب  یلحم  رد  هک  تسا  لحلا  ۀـینث  رد  قارع  تمـس  رد  هکم  مرح  دـح  هدـش  هتفگ  ّل ) ِح  ) 
(121

يدکلا ۀینث 

زا سک  ره  تشاد و  رارق  یگنـس  یلت  نآ  يانگنت  رد  هک  هوک  ود  نیب  عقاو  هکم  یلفـس  تمـسق  رد  تسا  يربعم  ءاضیبلا . ۀینث  ّي ) َد  ُك  ) 
هیلع هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تسا و  عقاو  لحم  نیا  رد  وا  نز  بهلوبا و  ربق  دـنیوگ  یم  تخادـن . یم ا  نآ  رب  یگنـس  دـش  یم  در  اج  نآ 

ص 101) نیفیرش ، نیمرح  . ) دش هکم  رهش  دراو  هار  نیا  زا  عادولا  ۀجح  رد  ملسو ) هلآو 

ایلعلا ۀینث 

تـساوخ یم  هاگره  دش و  یم  هکم  دراو  ایلعلا  ۀینث  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدـمآ  هجام  نبا  ننـس  رد  ُع ) ) 
زا تسا  ترابع  یلفـس  هینث  دنیوگ . یم  ةالعم »  » نآ هب  هزورما  هک  تسا  ییاج  نامه  ایلع  هینث  دـش . یم  جراخ  یفـسلا  ۀـینث  زا  دوش  جراخ 

ص 136) ش 37 ، جح ، تاقیم  « ) هلفسم »

ثدحملا ۀینث 

ثدحملا ۀینث  ات  ریعات و  ار  هنیدم  هبالود  نایم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدمآ  هنیدم  مرح  دودح  نییعت  ثیدح  رد 
ص 137) ش 37 ، جح ، تاقیم  . ) داد رارق  مرح  ار  ءایضحلا ... ۀینث  ات  و 

عادولا ۀینث 

مالـسا ربمایپ  نوچ  دـنا و  هدـش  یم  هقردـب  عیدوت و  ماش  يوس  هب  هکم و  يوس  هب  دـح ، نآ  زا  هنیدـم  نارفاسم  هک  هنیدـم  رد  یناـکم  َو ) ) 
، یسانش هنیدم  . ) دومن ادیپ  یصاخ  تیعقوم  هنیدم  خیرات  رد  عادولا  ۀینث  دنتشاد  ررکم  روضح  هاگیاج  نآ  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

ص 219) ج 1 ،

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 815 

http://www.ghaemiyeh.com


باوث

علس هوک  ك )  ) نامه

روث

روث هوک  ك )  ) نامه

هیوث

هلئـسم 365؛ زا  جح ، کسانم   ) تافرع زا  دنک  یمن  تیافک  هطقن  نیا  رد  فوقو  تسین و  فقوم  ءزج  اما  تسا  تافرع  دودـح  زا  ِّي ) َث  )
ص 180) جح ، رارسا  هفسلف و 

یقل تایث 

سمح ك )  ) یلهاج جح  رد  ینتخادنا  رود  سابل  اق ) َل  )

ج

هرباج

ریغ ياهرهـش  هک  نیا  دـیدرگ و  یم  زاـین  یب  هتـسکشرو  ریقف و  نآ  رد  هک  يوبن ) ثیداـحا  تاروت و  رد   ) تسا هنیدـم  یماـسا  زا  ِر ) ِب  )
ص 162) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 88 ؛ ۀسیفنلا ، قالعا  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دومن یم  مالسا  لوبق  هب  روبجم  ار  ناملسم 

هللاراج

یقرواپ ص 395) ج 2 ، لوسر ، ترضح  خیراوتلا ؛ خسان  . ) دنا هکم  یلاها  ُر ّال ) )

میهاربا عماج 

. دنیوگ ار  تافرع ) رد   ) هرمن دجسم 

فیخ عماج 

. دنیوگ ار  ینم ) رد   ) فیخ دجسم 

هنیدم عماج 

. دنیوگ ار  هنیدم ) رد   ) یبنلادجسم

هعماج
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ص 174) ش 7 ، جح ، تاقیم   ) تسا نیملسم  ماوقا  ماسقا  عمجت  هطقن  نوچ  تسا  هکم  یماسا  زا 

مارحا هماج 

ص 25) ج 2 ، هنومن ، ریسفت  . ) دننک نت  رب  تاقیم  زا  ادخ  هناخ  نارئاز  هک  تسا  هتخودن  سابل  هطعق  ود 

هبعک هماج 

هبعک هدرپ  ك )  ) نامه

هزیاج

ص 174) ش 7 ، جح ، تاقیم   ) تسا هنیدم  یماسا  زا  ِز ) ِي  )

رابج

ع) ( ) ص 116 نیفیرش ، نیمرح  ص 162 و 174 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم   ) تسا هنیدم  یماسا  زا  ُج ) )

هرابج

نید لوبق  هب  روبجم  ار  اهرهـش  رگید  هک  نیا  دـیدرگ و  یم  زاین  یب  هتـسکشرو  ریقف و  رهـش  نیا  رد  اریز  تسا  هنیدـم  یماسا  زا  ِر ) ّب  َج  )
ص 162) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 116 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دومن یم  مالسا  نیبم 

لبج

«. هوک  » تمسق هب  دییامرف  هعجارم  دییوج  یم  لبج »  » لیذ هک  هچ  نآ  يارب  َب ) َج  )

هفحج

هک  ) اـج نیا  دراد . رارق  شا  یکیدزن  رد  مخریدـغ  هقطنم  يرتمولیک و  یبیرقت 156  هلـصاف  هب  هکم  یبرغ  لامـش  رد  تسا  یناکم  ِف ) ُج  )
یناسک رگید  برغم و  رـصم و  ماش و  لها  يارب  تسا  هدرفم  عتمت و  هرمع  تاقیم  و  تسا . اه  تاقیم  هلمج  زا  دش ) یم  هدیمان  زین  هعیهم » »

نامه رد  دـیاب  الاو  دنـشاب  هدرکن  دروخرب  يرگید  تاـقیم  هب  نیا  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  دـنور  یم  هکم  هب  هدـج  هار  زا  هار و  نیا  زا  هک 
مرحم هفحج  زا  تسا  مزال  دشابن  نکمم  نآ  هب  نتـشگرب  دوش و  روبع  نیـشیپ  تاقیم  زا  مارحا  نودـب  رگا  اما  تسب ، مارحا  نیـشیپ  تاقیم 
هقطنم نیا  رد  یلیس  تیلهاج  رد  نوچ  ای  هدش  دراو  نآ  رب  لیس  هک  تسا  یلحم  ینعم  هب  هفحج ، . 1 دنا : هتفگ  اه  مان  هیمست  هجو  رد  دش .

نادب ار  هقطنم  نیا  تعـسو و  اب  ینعم  هب  هعیهم ، . 2 درک . فاحجا  دوخ  نانکاس  هب  اریز  دـنتفگ ، هفحج  ار  اج  نآ  درک  كاله  ار  يا  هدـع 
، كرادم اب  یسراف  هقف  ص 150 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) دنا هدناوخ  هعیهم  تسا  عیسو  خرـس  يایرد  لحاس  ات  مخ  ریدغ  زاغآ  زا  هک  تلع 

...( و ص 34 ؛ جح ، کسانم  حیضوت  هعیهم ؛ لیذ  همان  تغل  ص 84 ؛ ج 3 ،

عادولا ۀفحج 
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ص 219) ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  ( ) ل  ) تسا تاقیم 

دج

( همان تغل   ) هکم يایرد  لحاس  ّد ) ُج  )

رجحلارادج

لیعامسا رجح  ك )  ) لکش یسوق  راید  ِح ) ْل  ُر  ِج  )

لادج

عازن راکنا و  در و  ماـقم  رد  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  ماـن  هب  ندروخ  مسق  تسا و  مارحا  تاـمرحم  زا  هرقب 197 )  ) جحلا یف  لادـج  الو  ِج ) )
يایرد رانک  رد  زاجح  هقطنم  رد  تسا  يرهش  ِّد ) ( 2  ) ُج ( 1  ) َج  ) هدج ص 201 ) نآ ، رارـسا  جح و  ماکحا  . ) هللاوال هللاات . هللااب . هللاو . دننام 
ضایر اب  رتمولیک و  دودح 425  هنیدـم  اب  و  يرتمولیک ) دودح 70  رد   ) هدـش عقاو  هکم  برغ  رد  هدـج  تسا . هکم  يدورو  ردـنب  خرس و 

یم هتسب  هجح  يذ  زور 7  بورغ  زا  هدج  هاگدورف  تسا . هکم  نارئاز  یمسر  هاگدورف  هاگردنب و  هدج  دراد . هلـصاف  رتمولیک  دودح 950 
دوـجو تلع  هب  تسا و  يدوعـس  ناتـسبرع  يراـجت  رهـش  نـیرت  گرزب  هدـج  ددرگ . عورـش  یتـشگرب  ياـهزاورپ  راـک  هـک  نـیا  اـت  دوـش 

دـنا و هتخاس  نردـم  رایـسب  اه  يدوعـس  ار  رهـش  نیا  دـیدج  تمـسق  دـشاب . یم  زین  یـسایس  رهـش  کی  نآ ، رد  یجراخ  ياه  هناـخترافس 
رتمولیک هدج 2200  ات  نارهت  هلـصاف  . ) دـنا هدومن  بیرخت  ار  اوح  ترـضح  هب  بوسنم  یهاگراب  هبق و  رهـش  یلامـش  تمـسق  رد  نویباهو 

.( دوش یم  یط  تفاسم  نیا  مین  تعاس و  ود  دودح  ًالومعم  هک  تسا  ییاوه 

يدج

ص 55) یمالسا ، قوقح  رد  یلام  ياه  تازاجم  . ) دوش ینابرق  دیاب  مارحا  تارافک  رد  هک  هلاغزب  ْد ) َج  )

هعزج

هنانح نوتس  ك )  ) مان ِع ) َز  َج  )

روزج

، یمالـسا قوقح  رد  یلام  ياه  تازاجم  . ) تایاور رد  دوش  ینابرق  مارحا  هراـفک  رد  دـیاب  هک  يدنفـسوگ  اـی  رتش  يارب  تسا  یناونع  َج ) )
ص 55)

هریزج

هب ور  ترـضح  نآ  میدش . جراخ  هنیدم  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  اب  دیوگ : یم  سابع  تسا . هنیدـم  ياه  مان  زا  ِر ) َج  )
ص 163) ش 7 ، جح ، تاقیم  « ) كرشلا نم  ةریزجلا  هذه  أرب  دق  یلاعت  هللا  نا  : » دومرف هدومن  هنیدم  يوس 

برعلا ةریزج 
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مان زا  ای  تسا  زاجح  ای  دوصقم  و  برعلا » ةریزج  نم  نیکرـشملا  اوجرخا  : » دندومرف هک  هدـش  لقن  هللا  لوسر  زا  . 2 دنیوگ . ار  ناتسبرع  . 1
ص 162) ش 7 ، جح ، تاقیم   ) تسا هنیدم  ياه 

هنارعج

( یقرـش  ) لامـش بناج  رد  فِرَـس  يداو  دانک  رد  تسا  یکچوک  ياتـسور  فیاط و  هکم و  نیب  تسا  یناکم  ِن ) ( 3  ) ُج ِج ، ( ) ِن ّر  ِع  ِج  )
مارحا نودـب  تسا و  یلامـش ) بناج  رد   ) هکم مرح  ياه  هدودـحم  زا  یکی  دراد و  رارق  نآ  يرتمولیک  ای )... ای 29   ) دودح 26 رد  هکم و 

هیلع هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نتـسب  مارحا  زا  یتایاور  تسا و  هدرفم  هرمع  تاـقیم  هنارعج  دـش . هکم  دراو  درک  روبع  اـج  نآ  زا  ناوت  یمن 
يدجاسم زا  یکی  دراد  رارق  مرح  طخ  زاغآ  رد  هک  هنارعج  دجسم  تسا . هدیدرگ  لقن  ناکم  نیا  رد  يرجه  متـشه  لاس  رد  ملـسو ) هلآو 

هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نتسب  مارحا  ناکم  رد  شیرق  زا  یکی  ار  دجسم  نیا  تسا و  هدش  هدراو  يدایز  تایاور  شتلیـضف  رد  هک  تسا 
رارق هعـسوت  میمرت و  دروم  دـعب  راودا  رد  دیـشوک و  نآ  ياـنب  رد  ریبز  نبا  سپـس  تخاـسب ، نآ  درگرب  يراوید  ندیـشک  اـب  ملـسو ) هلآو 
راثآ خـیرات و  . ) دـیدرگ يزاـسزاب  عبرم ) رتم  تحاسم 1600  رد   ) اـه يدوعـس  طـسوت  يرمق  يرجه  و 1384  لاـس 1370  رد  تـفرگ و 

...( و ص 140 ؛ ش 6 ، جح ، تاقیم  ص 47 ؛ هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  ص 130 و 134 ؛ یمالسا ،

رامج

ياه مان  هب  تسا و  جح  تابجاو  زا  اهنآ  یمر  هک  دـنیوگ  ار  ینم  نیمزرـس  رد  عقاو  یگنـس  نوتـس  هس  ًاحالطـصا  هرمج . ك )  ) عمج ِج ) )
عقاو رابتعا  هب  . 2 اوح . ترضح  اه  ناسنا  هدج  نفدم  رابتعا  هب  ثلث 1 . رامج  هثالث 3 . رامج  ثالث 2 . رامج  . 1 دنا : هدش  هدناوخ  یفلتخم 

جح رامج  . 4 ص 96 . ) ش 15 ، جح ، تاقیم   ) نایکم هزورما  ظفلت  ُج  ناسانش . هژاو  طبض  ِج  . 3 ایرد . لحاس  رد  ندوب 

تاوامج

. فرج تمس  هب  قیقع  يداو  هار  رد  یبرغ  هرح  برغ  تمسق  رد  دنتسه و  يا  هناگ  هس  ياه  هوک 

تارمج

یفلتخم ياه  مان  هب  تسا و  جح  تابجاو  زا  اهنآ  یمر  هک  دنیوگ  ار  ینم  رد  عقاو  یگنـس  نوتـس  هس  ًاحالطـصا  هرمج . ك )  ) عمج َم ) َج  )
کسانملا تارمج  جح 4 . تارمج  هثالث 3 . تارمج  ثالث 2 . تارمج  . 1 دنا : هدش  هدناوخ 

هرمج

ینم رد  عقاو  یگنس  نوتس  هس  زا  کی  ره  حالطصا  رد  هلیبق . عامتجا  تعرـس ، هزیرگنـس ، لحم  هزیرگنـس ، هدوت  یناعم  هب  ِر ) َج  ( ) ِر َم  َج  )
نیا دومن ) باترپ  ناشمادک  ره  يوس  هب  هزیرگنـس  تفه  دادعت  ینعی   ) دنوش یمر  یـصاخ  بیترت  هب  دیاب  جـح  کسانم  رد  هک  دـنیوگ  ار 
لوط ات  ینم  قمع  فرط  هب  عورش و  تسا  ینم  هکم و  نایم  لصاف  هک  یهوک  هنماد  زا  دنفورعم  تارمج  ای  رامج  هب  هک  یگنـس  نوتـس  هس 
هدـیچ مهرب  ياه  گنـس  زا  شوگراهچ  تسا  ینوتـس  تروص  هب  هثالث  تارمج )  ) رامج نیا  زا  کی  ره  کـنیا  دـنور . یم  شیپ  رتم   271

رتم عافترا 1/30  هب  گرزب  يا  هساک  ضوح و  دـننام  ار  اه  هرمج  نیا  زا  کی  ره  فارطا  رتم و  دودح 9  عافتراب  نامیس  زا  یطالم  اب  هدش 
هقبط ود  ییاوه و  لپ  داجیا  اب  ًاریخا  تسا و  زاب  زین  تارمج  فارطا  ياضف  . ) دنا هتخاس  هدـش  باترپ  ياه  هزیر  گنـس  ندـش  عمج  تهج 

يروط زین  اه  هار  دنهد و  یم  ماجنا  یناقوف  هقبط  زا  ار  هرمج ) هب  هزیرگنـس  باترپ   ) یمر لمع  جاجح  یخرب  تارمج  فارطا  ياضف  ندش 
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نیا ندـش  هدـیمان  تهج  رد  هرمج  هیمـست  تشگزاب . ) زین  رگید  يریـسم  زا  تفر و  یمر  لـمع  يارب  يریـسم  زا  ناوت  یم  هک  هدـش  هیبعت 
نآ يوس  هب  مدرم  . 3 تسا . هزیرگنس  عمج  ياج  . 2 دنزادنا . یم  گنس  نآ  هب  . 1 نوچ : دنا  هتفگ  فالتخا  هب  هرمج  هب  یگنس  ياه  نوتس 

هکم هب  نتفر  ینم و  زا  جورخ  ماگنه  بیترت  هب  هک  دنراد  یـصوصخم  ياه  مان  ینم  هثالث  تارمج  زا  کی  ره  هرمج  مان  دـننک . یم  باتش 
ع) . ) يرخالا ةرمج  یطسولا . ةرمج  یلوالا . ةرمج  زا : دنترابع 

يرخالا ةرمج 

هکم فرط  هب  ینم  هوک  چـیپ  لوا  رد  هک  تسا  هکم  هب  نآ  نیرت  کیدزن  ینم و  ثـالث  تارمج  زا  هرمج  ك )  ) نیموس ار ) ُا  ْل  ُت  َر  َم  َج  )
ةرمج  » و یمظعلا » ةرمج   » و يربـکلا » ةرمج   » نآ رگید  ياـه  ماـن  دـشاب و  یم  روهـشم  هـندرگ ) ینعی   ) هـبقعلا ةرمج  هـب  اذـل  هدـش و  عـقاو 

. دوش یم  یمر  هجح  يذ  مهدزاود  مهدزای و  مهد و  ياهزور  زا  کی  ره  رد  هرمج  نیا  دشاب . یم  هریبکلا »

یلوالا ةرمج 

هب ینم  لد  زا  نوچ  هک  دـشاب  نآ  ماـن  تلع  دـیاش  فیخ و  دجـسم  یکیدزن  رد  تسا  ینم  ثـالث  تارمج  زا  هرمج  ك )  ) نیلوا ـال ) ُا  ْل  ) 
. دشاب یم  ایندلا » ةرمج   » و يرغـصلا » ةرمج   » نآ رگید  ياه  مان  و  دنـسر . یم  نآ  هب  هک  تسا  يا  هرمج  نیتسخن  دنروآ  یم  يور  تارمج 

. دوش یم  یمر  هجح  يذ  مهدزاود  مهدزای و  ياهزور  رد  هرمج  نیا 

ایندلا ةرمج 

یلوالا ةرمج  ك )  ) نامه ُّد ) ) 

يرغصلا ةرمج 

یلوالا ةرمج  ك )  ) نامه ار ) ُّص  ) 

یمظعلا ةرمج 

يرخالا ةرمج  ك )  ) نامه ام ) ُع  ْل  ) 

هبقعلا ةرمج 

يرخالا ةرمج  ك )  ) نامه ِب ) َق  َع  ْل  ) 

يربکلا ةرمج 

يرخالا ةرمج  ك )  ) نامه ار ) ُك  ْل  ) 

هریبکلا ةرمج 

يرخالا ةرمج  ك )  ) نامه ِر ) َك  ْل  ) 
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یطسولا ةرمج 

هرمج يرتم  هلـصاف 116  هب  دوخ و  زا  دعب  هرمج  زا  يرتم  هلـصاف 155  رد  هک  تسا  ینم  هثالث  تارمج  زا  هرمج ، ك )  ) نیمود اـط ) ُو  ْل  ) 
. دوش یم  یمر  هجح  يذ  مهدزاود  مهدزای و  ياهزور  زا  کی  ره  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  دوخ  زا  لبق 

عمج

ص 456) ج 2 ، ناقتالا ، همان ؛ تغل  . ) تسا هفلدزم  مان  . 2 همان ) تغل   ) تسا هفرع  زور  مان  . 1 َج ) )

هکم نینوخ  هعمج 

يرجه دادرم 1366  اب 9  ربارب   ) يرمق يرجه  لاس 1407  مارحلا  ۀجح  يذ  مشش  هعمج  رد  دوعـس  لآ  میژر  هک  تسا  يراتـشک  هب  هراشا 
( یباهو هقرف  . ) دروآ لمع  هب  دنتشاد  تکرش  نیکرشم  زا  تئارب  مسارم  رد  هک  ادخ  هناخ  یناریا  نارئاز  زا  یسمش )

عیقبلا ۀنج 

عیقب ك )  ) نامه ِب ) ْل  ُت  ِّن  َج  )

هنیصحلا ۀنج 

دحا هوزغ  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نیملـسم . ) يارب   ) محم رپـس  ینعم  هب  تسا . هنیدـم  یماـسا  زا  ِن ) ِح  ْل  ُت  ِّن  ُج  )
ص نآ ، رارـسا  جح و  ماکحا  ص 163 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) متـسه هدـش  تظفاحم  راصح  هعلق و  رد  نم  ۀنیـصح » ۀـنج  یف  انا  : » دومرف

(293

یلعملا ۀنج 

لپ ياهتنا  رد   ) نوجح هینامیلـس و  هقطنم  رد  رهـش  یقرـش  لامـش  تمـسق  رد  عقاو  تسا  هکم  رهـش  یخیرات  ناتـسربق  ّال ) َع  ُم  ْل  ُت  َّن  َج  )
( ، ةالعملا  ) یلعملا ةربقم  ةالعملا ، ۀـنج  نوچ : تسا  موسوم  زین  يرگید  ياه  مان  هب  مارحلادجـسم و  يرتمولیک  کی  بیرق  ییاوه ) گرزب 

ناتـسربق بلاطوبا ، ناتـسربق  مشاـه ، ینب  ناتـسربق  نوجح ، ناتـسربق  ةـالعم ، ناتـسربق  مشاـه ، ینب  هربقم  نیبیطملا ، ةربقم  نوجحلا ، ةربقم 
يا هرد  و  نآ ) رد  مان  نیدـب  يدرم  تنوکـس  تلع  هب   ) ُّبد یبا  بعـش  زین  نیراّزَج و  بعـش  هب  موسوم  تسا  هدوب  یبعـش  اـج  نیا  شیرق .
نفد تسا ) نوجح  زا  یشخب  هک   ) هرد نیا  رد  ار  دوخ  ناگدرم  مالسا  زاغآ  یلهاج و  هرود  رد  هکم  مدرم  هک  نوجح  هوک  هناهد  رد  تسا 
هدش میـسقت  يدیدج ) یمیدـق و   ) ازجم هیحان  ود  هب  یلعملا  ۀـنج  هزورما  دـندیمان . یم  زین  هربقملا » بعـش   » ار هرد  نیا  اذـل  دـندرک و  یم 

هـس زا  هتفرگ و  رارق  هوک  هنماد  رد  هک  تسا  یمیدـق  ناتـسربق  نآ  بقع  تمـسق  تسا و  هکم  یمومع  ناتـسربق  نآ  يولج  تمـسق  تسا .
يور رب  دوعـس  لآ  طـسوت  يرمق  يرجه  لاس 1396  زا  یمیدـق  تمـسق  نیا  برد  هنافـسأتم  و   ) تسا هدـش  هطاـحا  هوک  هلیـسو  هب  فرط 
هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  دادجا  ءابآ و  ناگرزب و  روهشم  قبط  ةالعملا  ۀنج  یمیدق  یلـصا و  تمـسق  رد  دیدرگ . ) دودسم  نارئاز 

( هللا لوسر  رسمه   ) هجیدخ ترضح  . 1 زا : دنترابع  اهنآ  نیرت  صخاش  هک  دنا  هدش  هدرپس  كاخ  هب  بانج  نآ  هب  ناگتسباو  زین  و  ملـسو )
.5 هللا ) لوسر  دادجا  زا   ) یـصق نب  فانم  دبع  . 4 هللا ) لوسر  يالعا  دـج   ) بالِک نب  ( 1  ) یَُصق . 3 هللا ) لوسر  نادـنزرف   ) بیط مساق و  . 2
( هللا لوسر  يومع   ) بلطملادبع نب  بلاطوبا  . 7 هللا ) لوسر  دج   ) مشاه نب  بلطملادبع  . 6 هللا ) لوسر  دادجا  زا   ) فانم دبع  نب  ( 2  ) مشاه
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( هللا لوسر  ردق  نارگ  باحصا  زا   ) رـسای رامع  نیدلاو  رـسای  هیمـس و  . 9 هللا ) لوسر  لسن  زا   ) راهطا همئا  ناـگداون  نادـنزرف و  یـضعب  . 8
يارب هبنـشجنپ  هبنـشود و  ياهزور  رد  دندوب  هکم  رد  هک  ینامز  ات  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  اه  هتـشون  قبط  یلعم  تیمها 

دبنگ و نانآ  هب  افج  رد  يدوعـس  تموکح  اما  دندومن  یم  ترفغم  بلط  اهنآ  يارب  دـنتفر و  یم  شیرق  ناتـسربق  هب  دوخ  ناگتـسب  ترایز 
دوجو بلطملادبع  ترضح  فانمدبع و  ترضح  بلاطوبا و  ترضح  هجیدخ و  ترضح  رباقم  رب  روهـشم  رب  انب  هک  ار  یهوکـشاب  هاگراب 

. دیدرگ نکمم  ریغ  نانآ  ترایز  دش و  هتسکش  زین  روبق  يور  ياه  گنس  درک و  وحم  بیرخت و  تشاد 

رفسلا زاوج 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنیوگ ار  تروپساپ  بارعا  َف ) َّس  ُز  َج  )

یبونج تهج 

عیدوت و هکم  يوس  هب  دـح  نآ  زا  هنیدـم  نارفاسم  هک  دـنتفگ  یم  ار  یناکم  ًاحالطـصا  هنیدـم  ییایفارغج  خـیرات  رد  هلبق )  ) یلِبق تهج  اـی 
ص 219) ج 1 ، یسانش ، هنیدم  . ) دنا هدش  یم  هقردب 

یماش تهج 

لامش تهج  ك )  ) نامه

یلامش تهج 

نیلوا یصق  دنا  هتـشون  هب 1 . دح  نآ  زا  هنیدـم  نارفاسم  هک  دـنتفگ  یم  ار  یناکم  ًاحالطـصا  هنیدـم  ییایفارغج  خـیرات  رد  یماش  تهج  ای 
. دنتخاس نوفدم  بد ) یبا  بعـش  رد   ) وا رانک  رد  ار  دوخ  ناگدرم  مدرم  يو  زا  سپ  دش و  هدرپس  كاخ  هب  بعـش  نیا  رد  هک  دوب  یـسک 

ص 219) ج 1 ، یسانش ، هنیدم  . ) دنا هدش  یم  هقردب  عیدوت و  ماش  يوس  یلقن . قبط  . 2

یلبق تهج 

یبونج تهج  ك )  ) نامه (ق )

دایج

دایجا ك )  ) نامه

هبیج

ص 180) یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  ِب ) َج  )

هللا لوسر  ناریج 

ص 18) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) دنا هدیمان  ار  هنیدم  لها 
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چ

سیرا هاچ 

بآ زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  نآ ) برغ  يرتم  هاجنپ  هلـصاف  هب   ) ابق دجـسم  رانک  رد  تسا  هنیدم  ياه  هاچ  زا  ( 1 ( ) ُا َا  )
یتاهج هب  هاچ  نیا  . دیدرگ وحم  ابق  دجسم  یبرغ  نادیم  هعـسوت  رد  يرمق  يرجه  لاس 1384  رد  هاچ  نیا  درک . لسغ  تخاـس و  وضو  نآ 
كرابم ناهد ) بآ   ) هلفت اـب  نآ  روش  بآ  نوچ  هلفت ، . 2 سیرا . مان  هب  يدوهی  یـصخش  هب  دوب  بوسنم  نوچ  سیرا ، . 1 دراد : ییاه  مان 

مـشش لاس  رد  هللا  لوسر  يرتشگنا )  ) متاخ نوچ  متاـخ ، . 3 دندیـشون . ) یم  كربـت  يارب  ار  نآ  بآ  مدرم  و   ) دـیدرگ اراوگ  هللا  لوـسر 
راثآ خیرات و  ص 120 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  . ) دـماین تسد  هب  رگید  داتفا و  هاچ  نورد  وا ) مـالغ  تسد  زا  اـی   ) وا تسد  زا  ناـمثع  تفـالخ 

ص 246) ریبج ، نبا  همانرفس  ص 219  ج 4 ، لوسر ، ترضح  خیراوتلا ، خسان  ص 322 ؛ يرقلا ، ما  يوس  هب  ص 343 ؛ یمالسا ،

لیعامسا هاچ 

ص 87) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  ص 35 ؛ هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  . ) مزمز هاچ 

سنا هاچ 

( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  مداخ  سنا  نب  کلام  تسد  هب  هک  یبنلادجـسم  قرـش  تمـس  رد  عقاو  هنیدـم  ياه  هاچ  زا  َن ) َا  )
. دش بیرخت  یبنلادجـسم  قرـش  هعـسوت  رد  يدوعـس  نارود  رد  هاچ  نیا  داد . وش  تسـش و  ار  دوخ  دیماشآ و  نآ  زا  ترـضح  دش و  رفح 

ص 261 و 345) یمالسا ، راثآ  خیرات و  )

هعاضب هاچ 

ادخ لوسر  تشاد . رارق  هدعاس  ینب  هلحم  رد  يرتمدصناپ  هلصاف  رد  یبنلادجسم  یبرغ  لامـش  تمـس  رد  تسا  هنیدم  ياه  هاچ  زا  ِع ) ُب  )
هـس دندرک و  یم  لسغ  اه  ضیرم  بآ  نیا  اب  هک  هدش  لقن  دیناشون . مدرم  هب  دوخ  تسد  اب  دیماشآ و  نآ  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

هعـسوت رد  ًاریخا  اـما  دوـب  فارطا  عرازم  هدافتـسا  هجوـت و  دروـم  یناـمثع  نارود  رد  هاـچ  نیا  دـنتفای . یم  تیفاـع  هک  تشذـگ  یمن  زور 
ص 303) يرقلا ، ما  يوس  هب  ص 120 ؛ نیفیرش ، نیمرح  ص 344 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) تسا هدیدرگ  وحم  یبنلادجسم 

هصوب هاچ 

. دـنا هدومرف  هعمج  لسغ  نآ  رد  ادـخ  لوسر  یلقن  هب  هتـشاد و  رارق  یلاوعلا  باب  هقطنم  رد  عیقب  ناتـسربق  یکیدزن  رد  هنیدـم  ياه  هاچ  زا 
ص 346) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسین نآ  زا  يرثا  زورما 

هلفت هاچ 

سیرا هاچ  ك )  ) نامه ِل ) (ت 

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

ترضح دیشخب و  تسا . یصخش  ای  هلیبق و  مان  ءاح  دنا  هتفگ  یـضعب  . 2 ص 134 . ) ش 28 ، جح ، تاقیم  طبض   ) ُا همان ) تغل  طبـض   ) َا . 1
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ههد ات  دنتفای و  یم  افش  هتسش و  نآ  اب  ار  دوخ  اه  ضیرم  دوب و  نیریـش  رایـسب  هاچ  نیا  بآ  داد . رارق  هقدص  ار  نآ  تخاس و  وضو  نآ  زا 
هدودحم رد  نآ  ناکم  بیرخت و  یبنلادجسم  هعسوت  رد  يدوعس  نارود  رد  اما  دوب  نارئاز  تیاقس  هدافتسا و  دروم  نانچمه  هتـشذگ  ياه 

ص 81) ش 24 ، جح ، تاقیم  ص 260 و 345 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) دیدرگ وحم  يدیجم  نادیم 

متاخ هاچ 

سیرا هاچ  ك )  ) نامه َت ) )

مرهلاوذ هاچ 

. دومن رفح  فیاط  رد  ار  نآ  هکم ) رد  مزمز  رفح  زا  سپ   ) بلطملادبع هک  تسا  یهاچ  دنا  هتشون  َه ) ْل  ُذ  )

همور هاچ 

نیا دوب . نآ  زا  مالسا  زا  دعب  مالسا و  زا  شیپ  هنیدم  بورـشم  بآ  و  نیتلبقوذ ) دجـسم  لامـش  و   ) رهـش لامـش  رد  هنیدم  ياه  هاچ  زا  ِم ) )
دـیرخ و يدوهی ) کی  زا   ) ارنآ زا  یمین  ای  ار  نآ  ناـمثع  نوچ  تشاد و  قلعت  يراـفغ  همور  هب  دوب و  هدـش  رفح  نزاـم  ینب  ناـیم  رد  هاـچ 

وـضو نآ  بآ  زا  دومرف و  ینانخـس  هاچ  نیا  لضف  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دش . فورعم  زین  نامثع  مان  هب  داد  هقدـص 
، یمالـسا راثآ  خیرات و  . ) دش یمن  هدید  نآ  زا  يرثا  هدش و  لیدـبت  یتموکح  هرادا  رقم  هب  هاچ  نیا  ناکم  ریخا  ياه  لاس  رد  تخاس . یم 

ص 247) ریبج ، نبا  همانرفس  ص 120 ؛ نیفیرش ، نیمرح  ص 344 ؛

مزمز هاچ 

هناخ لخاد  رد  یبنلادجـسم  فارطا  رد  عقاو  هنیدـم  ياه  هاـچ  زا  . 2 همان ) تغل   ) مزمز ك )  ) ماـن هب  هکم  فورعم  همـشچ  ناـمه  . 1 َز ) َز  )
بیرخت دجسم  یبرغ  هعسوت  رد  يدوعس  نارود  رد  همطاف  هاچ  ای  مزمز  هاچ  دش . رفح  وا  تسد  هب  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تنب  همطاف 

هللا یلـص   ) مرکاربمایپ یبرغ . هرح  رد  عقاو  هنیدم  ياه  هاچ  زا  . 3 ص 157 ) ش 28 ، جح ، تاقیم  ص 261 ؛ یمالـسا ، راثآ  خیرات و  . ) دش
، یمالسا راثآ  خیرات و  . ) تفر نیب  زا  نامز  رورم  هب  هاچ  نیا  دندومرف . اعد  شبحاص  يارب  نآ  زا  هدافتسا  نمـض  يزور  ملـسو ) هلآو  هیلع 

ص 345)

ایقس هاچ 

بآ زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ایقـس . دجـسم  بونج  رد  هیربنع و  باب  رد  یبرغ  هرح  رد  عقاو  هنیدم  ياه  هاچ  زا  ُس ) )
هاچ نیا  زا  يرثا  نونکا  دـنتخاس . يدجـسم  ترـضح  نآ  زامن  ناکم  رد  دـندرازگ و  زاـمن  شراـنک  رد  دـنتخاس و  وضو  دـندیماشآ و  نآ 

...( و 345 ؛ ص 281 ، یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسین

نامثع هاچ 

همور هاچ  ك )  ) نامه

هلیسع هاچ 
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دزن رهاز  یلاها  زا  یعمج  تسا  لقن  تسا ) هکم  رهـش  ءزج  نونکا  هک  میعنت  هکم و  نیب  یلحم   ) رهاز رد  عقاو  هکم  ياه  هاچ  زا  ِل ) َس  ُع  )
كرابم ناهد  بآ  تفر و  هاچ  نآ  رانک  هب  ترضح  دنتشاد . هوکـش  ناشهاچ  بآ  يروش  زا  دندمآ و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ

( رهاز لیذ  فیراعم ، فراعم و  . ) دش نیریش  بآرپ و  ًاروف  دوب  زین  بآ  مک  يروش  رب  هوالع  هک  هاچ  دنکفیب و  نآ  رد 

یلع هاچ 

رایبا یلع . رابآ  دندومرف . رفح  عرازم  يرایبآ  يارب  هرجش  دجسم  هقطنم  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  ییاه  هاچ  هنیدم . ياه  هاچ  زا 
. یلع

سرغ هاچ 

نآ بآ  زا  درمـش و  كرابم  دوتـس و  یگزیکاپ  هب  ار  نآ  مرکا  ربمایپ  لقن  قبط  ابق . دجـسم  قرـش  رد  عقاو  هنیدـم  ياه  هاـچ  زا  ( 1 ( ) ُغ َغ  )
زین ترـضح  نآ  هدب و  لسغ  سرغ  هاچ  بآ  زا  ارم  گرم  زا  سپ  دـندومرف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هب  دـنتخاس و  وضو  دندیـشون و 

تاقیم سرغ ؛ لیذ  همان  تغل  ص 156 ؛ ج 4 ، خیراوتلا ، خسان  ص 121 ؛ نیفیرش ، نیمرح  ص 343 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) درک نینچ 
ص 134) ش 28 ، جح ،

خف هاچ 

نومیم هاچ  ك )  ) نامه ّخ ) َف  )

اضف هاچ 

تاقیم . ) دـش ضارما  يافـش  تفای و  تکرب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  كرابم  ناهد  بآ  اب  هاچ  نیا  هنیدـم . ياه  هاچ  زا 
ص 134) ش 28 ، جح ،

هصارق هاچ 

نآ بآ  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  يراصنا  هللادـبع  نبرباج  هب  قلعتم  هعبـس  دـجاسم  تمـس  رد  عقاو  هنیدـم  ياـه  هاـچ  زا 
. تسین ( . جح تاقیم  همان و  تغل  طبض   ) َغ یمالسا ) راثآ  خیرات و  طبـض   ) ُغ نآ 1 . زا  يرثا  نونکا  دومرف . اعد  شبحاص  يارب  دـیماشآ و 

ص 326) یمالسا ، راثآ  خیرات و  )

نومیم هاچ 

هاچ زا  ندرک  لـسغ  فاوطو ، مارحلادجـسم  هب  دورو  تابحتـسم  زا  حـطبا و  نیمزرـس  رد  فورعم  تسا  یهاـچ  تسا . هکم  ياـه  هاـچ  زا 
ص 56) جح ، کسانم  حیضوت  ص 122 ؛ ج 1 ، هعمل ، . ) دش یم  هتفگ  مه  خف  هاچ  هکم . هب  دورو  زا  شیپ  تسا  نومیم 

رتچ

. تسا تامرحم  زا  هدوبن و  زاجم  نادرم  يارب  تکرح  لاح  رد  رتچ  نداد  رارق  رس  رب  هرمع  جح و  مارحا  رد 
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هیبلت راهچ 

کل کیرـشال  کیبل ، کیبل ، مهللا  کیبل ، : » دـیوگب هک  تسا  نیا  نآ  تروص  و  تین . زا  دـعب  تسا  هیبلت  راهچ  نتفگ  مارحا  تاـبجاو  زا 
نتفگ هبترم  کی  زا  شیب  تسا و  بحتـسم  هیبلت  راهچ  نیا  نتفگ  ررکم  کیبل ) کل  کیرـش  کلملا ال  کل و  ۀمعنلاو  دمحلا  نا   ) کیبل

ص 88) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف  یلا 29 ؛ ص 26  هرمع ، ماکحا  جح و  کسانم  . ) تسین بجاو  نآ 

نکر راهچ 

( تاغللا ثایغ  گنهرف  جاردننآ ؛ گنهرف  . ) تسا هبعک  ناکرا  زا  راهچ  ره  نیا  دوسالارجح و  یقارع و  ینامی و  یماش و  رانم 

هبعک نکر  راهچ 

( یسیفن گنهرف  . ) دوسالارجح یقارع و  ینامی و  یماش و  رانم 

کیبل راهچ 

هیبلت راهچ  ك )  ) نامه

ح

طئاح

ص 492) ج 2 ، یسانش ، هنیدم  . ) تسا كدف  ینونک  مان 

جاح

هدروآ ياج  هب  ار  جـح  کسانم  لامعا و  هک  یـسک  ناونع  هدـننک . جـح  هدـنور . جـح  قداص . ) ماما  زا  لوقنم   ) هللادـفو رمتعملا  جاحلا و 
. تسا

هرورص جاح 

هرورص جح  ك )  ) هدنروآ اج  هب 

نراق جاح 

نآرق جح  ك )  ) هدنروآ اج  هب 

عتمتم جاح 

عتمت جح  ك )  ) هدنروآ اج  هب 

روصحم جاح 
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روصحم جح  ك )  ) هدنروآ اج  هب 

دودصم جاح 

دودصم جح  ك )  ) هدنروآ اج  هب 

درفم جاح 

دارفا جح  ك )  ) هدنروآ اج  هب 

هجاح

( همان تغل  . ) هتفای قیفوت  هبعک  هناخ  ترایز  هب  هک  ینز  ِّج ) )

یجاح

( ناروشناد يامنهار   ) تسا روهشم  طالغا  زا  نآ  رخآ  رد  ای »  » هدوزفا رازگ و  جح  ینعم  هب  جاح  همان ) تغل   ) هدرازگ جح  هضیرف  هک  نآ 

هنایجاح

رد طوـسبم  . ) تسا یفوـتم  یلاـم  تاـبجاو  هـلمج  زا  دوـش و  یم  هداد  جـح  رد  تراـیز  بیاـن  هـب  تـیم  ییاراد  زا  هـک  یلاـم  هـیجح . ِن ) )
( قوقح يژولونیمرت 

نیمرح یجاح 

. دشاب هدش  فرشم  هللا ) لوسر  نفدم  هنیدم و  مرح   ) هبیط هنیدم  هب  مه  و  هکم ) مرح   ) دشاب هدرک  جح  مه  هک  یسک  َم ) َر  َح  )

هیجاح

( همان تغل   ) هدنرازگ جح  ینز  (ي )

فاطم هیشاح 

. تسا هدیدرگ  صخشم  مارحلادجسم )  ) مرح فک  رد  هایس  گنس  زا  يا  هیشاح  اب  هک  هبعک  فاوط  ياج 

رضاح

زا رتمک  شنطو  هک  یسک  تسا . هکم  کیدزن  هک  یـسک  هکم . لها  هرقب 196 )  ) مارحلادجسملا يرـضاح  هلها  نکی  مل  نمل  کلذ  ِض ) )
( عتمت جح  هن   ) تسا نآرق  جح  ای  دارفا  جح  ندروآ  ياج  هب  شا  هفیظو  دراد و  هلصاف  هکم  اب  خسرف  هدزناش 

همطاح
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دـصق هک  ار  لـیف  باحـصا  اذـل  و  دنکـش ، مه  رد  دراد  اور  تناـها  نادـب  هک  ار  سک  ره  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هکم  ياـه  ماـن  زا  ِم ) ِط  )
ص ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 65 ؛ ج 1 ، مالـسا ، یلیلحت  خیرات  همان ؛ تغل  . ) دـناشن تکاله  هب  یبیغ  زاجعا  اب  تشاد  ار  هبعک  لصا  يدوبان 

ص 45) جح ، باتک  144 ؛

يربح

ص 97) ش 25 ، جح ، تاقیم   ) دندیناشوپ یم  نادب  ار  هبعک  هاگ  هک  یگنر  هایس  هچراپ  ای  شوپور  ّي ) َب  ِح  )

شبح

شبح هوک  (ك )

هبیبح

ش جح ، تاقیم  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح   ) نآ هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکاربمایپ هقالع  رطاخ  هب  تسا  هیندم  یماسا  زا  ِب ) َح  )
ص 163) ، 7

جح

هناخ هدش  دـصق  ترایز  تیبلا  جِـح  دـشاب و  دوصقم  ترایز  هک  تسا  دـصق  هجیتن  نارمع 97 ) لآ   ) تیبـلا جـح  ساـنلا  یلع  و هللا  ّج ) ِح  )
ص 7) جح ، هلدا  کسانم ، رارسا ، ( ) 1 . ) تسا هدش ) دصق  ترایز   ) جِح همدقم  ترایز ) دصق   ) جَح تسادخ و 

جح

هراشا

. تسا هللا  تیب  ترایز  ادخ و  هناخ  دصق  اهقف  حالطصا  رد  ترایز و  دصق  دصق و  ینعم  هب  جح  جح 28 )  ) جحلاب سانلا  یف  نذا  و  ّج ) َح  )
مسارم و ندش  هدیمان  تلع  و  جح ، ) ياه  هام   ) صاخ ینامز  و  هکم )  ) یناکم رد  تسا  یـصاخ  کسانم  تافیرـشت و  مسارم و  ماجنا  جح 

روظنم هب  ییاـج  یـسک و  يوـس  هب  نتفر  دـصق و  ینعم  هب  جـح  تغل  رد  هک  تسا  نآ  يارب  جـح »  » هب هبعک )  ) هللا تیب  تراـیز  تافیرـشت 
تابجاو و زا  جـح  دوش . یم  هللا  تیب  تراـیز  دـصق  مسارم  نیا  رد  تکرـش  يارب  هکم  يوس  هب  تکرح  ماـگنه  تسا و  تراـیز  رادـید و 

عورف ناکرا  باوبا و  زا  مجنپ  نکر ) ای  و   ) باب جح  هقف ، باوبا  لوادـتم  بیترت  رد  تسا و  مالـسا  نید  مهم  ناکرا  زا  تسا و  تایرورض 
دروم هچنآ  یلودنا  هدرک  فالتخا  هچ  رگ  هللا ) لوسر  جـح  دادـعت  رد  زین  و   ) جـح بوجو  لاس  رد  تسا . هتفر  رامـش  هب  مالـسا  هب  ماکحا 
دوـجو اـب   ) ناملـسم ره  رب  جـح  دـندومن . جـح  ترجه  مهد  لاـس  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکاربماـیپ هک  تسا  نآ  تسا  قاـفتا 

( . دنیوگ مالسالا » ۀجح   » ار نآ  و   ) ددرگ یم  بجاو  راب  کی  رمع  مامت  رد  تعاطتسا )

جح كرت 

اب جـح  كرت  اهقف ، هدومرف  قبط  تسا . ندـش  روشحم  انیبان  ثعاب  تسا ، تکاله  ثعاب  تسا ، تعیرـش  كرت  جـح ، كرت  تاـیاور ، قبط 
اب جح  كرت  و  تسا ) هدش  هریبک  هانگ  بکترم  نآ  بوجو  راکنا  مدع  تروص  رد  جـح  كرات  و   ) تسا هریبک  ناهانگ  زا  بوجو  هب  رارقا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 828 

http://www.ghaemiyeh.com


بوجو راکنا  تروص  رد  جح  كرات  و   ) تسا رفک  بجوم  ددرگرب ) توبن  ای  دیحوت و  ای  ادـخ و  راکنا  هب  هک  یتروص  رد   ) بوجو راکنا 
( . تسا رفاک  جح 

جح دیاوف 

رقف و زا  ییاهر  نارگید  زا  ندرک  تعافـش  نارگید  زا  يزاین  یب  نانج  هب  ندـش  دراو  ناهانگ  زا  یکاپ  ندـب  یتسردـنت  نید  يرارقرب  ( 2)
دایز ار  يزور  لام و  ندـش  دازآ  منهج  شتآ  زا  نتفای  ییاهر  ربق  راـشف  زا  ندـمآ  رد  دـنوادخ  هاـنپ  رد  ندرم  ندـب  زا  يریگولج  نتـشادن 

ود ندرک  ربخار  ناتسود  ندرک  جح  رفس  لسغ  ندرک  تیـصو  نداد  هقدص  جح  رفـس  تابحتـسم  ( 3  ) ندومن ظفح  ار  لام  لـها و  ندرک 
دنوادخ يارب  تین  نتشگرب  دنوادخ  هب  عقاو  هب  هبوت و  ندرب  هارمه  ءادهـشلادیس  تبرت  ندرپس  دنوادخ  هب  دوخ  لها  ندناوخ  زامن  تعکر 

ندرب هارمه  هب  یفاک  بوخ و  رفـس  هشوت  ندرک  تشگنا  رد  هزوریف  قیقع و  رتشگنا  ندومن  بلط  دـنوادخ  زا  تکرب  ریخ و  ندرک  صلاخ 
ندومن عادو  ناتـسود  ناگتـسب و  هداوناخ و  اب  ندمآ  رد  هب  نارگید  یقالخا  قوقح  همذ  زا  ( 4  ) ندرک كاپ  سانلا  قح  هللا و  قح  زا  لاـم 

.2 ص 20 . ) ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) درادن یتوافت  جِح  جَـح و  نایم  یناسک  رظن  زا  و  ندرک 1 . باختنا  قلخ  شوخ  اناد و  حلاص ، رفـسمه 
یگنهرف يداصتقا و  یـسایس و  یعاـمتجاو و  یقـالخا  راـثآ  هب  مینک  هجوت  زین  و  . 3 مالـسلا . ) مهیلع   ) نیموصعم زا  لوقنم  تاـیاور  قـبط 

تورم نارفسمه  اب  ندرک  يرازگتمدخ  رفس  هار  رد  ار  نارفسمه  دریذپ . یمن  مارح  لام  اب  دنوادخ  ار  یتدابع  چیه  ًالوصا  . 4 جح . یناهج 
تموصخ هدوهیب و  مالک  كرت  رفس  هار  رد  ندشن  هدرسفا  رفس  یلامتحا  یندب ) یلام و   ) تالکشم زا  ندرک  يراتفرـشوخ  يدرمناوج و  و 

لق هدزای  نیتذوعم و  ردـق ، یـسرکلا ، هیآ   ) نآرق ندـناوخ  هناخ  زا  جورخ  ماگنه  ار  جرف ) ياعد  نوچ   ) هدراو ياـهاعد  ندومن  هلداـجم  و 
ندرک توعد  اذغ )  ) هرفـس رـس  رب  ار  نارفـسمه  ندروخ و  اذغ  یهورگ  روط  هب  ندرک و  تواخـس  ندناوخ  هناخ  زا  جورخ  ماگنه  هللاوه )

ندیرخ و رفس  یتاغوسو  درواهر  نداتسرف  تاولص  شتیب  لها  دمحم و  رب  نتفگ و  ریبکت  لیلهت و  حیبست و  ندرک و  رافغتسا  ریس  لاح  رد 
نداد همیلو  جح  رفس  زا  تشگزاب  رد 

جح بوجو  ياه  هار 

. يراجیتسا جح  رذنلاب و  جح  مالسالا ، ۀجح  دوش : یم  بجاو  هار  هس  زا  یکی  هب  جح 

جح بوجو  طیارش 

( ینامز یهار و  یندب ، یلام ،  ) تعاطتسا تیرح و  لقع ، غولب ، زا : دنترابع 

جح کسانم 

یم تروص  هللا  تیب  ترایز  تهج  هک  یلاعفا  بادآ و  هعومجم  ینعی  دنیوگ ، ار  جح ) صوصخم  تدابع   ) جح لامعا  مسارم و  ًاحالطصا 
لامعا عتمت . جح  نارق و  جح  دارفا ، جح  زا : دنترابع  جح  ماسقا  دوش . یم  لیکشت  جح  و  ( 1  ) هرمع تدابع  ود  زا  یلک  روط  هب  جح  دریگ .

ندرک ینابرق  . 5 ینم ) رد   ) هـبقعلا ةرمج  یمر  مارحلارعشم 4 . رد  فوقو  تافرع 3 . رد  فوقو  . 2 تاـقیم ) رد   ) مارحا جح 1 . تابجاو ) )
.10 هکم ) رد   ) هورم افص و  یعس  . 9 هبعک )  ) ترایز فاوط  زامن  . 8 هبعک )  ) ترایز فاوط  . 7 ینم ) رد   ) ریصقت ای  قلح  . 6 ینم ) رد  ( ) 2)

( ینم رد   ) هثالث تارمج  یمر  . 13 ینم ) رد   ) ندرک هتوتیب  . 12 هبعک )  ) ءاسن فاوط  زامن  . 11 هبعک )  ) ءاسن فاوط 
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جح تابجاو  عون 

: زا دنترابع  ینکر ، ریغ  تابجاو  . 2 یعـس . ترایز و  فاوط  رعـشم ، رد  فوقو  تافرع ، رد  فوقو  مارحا ، زا : دـنترابع  ینکر ، تابجاو  . 1
. ینم رد  هتوتیب  و  ریصقت ) ای   ) قلح ینابرق ، یمر ، ءاسن ، فاوط  زامن  ءاسن ، فاوط  ترایز ، فاوط  زامن 

جح ماجنا  نامز 

ماجنا دـعب  هب  لاوش  هام  لوا  زا  دـناوت  یم  تسا  مارحا  اب  هک  جـح  عورـش  تسا و  هجح  يذ  هدـعق و  يذ  لاوش و  ياه  هاـم  جـح  ياـه  هاـم 
. دریذپ

جح عاونا  توافت 

دعب هب  لاوش  هام  لوا  زا  عقوم  ره  ناوت  یم  دریگ ) یم  تروص  جح  تدابع  زا  دعب  هدرفم  هرمع  تدابع  هک   ) نارق جـح  دارفا و  جـح  رد  . 1
هک  ) عـتمت جـح  رد  اـما  داد . ماـجنا  ار  جـح  لاـمعا  هیقب  هجح  يذ  مهدزیـس ) اـی   ) مهدزاود یلا  هجح  يذ  مهن  زور  رهظ  زا  تـسب و  مارحا 
زور رهظ  زا  لبق  ات  دـعب  هب  لاوش  هام  لوا  زا  عقوم  ره  ار  عتمت  هرمع  ادـتبا  دریگ ) یم  تروص  جـح  تدابع  زا  لـبق  ( 3  ) عتمت هرمع  تدابع 

ای  ) مهدزاود یلا  هجح  يذ  مهن  زور  رهظ  زادـعب  ار  جـح  لامعا  هیقب  و  ( 4  ) دندنب یم  جـح  مارحا  هاگنآ  دـنهد و  یم  ماجنا  هجح  يذ  مهن 
.2 هرمع .» تمسق  هب  دینک  عوجر  تسا 1 . نآ  یلاوح  هکم و  لها  يارب  نارق  جح  دارفا و  جح  . 2 دنروآ . یم  ياج  هب  هجح  يذ  مهدزیس )

جح یلو  دنهد . یم  ماجنا  ار  راک  نیا  هجح  يذ  متشه  زور  زا  ًالومعم  و  . 4 هرمع .»  » تمسق هب  دینک  عوجر  . 3 تسین . ینابرق  دارفا  جح  رد 
نارق جح  رد  یلو  دوش  یم  دقعنم  هیبلت  اب  عتمت  جح  دارفا و  جح  رد  مارحا  . 3 دشاب . یم  قافآ ) لها  يارب  ینعی   ) هکم یلاها  ریغ  يارب  عتمت 

اما تسا  فلتخم  طاقن  رد  هکم و  ریغ  رد  نارق  جـح  دارفا و  جـح  نتـسب ) مارحا  ياج   ) تاقیم . 4 دیلقت . راعـشا و  هیبلت و  نیب  تسا  رایتخا 
رد تسا و  بجاو  دیلقت  ای  راعشا  ببـس  هب  نارق  جح  رد  تسا و  بجاو  لصا  رد  عتمت  جح  رد  ینابرق  . 5 تسا . هکم  رد  عتمت  جح  تاقیم 

تخادنا ریخأت  هب  هجح  يذ  رخآ  ات  رذع  نودب  ناوت  یم  دارفا  جح  نآرق و  جـح  رد  ار  یعـس  زین  فاوط و  ود  . 6 تسین . بجاو  دارفا  جح 
تـسادج ناشتعاطتـسا  دنتـسه و  تدابع  ود  جح  هرمع و  نارق  جح  دارفا و  جح  رد  . 7 تسا . زیاج  رذـع  دروم  رد  اهنت  عتمت  جـح  رد  یلو 

یم تافرع  هب  نتفر  زا  شیپ  مارحا و  زا  سپ  نارق  جح  دارفا و  جـح  رد  . 8 تسا . اج  کی  ناشتعاطتـسا  دنتدابع و  کی  عتمت  جح  رد  یلو 
دارفا جح  رد  . 9 درادن . دوجو  یبحتسم  فاوط  دوشن  ماجنا  ینم  رد  ریصقت ) ای   ) قلح ات  عتمت  جح  رد  یلو  داد  ماجنا  یبحتسم  فاوط  ناوت 

. تسا رفن  کی  اهنت  جح  هرمع و  يارب  بیان  عتمت  جح  رد  یلو  تفرگ  هناگادج  یبیان  جح  هرمع و  زا  کی  ره  يارب  ناوت  یم  نآرق  جح  و 

تیبلا باجح 

هبعک هدرپ  ك )  ) نامه َب ) ْل  ُب  ِح  )

تباجح

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) تنادس ك )  ) نامه َب ) ِح  )

یمیهاربا جح 
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رد و  جحلاب » سانلا  یف  نذاو   » هک داد  روتـسد  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  هب  درک و  عیرـشت  دـنوادخ  هک  یقیقح  یعقاو و  جـح  ینعی 
هک نآ  مهم  هفسلف  ققحت  تهج  صاخ و  يا  هزیگنا  اب  هک  تسا  یجح  و  تفای ، تایح  دیدجت  بانج  نآ  طسوت  جح  نیا  هللا  لوسر  رصع 

ص ص 32 ؛ ش 2 ، جـح ، تاقیم  . ) دریگ یم  ماجنا  تسا  تداعـس  لامک و  هلق  هب  ندیـسر  داحلا و  كرـش و  یفن  یهلا و  تیدوبع  راهظا 
(239

جاجح

( همان تغل   ) ناگدننک جح  نایجاح . ّج ) ُج  )

دعب هنیدم  جاجح 

ك)  ) نامه دـنوش . یم  فرـشم  هنیدـم  هب  جـح  کسانم  ماجنا  زا  دـعب  هک  هللا  تیب  یناریا  نارئاز  زا  هتـسد  نآ  یفرعم  يارب  تسا  يا  هژاو 
هنیدم سپ 

لبق هنیدم  جاجح 

ك)  ) نامه دنوش . یم  فرـشم  هنیدم  هب  جـح  کسانم  ماجنا  زا  لبق  هک  هبعک  هناخ  یناریا  نارئاز  زا  هورگ  نآ  یفرعم  يارب  تسا  يا  هژاو 
هنیدم شیپ 

زاجح

لامش رد  تسا  يا  هقطنم  . 2 ص 92 و 123 ) ش 21 ، جـح ، تاقیم  . ) زاجح هقطنم  رد  ندـش  عقاو  تهج  زا  تسا  هکم  یماسا  زا  . 1 ِح ) )
هلـصاف و يانعم  هب  زْجَح  هدام  زا   ) زاجح ار  نآ  هتخادنا  ییادج  ود  نیا  نایم  نوچ  دنیوگ  و  هماهت ، دجن و  نایم  عقاو  ناتـسبرع  هریزج  هبش 

نیرت مهم  مالـسا  خـیرات  رظن  زا  زاجح  لصاح . بآ و  یب  رازگیر و  رتشیب  یلو  عیـسو  ياـه  ناـبایب  اـب  تسا  ینیمزرـس  دـندیمان و  لـیاح )
لاس  ) سابع ینب  طوقـس  زا  دعب  دنعقاو . تمـسق  نیا  رد  هک  تسا  هنیدم  هکم و  خیرات  نامه  زاجح  خـیرات  ،و  دـشاب یم  ناتـسبرع  تمـسق 

تیعبات هب  زاجح  يرمق ) يرجه  لاس 923  هب   ) رصم رب  ینامثع  تلود  يالیتسا  زا  سپ  دش و  رـصم  تلود  عبات  زاجح  يرمق ) يرجه   656
دش و یم  هرادا  رصم  فرط  زا  زاجح  يدالیم  لاس 1845  ات  دنام و  یقاب  هکم  يافرـش  تسد  رد  ًاتدمع  نآ  تموکح  یلو  دمآرد  ینامثع 

زاجح لوا  یناهج  گنج  نیدحتم  يرای  هب  هکم  فیرش  يدالیم  لاس 1916  رد  داتسرف . یلاو  اج  نادب  ًامیقتسم  ینامثع  تلود  سپ  نآ  زا 
يرجه لاس 1343  رد  هیدوعس  هیباهو و  شروش  اب  نایمشاه  ییاورنامرف  اما  داد  لیکشت  یلقتسم  تکلمم  درک و  دازآ  ینامثع  تیعبت  زا  ار 

. دندش طلسم  زاجح  دجن و  رب  اه  يدوعس  داتفارب و  يرمق 

بابسالا جح 

( یهقف تاحالطصا  گنهرف  . ) ددرگ بجاو  یسک  رب  اهنیا  ریغ  نیمی و  دهع ، رذن ، نوچمه  بابسا  زا  یکی  هب  هک  تسا  یجح  َا ) ْل  ُّج  َح  )

یبابحتسا جح 

هدش و هدرمش  وکین  نآ  ماجنا  لاس  ره  رد  تسا و  تابحتسم  لضفا  زا  هک  تسا  بجاو  ریغ  جح  یباوث ، جح  بحتسم . جح  ای  ِت ) ِا  ِّج  َح  )
ضارقتـسا بجوم  هچ  رگا  تسا  بولطم  لاـس  ره  رد  نآ  رارکت  دـنا  هدومرف  یتح  هتـشگ . یفرعم  هورکم  یلاوتم  لاـس  جـنپ  رد  نآ  كرت 
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هس عاونا  زا  کی  ره  باختنا  رد  قافآ  لها  هچ  هکم و  لها  هچ  بحتـسم  جح  ماجنا  رد  دشاب . نآ  تخادرپ  رب  تردق  هک  یتروص  رد  دوش 
( . دنا هتسناد  لضفا  ار  عتمت  ماجنا  یلو   ) دنراتخم نآرق ) عتمت و  دارفا ،  ) جح هناگ 

هلاطتسا جح 

. دننک ناتسدیهت  هک  ییادگ  يارب  تسا  یجح  تیاور  قبط  ِل ) ِت  ِا  ) 

يراجیتسا جح 

فلکم رگا  دروآ . یم  ياج  هب  تیم  بناـج  زا  ریجا  هک  تسا  یجح  دوش . یم  بجاو  بیاـن  رب  ندـش  ریجا  رطاـخ  هب  هک  تسا  یجح  ِا ) ) 
زا مالسالا  ۀجح  و  دنک . جح  يو  بناج  زا  ات  دننک  یم  ریجا  ار  یصخش  وا  توف  زا  سپ  دشاب  هدادن  ماجنا  هدوب  بجاو  وا  رب  هک  ار  یجح 

. دشاب هدرک  يدلب  جح  صوصخ  هب  تیصو  هک  نآ  رگم  دنک  یم  تیافک  تیم  يارب  تاقیم 

مالسا جح 

عادولا ۀجح  ك )  ) نامه مالسالا 2 . ۀجح  ك )  ) نامه . 1 ِا ) ) 

رغصا جح 

ص 15) ج 11 ، نایبلا ، عمجم  « ) هرمع  » زا تسا  يریبعت  َغ ) َا  ) 

دارفا جح 

اهنآ تنوکس  لحم  . 2 دنتسه . هکم  لها  . 1 هک : تسا  بجاو  یناسک  رب  تسا و  مالـسالا ) ۀجح   ) بجاو جح  عاونا  زا  هدرفم » جح   » ای ِا ) ) 
، دنهد ماجنا  دارفا  جح  دیاب  یللع  هب  یلو  تسا  عتمت  جح  ماجنا  اهنآ  هفیظو  . 3 دشاب . یم  ( 1 ( ) یعرش خسرف   16  ) لیم زا 48  رتمک  هکم  ات 
هک يروط  هب  دشاب  گنت  تافرع  هب  فوقو  تقو  دنوش و  ضیرم  هرمع  رد  ای  دشابن ، عتمت  هرمع  تصرف  هدیـسر و  هکم  هب  رید  هک  نیا  لثم 
جح نوچ  دشاب . یمن  جح  دصاق  هارمه  ینابرق  نوچ  دارفا  هیمـست  هجو  دنـسر . یمن  تافرع  هب  مهن  زور  رخآ  ات  دنروآ  اج  هب  ار  هرمع  رگا 

تافرع 3. رد  فوقو  . 2 تاقیم ) زا   ) مارحا دارفا 1 . جح  تابجاو )  ) لامعا دننکن ) همیمـض  جح  تین  رد  ار  هرمع  ( ) 2 . ) تسادج هرمع  زا 

هورم 9. افص و  نیب  یعـس  ترایز 8 . فاوط  زاـمن  هبعک 7 . تراـیز  فاوط  . 6 ریـصقت ) ای   ) قلح هـبقع 5 . هرمج  یمر  رعـشم 4 . رد  فوقو 
زور زا  دارفا  جح  لامعا  دارفا  جح  ماجنا  نامز  هثالث  تارمج  یمر  ینم 12 . رد  ندرک  هتوتیب  ءاسن 11 . فاوط  زامن  هبعک 10 . ءاسن  فاوط 

فاوط و ود  لثم   ) لامعا یخرب  هچ  رگ  دـماجنا . یم  لوط  هب  هجح  يذ  مهدزیـس ) ای   ) مهدزاود زور  ات  هک  دوش  یم  عورـش  هجح  يذ  مهن 
. تسب لاوش  لوا  زا  ینعی  جح  ياه  هام  يادتبا  زا  ناوت  یم  ار  جح  نیا  مارحا  یلو  تخادنا ، ریخأت  هب  هجح  يذ  رخآ  ات  ناوت  یم  ار  یعس )

يداسفا جح 

. دنیوگ ار  هدش  لطاب  جح  ِا ) ) 

ربکا جح 

لباقم رد   ) جح زا  تسا  يریبعت  . 2 تسا . عادولا » ۀجح   » رگید مان  . 1 هبوت 3 ) . ) ربکالا جحلا  موی  سانلا  یلا  هلوسر  هللا و  نم  ناذاو  َب ) َا  ) 
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لباقم رد   ) جح زا  تسا  يریبعت  . 2 تسا . عادولا » ۀجح   » رگید مان  . 1 هبوت 3 ) . ) ربکالا جحلا  موی  سانلا  یلا  هلوسر  هللا و  نم  ناذاو  َب ) َا  ) 
.2 تسا . رتمولیک  دودح 5/5  خسرف  ره  . 1 تسا . نابرق  دیع  زور  ای  هفرع و  زور  . 4 دشاب . هعمج  نابرق  دیع  هک  تسا  یلاس  جح  . 3 هرمع )
رد ار  هدرفم  هرمع  دارفا ، جح  زا  دعب  تسا و  يا  هناگادـج  لقتـسم و  بجاو  کی  ره  هک  تسا  هرمع  جـح و  تدابع  ود  ياراد  دارفا  جـح 

روهظ . 6 ( 1 . ) دوب نیکرشم  ناناملسم و  عامتجا  نیرت  گرزب  هک  يرجه  مهن  لاس  نابرق  دیع  زور  . 5 دنروآ . یم  اج  هب  تعاطتسا  تروص 
...( و ص 135 ؛ جح ، باتک  هنومن ؛ ریسفت  نایبلا ؛ عمجم  . ) مدرم توعد  نالعا  تسا و  مالسلا ) هیلع   ) مئاق ترضح 

دهعلاب جح 

. دوش بجاو  رذن  هطساو  هب  هک  یجح  َع ) ْل  ِب  ) 

رذنلاب جح 

. دوش بجاو  رذن  هطساو  هب  هک  یجح  َّن ) َب  ) 

هباینلاب جح 

. دوش یم  بجاو  بیان  رب  ندش  ریجا  تهج  هب  هک  یجح  . 2 يرگید . ياج  هب  جح  مسارم  ماجنا  . 1 ِب ) ّن  َب  ) 

نیمیلاب جح 

( همان تغل  . ) دیآ بجاو  دنگوس  مسق و  هلیسو  هب  هک  یجح  َي ) ْل  ِب  ) 

یلذب جح 

نیا زا  سپ  رگا  هدـنریگ  و  دـنک ، یم  مالـسالا  ۀـجح  زا  تیاـفک  دـنروآ و  ياـج  هب  تسا  هدیـشخب  يرگید  هک  یلوـپ  اـب  هک  یجح  َب ) ) 
ندرک لوبق  تسا  بجاو  دوش  هدیـشخب  جـح  صوصخ  يارب  یلاـم  رگا  و  دـش . دـهاوخن  بجاو  وا  رب  یجح  رگید  دـش  عیطتـسم  شدوـخ 

رد و  ددرگ ، ) نآ  يادا  زا  عنام  دشاب و  لاح  هک  نآ  رگم   ) تسین یلذب  جح  بوجو  زا  عنام  نید  و  هدرکن ) مالسالا  ۀجح  هک  یسک  يارب  )
ص 49) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف  هلئسم 53 ؛ جح ، کسانم  . ) تسین طرش  تیافک  هب  عوجر  یلذب  جح 

غالب جح 

عادولا ۀجح  ك )  ) نامه َب ) ) 

هغالب جح 

عادولا ۀجح  ك )  ) نامه ِغ ) َب  ) 

يدلب جح 

. دنک یم  تکرح  جح  دصق  هب  تیم  رهش  زا  بیان  یتباین و  تسا  یجح  یتاقیم . جح  لباقم  َل ) َب  ) 

تیب جح 
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( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) مالسالا ۀجح  تیبلا ، جح  َب ) ) 

عربت جح 

عوطت جح  ك )  ) نامه ُّر ) َب  َت  ) 

تراجت جح 

. دننک نادنمتورث  هک  تراجت  يارب  تسا  یجح  تیاور  قبط  َر ) ِت  ) 

عوطت جح 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنک جح  يو  تباین  هب  ترجا و  ذخا  نودب  يرگید  تافو  زا  سپ  هک  تسا  نآ  عربت . جح  ُّو ) َت  َت  ) 

مامت جح 

عادولا ۀجح  ك )  ) نامه

عتمت جح 

هکم 16 ات  ناشتنوکس  لحم  هلصاف  هک  تسا  بجاو  یعیطتسم ) دارفا   ) یناسک رب  تسا و  مالـسالا ) ۀجح   ) بجاو جح  عاونا  زا  ُّت ) َم  َت  ) 
لصتم تدابع  ود  ياراد  عتمت  جح  دراد ) هلصاف  لیم  لقاال 48  ای  رتمولیک  ًابیرقت 87  هکم  ات  اهنآ  نطو  ینعی   ) دشاب رتشیب  ای  یعرش  خسرف 

عتمت هیمست  هجو  دریذپ . یم  تروص  عتمت ) جح  سپس  عتمت و  هرمع  ادتبا  و   ) لاس کی  رد  ود  ره  هک  تسا  عتمت  جح  عتمت و  هرمع  مه  هب 
هچنآ زا  جح  لامعا  ماجنا  هرمع و  لامعا  ماجنا  نیب  هلصاف  رد  ناوت  یم  هک  دنا  هدرک  رکذ  تهج  نآ  زا  عتمت  هب  ار  جح  نیا  ندیمان  تهج 

و دیآ ) یم  نوریب  مارحا  زا   ) هدش ّلُِحم  هرمع  لامعا  نایاپ  زا  سپ  جاح  هک  وحن  نیا  هب  دیدرگ . دـنم  هرهب  عتمتم و  هدوب  مارح  مرحم  رب  هک 
ماجنا نامز  دیامن . یم  لصاح  عتمت  هدوب  مارح  مرحم  رب  هک  ییاهزیچ  زا  تسا  دوجوم  جـح  لمع  يارب  ددـجم  مارحا  ات  هک  يا  هلـصاف  رد 

زا دعب  جح  لامعا  عورـش  جح : . 2 تسا . هجح  يذ  مهن  زور  رهظ  زا  لبق  اـت  لاوش  هاـم  لوا  زا  هرمع  ماـجنا  یناـمز  تعـسو  هرمع : جح 1 .
زا لامعا  هیقب  و  ( 2 ( ) دنهد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  هجح  يذ  متشه  زور  زا  ًالومعم  و  . ) دوش یم  عورـش  مارحا  اب  هک  تسا  هرمع  نتفای  نایاپ 

.2 هرمع ) تاـقیم  زا   ) مارحا عتمت 1 . هرمع  لامعا  دوش . یم  ماـجنا  هجح  يذ  مهدزیـس ) اـی   ) مهدزاود یلا  هجح  يذ  مهن  زور  رهظ  زا  دـعب 
یکرشم چیه  رگید  لاس  نآ  زا  سپ  و  . 1 هکم ) رد   ) هورم افص و  نیب  یعس  ادخ 4 . هناخ  ترایز  فاوط  زامن  ادخ 3 . هناخ  ترایز  فاوط 

.5 ص 77 ) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف   ) دشاب هجح  يذ  متشه  زور  تسا  بوخ  عتمت  جح  مارحا  . 2 تفاین . جح  مسارم  رد  تکرش  قح 
( هجح يذ  مهن  زوررهظ  زا   ) تاـفرع رد  فوقو  . 2 هکم ) تاقیم  زا   ) مارحا عتمت 1 . جح  لامعا  هورم ) رانک  رد  ًالومعم  هکم و  رد   ) ریـصقت

ینابرق . 5 هجح ) يذ  مـهد  زور  رد  ینم  رد   ) هـبقعلا ةرمج  یمر  . 4 هجح ) يذ  مهد  دیـشروخ  ندز  رـس  ات  رجف  عولط  زا   ) رعـشم فوقو  . 3
فاوط زامن  ادخ 8 . هناخ  ترایز  فاوط  . 7 هجح ) يذ  مهد  زور  رد  ینم  رد   ) ریـصقت ای  قلح  . 6 هجح ) يذ  مهد  زور  رد  ینم  رد   ) ندرک

ياـه بش   ) ینم رد  هتوتیب  ادـخ 12 . هناخ  ءاسن  فاوط  زامن  ادـخ 11 . هناخ  ءاسن  فاوط  هورمو 10 . افص  نیب  یعـس  ادـخ 9 . هناخ  ترایز 
( مهدزاود مهدزای و  ياهزور  ینم ، رد   ) هثالث تارمج  یمر  . 13 هجح . ) يذ  مهدزاود  مهدزای و 

یلهاج جح 
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هک تسا  یتدابع  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  تفرگ . یم  ماجنا  دولآ  كرـش  بادآ  اب  هتخیمآ  تیلهاـج  رد  هک  یجح  نیکرـشم ، جـح  اـی  ِه ) ) 
ترایز دسر . یم  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  یهلا  نأشلا  میظعربمایپ  ياناوت  تسد  هب  هبعک  يانب  نامز  هب  نآ  يدیحوت  یخیرات  هقباس 

هدرپس یشومارف  هب  هبعک  يدیحوت  هاگیاپ  هک  نارود  نآ  رد  یتح  تفرگ  یم  تروص  نانچمه  نامز  لوط  رد  جح  مسارم  ماجنا  هللا و  تیب 
هک دنتخادرپ  یم  هللا  تیب  ترایز  هب  یلهاج  بارعا  دنداد و  یم  ماجنا  زین  ناکرـشم  هک  نادحوم  اهنت  هن  ار  جح  بیترت  نیا  هب  و  دوب ، هدش 

میهاربا و ترـضح  رـصع  موسر  زا  ییاه  هدـنام  زاـب  ناـشیا  ناـیم  رد  همه  نیا  اـب  یلو  تفرگ  یم  تروص  دولآ  كرـش  بادآ  اـب  هچ  رگا 
رب فوقو  هرمع و  جح و  هبعک و  فاوط  میظعت و  دننامه  دندرک  یم  يوریپ  نآ  زا  هک  دـنام  ياج  رب  مالـسلا ) امهیلع   ) لیعامـسا ترـضح 

نابایب رد  جح ، مسوم  ماگنه  هب  یلهاج  فارعا  نآ . رب  ییاهزیچ  ندوزفا  اب  هرمع  جح و  رد  هیبلت  لیلهت و  نارتش و  ینابرق  هفلدزم و  هفرع و 
مکی و تسیب و  ای   ) متـسیب ات  دندرک  یم  اپ  رب  ظاکع ) مان  هب   ) يرازاب هدعق  يذ  لوا  رد  هکم ) فیاط و  نیب  ای   ) هلخن فیاط و  نیب  یعیـسو 

هرخافم رگیدکیرب  دندناوخ و  یم  ار  شیوخ  راعـشا  دـنتخادرپ و  یم  دتـس  داد و  هب  رازاب  نیا  رد  اهنآ  دیـشک . یم  لوط  هب  هام  ما ) یـس  ای 
نتفگ اب  هفوص »  » موق هب  باطخ  اه  برع  جح  عقوم  رد  دنتخادرپ و  یم  جح  کسانم  يارجا  هب  هجح  يذ  هام  رد  نآ  زا  سپ  دـندرک و  یم 
هفوـص صوـصخم  هکم  هب  ینم  زا  ینم و  هب  هفرع  زا  تکرح  جـح و  هزاـجا  دـنتفرگ . یم  جـح  ( 1  ) هزاـجا هفوص » يزیجا   » اـی هفوص » زجا  »

بارعا و  دروآ ) تسد  هب  ار  ماقم  نآ  شیرق  ات  دوب  ناـنیا  اـب  دـنتفرگ و  ار  نآ  ناودـع »  » هفیاـط هک  نآ  اـت   ) دوب وا ) دـالوا  ُرم و  نب  ثوغ  )
و سلط ) جـح  هلح و  جـح  سمح ، جـح   ) دـنداد یم  ماجنا  ار  دوخ  صاخ  جـح  دوخ ، نیب  تازایتما  تواـفت و  یخرب  هب  هجوت  اـب  یلهاـج 

يامرگ زا  ییاهر  تهج  جـح ) هام   ) هجح يذ  هام  ییاج  هب  اج  زا  دوب  ترابع  یئـسن ، زا : دوب  ترابع  یلهاج  جـح  ياـه  یگژیو  زا  یخرب 
ار نآ  تخیمآ و  یم  مه  هب  اریتک  یمک  اب  ار  ردس  سآ و  یمطخ و  هایگ  زا  يرادقم  هدننک  جح  هک  دوب  نآ  دیبلت ، ( 2 . ) نآ ياسرف  تقاط 

جح نوچ  هک  دوب  نآ  هیدصت ، دـیامن . يراددوخ  نآ  شپـش  نتـشک  نآ و  ندرک  بترم  زا  هک  نآ  يارب  زا  داهن  یم  شرـس  يوم  نایم  رد 
هک دوب  نآ  ( 3 ، ) ءاکم داد . یم  همادا  هبعک  درگرب  فاوط  نایاپ  ات  تخادرپ و  یم  ندرک  اـغوغ  ندز و  فک  هب  دیـسر  یم  هبعک  هب  هدـننک 

هفرع زا  عیرس  لاقتنا  یلهاج  جح  رد  ات 1 . ار  لمع  نیا  تخادرپ و  یم  ندز  توس  ندیشک و  ریفص  هب  دیسر  یم  هبعک  هب  نوچ  هدننک  جح 
« ّدُا نبُُرم  نب  ثوغ   » ماشه نبا  هریـس  قبط  دـندرک و  یم  تیادـه  ار  دارفا  شیپاشیپ ، هک  دـندوب  یناسک  دـنتفگ و  یم  هزاجا »  » ار هفلدزم  هب 

نیا هجو  رد  دنتفگ و  یم  هفوص  ار  شنادنزرف  وا و  دنتـشاد و  هدـهع  رب  ار  تیلوئـسم  نیا  شنادـنزرف  وا  زا  سپ  دوب و  هفرع  هزاجا  لوئـسم 
ربمایپ سابع ، نبا  لقن  ربانب  و  تخادـنا . وا  رب  فوص )  ) نیمـشپ يا  هچراپ  تسب  هبعک  هب  ار  وا  شردام  هک  یماـگنه  دـنا  هتفگ  يراذـگمان 

«. یئیسن  » هژاو هب  دینک  عوجر  . 2 درک . رداص  یمارآ  هب  تکرح  روتسد  دومرف و  عنم  ناباتش  تکرح  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ
ش 4، جح ، تاقیم  ( ) 1 . ) داد یم  همادا  هبعک  هناخ  درگ  رب  فاوط  ناـیاپ  لافنا 35 . )  ) ۀیدصت ءاکمالا و  تیبلادنع  مهتالـص  ناک  ام  و  . 3

...( و ص 48 ؛ ج 1 ، مالسا ، یلیلحت  خیرات  ص 134 و 135 ؛ سیلبا ، سیبلت  ص 112 ؛ یلا 104 ، ص 101 

تیلهاج جح 

یلهاج جح  ك )  ) نامه

هلح جح 

هلح (ك )

سمح جح 

سمح (ك )
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همدخ جح 

دنا و هدوشگ  هقف  زا  یباب  دنهد ) یم  ماجنا  زین  ار  جح  کسانم  جاجح ، هب  تمدخ  نمـض  هک   ) همدخ جـح  باب  رد  ماظع  ياهقف  ِم ) َد  َح  ) 
ص 44) ش 73 ، جح ، تاقیم  . ) دنا هدرک  نییبت  ار  نآ  لئاسم 

رجح

لیعامسارجح ك )  ) نامه ِح ) )

رجح

دوسالارجح ك )  ) نامه َج ) َّح  )

تارجح

( میرک نآرق  فراعملا  ةریاد  . ) تسا ترضح  نآ  نانز  قاطا  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ینوکسم  لزنم  روظنم  ُج ) ُح  )

لیعامسارجح

نادوان بناج  رد   ) هبعک هناخ  راوید  یلامـش  تمـسق  رد  تسا  یحطـس ) ییاضف   ) یناکم هبعکلارجح »  » ای لیعامـسارجح »  » اـی رجح » ( » ِج )
کی زا  تناس  لهچ ) ای   ) یـس رتم و  کـی  عاـفترا  هب  راوید  نیا  ( 2 . ) تسا روصحم  رجحلارجح )  ) هریادـمین یـسوق و  يراوید  اب  هک  الط )

رد نآ  دادـتما  اـما  ددرگ . یم  یهتنم  یبرغ ) لامـش  نکر   ) یبرغ نکر  هب  رگید  فرط  زا  و  یقرـش ) لامـش  نکر   ) یلامـش نکر  هـب  فرط 
راوید طسو  زا  اضف  نیا  هلـصاف  ددرگ . نکمم  رجح )  ) جورخ دورو و  هار  بیترت  نیا  هب  ات  ددرگ  یم  عطق  نکر  ود  هب  هدنام  رتم  ود  دودح 

ات هبعک  راوید  زا  اـضف  نیا  هلـصاف  هجیتن  رد  و   ) دـشاب یم  رتـم  یـسوق 1/5  راوید  دوخ  ضرع  رتـم و  لخاد 8/36  زا  یـسوق  راوید  اـت  هبعک 
. تسا هدـش  هدیـشوپ  رمرم  گنـس  زا  لیعامـسا  رجح  ياضف  زین  لیعامـسا و  رجح  راوید  تسا . ) رتم  جراخ 9/86  زا  لکش  یـسوق  راوید 

راوید يور  تکرح  فاوط  ماگنه  . 3 درک . روبع  نآ  زا  دـیابن  بجاو  فاوط  ماگنه  . 2 تسا . فاوط  رد  لـخاد  . 1 اهقف : هدومرف  هب  رجح 
الط نادوان  ریز  تسا . تاـنیب  تاـیآ  زا  رجح  تیمها  دروآ . ياـج  هب  نآ  نورد  رد  ناوت  یمن  ار  بجاو  فاوط  زاـمن  . 4 دشاب . یمن  زیاج 

ترـضح هلمج  زا  اـیبنا  زا  یعمج  روـبق  تسا . راـمیب  هدـنهد  افـش  دزیر  یم  رجح  هب  هک  نادواـن  بآ  تسا . رتـشیب  اـعد  تباجتـسا  ناـکما 
رد عتمت  جح  يارب  نتسب  مارحا  دراد . يرتشیب  تلیـضف  الط  نادوان  ریز  رد  صوصخ  هب  ناکم  نیا  رد  زامن  تسا . هصرع  نیا  رد  لیعامـسا 

و دیدرگ ) جراخ  هناخ  زا  هبعک  يزاسزاب  رد  هک   ) تسا هبعک  هناخ  زا  یتمسق  یخرب  معز  هب  دراد . يرتشیب  تلیضف  بابحتـسا و  ناکم  نیا 
هرابود جاجح  یلو  تفرگ  رارق  هناخ  ءزج  تمـسق  نیا  ریبز  نبا  طسوت  هبعک  يزاسزاب  دـیدجت  رد  درکن و  اـنب  ناـمتخاس  نآ  يور  شیرق 

اهقف زا  یخرب  دشاب و  یمن  هناخ  ءزج  لیعامـسا  جح  ددـعتم  تایاور  قبط  زین  داد و  رارق  هناخ  زا  نوریب  دروآ و  رد  یلبق  تروص  هب  ار  نآ 
قبط هدوب و  رجاه  ترـضح  شردام  لیعامـسا و  ترـضح  ياوأم  لوزن و  لحم  اـج  نیا  رجح 1 . هیمـست  دـنناد . یمن  هناخ  ءزج  ار  نآ  زین 

هک نیا  رطاخ  هب  دومن و  نفد  نآ  رد  ار  دوخ  ردام  ترضح  نآ  تسا و  لیعامسا  هناخ  رجح  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  لوقنم  یتایاور 
نوچ دـنا  هتفگ  لیعامـسا ) رجح  « ) رجح  » هب لیعامـسا »  » هفاضا تهج  رد  . 2 درک . نـیچ  گنـس  ار  نآ  فارطا  دریگن  رارق  مدرم  ياـپ  ریز 

نآ رانک  رد  ینابیاس  هک  نیا  ای  تسشن و  یم  هیاس  رد  راوید  نیا  رانک  رد  دیشروخ  يامرگ  زا  ترضح  نآ  دش  هتـشارفارب  هبعک  ياهراوید 
زا دوب ، یموق  یسایس  فادها  يراجت و  ضارغا  يا و  هلیبق  تاراختفا  كرـش ، زا  يا  هزیمآ  یلهاج  جح  ای 1 . تشارفا و  یم  رب  دوخ  يارب 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 836 

http://www.ghaemiyeh.com


شیامن هب  یتباقر  نادـیم  کی  رد  ار  نگمهان  ياه  هزیمآ  نیا  رهاظم  دـنلب  گناب  اب  ات  تشاد  یعـس  هلیبق  ره  ندـمآ  درگ  ماگنه  هب  ور  نیا 
هدرپس كاخ  هب  اج  نیمه  رد  ناشیا  اه  لقن  یخرب  قبط  هدش . یفرعم  لیعامسا  رجح  راوید ، نیا  دوخ  اه  باتک  زا  یخرب  رد  و  . 2 دراذگب .

زا لبق  ص 196 ؛ ج 1 ، نیفیرـش ، نیمرح  يامنهار  یلا 114 ؛ ص 111  ش 20 ، ص 56 ، ش 13 ، ص 110 ، ش 8 ، جح ، تاقیم  . ) دندش
( هبعکلا رجح  لیذ  همان ، تغل  ص 97 ؛ ورسخ ، رصان  همانرفس  ص 57 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 92 ؛ دیناوخب ، جح 

دعسالارجح

ص 33) ش 10 ، جح ، تاقیم  نامیارز ؛ کحم  لیذ  جاردننآ ، گنهرف  . ) دوش یم  هتفگ  دوسالارجح »  » هب َع ) َا  ْل  ُر  َج  َح  )

دوسالارجح

بونج نکر   ) یقرـش نکر  رد  هبعک  راوید  رب  بوصنم  تسا  یگنـس  ءاضیبلا » ةرد   » ای دعـسالا » رجح   » ای دوسالارجح »  » اـی رجح » ( » َو َا  ْل  ) 
تسا و بصن  هبعک  راوید  رب  مارحلادجـسم  فک  زا  يرتم  دودح 1/5  رد  رتمیتناس  یس  هب  بیرق  يرطق  اب  لکش  یضیب  گنـس  نیا  یقرش )

هدیدرگ روصحم  دومن  سمل  ار  نآ  تسد  تروص و  رس و  اب  ناوتب  هک  رودم )  ) ریدتسم تروص  هب  صلاخ  هرقن  زا  یـشوپور  اب  فارطا  زا 
. دمآ رد  دنچ  یتاعطق  تروص  هب  دمآ  دراو  نآ  رب  نامز  لوط  رد  هک  ییاه  بیـسآ  تلع  هب  یلو  دوب  هچراپکی  ادـتبا  رد  گنـس  نیا  تسا .

هللادبع دش و  هعطق  هس  دوسالارجح  درک ، نارابگنس  ار  هکم  ریبز  نبا  اب  هلباقم  رد  دیزی  هاپس  هک  يرجه  لاس 64  رد  یخیرات  تایاور  قبط 
نوراه روتسد  هب  يا ، هرقن  باق  ندش  تسـس  تلع  هب  يرجه  لاس 189  رد  هک  نیا  ات  تخاـس ، روصحم  يا  هرقن  یباـق  رد  ار  نآ  ریبز  نب 

فورعم حایـس  ریبج » نبا   » هتـشون هب  دندومن . مکحم  دـنتخیر و  باذـم  هرقن  ای  برـس  نآ  رد  هدرک و  خاروس  ار  باق  نییاپ  الاب و  دیـشرلا 
فارطا هک  تسا  هتـسویپ  رگیدـکی  هب  هعطق  راهچ   » رجح هدرک  ترایز  ار  دوسـالارجح »  » هک يرمق ) يرجه  متفه  مشـش و  نرق  رد   ) برع

یلقن قبط  هتسکش .» ار  نآ  دانک ) تنعل  شیادخ  هک   ) یطمرق دنیوگ  : » دسیون یم  ریبج  نبا  دنا » هدرک  راوتسا  نیمیـس  يا  هحفـص  اب  ار  نآ 
دـش و هداد  تسویپ  يا  هرقن  باق  نورد  رد  رگیدـکی  هب  رتزیر ) هیقب  تشرد و  هعطق  هس   ) هعطق رد 17  رجح  يرمق  يرجه  لاس 1290  رد 

 )( دـش هتـشاگن  يرمق  يرجه  لاس 1296  رد  هک  هاش ) نیدلارـصان  راـبرد  هب  ناگتـسباو  زا  ًـالامتحا  و   ) ناـیناریا زا  یکی  همانرفـس  قباـطم 
رد مهرد  هک  تسا  هعطق  هاجنپ  هک  تسا  هدمآ  هکم » همانرفـس   » باتک رد  یلو   ) يا هرقن  یقوط  رد  تسا  هعطق  تسیب  بیرق  دوسالارجح » »
درز ياه  هگر  تسا و  درز ) ییاه  هگر  خرس و  ییاه  هکل  اه و  هطقن  اب   ) خرس هب  لیامتم  هایس  گنـس  نیا  گنر  تسا ) ظوفحم  هرقن  باق 

نیکرـشم رافک و  ندب  سامت  رثا  رد  یلو  دوب  نشور  دیفـس و  ادتبا  رد  رجح »  » تایاور قبط  دشاب . یم  اه  كََرت  ندروخ  شوج  رثا  رد  نآ 
همانرفس رد  ریبج  نبا  دمآ . رد  خرـس ) هب  لیامتم  هایـس   ) یلعف گنر  هب  داد  يور  هبعک  رد  هک  ییاه  يزوس  شتآ  رثا  رب  ای  ناراکهانگ و  و 

( دریگ یم  رارق  نآ  لباقم  ندیـسوب  ندوسب و  يارب  هک  یـسک  تسار  تمـس  ربارب   ) دوسالارجح هدـنام  ملاـس  شخب  رد  دـسیون : یم  دوخ 
ار مشچ  هک  تسا  یتیصاخ  ار  دیپس  هکل  نیا  تسا و  هتـسجخ  هحفـص  نیا  رب  یلاخ  ییوگ  هک  دراد  دوجو  یناشخرد  دیپس  کچوک  هطقن 

هلحرم رجح  . 2 دشاب . یم  هبعک  فاوط  زاغآ  تین و  أدبم  رجح  . 1 هرمع : جح  مسارم  رد  اهقف  ياوتف  قبط  رجح  ماکحا  دشخب . یم  ینشور 
اب ندـب  ساـمت  ندرک و  حـسم  اـهقف ، حالطـصا  تاـیاور و  رد  رجح  مالتـسا  زا  دارم  رجح  مالتـسا  دـشاب . یم  هبعک  فاوـط  متخ  یناـیاپ و 

مکش ندنابسچ  ناکما  مدع  تروص  رد  و   ) ندب زا  يرادقم  سامت  مکش ، ندنابسچ  تسد ، اب  حسم  ندیسوب ، قیرط : زا  تسا  دوسالارجح 
( اه طوش  مامت  رد  و   ) فاوط رد  تسا و  تابحتسم  زا  رجح  مالتـسا  . 1 هطبار : نیا  رد  و  اصع ) رـس و  اب  هراشا  ای  رود  زا  هراشا  هب  حـسم ، و 
، نتفگ ربـکا  هللا  رجح : مالتـسا  رد  تسا  بحتـسم  . 2 تسا . هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروـم  رخآ  طوـش  لوا و  طوـش  رد  و  تـسا ، بحتـسم  زین 
تسد و ندیسوب  ندرک ، سمل  تسار  تسد  اب  اه ، تسد  ندرک  دنلب  نداد ، رارق  نآ  رب  تروص  ندیسوب ، ندومن ، اعد  نداتـسرف ، تاولص 
، تمایق رد  رجح  تداهـش  اعد ، تباجا  ندوب ، فاوط  راعـش  تسا : رجح  مالتـسا  راثآ  زا  و  . 3 دوش . مالتسا  نآ  طسوت  رگا  اصع  ندیـسوب 
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ناگدـنب اب  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  نیمز  رد  دـنوادخ  تسد  هلزنم  هب  دوسـالا  رجح  ادـخ ، لوسر  زا  لوقنم  یتیاور  قبط  دـنوادخ  اـب  تعیب 
سابع نبا  زا  و  دننک ) یم  تیبثت  ار  ادخ  تعاطا  تعیب و  ادـخ  اب  شندیـسوب  نآ و  رب  ندیـشک  تسد  اب  مدرم  و   ) دـنک یم  هحفاصم  نمؤم 

هللا لوسر  زا  لوقنم  یتیاور  هب  . 4 تسا . هتفر  ام  نایم  زا  هک  ( 1  ) تسادخ لوسر  اب  تعیب  هلزنم  هب  گنـس  رب  ندراذگ  تسد  هک  هدش  لقن 
نودب یفاوط  ره  رد  هک  هدمآ  امهیلع ) هللا  تاولـص   ) مرکا ربمایپ  هرابرد  مظاک  ماما  زا  و  دـشاب ». رجح  مالتـسا  هبعک  اب  دـهع  نیرخآ  دـیاب  »

هدش رجح  ندیسوب  سمل و  يارب  هک  يرایـسب  ياه  شرافـس  دوجو  اب  . 5 دومرف . یم  سمل  ار  دوسالارجح »  » دـهد رازآ  ار  یـسک  هک  نآ 
نارگید تمحازم  ببـس  دشاب و  لکـشم  نآ  ماجنا  تیعمج  ترثک  رطاخ  هب  رگا  نکیل  دـندرک  یم  یلمع  تبظاوم  نآ  رب  زین  همئا  تسا و 

نیا زا  درف  ات  دنک  یم  اضتقا  عمج  تحلصم  اریز  دنک ، افتکا  رترود  زا  هراشا  اب  درف  هک  دنا  هتسناد  راوازس  هدش و  هتشادرب  دیکأت  نیا  ددرگ 
. دزاس شبیـصن  يرتشیب  رجا  دـنوادخ  لباقم  رد  ات  درادرب  تسد  مدرم ) قوقح  تیاعر   ) یعامتجا بجاو  کـی  رطاـخ  هب  یبحتـسم  هفیظو 
هک تسا  سیبقوبا  هوک  زا  دمآ . دورف  نآ  يور  تشهب  زا  مدآ  ترضح  تسا . یتشهب  اه  توقای  ای  اه  گنس  زا  تایاور : قبط  رجح  تیمها 
هب ناگدـنب  اب  هک  تسا  نیمز  رد  ادـخ  تسد  نوچ  درب . یم  نیب  زا  ار  صخـش  ناـهانگ  نآ  هب  ندیـشک  تسد  دـمآ . دورف  ادـخ  بناـج  زا 

ادـخ و اب  هک  تسا  نیا  لـثم  نآ  سم  اـب  هدرکن  كرد  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  نآ  دـیامرف . هحفاـصم  نآ  هلیـسو 
هزرابم رهظم  دنا و  یتسرپ  هناگی  دیحوت و  راثآ  رادومن  خیرات  لوط  رد  هبعک  گنـس و  نیا  رجح  يدـیحوت  هصخاش  هدرک . تعیب  شربمایپ 
ءایـشا داوم و  زا  مالـسا  زا  لبق  ياه  برع  دـنور . یم  رامـش  هب  تاـموهوم  اـب  گـنج  یتسرپ و  تب  ياـه  هدـنام  سپ  اـب  دربن  كرـش و  اـب 

دنتـشاد و رارق  زیمآ  كرـش  تیهولا  هبنج  زا  رود  هک  دـندوب  ییاهزیچ  اهنت  دوسالارجح  هبعک و  یلو  دـنتخاس  یم  دوبعم  تب و  نوگاـنوگ 
تب و اب  فلاخم  زیتس و  رفک  مالـسا  روهظ  اب  تسا و  هدادن  رارق  شتـسرپ  دروم  تب  ای  دوبعم  ناونع  هب  هجو  چـیه  هب  ار  ود  نآ  یبرع  چـیه 

دیدجت فلتخم  راودا  رد  هک  نآ  دوجو  اب  هبعک  رجح  بصن  دنتشگ . یمیهاربا  دیحوت  هصخاش  رگید  راب  دوسالارجح  هبعک و  یتسرپ ، تب 
رد یناگتـسیاش  طسوت  تسا و  هدرکن  رییغت  هاگ  چیه  انب ) يادـتبا  زا  هبعک  هتفاین  رییغت  تباث و  گنـس  اهنت  نیا   ) رجح هاگیاج  یلو  دـش  انب 

يانب ماگنه  يدـیحوت  نأشلا  میظع  ربمایپ  نآ  طسوت  راب  نیتسخن  يارب  رجح  هللا . لـیلخ  میهاربا  ترـضح  . 1 تسا : هدـش  بصن  دوخ  ياج 
یشان بیرخت  تلع  هب  هبعک  يانب  دیدجت  رد  تثعب  زا  لبق  لاس  جنپ  رجح  هللا . لوسر  دمحم  ترضح  . 2 دش . هدراذگ  هبعک  راوید  هب  هبعک 
بـصن رـس  رب  لیابق  نیب  دـمآ و  الاب  هبعک  راوید  زا  یتمـسق  هک  هاگ  نآ  دـش . هتـشاذگ  ياج  هبعک  راوید  رد  مرکم  یبن  تسد  هب  لیـس ، زا 

ییادر گرزب  هدوتـس  نآ  روتـسد  هب  سپ  دـندرک ؛ قاـفتا  دریگب  دـنمدرخ  نیما  نآ  هک  یمیمـصت  لوبق  رب  ناـگمه  داـتفا ، فـالتخا  رجح 
ترـضح هاگ  نآ  دنروآ ، هبعک  راوید  ياپ  هتـشادرب و  ار  ادر  ياه  هشوگ  لیابق  ناگرزب  ات  دومرفب  داهن و  نآ  نورد  هب  ار  رجح  دندرتسگ ،

تلع هب   ) هبعک يانب  دیدجت  رد  يرجه  ای 74 )  ) لاس 73 رد  رجح  هللا . یلو  داجس  ترضح  . 3 دومن . بصن  ار  نآ  دوخ  كرابم  ناتسد  هب 
نبا اب  هلباقم  رد  دیزی  هاپـس  يرجه  لاس 64  رد  دش . هتشاذگ  راک  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  تسد  هب  هکم ) نارابگنـس  زا  یـشان  بیرخت 

ناـیاپ زا  دـعب  دـید و  بیـسآ  هبعک  زا  ییاـه  تمـسق  يریگرد  نیا  رد  هک  درک  نارابگنـس  ار  هکم  دوـب ) هدـش  طلـسم  زاـجح  رب  هک   ) ریبز
کی نتخاس  مسجم  دناوت  یمن  رجح  مالتـسا  زا  فدـه  ایآ  اذـل  و  هبعک 1 . لـخاد  ار  لیعامـسا  رجح  میمرت و  ار  هبعک  ریبز  نبا  هرـصاحم ،

نب کلملادبع  دش ، هتشک  ریبز  نبا  نوچ  دید و  بیسآ  جاجح »  » طسوت هکم  هرـصاحم  نایرج  رد  زاب  هبعک  یلو  دومن ، دشاب !؟ یبلق  نامیپ 
زا جراخ  رد  ار  لیعامـسا  رجح  . ) دروآ رد  شا  یلبق  لکـش  هب  ار  هبعک  جاجح »  » انب دیدجت  نیا  رد  هک  داد  ار  نآ  يزاسزاب  روتـسد  ناورم 
زا دعب  يرجه  ای 339 )  ) لاـس 337 رد  رجح  مظعا . هللا  یلو  ترـضح  . 4 دومرف . بصن  دابعلا  نیز  ماما  ار  دوسـالارجح  و  داد ) رارق  هناـخ 

هللااب ردتقم  تفالخ  مایا  رد  دش . هتـشاذگ  راک  مالـسلا ) هیلع   ) رـصع یلو  تجح  ترـضح  نامز  ماما  هلیـسو  هب  هطمارق  طسوت  ندش  هدوبر 
اب هطمارق  يرجه  ای 310 )  ) لاس 317 رد  تسا  یسابع  تموکح  بوشآرپ  هریت و  ياه  هرود  زا  هک  ( 320 295  ) یسابع هفیلخ  نیمهدجیه 
رد یلو  دندش  هکم  مزاع  جح  ناونع  هب  یطمرق  یباّنج  نسح  دیعسوبا  نب  نامیلس  رهاطوبا  یهدنامرف  هب  یهاپس  اب  نیرحب  رد  نتفرگ  توق 

هدرک لـقن  هک  يروط  هب  و  ( ) 1  ) دنتـشک مارحلادجـسم  رد  ار  مدرم  دـندومن و  تراغ  ار  جاح  لاوما  هکم و  ياه  هناـخ  هجح  يذ  مهن  زور 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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، دندوب هتفرگ  هبعک  راتـسا  زا  هک  یلاح  رد  ار  رفن  دصتفه  رازه و  دادـعت  دـندوب  هکم  رد  هک  يزور  ای 11  ای 8  ای 7  تدم 6  یط  اهنآ  دنا ،
رَجَه هب  دنتخاس و  ادج  هبعک  زا  ار  دوسالارجح  هجح  يذ  رد 14  اهنآ  دیسر . ) رفن  رازه  یس  دودح  هب  ًاعومجم  ناگتشک  دادعت  دنتـشک و 

هب دننک و  فرـصنم  هبعک  زا  ار  مدرم  دـنزاسب و  یهاگتدابع  اج  نآ  رد  هک  روظنم  نیا  رب  اه  هتـشون  یخرب  قبط   ) دـندرب ءاسحا  دالب  زا  ( 2)
رد سابع  ینب  ینعی  مالـسا  ناهج  یـسایس  بطق  ود  تاداهنـشیپ  دنتـشاد و  هگن  دوخ  دزن  ار  دوسالارجح  اه  تدم  اهنآ  دنناشکب . ) اج  نآ 

تکـاله مدرم و  رظن  بلج  رد  تیقفوم  زا  سویأـم  هک  نآ  اـت  دـندرک  یم  در  رجح ، ندـنادرگرب  يارب  ار  اـقیرفا  رد  اـه  یمطاـف  دادـغب و 
« هللااب یـضارلا   » یلقن هب  دـندیدرگ . دوسالارجح  نداد  تشگرب  هب  رـضاح  شنت ) هب  نداتفا  مرک  ماذـج و  يرامیب  هب  ـالتبا  تلع  هب   ) یطمرق

حیحص ای 339 )  337  ) رجح بصن  لاـس  و  ( 329  ) یـضارلا تافو  لاس  هب  هجوت  اب  ار  لوق  نیا  یلو  دـیرخ  رانید  غـلبم 50000  هب  ار  رجح 
غلبم هـب  ار  دوسـالارجح  يرجه  لاـس 337  رد  يرجه ) ات 363  زا 334  یـسابع  هفیلخ  « ) عـیطملا هللا  » يـالکو رگید  یلوـق  هب  دـنناد . یمن 

ار رجح  هیقیرفا  یمطاف  هفیلخ  روتـسد  هب  هطمارق  يرجه  لاس 339  رد  زین  یلقن  هب  داتـسرف . هکم  هب  ار  نآ  هفیلخ  دـندیرخ و  رانید   30000
دنا هتـشون  نینچمه  دنداتـسرف . سپ  زاب  ار  نآ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  لسن  زا  نیـسح  نب  ییحی  فیرـش  تطاسو  هب  ای  دـندنادرگرب و 
رطاخ هب  ار  وا  یطمرق  همان  باوج  رد  هللادیبع  یلو  دـناوخ  هبطخ  وا  مان  هب  یطمرق  دیـسر ، تفالخ  هب  یمطاف  هفیلخ  نیتسخن  هللادـیبع  نوچ 

هطمارق دـش و  يرامیب  هب  يالتبم  هک  نآ  ات  دـیچیپ  يو  ناـمرف  زا  رـس  یطمرق  هجیتن  رد  درک و  تنعل  دوسـالارجح  ندوبر  نارئاز و  راتـشک 
ياه نوتس  زا  متفه  نوتس  رب  دندرب و  هفوک  هب  ار  نآ  هکم  هب  لمح  زا  شیپ  دنا  هتفگ  و  دندومن ، لمح  هکم  هب  ار  رجح  تیقفوم  زا  سویأم 

هک يدهاوش  ساسارب  یلو  دنا  هدومن  بصن  ار  رجح  هک  دنا  هدرب  مان  يدارفا  زا  دش و  هداتـسرف  هکم  هب  هک  نیا  ات  دـنتخیوآ  عماج  دجـسم 
( ءادفلا همدقم  بارتل  انحاورا   ) نامز ماما  كرابم  تسد  هب  دوسالارجح  هک  دنا  هتفرگ  ملسم  هعیش  ياهقف  داد  يور  رجح  بصن  نایرج  رد 
ص ش 19 ، یلا 58 ؛ ص 45  ش 12 ، جـح ، تاقیم  ص 257 ؛ هکم ، همانرفـس  ص 126 ؛ ریبج ، نبا  همانرفـس  . ) دـش بصن  هبعک  راوید  رب 

( رگید ددعتم  عبانم  و  ص 90 ، ادخ ، هناخ  نارئاز  اب  هارمه  ص 252 و 253 ؛ جح ، هبعک و  هب  یعامتجا  یشرگن  175 ؛

تیزلارجح

ص 247) ریبج ، نبا  همانرفس  . ) تسا هدیوارت  نوتیز  نغور  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ يارب  هنیدم ) رد   ) گنس نیا  زا  دنیوگ  َّز ) ) 

قامسلا رجح 

هدزای زا  سپ  و  ایند 1 . هب  نآ  يور  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  یلع  ترـضح  هک  هبعک  نورد  تسا  یگنـس  ءارمح » هطالب   » اـی َّس ) ) 
ریز مارحلا  تیب  يوس  هب  تمیزع  نیکرشم و  زا  تئارب  راهظا  ماگنه  یناریا  جاجح  يرمق  يرجه  لاس 1407  هجح  يذ  متشه  زور  رد  نرق 
رجه نیرحب  دـالب  همه  هب  مه  یهاـگ  دوب و  نیرحب  زکرم  رجه  . 2 دـندش . تمرح  کته  حورجم و  هتـشک و  تموکح  ياه  هلولگ  رابگر 
رارق هقطنم  نیمه  لخاد  ءاسحا  رهـش  و  دـش ، یم  هتفگ  رجه  اـی  نیرحب  یلعف  ناتـسبرع  لامـش  زا  یعیـسو  هقطنم  هب  ناـمز  نآ  رد  دـنیوگ .

ادخ لوسر  هک  دراد  تیاور  رد  دـشاب . یم  هبعک  برد  یکیدزن  رد  گنـس  نیا  نالا  دـمآ و  ص 78 و 81 . ) ش 5 ، جح ، تاقیم   ) تشاد
، جح تاقیم  . ) دنتفگ ریبکت  ینکر  ره  هب  هناخ  ناکرا  هب  دندرک  يور  سپس  دندناوخ و  زامن  ءارمح  هطالب  رب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

ص 163) هرمع ، جح و  ص 161 ؛ ش 7 ،

هبعکلا رجح 

ص 94) ش 21 ، جح ، تاقیم   ) لیعامسا رجح  ك )  ) نامه ِب ) َك  ْل  ُر  ِح  )

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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هفیرش هرجح 

هرهاط هرجح  ك )  ) نامه ِف ) َش  ِء  ِر  ُح  )

هرهاط هرجح 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ترضح  نفدم  هب  تسا  یقالطا  هفیرـش » هروصقم   » ای هرهطم » هرجح   » ای هفیرـش » هرجح   » ای ِر ) ِه  ) 
دجسم و زا  جراخ  رد  هعسوت  زا  لبق  یلو   ) تسا هدش  عقاو  یبنلادجسم  یقرش  بونج  هیواز  رد  ًالعف  هک  بانج  نآ  ینوکسم  هناخ  رد  عقاو 

مود هفیلخ  يرجه ، لاس 17  . 1 زا : تسا  ترابع  اـه  هتـشون  هقبط  هتفرگ  تروص  نآ  دروم  رد  هک  یتامادـقا  هلمج  زا  و  دوب ) نآ  راـنک  رد 
، يرجه لاس 88  . 2 دـنام . روتـسم  ترـضح  نفدـم  ات  درب  الاب  يراوید  رهطم  دـقرم  نوماریپ  رد  دوزفیب ، دجـسم  رب  يرادـقم  هک  هاـگ  نآ 

دجسم رد  ترضح  نفدم  هک  نیا  يارب  داد ، ار  دجسم  هعـسوت  هللا و  لوسر  نارـسمه  هناخ  بیرخت  روتـسد  هک  هاگ  نآ  ناورم  کلملادبع 
راهچ تخادرپ و  رونم  دقرم  نارمع  هب  هک  یـسک  نیتسخن  دش . فورعم  هرهاط  هرجح  مان  هب  هک  دیـشک  نآ  فارطا  يراوید  دـشابن  نایامن 
هرجح فارطا  ماش  هاشداپ  یگنز  نیدلارون  روتسد  هب  يرجه ، لاس 577  دوب 3 . زیزعلادبع  نبرمع  داد  رارق  نآ  جورخ  دورو و  يارب  برد 

یهاگراب هبق و  دندومن و  بصن  دالوف  زا  يا  هکبش  اهراوید  نیا  يور  رب  دندروآ و  الاب  يراوید  دالوف  نهآ و  اب  سپـس  دندنک و  ار  هفیرش 
، يرجه لاس 678  . 5 تشاد . برد  هس  هک  تخاس  بوچ  زا  يا  هروصقم  سرَْبَیب  رهاظلا  کلملا  يرجه ، لاس 668  . 4 دندرک . انب  دالوف  زا 
هب ات  دوزفا  هروصقم  ياه  هراوید  رب  اُغْبتَک  نیدـلا  نیز  لداـعلا  کـلملا  يرجه ، لاس 694  . 6 دومن . انب  نفدـم  يور  رب  يا  هبق  رـصم  کلم 

حیرض تسا و  دوجوم  هرهاط  هرجح  رد  نونکا  هک  ار  ییاهانب  رصم  یخرب  کیلامم  زا  يابِتیاق  ناطلس  يرجه ، لاس 886  . 7 دیسر . فقس 
رد نآ  ضرع  رتم و  یبونج 16  یلامش و  علـض  ود  زا  کی  ره  رد  هرجح  نیا  لوط  هرجح  تایـصوصخ  تخاسب . ار  نآ  تانییزت  سدقم و 

گنس زا  ییاه  نوتـس  هرهاط  هرجح  ياه  هشوگ  رد  تسا . عبرم  رتم  نآ 240  یلک  تحاسم  رتم و  یبرغ 15  یقرش و  علـض  ود  زا  کی  ره 
يراکانیم هک  تسا  دالوف  سم و  زا  یحیرض  لکش  هب  هرجح  فارطا  کبشم  راصح  تسا . راوتسا  اهنآ  رب  ءارـضخ  هبق  هک  دراد  رارق  رمرم 

قاط هس  ياراد  ضرع  رد  امن و  قاط  شش  ياراد  لوط  رد  فیرش  حیرض  دشاب . یم  یجنرب  هک  نآ  یبونج  فرط  رگم  تسا  يراکالط  و 
هب طوبرم  رگید  يامن  قاط  ود  دراد و  رارق  نآ  رد  ترـضح  دقرم  هک  تسا  یتمـسق  هب  طوبرم  لوط  رد  يامن  قاط  راهچ  هک  دشاب  یم  امن 

رباـنب  ) همطاـف ترـضح  دـقرم  یبونج و  تمـسق  رد  رهطم  دـقرم  دـشاب . یم  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز ترـضح  هب  بوـسنم  هک  تسا  یتمـسق 
ریز ات  هک  هدـش  هدیـشک  راوید  نآ  فارطا  تسا و  صخـشم  ربمایپ  رونم  ربق  هرجح  لخاد  تسا . عقاو  هرجح  یلامـش  تمـسق  رد  یتایاور )
یم باب  ياراد 4 هرهاط  هرجح  دـشاب . ) یم  يدالوف  ياه  هرجنپ  هطوحم  رد  لخاد  راوید و  نیا  زا  جراخ  نیخیـش  ربق  و   ) دراد همادا  دـبنگ 

هرجح هماج  بونج . ) رد   ) هللا لوسر  باب  ای  هبوت  باب  برغ ، ) رد   ) دوفو باب  قرـش ، ) رد   ) همطاف باب  لامـش ، ) رد   ) دجهت باب  دـشاب .
( يرمق يرجه   567  - 557  ) یمطاف دضاعلا  هفیلخ  ریزو  کیرز » نب  عئاط   » داماد اجیهلا » یبا  نب  نیسح   » راب نیلوا  سابعلا : ینب  نارود  . 1

خرـس درز و  مشیربا  زا  ییاهدنبرمک  راگن و  شقن و  اب  نآ  يور  هک  درک  هیهت  دیفـس  گرزب و  يا  هماج  وا  دیناشوپ . هماج  ار  يوبن  هرجح 
یـسابع هفیلخ  هزاـجا  درک و  عاـنتما  يوبن  هرجح  رد  نآ  نداد  رارق  زا  هنیدـم  ریما  اـما  دوب ، هدـیدرگ  نیزم  نیـسای  هروس  اـب  هدـش و  نیذآ 

زا دعب  هک  نیا  ات  دـیدرگ ، نازیوآ  فیرـش  يوبن  هرجح  رد  روبزم  هماج  داد  هراجا  هفیلخ  نوچ  و  تسناد ، يرورـض  ار  هللارماب  یئـضتسملا 
هتـشون دیفـس  ياهدنبرمک  راگن و  شقن و  يزودـلگ و  هک  ار  شفنب  مشیربا  زا  يا  هماج  یـسابع ، هفیلخ  هللارماب  ئـضتسم  لاس  ود  دودـح 
يرجه  622 573  ) یـسابع هللا  نیدلرـصانلا  سپـس  دـندرک . ءاجیهلا » یبا  نب  نیـسح   » هماج نیزگیاج  ار  نآ  دومن و  لاـسرا  تشاد  هدـش 

هفیلخ نیا  ردام  نوچ  دـنداد و  رارق  هللارماب ) یئـضتسم  هماج   ) یلبق هماج  يور  رب  ار  نآ  هک  درک  لاسرا  هایـس  مشیربا  زا  يا  هماـج  يرمق )
سابعلا ینب  يافلخ  سپ  نآ  زا  تخیوآ و  يوبن  هرجح  رد  نیـشیپ  هماج  ود  يور  رب  ار  شدنزرف  هماج  دـننامه  يرگید  هماج  درازگ ، جـح 

هرجح هماج  رصم  نیطالـس  کیلامم : نارود  . 2 دنداتـسرف . یم  يوبن  هرجح  يارب  ار  ییاه  هماج  هراومه  ناـشتفالخ ) ضارقنا  نارود  اـت  )

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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هرجح هماج  رصم  نیطالـس  کیلامم : نارود  . 2 دنداتـسرف . یم  يوبن  هرجح  يارب  ار  ییاه  هماج  هراومه  ناـشتفالخ ) ضارقنا  نارود  اـت  )
هرجح هبعک و  ياه  هدرپ  هیهت  تهج  رـصم  رد  هدکهد  هس  فقو  اب  هک  نیا  ات  دـندرک  یم  لاسرا  مظنمان  تروص  هب  یلو  نانچمه  ار  يوبن 
نوزفا دش و  یم  هداتسرف  هتفاب و  راب  کی  لاس  جنپ  ره  يوبن  هرجح  هماج  يرمق ) يرجه   746  - 743  ) لیعامسا حلاص  کلم  طسوت  يوبن 

نامز رد  ینامثع : نارود  . 3 دندومن . یم  لاسرا  يوبن  هرجح  يارب  گنر  زبس  يا  هماج  تنطلس  هب  ندیسر  ماگنه  هب  رصم  نیطالـس  نآ  رب 
هب ینامثع  نیطالس  زا  کی  ره  نآ  رب  هوالع  دش و  یم  هداتسرف  هیهت و  رصم  رد  راب  کی  لاس  هدزناپ  ره  يوبن  هرجح  هماج  ینامثع  يافلخ 

یلا 77؛ ص 72  ج 5 ، نیفیرـش ، نیمرح  يامنهار  . ) دـندرک یم  هناور  يوبن  هرجح  يارب  زین  يا  هماج  تفـالخ  یـسرک  رب  سولج  ماـگنه 
یلا 76) ص 73  ش 28 ، جح ، تاقیم 

همطاف هرجح 

تـسا نامه  هناخ  نیا  دنا  هتفگ  تسا و  هدش  عقاو  هرهاط » هرجح   » لخاد رد  نونکا  هک  هللا  لوسر  هرجح  هب  لصتم  تسا  يا  هرجح  ِم ) ِط  ) 
انثتسا ندش  هتسب  زا  دنوادخ  نامرف  هب  دجسم ، يوس  هب  نآ  ِرد  دنتفای . تدالو  مهیلع ) هللا  تاولص   ) نینسح ربمایپ  مشچ  رون  ود  نآ  رد  هک :

نایتموکح ربارب  رد  شرـسمه  زا  تیامح  رد  يارـس ، ِيوناب  نآ  رد  دش . هدیـشک  شتآ  هب  وناب  نآ  يوش  زا  تعیب  ذخا  تهج  نآ  ِرد  دـش .
. تسوناب نآ  رازم  عضاوم  زا  یکی  دش و  هدرپس  كاخ  هب  یلامتحا  ربانب  ملاع  ود  نانز  هدیس  نآ  رد  دش . هتسکش  ولهپ  راوید  برد و  نیب 

هرهطم هرجح 

هرهاط هرجح  ك )  ) نامه ِر ) َّه  َط  ُم  ) 

نیرجح

، یـسراف گنهرف  . ) دننک ترایز  ار  نآ  دوسالارجح  دننام  هک  سدـقملا  تیب  رد  تسا  یگنـس )  ) يا هرخـص  دوسالارجح و  دارم  َر ) َج  َح  )
( هرخص لیذ 

یتنس جح 

یبابحتسا جح  ك )  ) نامه َّن ) ُس  ِّج  َح  )

هرورص جح 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دشاب هتشادن  ندرک  جح  هقباس  هک  تسا  یسک  جح  ِر ) َص  ) 

سلط جح 

سلط »ك )

هبوقع جح 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) درب نایاپ  هب  ار  جح  نآ  دیابو  دوشن  رد  هب  مارحا  زا  دنادرگ  لطاب  هابت و  ار  دوخ  جح  هک  نآ  ِب ) ُع  ) 

هرمع جح 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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هدرفم هرمع  ك )  ) نامه عتمت 2 . هرمع  ك )  ) نامه . 1

یضرف جح 

ع) ( ) ص 24 ش 8 ، جح ، تاقیم   ) تسا بجاو  جح  َف ) ) 

هضیرف جح 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دروآ ياج  هب  بجاو  فیلکت  درب و  نایاپ  هب  ًاحیحص  رئاز  هک  تسا  مالسالا  جح  ِض ) َف  ) 

ارقف جح 

. تیاور رد  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  دقرم  ترایز  زا  تسا  يریبعت  َق ) ُف  ) 

نارق جح 

زا 48 رتمک  هکمات  اهنآ  تنوکـس  لحم  دنتـسه . هکم  لها  هک : تسا  بجاو  یناسکرب  تسا و  مالـسالا ) ۀجح   ) بجاو جـح  عاونا  زا  ِق ) ) 
تین کی  هب  دـنک و  یم  نراـقم  ار  تین  ود  ( 1  ) هرمع جح و  مارحا  يارب  رازگ  جح  نارق  هیمـست  هجو  دشاب . یم  یعرـش ) خـسرف   16  ) لیم

( تابجاو  ) لامعا دـنک . یم  دوخ  نیرق  ار  ینابرق  مارحا  نیح  مارحا و  زاـغآ  زا  تاـقیم و  زا  ینعی  تسا  نراـق  رازگ  جـح  ددـنب . یم  مارحا 
ریـصقت 7. ای  قلح  ندرک 6 . یناـبرق  هـبقع 5 . هرمج  یمر  رعـشم 4 . رد  فوقو  تاـفرع 3 . رد  فوقو  . 2 تاـقیم ) زا   ) مارحا نارق 1 . جح 

ینم رد  ندرک  هتوتیب  ءاسن 12 . فاوط  زامن  هبعک 11 . ءاسن  فاوط  هورم 10 . افص و  نیب  یعـس  ترایز 9 . فاوط  زامن  ترایز 8 . فاوط 
( مهدزیـس ای   ) مهدزاود زور  ات  هک  دوش  یم  عورـش  هجح  يذ  مهن  زور  زا  نارق  جح  لامعا  نارق  جـح  ماجنا  نامز  هثالث  تارمج  یمر  . 13

مارحا یلو  تخادنا ، ریخأت  هب  هجح  يذ  رخآ  ات  ناوت  یم  ار  یعس ) فاوط و  ود  لثم   ) لامعا یخرب  هچ  رگ  دماجنا ، یم  لوط  هب  هجح  يذ 
. تسب لاوش  لوا  زا  ینعی  جح  ياه  هام  يادتبا  زا  ناوت  یم  ار  جح  نیا 

ءاضق جح 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) درک دیاب  هدش  هابت  ای  توف  جح  ياضق  تباب  هک  یجح  َق ) ) 

لامک جح 

عادولا ۀجح  ك )  ) نامه َك ) ) 

سانلل جح 

ع) . ) دنریگ مدرم  زا  ار  نآ  شاداپ  دیاب  تیاور  قبط  دننک و  مدرم  رطاخ  هب  هک  یجح  ّن ) ِل  ) 

جح هللا

ره سانلل . جح  جح هللا و  تسا : عون  ود  جح  ( : » مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  لوقنم  تیاور  قبط  دننک . ادخ  رطاخ  يارب  هک  یجح  ِل ّال ) ) 
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یسراف هقف  .« ) دریگب مدرم  زا  دیاب  ار  دوخ  شاداپ  تمایق  رد  دور  جح  مدرم  يارب  هک  ره  تسا و  تشهب  وا  شاداپ  دنک  جح  ادخ  يارب  هک 
...( و ص 72 ؛ ج 3 ، كرادم ، اب 

هلدبم جح 

مارحا نوچ  دنک و  كرت  ار  عتمت  هرمع  ریـصقت  هلئـسم ، نتـسنادن  يور  زا  یـسک  رگا  دوش . دارفا  جح  هب  لدب  هک  یعتمت  جح  ِل ) َّد  َب  ُم  ) 
اج هب  ًامامت  ار  جح  لاعفا  ینعی  دوش  یم  لدبم  دارفا  جح  هب  وا  عتمت  جح  نیاربانب  تسین  نکمم  نآ  هداعا  ای  نآ  ياضق  وا  يارب  تسا  هتـسب 

ص 103) تیبلا ، جح  . ) دنهد یم  ماجنا  ار  هرمع  لامعا  ددنب و  یم  هدرفم  مارحا  هرمع  هتفر  تاقیم  هب  سپس  هدروآ و 

روربم جح 

هدیدنـسپ وکین و  جح  ناضمر . ) هام  رد  هضیرف  زا  دـعب  ياعد  نانجلا ، حـیتافم   ) مهجح روربملا  مارحلا ، کتیب  جاجح  نم  ینبتکت  نا  َم ) ) 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالـسا یمارگ  لوسر  ثیدح ، قبط  تشاد . ار  نآ  قیفوت  تساوخرد  دیاب  دنوادخ  هاگرد  هب  اعد  رد  هک  تسا 

. دیامرف یم  رکذ  تشهب  اهنت ، ار  نآ  شاداپ  دناد و  یم  رتهب  اهیفام  ایند و  زا  ار  روربم » جح  »

عکستم جح 

طقسم ( 2  ) راک نیا  دـنک . جـح  نآ  نیا و  زا  هلحار  داز و  ندتـس  هزویرد و  هب  درادـن و  تعاطتـسا  هک  تسا  یـسک  جـح  ِّك ) َس  َت  ُم  ) 
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنک جح  دیاب  ددرگ  عیطتسم  رگا  ینعی  تسین ، وا  هضیرف 

عتمتم جح 

عتمت جح  ك )  ) نامه ِّت ) َم  َت  ُم  ) 

روصحم جح 

تلع هب  هرمع ) اـی   ) جـح يارب  ندـش  مرحم  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  روـصحم  تسا . ضرم  ندـمآ  شیپ  تلع  هب  جـح  ندـش  عوـنمم  َم ) ) 
تسا هرمع  جح و  تدابع  ود  ياراد  نارق  جح  اب 1 . دیاب  روصحم  دنام و  زاب  جح  زا  دهد و  ماجنا  ار  لامعا  دناوتن  ندش  ضیرم  يرامیب و 

ای ندرک و  هزویرد  عکست >  . 2 دنروآ . اج  هب  تعاطتـسا ) تروص  رد   ) ار هدرفم  هرمع  جح  زا  دعب  دنتـسه و  لقتـسم  بجاو  کی  ره  هک 
نامه ینم ، هکم ،  ) دنک ینابرق  دیاب  ییاج  هچ  رد  هک  نیا  رد  اما  و  دیآ . رد  هب  مارحا  زا  ندرک  ینابرق  ندرک . جح  دوخ  زا  هلحار  داز و  یب 

( راصحا لیذ  یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةریاد  ص 147 ؛ جح ، کسانم  حیضوت  ص 285 ؛ هیاهن ، . ) تسا فلتخم  اهرظن  لحم )...

بحتسم جح 

یبابحتسا جح  ك )  ) نامه ّب ) َح  َت  ُم  ) 

رقتسم جح 

هب دناوت  یم  هک  تروص  ره  هب  دیاب  دوش و  یم  رقتسم  وا  رب  جح  دنک  كرت  ار  جح  تعاطتسا  طیارش  دوجو  اب  یـسک  هاگره  ّر ) َق  َت  ُم  ) 
( یهقف تاحالطصا  گنهرف  . ) دورب جح 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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( یهقف تاحالطصا  گنهرف  . ) دورب جح 

نیکرشم جح 

یلهاج جح  ك )  ) نامه ِر ) ُم  ) 

دودصم جح 

دودصم نمـشد . ندش  ادیپ  تلع  هب  تسا  جـح  ندـش  عونمم  حتف 25 )  ) يدـهلاو مارحلادجمـسلا  نع  مکودـص  اورفک و  نیذـلا  مه  َم ) ) 
زا ار  وا  نمـشد  هک  یـسک   ) دشاب هدش  عونمم  لامعا  ندروآ  اج  هب  زا  هرمع ) ای   ) جـح يارب  ندـش ) مرحم   ) مارحا زا  سپ  هک  تسا  یـسک 

و هدش . ) ینادنز  یللع  هب  هک  یسک  ددرگ . وا  جح  لامعا  ماجنا  عنام  هکم  رد  ای  دوش  دراو  هکم  هب  دراذگن  دشاب و  هتـشادزاب  هرمع  جح و 
دریگ تروص  دـیاب  لحم ) نامه  ینم ، هکم ،  ) ییاج هچ  رد  ینابرق  هک  نیا  هرابرد  دـیآ و  رد  هب  مارحا  زا  ندرک  یناـبرق  اـب  دـیاب  دودـصم 

( راصحا لیذ  یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةریاد  ص 181 ؛ نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  ص 147 ؛ جح ، کسانم  حیضوت  . ) تسا رظن  فالتخا 

هدرفم جح 

ص 15) ج 4 ، لوسر ، ترضح  خیراوتلا ، خسان  . ) دارفا جح  ك )  ) نامه َر ) ُم  ) 

هدرفم جح 

. دارفا جح  ك )  ) نامه ِد ) َر  ُم  ) 

لوبقم جح 

زا هک  اهاعد  رد  تسا و  هدش  هتفریذپ  جح  نانجلا . ) حیتافم   ) ۀلبقتم ةروربم  هجح  ًالیبس  مارحلا  کتیب  یلا  اذـه  یماع  یف  لعجت  نا  و  َم ) ) 
. دومن لوبقم  جح  بلط  دیاب  لاعتم  دنوادخ 

روذنم جح 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) رذنلا ۀجح  رذنلا . جح  َم ) ) 

یتاقیم جح 

( همان تغل  . ) دوش یم  تخادرپ  تاقیم  هب  تشگزاب  هکم و  ات  تاقیم  لحم  زا  طقف  شورف » هجح  ( » ك  ) رفس هنیزه  هک  یجح 

یبدن جح 

ص 24) ش 8 ، جح ، تاقیم   ) یبابحتسا جح  ك )  ) نامه َن ) ) 

يرذن جح 

دقعنم ار  نیمی  دهع و  ای  رذن و  یعرش  هغیص  ندناوخ  اب  لقاع  غلاب  صخـش  رگا  دوش . یم  بجاو  هدننک  رذن  رب  رذن  رثا  رب  هک  یجح  َن ) ) 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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، جح ماجنا  زا  نکمت  اب  فلخت  تروص  رد  دشاب  یـصاخ  لاس  هب  دیقم  رذن  رگا  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  جح  ماجنا  دورب  جح  هب  هک  دیامن 
نکمت نتـشاد  اب  دشابن  یـصاخ  لاس  هب  دیقم  رذن  هک  یتروص  رد  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  هرافک  جح ، ماجنا  رب  هوالع  هدرک و  رذـن  ثنح 

ص 70) هلئسم 164 ، جح ، ماکحاو  بادآ  . ) تسین زیاج  ریخأت 

تهزن جح 

. دننک ناهاشداپ  هک  حیرفت  يارب  تسا  یجح  تیاور ، قبط  َه ) ُن  ) 

یتباین جح 

هباینلاب جح  ك )  ) نامه َب ) ) 

بجاو جح 

هب هک  یجح  . 2 دوش . یم  بجاو  هبترم  کی  رمع  مامت  رد  هک  مالسالا  ۀجح  . 1 دوش : یم  بجاو  هار  هس  زا  یکی  هب  هک  تسا  یجح  ِج ) ) 
کـسانم حیـضوت  . ) دوش یم  بجاو  بیان  رب  ندـش  ریجا  تهج  هب  هک  یجح  . 3 دوش . یم  بجاو  صخـش  رب  مسق  ای  دهع  ای  رذـن  هطـساو 

ص 4) جح ،

عادولا جح 

عادولا ۀجح  ك )  ) نامه

لوجح

ص 100 و 102) ش 15 ، جح ، تاقیم  « ) نوجح  » زا تسا  مدرم  هماع  زورما  ظفلت  ُح ) )

نوجح

ناتـسروگ رب  فرـشم  هکم  یقرـش  لامـش  رد  تسا  یهوک  ماـن  . 2 نوجحلا ) ةربـقم  . ) تسا هکم  یخیراـت  ناتـسربق  رگید  ماـن  . 1 ُح ) َح  )
. دراد رارق  یلعملا ) ۀنج   ) نوجحلا هربقم  نآ  یبرغ  بونج  هنماد  رب  ینعی   » هکم یخیرات 

مالسالا ۀجح 

یم بجاو  راب  کی  طـقف  رمع  لوط  رد  عیطتـسم  ناملـسم  ره  رب  هک  جـح ) نیلوا   ) یجح عادولا 2 . ۀـجح  ك )  ) نامه . 1 ِا ) ْل  ُّت  َج  َح  )
هک نیا  ای  تسا ، هدش  هداهن  انب  نآ  رب  مالـسا  تاکز ، سمخ و  هزور و  زامن و  دننام  هک  دـش  هدـیمان  مالـسالا  ۀـجح  تهج  نآ  زا  ددرگ و 

. هراجا رذن و  لثم  همذ  رب  فلکم  فیلکت  هب  هن  هدش  بجاو  عراش ) فیلکت  هب  و   ) مالسا عرش  لصا  هب  جح  نیا 

غالبلا ۀجح 

عادولا ۀجح  ك )  ) نامه َب ) ْل  ) 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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هغالبلا ۀجح 

عادولا ۀجح  ك )  ) نامه ِغ ) َب  ْل  ) 

مامتلا ۀجح 

عادولا ۀجح  ر )  ) نامه َّت ) ) 

لامکلا ۀجح 

عادولا ۀجح  ك )  ) نامه َك ) ْل  ) 

عادولا ۀجح 

قبط دروآ . ياج  هب  نیملسم ) قافتا  هب   ) ترجه مهد  لاس  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  تسا  یجح  نیرخآ  مان  َو ) ْل  ) 
هدـش رکذ  یفلتخم  ياه  مان  یتاـهج  هب  جـح  نیا  ارب ي  دیـسر . هکم  هب  هجح  يذ  رد 4  دومرف و  تکرح  هدـعق  يذ  رد 25  ترـضح  لقن ،

غالبلا ۀجح  . 2 دندومرف . نایب  تمایق  زور  ات  ار  نآ  بوجو  مالسا و  تاروتسد  قبط  ار  جح  ماکحا  ترضح  نوچ  مالسالا ، ۀجح  . 1 تسا :
هیلع  ) یلع ترضح  ینیـشناج  تیالو و  یهلا  رما  هب  مخ  ریدغ  رد  هدئام 97 ) « ) غلب لوسرلا  اهیا  ای   » هیآ لوزن  اب  ترـضح  نوچ  هغالبلا ، ) )

.3 تغلب .» له  مهللا  : » هک دنتفرگ  دهاش  ار  ادـخ  ای  و  مدرک ؟ غالبا  ایآ  مدرم  يا  دـندومرف : نیملـسم  هب  باطخ  هدومن و  مالعا  ار  مالـسلا )
هبطخ لابند  هب  هدئام 3 ) « ) ًانید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتاو  مکنید  مکل  تلمکا  مویلا   » هیآ لوزن  اب  نوچ  مامتلا ، ۀجح 

اب نوچ  لامکلا ، ۀجح  . 4 دیـسر . دوخ  ّتیمامت  هب  يدنوادخ  تمعن  دش و  ینازرا  مدرم  رب  تمعن  مامت  مخ ، ریدغ  دیع  زور  رد  هّللا  لوسر 
اب ینم  رد  اـی  تاـفرع  رد  ترـضح  نوچ  عادولا ، ۀـجح  . 5 دـش . لـماک  نید  ریدـغ ، دـیع  زور  رد  مکنید » مکل  تلمکا  موـیلا   » هـیآ لوزن 

خسان ص 254 ؛ فارـشالاو ، هیبنتلا  . ) درک دهاوخن  تاقالم  فقوم  نیا  رد  ار  اهنآ  لاس ، نیا  زا  دـعب  هک  داد  ربخ  دومرف و  عادو  ناناملـسم 
یلا 156) ص 154  جح ، باتک  ص 31 و 32 ؛ ج 6 ، یسانش ، ماما  ص 2 ؛ ج 4 ، لوسر ، ترضح  خیراوتلا ،

شورف هجح 

( همان تغل  . ) درازگ جح  يدزم  يازا  رد  جحلا  بجاو  عیطتسم و  تیم  زا  تباین  هب  هک  یسک  ترهش  ِّج ) ِح  )

هیجح

هنایجاح ك )  ) نامه ِّي ) َج  َح  )

ادح

ص 126) ش 10 ، جح ، تاقیم   ) هدح ك )  ) میدق مان  ّد ) َح  )

حتفلا قئادح 

ص 74) يرقلا ، ما  يوس  هب  « ) هعبس دجاسم   » ناونع َف ) ْل  ُق  ِء  َح  )
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هعبس قئادح 

هعبسا طئاوح  ك )  ) نامه

فاوط دح 

فاطم دح  ك )  ) نامه َط ) ِّد  َح  )

تافرع دح 

، هیوث هفرع ، هرمن ، زا : دـنترابع  هک  تافرع  زا  تسین  یفاک  نآ  رد  ندـنام  اهقف  هتفگ  هب  هک  دنتـسه  تاـفرع  يارحـص  رد  یعـضاوم  َر ) َع  ) 
ق ص 128 ) ج 1 ، هعمل ، ص 183 ؛ نیملعتملا ، ةرصبت  . ) كارا زاجملاوذ ،

هفلدزم دح 

ك) ( ) ص 192 یقیبطت ، هقف  . ) دشاب یم  رسحم  يداو  ضایح  ات  یمزأم  زا  ِف ) َل  َد  ُم  ) 

رعشم دح 

، نیملعتملا ةرصبت  . ) دراد همادا  ضایح  مان  هب  ییاج  ات  رعشم ) برغم و  فرط   ) رسحم يداو  و  رعشم ) قرـشم  بناج  رد   ) نیمزأم زا  َع ) َم  ) 
ص 180) جح ، رارسا  هفسلف و  ص 185 ؛

فاطم دح 

. تسا رتم  دودح 13  هناخ  راوید  زا  هک  دشاب ، یم  زاجم  نآ  رد  فاوط  هک  هبعک  فارطا  زا  رادقم  نآ  فاوط . دح  َم ) ) 

ینم دح 

یقرواپ ص 131) ج 1 ، هعمل ، . ) تسا رسحم  يداو  ات  هبقع  زا  ان ) ِم  ) 

مرح دودح 

هکم (ك )

هدح

هب هکم  دورو  زا  لبق  هناخ  نارئاز  تسا و  مرح  دح  هب  کیدزن  هک  هکم ) یگنـسرف  راهچ  دودح   ) هکم هدـج و  نایم  تسا  یلزنم  مان  ِّد ) َح  )
دنوش یم  زاجح  دراو  هدج  هار  زا  هک  یناسک  دنرادن . ار  هکم  هب  دورو  لحم و  نیا  زا  روبع  قح  ناملسم  ریغ  دارفا  دنـسر و  یم  ناکم  نیا 

. دننک یم  مارحا  دیدجت  هدح  رد  ًالومعم  دنوش  یم  مرحم  هدج  زاو  دنور  یمن  هفحج  هب  یلو 

هیبیدح
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هدرفم هرمع  تاـقیم  هک  يرتمولیک ) دودـح 20  یلقن  هب   ) هکم کـیدزن  مرح  برغم  رد  هکم  هدـج و  نیباـم  تـسا  ینیمزرـس  ِّي ) ْي  َد  ُح  )
هب ای  اج و  نیا  رد  تسا  یهاچ  ماـن  تهج  زا  هیمـست  هجو  تسا و  مرح  ءزج  رگید  یمین  لـح و  ءزج  لـحم  نیا  زا  یمین  دـنا  هتفگ  تسا و 

یخیرات ظاحل  هب  هیبیدح  تشاد . رارق  يا  همـشچ  رانک  رد  نیمزرـس  نیا  رد  هک  تسا  یلاسنهک  و  ابدح )  ) هدیمخ تخرد  دوجو  تبـسانم 
مـشش لاس  رد  ترـضح  هک  هاگ  نآ  تسا . ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هرمع  اب  هطبار  رد  گرزب  نایرج  کـی  عوقو  لـحم 

باحصا هجیتن  رد  دیزرو و  تفلاخم  ناشیا  دورو  اب  شیرق  دیدرگ ، هکم  مزاع  هرمع  دصق  هب  ناملـسم  ای 1500 )  ) دودح 1300 اب  يرجه 
نآ زا  زین  و   ) دش فورعم  هیبیدح  تعیب  هب  نیمزرـس  نیا  مان  رطاخ  هب  هک  دـنداد  ماجنا  ربمایپ  اب  یتعیب  ترـضح  زا  عافد  يارب  هطقن  نیا  رد 

لیلد هب  و  ناوضر » تعیب   » هب تشهب  هب  هللا  لوسر  هدـعو  رطاـخ  هب  و  هرجـش » تعیب   » هب تفرگ  تروص  یتـخرد  ریز  رد  تعیب  نیا  هک  اـج 
هب یحلـص  هدعق  يذ  هام  رد  فرط  ود  تارکاذم  اب  نیمزرـس  نیا  رد  دیدرگ . ) فورعم  گرم » تعیب   » هب گرم  دحرـس  ات  ناناملـسم  دهع 

« هیبیدح دهع   » ای هیبیدح » حلـص   » هب نیمزرـس  نیا  مان  تبـسانم  هب  هک  دـش  دـقعنم  رافک  ناناملـسم و  نیب  لاس  هد ) ات  ود  نیب  ای   ) هد تدـم 
طورشم دنیآ  جح  هب  رگید  لاس  دندرگرب و  هنیدم  هب  نیملـسم  لاس  نیا  رد  هک  دش  رارق  همانحلـص  داوم  زا  یکی  دافم  قبط  تسا . فورعم 

هلیبـق هب  هلمح  رد  رکبونب  هلیبـق  هب  ندرک  کـمک  اـب  شیرق  لاـسود ، زا  سپ  نوـچ  و  دـنیامنن . تماـقا  هکم  رد  زور  هس  زا  شیب  هک  نیا  هب 
تشاذگاپ و ریز  ار  هماندهع  داوم  زا  یکی  رکبونب ) هلیبق  زا  دوخ  نتخاس  ادـج  ای  ناگتـشک و  ياهبنوخ  تخادرپ  لوبق  مدـع  زین  و   ) هعازخ

. دومن حتف  ار  اج  نآ  دمآ و  هکم  يوس  هب  يرجه  متشه  لاس  رخاوا  رد  مالسا  لوسر  دش ، هیبیدح  حلص  وغل  بجوم 

ارح

ارح هوک  ك )  ) نامه

مارح

ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  َح ) )

نامارح

( همان تغل   ) هنیدم هکم و  َح ) )

سرح

سرحم نوتس  ك )  ) نامه َح ) ( ) َر َح  )

مرح

( عماج گنهرف  همان ؛ تغل  . ) مرحم درم  ِح ) )

مرح

( عماج گنهرف  همان ؛ تغل   ) جح هب  مارحا  ُح ) )

مرح
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( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) هجح يذ  هام  لوا  زور  هد  . 2 عماج ) گنهرف  همان ؛ تغل   ) ناگتفرگ مارحا  . 1 ُر ) ُح  )

مرح

. دنیوگ ار  هرونم  هنیدم  . 2 دنیوگ . ار  همظعم  هکم  . 1 تسین . راوازس  نآ  تمرح  کته  هک  يزیچ  هاگهانپ . َر ) َح  )

نمآ مرح 

یلاح رد  ددرگ  مرح  لخاد  هک  یـسک  تسا  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  تسا . هکم  مرح  صـصق 57 )  ) انمآ ًامرح  نکمن  ملوا  ِم ) ) 
مرح زا  ات  دـندرگ  یم  لخاد  مرح  هب  هک  یناگدـنرپ  یـشحو و  تاـناویح  تسا و  نمیا  راـگدرورپ  بضغ  زا  دـشاب  هدروآ  هاـنپ  نآ  هب  هک 

( هرقب هیآ 126  صصق و  هیآ 57  لیذ  نایبلا ، عمجم  . ) دنک تیذا  ای  دهدب  مر  ار  اهنآ  درادن  قح  یسک  دنراد و  تینما  دنا  هتفرن  نوریب 

عیقب همئا  مرح 

خیرات ناتـسربق  هیلا  یهتنم  یبرغ و  تمـس  رد  هنیدـم  رد  عقاو  قداص ) ماما  رقاب ، ماما  داجـس ، ماما  یبتجم ، ماما   ) موصعم ماـما  راـهچ  رازم 
. عیقب (ك )

هللا تامرح 

تساهنآ ریغ  هبعک و  مارحلادجـسم ، جح ، تامرح ،»  » زا دارم  جـح 30 )  ) هبر دـنع  هل  ریخ  وهف  هللا  تامرح  مظعی  نمو  کلذ  ّـال ) ِت  ُر  ُح  )
( مارح لیذ  نآرق ، سوماق  . ) تساهنیا زا  معا  تامرح »  » تفگ دوش  یم  تسا و  ریخ  ببس  اهنآ  تشادگرزب  هک 

هللا مرح 

هداد رارق  نومأـم  نآ  رد  ار  مدرم  نمیا و  ار  نآ  درمـش . بجاو  ار  شتمرح  دـنوادخ  نوـچ  هکم . . 2 هبعک . هناخ  درگادرگ  . 1 ّـال ) ُم  َر  َح  )
( یسراف فراعملا  ةریاد  همان ؛ تغل  ص 147 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) تسا

یلاعت هللا  مرح 

ص 36) مالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا هکم  یماسا  زا 

لوسرلا مرح 

(23 ش 319 ، مالسا ، بتکم  . ) تسا هنیدم  مان  َّر ) ) 

نما مرح 

ص 139) ش 4 ، جح ، تاقیم   ) هکم ترهش  َا ) ِم  َر  َح  )

نامرح
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( عماج گنهرف  همان ؛ تغل  . ) هنیدم هکم و  مرح  ود  َر ) َح  )

نیفیرش نامرح 

. دنیوگ ار  هنیدم  هکم و  فیرش  مرح  ود  َف ) َش  ) 

تیب لها  مرح 

، جح تاقیم  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح   ) هنیدم یماسا  زا  هللا 1 . لوسر  مرح  ص 175 ) ش 4 ، جـح ، تاقیم   ) عیقب همئا  مرح  ك )  ) نامه
. دنیوگ یبنلادجسم ) رد   ) ار ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یفطصم دمحم  ترضح  هسدقم  هضور  درگادرگ  . 2 ص 164 ) ش 7 ،

هنیدم مرح 

هنیدم ك )  ) سدقم رهش  هاگهانپ  میرح و 

هکم مرح 

هکم ك )  ) سدقم رهش  هاگهانپ  میرح و 

همرح

ص 147) ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 36 ؛ مالسا ، راثآ  خیرات و   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  ِم ) ُح  )

یمرح

( هنیدم هکم   ) مرح هب  بوسنم  َر ) َح  )

نیمرح

( تاغللا ثایغ  گنهرف  . ) لوسر ترضح  هضور  هبعک و  . 2 هرونم . هنیدم  همظعم و  هکم  . 1 َم ) َر  َح  )

نیفیرش نیمرح 

( همان تغل  . ) لوسر ترضح  هضور  هبعک و  . 2 هنیدم . مرح  هکم و  مرح  . 1

هرح

قرـش و بونج و  فرط  هس  زا  هک  تسا  نینچ  نیا  هنیدم  فارطا  ياه  نیمز  رتشیب  و  رودم . هایـس  راد  هزیرگنـس  ای  خالگنـس  نیمز  ِّر ) َح  )
هرح . 1 دننام : تسا  هدش  لمعتسم  هفاضا  تروص  هب  هرح  درادن ) دوجو  يا  هرح  لامش  تمس  رد  و   ) تسا هدرک  هطاحا  ار  رهـش  نیا  برغ 
هللا لوسر  لقن ، قبط  هک  هثراح ، ینب  هرح  . 3 داد . خر  نآ  رد  هنوعم  رئب  گنج  هک  میلس ، ینب  هرح  . 2 تسا . رهش  یبرغ  تمسق  هرح  هرب ، و 

ملسم یهدنامرف  هب  يرجه  لاس 63  رد  دیزی  هاپس  تسا و  هنیدم  قرـش  تمـسق  رد  مقاو ، هرح  . 4 تشذگ . اج  نآ  زا  هنابـش  دحا  هوزغ  رد 
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هب عیقب  ناتسربق  یلامش  تمسق  رد  هرح  يادهـش  و   ) تخادرپ مدرم  ماع  لتق  هب  درک و  بوکرـس  هطقن  نیا  رد  ار  هنیدم  مدرم  مایق  هبقع  نب 
( . دندش هدرپس  كاخ 

يرح

ارح هوک  ك ) ( ) مان تغل   ) هکم هب  تسا  یهوک  ُح ر ا ) )

لوا قیرح 

. يرمق يرجه  لاس 654  ناضمر  هام  لوا  بش  رد  تسا  یبنلادجسم  يزوس  شتآ  دارم 

مود قیرح 

. يرمق يرجه  لاس 886  ناضمر  هام  مود ) ههد  ياه  بش  زا  یکی  ای   ) مهدزیس بش  رد  تسا  یبنلادجسم  يزوس  شتآ  دارم 

مازح

اب هتخیمآ  هرقن  طوطخاب  نآرق  تایآ  نآ  رود  اـت  رود  تسا و  رتمیتناـس  ضرع 95  هب  هک  دنیوگ  ار  هبعک  هدرپ  يالاب  تمـسق  دنبرمک  ِح ) )
ص 102) یحو ، نیمزرس  نکاما  رد  يریس  . ) دوش یم  هتفاب  الط 

هروزح

رد لخاد  ًالعف  دندرک و  یم  حـبذ  اج  نآ  رد  ار  هرمع ) بحتـسم   ) ینابرق هک  هورم ) رانک  رد   ) یعـسم مارحلادجـسم و  نیب  یلحم  ِر ) َو  َح  )
...( و ص 172 ؛ سیونریز ، جح ، بادآ  ماکحا و  . ) تسا هدش  دجسم 

هنسح

ص 164) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  یماسا  زا  ِن ) َس  َح  )

بکوک شح 

، باحصا زا  یکی  یمیدق ، یصخش   ) بکوک هب  قلعتم  عیقب  یقرش  بونج  رد  تسا  هدوب  یغاب  ناتـسب ) ینعم  هب   ) شح َك ) ُك  ِّش  َح  ُح  )
دندرپس كاخ  هب  بکوک  شح  رد  ار  نامثع  دش ) لیدبت  نایدوهی  ناتسروگ  هب  هک  ییاج  ای  و   ) نایدوهی ناتسروگ  رانک  رد  هیدوهی ) ینز 

عیقب هب  وا  نفدـم  ات  دـندرپس  كاخ  هب  دوب  نوفدـم  نامثع  هک  يوس  نآ  زا  عیقب  رد  ار  شیوخ  ناـگدرم  ناناملـسم  اـت  داد  مکح  هیواـعم  و 
ص 138 و 144) ش 28 ، جح ، تاقیم  ص 145 ؛ ج 1 ، مالسا ، رد  هشیاع  شقن  ص 37 و 40 ؛ ج 18 ، ریدغلا ، . ) دش لصتم 

باصح

بصحم ك )  ) نامه َح ) )

هبصح

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 851 

http://www.ghaemiyeh.com


( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) تسا یناث  رفن  موی  . 2 تساحطب . . 1 ِب ) َح  )

بازعلا نصح 

. تخاـسب هنیدـم  بزع  نادرم  يارب  ار  ژد  نآ  رمع  دـنیوگ  هدـش . ناریو  نوـنکا  هـک  روهـشم  قدـنخ  هراـنک  رب  تـسا  يژد  ّز ) ُع  ْل  ُن  ِح  )
ص 247) ریبج ، نبا  همانرفس  )

بکوک نصح 

شح ك ) ( ) ص 175 ش 17 ، جـح ، تاـقیم  . ) دومن عیقب  همیمـض  ار  نآ  ناورم  هک  ناـمثع ) نفد  لـحم   ) عیقب نوریب  یغاـب  ترهـش  ِح ) )
بکوک

هوصح

قاور نیا  تشاد . دوجو  اهنآ  رب  ییاهدبنگ  اب  فقسم  ياه  قاور  هک  دوب  یبنلادجسم  لامش  رد  ییاه  نحـص  ینامثع ، نارود  رد  و  ِو ) َح  )
راثآ خیرات و  . ) دندیدرگ بیرخت  یبنلادجسم  یلامش  هعسوت  رد  دندوب  راوتسا  اه  هرانکرد  یعفترم  دنلب و  ییاه  نوتس  رب  هک  اهدبنگ  اه و 

ص 261) یمالسا ،

یصح

. درک یمر  دومن و  باترپ  هزیرگنس  تارمج  هب  دیاب  ینم  رد  جح  مسارم  رد  و  هزیرگنس . اص ) َح  )

رامجلا یصح 

( یهقف تاحالطصا  گنهرف  ( ) ل  ) تارمج ياه  گنس  ِج ) ْل  َص  َح  )

فذخلا یصح 

ص 110) ش 28 ، جح ، تاقیم  . ) دننکفا یم  دنراذگ و  یم  نخان  تشپ  هک  اه  گیر  تارمج  یمر  رد  َخ ) ) 

باطح

دنراد هزاـجا  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  دوـش و  دراو  مرح  هب  جراـخ و  مرح  زا  نآ  شورف  مزیه و  ندروآ  يارب  هک  تـسا  یـسک  ّط ) َح  )
...( و ص 13 ؛ هرمع ، ماکحا  . ) دنوش مرح  دراو  مارحا  نودب 

میطح

تلیضف نآ  رد  ندناوخ  زامن  هک  تسا  مارحلا  دجسم  ياه  تمسق  نیرت  تفارش  اب  زا  هبعک و  تلیـضف  اب  نکاما  زا  یکی  تایاور  ربانب  َح ) )
هاچ میهاربا و  ماقم  دوسا و  نکر  هلـصاف  رد  یـضرف  هریادمین  کی  رد   ) میطح طیحم  رادقم و  رد  اما  تسا و  هدش  شرافـس  نادب  هتـشاد و 

یسوق راوید  . 3 تسا . میهاربا  ماقم  . 2 ( 1 . ) تسا لیعامسا  رجح  . 1 دـنا : هتفگ  توافت  هب  تسا و  لوق  فالتخا  لیعامـسا ) رجح  مزمز و 
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نکر نیب  هلصاف  . 6 تسا . میهاربا  ماقم  دوسا و  نکر  نیب  هلـصاف  . 5 ( 2 . ) تسا هبعک  ِرد  دوسا و  نکر  نیب  هلـصاف  . 4 تسا . لیعامسارجح 
رگا اج  نآ  رد  میطح  هیمست  هجو  تسا . لیعامسارجح  میهاربا و  ماقم  دوسا و  نکر  نیب  هلصاف  . 7 تسا . مزمز  هاچ  میهاربا و  ماقم  دوسا و 

كاله ار  ملاظ  شنیرفن  هک  دـش  یم  رتمک  ملاظ  رب  مولظم و  نیرفن  اب  اج  نآ  رد  دوب . يروف  شتبوقع  درک  یم  داـی  غورد  دـنگوس  یـسک 
هدوبن و میقتسم  لیعامسارجح ) یسوق  راوید  ینعی   ) اج نآ  تسا . میطح )  ) هتسکش ادج و  هللا  تیب  زا  لیعامـسارجح ) ینعی   ) اج نآ  دنکن .

یم ار  دوـخ  هنهک  ياـه  ساـبل  فاوـط  ماـگنه  هب  یلهاـج  بارعا  لیعامـسارجح ) رد  ینعی   ) اـج نآ  رد  تسا . یگتـسکش  اـنحنا و  ياراد 
ار رگیدکی  هدومن و  مطح )  ) ماحدزا هثاغتـسا ، اعد و  ندـناوخ  يارب  مدرم  اج  نآ  رد  دـش . یم  موطحم )  ) هدوسرف جـیردت  هب  هک  دـنتخادنا 

جح ماکحا  ص 19 و 114 ؛ ش 8 ، جح ، تاقیم  ص 194 ؛ ج 1 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  ص 53 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) دندرشف یم 
میطح ار  لیعامسارجح  تنس  لها  دنا  هتشون  . 1 ص 202 ) ادخ ، هناخ  هب  رفس  زا  شیپ  ياه  ینتسناد  گنهرف  ص 83 و 84 ؛ نآ ، رارسا  و 

. دنناد یم  دوسالارجح  هبعک و  برد  نایم  لصاف  دح  رد  یناکم  رد  ار  میطح  تایاور  بسحرب  عیشت  لها  دنا  هتشون  . 2 دنا . هدیمان 

هللا لوسر  هریظح 

ص 70) ورسخ ، رصان  همانرفس   ) پچ بناج  دنیامن  هلبق  هب  ور  نوچ  تسا  یبنلا )  ) دجسم ربنم  يولهپ  رد  ِر ) َح  )

هبوت هرفح 

درک و ترفغم  بلط  دـنوادخ  زا  داتـسیا و  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ ترـضح  هک  تسا  یلحم  اج  نآ  دـنیوگ  هبعک . رد  کـیدزن  دوب  يا  هرفح 
ص 106) ش 36 ، جح ، تاقیم  . ) تفریذپ ار  شا  هبوت  دنوادخ 

سابع هریفح 

ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم  همان ؛ تغل  . ) مزمز هاچ  ياه  مان  زا  ِر ) َف  ُح  )

بلطملادبع هریفح 

ص 203) ج 1 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  ص 35 ؛ جح ، لامعا  باوث  . ) دیدرگ رفح  ترضح  نآ  تسد  هب  نوچ  تسا  مزمز  ياه  مان  زا 

لح

نآ دیآ 5 . نوریب  مرح  زا  هک  نآ  مارحا 4 . زا  ندمآ  نوریب  مرح 3 . زا  ندمآ  نوریب  هکم 2 . مرح  نوریب  . 1 ندش . لالح  لالح و  ّل . ) ِح  )
مارحا زا  ندمآ  نوریب  تقو  دیآ 6 . نوریب  مارحا  زا  هک 

لالح

( همان تغل  . ) دشاب هدمآ  نوریب  مارحا  زا  هک  یسک  . 2 ندمآ . نوریب  مارح  ياه ) هام   ) زا . 1 َح ) )

قلح

تـسا جـح  رد  مرحم  لیلحت  بابـسا  زا  یکی  دـنیوگ و  ار  رـس  ندیـشارت  هرقب 196 )  ) هلحم يدـهلا  غلبی  یتـح  مکـسوُءر  اوقلحت  ـالو  َح ) )
ریصقت ك ) ( ) مولع گنهرف  )
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ریصقت ك ) ( ) مولع گنهرف  )

هلح

دندرک یم  بوذ  نغور  سمح » ( » ك  ) فالخرب جح  مایا  رد  نانآ  دنتسیز . یم  لح  رد  هک  دندوب  مرح  زا  جراخ  لیابق  هلح ، لها  ِّل ) ِح  )
یم اپ  رب  رداچ  دنتفاب و  یم  سابل  وم  مشپ و  زا  دندیلام . یم  نغور  دوخ  رب  دـندروخ و  یم  تشوگ  و  هدناکـشخ ) ریـش  « ) طقا  » كاروخ و 

. دـنداد یم  هقدـص  ار  سابل  شفک و  دـندش  یم  هبعک  لخاد  نوچ  تغارف  زا  سپ  دـندروآ . یم  ياج  هب  کسانم  دوخ  ساـبل  رد  دـندرک .
ص 109) ش ، جح ، تاقیم  . ) دندرک یم  هیارک  سابل  نایسمح  زا  لوا )  ) فاوط يارب  نانآ 

هبعکلا یلح 

يرایـسب هبعک و  رویز  هرابرد  نخـس  وا  دزن  باطخ  نبرمع  تفالخ  نامز  رد  هک  هدش  لقن  دـنتفگ . یم  ار  هبعک  رویز  ِب ) َك  ْل  ُي  ْل  َح  )
هچ دهاوخ  یم  رویز  هبعک  تسا و  رتشیب  ششاداپ  باوث و  ینک  ناناملـسم  هاپـس  فرـص  هتـشادرب  ار  نآ  دنتفگ  یهورگ  دمآ . نایم  هب  نآ 

( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ رب  نآرق  دومرف  ترـضح  نآ  دیـسرپ . نینمؤملاریما  زا  نآ  هرابرد  درادرب و  تفرگ  میمـصت  رمع  دنک .
هب ار  نآ  ادـخ  دوب  نآ  رد  زور  نآ  هبعک  رویز  و  تاقدـص ... سمخ ، تمینغ ، ناناملـسم ، لاوما  دوب : روج  راـهچ  اـه  ییاراد  دـمآ و  دورف 

هدیشوپ ناهنپ و  وا  رب  نآ  ياج  ناکم و  درکن و  اهر  ار  نآ  یشومارف  يور  زا  و  دادن ) نآ  رد  فرصت  يارب  يروتـسد   ) تشاذگ دوخ  لاح 
ياـج هب  ار  رویز  میدـش و  یم  اوسر  اـم  يدوبن  وت  رگا  تفگ  رمع  داد . رارق  لوسر  ادـخ و  هک  روط  ناـمه  ار  نآ  راذـگ  اـج  رب  سپ  دوبن ،

ص 1208) هغالبلا ، جهن  . ) تشاذگ دوخ 

مرحلا مامح 

( همان تغل  . ) تسا مارح  يرتوبک  نینچ  راکش  دراد و  نکسم  هنال و  هناخ و  هکم  مرح  رد  هک  يرتوبک  َر ) َح  ْل  ُم  َح  )

سمح

( ءاسمح  ) مرح رد  ناشیا  لوزن  تهج : هب  دـنتفگ  یم  ار  هناـنک ) هلیدـج و  هعازخ و  ینعی  اـهنآ  هب  ناـبوسنم  و   ) شیرق سمح  لـها  اـی  ُح ) )
رد هناخ  هب  راوید  زا  ندمآ  دورف   ) تعاجـش رد  نتـشاد  سمح )  ) تدش نید  رد  نتـشاد  سمح )  ) تدـش ءاسمح )  ) هبعک هب  ناشیا  ياجتلا 

هیلع  ) میهاربا ترـضح  دالوا  ار  دوخ  هک  اج  نآ  زا  شیرق  فیاوط  سمح  تازایتما  یندرک . خرـس  ياهاذـغ  زا  هدافتـسا  مدـع  ینم و  ماـیا 
فوقو و كرت  . 1 نوچ : دندوب  لئاق  یتازایتما  نیریاس  هب  تبسن  دوخ  يارب  جح  مسارم  رد  دنتسناد  یم  هبعک  نایلاو  مرح و  لها  و  مالسلا )

یم رتشیب  تسیاب  یمن  هفلدزم  هب  هدـنام  یتفاسم  ات  رثکادـح  دـندرک و  یمن  فوقو  تاـفرع  رد  هتفرن و  نوریب  مرح  هقطنم  زا  ناـنآ  هضاـفا .
.2 دنتفر . ) یم  هفلدزم  هب  ناهاگماش  دندرک و  یم  فوقو  مرح  فارطا  رد  نانیا  دنتفرگ  یم  رارق  هفرع  رد  ناگدننک  جـح  نوچ  و   ) دـنتفر

لاح رد  ینم و  مایا  رد  همیخ . رد  تنوکس  . 3 هناخ . برد  زا  هن  دـندش  یم  هناخ  دراو  اه  ماب  تشپ  راوید و  زا  ینم  مایا  رد  راوید . زا  لوزن 
.4 دندرمـش . یم  مارح  ار  ییوم  یمـشپ و  ياهرداچ  رد  ندـش  لخاد  دـندرک و  یم  تنوکـس  گنر  خرـس  مرچ  زا  ییاـه  همیخ  رد  مارحا 

یمن فرصم  مرح  هایگ  زا  دندروخ و  یمن  تشوگ  دنتخپ و  یمن  هدناکشخ ) ریـش  « ) طقا  » دندرک و یمن  غاد  نغور  اهنآ  صاخ . كاروخ 
مـشپ وم و  زا  اهنآ  صاخ . سابل  . 5 ندـیرخ . ) هار  زا  ای  ینامهم  هجو  رب  دـنروخب  مرح  لها  ماعط  زا  تسیاب  یم  مرح  لـها  ریغ  و   ) دـندرک

نیا هب  دوش . ماجنا  سمح  سابل  رد  تسیاب  یم  فاوط  دندرک و  یم  نت  رب  دیدج  سابل  دنتفاب و  یمن  هچراپ  هبنپ  و  زب ) دنفـسوگ و  رتش و  )
ای هیراع  هب   ) سمح زا  هک  دهد  ماجنا  يا  هماج  رد  ار  دوخ  فاوط  نیلوا  تسیاب  یم  دمآ ) یم  هرمع  ای  جـح  هب  راب  لوا  هک   ) سک ره  وحن 

فاوط زا  سپ  متح  روط  هب  تسیاب  یم  درک  یم  فاوط  سمح  ریغ  سابل  اب  تفای و  یمن  سابل  نآ  زا  یـسک  رگا  دشاب و  هتفرگ  هراجا ) هب 
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« یقل تایث   » هب اه  سابل  نیا  و   ) نارگید هن  تشاد و  ار  نآ  زا  ددجم  هدافتـسا  قح  دوخ  هن  دـنکفا  رود  هب  هکم  کیدزن  یناکم  رد  ار  سابل 
نیمرح . ) دـیامن فاوط  هنهرب  تسیاب  یم  دـنکفا  رود  ار  نآ  دـشوپب و  مشچ  دوخ  سابل  زا  تساوخ  یمن  یـسک  هچ  نانچ  و  دوب ) فورعم 

ش 4، جح ، تاقیم  یلا 208 ؛ ص 206 ، جح ، باتک  ص 48 ؛ ج 1 ، مالسا ، یلیلحت  خیرات  ص 35 ؛ ج 2 ، هنومن ، ریسفت  ص 39 ؛ نیفیرش ،
...( و ص 108 ؛

اسمح

ص 206) جح ، باتک  همان ؛ تغل  . ) دوب هدش  انب  هایس  هب  لیام  دیفس  راجحا  اب  هک  دنتفگ  یم  ار  هبعک  ُح ) )

لمح

هب ًاحالطـصا  ِل ) َح   ) راد هـلمح  ص 54 ) مالـسا ، قوقح  رد  یلام  ياـه  تازاـجم  . ) دوش یناـبرق  دـیاب  مارحا  تاراـفک  رد  هک  هرب ، َم ) َح  )
. تفرگ یم  تروص  وا  ییامنهار  هب  جح  کسانم  درب و  یم  جح  هب  ار  يا  هدع  هک  دش  یم  هتفگ  جح  ناوراک  سیئر 

هنانح

هنانح نوتس  ك )  ) نامه

هعبس هطئاوح 

ياملع زا  یکی  هک  تسا  هدوب  هنیدم  رد  يا  هناگتفه  ياه  ناتسغاب  ترهش  هعیش  ناطیح  ای  هعبس  قئادح  ای  یبنلا  طئاوح  ای  ِع ) َس  ِط  ِء  َح  )
هب قلعتم  یضارا  نیا  رگید  یلقن  هب  دومن و  هبه  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  ریـضَن  ینب  ای  عاُقْنیَق  ینب  زا  قیْریَُخم  مان  هب  دوهی 

گنج نودب  هحلاصم  نوچ  دش و  راذگاو  ترضح  هب  هحلاصم  زا  سپ  هک  دوب  ریضن  ینب  زا  مکـشم  نب  مالـس  هب  قلعتم  ای  ریـضن  ینب  دوهی 
ما هبرـشم   » تشگ و مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  صاخ  ثاریم ) هب  ای   ) فقو هب  ناشیا  زا  دـیدرگ و  بانج  نآ  صاخ  تفریذـپ  تروص 

ص فقو ، گنهرف  رب  يا  همدـقم  ص 34 ؛ ج 2 ، خیرات ، تایانج  ص 100 ؛ همدقم ، ریـسافتلا ، ۀـجح  . ) تسا تاغاب  نیا  زا  یکی  میهاربا »
...( و 15 و 138 ؛

یبنلا طئاوح 

. هعبس طئاوح  ك )  ) نامه َّن ) ُط  ِء  َح  )

جاوح

( همان تغل   ) رازگ جح  نانز  ّج ) َح  )

ضایح

. رعشم دح  ك )  ) زا تسا  ییاج 

هریح
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( . 2  ) یلع دجسم  ك )  ) ای

ادهشلا یح 

خف يادهش  ك )  ) زا يرگید  ترهش  َه ) ُّش  ُّي  َح  )

هعبس ناطیح 

. هعبس طئاوح  ك )  ) نامه

خ

بایخ نوتاخ 

. دنا هتفگ  ار  همظعم  هکم 

برع نوتاخ 

( تاغللا ثایغ  گنهرف  يدیشر ؛ گنهرف   ) همظعم هکم  زا  هیانک 

تانئاک نوتاخ 

( همان تغل  يدیشر ؛ گنهرف   ) همظعم هبعک  . 2 همان ) تغل  عطاق ؛ ناهرب   ) همظعم هکم  . 1

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

زا سپ  ینامثع . نیطالـس  بقل  . 2 دراد . ) تموکح  يدوعس  ناتـسبرع  رب  رـضاح  لاح  رد  هک   ) دوعـس لآ  نیطالـس  زا  دهف  کلم  بقل  . 1
ار دوخ  تفـالخ  ناونع  یـسابع  هفیلخ  نیرخآ  دـیدرگ و  حـتف  يرجه  لاس 923  رد  هرهاق  تفای و  ـالیتسا  رـصم  رب  میلـس  ناطلـس  هک  نیا 
. دـنتفرگ ار  نیفیرـشلا ) نیمرحلا  مداخ   ) نیمرحلا مداخ  بقل  نامز  نیا  زا  دـندش  طلـسم  مالـسا  يایند  رب  زاجح و  رب  ناکرت  تشاذـگاو و 

هدجـس یهلا  هاگرد  هب  نیفرـشلا » نیمرحلا  مداخ   » تفگ یم  هک  دینـش  دوخ  دیجمت  رد  ار  نارنخـس  هتفگ  میلـس »  » هک یماگنه  دـنا  هتـشون 
هب شندـش  بقلم  زا  وا  تشاد .» ینازرا  ار  نیفیرـشلا  نیمرحلا  مداخ  راـختفا  نم  هب  هک  مرازگ  رکـش  ار  راـگدرورپ  : » تفگ درازگ و  رکش 

ش جح ، تاقیم  ص 61 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  ناتـسبرع ؛ لیذ  یـسراف ، فراعملا  ةریاد  . ) دومن ینامداش  يدنـسرخ و  زاربا  نیمرحلا » مداخ  »
ص 113) ، 31

نیفیرشلا نیمرحلا  مداخ 

نیمرحلا مداخ  (ك )

ءارمح هماخ 

ءارمح ماخر  ك ) ( ) ص 234 ج 1 ، همالع ، هرصبت  حرش  همجرت و  . ) تسا هبعک  رد  هک  خرس  مرن  گنس  َح ) ِء  ِم  )
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لیئربج هناخ 

لیئربج ماقم  ك )  ) زا تسا  يریبعت 

ادخ هناخ 

همظعم هبعک  مارحلادجسم 3 . دجسم 2 . . 1

هبعک هناخ 

هبعک ك )  ) نامه

هواخ

. دومن تخادرپ  دیاب  ناتسبرع  هب  ندش  لخاد  ماگنه  هک  تسا  يا ) هیدورو   ) یلوپ هوخا . ِو ) )

فذخ

. تسا هرمج  یمر  رد  تابحتسم  زا  یکی  هک  تسا  نتخادنا  ار  نآ  هبابس  تشگنا  نخان  اب  ندراذگ و  ماهبا  تشگنا  نطاب  رب  ار  گنس  َخ ) )
ص 132) ج 1 ، هعمل ، )

یمازخ

یمازخ هایگ  ك )  ) ای

تیزلا هنازخ 

...( و ص 99 ؛ ورسخ ، رصان  همانرفس  . ) تسا لیدانق  نغور و  عمش و  ردناو و  مارحلادجسم  تحاس  رد  تسا  يا  هناخ  َّز ) ُت  َن  ِخ  )

هبعکلا ۀنازخ 

ای عاتم  سک  ره  و  دیدرگ . انب  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  نامز  رد  هک  عرذ  هس  قمع  هب  هاچ  دـننام  تسا  هدوب  يا  هرفح  ِب ) َك  ْل  ) 
درک انب  دیدجت  هبعک  رد  شیرق  هک  یماگنه  دـش . یم  يرادـهاگن  هرفح  نآ  رد  تشاد  یم  میدـقت  هبعک  هب  يا  هرقن  الط و  ریرح و  هچراپ 

ص 34) هبعک ، . ) دیدرگ مودعم  هاچ  نآ  درک  انب  دیدجت  ار  هبعک  ریبز  نب  هلللادبع  هک  یماگنه  دندرک و  بصن  نآ  رد  ار  لبه 

شیرق ءارضخ 

ص 107) ش 3 ، جح ، تاقیم   ) دنتفگ یم  ار  هکم  رهش  نینکاس  مدرم و  رتشیب  شیرق ، تیعر  ای  ناگدنب  َخ ) )

عادو هبطخ 

هفیلخ ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ریما  ترضح  نآ  رد  دناوخ و  عادولا  ۀجح  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  هک  يا  هبطخ  َو ) )
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( همان تغل  . ) درک دوخ 

نوجحلا مطخ 

ص 108) ش 15 ، جح ، تاقیم   ) تسا نیمز  هب  هوک  زا  رب  نایم  یهار  مطخ  و  تسا ، نایکم  ناتسروگ  هدنریگرب  رد  ُح ) ْل  ُم  َط  َخ  )

عطقملا لخ 

ار گنس  ياه  هعطق  ناکم  نیا  زا  هبعک  میمرت  يارب  ریبز  نب  هللادبع  هک  تسا  نیا  هیمست  هجو  قارع . تمس  زا  هکم  مرح  َّط ) َق  ُم  ْل  ُّل  ِخ  )
ص 130) هکم ، راثآ  خیرات و  . ) دودح نیا  رد  تسا  یهوک  مان  عطقملا »  » زین دومن و  یم  لمح  هبعک  ترامع  رما  يارب 

ماقم فلخ 

ص ش 36 ، جـح ، تاقیم  . ) دـنا هدـیزگرب  ار  ماقم ) تشپ  « ) ماقم فلخ   » ترابع فاوط  زامن  لحم  زا  ریبعت  رد  ام  ياـهقف  رتشیب  َم ) ِف  َخ  )
(103

هبعک قولخ 

نغور و اب  دنزپ  دنبوک و  هک   ) مرن هفرق  لفنرق و  نانـشا و  هریرذلا و  بیـضق  اب  طولخم  تسا  نارفعز  زا  نآ  هدمع  شخب  هک  يا  هدام  َخ ) )
یسراف هقف  . ) تسا هدش  انثتسا  مارحا  لاح  رد  شوخ  يوب  تمرح  زا  دنیامن و  یم  وبـشوخ  هدام  نیا  اب  ار  هبعک  و  دننک ) دولآ  لُگ  بالگ ،

...( و ص 114 ؛ ج 3 ، كردم ، اب 

ریدغ مخ 

مخ ریدغ  ك )  ) نامه

دالبلاریخ

( همان تغل   ) تسا هنیدم  زا  هیانک  تسا 2 . هکم  زا  هیانک  . 1 ِب ) ْل  ُر  َخ  )

هریخ

ص 117؛ نیفیرش ، نیمرح  همان ؛ تغل  . ) تسا يدایز  تاریخ  ياراد  رهـش  نیا  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هرونم  هنیدم  مان  ِر ) َي  ِخ  ( ) ِر َّي  َخ  )
ص 164) ش 7 ، جح ، تاقیم 

رفصالا ةریخ 

( همان تغل   ) هکم ياه  هوک  زا  یکی  مان  َف ) َا  ْل  ُت  َر  َخ  )

 ) دودملا ةریخ 
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( همان تغل  . ) تسا هکم  ياه  هوک  زا  یکی  مان  َم )

فیخ

فیخ دجسم  ك )  ) نامه

هنامج همیخ 

نایفس يارب  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  ترـضح  رتخد  هنامج  هک  ارچ  تسا ، هدوب  فورعم  هنامج  همیخ  هب  ًالبق  میعنت  دجـسم  ناکم  ِن ) َج  )
ص 133) مالسا ، راثآ  خیرات و   ) دروآ ایند  هب  يدنزرف  ناکم  نیا  رد  ثراح  نب 

د

مرح هریاد 

مرح عاعش  هک  یطاقن  تسا و  هکم  مرح  دودح  هدننک  صخشم  هک  همظعم  هکم  فارطا  رد  اه  تاقیم  هریاد  زا  رت  کچوک  تسا  يا  هریاد 
ای هیبیدح  قرش ، ) رد   ) هنارعج بونج ، ) رد   ) هرمن لامش ، ) رد   ) میعنت زا : دنترابع  اه  لقن  قبط  دننک . یم  صخشم  ییایفارغج  ظاحل  هب  ار 

( . برغ رد   ) نیملع

فاوط هریاد 

دیاب فاوط  دشاب و  یم  صخـشم  هایـس  ياهرمرم  اب  نیمز  يور  رب  نآ  طیحم  هک  هبعک  هناخ  درگادرگ  هک  تسا  يا  هریاد  فاطم ، هریاد  ای 
. میهاربا ماقم  هبعک و  راوید  نایم  لصاف  دح  تسا . رتم  دودح 13  هناخ  راوید  زا  فاطم  دح  دریگ . تروص  هریاد  نیا  نورد  رد 

هبعک هریاد 

. مرح هریاد  مارحلادجسم . هریاد  تیقاوم . دننام  هبعک  رب  طیحم  تسا  يا  هریاد 

فاطم هریاد 

فاوط هریاد  ك )  ) نامه

تیقاوم هریاد 

اه تاقیم  هریاد  ك )  ) نامه

اه تاقیم  هریاد 

دیاب هک  یعـضاوم  زا  کی  ره  . ) دوش مرحم  هک  نیا  رگم  دنک  روبع  نآ  زا  دـیابن  هکم  هب  هدـنوش  دراو  هک  تسا  يا  هریاد  تیقاوم ، هریاد  ای 
( . تسا روهشم  تاقیم  هب  دش  مرحم  تسب و  مارحا  نآ  رد 
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راد

ص 117) نیفیرش ، نیمرح  ص 1064 ؛ همدقم ، ریسافتلا ، ۀجح  . ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  رشح 9 )  ) ردلاو ءوبت  نیذلاو 

راربالا راد 

نیمرح ص 165 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) تسا راصنا  نیرجاهم و  نوچ  مه  هتـسیاش  ياه  ناسنا  هاگیاج  هک  تسا  هنیدـم  یماسا  زا  َا ) ْل  ُر  )
ص 117) نیفرش ،

بویا وبا  راد 

دودح دومرف  ترجه  هنیدم  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  یتقو  یبنلادجسم و  یقرـش  بونج  هیواز  رد  هنیدم  رد  دوب  ییارس 
ص یمالسا ، راثآ  خیرات  . ) دیدرگ بیرخت  يرمق  يرجه  لاس 1407  هب  يدوعس  نارود  رد  بویا  وبا  هناخ  دیزگ . تماقا  نآ  رد  هام  تفه 

(303

بلاطوبا راد 

لحم زین  ریما و  ترـضح  بلاطوبا و  ترـضح  یگدنز  لحم  یبنلا  دـلوم  يرتم  دـنچ  رد  مشاه  ینب  لزانم  يادـتبا  رد  هکم  رد  دوب  ییارس 
خیرات و . ) دش بیرخت  هورم  افص و  تشپ  نادیم  هعسوت  رد  يدوعس  نارود  رد  نیعمجا ، ) مهیلع  هللا  تاولص   ) مرکا ربمایپ  یگدنز  دشر و 

ص 96) یمالسا ، راثآ 

فسوی وبا  راد 

ءاضیبلا راد  (ك )

مایخالا راد 

ص 117) نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  یماسا  زا  َا ) ْل  ُر  )

مقرالا راد 

هللا یلـص   ) مرکا لوسر  هناخ  نیا  رد  هک  ارچ  دـمآ  یم  رامـش  هب  نایجاح  هاگترایز  افـص و  هوک  هنماد  رب  هکم  رد  دوب  يا  هناخ  َق ) َا  ْل  ُر  ) 
روصنم تسد  هب  يرجه  لاس 555  رد  هلمج  زا  فلتخم  ياه  لاس  رد  ارس  نیا  دومن . یم  توعد  مالسا  هب  یناهن  ار  مدرم  ملسو ) هلآو  هیلع 

، دجسم هعـسوت  حرط  رد  هک  يرمق  يرجه  لاس 1395  ات  دیدرگ  هناخباتک  هب  لدـبماهدعب  دـیدرگ و  ریمعت  لصوم  ماش و  ریزو  یناهفـصا 
هک نآ  رطاخ  هب  مقرالا » تیب   » ای مقرـالا ، راد  . 1 تسا . هتـشاد  یفلتخم  ياه  مان  یتاهج  هب  هناخ  نیا  تشگ . بیرخت  ياه  يدوعـس  طسوت 

نیمهد ای  نیمتـشه  ای  نیمتفه  وا  یگلاـس ) داتـشه  زا  شیب  رد  يرجه  لاـس 55  هب  یفوتم  « ) مقرـالا یبا  نب  مقرا  هللادـبع  وبا   » هب دوب  قلعتم 
يردـب و هباحـص  زا  هیلوا و  نیرجاهم  زا  وا  دوشگ . ناـشیا  يور  هب  ار  هناـخ  رد  هللا  لوسر  راـک  یتخـس  رد  دروآ و  مالـسا  هک  دوب  یـسک 
، نارزیخلاراد . 3 دومرف . یم  توعد  مالـسا  هب  ار  مدرم  هناـخ  نیا  رد  هللا  لوـسر  نوـچ  مالـسالا ، تیب  . 2 دوب . ترـضح  تاقدص  يدصتم 
ار هناخ  نی  یلقن ا  هب  و   ) دیـشخب نارزیخ  شرـسمه  هب  ار  نآ  زین  وا  داد و  يدـهم  شدـنزرف  هب  دـیرخ و  ار  هناخ  نیا  یـسابع  روصنم  نوچ 
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خیرات ص 289 ؛ ج 3 ، افلخ ، خیراوتلا ، خسان  ص 44 ؛ ج 5 ، حوتفلاوبا ، ریـسفت  . ) دش موسوم  نارزیخلاراد  هب  سپ  نآ  زا  و  دیرخ ) نارزیخ 
( مقرا لیذ  همان ، تغل  مقرا ؛ لیذ  یسراف ، فراعملا  ةریاد  ص 77 ؛ مجع ، راثآ  ص 94 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 98 ؛ مالسا ، ربمایپ 

هنعالا راد 

، هنیدـم هکم و  ییایفارفج  خـیرات  . ) دوب یگنج  ياه  بکرم  مانغا و  ماـشحا و  شیرق و  ناروتـس  روما  هرادا  هکم و  بصاـنم  زا  ّن ) ِع  َا  ْل  ) 
ص 117)

نامیالا راد 

ۀبق ۀنیدملا  تسا : هدمآ  ثیدح  رد  و  تسا ، هنیدم  یماسا  زا  رشح 9 )  ) مهیلا رجاه  نم  نوبحی  مهلبق  نم  نامیالاو  رادلاوءوبت  نیذلاو  ْل ) ) 
ص 249) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) نامیالا راد  مالسالا و 

ءاضیبلا راد 

هب دومن و  يرادیرخ  لیقع  نادنزرف  زا  جاجح ) ردارب   ) یفقث فسوی  نب  دمحم  ار  یبنلا ) دلوم   ) لوسر ترـضح  دـلوت  لحم  هناخ  َب ) ْل  ) 
هدیـشک چـگ  زین  ار  نآ  فارطا  هتخاس و  چـگ  زا  ار  نآ  هک  اریز  داهن ، دیفـس ) هناخ   ) ءاضیبلاراد ار  نآ  مان  تخاـس و  قحلم  شیوخ  هناـخ 

ص 155) ش 3 ، جح ، تاقیم  . ) تفای ترهش  فسوی  وبا  هناخ  هب  سپ  نآ  زا  دوب و  دیفس  گنر  هب  نامتخاس  یمامت  هجیتن  رد  دندوب و 

نارزیخلا راد 

مقرالاراد ك ) ( ) ُز َخ  ْل  ) 

هرافسلا راد 

هکم و ییایفارغج  خـیرات  . ) دوب داصتقا  گـنج و  حلـص و  يارب  راوجمه  ياـهروشک  هب  ریفـس  نداتـسرف  تسا و  هکم  بصاـنم  زا  ِر ) َّس  ) 
ص 117) هنیدم ،

همالسلا راد 

تاقیم ص 117 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  . ) دومن ظفح  هرونم  هنیدـم  رد  ار  شا  یمارگ  لوسر  ناحبـس  يادـخ  تسا . هنیدـم  یماـسا  زا  ِم ) َّس  ) 
ص 165) ش 7 ، جح ،

هنسلاراد

ص نیفیرـش ، نیمرح  . ) هدیـشوپ لمع  سابل  هدـش و  نیودـت  اج  نآ  رد  ادـخ  نوناق  تعیرـش و  هک  یلحم  تسا . هنیدـم  یماسا  زا  ِّن ) ُّس  )
ص 165) ش 7 ، جح ، تاقیم  117 ؛

يروشلا راد 
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دـسا لاجر  تروشم  دـیدب و  اوص  اب  شیرق  مهم  ياهراک  تشاد و  رارق  دـسا  ینب  تسد  رد  هک  تسا  هکم  یعامتجا  بصاـنم  زا  ار ) ُّش  ) 
ص 116) هنیدم ، هکم و  ییایفارفج  خیرات   ) تفرگ یم  ماجنا 

افصلا راد 

( جاردننآ گنهرف  . ) تسا هبعک  هناخ  َّص ) ) 

هفایضلا راد 

نارـس ناـنامهیم و  صوصخم  اـج  نیا  تسا ، هتخاـس  نآ ) یخیراـت  راـثآ  بیرخت  اـب   ) سیبق وبا  هوک  رب  دوعـس  لآ  هک  يرـصق  ِف ) ّض  ) 
ص 105 و 106) یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) تسا یجراخ  ياهروشک 

 ) نافیضلا راد 

هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نانامهم  ییاریذـپ  تفایـض و  لـحم  هک  نیا  تبـسانم  هب  هنیدـم ) رد   ) فوع نب  نمحرلادـبع  هناـخ  َّض )
نتخاس تهج  تشاد  رارق  عیقب  یبرغ  تمس  رد  هک  ار  یعیسو  نیمز  هنیدم  هب  دورو  زا  سپ  ترضح  نآ  یخیرات  دهاوش  قبط  دوب . ملسو )

فوع نب  نمحرلادـبع  هب  قلعتم  اه  لزنم  نیا  زا  یکی  هک  داد  رارق  هباحـص  زا  نیرجاـهم  زا  یکی  راـیتخا  رد  ار  يا  هعطق  ره  عیطقت و  لزنم 
ص 109) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) دیدرگ ثادحا  هطقن  نیا  رد  هک  تسا  يا  هناخ  نیلوا  وا  هناخ  و  دوب ،

هلجعلاراد

زا شیپ  دـنیوگ  یم  دـنناد و  یم  شیرق  ياـنب  نیتـسخن  ار  نآ  دعـسونب )  ) وا نادـناخ  هک  هـکم  رد  دوـب  دعـس  نبدیعـس  هناـخ  ِل ) َج  َع  ْل  ) 
( همان تغل  . ) تسا هدش  هتخاس  هودنلاراد 

هلجعلاراد

ص 101) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) دش بیرخت  يدوعس  نارود  رد  تشاد و  رارق  هورم  افص و  تمس  رد 

هرامعلاراد

نییآ هبعک و  مارحلادجـسم و  ریمعت  میمرت و  انب و  ظفح  رد  تبقارم  يدابآ و  نارمع و  یناـبهگن و  تهج  تسا  هکم  بصاـنم  زا  ِر ) ِع  ْل  ) 
ص 117) هنیدم ، هکم و  ییایفارغج  خیرات  . ) دوب شیرق  تیدب  هک  نیدراو  نیدفاو و  فاوط  جح و 

حتفلاراد

ص 117) نیفیرش ، نیمرح   ) تسا هنیدم  یماسا  زا  َف ) ْل  ) 

هبقلاراد

. تشاد رارق  شیرق  رظن  ریز  هریغ و  ریت و  رپس و  ریـشمش و  رداچ و  زا  دوب  هناخ ) هحلـسا   ) هحلـسا رابنا  تسا و  هکم  بصانم  زا  ِّب ) ُق  ْل  ) 
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هبعک بصانم  ك ) ( ) ص 117 هنیدم ، هکم و  ییایفارغج  خیرات  )

ءارقلاراد

رد تسیز . یم  هکم  رد  دوب و  مالـسا  فلاخم  ياه  یـشیرق  زا  وا  دوب . نآرق  نایراق  هاگیاپ  هک  هنیدـم  رد  لفون  نب  ۀـمَرْخَم  هناخ  ّر ) ُق  ْل  ) 
هناخ دش  رشیب  ناشدادعت  یتقو  اما  دیماجنا  لوط  هب  يرجه  مراهچ  لاس  دودح  ات  هک  دنتسیز  یم  اج  کی  هفـص  لها  اب  نآرق  نایراق  لیاوا 

ص 246) نآرق ، خیرات  . ) تشگ ءارقلاراد  نآ  مان  هک  يروط  هب  دنتخاس  هاگیاپ  ار  وا 

هوسکلاراد

ص 175) ش 16 ، جح ، تاقیم  . ) دومن انب  هکم  رد  دجن  زاجح و  ناطلس  زیزعلادبع  هک  هبعک  هدرپ  هیهت  هاگراک  َو ) ِك  ْل  ) 

راتخملاراد

ش 7، جح ، تاقیم  . ) دومن رایتخا  دوخ  مود  هاگلزنم  ار  هنیدـم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تسا . هنیدـم  ياه  مان  زا  ُم ) ْل  ) 
ص 165)

يدتنملاراد

هودنلاراد ك )  ) تیلهاج رد  یتروشم  يا  هسسؤم  اد ) َت  ُم  ْل  ) 

نیرجاهملاراد

هک دوش  یم  ردابتم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رـصع  رد  هنیدم  رهـش  رتشیب  تسا  هدمآ  يوبن  ثیدح  رد  هک  هژاو  نیا  زا  ِج ) ُم  ْل  ) 
ص 301) ج 3 ، یسایس ، هقف  . ) تسا هدوب  نیرجاهم  یگدنز  عامتجا و  لحم 

هغبانلاراد

ترضح نفد  لحم  ترهش  هغبان و  مان  هب  هلیبق  نیا  زا  یـصخش  هب  قلعتمو  راجن  ینب  هلیبق  ياه  هناخ  نایم  رد  هنیدم  رد  يا  هناخ  ِغ ) ِب  ّن  ) 
راجن و ینب  هلیبق  نایم  یشیوخ  موق و  هقباس  تبـسانم  هب  ترـضح  نآ  تسا . ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  یمارگ  ردپ  هللادبع 
زا دـیدرگ و  ضیرم  اج  نامه  رد  یلو  دـش  دراو  هلیبق  نیا  هب  هنیدـم  رد  ماش  رفـس  زا  تعجارم  ماگنه  هب  بهو و  تنب  نمآ  ترـضح  هلیبق 
زین یبنلا » یبا  تیب   » هب هک  هغبانلا  راد  دـش . هدرپس  كاخ  هب  هغبانلا ) راد   ) هناخ نامه  لخاد  رد  راگزور  نآ  لاور  قبط  شرکیپ  تفر و  ایند 

ار بانج  نآ  رازم  نارئاز ، رخاوا  نیا  ات  تشاد و  رارق  مالـسلاراد  لباقم  هخانم  نابایخ  رد  لاوطلا » لاقز   » مان هب  يا  هچوک  رد  دـش  فورعم 
ربارب 1355  ) يرمق يرجه  لاس 1396  رد  و  دـش . هتخاس  یللجم  روط  هب  بانج  نآ  هاگمارآ  اـه  یناـمثع  ناـمز  رد  دـندرک . یم  تراـیز 
رواجم و رازاب  اه و  هچوک  مامت  یسمش )؟  1363  ) ریخا تاونس  رد  دش و  مادقا  هاگمارآ  بیرخت  هب  زیزعلادبع  نبدلاخ  نامز  رد  یـسمش )

يامنهار ص 322 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) دشاب یمن  یقاب  هچوک  نابایخ و  زا  يرثا  چیه  هکنیا  تشگ و  حطـسم  بیرخت و  هکرابم  هعقب 
ص 108) ش 22 ، جح ، تاقیم  ص 317 ؛ يرقلا ، ما  يوس  هب  ص 59 ، مالسا ، ربمایپ  خیرات  ص 185 ؛ ج 5 ، نیفیرش ، نیمرح 

هودنلاراد
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میعز طسوت  ار  هودـنلا  راد  سیـسأت  هبعک . هناخ  یبرغ  لامـش  رد  عقاو  تسا  هکم  رد  شیرق  لـیابق  ییاروش  نمجنا  ناـکم  ترهـش  ِو ) َّن  ) 
یم ییاهانب ) نیلوا  ءزج  ای   ) انب نیلوا  ار  نآ  دنا و  هتفگ  بالک  نب  یَُصق  ینعی  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  يالعا  دج  شیرق 

نمجنا هکم ، خـیرات  رد  ینالوط  يا  هقباـس  اـب  لـحم  نیا  دـش و  یم  زاـب  هبعک  يوس  هب  هودـنلا  راد  ِرد  تخاـس . هکم  رد  شیرق  هک  دـنناد 
، یگنج حالـس  ییوشانز ، هب  طوبرم  یمهم  روما  هودنلاراد  رد  دنا ) هدرک  رکذ  دص  ات  هاگ  فلتخم و  ار  ناشدادعت  هک   ) دوب لیابق  ناگرزب 
هب مالسا  روهظ  نراقم  نآ  یتسرپرـس  دمآ و  یم  رد  ارجا  هلحرم  هب  تقفاوم  زا  دعبو  دیدرگ  یم  حرطم  یعامتجا  نوئـش  ناگرزب و  هلماعم 

یـصاخ تیمها  زا  نانچمه  هکم  حـتف  زا  لبق  تثعب و  هلاس  هدزیـس  نارود  رد  هودـنلاراد  دوب . راّدـلا ) ُدـْبَع  ینب  زا   ) هحلط نب  ناـمثع  تسد 
لتق تهج  سپس  یعامتجا و  يداصتقا  هرصاحم  تهج  مالـسا  ربمایپ  هیلع  یموش  تامیمـصت  هک  دوب  اج  نیا  رد  یلقن  هب  و  دوب . رادروخرب 

رد هیواعم  دوبن . رادروخرب  ینادـنچ  رابتعا  زا  ترـضح  زا  سپ  نارود  رد  هناخ  نیا  دـیدرگ . ترجه  هب  رجنم  هک  دـش  هتفرگ  ترـضح  نآ 
رد زین  وا  زا  دـعب  دـیزگ و  یم  نکـسم  اج  نآ  رد  دـمآ  یم  هکم  هب  هاگره  دـیرخ و  رادـلادبع  دالوا  زا  ار  هودـنلاراد  دوخ  تنطلـس  نارود 

هراپ نآرق  لحم  هودنلاراد  جح  مسوم  ریغ  رد  یلو  دنتفر  یم  زامن  فاوط و  هب  اج  نآ  رد  ًالومعم  دوب و  ارما  افلخ و  لوزن  لحم  جح  مسوم 
هرود رد  ناکم  نیا  دش . مارحلادجـسم  همیمـض  شنادنزرف ، کلملادـبع و  طسوت  مارحلادجـسم  هعـسوت  رد  هودـنلاراد  زا  یـشخب  دوب . اه 

هب ار  هودـنلاراد  يرجه ، ای 284 )  ) لاس 280 هب  یـسابع  دـضعتم  نامز  رد  لقن  قبط  دوب . هکم  نامکاح  اـفلخ و  تماـقا  لـحم  زین  یـسابع 
ار هودنلاراد  ياهرد  اهدعب  دندرک . لیدبت  دجـسم  هب  ار  ناکم  نآ  مصتعم  روتـسد  هب  ای  دنتخاس و  مارحلادجـسم ) لخاد   ) يدجـسم لکش 

تاـتویب همیمـض  جراـخ و  لقتـسم  دجـسم  تروـص  زا  هودـنلاراد  هک  يروـط  هب  دـنداد  هعـسوت  دـش  یم  زاـب  مارحلادجـسم  يوـس  هب  هـک 
نآ ياـج  هب  دومن و  بارخ  ار  نآ  هکم  ریما  يرجه  لاس 957  رد  دنیبب . ار  هبعک  اج  نیا  زا  تسناوت  یم  رازگزامن  تشگ و  مارحلادجـسم 

. تسا هدش  مارحلادجسم  ءزج  تسین و  نآ  زا  يرثا  چیه  رضاح  لاح  رد  تخاس و  نارازگزامن  دجسم و  ماما  تهج  ینامتخاس 

هرجهلاراد

ص 941) رارسالا ، فشک  تسرهف  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  یماسا  زا  ِر ) ِه  ْل  ) 

هبعکلاربد

هبعک تشپ  ك )  ) نامه ِب ) َك  ْل  ُر  ُب  ُد  )

جرد

( هبعک لیذ  یـسراف ، فراعملا  ةریاد   ) دـننک یم  هدافتـسا  نآ  زا  هبعک  نورد  هب  نتفر  يارب  هک  تسا  یکرحتم  ناکلپ  مان  جردـم »  » ای َر ) َد  )
یم تسا  ضیرع  يربـنم  هیبـش  هـک  یگرزب  یـسرک  ندروآ  هـب  ناـشیا  زا  یکی  دـنیآ و  یم  شیپ  هبیـش  ینب  ناـمدود  زا  هناـخ  ناراد  هدرپ 

گرزب هرقرق  راـهچ  دـنراد و  یم  راوتـسا  نیمز  رب  ار  نآ  هک  تسا  یبوچ  ییاـه  هیاـپ  لیطتـسم و  هلپ  هن  ار  كرحتم ) ناـکلپ  نیا  . ) دزادرپ
تاذاحم رد  نآ  نیریز  هلپ  دسر و  یم  هبعک )  ) میرک تیب  هب  ات  دوش  یم  هدـیناشک  نیمز  رب  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  دراد  نهآ  قرو  هب  هدیـشوپ 

كرابم لفق  دـیلک  تئیه و  شوخ  رظنم و  ابیز  تسا و  لاسنهک  يریپ  هک  نایبیـش  سیئر  هاگ  نآ  دریگ ، یم  رارق  هبعک  ِرد  كرابم  هناتـسآ 
تـسد هب  گنر  هایـس  يا  هدرپ  تسوا و  هارمه  هک  ناراد  هدرپ  زا  یکی  دور و  یم  رادـخرچ ) ناـکلپ   ) نآ زارف  رب  دراد  تسد  هب  ار  هبعک ) )

ابق و هماج . ریز  نهاریپ . ِد )  ) عرد ص 129 و 130 ) ریبج ، نبا  همانرفس  ... ) دیاشگ یم  ار  رد  هتسجخ  نآ  نایبیـش  سیئر  هک  یماگنه  دراد 
ص جح ، کسانم   ) دنشوپب ار  اه  سابل  هنوگ  نیا  تسا  مارح  نادرم  رب  ددرگ و  لخاد  وا  تسد  رد  یناسنا  ياه  تسد  هک  تسا  یسابل  ره 
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يرایتخا كرد 

رعشم يرایتخا  فوقو  زا  تسا  ترابع  رعشم ، يرایتخا  كرد  تافرع 2 . يرایتخا  فوقو  زا  تسا  ترابع  تافرع ، يرایتخا  كرد  . 1

يرارطضا كرد 

يرارطضا فوقو  زا  تسا  ترابع  رعـشم ، يرارطـضا  كرد  تافرع 2 . يرارطـضا  فوقو  زا  تسا  ترابع  تاـفرع ، يرارطـضا  كرد  . 1
رعشم

فوقو كرد 

( عل رعشم (  فوقو  كرد  تافرع . فوقو  كرد 

نیفوقو كرد 

هب تبسن  نایجاح  دنراد و  يرارطضا  يرایتخا و  فقوم  ود  مادک  ره  رعشم  تافرع و  تسا . رعـشم  فوقو  تافرع و  فوقو  كرد  َف ) ُو  )
كرد رعـشم 4 . يرایتخا  كرد  تافرع 3 . يرارطـضا  كرد  تافرع 2 . يراـیتخا  كرد  . 1 دـنوش : یم  مسق  تـشه  فوـقو  ود  كاردا 

رعشم 8. يرارطضا  تافرع و  يرایتخا  كرد  رعشم 7 . تافرع و  يرایتخا  كرد  رعشم 6 . تافرع و  يرایتخا  كرد  . 5 رعشم ، يرارطضا 
ص 178) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف  . ) رعشم يرایتخا  تافرع و  يرارطضا  كرد 

ءاضیبلا ةرد 

ص 53) هبعک ، ناغمرا  . ) دوب فافش  قارب و  دیفس و  ادتبا  رد  هک  دوسالارجح  مان  َب ) ْل  ُت  َر  ُد  )

نوراه هرد 

نوراه هبق  (ك )

ادخ تسد 

ص 166) هبعک ، ناغمرا  . ) دنمان ار  دوسالارجح »  » حالطصا رد 

اعد

تمحر هوک  ك )  ) نامه

هفرع ياعد 

زا یهورگ  اب  هک  یلاح  رد  ترضح  نآ  دندناوخ . تافرع  رد  هفرع  زور  رد  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلادیس ترضح  هک  تسا  يروهشم  ياعد 
ور ربارب  رد  ار  اه  تسد  دندینادرگ و  هبعک  يوس  هب  ار  كرابم  يور  دنداتسیا و  هوک  پچ  بناج  رد  دوخ  نایعیـش  نادنزرف و  تیب و  لها 

ج ءادهشلا ، دیس  ترـضح  خیراوتلا ، خسان  نانجلا ؛ حیتافم  ... ) هئاضقل سیل  يذلا  هللادمحلا  دندناوخ : ار  اعد  نیا  ینیکـسم  دننام  دنتـشاد ،
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ص 285) ، 4

تاوغالا ۀکد 

يارب یهاگیاج  لحم  نیا  اریز  ناثدـحم ، ناـخروم و  حالطـصا  رد  تسا  یبنلادجـسم  رد  هفـص ) لـها  لـحم   ) هفـص ناویا  َا ) ْل  ُت  َّك  َد  )
یم ناخروم  زا  یخرب  ص 129 ) ش 27 ، جح ، تاقیم  ص 109 ؛ ج 1 ، یـسانش ، هنیدـم  . ) تسا هدوب  هراچ  يوج  تسج و  رد  ناگراچیب 
هفـص ناکم  قرـش  رد  هک  تسا  يا  هفـص  اج  نآ  هک  تسا  نیا  تقیقح  هک  نآ  لاح  تسا  هدوب  هفـص »  » ناکم تاوغالا  ۀکد  هک  دـنرادنپ 

ص 57) يوبن ، فیرش  دجسم  هعسوت  ریمعت و  . ) داد هعسوت  ناکم  نیا  ات  ار  يوبن  دجسم  کلملادبع  نبدیلو  هک  یماگنه  هدش  عقاو 

تاوقالا ۀکد 

ینامثع بارحم  ك )  ) نامه َا ) ) 

هلد

. تشاد هدهع  هب  ار  مارحلادجسم  يوبن و  دجسم  هرادا  راک  یتدم  هک  تسا  یتکرش  مان  ّل ) َد  )

لیلد

دنراد يرتفد  کی  ره  نانیا  دنا . هنیدم  نارئاز  عضو  هب  یگدیـسر  رومأم  هنیدم  مکاح  فرط  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  يدارفا  هب  روزم »  » ای َد ) )
نیا زا  یکی  هب  ار  اه  همانرذـگ  دـیاب  هنیدـم  هب  دورو  اب  نارئاز  دوش . یم  هدـیمان  ةرایزلا » جـحلا و  ةرادا   » و هدوب ) رذوبا  عراش  رد  رثکا  هک  )

نیرومأم رهـش  لخدـم  رد  هک   ) ار هنیدـم  رهـش  هب  دورو  خـیرات  هتفرگ ، ار  همانرذـگ  دنتـسه  رتاـفد  نآ  رد  هک  یناگدـنیامن  اـت  هدرب  رتاـفد 
ار تکرح  زور  هداد و  دیـسر  هتـشاد و  هگن  دوخ  دزن  ار  همانرذگ  دننک و  تشاددای  تبث و  زین  ناشدوخ  رتفد  رد  دـنا ) هدرک  تبث  يدوعس 

ص 39) ج 5 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  . ) دنیامن صخشم 

جحلا ءامد 

ینابرق لعف  نآ  مکح  هک  یلعف  ببـس  هب  ای  دـشاب  عرـش  لصا  هب  هاوخ  دـننک ، عرـش  روتـسد  هب  جـح  رد  هک  اه  یناـبرق  ینعی  ّج ) َح  ْل  ُء  ِد  )
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دشاب

للحتلا مد 

عتمتلا مد  ك )  ) نامه ْل ) َل  َح  َّت  ُم  َد  )

عتمتلا مد 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) تسا هجح  يذ  مهد  زور  رد  ینم  رد  ینابرق  ُّت ) َم  َّت  ) 

هعتملا مد 
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( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنیوگ مه  عتمت  يده  هعتملا و  يده  ار  نآ  تسا و  عتمتلا  مد  ِع ) ُم  ْل  ) 

ةاش مد 

رد یلام  ياه  تازاجم  . ) تسا هدـش  ریبعت  هاش  مد  ای  هاـش  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دوش  یناـبرق  دـیاب  مارحا  تاراـفک  رد  هک  دنفـسوگ  زا 
ص 54) یمالسا ، قوقح 

هبعک ریاود 

. مارحلادجسم هریاد  مرح . هریاد  تیقاوم . هریاد  دننام 

راود

( ناثوا مانصا و  و   ) باصنا رود  هب  ناتـسرپ  تب  فاوط  مان  . 2 همان ) تغل  . ) دندرگ یم  نآ  رود  هب  نایجاح  هک  ببـس  نادب  هبعک ، . 1 ّو ) َد  )
یم بصن  دیدنـسپ  یم  هچنآ  زا  يزیچ  شیپاشیپ  ای  مرح و  شیپاشیپ  یگنـس  دزاسب  يا  هدـکتب  اـی  دراد  اـپرب  یتب  تسناوت  یمن  هک  یـسک 

ص 13) مالسا ، رد  گنج  ترارقم  خیرات و  . ) درک یم  فاوط  ار  هبعک  هک  نانچمه  تخادرپ  یم  نآ  فاوط  هب  هاگ  نآ  درک و 

نوخ مد 

یـضعب رد  دنفـسوگ و  واگ و  رتش و  زا : دنترابع  هدش  ررقم  مرح  مارحا و  تارافک  رد  هک  یتاناویح  عاونا  و  تارافک . رد  تسا  ینابرق  ارم 
. دوش یم  لاثتما  دنفسوگ  ود  ندرک  ینابرق  اب  تسا  بکترم  هدهع  رب  نوخ  ود  دنا  هدومرف  قلطم  روط  هب  هک  دراوم 

قرود

ص 23) نیفیرش ، نیمرح  ص 125 ؛ ریبج ، نبا  همانرفس  . ) مزمز بآ  زا  هدافتسا  تهج  هتسد  کی  ییوبس  مان  َر ) َد  )

لهالا ةریود 

. تسا هکم  ات  تاقیم  هلصاف  زا  رتمک  هکم  ات  ناشلزنم  هلصاف  هک  یناسک  يارب  تسا  تاقیم  دنا  هدومرف  هناخ . لزنم ، َا ) ْل  ُت  َر  َو  ُد  )

رجح راوید 

لیعامسا رجح  ك )  ) لکش یسوق  راوید  ِح ) )

راجتسم راوید 

. دنوش یم  هدنهانپ ) و   ) ریجتسم دنوادخ  هب  اج  نآ  رد  هک  هبعک  یبرغ  راوید  هندب  زا  یتمسق  َت ) ُم  )

ذ

اذ
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ص 180) یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) تسا هنیدم  یماسا  زا 

طاونا تاذ 

یم شتـسرپ  شیاتـس و  يدوبعم  تب و  نوچ  ار  نآ  هک  ار  نمی ) مدرم  ای  هنیدـم و  لـها  اـی   ) شیرق تیلهاـج ، هب  تسا  یتخرد  ماـن  َا ) ُت  )
اه نابرق  دندرک و  یم  فاوط  نآ  رب  دـنتخیوآ و  یم  نادـب  ار  دوخ  حالـس  دـندمآ و  یم  درگ  يو  رب  نیعم  يزور  هب  هلاس  همه  دـندومن و 

ج 3، یـسیع ، ترـضح  خیراوتلا ، خسان  همان ؛ تغل  . ) دندیماشآ یم  شوخ  دندروخ و  یم  شوخ  ار  زور  نیا  اهنآ  دندرک . یم  حبذ  هدروآ 
ص 80)

رجحلا تاذ 

ص 165) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دوب يدایز  ياه  هناخ  ياراد  هک  تسا  هنیدم  یماسا  زا  َج ) ُح  ْل  ) 

رارحلا تاذ 

ص ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دوب یناوارف  هایس  ياه  گنس  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هنیدم  یماسا  زا  ِح ) ْل  ) 
(165

هقلسلا تاذ 

ص 166) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) فارطا ياه  هوک  زا  رهش  يرود  تهج  هب  تاروت ) رد   ) هنیدم یماسا  زا  ِق ) ِل  َّس  ) 

میلسلا تاذ 

ص 81) هرمع ، ماکحا   ) حضاحض هوک  سأر  رب  یلیم  هدزای  رد  فیاط  تافرع و  قیرط  رد  هکم  مرح  دح  َّس ) ) 

قرع تاذ 

ص 155) نیملعتملا ، هرصبت  ص 115 ؛ ج 1 ، هعمل ، ص 217 ؛ هیاهنلا ،  ) قیقع يداو  ك )  ) رخآ تسا  تاقیم  ِع ) ) 

لخنلا تاذ 

ص ش 7 ، جـح ، تاقیم  ص 117 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  . ) دوب یناوارف  امرخ )  ) لـخن ياـه  تخرد  ياراد  نوچ  تسا  هنیدـم  یماـسا  زا  َّن ) ) 
(166

عدولا تاذ 

( . همان تغل   ) دنتخیوآ یم  يرحب ) ياه  هرهم   ) هعدو شیاه  هدرپ  رب  هک  ور  نآ  زا  هبعک  هناخ  َد ) َو  ْل  ) 

حبذ
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( یسراف گنهرف  . ) یحضا دیع  ینابرق  . 2 اهنآ . دننام  دنفسوگ و  واگ و  ندیرب  رس  . 1 ِذ ) )

ربکا حبذ 

( حبذ لیذ  همان ، تغل  . ) دمآ تشهب  زا  لیعامسا  هیدف  هب  هک  دنفسوگ  ربکا . حیبذ 

ینابرق حبذ 

. جح لامعا  رد  ینابرق  ندیرب ) رس   ) نتشک

ربکا حبذ 

ربکا حبذ  ك )  ) نامه َذ ) )

هیبلت رکذ 

( کل کیرشال  کلملاو  کل  ۀمعنلاو  دمحلا  نا  . ) کیبل کل  کیرشال  کیبل ، کیبل ، مهللا  کیبل ،

هجحلاوذ

: هیمست هجو  دراد . دوجو  هدعق  يذ  هام  زا  سپ  هک  تسا  نیملسم  برع و  يرمق  لاس  هام  نیرخآ  هجح . يذ  مارحلا . ۀجحلاوذ  ِّج ) َح  ْل  ُذ  )
. تسا مارح  ياه  هام  وزج  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ۀجحلاوذ ، . 2 تسا . جح  هام  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هجحلاوذ ، . 1

مارحلا ۀجحلاوذ 

هجحلاوذ ك )  ) نامه

هفیلحلاوذ

هرجش دجسم  ك )  ) تسا اج  نیا  رد  هنیدم و  يرتمولیک  دنچ  رد  تسا  عتمت  هرمع  تاقیم  ِف ) َل  ُح  ) 

هصلخلاوذ

هینامی هبعک  ك ) ( ) ِص َل  َخ  ) 

نیتلبقوذ

نیتلبق دجسم  ك )  ) رگید مان 

هدعقلاوذ

. تسا جح  ياه  هام  زا  تسا و  هجحلاوذ  هام  زا  لبق  لاوش و  هام  زا  سپ  نیملسم . برع و  يرمق  لاس  ياه  هام  زا  ِد ) َق  ) 
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تابعکلاوذ

تابعک ك )  ) نامه

زاجملاوذ

هفسلف هلأسم 365 ؛ جح ، کسانم  . ) دنک یمن  تافرع  زا  تیافک  هطقن  نیا  رد  فوقو  تسین و  فقوم  ءزج  اما  تسا  تافرع  دودـح  زا  َم ) ) 
ص 180) جح ، رارسا  و 

هودنلاوذ

( همان تغل   ) هودنلراد ك )  ) نامه ِو ) َّن  (ذ 

مرهلاوذ

مرهلاوذ هاچ  ك )  ) نامه

يوط يذ 

هک يرجه  مشـش  لاس  رد  تسا . بحتـسم  اهنآ  بآ  اب  لسغ  هک  تسا  ییاه  هاچ  اج  نادـب  هکم و  کیدزن  تسا  یعـضوم  او ) ُط  ِط ، َط ، )
يارب دـندرک و  عامتجا  يوط  يذرد  شیرق  ناـگرزب  دومن ، جـح  رفـس  گـنهآ  دوخ  ناوریپ  اـب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر 

يالعا زا  رجاهم  اب  ریبز  هک  داد  نامرف  هطقن  نیا  رد  ترـضح  هکم  حتف  زور  هب  دندومن . هناور  یناگداتـسرف  ترـضح  نآ  دـصق  زا  یهاگآ 
. دنک بصن  نوجح  رد  هتشاد  شود  رب  هک  یتیار  هدمآ  رد  هکم 

نیلزنملا يذ 

نینطولا يذ  ك )  ) نامه َل ) ِز  َم  ْل  ِذ  )

نینطولا يذ 

. دراد هطبار  هاگتماقا  ددعت  اب  نارق ) دارفا و  عتمت ،  ) جـح هناگ  هس  ماسقا  و  دراد ، هاگتماقا  دـنچ  ای  ود  هک  نآ  ینعی  نیلزنملا . يذ  َن ) َط  َو  )َ 
هاگتماقا ود  رد  تماقا  تدـم  رگا  تسا . هاگتماقا  نامه  عبات  جـح  عون  رد  دـشاب  يرگید  زا  شیب  یکی  رد  یـسک  نینچ  تماقا  تدـم  رگا 

ود هکم  رد  وا  ترواجم  تماقا و  رب  هک  تسا  نیا  جح  اب  هطبار  رد  هاگتماقا  ددعت  طرـش  تسا . ریخم  جح  عون  باختنا  رد  وا  دشاب  يواسم 
يژولونیمرت رد  طوسبم  . ) يرارطـضا ای  دشاب  يرایتخا  هکم  رد  ترواجم  تماقا و  هاوخ  دـشاب ، هدـش  موس  لاس  دراو  درذـگب و  مامت  لاس 

( قوقح

ر

ءارلا

ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) تسا مزمز  ياه  مان  زا 
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هلحار

ار تشگرب  تفر و  تفاـسم  یط  دـناوتب  فلکم  هک  يراوس  هلیـسو  ینعی   ) هلحار نتـشاد  جـح  بوـجو  طیارـش  زا  يراوـس . هلیـسو  ِل ) ِح  )
هلئسم 17) جح ، کسانم  . ) نأش قباطم  تسا  دیامنب )

سأر

هطقن نیرت  فیرـش  ای  تسا و  عقاو  ایند  طسو  رد  تسا و  ناسنا  رـس  هیبش  فرـشلا  ۀـهج  نم  نوچ  تسا  هکم  ياه  مان  زا  یـسأر »  » ای ْء ) َر  )
ص 123 و 127؛ ش 21 ، ص 142 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هدش  قلخ  رت  شیپ  هرئاس  دالب  زا  نامـسآ  هب  تبـسن  هک  نآ  ای  تسا  نیمز 

ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و 

یسأر

سأر ك )  ) نامه

تاصقار

ص 442) یقرواپ ، درفنم ، يرظن  البرک ، هصق   ) دندرب یم  تافرع  ینم و  هب  هکم  زا  ار  ادخ  هناخ  نارئاز  هک  دش  یم  هتفگ  ینارتش  هب  ِق ) )

هذبر

اج نیمه  رد  دش و  دیعبت  ناکم  نیا  هب  موس  هفیلخ  روتـسد  هب  تساج و  نآ  زا  يرافغ  رذوبا  هک  هنیدم  زا  یلزنم  راهچ  رب  یناکم  ِذ ) َب  َر  )
ار ردقیلاع  هباحـص  نیا  رازم  دوخ  تکرح  ریـسم  رد  دنتـسناوت  یم  جاجح  ًاقباس  دش . هدرپس  كاخ  هب  تشذگ و  رد  يرجه ) لاس 34  هب  )

. دننک ترایز 

جاتر

ص ش 21 ، ص 145 ، ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 36 ؛ یمالـسا ، راثآ  خـیرات و  همان ؛ تغل  . ) میظع باب  ینعم  هب  تسا  هکم  ياه  ماـن  زا  ِر ) )
(129

تیافک هب  عوجر 

. دنک تیافک  ار  وا ) لها  و   ) وا يداع  یگدنز  جـح  زا  جاح  تشگزاب  زا  دـعب  هک  تسا  یتاناکما  زا  يرادروخرب  دارم  جـح ، حالطـصا  رد 
. دنناد یم  طرش  ار  تیافک  هب  عوجر  تعاطتسا ، رد  اهقف  زا  یخرب 

محر

ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا 

ءارمح ماخر 
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. دـنک زاـمن  ءارمح  ماـخر  يور  هبعک  عادو  رد  یجاـح  تسا  بحتـسم  هدـش و  شرف  نآ  هب  هبعک  نیمز  هک  یخرـس  ياـه  گنـس  َح ) ِم  ُر  )
ص جح ، رارـسا  هفـسلف و  . ) دندناوخ ءارمح  هماخر  رب  زامن  تعکر  ود  دش و  هبعک  لخاد  هک  تسا  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) متفه ماما  هرابرد 

ص 163) هرمع ، جح و  183 ؛

ءادر

. دنکفا شود  هب  مرحم  هک  هتخودان ) ششوپ   ) مارحا زا  يا  هعطق  ِر ) )

تدافر

هبعک بصانم  ك )  ) زا َد ) ِر  )

ثفر

. ددرگ كرت  دیاب  تسا و  مارح  مارحا  لاح  رد  هک  نز  اب  یکیدزن  هب  هجوت  هرقب 197 )  ) جحلا یف  لادجالو  قوسفالو  ثفر  الف  َف ) َر  )

هئرملا قیفر 

( یهقف تاحالطصا  گنهرف  . ) دوش ادج  نآ  زا  دناوت  یمن  دشاب و  هتفر  جح  هب  يو  هارمه  نز  نوخ  رطاخ  هب  هک  یسک  ِء ) َم  ْل  ُق  َر  )

ءاطقر

ریخأت هب  ءاطقر »  » اـت ار  هیبلت  نتفگ  هک  تسا  نیا  ددـنبب  مارحا  مارحلادجـسم  زا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  يارب  یلوا  و  هکم . رد  تسا  ییاـج 
یکیدزن رد  نج و  دجـسم  زا  لبق   ) هیار دجـسم  یکیدزن  رد  هکم  رد  تسا  ییاج  ماـن  مدر »  » هتفرگ و رارق  مدر »  » زا لـبق  ءاـطقر » . » دزادـنا

هلئسم 185) جح ، کسانم  . ) تسا یعدم » ، » دش یم  هتفگ  نآ  هب  مدر »  » هک ییاج  یلعف  مان  هک  هدش  هتفگ  و  نآ )

زاکر

. هدیدرگ شرافس  نآ  هب  زاکر ) تمینغ و  نوچمه   ) شدایز باوث  رطاخ  هب  هک  تسا  جح  رفس  زا  دعب  همیلو  ِر ) )

لیئربج ۀضکر 

ش 5، جح ، تاقیم  ص 203 ؛ ج 1 ، نیفیرـش ، نیمرح  يامنهار  . ) تسا دوگ  نیمز  ینعم  هب  هضکر  و  تسا . مزمز  ياه  ماـن  زا  ُت ) َض  َر  )
ص 140)

نکر

تسا یلمع  جح  رد  روظنم  . 3 دنیوگ . ار  هبعک  هناگراهچ )  ) ناکرا زا  کی  ره  ًامومع ، . 2 دنیوگ . ار  هبعک )  ) دوسا نکر  ًاصاصتخا ، . 1 ُر ) )
. دوش یم  جح  نالطب  ببس  نآ  كرت  هک 

دوسا نکر 
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یقرش نکر  ك )  ) نامه َو ) َا  ِن  ُر  )

يرصب نکر 

یلامش نکر  ك )  ) نامه َب ) )-َ 

یبونج نکر 

نکر نیا  مالتسا  رب  تایاور  هدش و  دای  تشهب  زا  يرد  ناونع  هب  نآ  زا  تسا و  موسوم  زین  ینامی » نکر   » هب هک  تسا  هبعک  ناکرا  زا  َج ) ) 
. دنراد دیکأت 

رجح نکر 

یقرش نکر  ك )  ) نامه َج ) َح  ) 

دوسالارجح نکر 

یقرش نکر  ك )  ) نامه َو ) َا  ْل  ُر  َج  َح  ) 

یماش نکر 

یلامش نکر  ك )  ) نامه

یقرش نکر 

نکر  » ناوـنع هب  عباـنم  یخرب  رد  و   ) موـسوم زین  دوسـالارجح » نکر   » و رجح » نکر   » و دوـسا » نکر   » هب هک  تـسا  هـبعک  ناـکرا  زا  َش ) ) 
. دنراد دیکأت  نکر  نیا  مالتسا  رب  تایاور  تسا ). هدش  دای  نآ  زا  مه  یقارع »

یلامش نکر 

. تسا موسوم  زین  یقارع » نکر   » و یماش » نکر   » و يرصب » نکر   » هب هک  تسا  هبعک  ناکرا  زا  ِش ) ) 

یقارع نکر 

یلامش نکر  ك )  ) نامه ِع ) ) 

یبرغ نکر 

. تسا موسوم  زین  یبرغم » نکر   » هب هک  تسا  هبعک  ناکرا  زا  َغ ) ) 

یبرغم نکر 
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یبرغ نکر  ك )  ) نامه ِر ) َم  ) 

ینامی نکر 

یبونج نکر  ك )  ) نامه َي ) ) 

لمر

، نارق هرمع  بادآ   ) هلوره ك )  ) ماجنا ینعی  . 1 مه . هب  کیدزن  ياه  مدق  اب  نتفرگ  تعرـس  يداع ، نتفر  هار  ندـیود و  نیب  یتلاح  َم ) َر  ) 
ناناملـسم زا  ات  راـفک  هب  دوب  توق  تبالـص و  راـهظا  تکرح  عون  نیا  زا  هیلوا  دوصقم  طوش و  هس  رد  تسا  فاوط  بادآ  زا  . 2 ص 43 )

هک دندومرف  رما  ار  مدرم  دندش  دراو  هکم  هب  هیبیدح  حلـص  زا  دعب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  یماگنه  دننک . عمط  عطق 
. درادـن هار  اهنآ  رد  بعت  یگتـسخ و  هک  دـنهد  ناشن  ناکرـشم  هب  ات  دـندرک  فاوط  لمر  تلاحاب  هاگ  نآ  دنـشاب و  تبالـص  اـب  مکحم و 

یلا 258) ص 256  جح ، هبعک و  هب  یعامتجا  یشرگن  )

یمر

. دـنیوگ یمر  نارق ) دارفا و  عتمت ،  ) جـح مسارم  رد  ار  ینم  رد  ثالث » تارمج   » زا کـی  ره  هب  هزیرگنـس  تفه )  ) باـترپ ًاحالطـصا  ْم ) َر  )
: رد یلاوت  هب  ینم  مایا  رد  باتفآ  بورغ  ات  تسا  باتفآ  عولط  زا  هثالث » رامج   » یمر نامز  دـشاب و  یم  جـح  ینکر ) ریغ   ) تابجاو زا  یمر 

یم ماـجنا  مارحا  ساـبل  رد  ینم و  هب  مارحلارعـشم  زا  ندـمآ  اـب  تسا و  جـح  بجاو  نیمراـهچ  هک   ) يرخا هرمج  یمر  هجح  يذ  مـهد  . 1
رد تسا و  بجاو  نـیرخآ  و  ( 1  ) نیمهدزیـس هک  يرخا  یطـسو و  یلوا و  بیترت  هب   ) ثالث تارمج  یمر  هجح  يذ  مهدزاـی  . 2 دریذپ . )

و ( 2  ) نیمهدزیـس هک  يرخا  یطـسو و  یلوا و  بیترت  هب   ) ثـالث تارمج  یمر  هجح  يذ  مـهدزاود  . 3 دریگ . ) یم  ماجنا  یلومعم  ساـبل 
3 لمع . نیمهدزاود  دارفا  جح  رد   2 لمع . نیمهدزاود  دارفا  جح  رد   1 ( 3 ( . ) دریذپ یم  ماجنا  یلومعم  سابل  رد  تسا و  بجاو  نیرخآ 

تارمج هجح  يذ  زور 13  رد  هدنام و  ینم  رد  ار  بش  دـیاب  دـشاب  هتفرن  نوریب  ینم  زا  هجح  يذ  باتفآ 12  عولط  زا  لبق  ات  یـسک  رگا  و 
ندرک باترپ  ندرک  باترپ  کت  کت  ندرک  باترپ  راب  تفه  ندرک  باترپ  ندرک  تین  یمر  تابجاو  دـیامن . یمر  بیترت  هب  ار  هناـگ  هس 

یمر ره  اب  ندرک  یمر  تراهط  اب  ندرک  یمر  هدایپ  یمر  تابحتـسم  ندومن  باترپ  هرمج  هب  ار  گنـس  ًامیقتـسم  ندراذـگ  هن  اه ) گنـس  )
نهـصحاف یتایـصح  هذـه  مهللا   » ياـعد یمر  يارب  یگداـمآ  ماـگنه  ندـناوخ  رحدا »... مهللا  ربـکا  هللا   » ياـعد یمر  ره  اـب  نـتفگ  ریبـکت 

ماـهبا تشگنارب  ار  هزیرگنـس  نتخادـنا  تسار  تسد  اـب  نتفرگ و  پچ  تسد  هب  ار  هزیرگنـس  یمر ، ماـگنه  ندـناوخ  یلمع » یف  نهعفراو 
یلو ندرک  یمر  ار  يرخا )  ) هبقع هرمج  ور ) هب  ور  زا  و   ) هلبق هب  تشپ  فذخ )  ) نتخادـنا تداهـش  تشگنا  نخان  اب  ندراذـگ و  گرزب ) )
راـنک رد  و   ) هلـصاف نودـب  و  هبقع )  ) يرخا هرمج  يرتـم ) ای 7/5   5/5  ) هلـصاف اـب  ندرک  یمر  هـلبق  هـب  ور  ار  یطـسو  یلوا و  ياـه  هرمج 

زا هن  یلو   ) ندوب مرح  زا  ندوب  حابم  ندوب  رکب  ندوب  گـیر  یمر  گنـس  تاـبجاو  ندومن  یمر  ار  یطـسو  یلوا و  ياـه  هرمج  نداتـسیا )
ندوب تشگنارس  هزادنا  هب  ندوب  رعشم  زا  ندوبن  هتـسکش  ندوب  هایـس  یمر  گنـس  تابحتـسم  فیخ ) دجـسم  مارحلادجـسم و  ياه  گیر 
فیثـک تروص  رد  ندـیدرگ  يروآ  عمج  نیمز  زا  هناد  هناد  نتـشاد  فلتخم  ياـه  گـنر  هطقن و  هطقن  ندوـبن  تخـس  یلیخ  زین  تسس و 

. تفرگ بیان  نآ  ماجنا  يارب  ناوت  یم  یمر  رد  جرح  تقـشم و  دوجو  تروص  رد  دـنا  هدومرف  یمر  تباـین  نداد  شیوش  تسـش و  ندوب 
يو زا  یهانگ  یگنـس  ره  شاداپ  هب  دـنوادخ  دـنک ، هرمج  یمر  سک  ره  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  لوقنم  تیاور  قبط  یمر  شاداـپ 

وت دیوگ  یم  دیوگ و  ازـسان  وا  هب  ناطیـش  دزادنا  نمؤم  ریغ  رگا  دریگ و  یم  ار  نآ  يا  هتـشرف  دزادنا  گنـس  نمؤم  نوچ  دـنک . یم  كاپ 
یم یقلت  ناطیـش  یفن  درط و  هلزنم  هب  جح  کسانم  رد  اهنآ  هب  یمر  دنا و  هدش  هدرمـش  ناطیـش  لبمـس  تارمج  یمر  هارمه  يدزن . گنس 
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هک دوب  دـیاب  دـصق  نیا  رب  یمر  ماـگنه  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماـما  زا  یمـالک  موهفم  هب  تسوا و  زا  راـجزنا  ترفن و  یعون  زاربا  دوـش و 
لحم تارمج ، لحم  . 2 تسا . هدوب  تب  هس  بصن  لحم  تیلهاـج  رد  تارمج ، لـحم  . 1 ( 1  ) یمر هقباس  دوش . یم  هدـنار  هدز و  ناـطیش 

تردابم یـسوساج  هب  هدـش  تسدـمه  وا  اب  یـصخش  عفاـنم  يارب  هکم  هب  ههربا  هلمح  رد  هک  تسا  هکم  یلاـها  زا  نت  هس  ندـش  راـسگنس 
میهاربا ترضح  . 4 دنارب . هزیرگنس  تفه  اب  دوب  هدش  راکشآ  وا  رب  هک  ار  ناطیش  تارمج  لحم  رد  مالسلا ) هیلع   ) مدآ ترضح  . 3 دندرک .

دوخ زا  اه  لقن  قبط  هزیرگنس 1 . تفه  اب  دوب  هدش  راکشآ  وا  رب  تارمج  لحم  رد  هک  ار  ناطیـش  ادخ  هناخ  نتخاس  زا  دعب  مالـسلا ) هیلع  )
هیلع  ) لیعامسا ترـضح  ندرک  ینابرق  ماگنه  هب  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  . 5 دـعب . ) زور  ود  رد  مه  یناـبرق و  زور  رد  مه   ) دـنارب

لیعامسا ترضح  میهاربا و  ترضح  . 6 دومن . یمر  تارمج  لحم  رد  دراد  زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  ات  دمآرب  ددص  رد  هک  ار  ناطیش  مالـسلا )
ندومن ینابرق  زا  ار  اهنآ  هسوسو  اب  دمآرب  ددصرد  یحصان  هفایق  رد  تارمج  عضاوم  رد  هک  ار  ناطیـش  مالـسلا ) مهیلع   ) رجاه ترـضح  و 

. دندنارب هزیرگنس  تفه  اب  عضاوم ) زا  یکی  رد   ) بیترت هب  دراد  زاب  لیعامسا ) ترضح  )

رامج یمر 

جح رامج  یمر  ثلث 4 . رامج  یمر  هثالث 3 . رامج  یمر  ثالث 2 . رامج  یمر  یمر 1 . ك )  ) یلیصفت حالطصا  ِج ) )

تارمج یمر 

جح تارمج  یمر  ثلث 4 . تارمج  یمر  هثالث 3 . تارمج  یمر  ثالث 2 . تارمج  یمر  یمر 1 . ك )  ) یلیصفت حالطصا  َم ) َج  )

يرخا هرمج  یمر 

مهد و ياهزور  زا  کی  ره  رد  هبقع ) هرمج  ینعی   ) ینم رد  هرمج  نیموس  هب  تسا  هزیرگنـس  تفه  باترپ  جـح ، مسارم  رد  ار ) ُا  ِء  َر  َم  َج  )
زور ود  رد  تسا و  جـح  لمع  نیمراهچ  دوش و  یم  یمر  هرمج  کی  نیمه  طقف  دـیع ) زور   ) مهد زور  رد  هجح . يذ  مهدزاود  مهدزای و 

( . دنتسه جح  لمع  نیرخآ  و   ) دریذپ یم  تروص  یطسو  هرمج  یمر  زا  دعب  هک  تساه  هرمج  یمر  نیرخآ  دعب 

یلوا هرمج  یمر 

مهدزاود مهدزای و  ياهزور  زا  کی  ره  رد  يرغصلا ) ةرمج   ) ینم رد  هرمج  نیلوا  هب  تسا  هزیرگنـس  تفه  باترپ  جح ، مسارم  رد  ُا ال ) ) 
( . دنشاب یم  جح  لمع  نیرخآ  هک   ) تسه زور  ود  نیا  رد  زین  اه  هرمج  یمر  نیلوا  هجح و  يذ 

یطسو هرمج  یمر 

هجح و يذ  مهدزاود  مهدزای و  ياهزور  زا  کـی  ره  رد  ینم  رد  هرمج  نیمود  هب  تسا  هزیرگنـس  تفه  باـترپ  جـح ، مسارم  رد  اـط ) ُو  ) 
( دنشاب یم  جح  لمع  نیرخآ  و   ) دریگ یم  تروص  یلوا  هرمج  یمر  زا  دعب  هک  تساه  هرمج  یمر  نیمود 

هرمج هس  یمر 

یمر ك )  ) نامه ل )  ) ثالث تارمج )  ) رامج یمر 

کنر
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نایم هلصاف  رد  يرصم  هماج  رد  هدش و  هتشون  ناحبـس  ای  نانم و  ای  نانحای ، تارابع  شا  هنیمز  رد  هک  دنتـسه  ییاه  هرپ  هبعک  هدرپ  رد  ِر ) )
( . جح ش 38 ص 100 تاقیم  . ) دوش یمن  هدافتسا  نآ  زا  يدوعس  هماج  رد  اما  دش  یم  هداد  رارق  دنبرمک  ياه  هعطق 

كونر

« کچوک دیفـس  ياه  هریاد  اب  خرـس  يارغط  ود   » نآ هک  هدرک  دای  هبعک  هماـج  رب  نیون  ياـه  هتـشون  روهظ  زا  دوخ  همانرفـس  رد  ریبج  نبا 
هک دسر  یم  رظن  هب  تسا . هدوب  هفیلخ  مان  میرک و  نآرق  زا  یتایآ  لماش  هک  هتشاد  دوجو  هدش  دای  ياه  هریاد  نتم  رد  ییاه  هتشون  تسا و 

فورعم تایـشدرک  ای  كونر و  هب  ای  هدـش  هتـشون  ییالط  ياه  هعطق  مان  هب  نیا  زا  دـعب  هک  هدوب  تفبرز  ياه  نیذآ  نامه  اـه  هتـشون  نیا 
( . جح ش 29 ص 112 تاقیم  . ) هدیدرگ

ءاورلا

ص 121) ش 28 ، جح ، تاقیم   ) ناشوج يراج و  هراومه  اراوگ و  بآ  ینعم  هب  تسا  مزمز  یماسا  زا  َر ) )

هبعک شوپور 

هبعک هدرپ  ك )  ) يارب يرگید  مان 

ءاحور

عیقب ك )  ) ینایم شخب  رد  یتمسق  مان 

هعتم مد  هزور 

زور هد  دیاب  نآ  لدب  تسا ) تابجاو  زا  هک   ) ینم رد  عتمت  جح  رد  ینابرق  نادقف  تروص  رد  . » تسا جح  رد  يدـه  لدـب  هزور  ِع ) ُم  ُم  َد  )
ص 176) همالع ، هرصبت  حرش  همجرت و  « ) تعجارم زا  دعب  زور  تفه  هکم و  جح و  رد  زور  هس  تفرگ . هزور 

هضور

یبنلا ۀضور  ك )  ) راصتخا ِض ) َر  )

یتشهب هضور 

یبنلا ۀضور  ك ) ( ) ِه ِب  ِء  ِض  َر  )

لوسر هضور 

یبنلا ۀضور  ك )  ) راصتخا َر ) ) 

هفیرش هضور 
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یبنلا ۀضور  ك )  ) راصتخا ِف ) َش  ) 

یبنلادجسم هضور 

یبنلا ۀضور  ك )  ) راصتخا َّن ) ُد  ِج  َم  )َ 

هرهطم هضور 

یبنلا ۀضور  ك )  ) راصتخا ِر ) َّه  َط  ُم  ) 

يوبن هضور 

یبنلا ۀضور  ك )  ) راصتخا َب ) َن  ) 

یبنلا ۀضور 

هرجح نیب   ) قرش هب  برغ  زا  رتم  دودح 22  يازارد  هب  لیطتسم  عبرم  لکـش  هب  یبنلادجـسم  یبونج  هیحان  رد  تسا  یناکم  َّن ) ُت  َض  َر  )
هب ًاعومجم  هرجح ) یلامش  راوید  هیلا  یهتنم  ات  دجـسم  هلبق  هیلوا  دح  زاغآ  زا   ) لامـش هب  بونج  زا  رتم  دودـح 15  ضرع  و  ربنم ) هرهاط و 
رب یبنلا ) ۀضور  لوسر ، هضور  هرهطم ، هضور  هفیرـش ، هضور  يوبن ، هضور  زین  و  « ) هضور  » هب ناکم  نیا  ترهـش  عبرم . رتم  تحاسم 330 
رد و  ۀنجلا » ضایر  نم  ۀـضور  يربنم  و  ( 1  ) یتیب نیب  ام  : » دندومرف هک  تسا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  یثیدـح  ساسا 
زا اه  نیمز  ریاس  دننامه  و   ) دوش یم  لقتنم  تشهب  هب  ترخآ  رد  تمسق  نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنا  هتفگ  ۀنجلا » ضور   » ریسفت ینعم و 

هدودـحم رد  هضور  تاماقم  تسا . هدـش  تشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  لخاد  هک  تسا  یـسک  دـننامه  نآ  رد  هدـننک  تدابع  و  دور ) یمن  نیب 
ۀـضور هضور  تلیـضف  دراد . رارق  وناب  نآ  یلامتحا  رازم  ارهز و  ترـضح  هناخ  هللا و  لوسر  دـقرم  هناخ و  بارحم و  ربنم و  یبنلا ، ۀـضور 

يارب اج  نیا  رد  هزور  همه  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تسا . نیمز  يور  نکاما  نیرتهب  زا  دجـسم و  نیا  ناکم  نیرترب  یبنلا 
ندناوخ زامن  هدش و  لقن  هطقن  نیا  تلیضف  رد  بانج  نآ  زا  يدایز  تایاور  دومرف و  یم  دمآ  تفر و  فیرش  ربنم  رب  سولج  زامن و  هماقا 

ص 217؛ یمالـسا ، راثآ  خـیرات و  . ) تسا هدـش  هدرمـش  اه  ناکم  رگید  زا  لـضفا  یبنلا  ۀـضور  رد  ندرک  توـالت  نآرق  ندومن و  اـعد  و 
ص 79) ج 5 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار 

هامور

نینیع هوک  ك )  ) ای

همور

همور هاچ  ك )  ) ای

ضایر

روشک تختیاپ  رهـش  نیا  هدـج . يرتمولیک  دودح 950  هلـصاف  رد  هنیدـم و  قرـشم  هکم و  یقرـش  لامـش  رد  دـجن  هیحان  رد  تسا  يرهش 
. تسا يدوعس  ناتسبرع 
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. تسا يدوعس  ناتسبرع 

لایر

. شورق لداعم 20  تسا  يدوعس  ناتسبرع  روشک  لوپ  دحاو 

هطیر

نآ اـب  ار  هبعک  ترجه  زا  لـبق  نرق  ود  ریمح  هاـشداپ  برکوبا  دعـسا  هک  ینمی ) هار  هار  زمرق  يا  هچراـپ   ) مرن فـیطل و  يا  هچراـپ  ِط ) َر  )
«. يربق  » رگید یتیاور  هب  و  . 1 ص 86 ) ش 25 ، جح ، تاقیم  ص 90 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دناشوپ

ز

رئاز

هللا و یبن  ربق  ترایز  هب  هللا ، تیب  ترایز  هب  ًالثم  دور . یم  یسدقم  ناکم  رادید ) و   ) ترایز هب  هک  تسا  یـسک  میقم . رواجم و  لباقم  ِء ) )
همانترایز ندناوخ  اب  دنور و  یم  نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولـص   ) همئا ربمایپ و  رازم  ترایز  هب  ناناملـسم  بلاغ  يده و  همئا  روبق  ترایز  هب 

اما دنرمـش  یم  اوران  ار  عاقب  رد  زامن  هماقا  روبق و  ترایز  ًابلاغ  دنمکاح  يدوعـس  ناتـسبرع  رب  هک  هیباهو  هچ  رگ  دنیامن . یم  مارتحا  يادا 
روبق ترایز  باوث  تلیـضف و  رد  ًاصوصخم  هعیـش  دـنناد . یم  باوث  بسک  هبنت و  لوصح  ببـس  زیاج و  ار  روبق  ترایز  تنـس  لها  بلاغ 

. دنک یم  لقن  رایسب  رابخا  اه  هدازماما  نیموصعم و 

هللا تیب  نارئاز 

. دنور یم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  بابحتسا  يور  زا  ای  ینید  بوجو  ربانب  هک  یناناملسم 

دعب هنیدم  نارئاز 

. دنوش یم  فرشم  راهطا ) همئا  و   ) ادخ لوسر  رازم  ترایز  تهج  هنیدم  هب  جح ، کسانم  ماجنا  زا  دعب  هک  ینایجاح 

لبق هنیدم  نارئاز 

. دنوش یم  فرشم  راهطا ) همئا  و   ) ادخ لوسر  رازم  ترایز  تهج  هنیدم  هب  جح ، کسانم  ماجنا  زا  لبق  هک  یناناملسم 

. هار هشوت  داز 

هب دـقن  لوپ  ای  رفـس  رد  ناسنا  جاتحیام  ریاس  یندـیماشآ و  یندروخ و  زا  فلکم ، نأـش  قباـطم  تسا  داز  نتـشاد  جـح  بوجو  طیارـش  زا 
هلئسم 17) جح ، کسانم  . ) دومن مهارف  ار  تشگرب  تفر و  هشوت  ناوتب  هک  يا  هزادنا 

هلحار داز و 

نأش قباطم  تسا  يراوس ) هلیسو   ) هلحار و  هار ) هشوت   ) داز نتشاد  جح  بوجو  طیارش  زا 
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رجحلا قاقز 

همطاف دلوم  ك )  ) لحم رد  هکم  رد  هدش ) بیرخت   ) يا هچوک  ِح ) ْل  ُق  ُز  )

لاوطلا قاقز 

هغبانلاراد ك )  ) لحم رد  هنیدم  رد  هدش ) بیرخت   ) يا هچوک  ُّط ) ) 

نیراطعلا قاقز 

همطاف دلوم  ك )  ) لحم رد  هکم  رد  هدش ) بیرخت   ) يا هچوک  ّط ) َع  ْل  ) 

دلوملا قاقز 

( یبن دلوم   ) لحم رد  هکم  رد  هدش ) بیرخت   ) يا هچوک  ِل ) ُم  ْل  ) 

مزامز

ع) . ) تسا مزمز  ياه  مان  زا  َز ) َز  )

مزمز

هیواز لباقم  هبعک  یقرش  بونج  يرتم  رد 18  عقاو  مارحلادجسم  لخاد  تسا  یسدقم  همشچ ) ای   ) هاچ مان  ( 2 ( ) ِز َّم  ُز  ( ) 1 ( ) َز َم  ُز  ( ) َز َز  )
لیعامسا ترضح  رب  یگنشت  هک  دروآ  دیدپ  هاگ  نآ  لیئربج  ترـضح  ار  همـشچ  نیا  تایاور  قبط  دراد . رارق  نآ  رد  دوسالارجح  هک  يا 

زا میهاربا  ترضح  طسوت  هک   ) رجاه ص 124 . ) ش 28 ، جح ، تاقیم   ) طبض . 2 ص 124 . ) ش 28 ، جح ، تاقیم   ) طبض ترضح 1 . و 
هب ار  مزمز  بآ  شـشوج  تایاور  یخرب  و  درک . هبلغ  دندش ) هدناچوک  ناتـسبرع  بآ  یب  کشخ و  يارحـص  هب  ناعنک  نیطـسلف  نیمزرس 
نآ رد  یلیابق  ات  دش  ببس  هکم  رد  مزمز  هاچ  شیادیپ  دنا . هداد  تبـسن  نیمز  هب  رارق ) یب  هنـشت و   ) لیعامـسا ترـضح  ياپ  هنـشاپ  ندوس 

ناشتـسد زا  هبعک  تسایر  تیالو و  دنتـسناد  نوچ  دندومنن  تیاعر  ار  هبعک  هناخ  مرح و  تمرح  هک  مُهرُج  هلیبق  اهدـعب  دـننیزگ و  ینکس 
هب هاچ  نیا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ترـضح  تدالو  زا  لبق  لاس  دنچ  هک  نیا  ات  دندرک  رپ  ار  مزمز  هاچ  دوش ، یم  جراخ 

ندیماشآ و يارب  هک  دش  هتخاس  ازجم  روط  هب  مزمز  نوماریپ  رد  ییاه  ضوح  ًادـعب  و   ) دـیدرگ رفح  بلطملادـبع  ترـضح  كرابم  تسد 
هاچ نتخاس . ) وضو  يارب  افص  لباقم  رد  یـضوح  ندیماشآ و  يارب  دوسالارجح  نکر  تمـس  رد  یـضوح  دش ، یم  هدافتـسا  نآ  زا  وضو 
هب يرافح  یـسابع  نیما  نوراه و  يدهم و  دـهع  رد  هلمج  زا  دیکـشخ ، یم  تاقوا  یهاگ  هک  يروط  هب  دـش  بآ  مک  نامز  یط  رد  مزمز 
بآ لاس 322  رد  دندوزفا . نآ  قمع  رب  زین  يرجه  لاس 322  رد  دندوزفا . نآ  قمع  رب  زین  يرجه  ياه 223 و 224  لاس  رد  دمآ و  لمع 

رد تفای و  هعسوت  ریمعت و  مزمز  هاچ  يرجه  لاس 822  رد  دیدرگ . ربارب  نیدنچ  نآ  یهدبآ  تردق  یبوریال  زا  سپ  هک  دـیدرگ  عطق  نآ 
نیا رد  دــندروآ . رد  ینیمزریز  تروـص  هـب  دــندرک و  بـیرخت  ار  مزمز  يور  هـقبط  ود  ناـمتخاس  دوعــس  لآ  يرمق  يرجه  لاس 1383 
قمع تفای و  يرتم  مین  ود و  یتعسو  نآ  يرتم  کی  هناهد  دش و  عقاو  مارحلادجـسم  فک  زا  يرتم  دودح 5  هلصاف  هب  مزمز  هاچ  تارییغت 
هیبعت نانز ) نادرم و  تهج   ) هناگادج ضیرع  ياه  هلپ  فیدر  ود  مزمز  هاچ  رس  رب  نتفر  يارب  هیلاح  دیسر . رتم  ای 40 )  ) هب 30 زین  هاچ  مک 

رارق مزمز  هاچ  هنادرم  هطوحم  پچ  تمـس  ياهتنا  رد  تسا و  عیـسو  ًاتبـسن  يا  هطوحم  هک  دوش  یم  یهتنم  دجـسم  نحـص  ریز  هب  هک  هدش 
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نورد هب  ار  هاچ  بآ  هک  هدیدرگ  بصن  یقرب  پمپ  روتوم  هاچ  يور  هدش و  روصحم  ینهآ  ياه  هدرن  اب  يا  هشیش  یکقاتا  نورد  هک  دراد 
رگید هطوحم و  نورد  رد  هدش  هدیشک  فارطا  رد  هک  يرادریش  ياه  هلول  طسوت  اج  نآ  زا  دنک و  یم  تیاده  ناتـسبش  ینیمزریز  نزاخم 

. تسا مزمز  بآ  دشوج  یم  نیمز  زا  هک  یبآ  نیرتهب  مزمز  تلیضف  تسا . یهلا  نایاپ  یب  هزجعم  مزمز  تسا . نارئاز  رایتخا  رد  مرح  طاقن 
تـسا یتشهب  يرهن  مزمز  ریما ) ترـضح  زا  لوقنم  . ) تسا هداد  رارق  خزود  تشهب و  نایم  یلیاح  ار  مزمز  دـنوادخ  هللا ) لوسر  زا  لوقنم  )

هدرک رکذ  توافتم  ( 1  ) مزمز فلتخم  یناعم  هب  هجوت  اب  ار  مان  تهج  مزمز  هیمست  تیاور ) . ) تسا هدیشوج  نیمز  رد  نآ  زا  يا  هعرج  هک 
جح رد  نایسراف  همزمز  نآ  رـس  رب  لیئربج  ترـضح  همزمز  نآ  بآ  شـشوج  تکرح و  نآ  بآ  ییاراوگ  نآ  بآ  یتدایز  رطاخ : هب  دنا .

ندرک يریگولج  نآ  ششوج  لاح  رد  بآ  میالم  همزمز  نآ  رس  رب  ناریا  هاش  روپاش  همزمز  نآ  رس  رب  يا  هدع  شیاین  همزمز و  نآ  رـس  رب 
بآ هک  هاگ  نآ  نداتـسیا . تهج  نآ  هب  رجاه  ترـضح  باطخ  همـشچ ) فارطا  رد  كاخ  نتخیر  اب   ) نآ یگدـنکارپ  زا  رجاـه  ترـضح 

هک نیا  ای  و  دور ) ورف  نیمز  رد  و   ) دوش هدـنکارپ  بآ  دوخ ، فرظ  ندرکرپ  زا  شیپ  هک  نآ  میب  زا  ترـضح  نآ  درک  یتداـیز  دیـشوج و 
( تسیاب تکرح  زا  ای  تسا  سب  ینعم  هب  « ) مز « » مز  » هباشم هژاو  ود  بآ  هب  باطخ  ماقم  رد  دروآ  راب  هب  رطخ  شدنزرف  يارب  بآ  یتدایز 

سوجم ندـناوخ  اعد ، لها  همزمز  لحم  تکرح ، ترثک ، . 1 مزمز : زا  هدافتسا  تسا  بحتـسم  تیاور  قبط  مزمز  بابحتـسا  درب . راک  هب  ار 
يارب ندروخ  يارب  معطروش . یکدـنا  نیریـش  ياراوگ  بآ  ندرک ، تسیا  یگدـنکارپ ، زا  بآ  لرتنک  ندروخ ، اذـغ  شیاین و  ماـگنه  رد 
تروص رس و  ندیشون و  زامن ، فاوط و  زا  سپ  يارب  ندیشون  هورم ) افص و   ) یعس يارب  ندرب  هیده  يارب  ندیشون  افش  يارب  نتـسش  ندب 
ماـجنا هب  رظن  سپ  نیا  زا  هک  تشاد  دـیاب  نآ  تین  مزمز  بآ  رـس  رب  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماـما  زا  یمـالک  موهفم  هب  مزمز  هارمه  نتـسش 

، يرـشب هرب ، هکرب ، راربا ، دـنا : هلمج  زا  هک  هدـش  لقن  يددـعتم  یماسا  مزمز  يارب  مزمز  یماـسا  هتـسب . ناـهانگ  رب  مشچ  دـشاب و  تعاـطا 
هللا ءایقـس  لیعامـسا ، ءایقـس  ایقـس ، هملاس ، ممز ، مزامز ، اورلا ، لیئربج ، هضکر  ءارلا ، هیمرح ، بلطملادـبع ، هریفح  یـسابع ، هریفح  متکت ،

، هبیط معط ، ماعط  راربالا ، ماعط  ماعط ، هرهاط ، هیفاص ، مقس ، ءافش  ءافـش ، راربالا ، بارـش  لایعلا ، هعابـش  هعابـش ، هیفاش ، هدیـس ، لیعامـسا ،
، هنومیم هسنؤم ، هنونکم ، هموتکم ، هیذغم ، هنونضم ، هنومـضم ، هیورم ، هکرابم ، قرـش ، ال  مدت ، ال  هیفاک ، لمنلا ، ۀیرق  هنوع ، همـصع ، هیفاع ،
، نیفیرش نیمرح  يامنهار  ص 20 و 23 و 55 و 113 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) کلم همزه  لیئربج ، همزه  لیعامـسا ، همزه  بارغلا ، ةرقن  هعفان ،
، ریسافتلا ۀجح  ص 60 و 61 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 141 ؛ جح ، کسانم  حیضوت  ص 55 ؛ هسیفنلا ، قالعالا  ص 203 و 204 ؛ ج 1 ،

ةریاد و 28 ؛ و 10  و 5  ش 4  جـح ، تاقیم  ص 67 ؛ تاـقبط ، ص 35 ؛ جـح ، لاـمعا  باوث  ص 90 ؛ نآ ، رارـسا  جـح و  ماکحا  ص 94 ؛
...( و همان ؛ تغل  یسراف ؛ فراعملا 

نییمزمز

ینزاخم هزوک و  لیبق  زا  ار  دوخ  راـک  لـیاسو  مرح  یکیدزن  رد  هک  هیمزمز  هورگ  دـنتخادرپ . یم  جاـجح  تیاقـس  هب  هک  یهورگ  َم ) َز  َز  )
تفایرد لباقم  رد   ) جاجح يارب  تامدـخ  یخرب  ماجنا  هب  نیا  رب  هوالع  دـنداد و  یم  هراجا  جاجح  هب  تشاد ) یم  هگن  کنخ  ار  بآ  هک  )

ص 130 و 131) ش 17 ، جح ، تاقیم  هب : دینک  هاگن  . ) دنتخادرپ یم  لوپ )

ممز

ص 121) ش 28 ، ص 9 ؛ ش 10 ، جح ، تاقیم   ) تسا مزمز  ياه  مان  زا  َّم ) َز  )

ترایز

. دنیوگ هرایزلا »  » ار نآ  بادآ  ندروآ  اج  هب  هنیدم و  هسدقم  نکاما  هب  نتفر 
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جح ترایز 

. تسا جح  لامعا  ندروآ  ياج  هب  دوصقم 

هرود ترایز 

ص 53) متفر ، نم  هک  روط  نآ  جح  . ) تسا هنیدم  فارطا  یندید  یترایز و  نکاما  هب  نتفر  دوصقم 

هرمع ترایز 

. تسا هرمع  لامعا  ندروآ  ياج  هب  دوصقم 

هبعک تنیز 

ص 21) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) تسا فاوط 

هبعک ياهرویز 

هبعکلا یلح  (ك )

س

جاحلا هقباس 

جاجح ناوراک  شیپاشیپ  هک  نآ  . 2 ناروشناد ) يامنهار  . ) دریگ یشیپ  هکم  هب  ندیسر  رد  نایجاح  رب  هک  دنیوگ  ار  یـسک  . 1 ْل ) ُق  ِب  )
( همان تغل  یسراف ؛ گنهرف  . ) دهد زاب  نانآ  ندیسر  ارف  ربخ  دیآ و  رهش  هب 

هلواخن تاداس 

هلواخن (ك )

قاس

ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا هکم  یماسا  زا 

جاح رالاس 

جح تراما  ك )  ) جاح ریما 

هملاس

ص 23) نیفیرش ، نیمرح  ص 55 ؛ هسیفنلا ، قالعالا   ) تسا مزمز  یماسا  زا  ِم ) ِل  )
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هحوبس

ش 21، ص 146 ؛ ش 4 ، جـح ، تاقیم  همان ؛ تغل   ) همحرلا لـبج  برق  رد  تسا  يا  هرد  مسا  تسا و  هکم  یماـسا  زا  ِح ) َس  ( ) ِح ُّب  َس  )
ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 128 ؛

هبعک راتس 

هبعک هدرپ  ك )  ) نامه (س )

هبابلوبا نوتس 

هبوت نوتس  ك )  ) نامه ِب ) ُل  َا  ِن  ُس  )

هیماما نوتس 

لوسر سدقمرس  يذاحم  هک  دنیوگ  ار  هرهاط  هرجح  یبرغ  بناج  شیپ  نوتس  لئاسر  زا  یضعب  تسا . یبنلادجـسم  ياه  نوتـس  زا  ِّي ) ِا  ) 
ص 108 و 109) ج 5 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  . ) تسا هللا 

هبوت نوتس 

نیمراهچ هرجح و  زا  نوتس  نیمود  و   ) سرح نوتس  هشیاع و  نوتس  نایم  عقاو  تسا  یبنلادجسم  ياه  نوتس  زا  هبابلوبا » نوتس   » ای ِب ) َت  ) 
هب اج  نیا  رد  ار  دوخ  لفاون  ادـخ  لوسر  تسا و  بحتـسم  فورعم و  نآ  رانک  رد  ندـناوخ  زامن  ندرک و  اعد  و  دـشاب ) یم  ربنم  زا  نوتس 

و هبابلوبا »  » هب نوتس  نیا  ترهـش  تسا . نآ  رب  هبوتلا » ۀناوطـسا   » مان نونکا  و  دنا » هدومرف  یم  فاکتعا  اج  نیا  رد   » ًاضعب دروآ و  یم  ياج 
هب وا  لـمع  دومن . هبوت  شیوخ  لـمع  زا  تسب و  نآ  هب  ار  دوخ  هباحـص  زا  رذـنملادبع ) نب  ۀـعافر   ) هباـبلوبا هک  تسا  تهج  نآ  زا  هبوـت » »
هک هظیرق  ینب  دوهی  ياضاقت  هب  وا  هک  بیترت  نیا  هب  دوب ، نمشد  هب  یناسر  عالطا  یعون  رگید  یلقن  هب  دوب و  كوبت  هوزغ  زا  فلخت  یلقن 

قافتا هچ  میلـست  تروص  رد  هک  اهنآ  شـسرپ  باوج  رد  دـش و  هرکاذـم  هناور  دـندوب  هتفرگ  رارق  نیملـسم  هرـصاحم  رد  تناـیخ  تلع  هب 
فالخرب هک  نمـشد  هب  یناسر  عالطا  نیا  زا  تشگزاب  رد  هبابلوبا  درک . هراشا  اهنآ  ندـش  هتـشک  هب  دوخ  يولگ  هب  هراشا  اب  داـتفا  دـهاوخ 

بآ ات  دروخ  دنگوس  تسب و  ینوتس  هب  ار  دوخ  تفر و  دجسم  فرط  هب  ًامیقتـسم  هبوت  دصق  هب  هک  دش  نامیـشپ  نانچ  نآ  دوب  شا  هفیظو 
نوتس زا  ضیارف  يادا  تهج  هب  اهنت  زور  هنابش  ای 15 ) ای 7  ای 6  تدم 3 (  هبابلوبا  دریذپب . ار  شا  هبوت  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دروخن  اذغ  و 

هیلع هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تفریذپ و  ار  شا  هبوت  دنوادخ  و  دمآ . رد  یـشوهیب  تلاح  هب  ات  دش  یم  زاب  شرتخد ) ای  رـسمه  هلیـسو  هب  (و 
راثآ خیرات و  ص 291 ؛ هیاهنلا ، و 311 ؛ ص 181  ج 4 ، نیقداصلا ، جـهنم  ص 197 ؛ ج 10 ، ناـیبلا ، عمجم  . ) داـشگب ار  وا  ملـسو ) هلآو 

ص 204) یمالسا ،

دجهت نوتس 

دوجو ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ترضح  نارود  رد  هک  تسا  ینوتس  نیرخآ  تسا و  یبنلادجسم  ياه  نوتس  زا  ُّج ) َه  َت  ) 
هعسوت زا  لبق  لیئربج  باب  یلـصا  لحم  رانک  رد  نوتـس  نیا  ناکم  تسا . هدوب  بانج  نآ  يراد  هدنز  بش  دجهت و  لحم  اج  نیا  تشاد و 

ص 208) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا هتفرگ  رارق  حیرض  لخاد  رد  نونکا  هک  هتشاد  رارق  یبنلادجسم 
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هعزج نوتس 

هنانح نوتس  ك )  ) نامه ِع ) َز  َج  ) 

سرح نوتس 

سرحم نوتس  ك )  ) نامه َح ) ( ) َر َح  )

هنانح نوتس 

مرکا لوسر  زامن  بارحم  هب  اه  نوتـس  نیرت  کـیدزن  يوبن و  بارحم  برغم  تمـس  رد  عقاو  تسا  یبنلادجـسم  ياـه  نوتـس  زا  ِن ) ّن  َح  )
هداد نآ  هب  اهدعب  هک  تسا  یمان  هعزج . هللا 2 . لوسر  ملع  . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  نوتس  نیا  دجسم . یلبق  راوید  هب  هدیبسچ  تسا و 

ار دوخ  ناـکم  نیا  رد  ترـضح  اـب  تاـقالم  زا  لـبق  باحـصا  اـی  دـندینازوس و  یم  نآ  رب  قولخ  رطع و  هک  نآ  تهج  هب  هقلخم . . 3 دش .
ینعم هب  هنانح  تسا . هدش  هدید  هنانح » هناوتسا   » مان نوتس  نیا  يالاب  رب  مهدراهچ  نرق  لیاوا  ات  . هنانح . 4 دندومن . یم  نیگآرطع  وبشوخ و 
دومرف یم  هیکت  نآ  رب  هبطخ  ماگنه  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  دوب  ییامرخ  تخرد  لحم  نیا  رد  دنیوگ  تسا و  هدنلان 

هچب زا  هک  يا  هدام  رتش  گناب  ینعم  هب   ) هنانح ار  نآ  اذـل  دادرـس و  هلان )  ) نینح ترـضح  قارف  زا  تخرد  نیا  دـش ، هتخاـس  ربنم  نوچ  (و 
هدومرف هب  ایدیدرگ  نفد  ًادعب  تخرد  نیا  اه ، لقن  قبط  دش . مارآ  ات  تفرگ  رب  رد  ار  تخرد  نیا  ترـضح  دـنتفگ و  دوش ) یم  ادـج  دوخ 

ج بولقلا ، ةویح  . ) دندیرب ار  تخرد  نیا  دجسم  يزاسون  ماگنه  هیما  ینب  ای  دندومن و  نوفدم  ربنم ) ریز  رد  و   ) دندنک ار  تخرد  ترضح 
...( و ص 203 و 212 و 213 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 201 ؛ ، 2

ریرس نوتس 

هیلع هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هرجح  یبرغ  هراوید  حیرض و  هب  لصتم  هلبق و  تمس  زا  نوتـس  نیلوا  تسا و  یبنلادجـسم  ياه  نوتـس  زا  َس ) )
لئاسم ییوگخساپ  هب  نآ  رب  هیکت  اب  تشاد و  رارق  نآ  رانک  رد  ترضح  تخت  هک : تسا  تهج  نآ  زا  ریرـس  هیمـست  تسا و  ملـسو ) هلآو 

یم ییامرخ  گرزب  گرب  دوب ، ترـضح  فاکتعا  ناکم  هک  اج  نیا  رد  دنتخادرپ . یم  ناشیا  ياه  يدـنمزاین  نتخاس  هدروآرب  نیملـسم و 
ص 206) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 108 ؛ ج 1 ، یسانش ، هنیدم  . ) دندیشک یم  زارد  نآ  رب  بانج  نآ  دندینارتسگ و 

هشیاع نوتس 

نیرجاهم نوتس  ك )  ) نامه

یلع نوتس 

سرحم نوتس  ك )  ) نامه

هعرق نوتس 

نیرجاهم نوتس  ك )  ) نامه ِع ) ُق  ) 

سرحم نوتس 
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نوتس نایم  و   ) تسا یبرغ  راوید  زا  حیرض  هب  لصتم  هک  تسا  يرودم  نوتـس  نیمود  تسا و  یبنلادجـسم  ياه  نوتـس  زا  َر ) َم  ( ) ِّر َح  ُم  ( 
لحم نوچ  یلقن  هب  یلع . یلصم  . 2 ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نوتس  . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  نوتس  نیا  دراد . ) رارق  دوفو  ریرس و  ياه 
هورگ هک  یماگنه  ًارهاظ  دوش . یم  هدید  نآ  رب  سرحلا » ۀناوتسا   » مان زین  هزورما  و  سرح . . 3 تسا . هدوب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  زامن 

یم تسارح  بانج  نآ  زا  نآ  رانک  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  دندمآ  یم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تاقالم  هب  انـشآان  ياه 
ص دیناوخب ، جح  زا  لبق  ص 122 ؛ یمالـسا ، بالقنا  جح و  ص 207 ؛ یمالـسا ، راثآ  خیرات و  ص 107 ؛ ج 1 ، یسانش ، هنیدم  . ) دندرک

(156

هقلخم نوتس 

نیرجاهم نوتس  ك ) . ) هنانح 2 نوتس  ك ) . ) 1 یبنلادجسم . ياه  نوتس  زا  ِق ) َّل  َخ  ُم  ) 

ربقلا ۀعبرم  نوتس 

مه ربقلا » ۀـعبرم   » نوتـس هک  تسا  یبنلادجـسم  ياه  نوتـس  زا  لیئربج  ماقم  نوتـس  لیئربج  ماقم  نوتـس  ك )  ) نامه َق ) ْل  ُت  َع  َّب  َر  ُم  ) 
هرجح هیلا  یهتنم  حیرـض و  لـخاد  رد  ربـق » عبرم   » نوتـس نونکا  نکیل  تسا . دوفو  سرحم و  ياـه  نوتـس  تازاوـم  هب  دوـش و  یم  هدـیمان 

هک یماـگنه  تشاد و  رارق  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز همطاـف  ترـضح  هناـخ  ِرد  نوتـس  نیا  راـنک  رد  تسین . ندـید  لـباق  دراد و  رارق  فیرش 
لباق هک  تسا  اـه  نرق  یلو  دـمآ  یم  رامـش  هب  تداـبع  لـحم  كربتم ، رایـسب  طاـقن  زا  یکی  ناونع  هب  دوب  نکمم  لـحم  نیدـب  یـسرتسد 

ص 78) هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  ص 208 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) دشاب یمن  یسرتسد 

نیرجاهم نوتس 

نوتس نیموس  . ) دراد رارق  هبوت  نوتس  رانک  رد  دجـسم و  رگید  یلـصا  ياه  نوتـس  طسو  رد  هک  تسا  یبنلادجـسم  ياه  نوتـس  زا  ِج ) ُم  ) 
موسوم ییاه  مان  هب  یتاهج  هب  نوتس  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  رایسب  شرافـس  دروم  نوتـس  نیا  رانک  رد  ندرازگ  زامن  ربق ) زا  ربنم و  زا  تسا 

دندرازگ و یم  زامن  هتـسشن و  نآ  درگادرگ  نیرجاهم  نوچ  نیرجاهم . . 2 دـنتخیوآ . یم  قولخ  نآ  رب  هک  نآ  تهج  هب  هقلخم . . 1 تسا :
درک و تیاور  نوتـس  نیا  لضف  رد  یثیداحا  هشیاع  هک  نآ  تهج  هب  هشیاع . . 3 تفرگ . مان  مه  نیرجاهملا » سلجم   » نوتـس نیا  لحم  اذل 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  زا  لوقنم  تیاور  تهج  هب  هعرق . . 4 دوش . یم  هدید  هشیاعلا » ۀناوطسا   » مان نآ  يالاب  رب  زین  نونکا 

نیب هک  نآ  رگم  دـندرازگ  یمن  زامن  نآ  رانک  رد  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  هک  نوتـس  نیا  زا  لبق  تسا  یناکم  نم  دجـسم  رد  دـندومرف  هک 
راثآ خیرات و  ص 77 ؛ يوبن ، فیرش  دجسم  هعسوت  ریمعت و  ص 108 ؛ ج 1 ، یـسانش ، هنیدم  . ) دندز یم  هعرق  ندناوخ ) زامن  يارب   ) دوخ

ص 203) یمالسا ،

دوفو نوتس 

هب سرحم ) ریرـس و  ياه  نوتـس  زا  دعب  هک   ) دشاب یم  هلبق  تمـس  زا  رودـم  درگ و  نوتـس  نیموس  تسا . یبنلا  دجـسم  ياه  نوتـس  زا  ُو ) )
هتسد دوفو و  اب  رادید  يارب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  سولج  لحم  اج  نیا  تسا . لصتم  یبرغ ) علـض  رد   ) ترـضح حیرض 
هتفرگ دوخ  هب  دوفو  مان  تلع  نیا  هب  و  . ) دـندرک یم  تاقالم  ناشیا  اـب  اـی  دـندروآ و  یم  مالـسا  ناـکم  نیا  رد  هک  دوب  برع  لـیابق  اـه و 

. تسا هدوب  لامش  تمس  زا  ناتـسبش  نوتـس  نیرخآ  نوتـس  نیا  بانج ، نآ  نامز  رد  دجـسم  نحـص  تمـسق  ندش  فقـسم  زا  لبق  تسا )
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. دـش یم  هتفگ  زین  هدالق » سلجم   » نآ لحم  هب  تلع  نیا  هب  دـنا و  هتـسشن  یم  نآ  رانک  رد  مشاـه  ینب  هژیو  هب  هباحـص  ناـگرزب  لاـجر و 
ص 80) يوبن ، فیرش  دجسم  هعسوت  ریمعت و  ص 207 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  )

تنادس

هیلع  ) میهاربا ترـضح  تسد  هب  تیب  ياـنب  زا  دـعب  دـشاب و  یم  هللا  تـیب  يراد  هدرپ  يراددـیلک و  نآ  هـبعک و  بصاـنم  ك )  ) زا َن ) ِس  )
دندومن و بصغ  ار  نآ  مُهرُج  ینب  لقن  قبط  دوب . ترضح  نآ  دالوا  اب  سپس  و  مالسلا ) هیلع   ) لیعامسا ترضح  اب  هبعک  تنادس  مالـسلا )
ار نانآ  بالِک  نب  یَُصق  دندش و  داسف  هب  التبم  هک  نآ  ات  دندوب  هبعک  یلوتم  نرق  جنپ  تدم  دنتفرگ و  مهرج  ینب  زا  ار  نآ  زین  هِعازُخ  ینب 
تشاد و هدهع  هب  هبیش ) ینب   ) هَْیبَش لآ  ار  هبعک  تنادس  هکم  حتف  زا  لبق  و  دیسر . هبیش »  » هب هاگ  نآ  درپس و  رادلاُْدبَع  دوخ  رـسپ  هب  دنار و 

نادناخ تسد  رد  دیلک  نونکات  نامز  نآ  زا  درپس و  نانآ  هب  ار  هبعک  دیلک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زین  هکم  حـتف  زا  دـعب 
...( و ص 175 ؛ ش 16 ، ص 82 و 86 و 101 ؛ ش 15 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هندسلاریبک »  » هداوناخ درف  نیرت  گرزب  تسا و  هیبش » »

تیبلا ۀندس 

ل) . ) هبعک هناخ  ناراد  هدرپ  َب ) ْل  ُت  َن  َد  َس  )

هبعک هندس 

ل) ( ) هندس لیذ  همان ، تغل   ) هبعک نامداخ  ِء ) ِن  َد  َس  )

للخلا اودس 

لوالاف لوالا  فصلاومتا  َل ) َل  ِخ  ْل  ُّد  َس  )

ندیشارت رس 

قلح ك )  ) نامه

هیدعس

ص 27) جح ، ناغمرا   ) ململی تاقیم  تیفورعم 

يدوعس

يدوعس ناتسبرع  ك )  ) رب مکاح  نامدود  رهش 

یعس

هورم افص و  یعس  ك )  ) هدش هصالخ  حالطصا 

هورم افص و  نیب  یعس 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 885 

http://www.ghaemiyeh.com


هورم افص و  یعس  ك )  ) یلیصفت حالطصا 

هورم افص و  یعس 

نایم تشگرب ) تفر و   ) هلصاف یط  یعس  هرقب 98 158 )  ) رمتعاوا تیبلا  جح  نمف  هللا  رئاعـش  نم  ةورملاو  افـصلا  نا  ِو ) َم  َو  َص  ِي  ْع  َس  )
. تسا ینکر  تاـبجاو  زا  صاـخ و  طیارـش  تیاـعر  اـب  هرمع  جـح و  مسارم  رد  مارحلادجـسم  بنج  هکم  رد  تـسا  هورم  افـص و  هوـک  ود 
. هرمع . 1 تسا : توافتم  هرمع  جح و  رد  نآ  ماجنا  نامز  دریگ و  تروص  دیاب  ترایز  فاوط  زامن  زا  دـعب  هرمع  جـح و  رد  یعـس  تدابع 

يذ مهن  زور  رهظ  زا  لـبق  اـت  لاوش  لوا  زا  عتمت  هرمع  رد  دریگ . یم  تروص  مارحا  ساـبل  رد  هک  تسا  اـه )  ) هرمع لـمع  نیمراـهچ  یعس 
سابل رد  هک  تسا  نارقو ) عتمت   ) جـح لمع  ( 1  ) نیمهن یعس  جح . . 2 جح . ) یـصاصتخا  مایا  زج   ) لاس لوط  رد  هدرفم  هرمع  رد  هجح و 
یعـس تابجاو  تسا . هجح  يذ  رخآ ) اـت  اـی  و   ) مهدزاود زور  اـت  مهد  زور  زا  نآ  ناـمز  دریگ و  یم  تروص  یلومعم ) ساـبل   ) مارحا ریغ 

تـشگرب تفر و  فراـعتم  هار  زا  ندرک . تشگرب  تـفر و  ( 2  ) راـب تفه  ندوـمن  متخ  ار  نآ  هورم  هب  ندرک  عورـش  افـص  زا  ندرک  تـین 
سابل اب  ندوب  هیرگ  لاح  هب  یعس  باحتسم  نتفر ) ولهپ  ای  یبقع و  تلاح  هب  هن   ) ندومن تشگرب  تفر و  ولج  زا  میقتـسم و  روط  هب  ندومن 

تشگرب تفر و  لادتعا  هنیکـس و  اب  نتفر  افـص  هوک  هب  افـص  باب  زا  ادتبا  ندرک  تشگرب  تفر و  هدایپ  ندوب  وضو  لسغ و  اب  ندوب  رهاط 
افـص هب  نتفر  يادـتبا  رد  ندوـمنن  عـطق  ترورـض  نودـب  ار  تشگرب  تفر و  ندرک  هلوره  نادرم )  ) تکرح ریـسم  زا  یتمـسق  رد  ندوـمن 
هورم افـص و  ياه  هوک  رب  ندنام  ندروآ  ياج  هب  فاوط  زامن  زا  دعب  هلـصافالب  ار  تشگرب  تفر و  ندرک  سم  ندیـسوب و  ار  دوسالارجح 

زا تشگرب  تفر و  زا  شیب  ندـناوخ  ار ) هدراو   ) هیعدا راکذا و  تشگرب  تفر و  لوط  اه و  هوک  يور  ندرک  ینالوط  ار  افـص ) صخـالاب  )
نامیا ندرک و  رظن  نکر  هبعک و  بناج  هب  نتفر و  افص  هوک  يالاب  رب  یعس  زاغآ  رد  ندیشاپ  مکش  تشپ و  رـس و  هب  ندروخ و  مزمز  بآ 

. ندومن هدراو )  ) راکذا رکذ  ندروآ و  رطاخ  هب  ار  یلاعت  يادخ  ياه  تمعن  ندرپس و  دنوادخ  هب  ار  ناگتسب  دوخ و 

هلوره

و اه . هناش  نداد  ناکت  اب  هارمه  اه ) مدق  نتشادرب  هاتوک   ) رتالاب یلومعم  نتفر  هار  زا  رت و  نییاپ  ندیود  زا  تسا  تکرح  نتفر و  هار  یعون 
تفاسم نیا  دح  دجسم  فرط  زا  هک  تسا  رتم  جنپ  داتفه و  دودح  دوش  یط  هلوره  تروص  هب  تسا  بحتسم  یعسم  رد  هک  يا  هلـصاف  اما 

زبس نوتس  ود  تشگرب  تفر و  ریـسم  ود  زا  کی  ره  رد  یلع و  باب  اب  تسا  ربارب  رگید  فرط  زا  نازاب و  باب  اب  تسا  ربارب  فرط  کی  زا 
هلوره لمع  هقباس  تهج  زا  و  دنا . هدرک  صخشم  ار  هلوره  متخ  عورش و  هطقن  هدش ) صخـشم  مه  گنر  زبس  یباتهم  غارچ  اب  هک   ) گنر

نیا رد  دومیپ . رتدنت  ار  تمسق  نیا  بانج  نآ  دش و  رهاظ  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  رب  ناطیش  تمـسق  نیا  رد  دنا : هتفگ  فالتخا  هب 
یشان تشذگ . یم  دنزرف  یگنشت  زا  یشان  بارطضا  اب  بآ ، يوج  تسج و  يارب  دمآ  تفر و  رد  مالسلا ) اهیلع   ) رجاه ترـضح  تمـسق 

رد 1. ربمایپ  نارای  هک  دنداد  ربخ  نیکرشم  هک  نآ  باب  زا  تسا  ءاضقلا  ةرمع  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  روتـسد  زا 
هلوره و ناـمرف  هعیاـش  نیا  ندومن  یثنخ  يارب  باـنج  نآ  دـنا و  هتـسخ  هدرب و  رـس  هب  یتخـس  طوش . تفه  . 2 دارفا . جح  لمع  نیمتـشه 

شدنزرف یگنـشت  عفر  يارب  بآ  يوج  تسج و  رد  مالـسلااهیلع )  ) رجاه ترـضح  یعـس  هقباس  دومرف . رداص  ار  تردـق  نتخاس  راکـشآ 
هک ناطیـش  بیقعت  هب  اج  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  ( 1 . ) درک یط  ار  هورم  افص و  هلصاف  مالـسلا ) هیلع   ) لیعامـسا ترـضح 
یم یعـس ، رد  جرح  تقـشم و  تروص  رد  دنا  هدومرف  یعـس  تباین  تخاس . رود  دنوادخ  سدـق  تحاس  زا  ار  وا  تخادرپ و  تفای  مسجت 

زا هک  تشاد  دیاب  نآ  دصق  یعس  رد  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب  یعـس  هارمه  تفرگ . بیان  لمع  نیا  ماجنا  يارب  ناوت 
. تسا ناربکتم  ندرک  رادیب  لحم  اج  نیا  تایاور  ربانب  و  دنرب ، رس  هب  اجر  فوخ و  تلاح  نیب  سپ  نآ 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 886 

http://www.ghaemiyeh.com


رسحم يداو  یعس 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) رسحم ك )  ) يداو زا  روبع  نامز  رد  ندرک  هلوره  ینعی 

طوش تفه  یعس 

زا طوش  راهچ  اذل  و  دنیوگ . طوش  هورم  افص و  نیب  ار  یتشگرب  ای  تفر و  ره  نوچ  هورم . افـص و  یعـس  ك )  ) زا تسا  يرگید  حالطـصا 
. افص هب  هورم  زا  طوش  هس  تسا و  هورم  هب  افص 

نییعس

. جح رد  یکی  هرمع و  رد  یکی  تسا  هورم  افص و  یعس  ود  دوصقم  ِي ) َس  )

ترافس

هبعک بصانم  ك )  ) زا یکی  َر ) َس  )

هللا یلارفس 

ص 103) ج 9 ، هنومن ، ریسفت  . ) دنیوگ ار  هکم  رفس  َل ّال ) ِا  )

تیاقس

ع) . ) دوب بلطملا  نب  سابع  رایتخا  رد  هک  هبعک » بصانم  ( » ك  ) زا هبعک  نارئاز  نداد  بآ  َي ) ِس  )

جاحلا ۀیاقس 

ص 18) کلامم ، کلاسم و   ) سابعلا ۀیاقس  ك )  ) ای ّج ) ْل  ُت  َي  ِس  )

سابعلا ۀیاقس 

نب سابع  هک  هدوب  ییاج  دنیوگ  و  مزمز ) بونج  هبعک و  قرش  رد   ) دوسالارجح یعارذ  هلصاف 80  رد  مارحلادجسم  رد  دوب  یقاتا  ّب ) َع  )َ 
رد تشاد و  رارق  یگرزب  دبنگ  نآ  يالاب  رد  هدوب و  عبرم  لکـش  هب  هناخ  ای  گرزب  قاتا  نیا  تسا . هداد  یم  بآ  ار  نایجاح  بلطملادـبع 

ۀیاقس رد  ود ، نآ  نیب  هک  تشاد  دوجو  ضوح  ود  جراخ  زا  نآ  یلامش  تهج  رد  دندوب و  هداد  رارق  ینهآ  ياه  هکبش  نآ  تمـسق  راهچ 
مان هب   ) ییارجم زا  مزمز  بآ  هک  قیرط  نیدـب  هدـش  رپ  مزمز  بآ  زا  هک  دوب  یگرزب  ضوح  قاـتا )  ) هناـخ طـسو  رد  تشاد . رارق  ساـبعلا 

رد برع  فورعم  حایس  ریبج  نبا  دیدرگ . یم  جراخ  سابعلا  ۀیاقس  طسو  گرزب  ضوح  هراوف  زا  سپس  هتشذگ و  هناخ  راوید  زا  هیوامس )
هتخاس نایجاح  هب  نداد  بآ  يارب  هک  تسا  بوسنم  سابع  هب  هک  دـنک  یم  دای  بارـشلا » ۀـبق   » زا هدرک  ترایز  ار  هللا  تیب  هک  مشـش  نرق 

کی هک   ) قَرَْود مان  هب  ییاه  هزوک  رد  ناـیجاح  ندـیماشآ  يارب  ار  نآ  هاگنابـش  هک  نیا  دوش و  یم  کـنخ  اـج  نآ  رد  مزمز  بآ  هدـش و 
نایجاح هک  دنشاب  هداهن  اه  مخ  نآ  ردنا  هک  مزمز  ربارب  رد  دنک  یم  دای  جاحلا » ۀیاقس   » زا زین  ورسخ  رصان  دنروآ . یم  نوریب  دراد ) هتـسد 

ص 23 نیفیرــش ، نـیمرح  . ) تـسین نآ  زا  يرثا  هزورما  یلو  دـیدرگ  ریمعت  يرجه  لاس 807  رد  جاـحلا  ۀیاقـس  دـنروخ . بآ  اـج  نآ  زا 
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ص 95) ورسخ ، رصان  همانرفس  ص 125 ؛ ریبج ، نبا  همانرفس 

ءایقس

ردام و نآ  هب  رجاه  عرـضت  ربارب  رد  دـنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  مزمز  یماسا  زا  ایقس 2 . هاچ  ك )  ) نامه . 1 ندروخ . نداد و  بآ  ُس ) )
ش 28، ص 90 و 91 ؛ ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) دنا هتفگ  مه  لیعامسا  هللا  ءایقس  لیعامسا و  ءایقس  نآ  هب  اذل  دش و  اطع  لیعامسا  شدنزرف 

ص 203) ج 1 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  ص 120 ؛ ص 28 ،

لیعامسا ءایقس 

(2  ) ءایقس ك )  ) نامه

لیعامسا هللا  ءایقس 

. دشن سویأم  دنوادخ  تمحر  زا  درک و  شالت  هک  تسا  یناسنا  تلاح  مسجت  یعس  دنا  هتفگ  اذل  و  . 1 ( 2  ) ءایقس ك )  ) نامه

هدعاس ینب  هفیقس 

رارق هعاضب  هاچ  رانکرد  یماش و  باب  رد  هک  راصنا  زا  هدعاس  ینب  هلیبق  هب  قلعتم  لخن  ياه  هخاش  ریصح و  زا  ینابیاس  ِد ) ِع  َب  ِء  ِف  َس  )
مرکا یبن  تلحر  اب  يرجه  مهدزای  لاس  رد  هک  دوب  اج  نیا  رد  دـنتخادرپ و  یم  هلیبق  مهم  روما  رد  تروشم  هب  مه  اب  اـج  نیا  رد  تشاد و 
لکش ار  یباختنا  ینیشناج  نینمؤملاریما ) یلع  ترضح   ) صوصنم ینیشناج  نتفرگ  هدیدان  اب  راصنا  رجاهم و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

ات هک  دش  هتخاس  ییانب  هفیقـس  لحم  رد  يرمق  يرجه  لاس 1030  رد  دـنتفرگ . تعیب  بختنم  هفیلخ  يارب  هک  دوب  ناکم  نیا  رد  دـنداد و 
رارق نآ  يرتـم  هلـصاف 500  هب  یبنلادجـسم و  یبرغ  لامـش  رد  هک   ) هفیقـس ناکم  نونکا  اما  دوب . اـج  رب  اـپ  يرجه  مهدزیـس  هدـس  لـیاوا 

. تسا هتفر  نیب  زا  دجسم  فارطا  ياه  نامتخاس  بیرخت  رد  تشاد )

اه هجاوخ  يوکس 

ش 21، جـح ، تاقیم  . ) ءاسنلا باب  يدورو  پچ  تمـس  لیئربج و  باـب  يدورو  برد  تسار  تمـس  رد  یبنلادجـسم  رد  دوجوم  يوکس 
ص 71)

مالس

ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 141 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) تسا شمارآ  تینما و  زکرم  نوچ  تسا  هکم  ياه  مان  زا  َس ) )

علس

علس هوک  ك )  ) نامه

هقلس
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نیمرح ص 166 ؛ ش 7 ، جـح ، تاقیم   ) فارطا ياه  هوک  زا  رهـش  يرود  تهج  هب  هدـمآ ) تاروت  رد  هک   ) هنیدـم ياه  ماـن  زا  ِق ) ِل  َس  )
ص 117) نیفیرش ،

ندز گنس 

یمر ك )  ) نامه

ماقم گنس 

. تسا میهاربا  ماقم  . 2 تسا . دوسالارجح  . 1

لاوطلا قوس 

هغبانلاراد ك )  ) رواجم رازاب  ُّط ) ِق  ُس  )

يده قوس 

ص 75) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف   ) نارق جح  رد  مارحا  نیح  زا  ینابرق  ندرب  هارمه  ْد ) َه  ِق  َس  )

هقیوس

هقیوس لکوتم  نامز  رد  هک  نیا  ات  دوب  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  نادنزرف  تنوکس  زکرم  هتسویپ  هنیدم و  فارطا  رد  دوب  یهد  ِق ) َو  ُس  )
ص 410 و 462) نییبلاطلا ، لتاقم  . ) دشن دابآ  رگید  دندیرب و  ار  نآ  ياه  لخن  دندرک و  ناریو  ار 

هرمج هس 

هرمج ك )  ) عمج هثالث ، رامج  ثالث ، تارمج 

يده قایس 

ص 64) جح ، همانگنهرف  لئاسم و  زا  يا  هدیزگ  . ) نارق جح  رد  ینابرق  ندرب  هارمه  ْد ) َه  )

هدیس

ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم  ص 55 ؛ هسیفنلا ، قالعا  . ) تسا مزمز  یماسا  زا  َد ) ِي  َس  )

نادلبلا ةدیس 

ص 166) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دراد دوخ  رد  ار  نیلسرملادیس  هک  تسا  هنیدم  یماسا  زا  ُب ) ْل  ُت  ) 

لیس
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ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 148 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  تسا . هکم  ياه  مان  زا 

لشهن ما  لیس 

هب هدنک و  دوخ  ياج  زا  میهاربا  ماقم  ات  دیدرگ  ببـس  دش و  مارحلادجـسم  دراو  مود  هفیلخ  نامز  رد  هک  تسا  یلیـس  ترهـش  َش ) َن  ِم  ُا  )
. دـیدرگ قرغ  لیـس  نیا  رد  مان  نیا  بحاص  هک  تسا  نآ  هیمـست  هجو  دوش . هدرب  هبعک  نییاـپ  تـالحم  هب  یخرب  معز  هب  دبـسچب و  هبعک 

ص 56) یمالسا ، راثآ  خیرات و  )

ریبک لیس 

لزانملا نرق  ك )  ) نامه

ش

جاحلا نوئش 

، نیفیرـش نیمرح  يامنهار   ) جاجح تاراهظا  هب  یگدیـسر  ییامنهار و  يارب  ینم  تافرع و  هدج و  هکم و  رد  تسا  يا  هرادا  ْل ) ُن  ُء  ُش  )
ص 63) تارازم ، نیمرح و  هچخیرات  جاجح و  يامنهار  ص 230 ؛ ج 1 ،

یلخاد خاش 

. دـنک یمن  تیافک  دـشاب  هتـسکش  یلخاد  خاش  رگا  ینابرق  رد  دراد و  رارق  ناویح  یلومعم  خاش  نورد  هک  تسا  یکچوک  دیفـس و  خاـش 
هلئسم 384) جح ، کسانم  )

ناطیش خاش 

يدوعس ناتسبرع  ك )  ) رب مکاح  هیباهو )  ) یبهذم هقرف  زا  يریبعت 

ناورداش

ناورذاش ك )  ) نامه

ناورذاش

نآ تسا و  هبعک  يانب  زا  یتمـسق  مان  هدـش ) دراو  ناورذاش  تروص  هب  یبرع  رد  تسا و  یـسراف  هملک  نیا  لصا  « ) ناورداـش  » اـی ُذ ) ِذ  ُذ  )
هناخ نییاپ  يامن  گنـس  ای   ) یگدم آرب  نیا  تسا . هدرک  هطاحا  ار  هبعک  یجراخ  ياهراوید  نییاپ  هک  دـشاب  یم  یهاتوک  ياه  یگدـمآرب 

هب لیعامـسا ) رجح  فرط   ) یلامـش تهج  رد  دـشاب و  یم  بروم )  ) بیـشارس خـپ و  لکـشب  یبوـنج  یبرغ و  یقرـش و  تاـهج  رد  هبعک )
لحم هناشن  ای  هدـنام  یقاب  تمـسق  ناورذاش  تسا . يرازا  دـننام  هبعک  يارب  نوچ  دـنیوگ ، یم  مه  ریزأت »  » ار ناورذاـش  تسا . هلپ  تروص 

تفر و هار  نآ  يور  رب  دـیابن  بجاو  فاوط  ماگنه  هک  دـنناد  یم  نآ  هیلوا  حطـس  ادـخ و  هناخ  وزج  ار  نآ  اهقف  تسا و  هبعک  یلبق  راوید 
زا تسین  بیـشارس  هک  مه  رجح  فارطا  رد  دنا و  هتخاس  بیـشارس  ار  ناورذاش  حطـس  روظنم  نیمه  هب  تشاذگ و  نآ  يور  اپ  ای  تسد و 
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: دنا هدروآ  نینچ  یلقن  هب  ار  نآ  ضرع  نیمز و  حطـس  زا  ار  ناورذاش  عافترا  دودح  دش . رجح  دراو  دـیابن  فاوط  رد  هک  تسا  تهج  نآ 
عافترا 28، برغ ، رتمیتناس  ضرع 66  عافترا 22 ، قرش ، رتمیتناس  ضرع 87  عافترا 24 ، بونج ، رتمیتناس  ضرع 35  عافترا 15 ، لامش ،
، هکم همانرفس  ص 74 ؛ نیفیرـش ، نیمرح و  ص 79 ؛ یمالـسا ، بالقنا  جح و  ص 49 ؛ یمالـسا ، راثآ  خیرات و  ( ) 1  ) رتمیتناس ضرع 80 

( هبعک لیذ  یسراف ، فراعملا  ةریاد  ص 206 ؛ ادخ ، هناخ  هب  رفس  زا  شیپ  ياه  ینتسناد  گنهرف  ص 158 ؛ هرمع ، جح و  ص 257 ؛

هرعاش

رد يریس   ) مقس لک  نم  ءافـش  و  تسا . مزمز  ياه  مان  زا  . 1 ِي )  ) هیفاش همان ) تغل  . ) دـننک اج  نآ  هک  اه  تعاط  جـح و  ياه  ناشن  ِر ) ِع  )
تروص رد  دـیدج  ماقرا  دـش و  يزاسزاب  يرجه  لاـس 1417  رد  هبعک  تمرم  نیرخآ  رد  ناورذاـش  . 1 ص 112 ) یحو ، نیمزرـس  نکاما 
ص 166) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) ءاد لک  نم  ءافش  اهبارت  تسا . هنیدم  ياه  مان  زا  . 2 دماین . تسد  هب  رییغت 

ةاش

ةاش مد  ك )  ) ای

دهاش

( هنومن ریسفت  ... ) ای دوسالا و  رجح  . 2 تسا . نابرق  دیع  زور  . 1 جورب 3 )  ) دوهشم دهاش و  و  ِه ) )

نیشن عبرم  هاش 

( عطاق ناهرب  یسیفن ، يدیشر ، گنهرف :  ) تسا عبرم  هک  نآ  رابتعا  هب  هبعک  هناخ  زا  هیانک 

هعشابش

ص 15) هکم ، خیرات   ) تسا هکم  ياه  مان  زا 

هعابش

ص 90) ش 10 ، جح ، تاقیم  همان ؛ تغل   ) تسا هدنروخ  هدننک  ریس  نوچ  تیلهاج  دهع  رد  مزمز  ياهمان  زا  ِع ) ُش  )

لایعلا ۀعابش 

ص 91) ش ، جح ، تاقیم  . ) مزمز ياه  مان  زا  ِع ) ْل  ُت  َع  ّب  ُش  )

كابش

لها حالطصا  رد  هک  تسا  یجراخ  يراصح  ای  حیرض  ياراد  یبنلادجسم  یقرـش  بونج  هیواز  رد  هرجح  ای  هروصقم  یلعف  يانب  ّب ) ُش  )
ص 85) ج 1 ، یسانش ، هنیدم  . ) تسا فورعم  كابشلا »  » هب دجسم 

رعشم رد  ندنام  بش 
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رعشم رد  فوقو  ك )  ) نامه

ینم رد  ندنام  بش 

ینم رد  فوقو  ك )  ) نامه

قیرشت ياه  بش 

قیرشت مایا  (ك )

نییبیش

ص 130) ریبج ، نبا  همانرفس   ) دنا هبعک  ناراد  هدرپ  ِّي ) َش  )

هرجش

اج نآ  رد  دندمآ  یم  هکم  هب  هنیدم  زا  تقو  ره  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترـضح  هفیلحلا . يذ  رد  تسا  یتخرد  مان  ِر ) َج  َش  )
( همان تغل  . ) دندش یم  مرحم 

هرجش

هنانح نوتس  ك )  ) نامه هنانح 

راربالا بارش 

ص 90) ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) تسا نایاسراپ  یندیشون  هک  تسا  مزمز  یماسا  زا  َا ) ْل  ُب  َش  )

للحت طرش 

زا یـشان  تادهعت  هب  دنک و  لالح  راصحا  تقو  ار  وا  هک  دـهاوخ  یم  يادـخ  زا  نتفرگ  مارحا  نامز  هبعک  رئاز  هک  تسا  نآ  ْل ) ُّل  َح  َت  )
شیپ دتسرف و  هاگنابرق  هب  لالحا ) ینابرق   ) للحت ْيدَه  هک  هداد  روتـسد  تسا و  هرمآ  هک  ( 196  ) هرقب هروس  تحارص  اب  اما  دریگن . مارحا 

لاس رد  دیاب  ددرگن و  طقاس  وا  زا  قایس  يده  دنک  للحت  طرش  رگا  نراق  تسا . رابتعا  یب  هیآ و  فالخ  روکذم  طرش  دشارتن  رس  حبذ  زا 
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنک نارق  جح  هدنیآ 

جاحلا ۀطرش 

. تسا يدوعس ) ناتسبرع  رد   ) جاجح یتظافح  یتسرپرس  ْل ) ُت  َط  ُش  )

هکم يافرش 

هکم فیرش  ك )  ) جح َر ) ُش  )
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هفیرش

. جورخ دورو و  ماگنه  جاجح  تقوم  تماقا  صتخم  هدج ، قباس  هاگدورف  کیدزن  تسا  هدوب  ییاه  هاگشیاسآ  جاحلا . ۀنیدم  ِّي ) َر  َش  )

هکم فیرش 

ار جاـجح  یتسرپرـس  تبقارم و  یناـبهگن و  رما  فیرـش  درک . یم  تموـکح  هکم  رد  هک  یـسک  ناوـنع  هکم . سیئر  گرزب و  بقل  َش ) )
هب هدیشوپ  دیفـس  سابل  هکم  فیرـش  جح ، مسارم  رد  دنیوگ  دش . یم  رازگرب  هوکـشاب  رایـسب  جح  مسارم  ءافرـش  هرود  رد  دوب . راد  هدهع 

فاوط هکم  فیرـش  هک  نآ  زا  سپ  تخادرپ و  یم  هبعک  هناخ  درگرب  فاوط  هب  هتخیوآ  دوخ  ندرگ  هب  يریـشمش  ادـخ  زا  تعاـطا  هناـشن 
. دندرک یم  زاغآ  ار  ادخ  هناخ  فاوط  نارگید  دیناسر ، یم  نایاپ  هب  ار  دوخ 

رئاعش

یمر ینم و  رعـشم و  تافرع و  هب  فوقو  زا  دـنیوگ  ار  جـح  کسانم  زا  کی  ره  دـننک . اج  نآ  رد  هک  یتعاط  جـح و  رد  اه  ناـشن  ِء ) َش  )
( یسراف گنهرف  همان ؛  تغل  ص 125 ؛ جح ، باتک  . ) لامعا رگید  یعس و  فاوط و  تارمج و 

هللارئاعش

هتفر راک  هب  جـح  مسارم  دروم  رد  ًالومعم  نآرق  رد  رئاعـش  هملک  دزادـنا . یم  ادـخ  دای  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  ییاـه  تمـالع  ّـال ) َر  ِء  َش  )
. هللارئاعش نم  ةورملاو  افـصلا  نا  . 2 ( 32 جح -  . ) هللا رئاعـش  مظعی  نمو  کلذ  . 1 ص 250 ) ج 2 ، ص 539 ؛ ج 1 ، هنومن ، ریـسفت  . ) تسا

جح 36) . ) هللارئاعش نم  مکل  اهانلعج  ندبلاو  . 4 هدئام 2 ) . ) هللارئاعش اولحتال  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  . 3 هرقب 158 ) )

جح رئاعش 

( همان تغل  . ) دننک اج  نآ  هک  اه  تعاط  جح و  ياه  هناشن 

راعش

( همان تغل  . ) جح رد  تعاط  جح ، رد  ناشن  ِش ) )

جحلا راعش 

( یسیفن گنهرف   ) نآ تامالع  جح و  کسانم  ّج ) َح  ْل  ُر  ِش  )

مرحم راعش 

ص 91) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف  . ) تسا مرحم  راعش  هیبلت  تفگ  ربمغیپ  هب  لیئربج  دیامرف : لوا  ماما  هیبلت . ِر ) َُم  )

هراعش

( یسیفن گنهرف   ) نآ لاثما  فاوط و  فوقو و  دننام  نآ  مظعم  جح و  کسانم  لصا  ِر ) ِش  )
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مرح عاعش 

مرح هریاد  (ك )

فاوط عاعش 

فاطم هریاد  (ك )

بد یبا  بعش 

هرود رد  هکم  مدرم  نآ . رد  بد » یبا   » ماـن هب  يدرم  تنوکـس  تـلع  هـب  نوـجح  هوـک  هناـهد  رد  هـکم  رد  تـسا  يا  هرد  ّب ) ُد  َا  ِب  ِش  )
یم هربقملا » بعـش   » ار هرد  نیا  اذـل  دـندرک و  یم  نفد  تسا  نوجح  زا  یـشخب  هک  هرد  نیا  رد  ار  دوخ  ناگدرم  مالـسا  زاـغآ  یلهاـج و 

ص ش 3 ، جح ، تاقیم   ) یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه یلعم . هب  تسا  هدش  هتخانش  ناتـسربق  نیا  دوب . موسوم  زین  نیرازج » بعـش   » هب دنتفگ و 
ص 166) ش 4 ، 150 ؛

بلاط یبا  بعش 

یعامتجا يداصتقا  هرـصاحم  لحم  اج  نیا  تسا . هتـشاد  صاصتخا  اهنآ  هب  هک  مشاـه  ینب  نادـناخ  تنوکـس  لـحم  تسا  يا  هرد  ترهش 
دنمهوکـش تمواـقم  هرطاـخ  روآداـی  شیرق و  راـفک  طـسوت  بلطملادـبع  ینب  مشاـه و  ینب  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ 

عامتجا اب  شیرق  رافک  نارس  دشاب . یم  تثعب ) مهد  لاس  ات  متفه  لاس  مرحم  زا   ) لاس هس  تدم  یط  هبناج  همه  میرحت  ربارب  رد  نایمـشاه 
هللا یلـص   ) دمحم ترـضح  دندرگ  روبجم  ات  دننک  میرحت  ار  نایمـشاه  نآ  ساسارب  ات  دندومن  دقعنم  دوخ  نیب  يا  هماندهع  هودـنلاراد  رد 

ار هماندـهع  داوم  روظنم  نیدـب  و  دـناسرب ) لتق  هب  ار  ترـضح  شیرق  ات   ) دـنرپسب شیرق  هب  هرـصاحم  زا  ییاهر  يارب  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع 
تفر و ناشیا  اب  دنشورفن . يزیچ  نانآ  هب  دنرخن و  يزیچ  نانآ  زا  دنهدن . رسمه  نانآ  هب  دنریگن و  رـسمه  نانآ  زا  هک  دندرک  میظنت  نینچ 
هب دندش  لمحتم  ار  يرایسب  ياه  یتخس  دنتشاد  رارق  هرصاحم  رد  نایمشاه  هک  یتدم  رد  دنشاب . هتشادن  يدونـش  تفگ و  دننکن و  يدمآ 
اب بعش  زا  جورخ  اب  دنتـسناوت  یم  دوب  مارح  هلتاقم  هک  مسوم  رد  اهنت  اهنآ  دنتفر . ایند  زا  یگنـسرگ  تدش  زا  نانآ  زا  يدادعت  هک  يروط 
اب دیرخ  یم  ییالاک  اهنآ  زا  یکی  نوچ  تشاد و  یمن  اور  زین  ار  نیا  شیرق  اما  دنیامن ، هلماعم  دـندش  یم  رـضاح  هکم  رد  هک  برع  لیابق 
نب صاعلاوبا  هلیـسو  هب  هک  دوب  ییاهزیچ  هقوذآ  هب  یبایتسد  رگید  قیرط  دش . یم  مشاه  ینب  دیرخ  عنام  رت  نارگ  تمیق  هب  دیرخ  داهنـشیپ 
اهر بعش  رد  رتش  تشپ  رب  مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ ترضح  هدازردارب  رمع و  نب  ماشه  ای  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ داماد  عیبر 

وا يارب  هداتـسرف  بعـش  هب  یکاروخ  تبارق  ببـس  هب  شیرق  زا  یـسک  دش  یم  هاگآ  رگا  دروآ و  یمن  بات  شیرق  زین  ار  نیا  اما  دـش ، یم 
تشادن و شا  هدازردارب  زا  تیامح  هب  بلاط  یبا  ترضح  میمـصت  رد  يرثا  چیه  اه  یتخـس  نیا  لاح  ره  هب  اما  درک . یم  تمحازم  داجیا 

ددصرد دوخ  تیقفوم  زا  سویأم  دوخ و  مادقا  زا  تحاران  ناگدـننک  هرـصاحم  زا  یخرب  ات  دـندش  ببـس  دوخ  لمحت  ربص و  اب  نایمـشاه 
هنایروم هلیـسو  هب  ادخ ) مان  زجب   ) هماندهع نتم  وحم  رب  ینبم  هللا  لوسر  يوس  زا  بلاطوبا  ترـضح  هک  يربخ  اب  دنیآرب و  هماندـهع  لاطبا 

یلو دـنناد  یم  بلاطوبا  ناتـسربق  رانک  بعـش  رد  اه  یخرب  ار  هرـصاحم  عضوم  اما  دـیدرگ . اـهر  هرـصاحم  زا  مشاـه  ینب  درب  راـفک  يارب 
یکیدزن رد  بلاـط  یبا  بعـش  دـنیوگ  یم  دـنا و  هدرک  رکذ  هبعک  راـنک  یبعـش  رد  ار  هرـصاحم  دروم  بعـش  ناـکم  نیخروم  زا  يرایـسب 

نیا رد  یگمه  بلطملادبع  ینب  مشاه و  ینب  هتـشاد و  رارق  همدـنخ  هوک  سیبقوبا و  هوک  هلـصاف  رد  افـص  هوک  تمـس  رد  مارحلادجـسم و 
اه و يزاس  نامتخاس  اب  دـیدرگ و  بیرخت  هزغ  عراش  تعـسو  رد  يرمق  يرجه  لاس 1399  رد  روکذم  بعـش  دندرک . یم  یگدنز  ناکم 
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.1 نوچ : تسا  هتشاد  یفلتخم  یماسا  یتاهج  هب  بعش  نیا  تسا . هدش  وحم  یخیرات  ناکم  نیا  داد  تمسق  نیا  رد  دوعس  لآ  هک  یتارییغت 
رد مرکا  ربمایپ  نوچ  دلوم ، بعش  . 3 تفای . نایمطاف  هرود  رد  هک  یترهش  مالسلا ، ) هیلع   ) یلع بعـش  . 2 تسا . نآ  يزورما  مان  هیشاشق ،

خـسان تاـقبط ؛ . ) دـیرخ ار  هرد  نیا  فـسویوبا  ماـن  هـب  يدرم  هـیما  ینب  نارود  رد  نوـچ  فـسوی ، یبا  بعـش  . 4 تفای . دـلوت  ناـکم  نیا 
ص 165) ش 3 ، جح ، تاقیم  ص 122 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  لامآلا ؛ یهتنم  خیراوتلا ؛

فسوی یبا  بعش 

بلاط یبا  بعش  ك )  ) نامه

نیرازج بعش 

بد یبا  ك )  ) نامه ّز ) َج  ) 

( مالسلا هیلع   ) یلع بعش 

بلاط یبا  بعش  ك )  ) نامه

هربقم بعش 

بد یبا  بعش  ك )  ) نامه ِر ) َب  َم  ) 

دلوم بعش 

بلاط یبا  بعش  ك )  ) نامه ِل ) ُم  ) 

هریعش

( همان تغل   ) دشاب ناشن  جح  يارب  زا  يورب  هچنآ  جح 4 . تدابع  لصا  جح 3 . لاعفا  جح 2 . ینابرق  . 1 تمالع : ِر ) َش  )

ءافش

( معط لیذ  همان ، تغل  ص 60 ؛ مالسا ، راثآ  خیرات و  « ) مقس ءافشو  معط  ماعطاهنآ  . » تسا مزمز  یماسا  زا  ِش ) )

مقس ءافش 

ص 90) ش 10 ، جح ، تاقیم  ( ) ل . ) تساه يرامیب  يافش  نوچ  تسا  مزمز  یماسا  زا  ُس ) ِء  ِش  )

یبیمش

هدمآ و یـسیمش  اه  هخـسن  یـضعب  رد  تسا و  فورعم  یبیمـش  هاچ  مان  هب  هدج  هار  رـس  هزورما  هک  تسا  یهاچ  نامه  هیبیدـح  دـنا  هتفگ 
ص 123 و 127) ش 10 ، جح ، تاقیم   ) تسا فورعم  مان  نیمه  هب  مه  نونکا 
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یسیمش

( . ص 146 ج 3 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  ص 205 ؛ جح ، کسانم  . ) دنیوگ ار  هیبیدح  َم ) ُش  )

لاوش

ار عتمت  هرمع  تسب و  مارحا  جح  يارب  ناوت  یم  لاوش  لوا  زا  تسا . جح  یـصاصتخا  ياه  هام  زا  هام  نیلوا  يرمق و  لاس  مهد  هام  ّو ) َش  )
. داد ماجنا 

طوش

. دریگ تروص  هبترم  تفه  دیاب  ًاعومجم  هک  دنیوگ  ار  رود  ره  هبعک  فاوط  رد  . 1 جح : لامعا  رد  فده ، ات  ندیود  تیاهن  نیعم  هب  َش ) )
هک دـنیوگ  ار  تشگرب  ای  تفر  راـب  کـی  ره  هورم ، افـص و  یعـس  رد  . 2 دوـش . یم  متخ  زین  نآ  هب  تـسا و  دوسـالارجح  زا  طوـش  عورش 

. افص هب  هورم  زا  طوش  هس  هورم و  هب  افص  زا  طوش  راهچ  دریگ . تروص  هبترم  تفه  دیاب  ًاعومجم 

ادهش

خف يادهش  ك )  ) زا يرگید  ترهش  َه ) ُش  )

دحا يادهش 

یلامـش تمـسق  رد  رگید  دحا و  نیمزرـس  رد  یکی  دـننوفدم ؛ هطقن  ود  رد  هنیدـم  رد  هک  تسا  دـحا  هوزغ  نادیهـش  رازم  ترهـش  ُا ح )ُ  ) 
 . عیقب ناتسربق 

ردب يادهش 

هکم هب  هنیدم  هار  ریـسم  رییغت  تلع  هب  هزورما  یلو  تساه  هاگترایز  زاو  تسا  ردـب  نیمزرـس  رد  ردـب ، هوزغ  نادیهـش  رازم  ترهـش  َب ) ) 
. دنا هتشگ  مورحماهنآ  ترایز  زا  نارئاز 

تنج يادهش 

نیمرح يامنهار  . ) هدش عقاو  ناتسربق  یلامش  تمسق  رد  هک  تسا  عیقب  رد  دحا  يادهش  هرح و  يادهش  روبق  ترهش  هنجلاءادهـش  َن ) َج  ) 
ص 172) ج 5 ، نیفیرش ، 

هرح يادهش 

. یلامش تمسق  رد  عیقب  ناتسربق  رد  تسا  هرح  هعقاو  نادیهش  روبق  ترهش  ّر ) َح  )- 

خف يادهش 

« ادهش دجسم   » و نادیهش ) هلحم  « ) ادهش یح   » و ءادهشلا »  » هب هک  خف ، ك )  ) يداو رد  هکم  رد  خف  هعقاو  نادیهش  روبق  ترهـش  َّخ ) َف  )- 
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نایهاپس يرجه  لاس 169  هجح  يذ  متشه  رد  تسا . موسوم  ءادهـش » جاربا   » هب هک  دنا  هتخاس  ییاه  جرب  اج  نیا  رد  ًاریخا  هدش و  فورعم 
یبتجم ماما  باـقعا  زا  ثلثم  نب  یلع  نب  نیـسح  تسا ) میعنت  دجـسم  کـیدزن  هکم و  يدورو  لخدـم  هک   ) يداو نیا  رد  یـسابع  يداـه 

( هنیدم مکاح  بیان  ياه  متس  تلع  هب   ) هنیدم فرصت  زا  سپ  هک  نتدصیـس ) دودح  رد   ) ار وا  هارمه  نایولع  زا  يرایـسب  و  مالـسلا ) هیلع  )
. دنداتسرف یسابع  كافس  هفیلخ  دزن  ارسا  هارمه  ار  ادهش  زا  نتدصکی  زا  شیب  ياهرس  سپس  دندرک و  ماع  لتق  دندمآ  یم  هکم  تمس  هب 

خف هثداح  زا  رت  كانلوه  البرک  هعجاف  زا  سپ  دنا  هتفگ  و  . ) دـیدرگ نفد  لحم  نامه  رد  زور  هس  زا  سپ  خـف  يادهـش  رـس  یب  ياه  ندـب 
فاص و هتفرگ و  رارق  یتمرح  یب  ضرعت و  دروم  يدوعـس  ماکح  تسردان  دیاقع  تلع  هب  خف  يادهـش  رازم  هزورما  تسا ) هدیدرگن  عقاو 
، یحو نیمزرس  نکاما  رد  يریس  خف ؛ لیذ  یسراف ، فراعملا  ةریاد  ص 84 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسین صیخشت  لباق  هدش و  حطسم 

ص 158) ش 13 ، ص 139 ؛ ش 6 ، ص 192 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 129 ؛

مارح رهش 

يذ هام  راهچ  تسا و  مارح  نآ  رد  گنج  هک  یهام  مارح . هاـم  هدئام 97 )  ) مارحلا رهـشلاو  سانلل  ًامایق  مارحلا  تیبلا  ۀبعکلا  هللا  لعج  َح ) )
هب هنادازآ  دنتـشاذگ و  یم  رانک  ار  اه  ترودک  هنیک و  مارح  ياه  هام  مایا  رد  اه  برع  دنمارح . ياه  هام  بجر  مرحم و  هجح ، يذ  هدعق ،

ياتـسار رد  مالـسا  دـندیمان . یم  مارح  ياه  هاـم  ار  نآ  دوبن  يربخ  اـه  هاـم  نیا  رد  گـنج  زا  نوچ  دـنتخادرپ و  یم  تراـجت  ترـشاعم و 
حلاصم ناکم  نامز و  تمرح  زا  هدافتسا  اب  مدرم  ات  درک  رادروخرب  یشزرا  زا  زین  ار  لاس  مایا  زا  یتمسق  هدش  لئاق  هبعک  يارب  هک  یـشزرا 
بیترت نیا  هب  دیآ و  مهارف  يرگزواجت  يوخ  ندراذگرانک  هنیمز  دنبای  یم  نارود  نیا  رد  هک  یمهافت  اب  دننک و  نیمأت  ار  شیوخ  عفانم  و 

دروم بجر  هام  رد  هدرفم ، هرمع  . 1 تساه : هام  نیا  رد  زین  هرمع  جح و  مسارم  و  تسا . هدش  هداد  رارق  مدرم  یگدـنز  ماوق  هیام  مارح  هام 
( نارق دارفا و  عتمت ،  ) جح ماسقا  جح ، . 3 دریگ . تروص  دناوت  یم  هجح  يذ  هدـعق و  يذ  هام  رد  عتمت ، هرمع  . 2 هتفرگ . رارق  ناوارف  دیکأت 

. دوش ماجنا  هجح  يذ  رد  دیاب 

حیش

حیش هایگ  ك )  ) ای

ناطیش

هرمج ای   ) یلوا هرمج  دارم  کچوک ، ناطیـش  . 2 تسا . يربک ) هرمج  ای   ) هبقع هرمج  دارم  گرزب ، ناطیـش  . 1 دنیوگ . ار  هرمج  ًاحالطصا 
ص 300) ادخ ، هناخ  هب  رفس  زا  شیپ  ياه  ینتسناد  . ) تسا یطسو  هرمج  دارم  هنایم ، ناطیش  . 3 تسا . يرغص )

هلواخن نایعیش 

هلواخن (ك )

ص

هدافرلا بحاص 

یم مهارف  ماعط  ارقف  نارئاز و  يارب  داد  یم  هبعک  هناخ  ناونع  هب  برع  هک  یتافوقوم  تاروذن و  زا  هک  دنتفگ  یم  ار  یـصخش  ِد ) ِّر  ُب  ِح  )
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. دومن

هیاقسلا بحاص 

. دروآ یم  هکم  هب  جراخ  زا  نیریش  بآ  راوز  جاجح و  هافر  يارب  رتش  کشم و  اب  هک  دنتفگ  یم  ار  یسک  ِي ) ِس  ) 

هیفاص

ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم  ص 55 ؛ هسیفنلا ، قالعا   ) تسا مزمز  ياه  مان  زا  ِي ) )

تافرع يارحص 

تافرع ك )  ) نامه

رعشم يارحص 

رعشم ك )  ) نامه

ینم يارحص 

ینم ك )  ) نامه

دص

. هکم ای  تافرع  هب  ندیـسر  زا  دـشاب  هرمع  اـی  جـح  هب  نتفر  ریـسم  رد  هک  ار  یـسک  نآ  دـننام  نمـشد و  نتـشادزاب  زا  تسا  تراـبع  َص ) )
( فیراعم فراعم و  )

ردص

( همان تغل   ) رحن ياهزور  زا  مراهچ  زور  جح 2 . زا  تشگزاب  . 1 َد ) َص  )

رورص

ع) ( ) همان تغل   ) هدرکان جح  َص ) )

هرورص

ص 55) ش 8 ، جح ، تاقیم  ص 348 ؛ ج 22 ، هنومن ، ریسفت  . ) هدش فرشم  جح  هب  راب  نیلوا  يارب  هک ) يدرم  نز و   ) هک نآ  ِر ) َص  )

افص

افص هوک  ك )  ) نامه

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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حافص

ص 81) هرمع ، ماکحا  . ) دراد رارق  عَطْقُم »  » مان هب  یهوک  رب  یلیم  تفه  رد  قارع  قیرط  رد  هکم )  ) مرح دح  ّف ) ُص  )

هورم افص و 

لامعا زا  یکی  ماجنا  لحم  یعـسم » ( » ك  ) ماـن هب  هوک  ود  نیا  نیب  هلـصاف  مارحلادجـسم و  بنج  رد  هکم  رد  دنتـسه  هوک  ود  ِو ) َم  َو  َص  )
. هورم افص و  یعس  ك )  ) مان هب  تسا  هرمع  جح و 

هفص

ای 50)  ) عافترا 40 هب  لیئربج  باب  لخدم  رد  رهطم  هرجح  لامش  تهج  رد  عقاو  یبنلادجـسم  رد  تسا  یناویا  وکـس و  ترهـش  ِف ) ُص  )
بحتسم اج  نیا  رد  ار  زامن  هماقاو  نآرق  توالت  و  رتم ) ضرع 8  رد  رتم  لوط 12  هب   ) عبرم رتم  تحاسم 96  هب  دجسم و  فک  زا  رتمیتناس 

نامز رد  اما  و  دنوش ) یم  لوغـشم  دیجم  نآرق  تئارق  هب  دنهد و  یم  رارق  نآرق  ياه  لحر  هفـص  ناویا  يور  نارئاز  نونکا  و   ) دـنا هدرمش 
( دـش یم  بوسحم  هیلوا  دجـسم  راوید  تشپ  عقوم  نآ  رد  هک   ) ناویا نیا  رد  نکـسم  نادـقف  تلع  هب  رجاهم  يارقف  زا  یتعامج  هللا  لوسر 

نآرق تسشن و  یم  اهنآ  اب  دوخ  ترضح  دننک و  قافنا  اهنآ  هب  ات  دومرف  یم  بیغرت  ار  هباحـص  نارگناوت  ترـضح  دندرک و  یم  تنوکس 
نآ تسا  روهـشم  هچنآ  دـنا و  هدرک  رکذ  رفن  ات 93  زا 10  نامز  تایـضتقم  لاح و  توافت  بسح  رب  ار  هفـص  لها  تخومآ . یم  ناشیدـب 

نبدیز ناوزغ ، نب  ۀبتع  دوسا ، نب  دادقم  دوعسم . نب  ۀبتع  دوعسم ، نب  هللادبع  رسای ، رامع  هدیبعوبا ، لالب ، زا : دندوب  ترابع  اهنآ  هک  تسا 
ناونع هب  هفص  باحصا )  ) لها ناونع  نکیل  دندش  زاین  یب  يدحات  مالسا  نتفای  تردق  هعسوت و  اب  اهدعب  هفـص  لها  هشبکوبا و ... باطخ ،

رد ینونک  دوجوم  يوکـس  اماو  دنتـسشن . یم  هفـص  ناویا  رب  اهنآ  مرح ، ناگجاوخ  ندـش  ادـیپ  اب  دـنام . یقاب  اهنآ  يارب  نانچمه  يزاـیتما 
زا یخرب  نامگ  هب  دـنیوگ  اه » هجاوخ  يوکـس   » نآ هب  هزورما  هک  ءاسنلا  باب  يدورو  پچ  تمـس  لـیئربج و  باـب  يدورو  تسار  تمس 

. دشاب یمن  هدمآ  يوبن  فیرش  ثیداحا  رد  هک  هفص  یلصا  ناکم  رگید  یمعز  هب  اما  تسا ، هفص  ياج  نامه  نارگشهوژپ  ناگدنـسیون و 
زا هیقب  هتشاد و  دوجو  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  نارود  زا  هلبق ) تمـس  هب   ) هفـص یبونج  تمـسق  موس  کی  اه  هتـشون  قبط 

ةریاد ص 174 ؛ ج 3 ، ناـیبلا ، عمجم  . ) دـنا هتفگ  زین  تاوغـالا » ۀـکد  ( » ك  ) ماـن هب  ار  هفـص  ناویا  تسا . زیزعلادـبع  نبرمع  ياـه  هدوزفا 
، ادخ هناخ  هب  رفس  زا  شیپ  ياه  ینتسناد  گنهرف  یحو ؛ نیمزرـس  نکاما  رد  يریـس  ص 211 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  یـسراف ؛ فراعملا 

ص 71 و 72) ش 21 ، جح ، تاقیم  ص 72 ؛

حالص

ص 141) ش 4 ، جح ، تاقیم  همان ؛ تغل  ص 14 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا شمارآ  تینما و  زکرم  نوچ  تسا  هکم  ياه  مان  زا  ُص ) )

امص

. تسا هدش  انب  امص »  » هدش يراجح  ياه  گنس  اب  هبعک  ياهراوید  هک  دنا  هتشون  تسا و  هایس  هب  لیامتم  گنر  دوبک  گنس  ّم ) َص  )

ریبانص

بآ اب  ییاه  هچضوح   ) تایفنح ( 1  ) ریبانص شیاج  هب  دندیچرب  ار  یبنلادجسم  نحص  لخاد  ياه  هناخاقـس  هک  دعب  هب  متفه  نرق  زا  َص ) )

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ص 143 و 148) نیفیرش ، نیمرح  . ) دنتخاس ءاسنلا  بابو  لیئربج  باب  نیب  ریش )

هروص

ص ش 28 ، جح ، تاقیم  . ) هنیدم یماش )  ) یلامـش تمـسق  ترهـش  . 2 همان ) تغل   ) هکم یـضارا  زا  ململی  ردـص  رد  تسا  یناـکم  . 1 ِر ) )
(154

دیص

نینچمه تسا و  یشحو )  ) ییارحـص ناویح  راکـش  مارحا ، تامرحم  زا  هدئام 95 )  ) مرح متنا  دیـصلا و  اولتقتال  اونمآ  نیذـلااهیا  ای  َص ) )
ع) . ) تسا مارح  مرح  رد  دیص  ًالوصا  تسا و  مارح  نآ  تشوگ  ندروخ  دیص و  رد  تناعا 

یمارحا دیص 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) مرح نوریب  هاوخ  دشاب  مرح  رد  دیص  نآ  هاوخ  تسا  عونمم  مارحا  تهج  هب  هک  تسا  يدیص  ِا ) )

یمرح دیص 

يژولونیمرت رد  طوسبم   ) مِرُْحم هاوخ  دشاب  لُحم  هدنشک  هاوخ  تسا  عونمم  نآ  لتق  مرح  رد  شروضح  تهج  هب  هک  تسا  يدیـص  َر ) َح  )
( یسیفن گنهرف  . ) دور نوریب  نآ  زا  ضوح  بآ  هک  یخاروس  یضوح و  نادوان  زیراک ، هناهد  ینعم  هب  روبنص  عمج  رییانص  . 1 قوقح )

ط

بئاط

ص 167) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) تاروت رد  تسا  هنیدم  ياه  مان  زا  ِء ) )

فئاط

هب هکم  تاقالیی  نیرتهب  زا  هک  هکم  یقرش  بونج  يرتمولیک  رد 120  ناتسبرع  رد  زاجح  ياهرهش  زا  . 2 همان ) تغل   ) هدننک فاوط  . 1 ِء ) )
دوب و فیقث  هلیبق  زکرم  میدق  رد  فیاط  تساج . نآ  رد  هیلع ) هللا  تاولص   ) ادخ لوسر  يومع  رسپ  سابع  نب  هللادبع  ربق  دیآ و  یم  رامش 

رازآ اب  دوب  هتفر  ناشنایم  هب  توعد  يارب  هک  ار  مرکا  ربمایپ  نآ  یلاها  دمآ . یم  باسح  هب  یبرغ  ناتسبرع  رهش  نیمود  مالسا  عولط  نراقم 
. دیدرگ جارات  زین  فیاط  زاجح ، فلتخم  ياهرهش  هیباهو  موجه  رد  دندومن . نوریب  تیذاو 

نیفئاط

قافآ زا  هک  دنتسه  یناسک  یلقن  هب  دنشاب . یم  فاوط  لوغـشم  هبعک  هناخ  درگ  رب  هک  دنتـسه  یناسک  هرقب 125 )  ) نیفئاطلل یتیب  رهط  ِء ) )
( نایبلا عمجم  . ) دنا هدمآ  جح  مسارم  يادا  روظنم  هب 

هباط

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ص 117) نیفیرش ، نیمرح  ص 88 ؛ هسیفنلا ، قالعا  . ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  ِب ) )

هرهاط

ص 23) نیفیرش ، نیمرح  ص 55 ؛ هسیفنلا ، قالعا  . ) تسا مزمز  ياه  مان  زا  ِر ) ِه  )

ابابط

ص 167) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) دوش یم  قالطا  لکش  لیطتسم  نیمزرس  رب  هک  تسا  هنیدم  ياه  مان  زا  ِط ) )

زارط

ص 109 و 120) ش 29 ، جح ، تاقیم  . ) هبعک هدرپ )  ) هماج دنبرمک  (ط )

ماعط

ص 122) ش 28 ، جح ، تاقیم  همان ؛ تغل  . ) مزمز بآ  ًط ) )

راربالا ماعط 

ص 122) ش 28 ، ص 90 ؛ ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) تسا مزمز  یماسا  زا  َا ) ْل  ُم  َط  )

معط ماعط 

ص 122) ش 28 ، ص 90 ؛ ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) تساه یکاروخ  زا  ییاذغ  هک  تسا  مزمز  یماسا  زا 

سلط

ار مرح ) جراخ  لیابق  « ) هلح  » لامعا زا  یـضعب  و  مرح ) لها  « ) سمح  » لاـمعا زا  یـضعب  جـح  مسارم  رد  هک  بارعا  زا  یلیاـبق  ُط ) ِط  َط  )
رد اما  هلح  لها  ناسب  مارحا  رد  نانیا  دـنرازن . نبذایا  بیجع و  کَع و  تومَرْـضَح و  یلاـها  ناـنیمی  ناـنیا  دـنا  هتفگ  و  دـنداد ، یم  ماـجنا 
هک یلاح  ردو  دندمآ  یم  رود  ياه  ناکم  زا  نوچ  سلط  لها  دـندرک . یم  لمع  سمح  لها  نوچ  ادـخ  هناخ  هب  لوخد  سابل و  ندیـشوپ 

ص 64؛ هللا ، لوسر  هریس  ص 208 ، جح ، باتک  . ) دندش هدناوخ  مان  نیدب  دنتخادرپ  یم  ادخ  هناخ  فاوط  هب  دوب  هتـسشن  اهنآ  رب  هار  رابغ 
ص 109) ش 4 ، جح ، تاقیم 

فاوط

راـب ره  و   ) یطیارـش قبط  هرمع  جـح و  مسارم  رد  هبعک  هناـخ  ندز  رود  راـب  تفه  زا  تسا  تراـبع  جـح 29 )  ) قیتعلا تیبلاب  اوفوطیل  َط ) )
ینکر بجاو  هک  « ) ترایز فاوط  : » تسا هنوگ  ود  هللا  تیب  تراـیز  کـسانم  مسارم و  رد  فاوط  ( . 1 .( ) دنیوگ طوش  کی  ار  ندیدرگ 

نیا عـتمت . هرمع  . 1 تسا . تواـفتم  هرمع  جـح و  رد  اـه  فاوـط  نیا  ماـجنا  تقو  تسا ) ینکر  ریغ  بجاو  هـک  « ) ءاـسن فاوـط   » و تـسا )
نیا هدرفم . هرمع  . 2 دریگ . ماـجنا  دـناوت  یم  هجح  يذ  مهن  رهظ  اـت  لاوش  هاـم  لوط  رد  هک  دراد  بجاو  تراـیز » فاوـط   » کـی تداـبع 

يوسوملا هللا  حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا
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تدابع نیا  جح . . 3 دریگ . ماجنا  دناوت  یم  جح ) یـصاصتخا  مایا  زج  هب   ) لاس لوط  رد  هک  دراد  بجاو  ءاسن  ترایز و  فاوط  ود  تدابع 
هاگ و   ) مهدزاود ات  هجح  يذ  مهد  زور  زا  نآ  ماجنا  تصرف  هک  دراد  بجاو  ءاسن  ترایز و  فاوطود  عتمت ) جح  نارق و  جح  دارفا ، جح  )

سابل ندوب  رهاط  سابل  ندوب  حابم  ندومن  نیتروع  رتس  نتشاد  وضو  ( 2  ) ندوب هنتخ  ندرک  تین  فاوط  تابجاو  تسا . هجح  يذ  رخآ ) ات 
رجح نداد  ماجنا  یپ  رد  یپ  ار  اهرود  ندز  مامت  طوش )  ) رود تفه  ندرک  متخ  دوسالارجح  نکر  هب  ندومن  عورش  دوسالارجح  زا  ندب  و 
تمس رد  ار  هبعک  نتـشاد  جراخ  ناورذاش ) هبعک ، راوید  هبعک ، نورد   ) نآ يازجا  هبعک و  زا  ار  ندب  ندرک  لخاد  اهرود  رد  ار  لیعامـسا 

( تسا قرـش  هب  برغ  زا  عبرم و  هن  تسا  لکـش  یـضیب  هبعک  فاوط  نیاربانب  ندرکن . هبعک  هب  تسار  هناش  ای  تشپ  ای  ور   ) نداد رارق  پچ 
دودح 26/5 هناخ  راوید  زا  هلصاف  نیا  ندوب . میهاربا  ماقم  هبعک و  نیب  هلصاف  رد  ینعی  ندز . رود  فاوط ) زاجم  هدودحم   ) فاطم رد  ( . 3)

يا هیشاح  اب  تیب  فارطا  نیمز  يور  رب  و  تسا ) عارذ  رجح 6/5  راوید  زا  فاطم  دح  رجح ، فرط  زا  و   ) دشاب یم  رتم ) دودح 13   ) عارذ
رارطضا لاح  رد  ای  هیقت  لاح  رد  میهاربا ) ماقم  تشپ  رد   ) دح نیا  زا  جراخ  رد  فاوط  اهقف  یخرب  رظن  هب  هتشگ . صخشم  هایـس  گنـس  زا 

اپ ندوب  هدایپ  فاوط  تابحتـسم  تسا . حیحـص  دـشاب ) ظوفحم  نانآ  لاصتا  ًافرع  هک  يدـح  ات   ) ناگدـننک فاوط  ماحدزا  تروص  رد  اـی 
ندرک سم  ار  دوسالارجح  نتـشادرب  کچوک  ار  اه  مدق  ندروآ  ياج  هب  رهظ  عقوم  نتخادنا  ریز  هب  مشچ  ندوب  هناخ  کیدزن  ندوب  هنهرب 
مکـش ندوشگ و  تسد  هبعک  راوید  رب  راجتـسم  رد  متفه  طوش  رد  ندوب  لوغـشم  تاولـص  ریبکت و  لیلهت و  نآرق و  اـعد و  هب  ندیـسوب  و 
يددع شیرق  دزن  فاوط  فاوط 1 . تاهورکم  ندناوخ . ینامی  نکر  رد  لیعامسا و  ربارب  هبعک و  ِرد  ربارب  رد  ار  هدراو  ياهاعد  ندنابسچ 

ماب رب  نداتسیا  اب  . 3 نادرم . يارب  . 2 لامآلا ) یهتنم  . ) دومرف ررقم  نینچ  ادخ  درک و  ررقم  طوش  تفه  بلطملادبع  ترـضح  سپ  تشادن ،
یعـضو و تکرح  تهج  هک  روط  نامه  دنور و  یم  پچ  فرط  هب  دنیآ و  یم  تسار  فرط  زا  ناگدـننک  فاوط  هک  دـید  ناوت  یم  هبعک 

تکرح اب  ماگمه  زین  فاوط  تسا ، یضیب  رادم  رد  همه  قرش و  هب  برغ  زا  همه  نآ  تارایـس  دیـشروخ و  تکرح  تهج  نیمز و  یلاقتنا 
زاین تجاح  ياـضق  هب  ندیـشون  ندروخ و  ( 1  ) نتـشاذگ هلطرب  هبعک . ) لیذ  نآرق ، سوماـق  . ) تسا یـضیب  قرـش و  هب  برغ  زا  تاراـیس 

هب فاوط  تباین  ندروآ  رد  ادص  هب  تشگنا  ندیدنخ و  ندرک و  هزایمخ  هرد و  نهد  نتفگ  نخس  اعد  تایآ و  ادخ و  رکذ  ریغ  هب  نتـشاد 
تاجرد نتفر  الاب  ندـشن  باذـع  ( - 2  ) فاوط شاداـپ  تفرگ . بیاـن  فاوط  يارب  ناوـت  یم  جرح  تقـشم و  تروـص  رد  اـهقف  هدوـمرف 

دـصق دیاب  فاوط  رد  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب  فاوط  هارمه  نتفای . هدنب  ندرک  دازآ  باوث  ناهانگ  ندـش  هدیـشخب 
. تسا ندمآ  رد  وا  نما  هانپ  رد  ادخ و  يوس  هب  زیچ  همه  زا  تسا  يزیرگ  هناخ  رود  نتشگ  هک  تشاد  نآ 

دهعلارخآ فاوط 

قیفوـت لاـعتم  دـنوادخ  زا  تسا  بحتـسم  اـج و  نآ  زا  تشگزاـب  عـقوم  رد  تسا  هبعک  هناـخ  یبحتـسم  فاوـط  عادو . فاوـط  َع ) ْل  ُر  ِخ  )
تمحر اب  هک  تشاد  دیاب  نیا  رب  تین  عادو  فاوط  رد  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب  و  همان ) تغل   ) ندرک بلط  تعجارم 

هب ار  اهنآ  هک  دنـشاب  یلامعا  لابند  هب  دـننک و  ادا  ار  یهلا  تابجاو  سپ  نیا  زا  هک  دوب  دـیاب  میمـصت  نیا  رب  دـننک و  یم  چوک  راـگدرورپ 
. دنک رت  کیدزن  قح  ترضح 

هضافا فاوط 

. دننک یم  چوک  هکم  هب  ینم  زا  فاوط  نیا  يارب  نوچ  دنیوگ  ار  جح  ترایز  فاوط  ِض ) ِا  )

فاوط لوا  فاوط 

( تسا فاوط  نیلوا  جح  اه و  هرمع  رد  هک  . ) دنیوگ ار  ترایز 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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دهع لوا  فاوط 

( همان تغل  . ) تسا هکم  هب  لوخد  عقوم  فاوط  ءاقل ، فاوط  مودق ، فاوط  تیحت ، فاوط 

هللا تیب  فاوط 

. هبعک هناخ  فاوط 

تیحت فاوط 

دهع لوا  فاوط  ك )  ) نامه َّي ) َت  )

لومحم لماح و  فاوط 

نمض دناوت  یم  لماح  دهد . تروص  ار  فاوط  وا  ات  دنک  لمح  دریگ و  تشپ  ای  هناش  رب  ار  يرگید  یترورـض  هب  یکی  هک  تسا  نانچ  نآ 
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنک فاوط  تین  دوخ  يارب  وا  لمح 

جح فاوط 

و ترایز » فاوط  ( » ك  ) یکی دوش : یم  ماجنا  رابود  و  نارق ) عتمت و  دارفا ،  ) جح کسانم  ماجنا  نمض  رد  تسا  هبعک  هناخ  بجاو  فاوط 
«. ءاسن فاوط  ( » ك  ) يرگید

مود فاوط 

( . تسا فاوط  نیمود  جح  هدرفم و  هرمع  رد  هک  . ) دنیوگ ار  ءاسن  فاوط 

نکر فاوط 

( تسا ینکر  بجاو  هک  . ) دنیوگ ار  ترایز  فاوط 

نانز فاوط 

( همان تغل  . ) تسا ءاسن  فاوط  نامه 

ترایز فاوط 

نیا نکر ، فاوط  هیـضرف ، فاوط  ضرف ، فاوط  لوا . فاوط  هب  موـسوم  هرمع ) و   ) جـح مسارم  رد  تسا  هللا  تیب  ینکر )  ) بجاو فاوـط 
: رد فاوط 

، هدرفم هرمع  . 1

یـصاصتخا مایا  زجب   ) تسا لاس  مایا  لوط  نآ  ماجنا  ناـمز  و  دریگ ، یم  تروص  مارحا  ساـبل  رد  مارحا و  زا  دـعب  هک  تسا  لـمع  نیمود 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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( . جح

، عتمت هرمع  . 2

يذ مهن  زور  زا  لبق  ات  تسا  لاوش  هام  لوا  زا  نآ  ماجنا  نامز  دریگ و  یم  تروص  مارحا  سابل  رد  مارحا و  زا  دـعب  هک  تسا  لـمع  نیمود 
. هجح

، جح . 3

چوک اب  هجح  يذ  مهد  زور  رد  مارحا ) زا  ندمآ  نوریب  ینم و  رد   ) ریـصقت ای  قلح  زا  دـعب  هک  تسا  ( 3 ( ) نارق عتمت و   ) جح لمع  نیمتفه 
ماـجنا ناوت  یم  زین  هجح ) يذ  مهدزاود  زور  رد   ) ینم زا  تعجارم  زا  دـعب  ار  فاوط  نیا  ( 4 . ) دریگ یم  تروص  هکم  هب  ینم  زا  هضاـفا ) )
لوقنم تایاور  قبط  . 2 دندرک . یم  رس  رب  فاوط  عقوم  نیشیپ  مایا  رد  و  تسا ) نایدوهی  يز  هک   ) تسا يزارد  هالک  بحتسم 1 . یلو  داد ،
موسوم زین  هضافا  فاوط  هب  شرگید  یماسا  رب  هوـالع  فاوط  نیا  اذـل  و  . 4 دارفا . جح  لمع  نیمشش  و  . 3 مالـسلا . ) مهیلع   ) نیموصعم زا 

قلح ماجنا  اب  نوچ  دریگ  یم  تروص  یلومعم ) سابل   ) مارحا سابل  ریغ  رد  فاوط  نیا  دریگ . تروص  دـیع  زور  نامه  رد  هک  تسا  تسا .
. دنیآ یم  نوریب  مارحا  سابل  زا  ریصقت ) ای  )

تنس فاوط 

بحتسم فاوط  ك ) ( ) َّن ُس  )

ردص فاوط 

هراوس نانچمه  ( » ربمایپ . ) هضاـفا فاوط  . 2 ص 169 ) ادـخ ، هناخ  هار  رد  همان ؛ تغل  . ) دـنیوگ ار  عادو  فاوط  . 1 ( 2 ( ) َد َص  ( ) 1 ( ) َص )
ص 29) ج 4 ، لوسر ، ترضح  خیراوتلا ، خسان  « ) دنیوگ زین  ردص  فاوط  ار  فاوط  نیاو  درک  هضافا  فاوط 

نابرع فاوط 

تـسیاب یم  دمآ  یم  هرمع  ای  جح  هب  راب  لوا  هک  سک  ره  ینعی  دهد ؛ ماجنا  سمح  سابل  رد  تسیاب  یم  یلهاج  جح  رد  برع  هک  یفاوط 
یم فاوط  سمح  ریغ  سابل  رد  رگا  دـشاب و  هدرک  هراجا »  » اـی و  هیراـع » « » سمح  » زا هک  دـهد  ماـجنا  يا  هماـج  رد  ار  دوخ  فاوط  نیلوا 

. دیامن فاوط  هنهرب  تسیاب  یم  دهدب  تسد  زا  ار  شسابل  تساوخ  یمن  رگا  دنکفا و  رود  هب  ار  نآ  تسیاب  یم  درک 

هرمع فاوط 

: هرمع کسانم  ماجنا  نمض  تسادخ  هناخ  بجاو  فاوط 

، عتمت هرمع  . 1

«. ترایز فاوط  ( » ك  ) مان هب  دراد  بجاو  فاوط  کی 

، هدرفم هرمع  . 2

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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«. ءاسن فاوط  ( » ك  ) مان هب  يرگید  و  ترایز » فاوط  ( » ك  ) مان هب  یکی  دراد ، بجاو  فاوط  ود 

ضرف فاوط 

( همان تغل  . ) دنیوگ ار  ترایز  فاوط  َف ) )

هضیرف فاوط 

( همان تغل  . ) دنیوگ ار  ترایز  فاوط  ِض ) َف  )

مودق فاوط 

دهع لوا  فاوط  ك )  ) نامه ُق ) )

اقل فاوط 

دهع لوا  فاوط  ك )  ) نامه ِل ) )

بحتسم فاوط 

ای طوش  ای 360  فاوط و  ای 360  هکم 52  رد  فقوت  مایا  رد  تسا  بحتـسم  دنا  هدومرف  و  تسا . هبعک  درگ  بجاو  ریغ  ندیدرگ  راب  تفه 
هدنز و نینمؤم  ناتـسود و  ناشیوخ و  دالوا و  رـسمه و  نیدلاو و  نیموصعم و  تباین  هب  فاوط  عادو ، فاوط  ندرک . فاوط  دنناوت  هچ  ره 
اب  ) تراهط یبحتسم  لوط  رد  دنا . هدش  یفرعم  بحتسم  زین  دسا  تنب  همطاف  هنمآ و  مشاه ، بلطملادبع ، هللادبع ، بلاطوبا ، نابانج  هدرم و 

. تسین طرش  ندوب ) عوضو 

عتمتم فاوط 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنک عتمت  هرمع  هک  سک  نآ  فاوط  ِّت ) َم  َت  ُم  )

هعتم فاوط 

( فاوط لیذ  یمالسا ، فراعم  گنهرف   ) عتمت هرمع  فاوط  ِع ) ُم  )

ءاسن فاوط 

سابل اب  فاوط  نیا  ( 3 . ) ناـنز فاوط  مود و  فاوط  هب  موـسوم  هرمع ) و   ) جـح مسارم  رد  تسا  هللا  تیب  ینکر ) ریغ   ) بجاو فاوـط  ِن ) )
: رد تسا و  مارحا  ریغ 

، عتمت هرمع  . 1

. درادن دوجو 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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، هدرفم هرمع  . 2

.3 جح . ) یـصاصتخا  مایا  زجب   ) تسا لاس  مایا  لوط  نآ  ماجنا  نامز  دریگ و  یم  تروص  ریـصقت  ای  قلح  زا  دـعب  هک  تسا  لمع  نیمـشش 
دعب هکم  هب  تعجارم  و  مهدزاود ) ای   ) مهد زور  ات  ینم  تابجاو  همتاخ  زا  دـعب  هک  تسا  ( 4 ( ) نآرق جح  عتمت و  جح   ) لمع نیمهد  جح ،

. دریگ یم  تروص  هورم  افص و  یعس  زا 

هلفان فاوط 

تسا یبحتـسم  ياه  فاوط  هلمج  زا  یتباین  فاوط  قوقح ) يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) عادولا فاوط  نوچ  دشابن  ضرف  هک  یفاوط  ِل ) ِف  )
. دوش یم  ماجنا  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم زا  تباین  هب  ای  نارگید و  زا  تباین  هب  هک 

بجاو فاوط 

. تسا ءاسن  ترایز و  فاوط  ود  زا  کی  ره 

عادو فاوط 

دهعلارخآ فاوط  ك )  ) ای ِم ) )

نیفاوط

. دنیوگ ار  ءاسن  ترایز و  فاوط  ود  َف ) َط  )

بیط

.2 همان . تغل  . 1 تسا . هرافک  بجوم  باکترا  تروص  رد  تسا و  مارحا  تامرحم  زا  تاـیرطع  بیط و  ندـییوب  لامعتـسا و  شوخ . يوب 
نیمهن . 4 ددرگ . یم  لالح  تسا  مارحا  تامرحم  زا  هک  نز  نآ ، زامن  ندـناوخ  فاوط و  نیا  ماجنا  اب  . 3 قوقح . يژولونیمرت  رد  طوسبم 

. دارفا جح  لمع 

هبیط

ص 117) نیفیرش ، نیمرح  همان ؛ تغل  . ) تسا هنیدم  مان  . 2 همان ) تغل  . ) تسا مزمز  مان  . 1 ِب ) )

هبیط

تاقیم ص 117 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  . 2 ص 36 ) یمالـسا ، راثآ  خـیرات و  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  . 1 ِب ) ِّي  َط  )
ص 167) ش 7 ، جح ،

هبیط

ص 167) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هنیدم  مان  ِب ) ْي  َط  )

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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هبیط

ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم  ص 67 ، تاقبط ، . ) تسا مزمز  مان  ِب ) ْي  َط  )

ظ

ایابظ

يامرگ هیلع ) هللا  تاولـص   ) هللا لوسر  ياعد  تکرب  هب  ناحبـس ، يادـخ  و  غاد ، مرگ و  نیمزرـس  ياـنعم  هب  تسا  هنیدـم  ياـه  ماـن  زا  (ظ )
( . ص 167 ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) دومن هفحج  هب  لقتنم  ار  نآ  دیدش 

الظ

( . ع ( ) ص 29 یحو ، نیمزرس  نکاما  رد  يریس   ) دنیوگ یم  الظ »  » ای هفص »  » ار نآ  هک  یبنلا  دجسم  یمیدق  تمسق  رد  ییوکس  ّل ) ُظ  )

لالظ

یبنلا دجـسم  زا  یـشخب  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا نامز  رد  ینالوط و  یتدم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ناسانـش  هنیدم  لقن  تایاور و  نومـضم  زا 
. تسا هدـش  ریبعت  هلظم »  » و لالظ »  » هب نآ  زا  هک  هدوب  ینابیاس  ياراد  نحـص ، یکیدزن  رد  لامـش و  تمـس  رد  یلـصا ) دجـسم  زا  نوریب  )

( . ص 102 ش 26 ، جح ، تاقیم  )

ع

رئاع

رئاع هوک  ك )  ) نامه

همصاع

ص 167) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 88 ؛ هسیفنلا ، قالعا  . ) درک ظفح  ار  راصنا  نیرجاهم و  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هنیدم  یماسا  زا  ِم ) ِص  )

هیفاع

ص 23) نیفیرش ، نیمرح  ص 55 ؛ هسیفنلا ، قالعا   ) تسا مزمز  یماسا  زا  (ي )

رقاع

ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم  . ) تسا مارحلا  دجسم  دافم  رد  ءایعش و  باتک  رد  روطسم  تسا ، هکم  یماسا  زا  َق ) )

فکاع

یموب دشاب . هبعک  هناخ  رواجم  هک  تسا  یـسک  فکاع  جح 25 )  ) دابلا هیف و  فکاعلا  ًءاوس  سانلل  هانلعج  يذـلا  مارحلا  دجـسملا  و  ِك ) )

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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( هرقب هیآ 125  جح  هیآ 25  لیذ  نایبلا ، عمجم  . ) هکم

هیلاع

نآ همه  رب  لمتشم  ای  هکم و  ات  دنک  زواجت  همر  زا  هک  یتمسق  نآ  ای  هفیرش و  عضاوم  هعساو و  دالب  رب  لمتشم  هک  زاجح  نیمزرس  . 1 ِي ) )
هناخ نآ  رد  هک  هنیدم  رد  يا  هلحم  مان  . 2 همان ) تغل  . ) دوش یم  تفای  هماهت  ات  دجن  فرط  زا  هک  هنیدم  ياه  يدابآ  اه و  هیرق  زا  یتمـسق 

تنوکس يا  هناخ  رد  لحم  نیا  رد  ار  هیرام  ترضح ، دیسر و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  هک  دوب  ریـضن  ینب  هلیبق  زا  ییاه 
ص 86) ج 1 ، مالسا ، خیرات  رد  هشیاع  شقن  . ) تسا فورعم  میهاربا  هبرشم  هب  هک  داد 

هعاطتسالا ماع 

. جح تدابع  يارب  ندش  عیطتسم  لاس  دیآ . یم  مهارف  جح  هب  نتفر  تعاطتسا  هک  یلاس  ِع ) ِت  ِا  ْل  ُم  )

رصحلا ماع 

ضرم صتخم  ار  رـصح  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دـنام و  زاـب  جـح  کـسانم  ماـمتا  زا  يراـمیب  تهج  هب  هبعک  رئاز  هک  تسا  یلاـس  َح ) ) 
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) مینادب

ابع

...( و ص 49 ؛ ش 5 ، جح ، تاقیم  . ) دننکفا شود  هب  هک  مارحا  زا  يا  هعطق  ءادر . َع ) )

طلتخم تدابع 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دراد یندب  یلام و  هبنج  ود  هک  تسا  یتدابع  ندرک  جح 

رادلادبع

ص هبعک ، . ) دـنداهن یم  شیوخ  نادـنزرف  رب  هبعک  هناخ  میرکت  میظعت و  تهج  هب  ماوقا  زا  یخرب  یلهاج  هرود  رد  هک  تسا  یمان  ّد ) ُد  َع  )
. دنتشاد رایتخا  رد  ار  هبعک  تنادس  تباجح و  بصنم  مالسا  روهظ  نراقم  هک  دندوب  يا  هفیاط  رادلادبع  ینب  و  ( 44

قیتع

قیتعلا تیب  ك )  ) نامه هبعک  َع ) )

جع

جث ك )  ) هیبلت هب  مدرم  دایرف  هجض و  ّج ) َع  )

لدع
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هبعک نهاریپ  ك )  ) يارب دوب  یمان  شیرق  نامز  رد  َع ) )

ارذع

زا اریز  تاروت ) رد   ) تسا هنیدـم  ياه  مان  زا  . 2 ص 148 ) ،ش 4 ، جح تاقیم  ص 63 ؛ یمالـسا ، راثآ  خیرات و  . ) هکم ياه  مان  زا  . 1 َع ) )
ش 7 ص جـح ، تاقیم  ص 117 ؛  نیفیرش ، نیمرح  . ) دیـسر هللا  لوسر  تسد  هب  ات  دش  دروخرب  تخـس  مالـسا  نانمـشد  اب  نیمزرـس  نآ 

(167

ءارع

هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هناخ  زا  ات  دش  یم  یعس  دوب و  هاتوک  هنیدم  رهـش  ياه  نامتخاس  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هنیدم  ياه  مان  زا  َع ) )
ص 167) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) ددرگن رتدنلب  عفترم و  ملسو ) هلآو 

برع

( . تسا یبرع  اهنآ  يردام  نابز  هک  تسا  یمدرم  همه  مان  نونکا  یلو   ) تسا برعلا  ةریزج  ای  ناتسبرع  یماس  موق  مدرم و  مان  الصا  َر ) َع  )
: هیقاب برع  هضرقنم و  برع  دننک . یم  میسقت  هتسد  ود  هب  یلک  روط  هب  ار  برع  نیخروم 

هدئاب برع  . 1

، میمَا سیدَـج ، مسَط ، توم ، َرْـضَح  یلوا ، مُهرُج  هِِقلامَع ، دومَث ، داع ، لـیابق  لـثم  دـنا ؛ هدوب  ماـس  لـسن  زا  لـصا و  برع  هضرقنم ، برع 
. دندوب هتفر  نیب  زا  مالسا  روهظ  زا  لبق  لیابق  نیا  همه  و  اروضَح . مْخَض ، دبع  لیبَع ، مساج ،

هیقاب برع  . 2

ناتسبرع و رد  تنوکـس  تبـسانم  هب  هک  دنتـسه  ییاه  برع  یلامـش » برع   » ای یناندع  برع  فلا  یناطحق . یناندع و  دنتـسه : هتـسد  ود 
قارع دودـح  ماش و  ياهزرم  ات  زاجح  دـجن و  هماهت و  رد  نایناندـع  دـنا . ) هبرعتـسم  برع   ) دـنا هدـش  برع  صلاخ ، لـیابق  اـب  ترواـجم 
روهظ نامز  رد  برع  گرزب  هتسد  ود  زا  یکی  و  دندوب ، نیـشن  نابایب  درگ و  ارحـص  فیقث ) شیرق و  زجب   ) نانآ رثکا  دنتـشاد و  تنوکس 

اهنآ اذلو  دنا  هدیناسر  مالسلا ) هیلع   ) ربمغیپ لیعامسا  ترضح  فالخا  زا  ناندع  نب  ّدَعَم  ِنبرازن  ِنبرَـضُم  هب  ار  اهنآ  تبـسن  دندوب . مالـسا 
ناتـسبرع نکاس  یبونج » برع   » ای یناحطق  برع  ب  دـنناوخ . یم  زین  یلیعامـسا  برع  يدَـعَم و  برع  يرازن و  برع  يرـضُم و  برع  ار 

ياه برع  هلمج  زا  جرزخ  سوا و  الثم   ) دندرک ترجاهم  ناتـسبرع  لامـش  هب  ناشیا  زا  یتمـسق  یلوق  هب  هدوب و  نمی  صوصخ  هب  یبونج 
نب بُرعَی  هب  ار  نایناطحق  تبـسن  دـندوب . ناـیناطحق  مالـسا  روهظ  ناـمز  رد  برع  گرزب  هتـسد  ود  زا  یکی  و  دنتـسه ) یناـطحق  یناـمی و 

. دنتسه هبرعتسم  هدوبن و  صلاخ  ياه  برع  وزج  زین  نانیا  یلوق  هب  اما  دنا و  هدیناسر  ماس ) دالوا  زا   ) ناطحَق

ناتسبرع

هک يروشک  تسا . یحو  نیمزرـس  هک  يروشک  تسا . اج  نآ  رد  هنیدم ) هکم و   ) ناهج نکاما  نیرت  سدقم  هک  تسا  يروشک  ُس ) َس ، )
رگید 2260000) یلقن  هب  و   ) دودح 2149690 یتحاسم  اب  ( 1  ) يدوعـس ناتـسبرع  روشک  دریگ . یم  تروص  نآ  رد  هرمع  جح و  لامعا 

رارق ایسآ  یبرغ  بونج  تمسق  نیرترود  رد  دهد و  یم  لیکشت  ار  ًابیرقت 54 ) و   ) ناتسبرع هریزج  هبش  تمسق  نیرت  گرزب  عبرم  رتمولیک 
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دودـح 18 یتیعمج  دـشاب و  یم  ناتـسا  هدزیـس  ياراد  هتفای و  لیکـشت  ریـسَع ) زاجِح و  ءاـسحَا ، دـَجن ،  ) شخب راـهچ  زا  روشک  نیا  دراد .
. تسا یجراخ  ياهروشک  ياه  هناخترافس  لحم  هدج  دشاب و  یم  یمسر  تختیاپ  ضایر  نآ و  ینید  تختیاپ  هکم  دراد . رفن  ( 2  ) نویلیم
سراـف و جـیلخ  هب  قرـش  زا  خرـس ، ياـیرد  هب  برغ  زا  تیوک ، قارع و  ندرا و  هب  لامـش  زا  نمی ، هب  بونج  زا  تسا  دودـحم  روشک  نیا 
، تسا هیباهو »  » بهذم دراد  جاور  یحو  سدـقم  نیمزرـس  رد  هزورما  هک  یبهذـم  يدوعـس  بهذـم  نامع . رطقو و  یبرع  هدـحتم  تاراما 

یفوـتم دـجن ، رد  هفینَح  يداو  رد  ِهْنیَیُع »  » رد يرمق  يرجه  ای 1115  دلوتم 1111   ) یمیمَت نامیلـس  نب  باهولادبع  نب  دـمحم  هب  بستنم 
لاس هب  وا  روهظ  ادتبا  يرـصب . يدـهم  دـمحم  خیـش  درگاش  دـجن و  ینابایب  ياه  برع  زا  هّیعْرد »  » رد يرمق  يرجه  ای 1207  لاس 1206 

فسأت هچ  و  اب 1 . دوب  هنییع »  » یـضاق هک  شردپ  دروآ و  نایم  هب  نیملـسم  هیلع  قفتم  دیاقع  لامعا و  هیلع  ینانخـس  هک  دوب  يرجه   1143
همانزور . ) دنـشاب یم  یجراخ  رفن  نویلیم  هک 4/5  . 2 یهلا ! یحو  طبهم  مالسا و  نیمزرـس  هب  يدوعـس »  » هفاضا صیـصخت و  نیا  تسا  راب 

،79 / 3 / 31 تاعالطا ، همانزور   ) دنتـسه یجراخ  نیرجاهم  اـهنآ  زا  رفن  نویلیم  هک 5/3  رفن  نوـیلیم   22 ص 12 ) ، 79 / 3 / 31 تاعالطا ،
لامعا زا  یتمـسق  راـکنا  هب  داد و  دوخ  هب  يرتشیب  تأرج  يرجه  لاس 1153  رد  ردـپ  گرم  زا  دـعب  درک  تفلاخم  يو  ص 8 . ) همیمض ،

رظن بلج  اب  اج  نآ  رد  يو  دیدرگ . هیعرد »  » كرهـش راپـسهر  دش و  هدنار  هنییع »  » زا يرجه  لاس 1160  رد  هک  نیا  ات  تخادرپ  یبهذـم 
نیدب دیدرگ و  یبهذم  ربهر  داد و  شرتسگ  ار  شیوخ  هیعاد  اه  يدوعس  یماظن  ياه  کمک  وترپ  رد  و  دوعس » نب  دمحم   » رهش نارمکح 

نبا  » دیاقع ياه  هناریو  ساسا  رب  تیباهو  تاداقتعا  ددرگ . يدوعس  ناتـسبرع  یمـسر  بهذم  تسناوت  نرق  ود  یط  رد  ( 1  ) هیباهو بیترت 
دلوتم « ) ِمیَق نبا   » وا درگاـش  یلبنح و  بتکم  رـسفم  رهاـظ و  ياـهقف  زا  يرمق ) يرجه  لاس 728  یفوتم  لاس 661 ، دـلوتم  « ) ینارح هّیمیَت 

دنوادـخ يارب  اهنآ  دنتـسه . هیمیت  نیدـلا  یقت  میلاعت  وریپ  عورف  لوصا و  رد  تسا و  هدـش  انب  يرمق ) يرجه  لاس 751  یفوتم  لاس 691 ،
ماما ربمایپ و  يارب  دوب  دای  ندرک  اپ  رب  دنرامش . یم  تعدب  دنبای  یمن  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  رد  هک  ار  هچنآ  دنلئاق . تیمـسج  تهج و 

. دنناد یم  كرـش  رفک و  ار  شترـضح  رازم  هب  نتـسج  كربت  ربمایپ و  زا  ندیبلط  تعافـش  يرای و  دـنناد . یم  مارح  ار  روبق  رب  انب  داجیا  و 
هب ار  نیملـسم  یمالـسا و  قرف  مامت  دننک . یم  داهتجا  بهاذم  نآ  فالخ  رب  ًانایحا  هکلب  دنناد  یمن  مزال  ار  هعبرا  بهاذـم  زا  یکی  دـیلقت 

ار ناشلام  هدرمـش و  اور  ار  ناشنوخ  هتخاس و  مهتم  كرـش  داحلا و  هب  ناشیا  زا  تعافـش  تجاح و  بلط  هللا و  ءاـیلوا  روبق  تراـیز  لـیلد 
لاس 1351 زا  تسا . دوعـس  لآ  هلـسلس  ندروآ  رب  رـس  خیرات  ناتـسبرع ، یتموکح  یـسایس و  خیرات  يدوعـس  تموکح  دـنا . هدرک  لالح 
. دوش یم  عورـش  هیباهو  شیادیپ  اب  خیرات  رد  نامدود  نیا  ییادـیپ  نایرج  تفای ) ار  ناتـسبرع  ناطلـس  ناونع  دوعـس  نبا  هک  يرمق  يرجه 

دجن تنطلس  هب  ار  اج  نآ  نارمکح  دوعس  نب  دمحم  دیدرگ ، هیعرد »  » راپـسهر يرجه  لاس 1160  رد  باهولادبع  نب  دـمحم  هک  هاگ  نآ 
هیعاد تسناوت  دـمحم  خیـش  مه  قفاوت  نیا  اـب  دومن و  ماـمتها  يو  تاداـقتعا  جـیورت  هب  توعد  نیا  شریذـپ  اـب  زین  مکاـح  درک و  عـیمطت 
هعطق هعطق  يدوبان و  دصق  هک  تیباهو  ياه  هدروآ  هناوتـشپ  هب  نرق  ود  یط  رد  دش  قفوم  دوعـس  لآ  مه  دهد و  شرتسگ  ار  دوخ  یبهذـم 

رد . 1 دندیـسر : تردق  هب  فلتخم  هرود  هس  یط  رد  جیردت  هب  فلتخم  ياهرهـش  هب  زات  تخات و  اب  دنتـشاد و  ار  ینامثع  تموکح  ندرک 
مدرم اب  گنج  يارب  ار  هیعرد »  » یلاها يرمق ) يرجه  یفوتم 1179   » دوعس نب  دمحم  دوب و  هیعرد »  » رد دوعـس  لآ  تردق  رقم  لوا ، هرود 

سپسو يرمق ) ياه 1179 1218  لاس  یط   ) لوا زیزعلا  دبع  شرـسپ  وا  زا  دـعب  دـیگنج . ءاسحا  دـجن و  یلاها  اب  اهراب  دـناوخ و  ارف  دـجن 
جیلخ هریزج و  هبش  رد  یتافرصت  فلتخم  ياه  نیمزرـس  هب  زات  تخات و  اب  يرمق ) ياه 1218 1229  لاس  یط   ) زیزعلا دبع  نب  ( 2  ) دوعس

دـندروآ و رد  دوـخ  فرـصت  رد  ار  زاـجح  هکم ، هنیدـم و  فرـصت  اـب  هک  نیا  اـت  ( 3  ) دندومن يرایـسب  ياهراتـشک  ودـنداد  ماجنا  سراف 
فیرش هک  دیسر  ياج  هب  ناشتردق  دنروآ و  رد  دوخ  فرصت  رد  ناج  لوه  زا  زاجح  هاشداپ  بلاغ  فیرـش  هک  دیـسر  ییاج  هب  ناشتردق 

هللا یلص   ) رمغیپ دنک  یم  تیاور  يراخب  ناطیـش . خاش  ای  نانآ 1 . بهذـم  درک و  يرگیباهو  هب  رهاظت  ناج  لوه  زا  زاجح  هاشداپ  بلاـغ 
يرتخد هون  وا  . 2 ص 231 . ) یباهو ، هقرف  . ) دـیآ یم  نوریب  اج  نآ  زا  ناطیـش  خاش  تساه و  هنتف  هلزلز و  ياـج  دـجن  دومرف : هلآو ) هیلع 
شردپ نامرف  هب  دوعـس  يرمق  لاـس 1216  رد  هلمج  زا  . 3 یبهذم . ) یـسایس  دـنویپ  لصاح  ینعی   ) دوش یم  مه  باهولادـبع  نب  دـمحم 
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دینارذگ و غیت  مد  زا  ار  يرایـسب  مدرم  ریدغ  دیع  زور  رد  درک و  نآ  هب  يا  هناریگلفاغ  هلمح  البرک  رهـش  یلیطعت  زا  هدافتـسا  اب  زیزعلادبع 
و  ) لاس نیمه  رد  اهنآ  دش . ) هدرب  تراغ  هب  اه  هنیجنگ  هدـنک و  ياج  زا  حیرـض  ناریو ، ماما  ربق  . ) تخاس ناریو  ار  هعیـش  هسدـقم  نکاما 

هکم رب  گنج  نودب  يرمق  لاس 1218  مرحم  رد  دنتشگزاب . هدروخ  تسکش  اما  دندرک  هلمح  فجن  هب  يرمق ) ياه 1221 و 1222  لاس 
و ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هاگداز  هبقو  هجیدخ  ترضح  بلاطوبا و  ترضح  بلطملادبع و  ترضح  هاگراب  هبقو و  دنتفای  تسد 

هسدقم رباقم  هنیدم  فرصت  اب  زیزعلادبع  نبدوعس  يرمق  لاس 1220  رد  دندرک . بارخار  مزمز ) هبق  هلمج  زا   ) هبعک فارطا  ياه  هبق  رگید 
، ینامثع تلود  ماجنارس  داد . تیمسر  زاجح  رد  ار  دومن . تراغ  ار  يوبن  فیرش  هاگراب  ریاخذ  بیرخت و  ار  هعیش  همئا  هاگراب  ناریو و  ار 
ار برع  ینابلآ و  كرت و  نازابرس  زا  بکرم  یشترا  اشاپ  میهاربا  درک . ناشیا  يزادنارب  رومأم  ار  اشاپ  یلع  دمحم  رـصم  دیدج  نارمکح 
ار نآ  دش و  هنیدـم  دراو  عبنی  ردـنب  زا  يرمق  لاس 1227  رد  سوسوط  تشاد . مازعا  زاجح  يوس  هب  اـشاپ  سوسوط  شرـسپ  یهدـنامرف  هب 

درک دجن  ریخست  رومأم  ار  شرگید  رـسپ  اشاپ ، میهاربا  دشن . هیعرد »  » حتف هب  قفوم  اما  تسکـش  مه  رد  ار  هکم  نویباهو  تمواقم  دوشگ و 
دمحم  » طسوت ندش  بوکرس  زا  دعب  دوعس  لآ  مود ، هرود  رد  . 2 دش . فرصتم  ار  دوعس  لآ  تختیاپ  هیعرد »  » يرمق لاس 1233  رد  وا  و 

زاغآ دمحم » نب  هللادبع  نب  یکُرت   » ندروآ رب  رس  اب  ضایر  رد  دوعس  لآ  تموکح  دنتفرگ و  ناج  هرابود  یناهن  ياه  کمک  اب  اشاپ » یلع 
لاـس 1249 رد   ) نوچ داد و  لیکـشت  يا  هنوگ  تلود  ضاـیر »  » رد بارعا  زا  یعمج  نتخاـس  هارمه  اـب  يرمق  لاس 1235  رد  وا  دـیدرگ .

دروم تموکح  دیـشر  لآ  تسد  هب  ضایر  اه ، يدوعـس  یگناخ  گنج  تلع  هب  هک  نیا  ات  دندرک ، تموکح  نت  دنچ  تشذگ  رد  يرمق )
لاس رد  ضایر  موس ، هرود  رد  . 3 داتفا . دندوب ) هداد  رارق  تختیاپ  ار  لئاح »  » دنتشاد تماقا  رَّمَـش  لبج  رد  هک  « ) دجن  » رد ینامثع  تیامح 

هتفرگ سپ  دیـشر  لآ  زا  يرمق ) يرجه  یفوتم 1373  دلوتم 1293 ، « ) دوعس نبا   » هب روهـشم  دوعـس » نب  زیزعلا  دبع   » طسوت يرمق   1319
هیباهو و ماما  ار  دوخ  هک  دوعس  نبا  دش . يو  میلست  يرمق ) لاس 1322  هب   ) دجن مامت  دیشر ) نب  زیزعلا  دبع   ) دجن ریما  رب  وا  هبلغ  اب  و  دش .
زا ار  ینامثع  شترا  يرمق  لاس 1326  رد  دیناسر و  لتق  هب  داد و  یعطق  تسکـش  ار  دیـشر » نبا   » يرمق لاس 1324  رد  دناوخ ، دـجن  ریما 

دجن لقتـسم  نارمکح  ناونع  هب  ار  دوعـس » نبا   » اـیناتیرب لوا ، یناـهج  گـنج  رد  دـنار . نوریب  اـسحا »  » زا يرمق  لاس 1331  رد  و  دـجن » »
درک و بولغم  ار  هکم ) فیرش   ) نیـسح کلم  دوعـس » نبا   » لوا یناهج  گنج  زا  سپ  دومن و  يو  هب  يدایز  یلام  ياه  کمک  تخانش و 
ار دوخ  تشگ  طلسم  زاجح  رد  نایمشاه  تلود  رب  يرمق  لاس 1343  رد  نوچ  و  تخادنارب . ار  دیـشر » لآ   » يرمق لاس 1340  رد  دنار و 

هکم ترایز  ناهج  ناناملسم  رظن  بلج  يارب  دومن و  مالعا  يدوعس » ناتسبرع   » هاشداپ يرمق  لاس 1351  رد  دجن و  زاجح و  هاشداپ  ًامسر 
یـسراف فراعملا  ةریاد  بایترالا ، فشک  همجرت  ص 298 ؛  نایدا ، خـیرات  یلا 190 ؛  ص 170  هکم ، خـیرات  . ) تخاس دازآ  ار  هنیدـم  و 

( . یباهو هقرف  ش 337 ، مالسا ، بتکم  طوبرم ، نیوانع  لیذ 

شرع

( . ص 36 یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 142 ؛ ش 4 ، ص 219 ؛ ش 2 ، جح ، تاقیم   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  َع ) ُع  ( ) ُر ُع  )

هللا شرع 

ص 92) ش 212 ، جح ، تاقیم   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  ُش ّال ) َع  )

تافرع

یلا 24)  ) دودح 20 فیاط  هکم و  نیب  تسا  يراومه  عیسو و  يارحـص  نابایب و  تافرع  يداو  هرقب 198 )  ) تافرع نم  متضفا  اذاف  َر ) َع  )
هدـش هطاحا  دـننام  یناکلپ  راد و  بیـش  ياه  هوک  اـب  فرط  ره  زا  تاـفرع  همحرلا . ) لـبج  هنماد  رد  عقاو   ) هکم یقرـش  بونج  يرتمولیک 
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تافرع ( 1 . ) دنا هتـشون  لیم  ود  رد  لیم  ود  ار  نآ  ضرع  لوط  دـنا و  هدرک  رکذ  عبرم  رتمولیک  تشه  دودـح  ار  يداو  نیا  تحاسم  تسا .
اهقف رظن  هب  و  تسا ) مرح  زا  جراخ  نآ  هدـمع  شخب   ) تسا مرح  هدودـحم  زا  جراـخ  هک  تسا  یفقوم  اـهنت  تسا و  جـح  فقاوم  زا  یکی 

برغم تمس  رد  دنشاب . یم  تافرع  تادح  رس  كارا ) زاجملاوذ ، هرمن ، هنرع ، هیوث ، ياه  مان  هب   ) تافرع يارحص  فارطا  رد  عضوم  دنچ 
عیسو هنماد  ار  تافرع  قرشم  رسارس  دننک . یم  صخشم  ار  تافرع  دودح  دایز  هلـصاف  اب  يرتم  هرانم 5  ود  لامش  تمس  زا  هرمن و  دجسم 

ولج برغم  تمـس  هب  یمک  مه  سوق  نیا  یلامـش  هلابند  هتفر و  شیپ  فیاط  هار  اـت  سوق  نیا  بونج  رد  هدرک و  روصحم  یلکـش  یـسوق 
رد رتمولیک  ای 13  ای 12  لوط 11  یتح  ای  رتمولیک  رد 2  رتمولیک  ضرع 2  لوط و  نوچ  دـنا ؛ هدرک  رکذ  زین  يرگید  ماقرا  لبج 1 . ات  هتفر 
رد فوقو  ( » ك  ) جـح لاـمعا  زا  لـمع  نیموـس  تسا و  تاـفرع  رگید  دـح  یبوـنج  هنماد  هک  همحرلا  رتـمولیک . اـی 8/5  اـی 8  ضرع 6/5 
هب تسا  هفرع  عمج  تافرع  هیمـست  زور . ) نیمه  یعرـش  بورغ  اـت  هجح  يذ  مهن  زور  رهظ  لوا و  زا  نآ  رد  فقوت  ینعی   ) تسا تاـفرع »

هیلع  ) مدآ ترـضح  ادـخ . هب  تفرعم  يارب  تسا  هداـمآ  رایـسب  طـیحم  تسا . فـقوم  نیا  يدـنلب  تعفر و  تهج  زا  يدـنلب . هوـک و  ینعم 
هب ار  اه  تما  اج  نیا  رد  لیئربج  ترضح  دنیامن . یم  فارتعا  ناشدوخ  هانگ  هب  هطقن  نیا  رد  نایجاح  دومن . فارتعا  هطقن  نیا  رد  مالسلا )
یم جـح  لامعا  دروم  رد  لیئربج  ناـیب  ماـگنه  اـج  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  درک . یفرعم  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح 

. دیدرگ فراع  شا  هفیظو  هب  تبـسن  شدنزرف  هرابرد  ندید  باوخ  اب  اج  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  تفرع .» تفرع  : » دومرف
هب دندیدرگ . فراع  مه  هب  تبسن  دنتفای و  ار  رگیدکی  اج  نیا  رد  ییادج  طوبه و  زا  دعب  مالـسلا ) امهیلع   ) اوح ترـضح  مدآ و  ترـضح 

( ربص ینعم  هب   ) تاـفرع ناـکم  نیا  هطقن ) نیا  هب  ندیـسر  يارب  ناـیجاح  ربـص  تلع  هب  اـی  و   ) هطقن نیا  رد  فوقو  رب  ناـیجاح  ربـص  تلع 
. دش هدیمان 

هفرع

هدناوخ مه  همحرلا  لبج  هک  رتم  عافترا 60  هب  تاـفرع  هوک  زارف  رب  تسا  یلت  . 2 ص 20 ) تاقبط ،  ) تافرع ك )  ) نیمزرـس . 1 ِف ) َر  َع  )
ۀجح . ) دننک یم  فوقو  تافرع  رد  جـح  مسارم  رد  جاجح  نآ  یط  هک  هجح  يذ  مهن  زور  . 3 قوقح ) يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) دوش یم 

ص 80) قیلاعت ، ریسافتلا ،

هنرع

ص 180 جح ، رارسا  هفسلف و  . ) دنک یمن  تافرع  زا  تیافک  هطقن  نیا  رد  ندنام  تسین و  فقوم  ءزج  اما  تسا  تافرع  دودح  زا  ِن ) َر  ُع  )
هلئسم 365) جح ، کسانم   ؛

برع سورع 

( عطاق ناهرب  یسیفن ، جاردننآ ، يدیشر ، ياه : گنهرف   ) تسا همظعم  هکم  زا  هیانک 

شورع

تاقیم ص 36 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) هکم ياه  مان  زا  . 2 ص 142 ) ش 4 ، جح ، تاقیم  یـسیفن ؛  گنهرف  . ) هکم ياه  هناخ  . 1 َع ) ُع  )
ص 142) ش 4 ، جح ،

ضورع
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هنیدم . 2 ص 15 ) هکم ، خیرات  همان ؛ تغل  . ) تسا نآ  یلاوح  هکم و  . 1 دوش . یم  يراج  نآ  رب  لیس  هک  ییاه  یتسپ  ياراد  نیمزرـس  َع ) )
ياه هراـنک  هب  هک  تسا  دـجن  هلاـبند  رد  برعلا و  ةریزج  هبـش  زا  یتسمق  . 3 ص 117 ) نیفیرـش ، نیمرح  هماـن ؛ تغل  . ) تسا نآ  یلاوح  و 

. نآ یلاوح  نامع و  ءاسحا و  همامی و  رب  تسا  لمتشم  هدش و  یهتنم  سراف  جیلخ 

يرع

هللا یلـص   ) ادخ لوسر  زا  دـعب  هک  تهج  نآ  زا  دـنرب ) یم  هانپ  اهنآ  هب  افعـض  هک  یگرزب  نادرم  ینعم  هب   ) تسا هنیدـم  ياه  مان  زا  ار ) ُع  )
ش جح ، تاقیم   ) دنشاب هتشاد  يدنمتاعس  یگدنز  ترضح  نآ  هانپ  رد  ات  دندروآ  هنیدم  هب  ور  يدایز  فعضتسم  مدرم  ملـسو ) هلآو  هیلع 

ص 167) ، 7

شیرع

ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) هکم ياه  مان  زا  . 2 یسیفن ) گنهرف  . ) هکم ياه  هناخ  . 1 َع ) )

نارکسع

( یسیفن گنهرف  همان ؛ تغل  . ) ینم هفرع و  َك ) َع  )

هلیسع

هلیسع هاچ  (ك )

هلماک هرشع 

هک نایجاح  هزور  هد  زا  هیانک  هرقب 169 )  ) ۀلماک ةرشع  کلت  يدهلا ... نم  رسیتسا  امف  مت  رـصحا  ناف  ةرمعلا هللا  جحلا و  اومتا  و  ِر ) َش  َع  )
( تاغللا ثایغ  گنهرف  . ) دنرادن ینابرق  تردق  هک  تسا  یناسک  رب  مکح  نیا  جح و  زا  دعب  زور  تفه  دنراد و  جح  مایا  رد  زور  هس 

رفصع

رفصع هایگ  (ك )

همصع

ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم  ص 60 ؛  یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا مزمز  یماسا  زا  ِم ) ِص  َع  )

هبقع

هبقع العف  دوش . یم  یمر  جح  کسانم  رد  هک  تسا  هدش  عقاو  يا  هرمج  لحم  نیا  رد  هک  ینم  هکم و  نیب  عقاو  تسا  يا  هیحان  ِب ) َق  َع  )
ص ج 4 ، نیفیرـش ، نیمرح  يامنهار  . ) دوش یم  هبقع  هرمج  هب  فرـصنم  دوش  یم  هتفگ  قلطم  روط  هب  رگا  هدش و  مَلَع  رخآ  ناطیـش  يارب 

( یسراف فراعملا  ةریاد  یسراف ؛ گنهرف  106 ؛ 
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يرخا هبقع 

يرخالا ةرمج  ك )  ) نامه

یلوا هبقع 

یلوالا ةرمج  ك )  ) نامه

یطسو هبقع 

یطسولا ةرمج  ك )  ) نامه

قیقع

قیقع يداو  (ك )

ظاکع

ظاکع رازاب  ك )  ) نامه

مرح میالع 

مرحلا باصنا  ك )  ) نامه

مالسا ملع 

هناشن تمالع و  ار  هناخ  نآ  ناحبـس  دنوادخ  ًاملع ،» مالـسالاب  یلاعت  هناحبـس و  هلعج  و   » هغالبلا جهن  لوا  هبطخ  رد  جح  زا  يریبعت  َل ) َع  )
ص 32) هغالبلا ، جهن  . ) داد رارق  مالسا 

نیملع

هماـنرب جـح  . ) دوش یم  هتفگ  زین  نیمزأـم  هک  تسا  ینم  هکم و  نیب  رعـشم و  تاـفرع و  نیب  رد  عـقاو  ياـنگنت  ود  دارم  ًارهاـظ  . 1 َم ) َل  َع  )
رد دوش . یم  هتفگ  هیبیدح ) ای   ) نیملع هک  تسا  ییاج  دشاب ) هدج  بناج  زا  هک   ) برغم فرط  زا  هکم  مرح  دودـح  . 2 ص 431 ) لماکت ،

هدزاود هدودحم و  زاغآ  هناشن  تمالع و  ناونع  هب  هدش  اپ  رب  نیمز  يور  رگیدکی  لباقم  رجآ ) چگ و  زا   ) هاتوک هداس و  نوتـس  ود  نیملع 
، دـییایب هکم  هب  ام  اب  ص 189 ؛  جـح ، بادآ  ماکحا و  ص 134 ؛ هرمع ، جـح و  ص 53 ؛ جح ، کسانم  حیـضوت  . ) دشاب یم  هکم  هب  دورو 

ص 28)

مرح نیملع 

مرحلا باصنا  ك )  ) نامه مرح  میالع 

مد هیلع 
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. دنک ینابرق  دیاب  مرح  مارحا و  لاح  رد  مارح  باکترا  تلع  هب  هک  تسا  یسک  َد ) ِه  َل  َع  )

رامع

( همان تغل   ) ندرازگ هرمع  ّم ) ُع  )

ترامع

هبعک بصانم  ك )  ) زا َر ) ِع  )

هرمع

هبعک ترایز   ) ادخ هناخ  ترایز  رد  تسا  یصاخ  کسانم  لامعا و  ماجنا  اهقف  حالطـصا  رد  هرقب 196 )  ) ةرمعلا هللا جـحلا و  اومت  و  َِر ) ُع  )
راب کی  فلکم  رمع  لوط  رد  دریگ و  یم  تروص  جـح  اب  طابترا  رد  هک  تسا  یتابجاو  زا  هرمع  هصوصخم . ) کسانم  بادآ و  اـب  تسا 

. ددرگ یم  بجاو  هدرفم  هرمع  ای  عتمت و  هرمع  تروص  هب 

هرمع هیمست 

اب دـنوش  یم  فرـشم  همظعم  هکم  هب  ترایز  دـصق  هب  هک  یناسک  يداـبآ . . 1 ياـنعم :  هب  تراـمع  هملک  زا  هتفرگ  رب  تـسا  یناوـنع  هرمع 
. تسا جح  رب  هفاضا  هرمع  و  تدایز . . 2 تسا . هللا  تیب  ندوب  دابآ  ثعاب  هرمع  ای  هدش و  نآ  نارمع  بجوم  دوخ  عامتجا 

هرمع نامز 

ینعی دننک  یم  ادیپ  عتمت  جح  تعاطتسا  هک  تسا  یناسک  يارب  نآ  ماجنا  عتمت  هرمع  . 1 دراد : دوجو  هرمع  عون  ود  جح ، ماسقا  هب  هجوت  اب 
یم هجحیذ  مهن  زور  زا  لبق  ات  لاوش  هام  لوا  زا  عتمت  جـح  زا  شیپ  دـشاب و  یم  نآ ) یلاوح  نینکاس  هکم و  یلاـها  ریغ   ) قاـفآ لـها  يارب 

هکم و یلاـها  يارب  ینعی  تسا ، نارق  دارفا و  جـح  ناـش  هفیظو  هـک  تـسا  یناـسک  يارب  نآ  ماـجنا  هدرفم ، هرمع  . 2 دریگ . تروص  دـناوت 
ماـیا زا  ریغ  . ) دریگ تروـص  دـناوت  یم  لاـس  لوـط  رد  و  نـکمت ) تروـص  رد   ) جـح ماـجنا  زا  دـعب  هـک  دـشاب ، یم  نآ  یلاوـح  نینکاـس 
ینکر تابجاو  زا  یعـس  تراـیز و  فاوط  مارحا و  ینکر ، بجاو  . 1 دراد : تابجاو  عون  ود  تدابع  نیا  هرمع  تابجاو  جـح ) یـصاصتخا 

ود توافت  دنتـسه . ینکر  ریغ  تابجاو  زا  ءاسن  فاوط  زامن  ءاسن و  فاوط  تراـیز و  فاوطزاـمن  ریـصقت و  ینکر ، ریغ  بجاو  . 2 دنتسه .
زا ادج  ناوت  یم  ار  هدرفم  هرمع  . 2 دوش . ماجنا  جح  رهشا  رد  دیاب  عتمت  هرمع  یلو  درادن  جح  ياه  هام  هب  صاصتخا  هدرفم  هرمع  هرمع 1 .

هرمع یلو  دـشاب  یم  ءاسن  فاوط  زامن  ءاسن و  فاوط  ياراد  هدرفم  هرمع  . 3 دوش . یم  ماجنا  جح  هارمه  عتمت  هرمع  یلو  دروآ  اج  هب  جـح 
درادن و دوج  رایتخا و  نیا  عتمت  هرمع  رد  یلو  ریـصقت ، قلح و  ماجنا  نیب  تسا  ریخم  درم  هدرفم  هرمع  رد  . 4 درادن . ار  لمع  ود  نیا  عتمت 

هرمع ندرک  مامت  نمـض  دیاب  دنک و  یم  دساف  ار  هرمع  یعـس ، زا  غارف  زا  لبق  یـسنج  شزیمآ  هدرفم  هرمع  رد  . 5 دومن . ریصقت  دیاب  طقف 
. دنا هتسناد  ثحب  فرح و  لحم  ار  نآ  داسف  عتمت  هرمع  رد  اما  دومن  هداعا  ار  نآ 

یبابحتسا هرمع 

دیکات بابحتسا  بجر ، هام  رد  و  قافآ ، لها  هچ  هکم و  لها  هچ  ناهج  ناناملـسم  همه  يارب  تسا  بحتـسم  هک  تسا  هدرفم  هرمع  ِت ) ِا  )
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. دراد دکؤم 

مالسالا ةرمع 

ص 9) جح ، هلدا  کسانم ، رارسا ،  ) تسا نیتسخن  هرمع  ْل ) ُت  َر  َع  )

دارفا هرمع 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنیوگ ار  هدرفم  هرمع  ِا ) )

همکا هرمع 

ناـمتخاس زا  ریبز  نب  هللادـبع  نوـچ  هک  تسا  نآ  ناـیکم  دزن  یمکا  هرمع  هشیر  هکم . لـها  دزن  بجر  هاـم  متفه  تسیب و  هرمع  ِم ) َك  َا  )
زور هعقاو  نیا  تسب و  مارحا  اج  نآ  زا  دیـسر و  همکا »  » لحم هب  ات  دـندوب  وا  هارمه  هکم  لـها  درازگ و  يا  هرمع  تخادرپب  سدـقم  هبعک 

ص 179) ریبج ، نبا  همان  رفس  . ) دوب بجر  هام  متفه  تسیب و 

التب هرمع 

ص 29) ج 3 ، دئارفلا ، ةرئاد  عماج ؛ گنهرف  . ) تسا جح  نودب  هرمع  َب ) )

عوطت هرمع 

یبابحتسا هرمع  ك )  ) نامه ُّو ) َط  َت  )

عتمت هرمع 

قافآ لها  صوصخم  ینعی   ) دوش یم  بجاو  عتمت  جح  ندـش  بجاو  اب  هک  ادـخ  هناخ  ترایز  رد  تسا  یـصوصخم  لامعا  مان  ُّت ) َم  َت  )
یناسک يارب  هرمع  نیا  بوجو  نیاربانب  دـشاب . ) یم  رتمولیک  ای 87  یعرش  خسرف  زا 16  شیب  هکم  ات  اهنآ  نطو  هک  یناـسک  ینعی  تسا ،

جح لاس  نامه  رد  دیاب  تسا و  طابترا  رد  عتمت  جح  اب  هک  اج  نآ  زا  هرمع  نیا  عتمت  هیمـست  دـننک . یم  ادـیپ  ار  عتمت  تعاطتـسا  هک  تسا 
هام لوا  زا  ینعی   ) تسا جـح  رهـش  هرمع  نیا  صوصخم  تقو  عتمت  نامز  تسا . هدـش  هدـیمان  عتمت  هرمع  دریگ  ماجنا  نآ ) زا  لـبق  و   ) عتمت
نیا تابجاو  عتمت  لامعا  تسین . زیاج  راب  کی  زا  شیب  صاخ  نامز  نیا  یط  لمع  نیا  ماجنا  و  هجح ) يذ  مهن  زور  رهظ  زا  لـبق  اـت  لاوش 
راـب تفه  هبعک  هناـخ  رود  مارحلا  دجـسم  رد  تراـیز ، فاوط  . 2 ندــش . مرحم  تاـقیم  رد  مارحا ، . 1 ( : 1  ) زا دـنترابع  بیترت  هـب  هرمع 

دجسم بنج  هورم ، افص و  یعـس  . 4 ندـناوخ . زامن  تعکر  ود  میهاربا  ماقم  تشپ  مارحلا  دجـسم  رد  تراـیز ، فاوط  زاـمن  . 3 ندیدرگ .
يرادقم هورم ) رد  مارحلا  دجسم  بنج  الومعم  و   ) هکم رد  ریصقت ، . 5 ندومن . تشگرب  تفر و  راب  تفه  هورم  افص و  هوک  ود  نیب  مارحلا 

هرمع مارحا  ناوت  یم  اهنآ  زا  یکی  رد  هک  ییاه  ناکم  عتمت  تاقیم  نتفرگ . اپ  ای  تسد  نخان  زا  يرادقم  ای  ندیچ  تروص  ای  رـس  يوم  زا 
يداو هنیدـم 4 . بونج  رد  هفیلحلا ، وذ  هکم 3 . یقرـش  بونج  رد  ململی ، هکم 2 . یبرغ  لامـش  رد  هفحج ، . 1 زا : دـنترابع  تسب  ار  عتمت 

، هناخ لح 8 . عضوم  نیرت  کیدزن  لحلا ، یندا  . 7 ل )  ) تاقیم اب  يذاحم ، هکم 6 . قرش  رد  لزانملا ، نرق  هکم 5 . یقرش  لامش  رد  قیقع ،
(2  ) ناکدوک يارب  هکم  رد  خف ، هناگجنپ 9 . ياه  تاقیم  زا  هکم  هب  ندوب  رت  کیدزن  تروص  رد 
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عتمت هکم و 

لامعا رتشیب  حیـضوت  دروم  رد  . 1 عتمت ) جـح  لامعا  يارب  ندـش  مرحم  نامز   ) هجح يذ  متـشه  زور  ات  عتمت ، هرمع  لامعا  همتاـخ  زا  دـعب 
تمـسق ای  هطوبرم و  نیواـنع »  » زا کـی  ره  هب  دـینک  عوجر  اـه  تاـقیم  دروم  رد  . 2 هطوبرم . نیواـنع »  » زا کـی  ره  هب  دـینک  عوجر  هرمع 

رد طوــسبم  . ) دوــش هـتفرگ  هـنارعج  زا  مارحا  هـک  يا  هرمع  ِن ) ُِج  ( ) ِن ّر  ِع  ِج   ) هـنارعج هرمع  تـسین . زیاــج  هــکم  زا  جورخ  تاــقیم .» »
( قوقح يژولونیمرت 

هیبیدح هرمع 

. هیبیدح ك )  ) حلص داقعنا  تلع  هب  دنام  فقوتم  دشن و  هدروآ  اج  هب  هک  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  يا  هرمع  مان 

هیبجر هرمع 

ماما زا  هلمج  زا  تسا . هدش  رکذ  يرایسب  تلیـضف  هام  نیا  هرمع  يارب  دریگ . تروص  بجر  هام  رد  هک  يا  هدرفم  هرمع  ترهـش  ِّي ) َج  َر  )
. تسا بجر  هرمع  اه  هرمع  لضفا  هک  تسا  لوقنم  مالسلا ) هیلع   ) مهن

حلص هرمع 

اضق هرمع  ك )  ) نامه

صاصقلا هرمع 

اضق هرمع  ك )  ) نامه ِق ) )

اضق هرمع 

ياج هب  ( 1 ( ) باحـصا قافتا  هب   ) يرجه متفه  لاـس  هدـعق  يذ  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هک  تسا  يا  هرمع  ماـن  َق ) )
یفالت هب  نوچ  صاصقلا  ةرمع  . 2 دش . ماجنا  هیبیدح  حلص  ساسارب  نوچ  حلصلا -  ةرمع  . 1 تسا . فورعم  مه  يرگید  یماسا  هب  دروآ و 
ماجنا يرجه )  ) متفه لاس  رد  هرمع  هک  دـش  هیـضق )  ) نامرف مکح و  هیبیدـح ، حلـص  رد  نوچ  هیـضقلا  ةرمع  . 3 دش . ماجنا  هیبیدح  حـلص 

لاس هب  نآ  يارجا  دندش و  هرمع  يادا  يارب  لوسر  ترضح  دورو  زا  عنام  نیکرشم  يرجه  مشـش  لاس  رد  نوچ  اضقلا -  ةرمع  . 4 دریذپ .
هیبیدح رد  مشش  لاسرد  و  تسا ، مکح  ینعم  هب  اضق  زین  و  تسا ، مشـش  لاس  هرمع  ياضق  متفه  لاس  هرمع  ییوگ  دیدرگ ، لوکوم  رگید 

ص 170) همدقم ، ریسافتلا ، ۀجح  . ) دریگ ماجنا  متفه  لاس  رد  هرمع  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  مکح 

هیضق هرمع 

اضق هرمع  ك )  ) نامه

هلوتبم هرمع 

ص نارق ، هرمع  بادآ  یمالـسا ؛ فراعم  گنهرف  . ) نارق هرمع  هدرفم ، هرمع  دارفا ، هرمع  جح ، نودب  هرمع  ینعی  هدش  هدـیرب  هرمع  ِل ) َم  )
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ص 155) تیبلا ، جح  ص 20 ؛  لوا ، رتفد  هرمع ، جح و  همانگنهرف  ، 54

یبحتسم هرمع 

یبابحتسا هرمع  ك )  ) نامه

هدرفم هرمع 

مکح رد  . 2 ( 3 . ) دنا هکم  لها  . 1 هک : تسا  یناسک  يارب  ( 2  ) نآ بوجو  و  ادخ ، هناخ  ترایز  رد  تسا  یـصوصخم  لامعا  مان  ِد ) َر  ُم  )
نیمی و دهع و  رذن و  دـیق  رد  . 3 ( 4  ) دشاب یم  رتمولیک ) ای 87  لیم  ای 48   ) یعرش خسرف  زا 16  رتمک  هکم  ات  نانآ  لزنم  دـنا و  هکم  لها 
زا ادج  هک  اج  نآ  زا  هرمع  نیا  هدرفم  هیمست  ( 5 . ) تسا هدش  توف  نانآ  زا  جح  ای  دنا و  هدرک  دساف  ار  جح  ای  دنتسه و  دقع  نمـض  طرش 
اج هب  نارق  جح  ای  دارفا و  جح  زا  سپ  هرمع  نیا  هدرفم  نامز  تسا . هدش  هدیمان  هدرفم  دوش  یم  هدروآ  ياج  هب  نارق ) دارفا و   ) جح لامعا 

نیا دروآ . ياج  هب  ار  نآ  ناوت  یم  جح ) یصاصتخا  مایا  رد  زج   ) لاس لوط  رد  هدشن و  نیعم  شیارب  یصوصخم  تقو  دوش و  یم  هدروآ 
تسا و زاجم  جـح ) یـصاصتخا  مایا  رد  زج   ) لاس لوط  رد  یبابحتـسا  هدرفم  هرمع  رارکت  یلو  تسا  بجاو  راـب  کـی  فلکم  يارب  هرمع 

لامعا دروآ . ) ياج  هب  هدرفم  هرمع  دناوت  یمن  جـح  نایاپ  ات  عتمت  هرمع  نایاپ  هلـصاف  رد  قافآ  لها  هتبلا   ) تسا زاجم  مه  قافآ  لها  يارب 
هب راب  تفه  مارحلا  دجـسم  رد  ترایز ، فاوط  . 2 ندش . مرحم  تاقیم  رد  مارحا ، . 1 ( 6 : ) زا دـنترابع  بیترت  هب  هرمع  نیا  تابجاو  هدرفم 

، هورم افص و  نیب  یعس  . 4 ندناوخ . زامن  تعکر  ود  میهاربا  ماقم  تشپ  رد  مارحلا  دجسم  رد  ترایز ، فاوط  زامن  . 3 ندیدرگ . هبعک  رود 
بنج الومعم  و   ) هکم رد  قلح ، ) ای   ) تروص ریـصقت  . 5 ندرک . تشگرب  تفر و  راب  تفه  هورم  افص و  هوک  ود  نیب  مارحلا  دجـسم  بنج 

خیرات  ) دندرک تافو  ای  دندیـسر ، تداهـش  هب  ربیخ  رد  هک  يرفن  دـنچ  زج  دنتـشاد  تکرـش  هیبیدـح  رد  هک  باحـصا  زا  هدـع  نامه  اب  . 1
. یلصا بجاو  ناونع  هب  . 4 یلصا . بجاو  ناونع  هب  . 3 تسا . جح  بوجو  طورش  دننام  نآ  بوجو  طورش و  . 2 ص 523 . ) مالسا ، ربمایپ 
( هورم رد  مارحلا  دجسم  هطوبرم . نیوانع »  » زا کی  ره  هب  دینک  عوجر  هرمع  نیا  لامعا  رتشیب  حیضوت  يارب  . 6 یضرع . بجاو  ناونع  هب  . 5
، ءاسن فاوط  . 6 قلح . )  ) ندیشارت رـس  يوم  ای  و  ریـصقت )  ) نتفرگ اپ  ای  تسد  نخان  زا  يرادقم  ای  ندیچ  تروص  ای  رـس  يوم  زا  يرادقم 

تعکر ود  میهاربا  ماقم  تشپ  رد  مارحلا  دجسم  رد  ءاسن ، فاوط  زامن  . 7 ندیدرگ . هبعک )  ) ادخ هناخ  رود  هب  راب  تفه  مارحلا  دجسم  رد 
یم تروص  هکم  لخاد  زا  هرمع  هک  نآ  بسانت  هب  تسب  مارحا  ناوت  یم  اهنآ  زا  یکی  رد  هک  ییاـه  ناـکم  هدرفم  تاـقیم  ندرازگ . زاـمن 

هکم و هب  دور  تهج و  رد  دـهاوخب  تسا و  رود  هکم  زا  هک  یـسک  يارب  هکم ، جراخ  زا  تاـقیم  . 1 تسا : توافتم  نآ  جراخ  زا  اـی  دریگ 
، هناخ لحلا ، یندا  يذاحم ، ململی ، لزانملا ، نرق  هفحج ، قیقع ، يداو  هفیلحلا ، وذ  زا : دـنترابع  اه  تاقیم  ددـنبب . مارحا  هدرفم  هرمع  ماجنا 

نتـسب مارحا  يارب  اه  تاقیم  دروآ . ياج  هب  هدرفم  هرمع  دـهاوخب  تسا و  هکم  لخاد  رد  هک  یـسک  يارب  هکم ، لـخاد  زا  تاـقیم  . 2 خف .
(1  ) لحلا یندا  هفرع . يداو  هلخن ، يداو  نبل . هأضأ  هنارعج ، هیبیدح ، میعنت ، زا : دنترابع 

هضورفم هرمع 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) مالسالا ةرمع  هدرفم ، هرمع  ِض ) َم  )

بجاو هرمع 

( بحتسم هرمع  لباقم  رد   ) هدرفم هرمع  مالسالا . ةرمع 
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دومع

«. نوتس  » تمسق هب  دینک  عوجر  دنا . هدرب  مان  زین  دومع »  » ناونع اب  یبنلا  دجسم  ياه )  ) هناوطسا زا 

رومع

( همان تغل   ) ندرک ادخ  هناخ  ترایز  ندروآ ، ياج  هب  هرمع  ُع ) )

ماقملادنع

ش 36، جح ، تاقیم  . ) دنا هدیزگرب  ار  ماقم ) دزن  « ) ماقملادنع  » ترابع فاوط  زامن  لحم  زا  ریبعت  رد  ام  ياهقف  زا  يدایز  هورگ  َم ) ْل  َد  ِع  )
( . ص 103

یلاوع

 ) < هدـش هدیـشک  رهـش  بونج  فرط  هب  ور  عیقب  هلبق  تمـس  رد  یلاوعلا ) باب   ) مان نیدـب  ینابایخ  العف  تسا و  هنیدـم  ياـه  هلحم  زا  َع ) )
ياه هزاغم  سرادم و  رب  دنتسه و  يرشع  انثا  هعیش  دودح  نیا  نینکاس  بلغا  دوش و  یم  ابق  دجـسم  هب  یهتنم  و  بلاط ) یبا  نب  یلع  عراش 

تشاد و رارق  نآ  فارطا  يزبسرـس  هویمرپ و  ياه  غاب  هک  دوب  هنیدم  هعلق  تشپ  ياهاتـسور  ًالبق  یلاوع  دوش  یم  هدـید  همئا  ياه  مان  نانآ 
. تسا هدوب  هعبس  طئاوح  نامه  روظنم  ًارهاظ  دنا  هتفگ 

هنوع

ص 60) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 91 ؛ ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) تسا مزمز  یماسا  زا  ِن ) َع  )

یحضا دیع 

نابرق دیع  ك )  ) نامه احَا ) )

نابرق دیع 

زور نیا  رد  نوچ  دنیوگ  نابرق  دیع  . 1 هک : نیا  هیمست  هجو  تسا و  مالـسا  رد  دایعا  نیرت  گرزب  زا  هجح و  يذ  مهد  زور  یحـضا ، دیع 
ناهج طاقن  ریاس  رد  و   ) دـنهد یم  ماجنا  دـشاب  دنفـسوگ ) ای  هواگ  ای  رتش  . ) ندرک ینابرق  هک  ار  جـح  تاـبجاو  زا  یکی  ینم  رد  ناـیجاح 

رهظ و زا  لبق  الومعم )  ) ندرک ینابرق  نوچ  دنیوگ  یحـضا  دـیع  . 2 دننک . ) یم  نابرق  یبابحتـسا  روط  هب  زور  نیا  رد  نیملـسم  زین  مالـسا 
. دریذپ یم  ماجنا  باتفآ ) ندمآ  الاب  عقوم   ) یحض ماگنه 

ریع

ریع هوک  (ك )

قزرا نیع 
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بآ تفرگ و  یم  همـشچ  رـس  دجـسم ) برغ  تمـس  رد   ) ابق رد  یهاچ  زا  هتـشاد و  رارق  هنیدم  بونج  تسمق  رد  اقرز » نیع   » ای َر ) َا  ِن  َع  )
هک تسا  نآ  هیمست  تلع  و   ) تخاس ناور  هنیدم  رهش  هب  هیواعم  روتسد  هب  مکح  نب  ناورم  ار  همشچ  نیا  دوب . نآ  زا  هنیدم  مدرم  بورشم 

اهدـعب دوب ). هدـش  عقاو  هیما  ینب  هب  قلعتم  قرزا  کـلم  رد  همـشچ  نیا  هک  نیا  اـی  تخاـس و  ناور  مشچ  دوبک  مکح  نب  ناورم  ار  همـشچ 
یم نییاپ  نآ  زا  مدرم  هک  دـندوب  هداد  رارق  یناکلپ  فرط  ره  زا  دوب و  زاـب  بونج  لامـش و  تمـس  زا  هک  دـندرک  اـپ  رب  يدـبنگ  نآ  يور 
يرد هناتسآ  يوس  هب  ادج و  دبنگ  ریز  زا  شا  هناهد  زا  ار  همشچ  نیا  بآ  زا  یتمسق  مشش  نرق  رد  دنتـشاد . یم  رب  بآ  همـشچ  زا  دنتفر و 

دوب مالـسلا  باب  تهج  تاقیم .»  » تمـسق ای  هطوبرم و  نیوانع  زا  کی  ره  هب  دـینک  عوجر  اه  تاـقیم  دروم  رد  رد 1 . هک  یبنلا  دجـسم  زا 
هتخاس ادج  یکچوک  يارجم  يروخشبآ  نیا  زا  ًادعب  و  دندیشون ) یم  نآ  زا  هنیدم  مدرم  و   ) دندرک انب  يروخـشبآ  اج  نآ  رد  دندیناسر و 

لوط رد  هتسویپ  اقرز )  ) قزرا همشچ  دنتخاس . رهاظ  تشاد  يا  هراوف  نآ  طسو  رد  هک  يروخشبآ  رد  هدرب و  یبنلا  دجسم  نحـص  يوس  هب 
عبانم هب  زین  رگید  ياه  هاچ  بآ  تفرگ و  یم  رارق  انب  دیدجت  ریمعت و  دروم  دوب و  ناگرزب  ءارما و  ناهاشداپ و  هجوت  دروم  مالـسا  خـیرات 

ص نیفیرش ، نیمرح  . ) دندومن یم  عیزوت  هنیدم  ياه  هناخ  رد  کشم  هلیسو  هب  اهاقس  ار  همشچ  نیا  بآ  دش . یم  هفاضا  اقرز  همشچ  بآ 
...( و 121 و 122 ؛

اقرز نیع 

قزرا نیع  ك )  ) نامه َز ) ) 

هفرع نیع 

بآ داد  روتـسد  رماع  نب  هللادبع  هیما ، ینب  رخاوا  رد  هک  نیا  ات  تخاس  يراج  هکم  يوس  هب  بآ  تانق  هتـشر  دودح 10  هیواعم  ِف ) َر  َع  )
. دنتخاس رهاظ  هفرع  همـشچ  مان  هب  تافرع  يارحـص  نادیم  رد  ار  نآ  هک  دـنزاس  يراج  دـحاو  يارجم  کی  رد  ار  هکم  ياه  همـشچ  مامت 

لوط رد  همشچ  نیا  دنتخاس . ناور  هکم  هب  يددعتم  يراجم  قیرط  زا  ار  هفرع  همـشچ  بآ  رگید  ردتقم  ماکح  یـسابع و  نارود  رد  اهدعب 
ص 26) نیفیرش ، نیمرح  . ) دش ریمعت  اهراب  بارخ و  اهراب  خیرات 

نینیع

نینیع هوک  ك )  ) نامه

غ

روث راغ 

روث هوک  ك )  ) رد عقاو  ترجه  رد  هللا  لوسر  هاگهانپ  راغ 

ارح راغ 

ارح هوک  ك )  ) رد عقاو  تثعب  زا  لبق  هللا  لوسر  هاگتدابع  راغ 

تالسرم راغ 
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حیافص هوک  ك )  ) رد عقاو  هللا  لوسر  رب  تالسرم  هروس  لوزن  لحم  راغ 

هشاغ

ص 15) هکم ، خیرات   ) تسا هکم  ياه  مان  زا 

بغبغ

دننام مدرم  دزن  هک  هتـشاد  بغبغ  هب  موسوم  يا  هناـخ  سیق  نب  بعتم  دـنیوگ  تسا . هدوب  رحن  لـحم  هک  ینم  رد  تسا  یکهوک  . 1 َغ ) َغ  )
و دـندرک ، یم  رحن  رتش  يزع  تال و  يارب  اج  نآ  رد  هک  فیاط  رد  تسا  یهاـگیاج  . 2 دندرک . یم  جـح  نآ  رد  دوب و  مرتحم  هبعک  هناخ 

( همان تغل  . ) تسا هدوب  لحم  نیا  رد  هدش  میدقت  تب  ود  نیا  هب  هک  ییایاده  نزخم 

هفحج ریدغ 

مخ ریدغ  ك )  ) نامه ِف ) َج  ِر  َغ  )

مخ ریدغ 

بآ ناراب  شزیر  ماگنه  هک  تسا  یلادوگ  ریدغ  و   ) غبار ناتسهد  يرتمولیک  هفحج 26  هیحان  رد  هنیدم  هکم و  نیب  تسا  يا  هقطنم  ُخ ) ) 
... نمی و ماش و  قارع و  جاجح  هطقن  نیا  زا  مالـسا  ردص  رد  دنا . ) هتفگ  ریدغ  مخ  ای  مخ  ریدغ  ار  هقطنم  نیا  اذل  دوش و  یم  عمج  نآ  رد 
زور هب  عادولا  ۀجح  رد  دنتفرگ . یم  شیپ  ار  دوخ  صاخ  ياهریسم  دندش و  یم  ادج  رگیدکی  زا  شیوخ  ياه  نیمزرس  هب  تشگزاب  يارب 

ترـضح نایجاح  عمجت  فقوت و  روتـسد  اب  هقطنم  نیا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  يرجه  مهد  لاس  هجح  يذ  هدـجیه 
«. هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » دندومرف دندومن و  بوصنم  شیوخ  ینیشناج  هب  ًامسر  میظع  عمج  نآ  نایم  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع

. دیدرگ فورعم  مخ  ریدغ  دجسم  هب  هک  دش  هتخاس  يدجسم  اهدعب  دنمهوکش  هعقاو  نیا  لحم  رد 

ارغ

؛  ص 168 ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) دراد یگدنشخرد  یگتسجرب و  اهنآ  لباقم  رد  تفارش و  اهرهش  ریاس  رب  هک  تسا  هنیدم  یماسا  زا  ّر ) َغ  )
( همان تغل  ص 117 ؛  نیفیرش ، نیمرح 

سرغ

سرغ هاچ  ك )  ) نامه

یعرش بورغ 

مهن زور  یعرش  بورغ  ات  مارحا ) زا  دعب   ) جح کسانم  عورش  رد  دیاب  جاجح  دشاب و  هتشذگ  رس  يالاب  زا  هیقرـشم  هرمح  هک  تسا  ینامز 
. دننامب تافرع  رد  هجح  يذ 

هبعک لازغ 
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بـضغ لوزن  زا  میب  رطاـخ  هب  هکم  ياورناـمرف  ددـم »  » هک دـنا  هدروآ  دـنتخیوآ . هبعک  هب  ار  نآ  تیلهاـج  رد  هک  ییـالط  يا  هرب  وهآ  َغ ) )
( ریـشمش دنچ  نیرز و  لازغ  ود  لماش   ) ار هبعک  ياه  هنیجنگ  دش ) یم  سدقم  هناخ  رد  هک  ییاه  یمارتحا  یب  تلع  هب   ) مُهرُج رب  دنوادخ 

یم توف  ناشیا  زا  هکم  تسایر  دنتـشاد  نیقی  هک   ) اه یمهرج  سیئر  ثراح » نبورمع   » ای دـش و  هیداب  مزاع  درک و  ناـهنپ  مزمز  هاـچ  رد 
دـندرک و ناهنپ  مزمز  هاچ  رد  دوب  هبعک  هناخ  رد  هک  ار  ییاـه  حالـس  رگید  دوب و  هکم  ِنآ  زا  هک  ار  ینیرز  هرب  وهآ  اـت  داد  روتـسد  دوش )

تارهاوج هب  نیزم  يریـشمش  ییالط و  ییوهآ  دمآ ، رب  مزمز  رفح  ددص  رد  بلطملادـبع  ترـضح  هک  نیا  ات  دنتـشابنایب ، كاخ  اب  ار  هاچ 
، هبعک لها  دنام  هتخیوآ  یتدم  نوچ  دنتخیوآ و  هبعک  رد  دمآ و  رد  هبعک  مان  هب  هعرق  دنک . هچ  ار  اه  نآ  هک  دز  هعرق  دمآ . نوریب  اهبنارگ 

هاچ رد  بلطملادبع  ترـضح  هک  الط  يوهآ  ود  هدش  لقن  دنتـسارآ . نادـب  ار  هبعک  هک  دوب  یتنیز  نیلوا  نیا  دـندرک و  شمان  هبعک  لازغ 
كرادم ج 3، اب  یـسراف  هقف  ص 18 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  همان ؛  تغل  . ) دندمآ یم  جح  هب  هک  دوب  ینایـسراف  ياه  شکـشیپ  زا  تفای  مزمز 

ص 25)

هزغ

ص 165) ش 3 ، جح ، تاقیم   ) بلاط یبا  بعش  ك )  ) مان ِّز ) َغ  )

 ) رَفس لسغ 

يذ مهن  متـشه و  زور  لسغ  دننام  ینامز ، . 1 دنا : هدرب  مان  ار  يدنچ  یبحتـسم  لاسغا  اما  درادـن  بجاو  لسغ  هرمع  جـح و  رفـس  َف ) َس 
یبنلا و دجسم  هنیدم ، رهـش  مرح و  هبعک ، و   ) مارحلا دجـسم  هکم ، رهـش  مرح و  نوچ : ینکاما  هب  نتفر  يارب  لسغ  دننام  یناکم ، . 2 هجح .

( . نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص   ) نیموصعم ربمایپ و  اب  عادو  ای  مارحا و  نوچ  یلاعفا  يارب  لسغ  دننام  یلعف ، . 3 عیقب . )

هبلغ

رب دوهی  يـالیتسا  نوچ  رگید  موق  رب  یموق  يـالیتسا  . 2 رگید . دالب  رب  نآ  يدـنلبو  الیتسا  . 1 رطاخ : هب  تسا  هنیدـم  یماـسا  زا  ِب ) َل  َغ  )
ص ش 7 ، جـح ، تاقیم  و 126 ؛ ص 118  نیفیرـش ، نـیمرح   ) جرزخ سوا و  رب  راـصنا  نیرجاـهم و  دوـهی و  رب  جرزخ  سوا و  هقلاـمع و 

(168

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

ف

ناراف

همظعم و هکم  زاجح ، یضارا  میـسقت  رد  هک  دوب  هقلامع  نیطالـس  زا  یکی  ناراف  تسا و  هکم  ياه  هوک  مسا  یلوق  هب  هکم و  ياه  مسا  زا 
ص 261) ج 1 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  ص 186 ؛ همدقم ، ریسافتلا ، ۀجح  . ) دش هدیمان  وا  مان  هب  يو و  مهس  نآ  فارطا 

هحضاف

خیرات و ص 169 ؛  ش 7 ، جح ، تاقیم   ) دندرگ یم  حضتفم  اوسر و  هدیقعلا  دساف  دارفا  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هنیدـم  یماسا  زا  ِح ) ِض  )
ص 180) یمالسا ، راثآ 
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هکم حتف 

هد زا  دعب  دندش و  هکم  مزاع  هنیدـم  زا  ناملـسم  رازه  هد  اب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  يرجه  متـشه  لاس  ناضمر  مهد  رد 
بات هک  نایکم  دنتخاس . رهـش  هناور  یتهج  زا  ار  مادـک  ره  دـندومن و  تمـسق  راهچ  ار  هاپـس  يوط  يذ  هیحان  رد  دندیـسر و  هکم  هب  زور 

. تخاس ناشدازآ  دروآ و  تمحر  هکم  یلاهارب  دش و  هکم  دراو  يزیرنوخ  نودب  ترضح  دنتفاتـش و  زابـشیپ  هب  دندیدن  دوخ  رد  تمواقم 
زور ات  داد  رارق  مرتحم  ار  هکم  دیرفآ  ار  نیمز  اه و  نامسآ  هک  يزور  دنوادخ  دندومرف : هکم  حتف  زور  رد  ترضح  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن 

دـصق هب  هک  دـیدرگ  زیاج  زور  زا  تعاس  کی  رد  نم  يارب  اهنت  دنکـشب ، ار  نآ  مارتحا  هک  تسین  دوبن و  زیاج  سک  چـیه  يارب  تماـیق و 
. مدرگ نآ  دراو  هاپس  اب  نآ  ریخست  حتف و 

خف

نیا زا  تسا و  مرح  نیزاغآ  طاـقن  زا  یکی  میعنت و  دجـسم  هدودـحم  رد  هکم  يدورو  لخدـم  رد  تسا  یلحم  ماـن  خـف  يداو  اـی  ّخ ) َف  )
؛  ص 84 یمالـسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا اه ) غلابان  ناکدوک و   ) اه هچب  تاقیم  خف  درادن . ار  هکم  هب  دو  قح و  مارحا  نودـب  یـسک  ناکم 

ص 86) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف 

كدف

زیخلصاح و مالسا  زا  لبق  هقطنم  نیا  هنیدم . يرتمولیک ) دودح 140   ) یکیدزن رد  هیرق  دنچ  زا  لکشتم  ( 1  ) تسا هدوب  یلحم  مان  َد ) َف  )
يراذگاو هب  رضاح  نآ  نایدوهی  دیسر  كدف  هب  نایدوهی  تسکش  ربخ  هک  یماگنه  ناسیون  هریس  نیثدحمرظن و  قافتا  هب  دوب . نیشندوهی 

یعیـش و نادنمـشناد  دش . هللا  لوسر  کلم  ْیئَف و  داوم  زا  دمآ  تسد  هب  گنج  نودب  كدف  نوچ  وحن  نیا  هب  و  دندش . هحلاصم  كدـف و 
هموصعم نآ  دندیشخب و  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  دوخ  رتخد  هب  ار  كدف  ترضح  نآ  هک  دنراد  رظن  قافتا  ینس  ناثدحم  زا  یهورگ 

ادیپ رگید  یتشونرس  كدف  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  دعب  اما  دندومن  یم  میـسقت  نادنمزاین  نیب  ار  كدف  دمآ  رد 
( دعب هب  ش 193  مالسا ، بتکم  هب  دینک  هاگن  . ) درک

هللا یلا  رارف 

ص 33) افص ، يابهص  . ) دنیوگ ار  جح  تسا . هللا  بلط  هللا و  يوس  ام  كرت 

ناشارف

دجـسم رد  تمدـخ  ص 492 . ) ج 2 ، یـسانش ، هنیدـم  : ) دراد ماـن  طـئاحلا »  » هزورما هـب 1 . هـک  هنیدـم  مدرم  زا  یهورگ  ترهـش  ّر ) َف  )
. دنزادرپ یم  ناگدرم  رب  بیاغ  زامن  ندناوخ  ای  نانآ و  نداد  ترایز  راوز و  ییامنهار  لیبق  زا  ییاهراک  هب  نامزمه  ناشارف  نیا  دنلوغشم .

( . ص 156 ش 17 ، جح ، تاقیم  )

جح خسف 

دننک ضقن  ار  نآ  سپ  دندوب  هدرکن  جح  تین  هک  باحصا  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا یبن  يوس  زا  دوب  یتصخر  دیوگ  ریثا  نبا 
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) عتمت جح  مکح  رد  ای  دننک  عتمت  جح  هدرک و  تعجر  سپس  دنیامن  هرمع  هب  لدبم  و 
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قوسف

هک دـشاب  یم  یـشاحف و )... و   ) نتفگ غورد  دوصقم  تسا و  مارحا  تامرحم  زا  یکی  هرقب 197 )  ) جحلا یف  لادـج  قوسف و ال  و ال  ُف ) )
ص 201) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  نایبلا ؛ عمجم   ) تسا رتدیدش  مارحا  لاح  رد  نآ  تمرح  نکیل  تسا  مارح  لاح  ره  رد 

جح تاوف 

رد مارحلا  رعـشم  تافرع و  رد  روضح  يرارطـضا  تقو  رد  هک  نیا  دننام  نآ ، هب  هتـسباو  یعرـش  تاقوا  هب  تسا  طوبرم  جـح . توف  َف ) )
توف جح  دعب  لاس  دنک و  هدرفم  هرمع  هب  للحت  دیاب  هدش و  توف  وا  زا  جح  روهـشم  لوق  رب  انب  هک  ددرگ  رـضاح  مارحلا  رعـشم  تافرع و 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دیامن اضق  ار  هدش 

جح توف 

جح تاوف  (ك )

ماقملا یف 

ص ش 36 ، جـح ، تاقیم   ) دـنا هدرب  راک  هب  ار  ماقم ) رد  « ) ماـقملا یف   » تراـبع فاوط  زاـمن  لـحم  زا  ریبعت  رد  اـهقف  زا  یعمج  َم ) ْل  ِف  )
(103

ق

سداق

یم كاپ  ار  ناهانگ  نوچ  تسا  هکم  ياـه  ماـن  زا  . 2 یـسراف ) فراعملا  ةریاد   ) میدق رایـسب  ياه  نامز  رد  تسا  هبعک  ياه  مان  زا  . 1 د ) )
ص 128) ش 21 ، ص 144 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 36 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) سدقم ضرا  رد  ندوب  عقاو  تلع  هب  ای  دنک 

هسداق

ص 144) ش 4 ، جح ، تاقیم   ) دنک یم  كاپ  ار  ناهانگ  نوچ  تسا  هکم  ِس ) ِد  )

هیسداق

ش ص 144 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 36 ؛ یمالـسا ، راثآ  خیرات و  . ) سدـقم ضرا  رد  ندوب  عقاو  تلع  هب  تسا ، هکم  ياه  مان  زا  ِس ) ِد  )
ص 128) ، 21

نراق

، خیراوتلا خسان  ص 325 ؛  لوصا ، هقف و  يدابم  . ) دربب دوخ  اب  يده  ینابرق  يارب  زا  نارق  جح  رد  هک  یـسک  نارق . جح  هدنروآ  اج  هب  ِر ) )
ص 3) ج 4 ، لوسر ، ترضح 
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همصاق

نیفیرش نیمرح  . ) دندروخ تسکـش  دوخ  دندرک  زواجت  اج  نادب  هک  يرگمتـس  نانمـشد  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هنیدم  یماسا  زا  ِم ) ِص  )
ص 168) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛

ابق

ابق دجسم  ك )  ) مان هب  شفورعم  دجسم  اب  هنیدم  یبرغ  بونج  رد  تسا  يا  هیحان 

یطابق

. دندیناشوپ یم  نادب  ار  هبعک  هک  تسا  ییاه  هچراپ  هلمج  زا  دش و  یم  هتفاب  نایرصم  هلیسو  هب  هک  دوب  یفیرظ  دیفس و  هچراپ  ُق ) )

نیتبق

هتـشاد و يا  هبق  انب  ود  نیا  زا  کی  ره  تسا و  هدوب  رابنا  هلزنم  هب  هک  تشاد  رارق  مزمز  يانب  شیپ  رد  انب  ود  شیپ  نرق  کی  اـت  َت ) َّب  ُق  )
ص 598) نآرق ، مالعا  . ) دنا هتشادرب  ار  اه  هبق  ًادعب  یلو  تسا ، هدش  یم  هدیمان  نیتبق »  » ور نیا  زا 

بلاطوبا ناتسربق 

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه

دحا ناتسربق 

دحا ك )  ) رد عقاو 

ردب ناتسربق 

ردب ك )  ) رد عقاو 

عیقب ناتسربق 

عیقب ك )  ) نامه

مشاه ینب  ناتسربق 

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه

نوجح ناتسربق 

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه
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شیرق ناتسربق 

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه

العم ناتسربق 

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه

نیتلبق

هب هکم ، ندش  هلبق  زا  لبق  هک  نآ  تهج  زا  دنیوگ  ار  سدقملا » تیب   » و همظعم » هکم  . ) نیتلبق 2 دجسم  ك )  ) نامه . 1 هلبق . ود  َت ) َل  ِق  )
یتمالس و رهـش  « ) میلـشروا  » ای فیرـش » سدق   » ای سدق »  » ای سدقملا » تیب  ...( » و همان ، تغل  . ) دش یم  هدناوخ  زامن  سدقملا  تیب  تمس 
تسا و حون  نب  ماس  رسپ  ایلیا »  » يانب زا  لقن  قبط  ( 1 « ) سوبی  » ای ءایلیا »  » ای مالسلا » ۀیرق   » ای مالسلاراد »  » ای حلص ) رهش  ملاسروا »  » لصا رد 
رد تنطلـس  تخت  رب  نتـسشن  زا  سپ  دالیم  زا  لبق  نرق  هدزاـی  مالـسلا ) هیلع   ) دواد ترـضح  دراد . هقباـس  دـالیم  زا  لـبق  مهدزناـپ  نرق  زا 
زا سپ  دوزفا و  شهوکـش  رب  تخاس و  يدبعم  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نامیلـس ترـضح  داد و  رارق  دوخ  تختیاپ  ار  میلـشروا » « » نوربَح »

فرصتم ار  میلشروا ) هلمج  زا   ) نیطـسلف همه  روشآ  هاشداپ  نُگراس »  » سپـس تفرگ و  ار  میلـشروا  رـصم  دوهی ، تلود  هیزجت  وا و  گرم 
فرـصت هب  ار  میلـشروا  لباب ، هاشداپ  رـصَّنلا » ُتُخب   » دـالیم زا  لـبق  لاـس 586  رد  دـیناچوک . یحاوـن  نیا  هـب  ار  بارعا  زا  يا  هدـع  دـش و 

لبق نرق  کی  دشن . ایحا  رگید  لیئارسا  تلود  اما  دنتشگزاب  میلشروا  هب  ناریا  هاشداپ  شروک »  » کمک اب  نایدوهی  دعب  لاس  دروآرد و 70 
اب دـش . فورعم  ریبک » دورِه   » هب هک  دـیزگرب  اـج  نآ  تموکح  هب  ار  يدوهی  کـی  رازِـس »  » تفرگ و ار  میلـشروا  مور  تموکح  دـالیم ، زا 

بیقعت رد  یمور  ماکح  میلشروا  رد  دوهی  موق  نارس  تیاعس  رثا  رب  ترضح  نآ  هب  مدرم  شیارگ  و  مالـسلا ) هیلع   ) حیـسم ترـضح  روهظ 
سدقملا تیب  ار  رهـش  نیا  ناناملـسم  خیرات  نآ  زا  دـش و  حـتف  نیملـسم  طسوت  میلـشروا »  » يدالیم متفه  نرق  رد  دـندمآرب . ترـضح  نآ 

ار نآ  هرابود  دعب  لاس  یلو 88  دمآرد ، ییاپورا  نایحیسم  فرـصت  هب  رگید  راب  سدقملا » تیب   » يدالیم مهدزای  نرق  نایاپ  رد  دندناوخ .
هقطنم نآ ، نیرتروهـشم  تسا و  داتوا  املع و  ناگرزب  ایلوا و  ایبنا و  روبق  لحم  سدـقملا  تیب  دـنداد و  تسد  زا  یبیلـص  ياه  گنج  یط 
سدقم رهش  نیا  سدقملا ، تیب  تساج . نآ  رد  مالسلا ) مهیلع   ) ییحی ایرکز و  قاحسا و  میهاربا و  ترضح  روبق  هک  تسا  نمحرلا  لیلخ 

یم نایدوهی  نایحیسم و  ناناملسم و  هاگترایز  هداد و  ياج  دوخ  رد  ار  تیدوهی  تیحیـسم و  مالـسا و  نید  هس  سدقم  زکارم  یخیرات ، و 
دـننک و یم  سیدـقت  ار  تمایق ) ياسیلک  ای   ) سدـقم ربق  ياسیلک  ًاصوصخم  نایحیـسم  تسا و  سدـقم  نایدوهی  دزن  هبدـن » راوید  . » دـشاب

تیب فرط  هب  نیملـسم  دوش ، نیملـسم  هلبق  هبعک  هک  نآ  زا  شیپ  دـنیامن و  یم  تراـیز  ار  یـصقالا » دجـسم   » و هرخـصلا » ۀـبق   » ناناملـسم
يور رب  هنارتیدـم  ياـیرد  يوس  يرتـمولیک  هلــصاف 80  هـب  ندرا و  دور  برغ  يرتـمولیک  رد 55  رهـش  نیا  دـندرازگ . یم  زامن  سدـقملا 
تیب یکی  هدـیدرگ ؛ لیکـشت  تمـسق  ود  زا  يراـمعم  يزاسرهـش و  رظن  زا  هزورما  سدـقملا  تـیب  تـسا . هدـش  عـقاو  طـسوتم  تاـعافترا 

مرح هدـش و  ثادـحا  يزاسزاب و  ناینامثع  نامز  رد  راـب  نیرخآ  يارب  هک   ) مکحم يراـصح  هعلق و  لـخاد  رد  ًاـمامت  هک  میدـق  سدـقملا 
نایدوهی ناینمرا و  نایحیـسم ، ناناملـسم ، هلحم  راهچ  هب  هک  دراد  رارق  دننآ ) رد  دوهی  یمیدق  دـباعم  اسیلک و  یـصقالادجسم و  فیرش و 

ود يرهـش  يرامعم  تفاب و  رظن  زا  تسا و  راصح  زا  جراخ  رد  هک  ثادـحالا  دـیدج  هقطنم  رد  سدـقملا  تیب  رگید  تسا . هدـش  میـسقت 
یشخب دنا و  هدیزگ  تنوکس  سدقملا  تیب  رد  ریخا  نرق  ود  رد  هک  تسا  ینایدوهی  بارعا و  رازاب  تنوکـس و  لحم  یـشخب  دراد . شخب 
يدوهی ياه  هدرک  لیـصحت  ناراد و  هیامرـس  ًامومع  نآ  نانکاس  هدـیدرگ و  ثادـحا  لیئارـسا  زواجتم  تلود  لاغـشا  ناـمز  زا  هک  زاـسون 

يادـص هکنآ  دـیما  هب  فیرـش و  سدـق  يزاـسدازآ  زور  دـیما  هب  . ) دـنا هدوـمن  ترجاـهم  رهـش  نیا  هب  ناـهج  رگید  طاـقن  زا  هـک  دنتـسه 
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و مارحلادجـسم » . ) 3 ددرگ . ) یـشخب  ییاـهر  نیا  زاـس  هنیمز  دـناوتب  جـح  مـسارم  رد  یهلا  یحو  هاـگیاپ  رد  ناـهج  نیملـسم  یگتـسبمه 
یم هدناوخ  زامن  سدقملا ) تیب   ) یـصقالادجسم يوس  هب  هبعک ، )  ) مارحلا دجـسم  ندش  هلبق  زا  لبق  ات  هک  نآ  تهج  زا  یـصقالادجسم » »

( دـنهد یم  رـس  نیزواجتم  لاگنچ  زا  ار  نآ  ییاهر  داـیرف  جـح  مسوم  رد  مارحلا  هللا  تیب  جاـجح  هک   ) یـصقالادجسم هماـن . ) تغل   ) دـش
مرح هک  تسا  يا  هرخص  سدقم  هرخص  يدجسم . يا و  هرخـص  دوش . یم  هدرب  راک  هب  یخیرات  سدقم و  يانب  ود  هب  قالطا  يارب  هزورما 

هرخص تخاس و  نآ  رب  ار  نایدوهی  دبعم  نیلوا  نامیلس  ترضح  هدمآ . مولعمان  طبـض  اب  همان  تغل  رد  دراد و 1 . رارق  نآ  يور  رب  فیرش 
ك)  ) بونج رد  تسا  يدجـسم  یـصقالادجسم  و  دوب . جارعم  بش  رد  هللا  لوسر  ینیمز  هاـگلزنم  نیرخآ  تیاور  ساـسا  رب  هک  تسا  يا 
هک تسا  يدجـسم  هدناسر و  نایاپ  هب  ار  نآ  دیلو  شرـسپ  هدرک و  انب  ار  نآ  يوما  مجنپ  هفیلخ  ناورم  نب  کلملادـبع  هک  هرخـصلا » ۀـبق  »

. دراد يا  هداعلا  قوف  باوث  نآ  رد  زامن  تایاور  قبط 

هلبق

مک مک  هک  نهذ  روضح  اب  مارتحا و  مظن و  اب  مادـنا  اضعا و  مامت  اـب  تسا  هبعک  هناـخ  ربارب  رد  نداتـسیا  ههجاوم و  ندرک و  لاـبقا  ِل ) ِق  )
رد اهقف  دـنک و  هبعک  يوس  هب  ور  دـیاب  زامن  هماقا  رد  تسا  نیمز  زا  هطقن  ره  رد  سک  ره  تسا و  هدـش  قالطا  هبعک  هناخ  دوخ  هب  مان  نیا 

تسا و مارحلادجـسم  يارب  هلبق  هبعک  . 3 تسا . هلبق  مارحلادجـسم  هبعک و  . 2 تسا . هلبق  همظعم  هـبعک  . 1 دـنا : هدومرف  یتایرظن  هلبق  دروم 
. تسا مرح  زا  جراخ  هک  سک  ره  ایند و  لها  هلبق  مرح  رسارس  مرح و  لها  هلبق  هکم  رهش  هلمج  هکم و  رهـش  لها  يارب  هلبق  مارحلادجـسم 

( . ص 137 و 138 نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  )

مانا هلبق 

مدرم هلبق  ار  نآ  دینادرگ و  بجاو  امـش  رب  ار  مارحلا  تیب  جح  لاعتم  دنوادخ  مانالل . ۀلبق  هلعج  يذلا  مارحلا  هتیب  جـح  مکیلع  ضرف  و  َا ) )
( . لوا هبطخ  هغالبلا ، جهن   ) داد رارق 

لوا هلبق 

( . تسا هدوب  سدقملا  تیب  دندناوخ  یم  زامن  نآ  يوس  هب  نیملسم  هک  تسا  يا  هلبق  نیلوا  هتبلا   ) تسا یقیقح  هلبق  هک  دنیوگ  ار  هبعک 

مود هلبق 

هک نانچمه  زامن ؛ باب  زا  هن  ناگرزب  نیا  هب  هجوت  لاـبقا و  باـب  زا  . ) دـنیوگ ار  عیقب ) موصعم  همئا  مرکا و  لوسر  رازم   ) هنیدـم ًاحالطـصا 
( . دنا هتفگ  مشش  هلبق  ار  ءارماس  مجنپ و  هلبق  ار  نیمظاک  مراهچ و  هلبق  ار  البرک  موس و  هلبق  ار  فجن  ًاحالطصا 

هنیدم هلبق 

تقوم و یلوق ) تازجعم  فـالخرب   ) یلعف تازجعم  هک  ارچ  تسا ، هللا  لوـسر  هیقاـب  یلعف  هزجعم  اـهنت  یبنلادجـسم ) رد   ) هبیط هنیدـم  هلبق 
یموجن و تالآ  نودـب  هللا  لوسر  دـنراد . يربخ  ِتَمِـس  یخیرات و  ناونع  طقف  عوقو  زا  دـعب  دـنرذگ و  دوز  ناکم و  ناـمز و  هب  دودـحم 

هبعک يوس  هب  درک و  نییعت  اوتسا  تقد و  تیاغ  رد  ار  نآ  ییایفارغج  ضرع  لوط و  عبانم  رگید  جیز و  نتشاد  تسد  رد  ای  يویه و  دعاوق 
هدـناوخ زامن  نآ  يوس  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  هک  نانچ  نآ  هنیدـم  هلبق  و  بازیملا » یلع  یبارحم  : » دومرف داتـسیا و 

نکمم نیا  تفای و  اهنآ  نودـب  هللا  لوسر  هک  دـنتفای  نانچ  ار  هنیدـم  هلبق  یـضایر ، نادنمـشناد  تسا و  یقاب  دوخ  لاـح  هب  زورما  اـت  تسا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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( . ص 44 ش 2 ، جح ، تاقیم   ) یتوکلم ماهلا  یحو و  هب  رگم  تسین 

 ) ءادهشلا روبق 

( . ص 77 ورسخرصان ، همانرفس   ) دحا ك )  ) يادهش رازم  َه ) ُّش  ُر  ُق 

هوبق

( . ص 191 یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 5 ؛ ج 1 ، یسانش ، هنیدم   ) ابق ك )  ) نامه ُق و ) )

هبق

. هبعک بصانم  ك )  ) زا َّب ) ُق  )

مدآ هبق 

هبق . 2 ص 141 . ) یمالـسا ، راثآ  خـیرات و   ) تسا هورکم  اج  نآ  رد  ندرازگ  زامن  هک  همحرلا  لـبج  هوک  رد  تسا  يا  هبق  . 1 َد ) ِء  َّب  ُق  )
يالاب ماگنه  نیا  رد  هک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ ترـضح  دومن و  بصن  دروآ و  هبعک  عضوم  هب  لیئربج  ترـضح  هک  یتشهب  توقای  زا  يا 

ار مدآ  هبق  ادـخ  تسا  تیاور  و  دروآ . ياج  هب  جـح  درک و  فاوط  لیئربج  میلعت  هب  ترـضح  نآ  داد و  ياج  هبق  راوج  رد  دوب  افـص  هوک 
( . ص 185 و 199 ادخ ، هناخ  هب  رفس  زا  شیپ  ياه  ینتسناد  گنهرف  . ) داد جورع  نامسآ  هب  حون  نافوط  زا  لبق 

نازحالا ۀبق 

( . ص 101 ناریو ، ياه  هنیجنگ   ) نازحالا تیب  ك )  ) دبنگ َا ) ْل  ُت  ) 

 ) مالسالا ۀبق 

( . ص 168 ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفرش ، نیمرح   ) مالسالا ۀبق  ۀنیدملا  هدمآ : ثیدح  رد  هنیدم . ياه  مان  زا  ِا ) ْل  ُت 

لوسرلا تانب  هبق 

هلیسو هب  هک  عیقب  ناتسربق  رد  هللا  لوسر  نارتخد  بنیز  ترضح  موثلک و  ما  ترضح  هیقر ، ترـضح  رازم  رب  يا  هبق  ترهـش  َّر ) ُت  َب  ِء  ) 
( . ص 103 هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ   ) دش بیرخت  نویباهو 

ءاضیبلا ۀبق 

ص 70) يوبن ، فیرش  دجسم  هعسوت  ریمعت و   ) ءارضخلا ۀبق  ك )  ) نامه َب ) ْل  ُت  ) 

ایانثلا ۀبق 

. ایانث دجسم  ك )  ) ای َّث ) ُت  )

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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هدج هبق 

ناسکی كاخ  اب  دوعس  لآ  طلست  زا  سپ  دوب و  ناناملـسم  ترایز  دروم  هک  هدج  رهـش  رد  اوح  ترـضح  تبرت  يور  رب  يدبنگ  ِّد ) َج  ِء  ) 
( . ص 184 ناریو ، ياه  هنیجنگ  . ) دیدرگ

نزحلا ۀبق 

( . ص 127 ش 2 ، جح ، تاقیم  ص 101 ؛ ناریو ، ياه  هنیجنگ  ، ) نازحالا تیب  ك )  ) نامه َز ) َح  ( ) ُح ْل  ُت  ) 

ءارضخلا ۀبق 

رد ءاحیضلا » ۀبق  «، » ءاضیبلا ۀبق  «، » اقرزلا ۀبق   » هیلوا مان  اب  دبنگ  نیا  شزبس . ششوپ  تلع  هب  تسا  هللا  لوسر  مرح  دبنگ  ترهش  َخ ) ْل  ُت  ) 
هب ای   ) رصم يرحب  کیلامم  زا  نووالَق  روصنم  کلم  روتسد  هب  يرجه  لاس 678  . 1 دید : دوخ  هب  یفلتخم  تارییغت  تاریمعت و  نورق  لوط 
اب ار  نآ  دنتخاس و  يدبنگ  هللا  لوسر  فیرـش  هربقم  حیرـض  رب  رـصم ) ياهرهـش  زا  صوق  رهـش  یلاو  يوقلادبع  ناهرب  نب  دـمحا  روتـسد 

يالاب دجسم و  فقس  ریز  لخاد و  رد  هربقم و  فارطا  ياه  نوتس  رب  دبنگ  نیا  دوش . ناراب  بآ  ذوفن  عنام  ات  دندومن  شکور  یبرس  حاولا 
.3 دیدرگ . دیدجت  دبنگ  نیا  یبرس  تاحفـص  نووالق  دمحم  نب  نسح  رـصانلا  ناطلـس  دهع  رد  يرجه ، لاس 755  . 2 تشاد . رارق  هربقم 
. تفرگ رارق  تمرم  دروم  یبرس  حاولا  اب  دبنگ  رصم  کیلامم  زا  رصانلا  نب  نیسح  نابعش  نیدلارـصان  ناطلـس  نامز  رد  يرجه ، لاس 765 

یجرب کیلامم  زا  يابِتیاق  ناطلـس  روتـسد  هب  اذـل  تخوس و  یلک  هب  یبنلادجـسم  لاس 886 )  ) قیرح رد  اـقرزلا  ۀـبق  يرجه ، لاس 887  . 4
لاس . 5 دندومن . انب  ای 888 ) لاس 887  رد   ) هللا لوسر  هربقم  يور  رب  هربقم ) لخاد  رد  نوتـس  ياه  هیاپ  نداد  رارق  نمـض   ) ار دبنگ  رـصم ،
لاس . 6 دش . دیدجت  دیفس  چگ  اب  دبنگ  يانب  يابتیاق  ناطلـس  روتـسد  هب  تشادرب  فاکـش  دبنگ  يالاب  تمـسق  نوچ  يرجه ، ( 892  ) 891

ناطلـس نب  دوـمحم  ناطلـس  يرجه ، لاـس 1228  . 7 داد . دـبنگ  تـمرم  هـب  رما  ياـبتیاق  ناطلـس  هقعاـص  تباـصا  تـلع  هـب  يرجه ،  898
هاشداپ نیا  تنطلـس  نامز  رد  نوچ  یلقن  قبط  درک . لـیمکت  تمرم و  زین  ار  دـبنگ  نیا  فیرـش ، هاـگمارآ  تمرم  رد  یناـمثع  دـیمحلادبع 

دومن و انب  ای 1250 ) ای 1233  لاس 1228  هب   ) برس رد  هدیشوپ  يا  هزات  دبنگ  دیچرب و  ار  نآ  وا  تشادرب  فاکش  دبنگ  ( 1255  - 1223)
نامز رد  يرجه ، لاس 1265  . 8 دندیمان . ارـضخلا » ۀـبق   » ار نآ  سپ  نیا  زا  دومن و  زبس  ای 1255 ) ای 1253  لاس 1228  هب   ) ار نآ  گـنر 

رد یگرزب  تاریمعت  يرمق  يرجه  یلا 1227  ياه 1265  لاـس  یط  هک  ( 1277 1255  ) ینامثع ناطلـس  دومحم  ناطلـس  نب  دیجملادبع 
ۀبق  » سپ نیا  زا  دـندروآرد و  زبـس  گـنر  هب  ار  نآ  یبرـس  شوـپور  یمعز  هب  دـندرک و  يزاـسون  ار  دـبنگ  تفرگ  تروـص  یبنلادجـسم 

نیمرح يامنهار  و 160 ؛ و 145  ص 142  نیفیرـش ، نیمرح  و 247 ؛ و 246  ص 243  یمالـسا ، راثآ  خـیرات و  . ) تفرگ مان  ءارـضخلا »
...( . و ص 62 و 84 و 85 ؛ ج 1 ، یسانش ، هنیدم  ص 70 ؛ يوبن ، فیرش  دجسم  هعسوت  ریمعت و  ص 60 ؛ ج 5 ، نیفیرش ،

ءارضخلا ۀبق 

هب جح  لامعا  هتفر  اج  نادب  مدرم  ات  تخاسب  هنیدم  هکم و  زا  ناناملـسم  رظن  ندنادرگرب  يارب  یـسابع  روصنم  هک  تسا  ییانب  َخ ) ْل  ُت  ) 
هب روصنم  تیب  علخ  رد  هنیدم  مدرم  ياتفتسا  زا  سپ  سنا  نب  کلام  ننـست  لها  هیقف  درک . عطق  ار  هنیدم  لها  لومعم  يررقم  دنروآ و  اج 
ات داد  روتـسد  يو  يازع  رد  هفیلخ  ردام  درم و  ردتقم  ییاد  بیرغ  لاس 305  رد  ص 103 . ) ج 3 ، مالـسا ، ندمت  خیرات   ) داد اوتف  وا  علخ 

( . ص 19 ج 1 ، ص 131 ؛ ج 2 ، يرجه ، مراهچ  نرق  رد  یمالسا  ندمت  هب : دینک  هاگن  . ) دننک ناریو  ار  ءارضخلا  ۀبق  يو ، رصق 

سوئرلا ۀبق 
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. ءایقس دجسم  ك )  ) ترهش ُء ) ُّر  ُت  ) 

ءاقرزلا ۀبق 

( . ص 70 يوبن ، فیرش  دجسم  هعسوت  ریمعت و   ) ءارضخلا ۀبق  ك )  ) نامه َّز ) ُت  ) 

تاجوزلا ۀبق 

( . ص 166 ش 11 ، جح ، تاقیم   ) عیقب رد  هللا  لوسر  نارسمه  هاگراب  دبنگ و  ّز ) ُت  ) 

تیزلا ۀبق 

. هیـسابع هبق  ِي ) ِّس  ُت  هیاقـسلا (  ۀبق  ص 168 . ) ش 17 ، جح ، تاقیم   ) یبنلا دجـسم  رد  دوب  ینامتخاس  ترهـش  عمـشلا ، ۀـبق  ای  َّز ) ُت  ) 
ع) ( . ) ص 137 ریبج ، نبا  همانرفس   ) مارحلا دجسم  رد  یناسربآ  دبنگ 

بارشلا ۀبق 

دوش یم  کنخ  اج  نآ  رد  مزمز  بآ  دش و  هتخاس  نایجاح  هب  نداد  بآ  يارب  سابع . هب  بوسنم  مارحلادجسم  رد  تسا  يا  هبق  َّش ) ُت  ) 
اه و باتک  اه و  نآرق  هنازخ  نونکا  دنروآ و  یم  نوریب  دراد  هتسد  کی  هک  قَرَود  مان  هب  ییاه  هزوک  رد  نایجاح  يارب  ار  نآ  هاگنابـش  و 

( . ص 125 ریبج ، نبا  همانرفس  ، ) تسا هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  یندیماشآ  تبسن  تفص و  هیسابع  هبق  هتبلا  تساهزیچ  رگید  اه و  نادعمش 

عمشلا ۀبق 

. تیزلا ۀبق  ك )  ) نامه َّش ) ُت  ) 

هرخصلا ۀبق 

رب يوما  هفیلخ  ناورم  نب  کلملادبع  هلیـسو  هب  يرجه  یلا 72  ياه 69  لاس  یط  هک  سدـقملا  تیب  رد  تسا  ینامتخاس  ماـن  ِر ) َّص  ُت  ) 
کسانم ماجنا  يارب  هک  نیا  ياج  هب  مدرم  هک  دوب  نآ  هبق  نیا  نتخاس  زا  کلملادبع  هیلوا  فده  دش و  انب  يا ) هرخص   ) یگنـس هتخت  درگ 

طـسوت هرخـصلا  ۀبق  دنیایب . هرخـصلا » ۀبق   » فاوط هب  دنورب ، دوب ) نایوما  بیقر  ریبز  نب  هللادبع  فرـصت  رد  نامز  نآ  رد  هک   ) هکم هب  جح 
الطم دبنگ  ینامثع  نیطالس  نامز  رد  دش و  دیدجت  الماک  نآ  يانب  ینامثع ) هاشداپ   ) ینوناق نامیلس  ناطلـس  نامز  رد  دش و  میمرت  نومأم 

ترابع ددرگ و  یم  بوسحم  ناهج  ریظن  یب  ياه  نامتخاس  رامش  رد  نیمز و  يور  سدقم  نکاما  نیرتابیز  زا  یکی  هرخصلا  ۀبق  دیدرگ .
ود زا  نوچ  نامتخاس  نیا  تسا . عقاو  فیرش  مرح  نحص  طسو  رد  دراد و  گرزب  دبنگ  کی  هک  يدنلب  یعلـض  تشه  نامتخاس  زا  تسا 

هدش عقاو  دبنگ  نیا  ریز  رد  هک  یگرزب  گنس  هعطق  تسا . هدش  هدیمان  هرخصلا » ۀبق   » هتفای بیکرت  گنـس »  » هرخـص و  دبنگ »  » هبق تمـسق 
تایاور یخرب  رد  تسا . سدقم  ناناملسم  نایحیسم و  نایدوهی و  دزن  رد  هرخـص  دوب . ایروم  ای  روط  هوک  هطقن  نیرتدنلب  هلق و  تقیقح  رد 

دمآ دورف  سدقملا  تیب  رد  هکم  زا  تکرح  زا  سپ  دوخ  فورعم  جارعم  هنابش و  ریس  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هک  هدمآ 
زا يا  هعطق  رب  و   ) دراد يا  هژیو  تسادق  گنس  رظن  هطقن  نیا  زا  تفر و  جارعم  هب  گنـس  نیمه  زارف  زا  اج  نآ  رد  زامن  ندناوخ  زا  سپ  و 
ۀبق تفر ) جارعم  هب  هک  یبـش  رد  تسا  ترـضح  ياـپ  ياـج  هک  دراد  رارق  دـمحم » مدـق   » هرخـص یبرغ  بوـنج  رد  نـیرمرم  نوتـس  کـی 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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تمـس رد  رمع » دجـسم   » مان هب  يدجـسم  دوجو  هب  هجوت  اب  یلو  تسا  هدش  هدـیمان  زین  هرخـص » دجـسم   » و رمع » دجـسم   » مان هب  هرخـصلا 
هب هجوت  اب  زین  دسر و  یمن  رظن  هب  حیحص  تسا  لومعم  مه  العف  هک  دنچ  ره  هرخصلا » ۀبق   » هب رمع » دجسم   » قالطا یـصقالادجسم  یقرش 
یم رظن  هب  دشاب  یم  دجسم  زامن و  هاگیاج  رضاح  لاح  رد  هک  هدمآرد  یکچوک  ینیمزریز  راغ  تروص  هب  سدقم  هرخـص  لخاد  هک  نیا 

ص س 22 ؛ مالسا ، بتکم  یـسراف ؛ فراعملا  ةریاد  . ) ددرگ یم  قالطا  هرخـص  لخاد  رد  زامن  لحم  نیمه  هب  هرخـص » دجـسم   » هک دسر 
( . ص 12 ، 77/2/24 تاعالطا ، همانزور  دعب ؛ هب   412

ءاحیضلا ۀبق 

( . ص 70 يوبن ، فیرش  دجسم  هعسوت  ریمعت و   ) ءارضخلا ۀبق  ك )  ) نامه ُت ض ) ) 

یبنلا مع  سابعلا  ۀبق 

هتخاس سابعلا  ینب  يافلخ  طـسوت  يرجه  لاس 519  رد  هک  عیقب  رد  سابع  رازم  رب  تسا  يا  هبق  ترهـش  هیـسابعلا » ۀـبق   » اـی ّب ) َع  ْل  ُت  ) 
( . ص 176 ش 17 ، جح ، تاقیم  . ) دش

هیسابع هبق 

یبنلا مع  سابعلا  ۀبق  ك ) . ) هیاقسلا 2 ۀبق  ك ) . ) 1 ِّي ) ّب  َع  ِء  ) 

قیتعلا ۀبق 

ج نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  . ) دیدرگ ناریو  اه  یباهو  طسوت  هک  نیملسملا  نفادم  رد  اوح  ترـضح  فیرـش  ربق  هاگراب  هبق و  َع ) ْل  ُت  ) 
( . ص 124 ، 2

( مالسلا هیلع   ) یلع هبق 

ماگنه هک  تسا  تهج  نادـب  ترـضح  نآ  هب  ناکم  نیا  باستنا  ابق . دجـسم  بونج  تمـس  رد  تسا  يا  هبق  یلع ، ناـنمؤم  ریما  هبق  َع ) ِء  ) 
یبنلا دجسم  نامتخاس  نایاپ  ات  اج  نیمه  تسین  دیعب  دندش و  قحلم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هب  اج  نیا  رد  ناشیا  ترجه ،

( . ص 56 یحو ، نیمزرس  نکاما  رد  يریس  . ) دشاب هدوب  ترضح  هناخ  فارطا ، تارجح  و 

َم) ِط  ِء  همطاف (  هبق 

ادخ لوسر  هک  دنا  هدومرف  املع  یضعب  و  ابق . رد  تسا  هدوب  يا  هبق  . 2 ص 143 . ) یناگیاپلگ ، یفاص  جح ، همانرفس  . ) تسا نزحلا  ۀبق  . 1
. دنک تنوکـس  نآ  رد  ات  دـندز  همیخ  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  يارب  اج  نآ  رد  ابق  هب  دورو  عقوم  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

( . ص 213 تیبلا ، جح  )

ّر) َف  ْل  ُت  نیشارفلا (  ۀبق 

( . ص 128 ش 12 ، جح ، تاقیم  . ) دنماشایب مزمز  بآ  اج  نآ  زا  نایجاح  ات  درک  انب  ار  نآ  سابع  جاحلا ، ۀیاقس 
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عرصم هبق 

دورف دوخ  بسا  زا  اج  نآ  رد  ءادهشلادیس  هزمح  ترضح  هک  تسا  ییاج  نآ  و  دحا ) رد   ) عرصم دجـسم  قرـش  تمـسق  رد  تسا  يا  هبق 
. داهن انب  اشاپ » يزمر   » جاح ار  دـبنگ  تخاس . حورجم  ولهپ  هیحان  زا  هزین  اب  ار  وا  یـشبح  یـشحو  دـندرک و  هطاـحا  ار  وا  ناکرـشم  دـمآ و 

( . ص 137 و 141 ش 27 ، جح ، تاقیم  )

َو) ْل  ُت  یحولا (  ۀبق 

ص 106؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دش هتخاس  مرکا  یبن  رب  لیئربج  ترضح  لوزن  لحم  رد  هجیدخ  ترـضح  هناخ  رد  اهدعب )  ) هک تسا  يا  هبق 
( . ص 103 و 208 ریبج ، نبا  همانرفس 

نوراه هبق 

. رتم عاـفترا 1/5  هب  رتم و  داعبا 1/5*1  رد  يا  هتـشابنا  ياه  گنـس  تروص  هب  هنیدـم ) رد   ) دـحا هوک  هطقن  نیرتالاب  رد  تسا  يا  هبق  ِء ) ) 
ربق دوجو  رد  زین  یـضعب  و  تشذگرد . هطقن  نیا  رد  هرمع  ای  جـح  هار  رد  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) ربمایپ نوراه  ربق  هک  دـنا  هدرک  تیاور 
هیلع  ) یسوم ترـضح  ردارب  هک  دنا  هتـشادنپ  مدرم  هدوب و  ناکم  نیا  رد  نوراه  مان  هب  یـصخش  دنا  هتفگ  دنا و  هدرک  کش  ربمایپ  نوراه 

و نوراه » هرد   » هب فورعم  تسا  يا  هرد  دحا  هوک  رد  دیوگ  یم  يدوهمـس  ص 132 و 133 . ) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هدوب  مالسلا )
رد رخاوا  نیا  رد  تسا  ینتفگ  دـنک . یم  فیعـضت  ار  بلطم  نیا  يدوهمـس  تسا . نآ  ياهتنا  رد  نوراه  ربق  دـننک  یم  لایخ  ساـنلا  ماوع 

خاسنتـسا و ماگنه  هب  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  ءافولا » ) ءافو   » رد يدوهمـس  هیرظن  قبط   ) یلایخ ربق  نیا  زا  هک  یـسراف  ياه  باتک  زا  یـضعب 
. دنا هدرب  راک  هب  ار  هعقب  هملک  نامه  جیردت  هب  دنتسه ، موهفم  کی  ياراد  هعقب  هبق و  نوچ  تسا و  هدش  لیدبت  هبق »  » هب ربق »  » هملک پاچ ،

تاقیم . ) تسین یناشن  مان و  هعقب  نیا  زا  ربق و  نیا  زا  لاس  نارازه  زا  دعب  کنیا  دشاب  هتـشاد  تحـص  يو  ندـش  نفد  عوضوم و  لصا  رگا 
( . ص 50 ش 31 ، جح ،

سیبق

. سیبقوبا هوک  ك ) ( ) همان تغل   ) هکم هب  تسا  یهوک 

نارق

. نابرق جح  ك )  ) نامه

فاوط نارق 

تسین زیاج  بجاو  فاوط  ود  نارق  دوشن . رازگرب  ود  نآ  نایم  رد  فاوط  زامن  هک  يروط  هب  ندروآ  مه  رس  تشپ  ار  فاوط  ود  ینعی  ِق ) )
( . ص 327 لوصا ، هقف و  يدابم  . ) تسا هورکم  بحتسم  فاوط  رد  و 

هاگنابرق

. ینابرق ك )  ) ناویح حبذ  تهج  ینم  رد  تسا  یهاگیاج 
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ُق)  ) ینابرق

و  ) جح مسارم  رد  تسا  رتش ) ای  دنفـسوگ  ای  واگ   ) ناویح رحن ) و   ) حبذ ینابرق  زا  دوصقم  ( . 36 جح ،  ) هللا رئاعش  نم  مکل  اهانلعج  ندبلاو 
یبجاو و   ) تسا جـح  تابجاو  زا  لمع  نیمجنپ  ناویح  رحن ) اـی   ) حـبذ و  دـنیوگ ) یناـبرق  زین  دوش  یم  رحن  اـی  حـبذ و  هک  یناویح  دوخ  هب 

رخآ ات  رذع  دوجو  اب  هک   ) دریگ یم  تروص  هبقع  هرمج  یمر  لمع  زا  دعب  نابرق ) دـیع  زور   ) هجح يذ  مهد  زور  رد  هک  تسا ) ینکرریغ 
( . تسا رحن  حبذ و  تصرف  هجح  يذ  هام 

ینابرق هیمست 

. تسا دنوادخ  هب  ناسنا  برق  بجوم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دنا  هتفگ 

ینابرق ناکم 

رعـشم هار  رـس  رد  هزورما  تسا . زیاـج  ندرک  ناـبرق  نآ ، زا  يا  هطقن  ره  رد  دریگ و  تروص  ینم  نیمزرـس  رد  دـیاب  ناویح  رحن ) و   ) حـبذ
، حبذم  ) هاگراتشک ای  هاگنابرق  نیا  ( 1 . ) دنا هداد  صاصتخا  ندومن  نابرق  يارب  ار  یعیسو  روصحم  ناکم  تسار  تمـس  رد  ینم  هب  مارحلا 

. دنا هداد  هزاجا  ار  لحم  نیا  رد  ینابرق  اهقف  زا  یخرب  دنا و  هتسناد  ینم  زا  جراخ  رد  ار  رحنم ) خلسم ،

ینابرق ناویح  تابجاو 

حیحـص اهقف ) یخرب  رظن  هب  ندوبن  شوگ  یب  خاش و  یب  هضیب و  یب  مد و  یب  تقلخ  لصا  رد  . ) ندوب ءازجـالا  ماـت  ندوبن  رغـال  ندوبن  ریپ 
ندوب ینابرق  نس  لخاد  ندوبن ) هدـیرب  شوگ  روک و  هدـیرب ، ای  هتـسکش  یلخاد  خاش  هدـیرب ، مد  هتخا ، قـالچ ، ضیرم ، . ) ندوب ءاـضعالا 
( . دنا هدومرف  مه  لاس  کی  زا  رتمک  یخرب  لاس و  زا 1  دنفسوگ  هلاس ، کی  یمعز  هب  مامت و  لاس  زا 2  زب  واگ و  مامت ، لاس  زا 5  رتش  )

ینابرق ناویح  تابحتسم 

رادخاش چوق  ای  رن و  زب  دنفسوگ و  هنرگو  هدام  واگ  دعب  هدام ، رتش  ندش . هداد  روبع  هفرع  زور  رد  تافرع  يارحـص  زا  ندوب . قاچ  هبرف و 
. ندوب

ینابرق لمع  تابحتسم 

رحن تسار  فرط  زا  هتـسب  وناز  زا  ار  اه  تسد  هداتـسیا و  ار  رتش  نداد . بآ  ار  ناویح  رحن  ای  حبذ  ماگنه  هب  ندومن . رحن  ای  حـبذ  تقو  رد 
رطف يذـلل  یهجو  تهّجو   » ياعد نتـشاذگ . هدنـشک  تسد  يالاب  رب  تسد  نتـسناوتن ، تروص  رد  ندرک و  رحن  اـی  حـبذ  ًاصخـش  ندومن .

. ندناوخ رحن  ای  حبذ  زا  سپ  ار  ینم »... لبقت  مهللا   » هدراو ياعد  ندناوخ . رحن  ای  حبذ و  تقو  رد  ار  تاومسلا و »... 

ینابرق لمع  تباین 

. دهد ماجنا  دناوت  یم  وا  تباین  هب  يرگید  صخش  ای  مرحم و  دوخ  ار  ناویح  رحن  ای  حبذ 

ینابرق زا  فده 
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يادن ار  مدرم   » تسا نیمورحم  هیذغت  ناویح  ندومن  نابرق  زا  فده  ریقفلا ) سئابلا  اومعطاو  اهنم  اولکف   ) دیجم نآرق  ساسا  رب  دنا  هدومرف 
مان دنچ ، يزور  دنـشاب و  نتـشیوخ  عفانم  دهاش  ات  دنیایب  قیمع  ياه  هرد  زا  ور  کبـس  نابکرم  رب  راوس  دنیآ و  وت  يوس  هدایپ  ات  هداد  جح 

و 27 و 28 ) جح ، « ) دیناروخب ریقف  هدـنامرد  هب  دـیروخب و  نآ  زا  دـننک ، دای  تسا  هداد  ناشیزور  هک  نابز  هتـسب  تاناویح  نآ  رب  ار  ادـخ 
ندرک و فرصم  دوخ  ندومن و  نارفسمه  هب  هیده  نداد و  هقدص  تهج  تمسق  هس  هب  ینابرق  تشوگ  میـسقت  تسا  بحتـسم  دنا  هدومرف 
ناریقف و هب  ار  موس  تمـسق  نک و  هیدـه  ار  موس  کی  امن و  فرـصم  دوخ  ار  نآ  موس  کی   » هک تسا  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما  زا 

. دنناد یم  عنام  نودب  نادنمزاین  هب  ندیناسر  تهج  ینم  زا  ار  ینابرق  تشوگ  ندرب  نوریب  هزورما  اهقف  و  هدب » نادنمتسم 

ینابرق هرافک و 

. تسا تابجاو  زا  مارحا  تامرحم  یخرب  باکترا  هرافک  تهج  ندرک  نابرق  لمع 

ینابرق هارمه 

هب ندز  تسد  اب  ار  عمط  صرح و  هرجنح  هک  تشاد  نآ  تین  دیاب  ندرک  ینابرق  ماگنه  هب  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب 
. دننک یم  هراپ  دنرب و  یم  تقیقح 

َق)  ) نرق

( . همان تغل   ) تافرع رب  فرشم  تسا  یهوک  . 2 ندرک . عمج  هرمع  جح و  نایم  . 1

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

ِل) َّث  ُن  بلاعثلا (  نرق 

رد تسا  یلحم  مان  لزانملا 2 . نرق  ك )  ) نامه . 1 تسا . هدامآ  شورف  يارب  يرایسب  زب  شیم و  دنفـسوگ و  واگ و  رتش و  اج  نیا  رد  و  . 1
( . ص 81 ش 15 ، جح ، تاقیم   ) فیخ دجسم  کیدزن  ینم  هنماد 

ِز) َم  ْل  ُن  لزانملا (  نرق 

هار رـس  قطانم  لزانم و  زا  یکی  دوش ، یم  دای  نرق »  » راـصتخا هب  لزاـنم و  فذـح  اـب  اـملع  تاراـبع  زا  يرایـسب  رد  هک  بلاـعثلا » نرق   » اـی
يارب تسا  هدرفم ) عتمت و   ) هرمع تاـقیم  يرتـمولیک و  هلـصاف 94  هب  هکم  قرـش  رد  عقاو  فیاط  کیدزن  تسا  یعـضوم  تسا و  نایجاح 

لزانملا نرق  هزورما  دوش . یم  هتفگ  نآ  هب  مه  مرحم » يداو   » اذـل دنتـسه و  هکم  مزاع  هار  نیا  زا  هک  یناسک  فیاـط و  لـها  دـجن و  لـها 
هک دراد  دوجو  زاسون  دجـسم  کی  یمیدق و  دجـسم  ود  لیـس  يداو  رد  دوش . یم  هدـیمان  ریبک » لیـس   » و لیـس »  » هک تسا  یکچوک  هیرق 

یلا 78؛ ص 73  ش 15 ، جـح ، تاقیم  . ) دراد هلـصاف  هکم  اـت  رتمولیک  دودـح 80  هکم  ضاـیر  هار  زا  هیرق  نیا  دـنا . هتخاـس  مارحا  يارب 
...( و ص 27 ؛ جح ، ناغمرا 

َي) َق   ) ناتیرق

ع) ( ) همان تغل   ) فیاط هکم و 
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َت) َي  َق   ) نیتیرق

ش 7، جـح ، تاقیم   ) تسا فیاط  همظعم و  هکم  رهـش  ود  دوصقم  فرخز 9 )  ) میظع نیتیرقلا  نم  لجر  یلع  نارقلا  اذـه  لزنالول  اولاـق  و 
ص 169)

َر) ُق   ) شیرق

روهظ زا  شیپ  تفای و  تیمها  زاجح  رد  تیلهاـج  رد  هک  تسا  ربماـیپ ) لیعامـسا  ترـضح  دـالوا  زا  و   ) یناندـع برع  فورعم  لـیابق  زا 
ماـجنا رد  دوخ  يارب  دـیناشوپ و  هدرپ  هبعک  رب  داد و  رارق  هبعک  يارب  یبصاـنم  تفاـی و  ار  هبعک  هناـخ  تیلوت  دـش و  طلـسم  هکم  رب  مالـسا 

هدمع هلیبق  ود  هب  شیرق  دومن . انب  دـیدجت  ار  هبعک  نامتخاس  راب  کی  دـیدرگ و  لئاق  نارگید  هب  تبـسن  ار  یـصاخ  ياه  یگژیو  کسانم 
زا  ) هنانک نبرضن  شیرق  هب  اهنآ  تبسن  . 1 دـنا : هتفگ  شیرق  هب  لیابق  نیا  مان  تهج  رد  رهاوظ و  شیرق  یحطبا و  شیرق  دوش ؛ یم  میـسقت 

ینعم هب  تسا  شیرقت  زا  ذوخأـم  . 3 تسا . هدوب  اهنآ  هدـمع  لغـش  هک  تراجت  ینعم  هب  تسا  شرق  زا  قتـشم  . 2 دسر . یم  ربمایپ ) دادـجا 
. درک عمج  دندوب  هدنکارپ  زاجح  دودح  رد  هک  ار  هلیبق  دارفا  هللا » لوسر  دج   ) بالک نب  یصق  اریز  نتخاس ؛ عمتجم 

یحطبا شیرق 

( دـش یم  هدـیمان  اـحطب  عمج و  مزمز  بآ  هک  اـج  نآ   ) نآ زکرم  هکم و  رهـش  رد  هک  دـندوب  ینایـشیرق  حاـطب . شیرق  اـی  اـحطب  شیرق  اـی 
ینب هیما ، ینب  مشاه ، ینب  نطب  هد  زا  دـندوب  ترابع  حاطب  شیرق  مهم  فیاوط  ای  نوطب  دـندوب . فورعم  یناگرزاب  هب  دـندیزگ و  تنوکس 

. يٌدَع ینب  میَت ، ینب  مهَس ، ینب  حَمُج ، ینب  دَسَا ، ینب  موزخَم ، ینب  هِرهُز ، ینب  لَفَون ،

رهاوظ شیرق 

رواجم لیابق  ضعب  اب  ًارهاظ  دنتـشاد و  تنوکـس  نآ  فارطا  ياه  هپت  بعـش  هنماد و  هکم و  رهـش  جراخ )  ) تشپ رد  هک  دـندوب  ینایـشیرق 
نآ ياه  هریت  دنتـشاد و  يرتشیب  هزاوآ  مان و  ییوجگنج  يروالد و  رد  اما  دـندوب  رادروخرب  يرتمک  ذوفن  زا  رهاوظ  دـندوب . هدـش  طولخم 

...( . و ص 62 ؛ تاقبط ، ص 62 ؛ ج 1 ، مالسا ، یلیلحت  خیرات  . ) ثراح ینب  براحم و  ینب  میمت ، ینب  صیعم ، ینب  زا  دندوب  ترابع 

َق)  ) نیرق

( همان تغل   ) هرمع هب  نورقم  جح  تمحر 2 . هوک  ك  . 1

ِي) َق   ) هیرق

ش جح ، تاقیم  . ) تسا همظعم  هکم  ياه  مان  زا  نآرق  رد  . 2 ص 169 . ) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هدش  قالطا  هنیدم  رب  ثیدـح  رد  . 1
( . ص 36 یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 100 و 138 ؛ ، 4

راصنالا ۀیرق 

( . ص 34 ش 319 ، مالسا ، بتکم  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح   ) تسا هرونم  هنیدم  یماسا  زا  َا ) ْل  ُت  َي  َق  )

ُح) ْل   ) سمحلا ۀیرق 
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راثآ خیرات و  ص 147 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) دنتشاد تنوکـس  سدقم  رهـش  نیا  رد  سمح )  ) شیرق هک  نآ  تلعب  تسا  هکم  ياه  مان  زا 
( . ص 36 یمالسا ،

هللا لوسر  ۀیرق 

( . ص 169 ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  یماسا  زا 

َم) َق  ْل  همیدقلا (  ۀیرق 

( . هبعک لیذ  یسراف ، فراعملا  ةریاد   ) میدق رایسب  ياه  نامز  رد  تسا  هبعک  ياه  مان  زا 

َّن) لمنلا (  ۀیرق 

ص ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هکم  یماسا  زا  . 2 ص 91 . ) ش 10 ، ص 144 ؛ ش 4 ، جـح ، تاقیم  . ) تسا مزمز  يزاجم )  ) یماسا زا  . 1
( . ص 36 یمالسا ، راثآ  خیرات و  144 ؛

حزق هوک  ك )  ) نامه حزق 

ِّي) ّش  َق   ) هیشاشق

بلاط یبا  بعش  ك )  ) نامه

َو) ِك  ْل  ُر  َق   ) هوسکلا رصق 

( . ص 95 ش 11 ، جح ، تاقیم  . ) دیدرگ سیسأت  هبعک ) ششوپ   ) هوسک تفاب  يارب  هک  دوب  رصم  رد  یهاگراک  ترهش 

ناعقیعق هوک  ك )  ) نامه ناعقیعق 

رد نانز  رب  نیزافق  ندیشوپ  دندناشوپ ) یم  دوخ  تسد  هب  امرس  عفد  يارب  برع  نانز  هک  هبنپ  زا  رپ  هچراپ  ود   ) تسا شکتسد  یعون  ّف ) ُق   ) نیزافق
( . ص 156 جح ، بادآ  ماکحا و  ص 95 ؛ جح ، کسانم  تسا . مارح  مارحا  لاح 

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

. دـننکفا یم  نآ  ندرگ  رد  هدـالق  هک  اـه  يْدَـه  نآ  ینعی  تسا  دـلقم  ینعم  هب  یکی  دـنا : هـتفگ  ینعم  ود  نآ  يارب  هدـالق و  عـمج  دـئالق 
ناویح رب  هک  يزیوآ  ندرگ  نآ  ینعی  تسا  هدالق  نیع  رگید  و  دـنراذگ ) یم  ناشن  ار  اهنآ  جـح  مسارم  رد  ینابرق  يارب  هک  یناـیاپراهچ  )

ارچ دنک ، یم  یفرعم  یگدنز  ماوق  هلیسو  ار  مارح  هام  هبعک و  فیدر  رد  ار  يده  دئالق و  دیجم  نآرق  دنراذگ . یم  جح  مسارم  رد  ینابرق 
نوصم نادزد  نارگزواجت و  دربتـسد  زا  دئالق  تهج  نیدـب  و  دـنراد . یگتـسب  ادـخ  هناخ  نوئـش  هب  دنتـسه و  جـح  لامعا  زا  مه  اهنیا  هک 
شبحاص دش و  یمن  دوب  هدش  يراذگ  هناشن  هک  يده  ضرعتم  یلو  درم  یم  یگنسرگ  زا  یبرع  هاگ  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  رما  نیا  دندوب و 

ص 23؛ نآرق ، رد  جـح  . ) داد رارق  ناشیاه  بلق  رد  ار  هناخ  تمظع  دـنوادخ  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  اهنیا  همه  تشگ و  یمن  وا  ضرعتم  زین 
( . ص 84 جح ، هبعک و  هب  یعامتجا  یشرگن  نایبلا ؛ عمجم  هدئام ؛ هروس  هیآ 2  لیذ  هنومن ، ریسفت  ص 9 ؛ ج 3 ، رارسالا ، فشک 
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نامیالا بلق 

( . ص 169 ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  یماسا  زا  ْل ) ُب  َق  )

سیلق

هبعک ترایز  زا  ار  مدرم  ات  تخاسب  ءاعنـص  رد  اهبنارگ  ياـه  بوچ  رمرم و  زا  نمی  یـشبح )  ) مکاـح هِهَربَا  هک  يا  هسینک  ماـن  َق ) ( ) َّل ُق  )
رب ای  و   ) تخاس هدولآ  ار  نآ  هنابش  هنانِک ، زا  يدرف  نوچ  درک و  فیلکت  نآ  فاوط  هب  ار  نمی  لیابق  فیاوط و  همه  اذل  دزاس و  فرـصنم 

هثداح نیا  زا  نیگمـشخ  ههربا  تفرگ ) شتآ  دندوب  هتخورفا  هسینک  نیا  رد  ندش  مرگ  يارب  یـشیرق  ناناگرزاب  زا  يا  هدع  هک  یـشتآ  رثا 
مزاع لیف  رکـشل و  اب  ههربا  داتـسرف ) برع  گنج  هب  نایـشبح ، زا  يرایـسب  هورگ  اب  ار  ههربا  یـشاجن ، اـی  و   ) دـش هبعک  بیرخت  هب  ممـصم 

...( . و ص 346 ؛ ج 1 ، نیقداصلا ، جهنم  یسراف ؛ همجرت  مانصالا ، . ) دندش دوبان  یگمه  اما  دش  هبعک  بیرخت 

تدایق

. هبعک بصانم  ك )  ) زا َد ) )

سان مایق 

مایق ار  هبعک  هناخ  دـیجم  نآرق  تسا ، دوعق  يارب  الومعم  هناـخ  ره  هک  یلاـح  رد  ( . 98 هدئام ،  ) سانلل ًامایق  مارحلا  تیبلا  ۀـبعکلا  هللا  لعج 
. تسا ود ) ره   ) يوـیند ینید و  روـما  رد  مدرم  حـلاصم  نیمأـت  ماوـق و  هیاـم  هبعک  هک  دـنا  هدرک  هراـشا  نیرـسفم  بلغا  دـنک و  یم  یفرعم 

( . ص 78 و 81 جح ، هبعک و  هب  یعامتجا  یشرگن  )

موصیق هایگ  ك )  ) نامه موصیق 

یلصا يونم 

گ

واگ

. دومن نابرق  ناوت  یم  ینم  رد  جح  مسارم  رد  هک  تسا  یتاناویح  زا  یکی 

تاعجارم هورگ 

تاعاس رد  هنازور  دـنراد و  روضح  يربهر  هثعب  رد  یناریا  جاجح  تسرپرـس  توعد  هب  هک  دنتـسه  راد  تیحالـص  دارفا  املع و  زا  یعمج 
( . ص 144 جاجح ، يامنهار  . ) دنتسه فلتخم  ياهروشک  زا  ناناملسم  ییوگخساپ  هدامآ  ینیعم 

دبنگ

«. هبق  » تمسق هب  دییامرف  هعجارم  اه  « دبنگ  » دروم رد 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 937 

http://www.ghaemiyeh.com


دنفسوگ

. دومن نابرق  ناوت  یم  ینم  رد  جح  مسارم  رد  هک  تسا  یتاناویح  زا  یکی 

 ِ( َخ ِا   ) رخذا هایگ 

رد هایگ  نیا  ندیوج  ددعتم . عفانماب  دیفـس و  ییاه  هفوکـش  اب  درز و  ای  خرـس  زیر  ياهگرب  کیراب و  ياه  هخاش  اب  تسا  ییوبـشوخ  هایگ 
زیاج مرحم  ریغ  مرحم و  رب  زین  شندـنک  تسا و  عناـمالب  مارحا  لاـح  رد  شندـییوب  تسا و  بحتـسم  هکم )  ) مرح هب  دورو  تقو  هب  مارحا 
تغل ص 84 ؛ جـح ، روصم  يامنهار  ص 200 ؛ نآ ، رارـسا  جح و  ماکحا  ص 55 ؛ جح ، کسانم  حیـضوت  ص 122 ؛ ج 1 ، هعمل ،  ) تـسا

( . رخذا لیذ  همان ،

َم) ُخ   ) یمازخ هایگ 

ص 114؛ ج 3 ، كرادم ، اب  یـسراف  هقف  هلئـسم 238 ؛ جح ، کسانم  . ) تسا عنامالب  مارحا  لاح  رد  شندـییوب  هک  تسا  ییوبـشوخ  هایگ 
ص 200) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا 

حیش هایگ 

ص 114؛ ج 3 ، كرادم ، اب  یـسراف  هقف  هلئـسم 238 ؛ جح ، کسانم  . ) تسا عنامالب  مارحا  لاح  رد  شندـییوب  هک  تسا  ییوبـشوخ  هایگ 
ص 200) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا 

َف) ُع   ) رفصع هایگ 

ص 118) ج 1 ، هعمل ،  ) رفصع هب  هدش  گنر  هایس و  هماج  رد  مارحا  تسا  هورکم  دوش و  یم  هتفرگ  خرس  یگنر  نآ  زا  هک  تسا  یهایگ 

َق)  ) موصیق هایگ 

ماکحا ص 114 ؛ كرادم ، اب  یـسراف  هقف  هلئـسم 238 ؛ جح ، کسانم  . ) تسا عنامالب  مارحا  لاح  رد  شندییوب  هک  تسا  ییوبـشوخ  هایگ 
( نآ رارسا  جح و 

هبال

/9 / 20 همان ، هژیو  يرهـشمه ، همانزور  . ) دنیوگ یم  زین  هرح  هدیناشوپ . ار  هنیدـم  برغم  قرـشم و  هک  گنرهایـس  هتخوس  خالگنـس  نیمز 
ص 7) ، 75

مدتال

ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) تسا مزمز  یماسا  زا 

قرشال
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ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) تسا مزمز  یماسا  زا 

مارحا سابل 

(2  ) یمارحا ( ) ك  ) نامه

سمح سابل 

سمح (ك )

عرد سابل 

عرد (ك )

( اق َل   ) یقل سابل 

سمح ك )  ) یلهاج جح  رد  ینتخادنا  رود  هماج 

َم)  ) غوبصم سابل 

( زبس گنر  زا  ریغ  . ) دراد تهارک  مارحا  رد  هدش و  هدرک  گنر  سابل 

ْل) ُّب  ُل   ) نامیالا بل 

ص 180) یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا 

ًب) ل   ) کیبل

هیبلت ك )  ) دوش یم  هتفگ  هرمع ) جح و  مسارم  رد   ) مارحا يادا  ماگنه  هب  هک  يا  هملک  ار . وت  داب  تباجا 

َم) َج  َل   ) لمجایحل

( همان تغل  . ) تسا هفحج  هبقع  نآ  هنیدم و  هکم و  نایم  تسا  یعضوم 

َر) َح  َءط  َق  ُل   ) مرح هطقل 

هقدص ای  ندومن  فیرعت  لاس  کی  زا  دعب  ار  نآ  دیاب  هکلب  دوش  یمن  هدنیوج  کلم  مرح  رد  هتسج  دنبایب . هکم  فیرـش  مرح  رد  هک  یلام 
...( و ص 34 ؛ كرادم ، اب  یسراف  هقف   ) تشاد هگن  دوخ  شیپ  تناما  ای  داد 

ُل)  ) گنل

. دناشوپ یم  ار  وناز  ات  فان  زا  دندنب و  رمک  هب  هک  مارحا  زا  يا  هعطق  رازا .
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ك) ( ) ل  ) اول

هبعک بصانم  زا 

يرول

. دنوش یم  نآ  راوس  درم )  ) مرحم جاجح  هک  دنیوگ  ار  یفقسم  ریغ  ياه  نویماک 

( احَا َءل  َل   ) یحضا هلیل 

. تسا یبش  كرابم  هک  نابرق )  ) یحضا دیع  بش 

َج) عمج (  هلیل 

ص 447) ج 26 ، هنومن ، ریسفت   ) نابرق دیع  بش 

ِب) َح   ) هبصح هلیل 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنیوگ مه  یناث ) رفن   ) رفن هلیل  ار  نآ  هک  هجح  يذ  مهدزیس  زور  بش 

ِف) َل  َد  ُم   ) هفلدزم هلیل 

. دننک یم  هتوتیب  نآ  رد  دنرب و  یم  رس  هب  مارحلا  رعشم  رد  جاجح  هک  یبش  عمج ، بش  رعشم ، بش 

َع) َم  رعشم (  هلیل 

هفلدزم هلیل  ك )  ) نامه

هبصح هلیل  ك )  ) نامه َن ) رفن (  هلیل 

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

دوجو ندرک  یل » یل   » جح لامعا  رد  دشاب و  یمن  حیحص  دنا و  هدومن  ریبعت  ندرک  یل » یل   » یضعب ار  هلو  ره  نتفر و  هار  اپ  کی  اب  َل ) َل   ) یل یل 
ص 234) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  . ) درادن

م

یحام

( همان تغل  جاردننآ ، یسیفن ، گنهرف   ) تسا همظعم  هکم  ياه  مان  زا 

َذ ن) م   ) لالب هنذأم 
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لالب ماقم  ك )  ) نامه

مارحلا دجسم  هنذأم 

مارحلا دجسم  هرانم  ك )  ) نامه

یبنلا دجسم  هنذأم 

یبنلا دجسم  هرانم  ك )  ) نامه

ْل) ُز  ِر  َم   ) نامیالا زرأم 

ص 30) يوبن ، فیرش  دجسم  هعسوت  ریبعت و   ) نامیا أجلم  تسا . هنیدم  یماسا  زا 

مزأم

( همان تغل  . ) ینم هکم و  نایم  ییانگنت  . 2 هفرع . هفلدزم و  نایم  ییانگنت  . 1 هوک . ود  نیبام  گنت  هار  گنت ، نیمز  ِز ) َم  )

نامزأم

( همان تغل  . ) مزأم ك )  ) هینثت

نیمزأم

هک هوک  ود  نایم  تسا  یبعش  . 2 ص 101 ) نیفیرش ، نیمرح  . ) دنیوگ نیمزأم  ار  رسحم  يداو  ًالومعم  . 1 همان ) تغل   ) مزأم ك )  ) هینثت َم ) ) 
مارحلا و رعـشم  تافرع و  نیب  تسا  يا  هگنت  ص 19 ) کلامم ، کلاسم و  ص 102 ؛ نیفیرـش ، نیمرح   ) ددنویپ تافرع  نادیم  هب  شرخآ 

ص 174) كرادم ، اب  یسراف  هقف  ص 266 و 272 ؛ جح ، کسانم   ) تسین فقوم  ءزج  اما  تسا  تافرع  دودح  زا 

هللا لام 

اذـغ اهنآ  هب  هدرک  کمک  اه  ضیرم  هب  نآ  رد  دوش و  یم  هدـیمان  هللا  لام  هک  تسا  يا  هناخ  هکم ) رد   ) لیللا قوس  رد  دـنا  هتـشون  ّـال ) ُل  )
ص 166) ش 3 ، جح ، تاقیم  . ) یلع بعش  کیدزن  دنهد ، یم 

میهاربا ما  لام 

ص 56) فقو ، هب  یهاگن   ) میهاربا ما  هبرشم  ك )  ) نامه

تاهجلا لام 

( تاهج لیذ  یسراف ، گنهرف   ) دیسر یم  جح  ناوراک  رابوراوخ  فرصم  هب  هک  تسا  یتایلام  ِج ) ْل  ُل  )

جح هام 
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ص 72) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف  ص 10 ؛ جح ، کسانم  حیضوت   ) هجح يذ  هدعق و  يذ  لاوش و  ياه  هام  زا  کی  ره 

مارح هام 

مارح رهش  ك )  ) نامه

نوخ هام 

ص 1056) ج 13 ، راونالا ، راحب  . ) دننک ینابرق  ناناملسم  هک  دنیوگ  ار  هجح  يذ  هام  یلقن  هب 

كرابم

هکب ك )  ) زا یفیصوت 

هکرابم

هک تسا  هنیدـم  ياه  ماـن  زا  . 2 ص 91 ) ش 10 ، جـح ، تاقیم  ص 60 ؛ یمالـسا ، راثآ  خـیرات و   ) تسا مزمز  ياـه  ماـن  زا  . 1 ِك ) َر  ُم  )
ش 7، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دومن تکرب  تساوخرد  رهـش  نیا  يارب  مرکا  ربمایپ  تسا و  كرابم  تکرب و  رپ  هاگیاج 

ص 169)

كربم

( همان تغل   ) تفخ ياج  نآ  رد  ترجه  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  رتش  هک  هنیدم  زا  ياج  نآ  هاگنتسشن . َر ) َم  )

هقانلا كربم 

ش 27، جح ، تاقیم   ) تسا فورعم  هفانلا  كربم  هب  هک  هتفرگ  رارق  یکچوک  دبنگ  ابق )  ) دجسم نحص  رد  رتش . نتسشن  لحم  ِق ) ّن  ُك  ) 
رب کچوک  يا  هضور  هب  هیبش  هاتوک  رودم و  ینیچ  گنس  نآ  رب  هک  تسا  ربمایپ  هقان  ندز  وناز  ياج  ابق )  ) دجـسم نآ  نایم  رد  ص 131 )

ص 246) ریبج ، نبا  همان  رفس  . ) دندرازگ زامن  نآ  رد  كربت  يارب  مدرم  دنا و  هدروآ 

جح تالطبم 

. دوش یم  جح  لاطبا  ثعاب  هک  هچنآ 

ْل) ُء  َو  َم   ) مارحلا لالحلا و  ءوبم 

َم  ) ینم تیبم  ص 165 ) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  . ) تسا مارح ) لالح و   ) ادخ ماکحا  لحم  هک  هنیدم  ياه  مان  زا 
مهدزاود مهدزای و  ياه  بش  رد  دیاب  هک  جح  کسانم  متخ  زا  سپ  تسا . ینم  رد  نایجاح  روضح  ندـینارذگ . ینم  رد  ار  بش  ان ) َِم  ِت 

ِّي َب  َم   ) مارحلا لالحلا و  نیبم  قوقح ) يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دننک تیبم  تین  بش و  همین  ات  بورغ  زا  دنـشاب  ینم  رد  مهدزیـس ) (و 
هفحت  ) فاّحتا هب  قح  بناج  زا  تیب ، ناریج  نوچ  تسا  هکم  یماسا  زا  هفحتم  ص 118 ) نیفیرش ، نیمرح   ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  ْل ) ُن 
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ِّب) َع  َت  ُم   ) تادبعتم عکستم  جح  ك )  ) هدنروآ اج  هب  عکستم  ص 123 و 139 ) ش 21 ، جح ، تاقیم  . ) دنوش یم  زارفا  رس  رب  نداتسرف )
( یسیفن گنهرف  . ) دنروآ یم  ياج  هب  همظعم  هکم  رد  جح  مایا  رد  هک  ییاه  ینابرق  لامعا و 

َع) ُم   ) ناتعتم

ص 25) ج 12 ، ریدغلا ،  ) ءاسن هعتم  جح و  هعتم 

ِّو) َع  َت  ُم   ) دوعتم

راجتسم ك )  ) نامه

ِع) ُم   ) جح هعتم 

يارب هک  ینامز  ات  دوش  یم  جراخ  عتمت  هرمع  مارحا  زا  یـصخش  هک  یتدم  رد  ینعی  تسا ؛ عتمت  جـح  عتمت و  هرمع  هلـصاف  رد  عتمت  زاوج 
رد دنوش . ) یم  دنم  هرهب  مه  زا  رهوش  نز و  و   ) دریگ عتمت  دوب  هدش  مارح  نتـسب  مارحا  ماگنه  هک  هچنآ  زا  دناوت  یم  دوش  یم  مرحم  جح 

ربمایپ نامز  رد  هعتم  ود  تفگ : درک و ) داهتجا  ادخ  نامرف  لباقم  رد   ) مود هفیلخ  خیرات ، لقن  قبط  تسین و  زیاج  عتمت  جح  تنس  لها  هقف 
دننک یم  لقن  روط  نیا  ار  وا  یهن  تلع  و  ءاسن . هعتم  رگید  عتمت و  جـح  یکی  منک ؛ یم  تازاجم  ار  شبکترم  مارح و  ار  ود  نآ  نم  دوب و 

مارحا دـکچ  یم  ناـشیاهوم  زا  تباـنج  لـسغ  تارطق  هک  یلاـح  رد  دـننک و  ییوشاـنز  لـمع  ود  ناـیم  مدرم  مرادـن  شوخ  تفگ  یم  هک 
. دندنبب

هجحلا ۀعتم 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) جح هعتم  ك )  ) نامه ِّج ) َح  ْل  ُت  َع  ُم  )

ررکتم

عمج  ) باـطح دـننام  ررکتم  رب  رگم  درذـگب ، مارحا  نودـب  تاـقیم  زا  هک  تـسین  زیاـج  يدـحا  يارب  هـکم  رد  لوـخد  يارب  ِّر ) َك  َت  ُم  )
ص 157) تیبلا ، جح  ( ) کشخ فلع  هدنروآ  عمج   ) شاشحو مزیه ) هدنروآ 

عتمتم

( همان تغل  . ) دروآ یم  ياج  هب  جح  اب  هرمع  هک  نآ  ِّت ) َم  َت  ُم  )

جحلا یلا  هرمع  هب  عتمتم 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) عتمتم ك )  ) یلیصفت حالطصا 

هعتمتم

عتمتم ك )  ) ثنؤم ء ) ) 
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هباثم

شیوس هب  لاس  ره  مدرم  نوچ   ) عجرم عامتجا ، لـحم  هاـگهانپ ، ياـنعم  هب  تسا  هبعک  هرقب 125 )  ) سانلل ۀـباثم  تیبلا  اـنلعج  اذا  و  َِب ) َم  )
قاقحتـسا لحم  دندرگزاب . ) نآ  يوس  هب  هرابود  دنراد  دصق  دندرگ  یم  زاب  هبعک  هناخ  زا  هک  یناناملـسم  ًاعون  نوچ  ای  دـنروآ ، یم  يور 

( نایبلا عمجم  . ) دندرگ یم  باوث  قحتسم  دنیآ و  یم  نآ  ترایز  هب  جح  مسارم  ماجنا  روظنم  هب  لاس  ره  مدرم  نوچ  باوث 

هروبجم

نیا رد  هتسکشرو  ریقف و  هک  نیا  ای  دومن و  یم  روبجم  مالسا  لوبق  هب  ار  ناملسم  ریغ  ياهرهـش  رگید  نوچ  تسا  هنیدم  ياه  مان  زا  ِر ) َم  )
ص 162) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح  ص 88 ؛ هسیفنلا ، قالعا  . ) ددرگ یم  زاین  یب  رهش 

هدالق سلجم 

دوفو نوتس  ك )  ) لحم

نیرجاهم سلجم 

نیرجاهم نوتس  ك )  ) لحم

يذاحم

رد دایز  هلصاف  نودب  تاقیم  دنتـسیاب  هلبق  هب  ور  رگا  هک  دنـسر  ییاج  هب  هکم  هب  نتفر  ماگنه  هک  تسا  نآ  جح  لامعا  رد  نآ  زا  دارم  ُم ) )
یکی اب  يذاحم  هار  رد  رگا  و  دوش . تشپ  هب  لیامتم  تاقیم  دـنرذگب  اج  نآ  زا  رگا  هک  يروط  هب  ًافرع )  ) دریگ رارق  پچ  اـی  تسار  تمس 

. دشاب یمن  زیاج  تاقیم ) دوخ  دننام   ) مارحا نودب  اج  نآ  زا  نتشذگ  دنوش  اه  تاقیم  زا 

هببحم

ص 118) نیفیرش ، نیمرح  همان ؛ تغل  ص 163 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم   ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  ( 2 ( ) ِب ْب  َح  ُم  ( ) 1 ( ) ِب ِّب  َح  ُم  )

هبوبحم

ص 163) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 88 ؛ هسیفنلا ، قالعالا  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح   ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  ِب ) َم  )

هروبحم

نیمرح . ) تسا راکـشآ  نشور و  شناوارف  ياه  تمعن  اب  داش  ینعم  هب  هروبحم  هب  هنیدـم  يراذـگمان  هجو  تسا . هنیدـم  ياه  مان  زا  ِر ) َم  )
ص 170) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرش ،

هبحم

ص 174) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 88 ؛ هسیفنلا ، قالعالا  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح  همان ؛ تغل   ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  ِّب ) َح  ُم  )
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دجهت بارحم 

هرجح هیلا  یهتنم  رد  ینعی  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترـضح  هرجح  تشپ  رد  عقاو  تسا  یبنلا  دجـسم  ياه  بارحم  زا  ُّج ) َه  َت  ِب  ِم  )
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  بش  زامن  دـجهت و  لحم  تشاد و  رارق  لیئربج  باب  تمـس  رد  و  هفـص )  ) ناویا لـباقم  ربماـیپ و  هفیرش 
يانب تفرگ . مان  دـجهت  بارحم  تلع ، نیمه  هب  اذـل  درازگ و  یم  زامن  اج  نآ  رد  زین  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  تسا و  هدوب  ملـسو )
لباقم ًاقیقد  ینعی  هفیرـش  هرجح  نوریب  رد  نآ  تازاوم  هب  دنتـشادرب و  ار  نآ  اه  يدوعـس  ریخا  نارود  رد  دوب و  ینامثع  نارود  زا  بارحم 
دجهت بارحم  رد  زامن  تلیضف  كرد  كربت و  يارب  نارئاز  هک  دنا  هتخاس  رتم  دودح 6  ضرع  تناس و  عافترا 30  هب  یناویا  هفص ، ناویا 

. تسا فورعم  دجهت  بارحم  نامه  مان  هب  هزورما  بارحم  ای  ناویا  نیا  دنتخادرپ . یم  زامن  هماقا  هب  نآ  يور  رب  راچان  هب 

یفنح بارحم 

رصع رد   ) یبنلا دجـسم  یلبق  دح  دادتما  رد  ربنم  برغ  تمـس  رد  یبنلا و  ۀضور  زا  جراخ  رد  عقاو  یبنلا ، دجـسم  ياه  بارحم  زا  َن ) َح  ) 
هتخاس خیش » ناغوط   » طسوت يرمق  لاس 860  یلاوح  بارحم  نیا  مالـسلا . باب  زا  متفه  نوتـس  ربنم و  برغ  موس  نوتـس  لحم  رد  ربمایپ )

ینامیلس بارحم  مان  هب  اذل  دش و  انب  دیدجت  ینامثع  نامیلس  ناطلس  طسوت  بارحم  نیا  دتسیاب . اج  نآ  رد  هنیدم  رد  اه  یفنح  ماما  ات  دش 
. ددرگ یمن  هماقا  يزامن  بارحم  نیا  رد  هزورما  دش . یم  نشور  بارحم  نیا  رد  عمش  کی  ینامثع  نارود  رد  دراد . ترهش  زین 

تاوقالا ۀکد  بارحم 

ینامثع بارحم  ك )  ) نامه َا ) ْل  ُت  َّك  َد  ) 

ینامیلس بارحم 

یفنح بارحم  ك )  ) نامه َل ) ُس  ) 

ینامثع بارحم 

هک یتمـسق  و  یلقن ) قبط   ) تسا نافع  نب  نامثع  هتخاس  و  دجـسم ) هلبق   ) یبونج راوید  هب  لصتم  تسا  یبنلا  دجـسم  ياه  بارحم  زا  ُع ) ) 
طـسوت هک  تسا  يرجه  مهن  نرق  راـثآ  زا  بارحم  ینوـنک  ياـنب  تسا . موـس  هفیلخ  نارود  ياـه  هدوزفا  زا  دراد  رارق  نآ  رد  بارحم  نیا 

ۀکد بارحم   » ار نآ  دنک . یم  زامن  هماقا  بارحم  نیا  رد  یبنلا  دجسم  تعامج  ماما  نونکا  دش و  هتخاس  رـصم  کیلامم  زا  يابتیاق  ناطلس 
. دنمان یم  زین  تاوقالا »

س)  ) همطاف بارحم 

لباق نونکا  هدوب و  ترضح  نآ  زامن  هماقا  لحم  دجهت ) بارحم  بونج  رد  و   ) مرح هروصقم  لخاد  رد  عقاو  یبنلا  دجسم  ياه  بارحم  زا 
. تسین تیؤر 

مرح خیاشم  بارحم 

دشاب و یم  یناویا  تروص  هب  هک  دجـسم  یبرغ  بونج  تمـسق  رد  هفـص و  ناویا  تشپ  رد  تسا  یبارحم  یبنلا و  دجـسم  ياه  بارحم  زا 
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ماما دـش و  ناـنز  هماـقا  صوصخم  اهدـعب  بارحم  نیا  دـش . هتخاـس  مرح  خیـش  طـسوت  حـیوارت  ياـهزامن  تماـقا  يارب  هتـشذگ  نورق  رد 
( . همان تغل   ) طبض . 2 جح . ) تاقیم   ) طبض . 1 دناوخ . یم  حیوارت  زامن  هداتسیا و  ناکم  نیا  رد  نانآ  تعامج 

يوبن بارحم 

رب ترـضح  نآ  زامن  لحم  رد  یبنلا و  ۀـضور  لخاد  رد  هک  تسا  یبارحم  یبنلا ، بارحم  ربمایپ و  بارحم  یبنلا . دجـسم  ياـه  بارحم  زا 
یط تشادن و  دوجو  بانج  نآ  نارود  رد  بارحم  نیا  دراد . رارق  ربنم ) هرجح و  نایم   ) رهطم ربق  تسار  فرط  ربنم و  قرش )  ) پچ فرط 

کلملادبع نب  دیلو  تفالخ  نامز  رد  هنیدم  یلاو  زیزعلا  دبع  نب  رمع  ناشیا  زامن  ناکم  رب  ار  بارحم  نیلوا  يرجه  یلا 91  ياه 88  لاس 
زا سپ  تفر و  نـیب  زا  يرمق ) يرجه  رد 886   ) دجـسم مود  قیرح  رد  هک  دـش  هتخاس  یلاخ  وت  هرفح و  تروص  هب  بارحم  نیا  تخاسب .

مهن نرق  رخاوا  رد   ) يرصم کیلامم  زا  يابتیاق  فرشا  ناطلس  نارود  رد  دش . هتخاس  دوب  عبرم  يا  هرفح  ياراد  هک  گنـس  زا  یبارحم  نآ 
اهدـعب دـش و  هتخاس  دروخ ) یم  مشچ  هب  ابیز  رایـسب  بیهذـت  اب  ینآرق  تایآ  نآ  يـالاب  رب  هک   ) رمرم گنـس  زا  یـسیفن  بارحم  يرجه )

هب تسا و  دوجوم  نانچمه  ینامثع  نارود  رد  تارییغت  تانییزت و  معز  هب  بارحم  نیا  دـش . نیمز  حطـسمه  دـیدرگ و  رپ  نآ  نورد  هرفح 
تسا و هبعک  هلزنم  هب  هک  دـنا  هتفگ  بارحم  نیا  تلیـضف  رد  دراد ) رارق  نآ  برغ  رد  نوتـس  هک  يروـط  هب   ) تسا هدـیبسچ  هقلخم  نوـتس 

. تسا هتخود  رظن  هبعک  هب  هک  تسا  نآ  لثم  درگن  یم  نآ  هب  هک  یسک 

یبنلا بارحم 

( همان تغل  . ) هکم درگادرگ  هبعک 2 . درگادرگ  . 1 َّر ) َح  ُم   ) مرحم يوبن  بارحم  ك )  ) نامه َّن ) ُب  ِم  ( ) 1)

مرحم

ُم  ) مارحا تامرحم  مولع ) گنهرف   ) تسا مارح  یلامعا  بجاو و  یلامعا  وا  رب  هدیشوپ و  مارحا  سابل  هدرک و  مارحا  دصق  هک  یسک  ِر ) ُم  )
جح کسانم  رد  تسا  مارح  اه  نآ  باکترا  هک  يروما  جـح  تامرحم  مارحا  ك )  ) لاح رد  تسا  مارح  اه  نآ  باـکترا  هک  يروما  َّر ) َح 

. مارحا ك )  ) لاح رد  صخش  ینعی  مرحم  رب  تسا  مارح  اه  نآ  باکترا  هک  يروما  مرحم  تامرحم  مارحا  ك )  ) لاح رد 

همرحم

ش 7، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرـش ، نیمرح   ) تسا رادروخرب  یـصاخ  سدـقت  تینوصم و  زا  هک  تسا  هنیدـم  ياه  مان  زا  ِم ) َّر  َح  ُم  )
ص 163)

هسورحم

ياه هار  زا  کی  ره  رـس  رب  هک  یناگتـشرف  هطـساو  هب  دوش  یم  يرادساپ  ظفح و  هنیدـم  هک  نآ  تهج  زا  تسا  هنیدـم  ياه  مان  زا  ِس ) َم  )
ص 61) هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  ص 170 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم   ) دنهد یم  ینابهگن  نآ  هب  یهتنم 

رسحم

ناـیم هوـک و  ود  نیب  عارذ ) دـص  ربارب  مدـق  دـص  ضرع  اـب   ) يرتـمولیک مین  یبـیرقت  لوـط  هب  تسا  یکیراـب  گـنت و  هار  ( 2 ( ) َِس َح  ُم  )
هفلدزم زا  کی  چیه  ءزج  تسا . هفلدزم  رد  نآ  زا  یشخب  ینم و  لخاد  نآ  زا  یـشخب  تسا . ینم  زا  شخب  لقن : توافت  هب  هک  ینمورعـشم 
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دیع  ) هجح يذ  مهد  زور  حبـص  رد  دـیاب  هک  جاـجح  رـسحم 1 . بادآ  ماـکحا و  تسا . ) تیرثـکا  روهـشم و  لوق  هک   ) دـشاب یمن  ینم  و 
یم نیمزرـس  نیا  زا  دیـشروخ  عولط  اب  دـننک و  یم  فقوت  هدـمآ و  رـسحم  يداو  یکیدزن  اـت  دـننک  كرت  ینم  يوس  هب  ار  رعـشم  ناـبرق )

هچ  ) رسحم يداو  زا  روبع  ماگنه  تسا  بحتسم  . 2 دنک ) روبع  يداو  نیا  زا  باتفآ  عولط  زا  لبق  دیابن  مرحم  . ) دنور یم  ینم  هب  دنرذگ و 
.3 دنار ) یم  باتش  اب  ار  دوخ  بکرم  دیـسر  یم  يداو  نیا  هب  یتقو  هللا  لوسر  و  . ) دومن یط  تعرـس  هب  ار  هلـصاف  نیا  هدایپ ) هچ  هراوس و 
رد هدافتسا  دروم  عبانم  . 1 يدهع »... ملس  مهللا  : » تسا هدیسر  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  رـسحم  زا  روبع  ماگنه  ییاعد 

ص 94 یـسانش ج 1 ، هنیدم  یلا 216 ؛  ص 214  یمالـسا ، راثآ  خیرات و  ص 151 ؛  نیفیرـش ، نیمرح  یبنلا : دجـسم  ياه  بارحم  دروم 
« رسحم يداو   » لیذ همان  تغل  طبض   ) َس . 2 ج 5 ص 81 . نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  ص 365 ؛ هنیدم ، هکم و  ییایفارغج  خیرات  یلا 202 ؛

يددعتم یماسا  یتاهج  هب  يداو  نیا  رسحم  هیمست  ریبج . ) نبا  همانرفس  یـسراف ؛ فراعملا  ةریاد  رـسحم ، نطب  لیذ » همان  تغل  طبـض   ) ِس
.3 دـنریگ . یم  باتـش  دنـسر ، یم  يداو  نیا  هب  مدرم  یتقو  اریز  للهم ، . 2 دـنناوخ . یم  ار  نآ  هکم  مدرم  هک  یماـن  راـنلا ، يداو  . 1 دراد :
ای رسحم  نطب  ای  رسحم ، . 4 دنریگ . یم  باتش  دنسر ، یم  اج  نیا  هب  یتقو  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  ای  تسا و  روهـشم  مدرم  دزن  اریز  لهلهم ،

تـسکش نیا  رطاخ  هب  دـنتفای و  تکاله  تسکـش و  هطقن  نیا  رد  ههربا ) نارای   ) لیف باحـصا  یخیراـت  تاـیاور  ساـسا  رب  رـسحم . يداو 
ص ش 3 ، جح ، تاقیم  ص 143 ؛ یمالـسا ، راثآ  خیرات و  ص 110 ؛ دیناوخب ، جـح  زا  لبق  ص 180 ؛ نادلبلا ، میوقت   ) دندروخ ترـسح 

ياج ینم . ) هکم و  نیب   ) ینم رد  تسا  ییاج  باصح »  » ای َّص ) َح  ُم   ) بصحم ص 177 ) كرادم ، اب  یسراف  هقف  همان ؛ تغل  دعب ؛ هب   174
( تسا هدوب  هللا  لوسر  لوزن  لـحم  هک   ) ءابـصح دجـسم  رد  دـیآ  ینم  زا  نوچ  یجاـح  هک  تسا  تنـس  تسا و  ینم  هب  نتخادـنا  هزیرگنس 
دنداد و رارق  بصحم  رد  ار  دوخ  لوزن  لحم  ترـضح  حـتفلا ، ماع  رد  اریز  دورب ، هکم  يوس  هب  سپـس  دـنک و  تحارتسا  تشپ  هب  يردـق 
: ای هیمـست  هجو  دندرک . تحارتسا  دندیباوخ و  تشپ  هب  هاتوک  يردق  دندروآ و  ياج  هب  بصحم  رد  ار  اشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن 

تغل . ) تسا تارمج  هب  هزیرگنس  باترپ   ) تارمج یمر  تبـسانم  هب  . 2 تسا . اج ) نآ  درخ  زیر و  ياه  گـیر   ) اـصح دوجو  تهج  زا  . 1
یلا 231) ص 228  ، 6 یسانش ، ماما  ص 104 ؛ نیفیرش ، نیمرح  همان ؛

رصحم

ص 288) هرمع ، جح و   ) روصحم ك )  ) نامه ُم ص ) )

روصحم

روصحم جح  ك )  ) هدنروآ اج  هب  َم ) )

مارحا تاروظحم 

. مارحا ك )  ) لاح رد  تسا  مارح  اه  نآ  باکترا  هک  يروما  َم ) )

هظوفحم

، جح تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح   ) هتشاد ظوفحم  نوصم و  ار  هنیدم  ناحبـس  يادخ  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هنیدم  یماسا  زا  ِظ ) َم  )
ص 171) ش 7 ،

هفوفحم

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 947 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 118؛ نیفیرـش ، نیمرح  . ) دنا هدومن  هطاحا  شتمحر  هکئالم  یهلا و  تاک  رب  ار  هنیدم  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هنیدم  یماسا  زا  ِف ) َم  )
ص 170) ش 7 ، جح ، تاقیم 

لحم

( همان تغل  . ) دمآ نوریب  مرح  زا  هک  نآ  . 2 دمآ . نوریب  مارحا  زا  هک  نآ  . 1 ّل ) ِح  ُم  )

لحم

( همان تغل   ) يده نتشک  نامز  يده 2 . نتشک  ياج  . 1 ّل ) ِح  َم  )

یعس لحم 

یعس ك )  ) نامه ْع ) َس  ِّل  َح  َم  )

هرافک لحم 

. دشکب هکم  رد  دیاب  هرمع ، . 1 رد : دوش  یم  بجاو  صخـش  رب  جح  مسارم  رد  ینابرق )  ) تارافک زا  هچنآ  هرافک . يادا  ياج  ِر ) ّف  ك  ) 
ای اج  نآ  رد  حـبذ  نیب  تسا  رایتخا  ددرگن  تفای  ریقف ) لیکو  ای   ) ریقف حـبذ ، ناکم  رد  هک  یتروص  رد  . 3 دنک . حبذ  ینم  رد  دیاب  جح ، . 2

ص 52) جح ،» کسانم  حیضوت   » هب هجوت  اب  . ) ارقف نیب  نآ  میسقت  دوخ و  رهش  رد 

للحم

ص 344) لوصا ، هقف و  يدابم  . ) درب یم  نوریب  مارحا  زا  ار  مرحم  هک  تسا  یلمع  ْل ) ِّل  َح  ُم  )

لوا للحم 

ص 148) نیمرحلا ، بادآ   ) ریصقت ترهش 

مود للحم 

ص 148) نیمرحلا ، بادآ   ) هورم افص و  یعس  ترهش 

موس للحم 

ص 148) نیمرحلا ، بادآ  . ) ءاسن فاوط  ترهش 

يدهلا لحم 

يدـه لحم  حـبذ . نامز  ناـکم و  هب  یناـبرق  لوصو  ینعی  لـحم  هب  يدـه  ندیـسر  ناـمز . مه  تسا و  ناـکم  ینعم  هب  مه  ْد ) َه  ْل  ِّل  ِح  َم  )
رد هکم ، جح 2 . دروم  رد  ینم ، . 1 زا : تسا  ترابع  يده  عضاوم  دریگ . یم  تروص  جح  يارب  عرـش  مکح  هب  ینابرق  هک  تسا  یعـضوم 
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( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دودصم درومرد  دص ، لحم  . 4 ( 1  ) رصحم دروم  رد  ینم ، ای  هکم  هرمع 3 . دروم 

مشاه ینب  هلحم 

ینب هچوک   » نآ رد  عیقب و  ناتـسربق  مرح و  نیب  هلـصاف  رد  ءاسنلا ) باب  لیئربج و  باب  لباقم  رد   ) یبنلا ۀنیدم  رد  یمیدـق  رایـسب  يا  هلحم 
دوجو مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  مشاه و  ینب  هناخ  هلحم  نیا  دـنلب  ياهراوید  اب  کیراب  گـنت و  ياـه  هچوک  رد  تسا . روهـشم  مشاـه »

ياه لاس  یط   ) دوعـس لآ  هللا ، لوسر  مرح  مود  هعـسوت  رد  اما  دش ، یم  يزاسزاب  ًاضعب  ظوفحم و  نانچمه  فلتخم  نارود  رد  هک  تشاد 
هب بیترت  نیا  هب  تسا و  هدنامن  اج  هب  نآ  زا  يرثا  هک  يروط  هب  دندرک  بیرخت  ار  نآ  ياه  هچوک  هلحم و  نیا  یسمش ) یلا 1366   1364

. دیدرگ وحم  هعیش  همئا  راثآ  زا  رگید  یکی  مرح  فارطا  هعسوت  يزیواتسد 

ءادهش هلحم 

خف يادهش  ك )  ) نامه

هلواخن هلحم 

هلواخن ك )  ) تنوکس لحم  هنیدم  رد  يا  هلحم 

لمحم

هب جـح  ناوراک  شیپاشیپ  ناملـسم  ناهاش  ناریا و  بناج  زا  يرجه ) متفه  نرق  زا   ) هک دوب  يا  هدـش  تنیز  راب ) زا  یلاـخ   ) هواـجک ِم ) َم  )
هب لمحم  دش . رصم  فرط  زا  لمحم  نداتسرف  هب  رـصحنم  جیردت  هب  دوب و  هدنتـسرف  روشک  لالقتـسا  تمالع  و  ( 2  ) دش یم  هداتسرف  هکم 
الاب لمحم  طسو  يوس  هب  فرط  راهچ  زا  هک  دوب  یفقـس  ياراد  دـش و  یم  هتخاس  ییاـه  بوچ  تخت  زا  عبرم  لکـش  هب  یجدوه  تروص 

دـندرک و یم  نییزت  تمیق  نارگ  ياه  هچراپ  اب  ار  نآ  الومعم  دـسرب و  دـش ، یم  یهتنم  یلاله  لکـش  کی  هب  هک  ینوتـس  هب  اـت  تفر  یم 
سلاجم مدرم  رصم  رد  ًاصوصخم  دش و  یم  هداتسرف  اج  نآ  زا  لمحم  هک  ییاهرهش  رد  دنتـسب . یم  رتش  تشپ  ار  نآ  هکم  هب  رفـس  ماگنه 

هناشن طقف  دش و  یمن  راوس  یسک  لمحم  رد  دنداتسرف . یم  یهورگ  هارمه  هب  ار  اه  لمحم  نیا  دنداد و  یم  بیترت  یللجم  رورس  نشج و 
تموکح اه  لاس  تسا . یبصنم  نانچ  نتشاد  هتسیاش  تسا  هداتسرف  ار  نآ  هک  یمکاح  دنراد  مالعا  مدرم  هب  ات  دوب  تموکح  لالج  هاج و 

. درک عنم  ار  لمحم  ندروآ  زیزعلا  دبع  نب  دوعس  يرمق  يرجه  لاس 1218  رد  اما  داتسرف ، هکم  هب  مه  ار  هبعک  هدرپ  لمحم  هارمه  هب  رصم 

. دوب بوسنم  هشیاع  هب  دندروآ  یم  ماش  زا  هک  یلمحم  دوب و  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  هب  بوسنم  دندروآ  یم  رـصم  زا  هک  یلمحم 
( یسراف فراعملا  ةریاد  ش 359 ص 21 ؛ مالسا ، بتکم  ص 254 ؛ هکم ، همان  رفس  ص 66 ؛ نایشرع ، ص 55 ؛ ادخ ، هناخ  هار  رد  )

مرح طیحم 

مرح ك )  ) هریاد ای 

تیقاوم طیحم 

اه تاقیم  هرئاد  ك )  ) ای َم ) )
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تیزلا نزاخم 

هرود راثآ  زا  تشادرارق و  دجـسم  یلامـش  تمـس  رد  هک  دندوب  یبنلا  دجـسم  ياه  لیدـنق  نتخاس  نشور  يارب  نغور  نزاخم  َّز ) ُن  ِز  َم  )
ص 262) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) دیدرگ بیرخت  يدوعس  نارودرد  دجسم  یلامش  هعسوت  رد  نزاخم  نیا  دوب . ینامثع 

هراتخم

ص ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  . ) دومن رایتخا  دوخ  مود  هاگلزنم  ار  هنیدم  ادخ  لوسر  تسا . هنیدم  ياه  مان  زا  ِر ) ُم  )
(165

یبتخم

همطاف دلوم  ك )  ) رد یناکم  اب ) َت  ُم  )

قدص جرخم 

(80 ارسا -   ) قدص جرخم  ینجرخا  قدص و  لخدم  ینلخدا  بر  َر ) ُم  )

هقلخم

هقلخم نوتس  ك )  ) ای ص 140 ) ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 140 ؛ ج 1 ، یسانش ، هنیدم  نایبلا ، عمجم   ) تسا هکم 

فاوط رادم 

فاطم ك )  ) دح

لخدم

ناـمه ینم ، هکم ،  ) ییاـج هچ  رد  رـصحم  دودـصم و  هک  نـیا  رد  و 2 .  1 ص 118 ) نیفیرـش ، نیمرح   ) تـسا هنیدـم  ياـه  ماـن  زا  َخ ) َم  )
نانآ زا  یخرب  دنا . هدرک  دای  لمحم  روهظ  ناونع  هب  ار  ینامز  کی  ره  ناراگن  خـیرات  . 3 تسا . فلتخم  اهرظن  دنک  ینابرق  دیاب  لحم )...،

نآ زا  رت  نهک  یخیرات  لمحم ، هک  دندقتعم  رگید  یخرب  لباقم  رد  تسا . هدوب  يرمق  يرجه  لاس 645  نآ ، شیادیپ  خیرات  هک  دنا  هتفگ 
اریز درک ؛ دای  لمحم  روهظ  خیرات  ناونع  هب  ار  ینیعم  نامز  ناوت  یم  یتخس  هب  دسر . یم  زین  مالـسا  زا  شیپ  هب  نآ  خیرات  ًالامتحا  دراد و 

مالـسا زا  شیپ  هب  تسا  نکمم  هک  هدوب  يداع  يرما  دـشاب ، قیتعلا  تیب  يارب  يا  هژیو  يایادـه  لصاح  اـهنت  هک  لـمحم  ناوراـک  تکرح 
ص 76) ش 36 ، جح ) تاقیم  . ) ددرگرب

قدص لخدم 

ارسا 80)  ) قدص لخدم  ینلخدا  بر 

جردم
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جرد ك )  ) نامه َر ) َم  )

هنیدم

یم مالسا  ردص  رد  مالـسا  رودص  هاگیاپ  مالـسا و  یمارگ  لوسر  یفطـصم  دمحم  ترـضح  هاگمارآ  هاگتماقا و  هاگترجه و  رهـش  ِن ) َم  )
نآ نشور  خیرات  تسین و  تسد  رد  یتاعالطا  نآ  يانب  هب  عجار  هک  تسا  زاجح  ناتسا  وزج  ناتسبرع و  یمیدق  ياهرهـش  زا  هنیدم  دشاب .

یخرب هب  اـنب  و   ) تسا فـالتخا  زین  هقطنم  نیا  هباـهنآ  ترجاـهم  عورـش  ناـمز  رد  هک  دوـش  یم  عورـش  هیحاـن  نیا  هـب  دوـهی  ترجاـهم  اـب 
سوا و لیابق  ینعی   ) ینمی برع  نارجاهم  ار  هنیدم  نانکاس  هورگ  نیمود  دشاب ) یم  رـصَّنلا  ُتُخب  تسد  هب  میلـشروا  یناریو  زا  تالامتحا 

مراهچ نرق  زا  دندرک و  چوک  هنیدم  هب  بِرأَم  دس  یبارخ  زا  دـعب  ای  نمی و  هب  ياه  یـشبح  طلـست  زا  سپ  هک  دـنداد  یم  لیکـشت  جرزخ )
رد رهش  نیا  تسا . عقاو  ایرد  حطـس  زا  رتم  ای 625 )  ) عافترا 600 هب  عیـسو  یتشد  رد  هنیدم  دندیزگ . تنوکـس  اج  نیارد  دعب  هب  يدالیم 

دراد و هلصاف  رتمولیک  ضایر 990  اب  هتفرگرارق و  يرتمولیک  هلصاف 420  هب  هکم  لامش  رد  يرتمولیک و  هلصاف 295  هب  هدج  یقرش  لامش 
هوک هلسلس  اب  هنیدم  ایرد . هب  برغم  فرط  زا  هایس و  ياه  هوک  عرزی و  مل  ياه  تشد  هب  بونج  قرـشم و  لامـش و  تاهجزا  تسا  دودح 

هکدوب ییاه  هناخ  هعومجم  تشادن و  رهـش  تروص  ادتبا  رد  اج  نیا  تسا . هدش  ادـج  ناتـسبرع  عفترم  تالف  زا  لامـش  بونجرد و  ییاه 
یم هدیمان  برثی »  » ادتبا رد  هک  رهش  نیا  دمآ . یم  رامـش  هب  نآ  نانکاس  دمآ  رد  عبنم  تعارز  هتفرگ و  ارف  ار  نآ  فارطا  یعرازم  اه و  غاب 

هنیدـم  » هب راصتخا  هب  هک   ) تفرگ دوخ  هب  ار  لوسرلا » ۀـنیدم   » و یبنلا » ۀـنیدم   » مان اـج  نادـب  هکم  زا  مظعـالا  هللا  یبن  ترجه  زا  دـعب  دـش 
مرکا لوسر  ناـمرف  هب  هک  دوب  رهـش  نیا  زا  دـش . مالـسا  تموکح  تختیاـپ  نیمارف و  رودـص  مالـسارشن و  هاـگیاپ  هنیدـم  دـش . ) روهـشم 
زکارم هب  مظعا  یبن  نآ  نالوسر  هک  دوب  هنیدم  زا  دندناوخ . ارف  مالسا  هب  ار  فیاوط  دنتشگ و  لیسگ  ناتسبرع  فلتخم  طاقن  هب  ناناملـسم 

نیملسم هاپس  دندومن . غالبا  ناهج  ناروطارپما  ناهاشداپ و  هب  ار  مالسا  توعد  همان  دندش و  مازعا  تقو  ياه  تموکح  نیرتگرزب  یسایس 
زازتها هب  کیدزن  رود و  ياه  نیمزرـس  رد  ار  دیحوت  مچرپ  تسکـش و  مه  رد  ار  هنامز  ياه  تردق  ربا  نایهاپـس  زیتس  هنیدم  زا  تکرح  اب 
گرب خاش و  ملاع  طاقن  رگید  هب  دز و  هشیر  مالـسا  شناد  هاگـشناد  نیا  رد  دوب . زین  یمالـسا  مولع  رـشن  وشن و  هاگیاج  هنیدـم  دروآ . رد 
لیاضف دـندرپس . رهز  همخز  هب  ناج  نت و  مالـسا  فراعم  نییبت  مالـسا و  تسایـس  دومن  هار  رد  رهـش  نیا  رد  نیموصعم  همئا  دـینارتسگ و 

. تسا یهلا  یح  نیما و  لوزن  هاگیاج  یحو و  طبهم  تسا . تقلخ  ملاع  دوجوم  نیرترب  نفدـم  تسا . رافک  رـش  زا  هللا  لوسر  نمأم  هنیدـم 
هاگداز و تسا . تانئاک  رورـس  نیـسحت  مالک  رادـماو  هدـش و  نما  مرح  تسا . یتسه  تاقولخم  فرـشا  ياـه  تنـس  اـه و  مدـق  رادـناشن 

فالتخا نآ  دودـح  رد  هک  دراد  یمرح  هرونم  هنیدـم  هنیدـم  مرح  تسا . مالـسا  مظعا  یبن  نت  ياه  هراپ  نانیـشناج و  هاگمارآ  هاـگلزنم و 
قرـشم برغم و  تمـس  زا  نآ  دودح  دنا  هتفگ  زین  و  تسا . مرح  دح  هنیدم ، بونج ) رد   ) ریَع هوک  و  لامـش ) رد   ) رَوث هوک  یلقن  هب  تسا .

هب طـیحم  برغم  اـت  قرـشم  زا  هک  هوک  ود  يارب  زا  تسا  مسا  هملک  ود  نیا  و  ریعو ) اـی  « ) ریَع  » رگید فرط  زا  تسا و  رئاـع »  » فرط کـی 
هنیدـم مرح  رد  مارحا  هچ  رگا  و  دـنا . هتفگ  مه  خـسرف  راـهچ  رد  خـسرف  راـهچ  و  تسا . مرح  هوک  ود  نیا  نیب  تقیقح  رد  تسا و  هنیدـم 

( تسا هدش  انثتسا  هکم  دودح  رد  هک  يدراوم  رد  رگم   ) درک عطق  دیابن  دشاب ) زبس  رگا  ًاصوصخ   ) ار نآ  تخرد  نکیلو  دشاب  یمن  بجاو 
ار تاولـص  ندیـشوپ  ار  نیرتهب  هماج  نداد  هقدص  ندومن  لسغ  هنیدـم  هب  دورو  تابحتـسم  دراد . دـیدش  تهارک  هنیدـم  مرح  رد  دیـص  و 

نیموصعم ترایز  نتفرگ  هزور  زور  هس  هنیدم  رد  روضح  تابحتـسم  ندناوخ  ار  ... هللا لوسر  ۀلم  یلع  هللا و  مسب  ياعد  نداتـسرف -  ررکم 
تاعارم ار  یبنلا  دجـسم  بادآ  ندرک  ترایز  ار  هسدقم  دـهاشم  ندرک  عیقب  ناگرزب  رازم  ترایز  ندرک  نیموصعم  ترایز  لسغ  ندومن 

، دلب طالب ، هرب ، هریحب ، هرحب  رحب ، هراب ، نامیا ، يرقلا ، ۀلاکا  نادلبلا ، ۀلاکا  هرجهلا ، ضرا  هللا ، ضرا  برثا ، هنیدم  باقلا  یماسا و  ندومن 
لوسر مرح  لوسر ، مرح  مرح ، هبیبح ، هنیـصحلا ، ۀنج  هزیاج ، هرابج ، هرباج ، نیت ، ردنت ، ددنت ، لوسرلا ، تیب  دجاسملا ، دلب  هللا ، لوسردـلب 

تاذ ءاذ ، هرجهلا ، راد  راتخملاراد ، حتفلاراد ، هنسلا ، راد  همالـسلا ، راد  نامیالا ، راد  رایخالا ، راد  راربالا ، راد  راد ، دالبلا ، ریخ  هنـسح ، هللا ،
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، ضورع ارع ، ارذـع ، همـصاع ، ایابظ ، هبیط ، ابابط ، هباط ، هیفاش ، نادـلبلا ، ةدیـس  هقلـس ، لخنلا ، تاذ  رجحلا ، تاذ  رارحالا ، تاذ  نیرحالا ،
ءوبح هکرابم ،  ، نامیالا رزأم  نامیالا ، بل  نامیالا ، بلق  لوسرلا ، ۀیرق  راصنالا ، ۀبرق  هیرق ، مالسالا ، ۀبق  همصاق ، هحضاف ، هبلغ ، ارغ ، يرع ،

، هراـتخم همرحم ، هسورحم ، همورحم ، هفوفحم ، هظوـفحم ، هبحم ، هروـبحم ، هببحم ، هروـبجم ، مارحلا ، و  لـالحلا ، نیبـم  مارحلا ، و  لـالحلا ،
، یبنلا ۀنیدم  هرونم ، هنیدم  همرکم ، هنیدم  هفرشم ، هنیدم  ّارذعلا ، ۀنیدم  هبیط ، هنیدم  ءامسلا ، ۀنیدم  لوسرلا ، هنیدم  قدصلا ، لخدم  لخدم ،
، هیجان هللا ، لوسر  رجاـهم  هنمؤم ، هیفوم ، هنیکم ، رقم ، هسدـقم ، هموصعم ، هبیطم ، هللا ، لوسر  عجـضم  هملـسم ، هنیکـسم ، هقوزرم ، هموحرم ،
، رکبوبا میهاربا ، ) ما  هبرـشم   ) میهاربا > هفیلحلاوذ ، ) مرحم ، مارحا ، هرجـش ، یلع >  ( ) راـیبا  ) راـبآ هنیدـم  دـجاسم  برثی . ءارذـه ، رجن ،
، قدنخ حتف ،  ) بازحا > حسف ) دحا ، لبج   ) < دحا هلهابم ، )  ) هباجا > عیقب ، ) هلیدج ، ینب   ) بعک > نب  یبا  ریحب ، ) هدجس ،  ) رذوبا >
 ) هعمج نینیعلا ، ) لبج  ، ) هامرلا > لبج  ایانث ، يوقت ، هدـعاس ، ینب  قیرز ، ینب ، لالب ، هدـئام ، ) رفظ ، ینب   ) هلغب > عئادـب ، هباـجا ، ) یلعا ،

( خیـضف یعوب ، لخن ،  ) سمـش > در  تیار ، بابذ ، عرد ، يدـع ) ینب   ) < هغباـنلاراد ادهـش ، )  ) هزمح > يداو ، ) هکتاـع ، ملاـس ، ینب  <

، رمع یلع ، عرصم )  ) < رکسع شیرع ، تافرع ، نیخیش ، یسمش ، )  ) < سمـش ناملـس ، ایقـس  فرـس ، قبـس ، همطاف ، )  ) ارهز > لوسر ،
 ) < حارتسم هلازغ ) فرصنم ،  ) < دجیسم ریبک ، هیرکسع ، هلشق  هملس ) ینب  نیتلبقوذ ،  ) < نیتلبق ابق ، ءاقـستسا ، ) دیعلا ، یلـصم   ) همامغ >

( . هنیدم یبن ،  ) يوبن نیترانم ، سرعم ، حبصم ، تحارتسا ، )

هنیدم تالحم  قطانم و 

، ءاقـستسا یلـصم  میهاربا ، ما  هبرـشم  هلواخن ، هلحم  مشاه ، ینب  هلحم  ابق ، یلاوع ، هیلاع ، هدعاس ، ینب  هفیقـس  هذبر ، عیقب ، ردب ، دـحا ، اوبا ، ،
يداو قینلا ، نوصح  يداو  نج ، يداو  ناحطب ) يداو   ) هدـیج > یبا  يداو  هبال ، هقیوس ، عادولا ، ۀـینث  ربیخ ، عوبنی ، كدـف ، یبنلا ، طئاوح 

( . كرابم يداو   ) قیقع > يداو  انونار ،

هنیدم ياه  هناخ 

. هغبانلا راد  ءارقلا ، راد  نافیضلا ، راد  بویاوبا ، راد  ،

هنیدم ياه  هاچ 

هاچ سرغ ، هاچ  یلع ، هاچ  مزمز ، هاچ  ءایقس ، هاچ  نامثع ، )  ) همور > هاچ  ءاح ، هاچ  هعاضب ، هاچ  سنا ، هاچ  متاخ ، ) هلفت ،  ) سیرا > هاچ 
. قزرا نیع  اضف ،

هنیدم ياههوک 

. تاوامج هامر ، )  ) < نینیع هوک  ریع ، هوک  رئاع ، هوک  باوث )  ) < علس هوک  روث ، هوک  دحا ، هوک  ،

رخآ هنیدم 

هنیدم سپ  ك )  ) نامه

لوا هنیدم 

هنیدم شیپ  ك )  ) نامه
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دعب هنیدم 

هنیدم سپ  ك )  ) نامه

ولج هنیدم 

هنیدم شیپ  ك )  ) نامه

جاحلا ۀنیدم 

هدج يرتمولیک  دودـح 3  رد  تلاوت ) مامح و  قرب و  بآ و  ياراد   ) هقبط هس  یعلـض  دـنچ  ياـه  ناـمتخاس  هتـشر  کـی  ماـن  ْل ) ُت  َن  َم  )
اه نامتخاس  نیا  موس  هقبط  دوب . هتفای  صاصتخا  جورخ ) دورو و  ماگنه   ) جاجح تقوم  تماقا  تهج  هک  هدج  قباس )  ) هاگدورف هب  لصتم 

موس مود و  هقبط  ياه  قاطا  ولج  رد  دندش . یم  زکرمتم  اجنآ  رد  زین  اهروشک  یتسرپرـس  یکـشزپ و  ياه  تئیه  هدوب و  باوختخت  ياراد 
مود و هقبط  ياه  قالطا  . ) تشاد رارق  موزل  دروم  تارادا  زا  يا  هراپ  نافوطم و  یگدـنیامن  لوا  هقبطرد  تشاد . دوجو  یگرزب  ياه  ناویا 
هب لصتم  عیـسو  رایـسب  ياضف  رد  هزورما  اما  دـش . یمن  تفاـیرد  یـسک  زا  یلوپ  جاـجلا  ۀـنیدم  رد  دوب ) نارئاز  تنوکـس  صوصخم  موس 

هتخادرپ و تحارتسا  هب  دورو  زا  سپ  فلتخم  ياهروشک  زا  نارئاز  ابیز  عفترم و  رایـسب  صوصخم و  ياهرداچ  ریز  هدج  دـیدج  هاگدورف 
اج نیا  رد  دوشب . ناشزاورپ  تبون  ات  دننک  یم  قارطا  هطقن  نیمه  رد  هدـج  هب  تشگزاب  زا  دـعب  دـنوش و  یم  هنیدـم  ای  هکم و  مزاع  سپس 

سیورـس نامرد و  ییامنهار و  يارب  زین  یتاسـسؤم  دوش و  یم  هداد  رارق  روشک  ره  جح  ياه  تئیه  رایتخا  رد  يزکارم  دنچ  یلـصاوف  رد 
. دنراد دوجو  اذغ 

برلا ۀنیدم 

ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم  . ) تسا مارحلا  تیب  ینعم  هب  لیجنا و  رد  هروطسم  هکم  یماسا  زا  ّب ) ّر  ) 

لوسرلا ۀنیدم 

ص 118) نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  رهش  ياه  مان  زا  َّر ) ) 

ءامسلا ۀنیدم 

ص 23) ش 319 ، مالسا ، بتکم  . ) تسا لوسرلا  ۀنیدم  ياه  مان  زا  َّس ) ) 

ارذعلا ۀنیدم 

( ارذع لیذ  همان ، تغل  . ) تسا لوسرلا  ۀنیدم  بقل  َع ) ْل  ) 

هبیط هنیدم 

ص 23) ش 319 ، مالسا ، بتکم   ) تسا لوسرلا  ۀنیدم  رگید  مان  ِب ) ِّي  َط  )
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لبق هنیدم 

هنیدم شیپ  ك )  ) نامه

هفرشم هنیدم 

. لوسرلا ۀنیدم  بقل  ِف ) َّر  َش  ُم  )

همرکم هنیدم 

. لوسرلا ۀنیدم  بقل  ِم ) َّر  َك  ُم  )

هرونم هنیدم 

( . ص 23 ش 319 ، مالسا ، بتکم   ) لوسرلا ۀنیدم  رگید  مان  ِر ) َّو  َن  ُم  )

یبنلا ۀنیدم 

. لوسرلا ۀنیدم  بقل  َّن ) ُت  َن  َم  )

برثی هنیدم 

ص نآرق ، مالعا  . ) دـنا هدرب  مان  برثی  هنیدـم  ناونع  تحت  هنیدـم  زا  هنیدـم ، میدـق  يارعـش  زا  کلام  نب  بعک  تباث و  نب  ناـسح  ِر ) َي  )
(576

داذم

یقرواپ ص نییبلاطلا ، لتاقم  همان ؛ تغل  . ) دومن رفح  قدنخ  اج  نآ  کیدزن  ای  اج  نآ  رد  مرکا  ربمایپ  هک  هنیدم  رد  تسا  یعـضوم  مان  َم ) )
(249

حبذم

. ندرک ینابرق  يارب  ینم  رد  یهاگیاج  مان  هاگنابرق . َب . ) َم  )

بهذم

ش ص 219 ؛ ش 2 ، جـح ، تاقیم   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  . 2 ص 145 ) ش 4 ، جـح ، تاقیم  همان ؛ تغل   ) تسا هبعک  ياه  ماـن  زا  . 1 َه ) ُم  )
ص 140) ، 4

قهارم

( همان تغل  . ) دیآ هکم  رد  جح  تقو  رخآ  هک  یسک  ِه ) ُم  )
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هقهارم

( همان تغل  . ) ندیسر هکم  هب  جح  تقو  رخآ  بیرق  ِق ) َه  ُم  )

دبرم

ص 39 و يوبن ، فیرش  دجسم  هعسوت  ریمعت و  . ) دش هتخاس  يوبن  فیرش  دجـسم  اج  نآ  رد  هک  هنیدم  رهـش  طسو  رد  یناکم  مان  َب ) ِم  )
(41

ربقلا ۀعبرم 

لیئربج ماقم  نوتس  ك )  ) نامه َق ) ْل  ُت  َع  َّب  َر  ُم  )

هموحرم

ص هسیفنلا ، قالعا  . ) دـشاب یم  تمحر  هارمه  هب  راگدرورپ  هداتـسرف  ثوعبم و  هاگیاج  اریز  تاروت ) رد   ) تسا هنیدـم  ياه  ماـن  زا  ِم ) َم  )
ص 172) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 188 ؛ نیفیرش ، نیمرح  88 ؛

هقوزرم

ار يزور  نیرتهب  هدرک و  داـیز  ار  نآ  لـها  ظـح  هرهب و  ادـخ  لوسر  تکرب  هب  دـنوادخ  اـج  نآ  رد  نوچ  تسا  هنیدـم  ياـه  ماـن  زا  َم ز ) )
ص 172) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 188 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هدومن  نانآ  بیصن 

نیتیصخلا ضوضرم 

نیتیـصخلا ضوـضرم  یناـبرق  هک  تسا  نیا  طوـحا  جـح  رد  دنـشاب و  هدـیلام  ار  وا  ياـه  مخت  هک  تسا  یناوـیح  َت ) َي  ِخ  ْل  ُض  ُض  َم  )
ص 168) جح ، کسانم  : ) دشابن

هللا لوسر  دقرم 

هرهاط ةرجح  ك )  ) نامه

هرهطم دقرم 

هرهاط هرجح  ك )  ) نامه ِر ) َّه  َط  ُم  )

نیتورم

. دوش یم  ماجنا  هوک  ود  نیا  نیب  یعس  مان  هب  هرمع  جح و  لامعا  زا  یکی  هک  دنیوگ  ار  هکم  رد  عقاو  هورم  افص و  هوک  ود  َت ) َو  َم  )

هورم
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هورم هوک  ك )  ) نامه

هیورم

ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم   ) تسا هکم  یماسا  زا 

رامتعالا دیرم 

( یهقف تاحالطصا  گنهرف  . ) دراد هرمع  ماجنا  دصق  هک  یسک  ِت ) ِا  ْل  ُد  ُم  )

هفلدزم

مارحلا رعشم  ك )  ) نامه ِف ) َل  َد  ُم  )

روزم

ترـضح نآ  يارب  هداد و  دای  ار  ترایز  بادآ  یغلبم ، لابق  رد  هک  ربمغیپ  مرح  رد  یناناوخ  تراـیز  ماـن  لیلد 2 . ك )  ) نامه . 1 ّو ) َز  ُم  )
ص 46) متفر ، نم  هک  روط  نآ  جح   ) دنتسه ننست  لها  جاجح  رتشیب  اهروزم  نایرتشم  دننک . یم  رارکت  نارئاز  دنناوخ و  یم  ترایز 

هلوزم

رد هک  دـندوب  هتخاس  هلوزم )  ) یباتفآ تعاس  ود  هناگجنپ . زور و  تاـقوا  تخانـش  يارب  یبنلا  دجـسم  نحـص  رد  یباـتفآ  یتعاـس  ِل ) َو  َم  )
هک تشاد  ییازسب  تیمها  یمالـسا  رنه  نف و  تمدق و  ظاحل  زا  اه  تعاس  نیا  دش . هتـشادرب  يدوعـس  نارود  رد  دجـسم  یلامـش  هعـسوت 

ص 261) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) دوب هدش  هتخاس  ینامثع  نارود  زا  لبق  المتحم 

هعبرا دجاسم 

( . ص 99 ج 1 ، هعمل ، . ) هرصب دجسم  هفوک ، دجسم  یبنلا ، دجسم  مارحلا ، دجسم  ِع ) َب  َا  ِد  ِج  َم  )

هثالث دجاسم 

. یصقالا دجسم  یبنلا ، دجسم  مارحلا ، دجسم  ِث ) َث  ) 

هرود دجاسم 

ص 73) يولع ، جاجح ، مدق  هب  مدق  يامنهار   ) تسا هعبس  دجاسم  ِر ) َد  ) 

هعبس دجاسم 

قدـنخ هوزغ  یتاـیلمع  هقطنم  رد  علـس  هوک  يـالاب  هنماد و  رد  هنیدـم  یبرغ  لامـش  رد  دجـسم  تفه  ترهـش  هناـگتفه . دـجاسم  ِع ) َس  ) 
حتف دجسم  شش  نایم  نیا  زا  دنتخاس . دنا  هدناوخ  زامن  ای  دنا و  هدوب  رگنس  رد  اج  نآ  رد  هک  يدارفا  دوبدای  هب  ار  دجاسم  نیا  بازحا . ) )
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دنا و صخشم  هقطنم  نیا  رد  هتس ) دجاسم  ینعی   ) رمع دجـسم  رکبوبا ، دجـسم  ناملـس ، دجـسم  همطاف ، دجـسم  یلع ، دجـسم  بازحا ، ) )
. نیتلبقوذ دجسم  یضعب  و  هدش ) بیرخت  هک   ) دنناد یم  نامثع  دجسم  یخرب  ار  دجسم  نیمتفه 

هتس دجاسم 

. بازحا هوزغ  هقطنم  رد  عقاو  رمع ) رکبوبا ، ناملس ، همطاف ، یلع ، حتف ،  ) هناگشش دجاسم  ترهش  ِّت ) ِس  ) 

حتف دجاسم 

ص 257) هرونم ، هنیدم   ) هعبس دجاسم  ك )  ) ای

هنیدم دجاسم 

( ، میهاربا ما  هبرـشم   ) میهاربا > هفیلحلاوذ ) مرحم ، مارحا ، هرجـش ،  ) یلع > رایبا )  ) رابآ ياهدجـسم : زا  دنترابع  یمیدق  دجاسم  هلمج  زا 
حتف  ) بازحا > حـسف ) دـحا  لبج  ، ) دـحا > هلهاـبم )  ) هباـجا > عیقب ، ) هلیدـج ، ینب   ) < بعک نب  یبا  ریحب ) هدجـس   ) رذوبا > رکبوبا ،

 ) < هعمج نینیعلا ) لبج   ) < هامرلا لبج  ایانث ، يوقت ، هدعاس ، ینب  قیرز ، ینب  لالب ، هدئام ) رفظ ، ینب   ) < هلغب عئادب ، هباجا ) یلعا  قدـنخ 
، لوسر خیضف ) یعوب ، لخن ،  ) سمـشدر > تیار ، بابذ ، عرد ، يدع ) ینب   ) هغبانلا > راد  ءادهـش )  ) < هزمح يداو ) هکتاع ، ملاس ، ینب 

همامغ رمع . یلع ، عرصم ، )  ) رکسع > شیرع ، تافرع ، نیَخیش ، یسمش )  ) سمـش > ناملـس ، ایقـس ، فرـس ، قبـس ، همطاف ، )  ) < ارهز
 ) حارتـسم هلازغ . ) فرـصنم ،  ) دجیـسم > ریبـک ، هیرکـسع ، هلـشق  هملـس ) ینب  نیتـلبقوذ ،  ) نیتـلبق > ءاـبق . ءاقـستسا ) دـیعلا ، یلـصم  )<

( هنیدم  ) < يوبن نیترانم ، سرعم ، حبصم ، تحارتسا ) <

هکم دجاسم 

، تیب لالب ، رکبوبا ، میهاربا ، رمقلا ، ) قش   ) رمق > قاقـشنا  هباجا ، ياهدجـسم : مارحلا و  دجـسم  زا  دنترابع  هکم  یمیدق  دجاسم  هلمج  زا 
شبک مخ . ریدغ  حیافـص ، تیأر ، هرجـش ، ینم . )  ) < فیخ هزمح ، هیبیدح . سرح ) تعیب ،  ) نج > هنارعج ، هرمع )  ) میعنت > هبقع ) )< 

( هنرع هفرع   ) < هرمن مارحلا ، ) رعشم   ) هفلدزم > یبتخم ، رثوک ، هرخص ، ) رحن ، چوق ، )

راجتسم

ماگنه هب  دـسا  تنب  همطاف  ترـضح  هک  تسا  يا  هطقن  اج  نیا  تسا و  ینامی ) نکر  کـیدزن   ) هبعک یبرغ  راوید  هندـب  زا  یتمـسق  َت ) ُم  )
دمآ مه  هب  راوید  تفر و  هبعک  نورد  هب  دنمجرا  يوناب  نآ  دش و  هتفاکش  هبعک  راوید  راگدرورپ  هدارا  هب  درب و  هانپ  ادخ  هب  دنزرف  تدالو 
دمآ نوریب  هبعک  زا  شدنزرف  اب  ردام  یمارگ  نآ  دش و  هتفاکش  هرابود  راوید  دمآ  ایند  هب  مالسلا » هیلع   ) یـضترم یلع   ) هبعک دازون  نوچ  و 

هب هدنابسچ  راجتسم  هب  ار  دوخ  مکش  هدننک  فاوط  هبعک ، فاوط  متفه  طوش  رد  تسا  بحتسم  هک  دنا  هدومرف  و  دمآ . مه  هب  زین  راوید  و 
یم ریجتسم  ادخ  هب  نوچ  راجتـسم ، . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  یتاهج  هب  ناکم  نیا  دـنک . هبوت  هدومن  فارتعا  کـیاکی  دوخ  ناـهانگ 
. دراد رارق  هبعکلا  باب  تشپ  نوچ  هبعکلا ، ربد  . 4 دنیوج . یم  مازتلا  نادب  نوچ  مزتلم ، . 3 دنرب . یم  هانپ  ادخ  هب  نوچ  ذوعتم ، . 2 دنوش .

جح تابحتسم 

. تسا هدش  دیکأت  اهنآ  تیاعر  هب  هرمع  جح و  کسانم  ماجنا  ادخ و  هناخ  ترایز  جح و  رفس  ماگنه  هک  دنتسه  يروما 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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عیطتسم

تعاطتسا ك )  ) هدنراد دشاب . یم  مزال  تاناکما  طیارش و  ياراد  هللا  تیب  جح  ترایز  هب  نتفر  يارب  هک  یسک  جحلا ، بجاو  َت ) ُم  )

هعیطتسم

عیطتسم ك )  ) ثنؤم

هفلتسم

ص 49) ش 15 ، جح ، تاقیم   ) دنیوگ ار  هفلدزم  ِف ) َل  َت  ُم  )

عمتسم

( یسیفن گنهرف   ) هدنرازگ جح  ای  هرمع و  ِت ) َت  ُم  )

هرفوتسم

ص 81) هرمع ، ماکحا   ) تسا صخشم  مالعَا  اب  ریرش  مان  هب  یلحم  رد  یلیم  هن  رد  هنارعج  قیرط  رد  هکم )  ) مرح دح  ِر ) َت ف  ُم  )

دجسم

هرجش دجسم  ك )  ) رگید مان  هنیدم . دجاسم  رابآ  ( 1)

میهاربا دجسم 

میهاربا مان  هب  تسا  یـصخش  مان  زا  رثأتم  یلقن  هب  سیبقوبا  هوک  يالاب  رد  تسا  يدجـسم  هرمن 2 . دجسم  ك )  ) نامه هکم 1 . دجاسم  زا 
راد يانب  تلع  هب  دجسم  نیا  دندناوخ . یم  زامن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  اج  نیا  رد  تسیز . یم  ناکم  نیا  رد  هک  یـسیبق 

. دیدرگ بیرخت  اه  يدوعس  طسوت  هفایضلا 

میهاربا دجسم 

نارود رخاوا  ات  هک  دش  هتخاس  میهاربا  ما  هبرـشم  رد  هک  تسا  يدجـسم  میهاربا . ما  هبرـشم  دجـسم  میهاربا ، ما  دجـسم  هنیدم ، دـجاسم  زا 
. تسا هدمآ  رد  يا  هبورخم  تروصب  نونکا  دوب و  لماک  هجوت  دروم  ینامثع 

رکبوبا دجسم 

انب یلبق  لحم  رد  یلعف  دجسم  هدش . هدای  نآ  زا  دعب  هب  موس  نرق  زا  یخیرات  رداصم  رد  هلفسم و  هقطنم  رد  تسا  يدجسم  هکم  دجاسم  زا 
. تسا رتم  دودح 200  مارحلا  دجسم  ات  نآ  هلصاف  هدش و 

رکبوبا دجسم 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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تسا و هعبس  دجاسم  زا  بازحا و  هوزغ  یتایلمع  هقطنم  رد  علس  هوک  هنماد  رد  رهش  یبرغ  لامـش  رد  تسا  يدجـسم  . 1 هنیدم . دجاسم  زا 
رکبوبا دنیوگ  همامغ . دجسم  زا  رت  نییاپ  تسا  يدجسم  . 2 دراد . یمسر  تعامج  ماما  تسا و  نآ  برغ  تهج  رد  ناملس  دجـسم  زا  دعب 

رد ینامثع  دومحم  ناطلس  تسا و  زیزعلادبع  نبرمع  زا  دجـسم  هیلوا  يانب  دروآ . یم  ياج  هب  دیع  زامن  ناکم  نیا  رد  شتفالخ  نارود  رد 
اب  ) هرونم هنیدم  همظعم و  هکم  یمالسا  راثآ  خیرات و  دجاسم : یفرعم  رد  هدافتـسا  دروم  عبانم  دیجملا 1 . دبع  ناطلس  يرمق و  لاس 1254 

نیمرح يامنهار  نیفیرـش ؛ نیمرح  هرونم ؛ هنیدم  فلتخم ، ) ياه  هرامـش   ) جح تاقیم  مهـس ) نیرتشیب  اب   ) یـسانش هنیدـم  مهـس ) نیرتشیب 
جح زا  لـبق  یحو ؛ نیمزرـس  نکاـما  رد  يریـس  هبیط ؛ هنیدـم  همظعم و  هکم  رد  جاـجح  ياـمنهار  هنیدـم ؛ هکم و  یمالـسا  راـثآ  نیفیرش ؛

ار نآ  يرمق  يرجه  لاس 1267  رد  ینامثع  هبیط و ... هنیدم  همظعم و  هکم  ییایفارغج  خیرات  جح ؛ رارسا  هفسلف و  هلبق ؛ نایهار  اب  دیناوخب ؛
. دندرک ریمعت  انب و  دیدجت 

رذوبا دجسم 

ًادیدج يوبن و  دجسم  لامش  زا  يرتم  دودح 500  هلصاف  رد  رذوبا  عراشرد  عقاو  رهش  لامـش  تهج  رد  تسا  يدجـسم  هنیدم . دجاسم  زا 
دجـسم نیا  نتفرگ  رارق  لیلد  هب  يراذگمان  نیا  دیاش  رذوبا . . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  یتاهج  هب  دجـسم  نیا  دـندرک . انب  ون  زا  ار  نآ 

یغاـب بنج  رد  هک  نآ  تلع  هب  ریحب . . 2 تسا . هدوب  فورعم  هباحـص  يرافغ  رذوبا  هناخ  اجنیا  یلقن  هب  دـشاب و  مان  نیمه  هب  یناـبایخ  رد 
زامن لحم  نیا  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  دنیوگ  هدجس . . 3 تسا . هدش  شومارف  نامز  رورم  هب  مان  نیا  مان . نیا  هب  هدوب 

ادخ دنتسرف ، دورد  نم  رب  سک  ره  داد  هدژم  نم  هب  لیئربج  دندومرف  دهـشت  زا  سپ  راب  کی  دنا و  هدروآ  ياج  هب  ینالوط  ياه  هدجـس  اب 
. داتسرف دهاوخ  دورد  وا  رب 

رایبا دجسم 

هرجش دجسم  ك )  ) رگید مان  هب  هنیدم  دجاسم  زا  َا ) )

بعک نب  یبا  دجسم 

نب یبا   » هب قلعتم  عیقب  ناتسربق  لخاد  رد  دوب  يدجسم  عیقب  دجـسم  هلیدج . ینب  دجـسم  هب  تسا  موسوم  زین  و  هنیدم . دجاسم  زا  ّي ) َب  ُا  )
برغ و تمـس  رد  راـهطا  همئا  روبق  يور  هب  ور  ًاـبیرقت  نآ  ناـکم  نینمؤملا . ریما  ياـفواب  ناراـی  زا  هللا و  لوسر  گرزب  هباحـص  زا  بعک »

تموکح دـنتفگ ) یم  مه  عیقبلا  دجـسم  ار  نآ  اذـل  و   ) تسا هدوب  عیقب ) ینوـنک  یلـصا  برد  زا  رت  نییاـپ   ) عـیقب یبرغ  هراوـید  هب  لـصتم 
رد دوجوم  ياه  هاـگراب  دـبنگ و  بیرخت  زا  سپ  يدوعـس  نارود  رد  نکیل  داد  رارق  نآ  يارب  یبارحم  دومن و  اـنب  دـیدجت  ار  نآ  یناـمثع 

. دش ناسکی  نیمز  اب  بیرخت و  دوب ) هدرازگ  زامن  رایسب  نآ  رد  ربمایپ  هک   ) دجسم نیا  عیقب ، یبرغ  راوید  يزاسزاب  رد  عیقب و 

هباجا دجسم 

یلص  ) ادخ لوسر  دنا  هدروآ  هدباعم . نادیم  کیدزن  حطبا و  عراش  رد  رهش  لامش  رد  عقاو  روهشم  تسا  يدجسم  هکم . دجاسم  زا  ِب ) ِا  )
ناخروم یخرب  تسین و  تسد  رد  یعالطا  نآ  نیتسخن  يانب  زا  دـندرازگ  زامن  اج  نیا  رد  فیاط  هب  تمیزع  ماگنه  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 

دندرک و بارخ  ار  دجـسم  یمیدق  نامتخاس  يرمق  لاس 1394  رد  دنا . هتشاد  بوسنم  ترـضح  نآ  رـصع  هب  هدرک و  دای  نآ  زا  موس  نرق 
. دش هتخاس  يرتم  یتحاسم 400  رد  یلبق  لحم  نامه  رد  دیدج  يانب 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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هباجا دجسم 

لامش رد  و  لصیف ) کلم   ) نیتس عراش  رد  عیقب  یقرـش  بناج  رد  تسا  يدجـسم  بازحا 2 . دجـسم  ك )  ) رگید مان  هنیدم 1 . دجاسم  زا 
زین هزورما  هدش و  يزاس  زاب  انب و  ون  زا  ینامثع  نارود  رد  دجـسم  نیا  تسا . عقاو  نآ  يرتم  یبیرقت 650  هلصاف  رد  يوبن و  دجسم  یقرش 
نب دهف  کلم  فلا : تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  یتاهج  هب  دجـسم  نیا  تسا . هدش  هتخاس  للجم  گرزب و  ًاتبـسن  هتـشگ و  دیدجت  نآ  يانب 

هاگرد زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ياعد  تباجا  ار  نآ  تهج  هباجا ؛ ب : دش . انب  دیدجت  نامز  نیا  رد  نوچ  زیزعلا ؛ دـبع 
(1  ) هطقن نیا  رد  هلهابم  نایرج  عوقو  تلع  هب  هلهابم ؛ ج : دنا . هدرک  رکذ  یهلا 

دحا دجسم 

( یقرش لامـش  رد   ) دحا يادهـش  رازم  اب  رتمولیک  دودح 1/5  هک  هوک  هب  هدـیبسچ  تسا  یکچوک  دجـسم  تسا . هنیدـم  دـجاسم  زا  ُح ) ُا  )
رد دندومرف . هماقا  اج  نیا  رد  ار  دـحا  دربن  زور  رـصع  رهظ و  زامن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اه  هتـشون  قبط  دراد . هلـصاف 

هدـنامن و یقاب  نآ  بارخ  ياه  هراوید  زج  يزیچ  نونکا  داـهن و  یناریو  هب  ور  ناـمز  رورم  هب  یلو  دـش  ریمعت  دجـسم  نیا  یناـمثع  نارود 
. دحا رد  ندوب  عقاو  تلع  هب  دحا ، . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  یتاهج  هب  دجسم  نیا  تسا . هدش  هدیـشک  ینهآ  يراصح  زین  نآ  فارطا 
رب یکردـم  لیلد و  اذا 1 . اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی   » هیآ لوزن  تهج  هب  یلقن  هب  خـسف ، . 3 دـحا . هوک  هب  ندوب  لصتم  تلع  هب  دـحا ، لـبج  . 2

دییأت دروم  ناوت  یمن  ار  يدجسم  نینچ  دوجو  یخیرات  یثیدح و  رظن  زا  هدماین و  تسد  هب  تنس  لها  هعیش و  زا  معا  هلهابم  دجسم  دوجو 
یف اوحسفت  مکل  لیق  یمجن . ) قداص  دمحم  ياقآ  هتشون  هلهابم ، دجسم  ای  هباجالا  دجسم  هلاقم  جح ش 41 ص 123 ، تاقیم  . ) داد رارق 

هلداجم 11) « ) سلاجملا

مارحا دجسم 

هرجش دجسم  ك )  ) رگید مان  هنیدم . دجاسم  زا  ِا ) )

بازحا دجسم 

زا دیاب  نآ  هب  ندیسر  يارب  و   ) علس هوک  یبرغ ) لامـش  رد   ) هطقن نیرت  عفترم  رد  عقاو  تسا  هعبـس  دجاسم  هلمج  زا  هنیدم و  دجاسم  زا  َا ) )
ریزو طسوت  يرجه  لاس 565  رد  يرامعم و  تمرم و  يرجه  لاس 88  هب  زیزعلادبع  نبرمع  طسوت  دجسم  نیا  تفر ) الاب  ینالوط  ياه  هلپ 

رتم دودح 24  دجـسم  نیا  تخادرپ . نآ  نارمع  هب  زین  ینامثع  تموکح  دـش و  انب  دـیدجت  اجیهلا » یبا  نب  نیـسح  نیدـلا  فیـس   » یمطاف
لها تایاور  رد  تسا . نحـص  ياراد  یلامـش  تمـسق  رد  ناتـسبش و  ياراد  هلبق )  ) یبونج تهج  رد  دراد . عاـفترا  رتم  تحاـسم و 3  عبرم 

هک تهج  نآ  زا  بازحا ، . 1 دراد : ییاه  مان  یتاهج  هب  دجسم  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  شرافس  دیکأت و  دروم  اج  نیا  رد  ندناوخ  زامن  تیب 
هتفرگ رارق  علس  هوک  زا  يرتالاب  عافترا  رد  دجاسم  رگید  هب  تبسن  هک  تهج  نآ  زا  دیاش  یلعا ، . 2 دش . انب  بازحا  هوزغ  دادیور  لحم  رد 

( دودـبع نـبرمع  رب  یلع  ترـضح  يزوریپ  و   ) گـنج رد  يزوریپ  يارب  ار  شربماـیپ  ياـعد  دـنوادخ  هـک  تـهج  نآ  زا  هباـجا ، . 3 تسا .
.5 دـیدرگ . رفح  قدـنخ  هنیدـم  هب  رافک  دورو  زا  يریگولج  تهج  هوزغ  دادـیور  لحم  رد  هک  تهج  نآ  زا  قدـنخ ، . 4 دومرف . باجتسم 
حـتف و ربخ  دـنوادخ  ای  درک و  حـتف  بلط  مالـسا  هاپـس  يارب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اـج  نیا  رد  هک  تهج  نآ  زا  حـتف ،
(1 . ) دیدرگ لزان  ناکم  نیا  رد  حتف  هروس  هک  تساج  نآ  زا  یخرب  لقن  هب  دیناسر و  ترضح  نآ  هب  لحم  نیا  رد  ار  مالسا  هاپس  يزوریپ 

ءاقستسا دجسم 
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همامغ دجسم  ك )  ) رگید مان  ِت ) ِا  )

تحارتسا دجسم 

حارتسم دجسم  ك )  ) رگید مان 

یلعا دجسم 

. تسا یسراف  ناملس  دجسم  . 2 ص 318 ) يرقلا ، ما  يوس  هب  . ) تسا بازحا  دجـسم  . 1 لقن : فالتخا  هب  هنیدم )  ) هعبـس دجاسم  زا  الَا ) )
ص 73) یحو ، نکاما  رد  يریس  )

یصقالا دجسم 

هک تسا  يدجسم  یـصقالا  دجـسم  لیئارـسا 1 ) ینب   ) یـصقالا دجـسملا  یلا  مارحلا  دجـسملا  نم  الیل  هدبعب  يرـسا  يذلا  ناحبـس  اصَا ) )
دجـسم مارحلا و  دجـسم  دـنهد و  یم  رـس  نیبصاغ  نیزواـجتم و  لاـگنچ  زا  ار  نآ  ییاـهر  داـیرف  جـح  مسوم  رد  مارحلا  هللا  تیب  جاـجح 

یم هدروآ  ياج  هب  زامن  سدقملا ) تیب   ) یصقالا دجـسم  يوس  هب  هبعک ، ندش  هلبق  زا  لبق  ات  هک  تهج  نآ  زا  دنیوگ  نیتلبق »  » ار یـصقالا 
( رترود « ) یصقا  » هکم زا  نآ  يرود  رابتعا  هب  یلقن  هب  دشاب و  یم  سدقملا  تیب  دیجم  نآرق  رد  روکذم  یصقالا  دجـسم  ظفل  زا  دارم  دش .

نیا هک  دنا  هتفگ  اذل  و   ) دیدرگ فصو  دجـسم »  » ناونع هب  دش  دهاوخ  نیملـسم  گرزب  دـجاسم  زا  ًادـعب  هک  نآ  رابتعا  هب  دـش و  هدـناوخ 
؛ دوش یم  هدرب  راک  هب  یخیرات  سدـقم و  يانب  ود  هب  قالطا  يارب  یـصقالا  دجـسم  مان  هزورما  تسا . دـیجم  نآرق  تازجعم  هلمج  زا  دوخ 

هیلع  ) نامیلس ترضح  دراد و  رارق  نآ  يور  رب  فیرـش  مرح  هک  تسا  يا  هرخـص  سدقم ؛ هرخـص  . 1 يدجسم : يارب  يا و  هرخـص  يارب 
جارعم بش  رد  هللا  لوسر  ینیمز  هاگلزنم  نیرخآ  تایاور  ساسا  رب  هک  يا  هرخـص  تخاس . نآ  يور  رب  ار  ناـیدوهی  دـبعم  نیلوا  مالـسلا )

هک رمع  دجسم  ياج  رد  یلقن  هب  و   ) ناورم نب  کلملادبع  ار  دجسم  نیا  هرخصلا . ۀبق  بونج  رد  تسا  يدجسم  یصقالا ؛ دجـسم  . 2 دوب .
زا دش و  انب  دیدجت  خیرات  لوط  رد  اهراب  یـصقالا  دجـسم  دناسر . نایاپ  هب  ار  نآ  دیلو  شرـسپ  هدرک و  ثادحا  دش ) انب  سدق  حتف  ماگنه 

دجسم راهچ  زا  یکی  تایاور  یخرب  رد  یصقالا  دجـسم  دیدرگ . انب  ون  زا  یبویا  نیدلا  حالـص  طسوت  يرمق  يرجه  لاس 1187  رد  هلمج 
و هام 1348 1 . دادرم  اب 30  ربارب  يدالیم  توا 1969  رد 21  و   ) دراد يا  هداعلا  قوف  باوث  نآ  رد  زامن  هک  تسا  یتمظع  اب  تلیـضف و  رپ 

نیبصاـغ تسد  هب  یمیظع  يزوس  شتآ  یـسمش  تسا . هکم  حـتف  هیبیدـح و  حلـص  هب  طوبرم  حـتف  هروس  هک  دـنا  هتفگ  باوـج  رد  یخرب 
( . دمآ راب  هب  يا  هدمع  تراسخ  داد و  يور  یصقالا  دجسم  رد  تسینویهص 

میهاربا ما  دجسم 

میهاربا دجسم  ك )  ) نامه هنیدم . دجاسم  زا 

نادجسم

( همان تغل  . ) هنیدم دجسم  هکم و  دجاسم  ِج ) َم  )

رمق قاقشنا  دجسم 
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رمقلا قش  دجسم  ك )  ) نامه

ریحب دجسم 

رذوبا دجسم  ك )  ) نامه

عئادب دجسم 

عرد دجسم  ك )  ) نامه

هلغب دجسم 

هللا یلـص   ) ادخ لوسر  هک  دنا  هدروآ  زیزعلادبع . کلم  نابایخ  يرتم  رد 500  عیقب  قرشم  رد  تسا  يدجـسم  هنیدم . دجاسم  زا  ِل ) َغ  َب  )
تشادرارق یفاکش  گنس  نیا  رب  دندومن و  نآرق  تئارق  دنتـسشن و  ناکم  نیا  رد  یگنـس  رب  دندرازگ و  زامن  اج  نآ  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع 

يرمق يرجه  لاس 603  رد  رصم  کلم  دنتشاذگ . یم  نآ  رد  باتفآ  رطاخ  هب  ار  دوخ  كرابم  رس  گنس  نیا  رب  هیکت  نمـض  ترـضح  هک 
زا رفظ  ینب  هب  قلعتم  نوچ  رفظ ؛ ینب  . 1 دراد : ییاه  مان  یتاهج  هب  دجسم  نیا  دش . بیرخت  ریخا  تموکح  رد  درک و  ریمعت  ار  دجـسم  نیا 

لزان ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  رب  اج  نیا  رد  هدـئام  هروس  هک  تهج  نآ  زا  یلقن  هب  هدـئام ؛ . 2 تسا . هدوب  سوا  هلیبـق 
نآ هلغب  نفد  ناکم  اج  نیا  هک  نیا  ای  هدنام و  گنس  نآ  رب  ربمایپ  رتسا )  ) هلغب ياپ  ياج  لقن  قبط  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هلغب ؛ . 3 دیدرگ .

. تسا هدوب  ترضح 

عیقب دجسم 

بعک نب  یبا  دجسم  ك )  ) نامه

لالب دجسم 

اهدعب دومرف و  هماقا  دیع  زامن  نآ  رد  يرجه  متفه  لاس  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  يدجـسم  هنیدم . دجاسم  زا  َب ) )
لالب مان  هب  يدجسم  لالب  رازاب  رد  نونکا   ) دیدرگ بیرخت  یلعف  تموکح  طسوت  دجسم  نیا  دش . يراذگمان  ناشیا  يافو  اب  نذؤم  مان  هب 

. دراد دوجو  هچرازاب  یناقوف  هقبط  رد 

لالب دجسم 

یم ناذا  الومعم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نذؤم  لالب  ناکم  نیا  رد  سیبقوبا . هوک  يالاب  رد  يدجـسم  هکم ، دـجاسم  زا 
رمقلا قش  دجسم  لالب و  دجسم  یضعب  دش . هتخاس  يا  هقبط  نیدنچ  رصق  شیاج  هب  بیرخت و  اه  يدوعـس  نارود  رد  دجـسم  نیا  تفگ .

. دنناد یم  یکی  ار 

هلیدج ینب  دجسم 

. بعک نب  یبا  دجسم  ك )  ) نامه ِل ) َج  )
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قیرز ینب  دجسم 

زامن نآ  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هخاـنم . ناـبایخ  رد  عقاو  مالـسلا  باـب  لـباقم  رد  دوب  يدجـسم  هنیدـم . دـجاسم  زا 
. دیدرگ بیرخت  ریخا  تموکح  رد  یبنلا  دجسم  فارطا  هعسوت  رد  دجسم  نیا  دندناوخ . نآرق  دندرازگ و 

هدعاس ینب  دجسم 

رارق یمیحس  نابایخ  رد  یبنلا  دجسم  یبرغ  لامش  رد  و  هعاضب ) هاچ  کیدزن   ) هدعاس ینب  رد  عقاو  دوب  يدجـسم  هنیدم . دجاسم  زا  ِد ) ِع  )
دجسم فارطا  هعسوت  رد  دجسم  نیا  دندناوخ . نآرق  دندرازگ و  زامن  نآ  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دنا  هتـشون  تشاد .

. دیدرگ بیرخت  ریخا  تموکح  رد  یبنلا 

ملاس ینب  دجسم 

هعمج دجسم  ك )  ) نامه ِل ) )

هملس ینب  دجسم 

نیتلبق دجسم  ك )  ) نامه

رفظ ینب  دجسم 

هلغب دجسم  ك )  ) نامه َف ) َظ  )

هکتاع ینب  دجسم 

هعمج دجسم  ك )  ) نامه ِك ) ِت  )

يدع ینب  دجسم 

هغبانلا راد  دجسم  ك )  ) نامه َّي ) َع  )

یعوب دجسم 

سمشدر دجسم  ك )  ) نامه

تعیب دجسم 

هتخاس یسابع  روصنم  نامرف  هب  هک  هبقع  هرمج  کیدزن  ینم  يادتبا  رد  تسا  يدجـسم  نج 2 . دجسم  زا  ك )  ) نامه هکم 1 . دجاسم  زا 
؛ تعیب فلا : تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  یتاهج  هب  دجسم  نیا  تسا . هبورخم  نونکا  دیدرگ و  ریمعت  یـسابع  رـصنتسم  طسوت  اهدعب  دش و 

تهج زا  هبقع ؛ ب : اـج . نیا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اـب  برثـی  یلاـها  برحلا  تعیب  ءاـسنلا و  تعیب  عوـقو  تهج  زا 
. هبقع نیا  رد  تعیب  نتفرگ  تروص 
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ربمایپ دجسم 

یبنلا دجسم  ك )  ) نامه

يوقت دجسم 

هب هک  هدـش  لزان  هبوت 108 ) « ) موی لوا  نم  يوقتلا  یلع  سـسا  دجـسمل   » هفیرـش هیآ  نآ  قـح  رد  هک  تسا  يدجـسم  هنیدـم . دـجاسم  زا 
تسا يدجاسم  همه  . 4 دشاب . یم  یبنلا  دجسم  ابق و  دجسم  ود  ره  . 3 رتشیب ) لامتحا  هب  . ) تسابق دجسم  یبنلا 2 . دجسم  . 1 لقن : فالتخا 

، كرادم اب  یـسراف  هقف  همان ؛ تغل  ص 9 ؛ یسانش ج 1 ، هنیدم  هنومن ؛ ریـسفت  ص 245 ؛ ریبج ، نبا  همانرفـس  . ) دوش انب  اوقت  ساـسا  رب  هک 
ص 232)

میعنت دجسم 

مارحلا دجـسم  يرتمولیک  دنچ  هلـصاف  هب  هکم و  هب  هنیدم  یلـصا  هداج  رد  هکم و  یبرغ )  ) لامـش رد  مرح  هقطنم  رد  هکم  دـجاسم  زا  َت ) )
مارحا نودب  یسک  دعب  هب  دجسم  نیا  زا  دشاب . یم  هکم  رهش  هب  لصتم  نونکا  هک  تسا  مرح  دودح  دجاسم  نیرت  کیدزن  زا  تسا و  عقاو 

ياه 645 و لاس  رد  تخاس . يدبنگ  نآ  هاچ  رب  دومن و  میمرت  يرجه  لاس 240  رد  هکم  یلاو  ار  دجسم  نیا  درادن . ار  هکم  هب  دورو  قح 
رتم دودح 1200  یتحاسم  اب  ياه  يدوعـس  طسوت  يرمق  لاس 1398  رد  دش و  میمرت  دجـسم  نیا  زین  يرمق  يرجه  678 و 918 و 1011 
یم مه  هرمع  دجـسم  ار  میعنت  دجـسم  دیدرگ . نامتخاس  دـیدجت  ابیز  دـیدج و  رایـسب  ییانب  اب  ریخا  هعـسوت  رد  دـیدرگ و  يزاسزاب  عبرم 

« میعن  » و تسار ) تمـس  رد  « ) معان  » مان هب  هوک  ود  نایم  ای  تسا ؛ نامعن »  » شمان هقطنم  نیا  نوچ  میعنت ؛ . 1 اه : هیمست  هجو  نیا  اب  دنیوگ .
هرمع تاقیم  اج  نیا  نوچ  هرمع ؛ . 2 تسا . هدش  هتخانـش  هیداب  رد  هک  تسا  یتخرد  مان  میعنت »  » ای دراد ، رارق  پچ ) تمـس  رد  « ) معنم  » ای

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  یلقن  هب  و  دنوش ) یم  مرحم  دجـسم  نیا  رد  رتشیب  هکم  زا  هدرفم  هرمع  ماجنا  يارب  و   ) تسا هدرفم 
( . دنتخاس ار  دجسم  ترضح  نآ  مارحا  ناکم  رد  اذل  و   ) دندش مرحم  میعنت  زا  هرمع  تهج 

ایانث دجسم 

یقرش لامش  يرتم  رد 200   ) دحا هوک  یکیدزن  رد  دوب  یکچوک  دجـسم  هدـش . دای  زین  ایانثلا  ۀـبق  مان  هب  نآ  زا  هنیدـم و  دـجاسم  زا  َث ) )
اهدعب دجـسم  نیا  تسکـش . هطقن  نیا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نادند  دحا  هوزغ  رد  دنا  هتـشون  دـحا ) يادهـش  رباقم 

یم هدهاشم  دحا  هوک  هنماد  رد  دجـسم  نیا  بورخم  ياه  هراوید  دنیوگ  دیدرگ . مدـهنم  نامز  رورم  هب  دوب و  دـبنگ  ياراد  دـش و  هتخاس 
. دوش

دحا لبج  دجسم 

دحا دجسم  ك )  ) ای َب ل ) َج  )

هامرلا لبج  دجسم 

نینیعلا لبج  دجسم  ك )  ) ای ُّر ) ُل  َّب  َج  )

نینیعلا لبج  دجسم 
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ریت هاجنپ  هاگتدابع  ای  هاگ و  رگنس  رد  هک  نینیع  هوک  یقرش  تمـس  رب  دوب  يدجـسم  دراد . مان  مه  هامرلا  لبج  هنیدم . دجاسم  زا  َن ) َع  ْل  )
نیب زا  ًابیرقت  یهجوت  یب  رثا  رد  نامز و  رورم  هب  یلو  میمرت  ینامثع  نارود  رد  دجـسم  نیا  دش . هتخاس  دـحا  هوزغ  رد  مالـسا  هاپـس  زادـنا 

. تسا هدنامن  یقاب  يزیچ  نآ  یتشخ  هاتوک و  ياهراوید  زج  نونکا  تفر و 

هفحج دجسم 

. تسا تاقیم  هک  هفحج  رد  عقاو  دجسم  ِف ) ُج  )

هنارعج دجسم 

( یقرش  ) لامش بناج  رد  هکم و  يرتمولیک  دودح 29  یلقن  هب  فیاط ) هکم و  نیب   ) تسا هکم  مرح  هقطنم  دـجاسم  زا  ِن ) ّر  ِع  ِج  ( ) ِن ِج  )
هنارعج رد  يرجه  متشه  لاس  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نتـسب  مارحا  زا  یتایاور  تسا و  هدرفم  هرمع  تاقیم  هنارعج  نآ .

هدش دراو  يدایز  تایاور  شتلیـضف  رد  هک  تسا  يدجاسم  زا  یکی  دراد  رارق  مرح  طخ  زاغآ  رد  هک  هنارعج  دجـسم  تسا . هدـیدرگ  لقن 
نآ يانب  رد  ریبز  نبا  سپـس  تخاـسب . نآ  درگ  رب  يراوید  ندیـشک  اـب  هللا  لوسر  مارحا  ناـکم  رد  شیرق  زا  یکی  ار  دجـسم  نیا  و  تسا .
زاب دنه  دابآردیح  ناهاش  زا  یکی  طسوت  يرمق  يرجه  لاس 1263  رد  هلمج  زا  تفرگ  رارق  میمرت  هعسوت و  دروم  دعب  راودا  رد  دیشوک و 

. دیدرگ يزاسزاب  عبرم ) رتم  تحاسم 1600  رد   ) اه يدوعس  طسوت  يرمق  دعب 1384  لاس 1370 و  رد  دش و  يزاس 

هعمج دجسم 

قبط تسا . عقاو  هنیدم  ابق و  نیب  تسا . موسوم  زین  انونار ) يداو   ) يداو دجـسم  هکتاع و  دجـسم  ملاس و  ینب  دجـسم  هب  هنیدم . دـجاسم  زا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ترجاهم  ریـسم  رد  هک  دـیدرگ  هماقا  هطقن  نیا  رد  مالـسا  خـیرات  رد  هعمج  زامن  نیلوا  اه  هتـشون  یخرب 

اب اهدعب  تشاد و  کچوک  یفقـس  دوب و  هدش  هتخاس  تشخ  لگ و  زا  دجـسم  نیا  تشاد . رارق  فوع  نب  ملاس  ینب  هلیبق  نایم  رد  ملـسو )
هتخاس ییابیز  دجـسم  نآ  ياج  هب  اه  يدوعـس  هزورما  دش . انب  ساسا  زا  رت و  گرزب  یکدنا  ینامثع  هرود  رد  دیدرگ و  انب  دیدجت  گنس 

دجـسم زاب ، ياضف  رد  هعمج  دجـسم  لباقم  رد  . ) تسا هدوب  اـج  نیا  رد  هبعک  هب  سدـقملا  تیب  زا  هلبق  تشگرب  هک  دـندقتعم  یخرب  دـنا .
( دشاب یم  هعمج  دجسم  دندقتعم  یخرب  هک  تسه  یکچوک 

نج دجسم 

. بلاطوبا ناتسربق  يرتم  دودح 200  نوجح  هقطنم  رد  مارحلا  دجـسم  نابایخ  قرـشم  رد  عقاو  تسا  یخیرات  يدجـسم  هکم و  دـجاسم  زا 

. هطقن نیا  رد  نج  هروس  تایآ  لوزن  تلع  هب  نج ؛ . 1 دش . هدناوخ  ییاه  مان  هب  یتاهج  هب  تشاد و  دوجو  يرجه  مود  نرق  رد  دجسم  نیا 
سرح تاـقالم  فقوت و  تلع  هب  سرح ؛ . 3 هطقن . نیا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  اب  نج  هفیاط  تعیب  تلع  هب  تعیب ؛ . 2

. هطقن نیا  رد  هکم  فلتخم  قطانم  هنابش ) ياه  یتشگ  )

هیبیدح دجسم 

؛ هیبیدح . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  یتاهج  هب  دـش و  هتخاس  مود  هفیلخ  ناـمز  رد  هک  تسا  هکم  مرح  هقطنم  دـجاسم  زا  ِّي ) ( ) ِي َد  َح  )
ياـنب نیا  ترواـجم  رد  هزورما  . ) دـش هتخاـس  ناوضر  تعیب  لـحم  رد  هک  نآ  تلع  هب  ناوضر ؛ . 2 هیبیدـح . لحم  رد  ندـش  عقاو  تلع  هب 
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( دنا هتخاس  هیبیدح  مان  هب  يدیدج  دجسم  یمیدق 

مارحلا دجسم 

هتسناد مرح ) ای   ) هکم هیآ  دنچ  رد  ار  مارحلا  دجـسم  زا  دارم  نیرـسفم  هرقب 191 )  ) هیف مکولتاقی  یتح  مارحلا  دجـسملا  دنع  مهولتاقت  و ال 
ص 598) نآرق ، مالعا  ص 26 ؛ هکم ، خیرات  ص 140 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) دنا

مارحلا دجسم 

عبرم یبـیرقت  لکـش  هب  هتـشگ و  عقاو  رهـش  طـسو  رد  هک  تسا  همظعم  هکم  دـجاسم  زا  هرقب 144 )  ) مارحلا دجـسملا  رطـش  کهجو  لوف 
اه لقن  یخرب  قبط  تسا . رت  نییاـپ  رتم  یلا 3  زا 1/5  فلتخم  تاهج  رد  فارطا  ياه  نابایخ  حطـس  هب  تبـسن  نآ  فک  هدوب و  لیطتـسم 

هیلع  ) نأشلا میظع  ربمایپ  میهاربا  ترـضح  تسد  هب  هبعک  يانب  اب  نآ  خـیرات  یلو  تسا  نیمز  يور  هدـش  اـنب  دجـسم  نیلوا  مارحلا  دجـسم 
فاوط و تهج  نآ  فارطا  رد  ار  ییاضف  تخاسب  ار  هبعک  دـیحوت ، يدانم  لوسر  نآ  هک  ناـمز  نآ  دـنیوگ  یم  دوش . یم  زاـغآ  مالـسلا )
رد . 1 هک : دـنا  هدروآ  دجـسم  نیا  یمالـسا  هقباس  دروم  رد  اما  دـشاب . یمن  مولعم  یتسرد  هب  نآ  هزادـنا  لکـش و  اما  تفرگ  رظن  رد  زاـمن 

ار فارطا  ياه  هناـخ  مود  هفیلخ  يرجه ، لاس 17  . 2 تشادن . يراوید  لوا  هفیلخ  هرود  ات  دوب و  دودحم  رایـسب  دجـسم  نیا  ربمایپ ، نامز 
لاس 26 . 3 دش . هتشاذگ  راک  ییاه  برد  دیشک و  شرود  هب  ناسنا  تماق  زا  رتمک  عافترا  هب  یهاتوک  راوید  دومن و  دجـسم  وزج  دیرخ و 

راک ریبز  نب  هللادبع  يرجه ، ای 66 )  ) لاس 64 . 4 دیدرگ . انب  ناتسبش  نآ  فارطا  رد  داد و  شیازفا  ار  دجـسم  نحـص  موس  هفیلخ  يرجه ،
زا یفقـس  نآ  يارب  درک و  رتدـنلب  ار  دجـسم  ياهراوید  يوما  هفیلخ  کلملا  دـبع  يرجه ، ای 74 )  ) لاس 73 . 5 داد . همادا  ار  موـس  هفیلخ 

( دیدرگ دجسم  همیمض  شدنزرف  وا و  نامز  رد  زین  هودنلاراد  زا  یشخب  و   ) دومن هدافتسا  الط  زا  اه  نوتس  نییزت  رد  تخاسب و  جاس  بوچ 
ياه نوتـس  راب  نیتسخن  يارب  دوزفا و  دجـسم  نحـص  هب  دز و  تسد  دجـسم  میمرت  هب  کلملادبع  نب  دیلو  يرجه ، ای 91 )  ) لاس 88 . 6 . 

اب هاگ  نآ  تخاسب و  تشاد  رارق  نیرمرم  ياه  هیاپ  ياه و  نوتـس  رب  هک  يا  هچراـپکی  فقـس  نآ  يارب  دروآ و  مارحلا  دجـسم  هب  نیرمرم 
درب و راک  هب  یشاک  مارحلا  دجسم  رد  راب  نیلوا  يارب  درک و  شرفگنس  ار  دجسم  حطس  دیناشوپ . ار  نآ  هدش  نییزت  هتسارآ و  جاس  پوچ 

یشاک هب  دوزفا و  دجسم  تحاسم  رب  برغ  لامـش و  تمـسق  رد  یـسابع  روصنم  يرجه ، لاس 137  . 7 دومن . انب  ییاه  هفرغ  اـه و  هرگنک 
، يرجه ( 161 ای  ) لاس 160 . 8 دیماجنا . ) لوط  هب  لاس 140  ات  هک   ) تخاسب فارطا  رد  ییاه  قاور  دومن و  مادـقا  دجـسم  نییزت  يراک و 

بارخ هورم ) افص و  یعس  لحم   ) یعسم مارحلا و  دجسم  نیب  ياه  هناخ  مامت  ًابیرقت  دومن . مادقا  دجسم  میمرت  هعـسوت و  هب  یـسابع  يدهم 
اه نوتـس  نیا  رب  دـش و  اپ  رب  يدایز  نیرمرم  ياه  نوتـس  تشگ و  هدوزفا  اهرد  هب  دـش و  هتخاـس  دجـسم  فارطا  رد  ییاـهقاور  دـیدرگ و 

دومن و لیمکت  ار  ردپ  راک  هلابند  یسابع  يداه  دیدرگ و  عقاو  دجسم  طسو  رد  هبعک  هعسوت ، نیا  اب  دنتخاس و  لکـش  يدبنگ  ياه  فقس 
رد  ) يدجسم هب  ار  هودنلا  راد  دز و  تسد  تاریمعت  زا  يا  هراپ  هب  یـسابع  دضتعم  يرجه ، ای 284 )  ) لاس 280 . 9 دوزفا . دجسم  نحص  هب 

، يرجه لاس 803  . 11 داد . هعسوت  یبرغ  بناج  زا  ار  نحـص  یـسابع  ردتقم  يرجه ، لاس 306  . 10 دومن . لیدبت  مارحلا ) دجـسم  لخاد 
ار دجسم  موس  کی  بیرق  لاس 802  يزوس  شتآ  هک  ارچ   ) داد دجسم  زا  یتمسق  يانب  دیدجت  هب  نامرف  رصم  هاشداپ  ( 1  ) قوقَرب نب  رصان 
هب يرجه  لاس 807  ات  اهقاور  فقـس و  شوپ  پوچ  یلو  دیـسر  مامتا  هب  لاس 804  رد  انب  دـیدجت  نیا  تفرگ ) ارف  یماش  نکر  بناـج  زا 
مود میلس  ناطلس  يرجه ، لاس 979  دوزفا 13 . دجسم  تانییزت  رب  رـصم  یجرب  کیلامم  زا  يابتیاق  يرجه ، لاس 873  . 12 دیماجنا . روط 
هبق هب  لدب  ار  دجسم  رگید  بناوج  بناج و  نیا  یبوچ  فقـس  داد و  دوب  مادهنا  هب  ور  هک  دجـسم  یقرـش  قاور  بیرخت  هب  نامرف  ینامثع 

لاس 990 . 15 دـیناسر . نایاپ  هب  ار  میلـس  ناطلـس  راک  هلاـبند  یناـمثع  موس )  ) دارم ناطلـس  يرجه ، لاس 984  . 14 دـندومن . یتشخ  ياه 
قاور يوررب  راومه  فقـس  کی  ياج  هب  وحن  نیدب  دـندرک و  ضوع  نیرمرم  ياه  نوتـس  اب  ار  اه  قاور  رد  دوجوم  ياه  نوتـس  يرجه ،
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رد و   ) تفرگ تروص  یتاـنییزت  تاریمعت و  زین  لاس 994  رد  دوش و  یم  هدید  ینامثع  کبـس  هب  لکـش  يزایپ  کچوک  دبنگ  دـصناپ  اه ،
. دنا هدرک  رکذ  عبرم  رتم  ای 35000  ای 30000  ای 29000  ای 27000  دودح 25000  لقن  فالتخا  هب  ار  دجسم  تعـسو  ینامثع  هرود  نایاپ 
دیدرگ و زاغآ  تمس  راهچ  زا  مارحلا  دجـسم  يزاسون  فارطا ، نکاما  اه و  هناخ  دیرخ  اب  دوعـس  کلم  نامز  رد  يرجه ، لاس 1375  . 16

تروص هب  میظع  ياه  ناتسبش  اب  مارحلا  دجسم  رود  ات  رود  لوا ) هعسوت  هب  فورعم   ) دیماجنا لوط  هب  لاس  تدم 20  یط  هک  يا  هعسوت  اب 
طوبرم دجسم  ياه  ناتـسبش  ماب  هب  هلپ  اب 130  دجسم  حطـس  و  مود ) هقبط  رتم  لوا و 9  هقبط  رتـم   13  ) دمآ رد  رتم   22 عافترا هب  هقبط  ود 

، يرجه لاس 1409  . 17 تفای . عبرم  رتم  دودح 160000  یتعسو  یمالسا  یتنس  يرامعم  هب  هجوت  اب  دیدج و  یبولسا  اب  دجـسم  دیدرگ و 
زا 230000 شیب  دجسم  تحاسم  دش  ببس  هک  تفرگ  تروص  دجسم  رد  مود ) هعسوت  هب  فورعم   ) يرگید هعسوت  دهف  کلم  نارود  رد 

تفای تروص  يددعتم  تامادقا  یهافر  لیاسو  تانییزت و  رظن  زا  دیدج  ياه  نامتخاس  ثادـحا  رب  هوالع  هعـسوت  نیا  رد  ددرگ . عبرم  رتم 
ياهرـصق زا  تسا . ناهج  دـجاسم  لضفا  دجـسم  لیاضف  دـیدرگ . ) وحم  زین  مالـسا  یخیرات  شزرا  دـجاو  نکاما  زا  یخرب  هنافـسأتم  اما  )

( هللا لوسر  نفد  ناکم  زج   ) ایند نکاما  ریاس  رب  دـنک . یم  يرگ  هولج  هبعک ) ، ) ادـخ هناخ  نآ  لد  رد  تسا . هدـش  هدرمـش  اـیند  رد  تشهب 
رازه دص  اب  لداعم  نآ  رد  ندناوخ  زامن  دریذپ . یم  تروص  سدقم  ناکم  نیا  ياضف  رد  هرمع  جح و  کسانم  زا  یتمسق  دراد . تیلـضفا 

( . ُب همان  تغل  رد  و   ) یـسراف فراعملا  ةریاد  طبـض  . 1 تسا . هدـش  یفرعم  زامن  تعکر  رازه  اب  ربارب  نآ  رد  زاـمن  تعکر  ره  اـی  زاـمن و 
نآ رد  رفاسم  يارب  زامن  مامتا  رـصق و  زاوج  نآ  زا  ضیاح  بنج و  روبع  زاوج  مدـع  نآ  هب  هدـنهانپ  صاـصق  زاوج  مدـع  دجـسم  ماـکحا 

تساجن هب  هدولآ  لماع  صخش  ندز  نآ  فارطا  رد  هبعک  زا  رتدنلب  يانب  تهارک ) ای   ) تمرح نآ  كاخ  هزیرگنس و  ندرک  جراخ  تمرح 
اه هرانم  میهاربا ، ماقم  یعسم ، جاحلا ، ۀیاقس  مزمز ، هودنلا ، راد  میطح ، لیعامسا ، رجح  اه ، باب  هبعک ، دجسم  تاقلعتم  نآ  يدمع  ندرک 

دراو للذت  عوشخ و  راقواب و  ( 1 . ) ندش دراو  هبیـش  ینب  باب  زا  ندش  دراو  هنهرب  ياپ  اب  ندش  دراو  لسغ  اب  دجـسم  تابحتـسم  و ... ربنم ،
دورو زا  دعب  ندـناوخ . ار  یبنلا »... اهیا  کیلع  مالـسلا   » ياعد دجـسم  برد  رب  ندروآ . ياج  هب  ار  دجـسم  تیحت  زامن  تعکر  ود  ندـش .

ندیـسوب و ار  دوسالا  رجح  ندناوخ . ار  یماقم »... یف  کلأسا  ینا  مهللا   » ياعد هبعک  هب  ور  نتفگ . ار  يذلا »... دمحلا هللا   » هبعک هب  باطخ 
. ندناوخ ار  اناده »... يذلا  دمحلا هللا   » ياعد و  هللا »... الا  هلا  نا ال  دهشا   » ياعد شربارب  رد  ندرک و  سمل 

سرح دجسم 

نج دجسم  ك )  ) نامه َر ) َح  )

هزمح دجسم 

. هزمح میهاربا و  ياه  نابایخ  یقالت  یکیدزن  رد  هلفسم  هقطنم  رد  عقاو  هکم  دجاسم  زا 

هزمح دجسم 

زین يدجسم  اج  نآ  رد  دندوب و  هتخاس  یهاگراب  حیرـض و  هزمح  ترـضح  ربق  رب  هتـشذگ  رد  دحا . رد  دوب و  يدجـسم  هنیدم . دجاسم  زا 
عنام ات  دش  هدیشک  يراوید  زین  ترضح  نآ  ربق  نوماریپ  دیدرگ و  بیرخت  هاگراب  حیرض و  دوب  نارئاز  هجوت  دروم  نوچ  هک  تشاد  دوجو 
. تسا دیدج  يدجسم  دراد  دوجو  ناتسربق  رانک  رد  هزورما  هک  يا  هزمح  دجسم  دوب . موسوم  زین  ءادهش  دهشم  هب  دشاب . نارئاز  دورو 

قدنخ دجسم 

بازحا دجسم  ك )  ) نامه َد ) َخ  )
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فیخ دجسم 

فیخ دجـسم  دراد . یخیرات  یتیمها  تسا و  دجاسم  نیرت  مرتحم  زا  ینم ) دجـسم   ) فیخ دجـسم  ینم . رد  عقاو  هکم  دجاسم  زا  ( 2 ( ) َخ )
ات دوب و  زابور  يدجسم  و  هدیدرگ ) یفرعم  مارحلا  دجسم  زا  رت  عیسو  یتح  و   ) هتفر یم  رامـش  هب  دجاسم  نیرت  عیـسو  زا  مالـسا  ردص  رد 

تشاد ناتسبش  فقس و  اهراوید ، فارطا  زا  يرادقم  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  يالـصم  تمـسق  رد  اهنت  ینامثع  نارود 
هلمج زا  و  دــنتفگ . یم  ( 3 « ) هموـثیع دجـسم   » ار نآ  هک  دوـب  هللا  لوـسر  بارحم  هبق  لـخاد  دوـب و  دوـجوم  دجـسم  نیا  طـسو  رد  يا  هبق 

لاس 256 رد  دـعب  و  يرجه ، لاس 240  . 1 زا : تسا  ترابع  تسا  هتفرگ  تروص  دجـسم  نیا  رد  تاریمعت  تخاـس و  تهج  هک  یتامادـقا 
.2 دیدرگ . هتخاس  ظافح  يارب  زین  يدنب  لیس  دش و  یساسا  ریمعت  انب و  دیدجت  یسابع  دمتعم  طسوت  لیس  رثا  رب  بیرخت  تلع  هب  يرجه ،

رمع نب  دمحا  يرجه ، لاس 720  . 3 داد . تعسو  درک و  انب  دیدجت  ار  نآ  یناهفـصا  داوج  یقوجلـس  ریزو  يرجه ، ای 559 ) و   ) لاس 556
ینامتخاس ار  دجسم  رصم  یجرب  کیلامم  زا  يابتیاق  ناطلس  يرجه ، ای 894 )  ) لاس 874 . 4 داد . یتارییغت  نآ  رد  یناجرم  نبا  هب  فورعم 

دمحم ناطلـس  نبدمحا  ناطلـس  يرجه ، لاس 1025  . 5 دوب ) عبرم  رتـم  زا 10000  شیب  ًابیرقت  دجـسم  تحاـسم  وا  ناـمز  رد   ) دومن هزاـت 
تب تبرهظم و  دشاب  نینچ  رگا  و  دنا ، هدرک  نفد  لحم  نیا  رد  ار  نآ  لبه  تب  نتسکش  زا  سپ  لقن  قبط  . 1 درک . يزاسون  ار  نآ  ینامثع 

؛ ) ص 203  ) ریبج نبا  همانرفس  و  ینم » فیخ   » و فیخ » دجـسم  ( » نیوانع تحت   ) همان تغل  طبـض  . 2 دوش . یم  هدراذـگ  ياپ  ریز  یتسرپ 
ص یمالسا ، نکاما  خیرات و   ) جنپـسا ردنک و  ینعم  هب  . 3 فیل . ) نزو  رب   ) تسا هدمآ  حـتف  نودـب  فیخ »  » ناونع تحت  همان  تغل  رد  اما 
اه يدوعــس  نارود  رد  يرجه ، لاس 1362  . 7 دروآ . لـمع  هـب  نآ  رد  یتارییغت  دـمحم  ناطلـس  يرجه  و 1092  لاس 1072  . 6 ( . 146
هب دجسم  نیا  اه ، يدوعس  ریخا  ياه  لاس  ياه  يزاسزاب  رد  مهدزناپ ، نرق  . 8 تفای . يرایسب  تحاسم  ددعتم ، ياه  قاور  داجیا  اب  دجسم 

يوبن بارحم  فورعم و  هبق  يزاسزاب  نیا  رد  هنافسأتم  و   ) دش هتخاس  فقـسم  نردم و  یلکـش  هب  يدایز  تعـسو  اب  دش و  نوگرگد  یلک 
نیمز ینعم  هب  فیخ  تسا . عقاو  هوک  ود  ناـیم  دجـسم  نیا  تسا و  هوک  ود  نیب  نیمز  ینعم  هب  فـیخ  دجـسم  هیمـست  دـیدرگ . ) هتـشادرب 

تیمها دـشاب . یمن  ریگ  لیـس  ینم ، هوک  هنماد  رد  ندوـب  عـقاو  تلع  هب  دجـسم  نیا  دـناسر و  یمن  بیـسآ  نآ  هب  لیـس  هک  تسا  یعفترم 
. تسا هدوب  مالـسلا ) مهیلع   ) ناربمایپ زا  يرایـسب  میهاربا و  ترـضح  هاگتدابع  تسا . ربمایپ ) داتفه  ای   ) ناربمایپ زا  يرایـسب  نفدـم  دجـسم 

میلک یسوم  ترـضح  هلمج  زا  ربمایپ  داتفه  داتـسرف . میهاربا  ترـضح  يوس  هب  ادف  يارب  ار  ینابرق  دنفـسوگ  ناکم  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 
هدوب ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  زامن  لحم  اج  نیا  دندناوخ . زامن  اج  نیا  رد  مالسلا ) امهیلع   ) هللا حور  یسیع  ترضح  هللا و 

هللا یلص   ) مرکا لوسر  ترضح  دندرازگ . یم  زامن  هتفای  روضح  دجسم  نیا  رد  جح ، عقاوم  رد  دندمآ و  یم  ینم  هب  هاگره  ترضح  نآ  و 
نیا لحم  دـندومرف . داریا  نیملـسم  تعامج  يارب  اـج  نیا  رد  عادولا  ۀـجح  رد  ار  شیوخ  روهـشم  ياـه  هبطخ  زا  یکی  ملـسو ) هلآو  هیلع 
ربارب شباوث  نآ  رد  زامن  تعکر  ره  دجسم  تلیضف  تسا . هدوب  مالسا  شترا  هاگودرا  يرجه ) متـشه  لاسب   ) هکم حتف  نایرج  رد  دجـسم 

کیره ندناوخ  رابدص  رایسب  رجا  ینم . رد  هتوتیب  قیرـشت و  مایا  رد  نآ  رد  هیموی  ياهزامن  يادا  بابحتـسا  ( 1  ) هدش یفرعم  تعکر  دص 
. اج نیا  رد  دیمحت  لیلهت و  حیبست و  زا 

هغبانلا راد  دجسم 

رانک رد  ینعی   ) هغبانلاراد رد  مالـسلا  راد  لباقم  هخانم  ناـبایخ  رد  دـش و  یم  هتفگ  زین  يدـع  ینب  دجـسم  هنیدـم . دـجاسم  زا  ِغ ) ِب  ّن  ُر  )
ضیرعت و رد  دجـسم  نیا  دندرازگ . زامن  اج  نیا  رد  هللا  لوسر  هک  دنا  هتفگ  تشاد و  رارق  هللا ) لوسر  یمارگ  ردپ  هللادبع  ترـضح  هربقم 

. دیدرگ بیرخت  ترضح  نآ  هربقم  هارمه  هب  نابایخ  نیا  هعسوت 

عرد دجسم 
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يانب دور ) یم  دحا  يادهـش  رباقم  دحا و  هوک  يوس  هب  هک  یـسک  پچ  تمـس  رد   ) دـحا رد  عقاو  تسا  يدجـسم  هنیدـم . دـجاسم  زا  ِد ) )
هللا لوسر  تیاور  قبط  عرد ؛ عیادب 2 . . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  دجـسم  نیا  تسا . ینامثع  نارود  زا  عردلا  دجـسم  یمیدق  هبورخم و 

زامن هماقا  هتوتیب و  ماگنه  دناوخ و  ار  حبص  زامن  دومرف و  هتوتیب  تسا ) فورعم  زین  عیادب  هب  هک   ) ناخیـش رد  دحا  يوس  هب  تمیزع  ماگنه 
اج نیا  يراذگمان  نیخیش ؛ . 3 دندیشوپ . ) عرد  اج  نآ  رد  ای  و   ) داهن اج  نآ  رد  دروآ و  رد  دوب  هدیشوپ  دربن  يارب  هک  ار  دوخ  هرز )  ) عرد

ۀمجا  » تهج نآ  زا  دـنا  هتفگ  دوب و  نایدوهی  هب  قلعتم  یهاگیاج  عقاو  رد  هک  تفرگ  تروص  نیخیـشلا » ۀـمجا   » هب باستنا  رد  نیخیـش  هب 
نیا زا  مدرم  دندمآ و  یم  مه  رادید  هب  ناکم  نیمه  رد  دوب  هتشذگ  لاس  دص  زا  کی  ره  اهنآ  رمع  هک  ینز  درم و  هک  تفای  مان  نیخیشلا »

( . دنداهن انب  هدروخلاس  ریپ و  يرهوش  نز و  ار  دجسم  نیا  هک  نیا  ای  و   ) دندیمان مسا  نیدب  ار  ناکم  نیا  هدرک و  بجعت  عوضوم 

بابذ دجسم 

دصق دیاب  فیخ  دجسم  رد  ندناوخ  زامن  اب  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب  زارف 1 . رب  تسا  يدجسم  هنیدم . دجاسم  زا  ِد ) )
راثآ هک  علـس ) هوک  قرـشرد   ) بابذ هوک  تسب . دیابن  دـیما  قح  تمحر  هب  زج  دیـسرت و  دـیابن  دوخ  هانگ  زا  ادـخ و  زا  زج  هک  تشاد  نآ 

گنج ماگنه  بابذ  هوک  زارف  رب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـنا  هتـشون  تسا . فقـس  نودـب  دوجوم و  ناـنچمه  نآ  هبورخم 
هیمست رد  دومرف . یم  تراظن  اه  قدنخ  ندنک  اهورین و  میـسقت  رما  رب  هوک  نیا  رب  قدنخ  دربن  زا  لبق  ياهزور  رد  ای  درازگ و  زامن  قدنخ 

. دش هدز  ندرگ  نآ  زارف  رب  يوما  مکح  نب  ناورم  هلیسو  هب  بابذ  مان  هب  نمی  زا  يدرم  دنا  هتفگ  بابذ  هب  هوک  نیا 

هفیلحلا وذ  دجسم 

هرجش دجسم  ك )  ) نامه هنیدم . دحاسم  زا  ِف ) َل  ُح  ْل  ُذ  )

نیتلبقوذ دجسم 

نیتلبق دجسم  ك )  ) نامه

تیار دجسم 

مرکا ربمایپ  تیار  رارقتـسا  رطاـخ  هب  هیمـست  هجو  هیدروج و  ماـن  هب  یلحم  رد  رهـش  قرـش  رد  عقاو  تسا  يدجـسم  هکم . دـجاسم  زا  َي ) )
دـش و انب  بلطملادـبع  نب  سابع  ناگداون  زا  یکی  تسد  هب  دجـسم  نیا  هکم  حـتف  يارب  تسا  ناکم  نیا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

لاس هب  اه  يدوعـس  نامز  رد  تشارفارب و  ون  زا  ار  نآ  ترامع  کـبلطق  ریما  درک و  يزاـسزاب  ار  نآ  يرجه  لاس 640  رد  یسابع  مصتعم 
دجسم درک و  ادیپ  رییغت  دودل ) ما  هب  نوجح  هداج  هعسوت  حرط  رد   ) دجسم نیا  لحم  لاس 1394  رد  یلو  دش ، ریمعت  يرمق  يرجه   1361

. دش هتخاس  نآ  یکیدزن  رد  يرگید 

تیار دجسم 

رد يوبن و  دجسم  لامش  رد  دجسم  دنا . هتسناد  بابذ  دجـسم  نامه  ار  نآ  یخرب  بابذ و  هوک  زارف  رب  تسا  يدجـسم  هنیدم و  دجاسم  زا 
رد زازتها  هب  بابذ  هوک  يور  رد  اه  یندم  تیار  قدنخ ، هوزغ  رد  . 1 دنا : هتفگ  فالتخا  هب  هیمست  رد  تسا . عقاو  نآ  يرتم  هلصاف 1800 

تیار اج  نآ  رد  دیـشک و  فص  بابذ  هوک  زارف  رب  تسخن  هنیدم  هاپـس  دـیزی ) هاپـس  طسوت  هنیدـم  لها  ماع  لتق   ) هرح گنج  رد  . 2 دمآ .
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رقتـسم هوک  نیا  زارف  رب  ار  دوخ  مچرپ  دـیگنج  یم  نایلاوم  اب  باـبذ  هوک  تشپ  رد  هک  زمره  نبدـیزی  يرجه  لوا  نرق  رد  . 3 دومن . بصن 
. تخاس

سمش در  دجسم 

نارود رد  هک  عبرم  رتم  جنپ  هیلوا  تحاسم  هب  یلاوع  نابایخ  ياهتنا  رد  رهش  یقرـش  بونج  رد  تسا  يدجـسم  هنیدم . دجاسم  زا  َش ) ِّد  َر  )
اهراب دجـسم  نیا  تشاد . تشپ  رد  زین  یگرزب  نحـص  هدـش و  هداد  رارق  نآ  رب  ییاه  قاور  هتخاس و  نآ  رب  مکحم  ياـنب  ریمعت و  یناـمثع 

کیدزن نوچ  یعوب ، . 2 هطقن . نیا  رد  یلخن  دوجو  رطاخ  هب  لخن ، . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  یتاهج  هب  دجـسم  نیا  دیدرگ . يزاسزاب 
نیا رد  ای  دوب . دایز  امرخ )  ) خیضف تخرد  لحم  نیا  رد  نوچ  خیضف ، . 4 نآ . رب  باتفآ  شبات  نیلوا  تلع  هب  سمش ، . 3 دوب . یعوب  یغاب 

بارـش تایآ  لوزن  اب  باحـصا  زا  يا  هدـع  اج  نیا  رد  ای  تسا . بارـش  میرحت  تایآ  لوزن  ناکم  اج  نیا  ای  دـنا . هتخیر  یم  خیـضف  لحم 
هیلع  ) یلع ترضح  يوناز  رب  رـس  ناکم  نیا  رد  هللا  لوسر  هک  تسا  تهج  نآ  زا  سمـشدر ، . 5 دنتسکش . ار  بارش )  ) حیـضف ياه  هزوک 

هک دندومرف  اعد  اذل  دوب و  هتـشذگ  رـصع ) زامن  تلیـضف  تقو  یلقن  هب  و   ) رـصع زامن  تقو  دندش  رادیب  نوچ  دنتفر و  باوخ  هب  مالـسلا )
هب عقوم  هب  ار  رصع  زامن  ترضح  تشگرب و  دیشروخ  نادرگ و  زاب  وا  يارب  ار  دیشروخ  تسوت  لوسر  وت و  تعاط  رد  یلع  رگا  دنوادخ ،

. داتفا قافتا  ربیخ  رد  هعقاو  نیا  یلقن  هب  و   ) دندروآ ياج 

هعبس دجاسم  زا  لوسر  دجسم 

. دحا يادهش  روبق  لامش  رد  دحا  رد  تسا  يدجسم  یبنلا 2 . دجسم  ك )  ) رگید مان  . 1

ارهز دجسم 

همطاف دجسم  ك )  ) نامه

قبس دجسم 

رد هک  دنا  هدرک  رکذ  اج  نآ  زا  ار  يراذگمان  تلع  يرتم . هلصاف 500  رد  يوبن  دجسم  یقرش  لامش  رد  تسا  يدجسم  هنیدم . دجاسم  زا 
. تشاد دوجو  هللا  لوسر  نامز  رد  هک  تسا  هدش  عقاو  یناود  بسا  نادیم  طسو 

هدجس دجسم 

رذوبا دجسم  ك )  ) نامه

فرس دجسم 

ياه هوزغ  رد  ًاتدمع  هک  تسا  هدوب  مالسا  نایرکشل  يارب  یهاگودرا  فرـس  ورم . يداو  هکم و  هار  نایم  رد  عقاو  تسا  يدجـسم  ِر ) َس  )
. دز یم  ودرا  ناکم  نیا  رد  هاپس  هارمه  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هنیدم ، جراخ 

ایقس دجسم 

هلـصافرد 2100 يوبن و  دجـسم  برغ  رد  هک  دجـسم  نیا  . هیربنع نادیم  لباقمرهـش  یبرغ  هرح  رد  تسا  يدجـسم  هنیدم . دجاسمزا  ُس ) )
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هلـصافرد 2100 يوبن و  دجـسم  برغ  رد  هک  دجـسم  نیا  . هیربنع نادیم  لباقمرهـش  یبرغ  هرح  رد  تسا  يدجـسم  هنیدم . دجاسمزا  ُس ) )
هاچ رانک  رد  ردـب  يوس  هب  تکرح  ماگنه  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زامن  اعد و  لـحم  رد  اهدـعب ) ، ) تسا عقاو  نآ  يرتم 
رتم راهچ  یبیرقت  لوط  هب  نامتخاس  نامه  اب  نونکا  هک  دندرک  انب  ًاددجم  ار  دجسم  هیلوا ، ياه  هیاپ  رب  ینامثع  نارود  رد  دش . هتخاس  ایقس 

ینامثع رـصع  نایاپ  رد  هک  تلع  نیا  هب  هلمج  زا  ( 1 ، ) تسا روهـشم  زین  سوئرلا » ۀبق   » هب دجـسم  نیا  تسا . هدنام  یقاب  رتم  هس  ضرع  رد 
. تسا هدش  نفد  ناکم  نیا  رد  بارعا  یخرب  ياهرس  گنج ، زا  سپ 

ناملس دجسم 

هب ینحصو  ناتسبش  اب  دراد  رارق  یحطسم  نیمز  رد  نآ  هلبق  تمس  رد  حتف و  دجسم  رانک  رد  هک  تسا  هعبس  دجاسم  زا  هنیدم و  دجاسم  زا 
. دیدرگ انب  دجسم  نیا  قدنخ  رفح  نایرج  رد  وا  شقن  رطاخ  هب  زین  دوب و  ناملس  ياعد  دجهت و  لحم  اج  نیا  رتم . ضرع 7  لوط 8/50 و 

هرجش دجسم 

هب هنون ) عراش  مارحلا و  دجسم  عراش  عطاقت  رد  نج  دجسم  زا  رتالاب  یمک   ) نوجح رد  عقاو  تسا  يدجسم  هکم 1 . دجاسم  زا  ِر ) َج  َش  )
رد تسا  يدجسم  . 2 دش . هتخاس  هزجعم  نیا  دوب  دای  هب  دجـسم  نیا  داد و  تداهـش  مرکا  ربمایپ  توبن  هب  يا  هرجـش  ناکم  نیا  رد  یتیاور 

. دیدرگ بیرخت  يدوعس  تموکح  رد  دجسم  نیا  دیدرگ . دقعنم  هیبیدح  حلص  هک  يا  هرجش  ياج  رد  هیبیدح ،

هرجش دجسم 

ياهزور رد  اج  نیا  هکم . ) يرتمولیک  هلصاف 486  هب  و   ) هکم فرط  هب  هنیدم  بونج  يرتمولیک  دنچ  رد  تسا  يدجسم  هنیدم . دجاسم  زا 
دش یبارخ  راچد  متشه  نرق  رد  دجسم  نیا  دمآ . رد  دجسم  تروص  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تایح  اب  نراقم  تسخن و 
هیاپ ون  زا  ار  دجسم  راتسالا » نیدلا  نیز   ) لاس 961 هب  تشاد . رارق  نآ  درگ  رب  يراوید  اهنت  مهن  متشه و  نرق  رد  دوب . هدافتـسا  دروم  یلو 

راب يدوعـس  نارود  رد  دـش . هتخاس  نآ  رب  يا  هرانم  دومن و  يزاسزاب  ار  نآ  دـنه  ناناملـسمزا  یکی  يرمق  لاس 1058  رد  درک . يراذـگ 
نیا تسا . هتفای  ربارب  نیدنچ  یتحاسم  ریخا  ياه  لاس  رد  انب  دیدجت  نیرخآ  رد  دندوزفا و  نآ  رب  دیدج  ياهانب  دـیدرگ و  يزاسزاب  رگید 

دجسم . 2 ع ) . ) دوـش یم  مرحم  اـج  نیا  رد  هللا  تیب  رئاز  هک  نآ  تلع  هـب  مرحم ، دجـسم  . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  یتاـهج  هب  دجـسم 
رگید ياه  تاقیم  عیمج  زا  تسا و  هدرفم ) عتمت و   ) هرمع تاقیم  اج  نیا  ددـنب . یم  مارحا  اج  نیا  رد  هللا  تیب  رئاز  هک  نآ  تلع  هب  مارحا ،
هرمع رد   ) ناکم نیا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تسا . قوثو  رظن  زا  اه  تاقیم  لضفا  دـشاب و  یم  رترود  هکم  هب  تبـسن 

دجسم . 3 تسب . مارحا  مهد ) لاس  عادولا  ۀـحج  رد  متـشه و  لاس  هب  هکم  حـتف  رد  متفه و  لاـس  اـضقلا ، ةرمع  رد  مشـش و  لاـس  هیبیدـح 
مارحا تشاد  دوجو  ناکم  نیا  رد  هک  هرمس  هرجش  هیاس  ریز  ای  رانک و  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  نآ  تلع  هب  هرجش ،

. دش فلاحت  هب  رجنم  رخآرد  هک  هلداجم )  ) هرجاشم تهج  زا  ای  دوش و  یم  دـنلب  وناز  ات  هک  افلح  فطع )  ) هرجـش دوجو  تلع  هب  ای  تسب .
( مسق  ) فلح زا  ای  دوب و  یهاـیگ  ماـن  اـفلَح  اـی  هدوب و  یبآ  ماـن  هفیلح »  » هک ور  نآ  زا  هقطنم ، نیا  ماـن  تلع  هب  هفیلحلاوذ ، دجـسم  . 4 (ع )

یلع ترضح  هک  نآ  تلع  هب  یلع  رایبا  دجسم  ای  یلع ، رابآ  دجـسم  . 5 دـندیدرگ . مسق  مه  هطقن  نیا  رد  یعمج  تیلهاج  رد  نوچ  تسا 
موسوم یلع  رابآ  هب  مه  نونکا  هقطنم  نیا  دـندومن و  رفح  اج  نیا  رد  رایبا )  ) ییاه هاچ  عرازم  يراـیبآ  يارب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

. تسا

رمقلا قش  دجسم 

ترهش نیا  يارب  یللع  یلا 139 ) ص 136  ج 1 ، « ) یـسانش هنیدم   » باتک رد  . 1 رمق 1 ) . ) رمقلا قشنا  ۀـعاسلا و  تبرتـقا  َم ) َق  ْل  ُّق  َش  )
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زا یکی  ماجنا  لحم  رد  سیبقوبا  هوک  يالاب  رد  هک  یخیراـت  تسا  يدجـسم  هکم . دـجاسم  زا  رمقلا  قاقـشنا  دجـسم  اـی  تسا . هدـش  رکذ 
هب هکم  نارود  رخاوا  رد  تایاور  قبط  دـش . هتخاس  رمقلا ) قش   ) هام ندـش  هتفاکـش  ینعی  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا یبن  تازجعم 
هب سیبق  وبا  هوک  زارفرب  هجح  يذ  مراهچ  بش  رد  ای  لاوش  مهدزیـس  بشرد  یبرثی  نایوج  تقیقح  تساوخرد  هب  ای  ناکرـشم  تساوخرد 
یم سیبقوبا ) هوک  زارف  رب  عقاو   ) لالب دجـسم  نامه  ار  رمقلا  قش  دجـسم  یخرب  دـش . تمـسق  ود  هام  راگدرورپ  نذا  هب  ترـضح و  هراشا 

سیبقوبا هوک  زارف  رب  ار  هفایضلاراد  رصق  یخیرات  دجـسم  نیا  بیرخت  اب  يدوعـس  تموکح  هزورما  رگیدکی . زا  لقتـسم  اه  یخرب  دنناد و 
. تسا هتخاس 

سمش دجسم 

نیلوا رد  دیشروخ  نوچ  تسا و  عقاو  ابق  قرش  رب  يا  هپت  رب  یلاوع  ابق و  نیب  دوش و  یم  هتفگ  مه  یـسمش  دجـسم  هنیدم . دجاسم  زا  َش ) )
دجـسم ناـمه  دجـسم  نیا  یخرب  معز  هب  هتفر . نیب  زا  نآ  راـثآ  نونکا  تسا و  هتفرگ  دوـخ  رب  سمـش  ماـن  دـیبات  یم  نآ  هب  عوـلط  ناـمز 

. تسا خیضف ) دجسم   ) سمشدر

یسمش دجسم 

سمش دجسم  ك )  ) نامه

ءادهش دجسم 

هزمح دجسم  ك )  ) نامه

نیخیش دجسم 

( دنیوگ ار  حارتسملا  دجسم  یلقن  هب   ) عرد دجسم  ك )  ) نامه

هرخص دجسم 

شبک دجسم  ك )  ) نامه

حیافص دجسم 

زا يرثا  زورما  یلو  تشاد  رارق  فیخ  دجـسم  بونج  رد  دجـسم  نیا  حیافـص . مان  هب  یهوک  هنماد  ینم  رد  عقاو  هکم  دـجاسم  زا  ِي ) َص  )
رس هزادنا  هب  لکشلا  ریدتسم  دننام و  ریاد  يراغ  حیافص  هوک  هنماد  رانکرد و  تسا . هدش  بیرخت  يدوعس  نارود  رد  ًالامتحا  تسین و  نآ 

دنناد یم  یلحم  ار  هطقن  نیا  دش . فورعم  تالـسرم  راغ  هب  اهدعب  اج  نیا  رد  تالـسرم  هروس  لوزن  تلع  هب  هک  تشاد  دوجو  ناسنا  کی 
كربت نآ  هب  مدرم  داد و  رارق  نآ  رد  ار  شیوخرـس  باتفآ  شبات  زا  تینوصم  تهج  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  یبن  هک 

. دنتسج یم 

رارض دجسم 

هبقع و لها  ناقفانم  زا  یهورگ  طسوت  هنیدم . دـجاسم  زا  هبوت 107 )  ) نینمؤملا نیب  ًاقیرفت  ًارفک و  ًارارض و  ًادجـسم  اوذختا  نیذلاو  ِض ) )
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هبقع و لها  ناقفانم  زا  یهورگ  طسوت  هنیدم . دـجاسم  زا  هبوت 107 )  ) نینمؤملا نیب  ًاقیرفت  ًارفک و  ًارارض و  ًادجـسم  اوذختا  نیذلاو  ِض ) )
. دش هتخاس  كوبت  هوزغ  نامز  رد  مالسا ) نانمشد  يارب  یهاگنیمک  هقرفت و  داجیا  يارب  مالـسا و  هب  ندز  هبرـض  يارب   ) رماعوبا روتـسد  هب 

. دومرف مازعا  نآ  بیرخت  يارب  ار  یهورگ  تعجارم  زا  دعب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

هکتاع دجسم 

هعمج دجسم  ك )  ) نامه ِك ) ِت  )

تافرع دجسم 

نیا دـش . بیرخت  ابق  نادـیم  هعـسوت  رد  يدوعـس  نارود  رد  هک  دوب  عقاو  بونج  تمـس  زا  ابق  دجـسم  تشپ  رد  هنیدـم . دـجاسم  زا  َر ) َع  )
(1 . ) دندرک یم  هراظن  ار  نایجاح  دندوبن  جح  مزاع  هک  یلاس  هفرع  زور  رد  مرکا  لوسر  لقن  قبط  هک  دوب  هدش  هتخاس  یناکم  رد  دجسم 

هنرع دجسم 

هرمن دجسم  ك )  ) نامه ِن ) َر  ُع  )

شیرع دجسم 

هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  بش  زامن  تدابع و  لحم  اج  نیا  ردب . يادهـش  رازم  رانک  رد  تسا  يدجـسم  هنیدم . دجاسم  زا 
. تسا هدوب  ردب  هوزغ  بش  رد  ملسو )

رکسع دجسم 

. دش هتخاس  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  ترـضح  تداهـش  ناکم  رد  دـحا و  رد  هامرلا  لبج  نییاپ  یقرـش  تمـس  رد  هنیدـم . دـجاسم  زا  َك ) َع  )
دجسم نیا  دحا ، يادهش  روبق  ترضح و  نآ  هاگراب  دبنگ و  بیرخت  زا  سپ  نکیل  دوب  اجرب  اپ  يدوعس  نارود  ات  دجسم  نیا  ياه  هراوید 

. دش یم  هتفگ  زین  عرصملا  دجسم  ای  يداولا و  دجسم  دندومن . بیرخت  فارطا  هطوحم  ضیرعت  رد  زین  ار 

هبقع دجسم 

تیب دجسم  ك )  ) نامه ِب ) َق  َع  )

یلع دجسم 

يور رب  همطاف  دجسم  زا  رتالاب  نآ  یبرغ  بونج  رد  حتف و  دجسم  لباقم  رد  هک  تسا  هعبس  دجاسم  زا  . 1 هنیدم . دجاسم  زا  مالسلا ) هیلع  )
فورعم تسا  يا  هپت  نآ  رب  فرشم  و  ابق )  ) اتـسور نیا  رخآ  رد  الاب 1 . ددعتم  ياه  هلپ  زا  دیاب  نآ  هب  ندیـسر  يارب  دراد و  رارق  علـس  هوک 

دـمآ و عـمج  وا  ربارب  نیمز  اـج  نآ  زا  درک و  گـنرد  هپت  نآ  رب  هفرع  زور  هب  ربماـیپ  هک  دـنناوخ  تاـفرع  ور  نآ  زا  ار  هپت  نیا  تاـفرع . هب 
یناب و هدـید  تدابع و  لحم  اج  نیا  تفر . ص 246 . ) ریبج ، نبا  همانرفـس   ) داد ناشن  مدرم  هب  ار  هکم )  ) تافرع شترـضح  دش و  راومه 
.2 تسا . دـکؤم  بحتـسم  اج  نیا  رد  زامن  تیاور  قبط  تسا و  هدوب  قدـنخ  هوزغ  رد  نیملـسم  یعافد  طوطخ  زا  ترـضح  نآ  يرادـساپ 

نیا باستنا  و  دنا ، هتفگ  هریح »  » ار نآ  یخیرات  بتک  رد  ءادهشلا و  دیس  هزمح  بانج  رازم  نحص  یقرش  تهجرد  دحا  رد  تسا  يدجسم 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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تلحر زا  دـعب  ناشیا  تدابع  لحم  هک  نآ  ای  تسا  دـحا  هوزغ  رد  ناکم  نیا  رد  ناشیا  ياه  يروالد  ظاحل  زا  اـی  ترـضح  نآ  هب  دجـسم 
زا رت  نییاپ  یمک  دجـسم  نیا  دندومرف . هیـصوت  ار  نآ  ترایز  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دوب و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 
رد ًابیرقت  و   ) یبرغ لامش  رد  تسا  يدجسم  . 3 دنناد . یم  رکسع » دجـسم   » ار نآ  یخرب  تسا . هدش  يزاسون  دوخ  یخیرات  یلبق و  ناکم 
رد ار  دیع  زامن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مالـسلا . باب  يور  هب  ور  يرتم  دودح 400  رد  همامغ و  دجـسم  يرتم ) هلصاف 90 
هب اج  نیا  زیزعلادبع  نبرمع  نامز  رد  دـندناوخ . زامن  ناکم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  تایاور  قبط  دومرف . یم  هماقا  ناکم  نیا 

ماـمتها یناـمثع  هرود  ناـنارمکح  دوب . هتفرگ  رارق  يزاـسزاب  میمرت و  دروم  ناـمز  نیا  رد  دـنیوگ  یخرب  و  دـش ، هتخاـس  دجـسم  تروص 
یم يرجه  مهن  نرق  هب  قلعتم  هک  دراد  هرانم  کی  تسا و  ینامثع  نارود  زا  ینونک  ياـنب  هتـشاد و  دجـسم  نیا  ظـفح  ریمعت و  هب  یـصاخ 

. دشاب

رمع دجسم 

رد تسا  يدجـسم  . 2 دراد . رارق  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف دجـسم  رکب و  یبا  دجـسم  نیب  اـم  تسا و  هعبـس  دـجاسم  زا  هنیدم 1 . دـجاسم  زا 
هماقا ار  دیع  زامن  يرجه  موس  لاس  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  اج  نیا  رد  جردَم ) لپ  کیدزن  و   ) همامغ دجـسم  بونج 
نارود زا  دجـسم  نیا  ینونک  يامن  تسا . هتخاس  يرجه  لاس 580  زا  سپ  نیدلا  سمش  مان  هب  یـصخش  ار  دجـسم  نیا  یلقن  هب  دندومرف .

رد يا  هرانم  سپـس  دیدرگ و  يزاسزاب ) ای   ) ریمعت دـیجملادبع  ناطلـس  طسوت  يرمق  يرجه  ای 1267 )  ) لاس 1266 رد  هک  تسا  یناـمثع 
. تفرگ ماجنا  نآ  رد  یتاریمعت  زین  يدوعس  نارود  هب  دش و  تخاس  دجسم  رخآ 

هرمع دجسم 

میعنت دجسم  ك )  ) نامه

مخ ریدغ  دجسم 

نیلوا مالـسلا ) هیلع   ) یلع ریما  ترـضح  بصن  میظع  هعقاو  لحم  رد  هفحج  یلیاـم  هس  رد  مخ  ریدـغ  هقطنم  رد  عقاو  تسا  يدجـسم  ُخ ) )
نیا پچ  تمـس  دراد و  رایـسب  تلیـضف  دجـسم  نیا  رد  ندناوخ  زامن  تایاور  بجوم  هب  شترـضح . ینیـشناج  هب  ادخ  لوسر  هب  هدـنورگ 

یفرعم باـختنا و  يارب  هللا  لوسر  نداتـسیا  لـحم  نوـچ   ) تسا لـضفا  ندرازگ  زاـمن  يارب  دجـسم  طاـقن  ریاـس  زا  هلبق  تمـس  هب  دجـسم 
نارود رد  دجـسم  نیا  دندرک . يزاسزاب  دنه  یعیـش  كولم  زا  يدادـعت  ار  دجـسم  نیا  نامتخاس  تسا ) دوب  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح 

. تسا هدنام  ياج  رب  نانچمه  نآ  زا  ییاه  هشوگ  دش و  بارخ  لیس  رثا  رب  ینامثع 

هلازغ دجسم 

دجیسم دجسم  ك )  ) نامه ِل ) َغ  )

همامغ دجسم 

عقاو يوبن  مرح  دیدج  نحـص  يادتبا  رد  یبنلا و  دجـسم  یبرغ ) بونج   ) برغ هیحان  رد  هخانم  مان  هب  یلحم  رد  هنیدـم . دـجاسم  زا  ِم ) َغ  )
ًاددـجم زین  مهن  متـشه و  مود و  نرق  رد  دومن و  ریمعت  داهن و  انب  کلملادـبع  نبدـیلو  نارود  رد  زیزعلا  دـبع  نبرمع  ار  دجـسم  نیا  تسا .

نیا داد . ماجنا  یتاریمعت  نآ  رد  زین  يدوعـس  تلود  دـش و  لیمکت  نآ  ترامع  مه  ینامثع  تموکح  ناـمز  رد  دـیدرگ . حالـصا  ریمعت و 
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تـسا کچوک  دبنگ  جنپ  گرزب و  دبنگ  کی  ياراد  يرتم  عافترا 12  و  رتم ) ضرع 13  لوط 26 و  هب  عبرم  رتم  تحاسم 338  اب  دجسم 
زا دجـسم  ياهراوید  دراد . رارق  دجـسم  یبرغ  لامـش  تمـسق  رد  نآ  دـنلب  ياه  هرانم  دزاس  یم  زاتمم  ادـج و  دـجاسم  ریاس  زا  ار  نآ  هک 

دجسم نیا  فرط  ود  رد  رمع  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع دجـسم  ود  دشاب . یم  یگنـس  زین  نآ  بارحم  هدش و  هتخاس  میخـض  هایـس  ياه  گنس 
ماگنه رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نوچ  ءاقـستسا ؛ . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  یتاـهج  هب  دجـسم  نیا  دـنا . هتفرگ  رارق 
دندوب زامن  لوغشم  مرگ  رایسب  ياوه  رد  هک  ادخ  لوسر  رـس  يالاب  رب  نوچ  همامغ ؛ . 2 دندرازگ . ءاقستسا  زامن  ناکم  نیا  رد  یلاسکـشخ 
دندوب هدشن  غراف  ءاقـستسا  زامن  زا  ترـضح  هک  نیا  ای  و  دیدرگ . دیدپان  سپـس  دنام و  یقاب  زامن  نایاپ  ات  دش و  رهاظ  مامغ )  ) يربا هعطق 

هک يدیع  زامن  نیلوا  دوب و  دیع  ياهزامن  رد  هللا  لوسر  يالصم  اج  نیا  نوچ  دیعلا ؛ یلصم  . 3 دیراب . ناراب  دنکفا و  هیاس  مامغ )  ) ربا هک 
لقن قبط  تفای و  ترهـش  دیعلا  یلـصم  هب  اهدعب  دش و  رازگرب  ناکم  نیا  رد  هک  دوب  نابرق  دیع  زامن  دندروآ  ياج  هب  هنیدم  رد  ترـضح 

. دش یم  هدناوخ  اج  نیا  رد  يرجه  مهن  نرق  رخاوا  ات  نیدیع  زامن 

همطاف دجسم 

( یناقوف هقبط  رد  اه  شورف  شرف  رازاب  رانک  رد   ) همامغ دجسم  یقرش  لامش  تهج  رد  تسا  يدجسم  هنیدم 1 . دجاسم  زا  مالسلا ) اهیلع  )
یم زین  یکچوک  بارحم  ياراد  هک  تسا  یفقـس  نودب  کچوک و  دجـسم  تسا . هعبـس  دـجاسم  زا  . 2 دـش . بیرخت  ریخا  يزاسون  رد  و 

هک هدش  يراذـگمان  راوگرزب  نآ  مان  هب  تهج  نآ  زا  تسا و  عقاو  یلـصا  نابایخ  رانک  رد  هدوب و  هقطنم  نیا  دـجاسم  نیرت  نییاپ  دـشاب و 
هموصعم نآ  هک  تسا  ببـس  نآ  زا  دیاش  ای  دندروآ و  یم  اذغ  ناشرـسمه  ردپ و  يارب  ناکم  نیا  رد  قدنخ  هوزغ  رد  ترـضح  نآ  ًارهاظ 

. دنا هدناوخ  رکش  زامن  اج  نیا  رد  بازحا  گنج  نیمزرس و  نیا  تخس  ياهزور  دای  هب 

حتف دجسم 

بازحا دجسم  ك )  ) نامه

خسف دجسم 

دحا دجسم  ك )  ) نامه َف ) )

خیضف دجسم 

سمشدر دجسم  ك )  ) نامه َف ) )

ابق دجسم 

رد تسا  هدوب  یهاچ ) مان  یلوق  هب  و   ) يا هیحان  هیرق و  مان  هک  دنا ) هدـناوخ  زین  هوبق  ار  نآ  یـضعب  و   ) ابق رد  عقاو  هنیدـم . دـجاسم  زا  ُق ) )
یلـص  ) ادخ لوسر  هک  هاگ  نآ  دیدرگ . انب  يرجه  لوا  لاس  رد  دجـسم  دنا . هدش  لصتم  مه  هب  هزورما  هک  هنیدم  یبرغ )  ) بونج یکیدزن 
دراو هنیدـم ) هب  ندیـسر  يارب  هاگلزنم  نیرخآ  ینعی   ) ابق هب  لوالا  عیبر  مهدزاود ) اـی   ) متـشه رد  هکم  زا  ترجه  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 

ناگتسب رگید  و  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترضح  یلع و  ترضح  ات  دندنام  هقطنم  نیا  رد  زور  ای 20 ) ای 17  ای 13  ای 12   ) تدم 4 هب  دندش 
رد هک  دومن  انب  ابق  رد  ار  يدجسم  لحم  نانکاس  ياضاقت  هب  ای  رسای و  رامع  داهنشیپ  هب  ترـضح  نآ  تدم  نیا  یط  دنوش و  دراو  هکم  زا 

. دش هتخاس  ناناملسم  مومع  يارب  هباحص  مرکم و  یبن  نآ  كرابم  تسد  هب  ترجه  ياهزور  نیلوا  رد  هک  تسا  يدجـسم  نیلوا  تقیقح 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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ًاصخش ترضح  هک  دنا  هدروآ  تشگ . راوتسا  نوتس  فیدر  دنچ  يور  رب  فقس  دیدرگ و  اپ  رب  تشخ  گنـس و  اب  دجـسم  نیا  ياهراوید 
روما رظان  طقف  ناشیا  ات  دـندومن  اضاقت  تلاح  نیا  زا  رثأتم  باحـصا  هک  يروط  هب  دندیـشک  یم  شود  هب  ار  اه  تشخ  دـندرک و  یم  راک 

ياه تموکح  زا  يرایـسب  جـیردت  هب  نونکات  مرکا  لوسر  نامز  نامتخاس  زا  دـعب  دـندومن . یم  راک  دـنتفریذپن و  راوگرزب  نآ  اـما  دنـشاب 
نیا نامز  رد  نامثع ؛ . 1 زا : دنترابع  دجسم  نیا  یساسا  ياهانب  ناگدننک  دیدجت  هلمج  زا  دنا و  هتشاد  یمهـس  دجـسم  نیا  ریمعت  رد  تقو 

ییانب هدرک و  بیرخت  ار  دجـسم  هیلوا  يانب  دیلو  روتـسد  هب  هنیدـم  یلاو  زیزعلا ؛ دـبع  نبرمع  . 2 تفای . شرتسگ  يرصتخم  دجـسم  هفیلخ 
ریمعت يرمق  لاس 435  رد  ینیسح  دمحا  یلعَیوبا  . 3 درک . داجیا  هرانم  نوتس و  تخاس و  ییاه  قاور  دومن . اپ  رب  چگ  گنس و  زا  راوتـسا 

يانب دـیدجت  هب  نامرف  يرمق  لاس 555  رد  لصوم  ناکباتا  يارزو  زا  یناهفـصا  داوج  نیدـلا  لامج  . 4 داد . تروص  دجـسم  رد  تمرم  و 
رصان . 6 درک . دجسم  رد  یعیسو  تاحالصا  هب  مادقا  ( 676 658  ) رصم يرحب  کیلامم  زا  يراُدق  دنب  سرَْبَیب  رهاظلا  کلم  . 5 داد . دجسم 

زا يابسَْرب  فرـشا  . 7 تشاـمگ . تمه  دجـسم  یـساسا  تاریمعت  هـب  يرجه  لاـس 733  رد  رـصم  يرحب  کـیلامم  زا  نووـالَق  نب  دـمحم 
کیلامم زا  يابتیاق  فرشا  . 8 داد . نامرف  دجسم  ياه  تمسق  یخرب  میمرت  دیدجت و  هب  يرمق  يرجه  لاس 840  رد  رصم  يرحب  کیلامم 

ینامثع نیطالـس  نامثع ؛ لآ  . 9 درک . رداص  روتـسد  دجـسم  زا  ییاه  تمـسق  هرانم و  ياـنب  دـیدجت  هب  يرمق  لاس 881  رد  رـصم  یجرب 
يرمق یلا 1245  ياه 1240  لاس  یط  دیمحلادبع  ناطلس  شدنزرف  دومحم و  ناطلـس  طسوت  اهنآ  نیرخآ  دندرک و  یم  تمرم  ار  دجـسم 

زا و   ) تفای تعسو  دجـسم  تحاسم  يرمق  لاس 1388  هب  لصیف  کلم  ناـمز  رد  دوعـس ؛ لآ  . 10 دـش . انب  ون  زا  دجـسم  تفرگ و  تروص 
داـجیا نآ  رد  يا  هدـمع  تارییغت  دـش و  نوگرگد  دجـسم  عـضو  یلک  هب  ریخا  نارود  رد  و  دیـسر ) عـبرم  رتـم  هب 1420  عبرم  رتـم   1276

یلو دـیدرگاپ  رب  یلیوط  ياـه  هراـنم  ددـعتم و  ياـه  هبق  و  ( 1  ) دـش هتخاـس  عبرم ) رتم  تحاسم 6000  هب   ) يرتشیب تعـسو  اـب  دـیدرگ و 
رد زامن  تعکر  ود  دجسم  تلیضف  دش . هدیچرب  داد  یم  ناشن  ار  يوقت  هیآ  لوزن  لحم  هک  یبارحم  دجسم ، يزاسزاب  نیرخآ  رد  هنافسأتم 
زور هللا  لوسر  ( 2 . ) تسا هدـش  دراو  يا  هژیو  تاحیبست  صوصخم و  ياعد  نآ  يارب  تسا . هدـش  رکذ  هرمع  جـح و  اـب  ربارب  اـبق  دجـسم 
لقن هب  هبوت 108 ) « ) موی لوا  نم  يوقتلا  یلع  سسا  دجسمل   » هیآ دندمآ . یم  اج  نیا  هب  تدابع  زامن و  يارب  هبنشود ) ای  هبنـشکی  ای   ) هبنش

( دندوب هتخاس  شیارب  یبارحم  هک   ) دوب دجسم  یبرغ  بونج  بنج  رد  مه  لوزن  لحم  هتفای و  لوزن  دجسم  نیا  هرابرد  نارسفم  زا  يرایسب 
.

نیتلبق دجسم 

هب و   ) یخیرات تسا  يدجـسم  دوب ) فورعم  هملـس  ینب  مان  هب  هک  « ) نیتلبقوذ  » دجـسم اـی  و  نیتلبق »  » دجـسم هنیدـم . دـجاسم  زا  َت ) َل  ِق  )
دجـسم نیا  دشاب . یم  عقاو  رهـش  یبرغ  لامـش  فرط  رد  ربولا  ةرح  يدنلب  رب  دوب و  هلبق  ود  ياراد  هک  تسا ) هعبـس  دجاسم  هلمج  زا  یلقن 

تفرگ و تروص  هلبق  رییغت  هلئسم  اج  نیا  رد  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هیمست  هجو  دوب و  یبونج ) یلامش و   ) مه ربارب  رد  بارحم  ود  ياراد 
هنیدم هب  دورو  زا  سپ  هکم و  رد  تماقا  لاس  هدزیس  لوط  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دش . هدناوخ  هلبق  ود  هب  زامن  کی  زین 

هک هچنآ  قبط  دـندروآ . یم  ياج  هب  سدـقملا  تیب  يوس  هب  ینعی  لامـش  يوس  هب  ار  زامن  هاـم  اـی )... ای 19 و  ای 17  ای 16   ) تدم 10 هب 
هلبق رییغت  نامرف  هک  دـندوب  رهظ  زامن  ندروآ  اج  هب  لاـح  رد  دجـسم  نیا  رد  بجر ) همین  اـی   ) نابعـش همین  رد  ترـضح  نآ  تسا  روهـشم 

هب رـصع  زامن  دیـسر و  نامرف  هک  دوب  هدـش  مامت  رهظ  زامن  زین  یلقن  هب  دـندناوخ . هبعک  يوس  هب  ار  زاـمن  رخآ  تعکر  ود  ناـشیا  دیـسر و 
هبعک يوس  هب  ار  زامن  هیقب  ترـضح  دیدرگ و  لزان  هیآ  هک  دوب  حبـص  زامن  مود  تعکر  ماگنه  رگید  يا  هتفگ  هب  دیدرگ . ادا  هبعک  تمس 

نیتلبق دجسم  دنناد ) یم  ملاس  ینب  دجسم  ینعی  هعمج  دجسم  یخرب  یبنلا و  دجسم  یخرب  ابق و  دجسم  ار  نیتلبق  دجسم  یخرب  . ) دندناوخ
يا هراشا  يابتیاق  نامز  زا  لبق  انب  تاحالـصا  ای  اه  يزاسزاب  هب  عبانم  یلو   ) دـیدرگ يزاسزاب  دایز  لامتحا  هب  زیزعلا  دـبع  نبرمع  نامز  رد 
زرط هب  اه  يدوعـس  طسوت  يزاسزاب  نیرخآ  رد  دـیدرگ و  انب  ون  زا  يرمق  لاس 950  رد  ینوناق  نامیلس  ناطلس  هرود  رد  دجـسم  ( . دنرادن
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. دنتشادرب ار  نآ  یلامش  بارحم  یلو  دیدرگ  انب  دیدجت  ییابیز 

هیرکسع هلشق  دجسم 

کبـس هب  ینامثع  نارود  رد  يرتم . ) ولیک  ود  هلـصاف  هب   ) یبنلا دجـسم  یبرغ  بونج  رد  هیربنع  نادیم  یکیدزن  رد  عقاو  هنیدم ، دجاسم  زا 
دش هتخاس  یماظن ) ناگداپ  لخاد   ) ناکم نیا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  دیع  زامن  دای  هب  لوبناتـسا  رد  ینامثع  دجاسم 

. دیدرگ بیرخت  زین  نآ  لخاد  دجسم  يدوعس  نارود  رد  ناگداپ  بیرخت  اب  اما 

چوق دجسم 

شبک دجسم  ك )  ) نامه

شبک دجسم 

هنماد رد  يرتـم و  تفاسم 200  هب  هبقع  هرمج  لامـش  تمـس  رد  اـی   ) یطـسو هرمج  یلوا و  هرمج  نیب  ینم  رد  عقاو  هکم  دـجاسم  زا  َك ) )
تحاسم . 1 تسا : موسوم  ییاهمان  هب  یتاهج  هب  دجـسم  نیا  دـیدرگ . بیرخت  هثـالث  تارمج  ییاوه  لـپ  ثادـحا  رطاـخ  هب  هک  ریبث ) هوک 

لک لبق  انئاک  ای   » ياعد و  هعماج » ترایز   » ابق دجـسم  لاـمعا  زا  و  . 2 ص 108 . ) نایشرع ،  ) تسا هدیـسر  عبرم  رتم  هب 13500  ابق  دجسم 
ترضح ياج  هب   ) ادف شبک  ندیدرگ  رهاظ  رطاخ  هب  شبک ، دجسم  چوق 2 . دجسم  . 1 ص 233 . ) كرادم ، اب  یسراف  هقف   ) تسا یش »...

راوج رد  شبک )  ) چوق حبذ  رطاخ  هب  هرخص ، دجسم  . 4 اج . نیا  رد  شبک )  ) چوق حبذ  رطاخ  هب  رحن ، دجـسم  . 3 ناکم . نیا  رد  لیعامسا )
. دش بیرخت  مدرم  طسوت  حسم  سمل و  لیلد  هب  دجسم  راوج  رد  هرخص  يا . هرخص 

ریبک دجسم 

ءاقستسا یلصم  ای  . 2 ( 1  ) هرجش دجسم  ك )  ) ای هنیدم 1 . دجاسم  زا 

رثوک دجسم 

. دیدرگ لزان  ناکم  نیا  رد  رثوک  هروس  یلقن  قبط  تفر ) یم  تافرع  هب  هک  یـسک  تسار  بناج  رد   ) ینم طسو  رد  عقاو  هکم  دـجاسم  زا 
. دش بیرخت  تافرع  ینم  ریسم  ییاوه  ياه  لپ  ثادحا  نایرج  رد  دجسم  نیا 

هدئام دجسم 

هلغب دجسم  ك )  ) نامه

هلهابم دجسم 

(2  ) هباجا ك )  ) نامه هنیدم . دجاسم  زا  ِل ) ِه  ُم  )

مرحم دجسم 
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هرجش دجسم  ك )  ) نامه هنیدم . دجاسم  زا  ِر ) ُم  )

یبتخم دجسم 

لحم دـنیوگ  ملـسو . ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هاـگتدالو  اـب  رواـجم  لـیللا  قوس  رد  دوب  يدجـسم  هکم . دـجاسم  زا  اـب ) َت  ُم  )
. هکم رافک  نیکرشم و  ّرش  زا  دوب  ترضح  يافتخا 

هنیدم دجسم 

یبنلا دجسم  ك )  ) نامه

هفلدزم دجسم 

مارحلا رعشم  دجسم  ك )  ) نامه ِف ) َل  َد  ُم  )

حارتسم دجسم 

رارق یسک  تسار  تمس  رد  کچوک  ًاتبسن  دجـسم  نیا  دحا . هقطنم  رد  عقاو  تسا  يدجـسم  تحارتسا . دجـسم  هنیدم . دجاسم  زا  َت ) ُم  )
نارود هب  دـحا و  هوزغ  زا  تشگ  زاب  ماگنه  هللا  لوسر  تحارتسا  ناـکم  رد  دجـسم  نیا  دور . یم  دـحا  يادهـش  رباـقم  تمـس  هب  هک  دراد 

. دش هتخاس  ینامثع 

دجیسم دجسم 

. ءارحصلا ۀسردم  یکیدزن  هدج  هار  یقرش  هوک  رانک  رد  تسا  يدجسم  هلازغ ، دجـسم  فرـصنم ، دجـسم  دیجیـسم ، دجـسم  ای  َج ) َس  ُم  )
. دندرازگ زامن  ناکم  نیا  رد  ردب  يوس  هب  هنیدم  كرت  ماگنه  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

میهاربا ما  هبرشم  دجسم 

میهاربا دجسم  ك )  ) نامه

مارحلا رعشم  دجسم 

هیلع هللا  یلص   ) مالـسا یمارگ  لوسر  رب  ناکم  نیا  رد  لیئربج  ترـضح  لقن  قبط  هفلدزم )  ) رعـشم رد  عقاو  هکم ، دجاسم  زا  َح ) ْل  ُر  َع  َم  )
نیمه رد  فوقو  ماگنه  جاجح  رتشیب  درک . غالبا  یتایآ  تاروتسد و  نآ  لامعا  تیمها  مارحلا و  رعـشم  دروم  رد  دش و  لزان  ملـسو ) هلآو 

( هفلدزم دجسم  ای   ) مارحلا رعشم  دجسم  هیلوا  تحاسم  دنیامن . یم  رازگرب  ار  اشع  برغم و  زامن  تسا  مارحلا  رعشم  زا  یـشخب  هک  دجـسم 
. تشاد فارطا  رد  يراـصح  اـهنت  دوب و  یفقـس  یب  دجـسم  دیـسر و  عبرم  رتم  هب 4000  یـسابع  دـهع  رد  هک  دوب  عبرم  رتـم  دودح 1700 

نونکا دندرب و  نایاپ  هب  ار  نآ  دـیدج  يانب  يرمق  لاس 1399  رد  اه  يدوعـس  دندومن و  يزاسزاب  ار  نآ  يرمق  لاس 1072  رد  اه  ینامثع 
. تسا عبرم  رتم  دودح 6000  تحاسم 

حبصم دجسم 
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هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  هک  تسا  یهار  رد  ابق و  یبرغ  بونج  رد  یعفترم  هپت  يالاب  رد  تسا  يدجسم  هنیدم . دجاسم  زا  َب ) َم  )
دراو ناکم  نیا  هب  ادتبا  حبص  رد  ترجهرد  ترضح  هک  تسا  نآ  هیمست  هجو  دندومرف و  روبع  اج  نآ  زا  هنیدم  هب  ترجه  ماگنه  ملـسو )

. تسا هدنامن  یقاب  يزیچ  نآ  هبورخم  ياه  هراوید  زج  هزورما  دندش .

عرصم دجسم 

رکسع دجسم  ك )  ) نامه

یلصم دجسم 

همامغ ك )  ) نامه ْص ّال ) ُم  )

سرعم دجسم 

تسا و هفیلحلا  يذ  رد  هرجـش  دجـسم  لباقم )  ) کیدزن هفیلحلا ) يذ  سرعم  ای  ینبلا  سرعم  ای   ) سرعم دجـسم  هنیدم . دجاسم  زا  َّر ) ّع  ُم  )
سیرعت ناـکم  نیا  رد  تحارتـسا  يارب  ترجه  عـقوم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  لوـسر  هک  تسا  یناـکم  تیاور  قـبط 

یم تحارتسا  ناکم  نیا  رد  يا  هوزغ  زا  تشگزاـب  زا  سپ  اـی  جـح  هار  رد  ًاـبلاغ  ترـضح  و  دـندمآ ) دورف  بش  رخآ  رد  ینعی   ) دـندومرف
هب تفرگ و  دوخ  هب  ار  سرعم  دجسم  ص 145 . ش 6 ، جح ، تاقیم  مان 1 . دش و  هدیشک  لحم  نیا  درگرب  يراوید  يدنچ  زا  سپ  دندومن .
رد تسا . هدـنامن  یقاـب  يرثا  نآ  زا  هدـش  هدـیچ  گنـس  هکت  دـنچ  زج  هزورما  تشاذـگ و  یناریو  هب  ور  دجـسم  نیا  ياـیاقب  ناـمز  رورم 
اج نآ  زا  هک  یـسک  يارب  ار  دجـسم  نیا  رد  فقوت  موزل  هعیـش  ياهقف  یخرب  هدش و  شرافـس  دجـسم  نیا  رد  هتوتیب  هب  تیب  لها  تایاور 

. دنا هداد  اوتف  دنک ، یم  روبع 

هکم دجسم 

مارحلا دجسم  ك )  ) نامه

نیترانم دجسم 

یبن لحم  نیا  رد  هتفای . يا  هناریو  تلاح  هک  نآ  يرتمولیک  کـی  هلـصاف  رد  ایقـسلا و  دجـسم  برغ  رد  عقاو  هنیدـم ، دـجاسم  زا  َت ) َر  َم  )
. دیدرگ ثادحا  دجسم  نآ ، رد  رطاخ  نیمه  هب  دندرازگ و  زامن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا

فرصنم دجسم 

دجیسم دجسم  ك )  ) نامه َر ) َص  ُم  )

ینم دجسم 

فیخ دجسم  ك )  ) نامه ان ) َم  )

يوبن دجسم 
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یبنلا دجسم  ك )  ) نامه َب ) َن  )

یبنلا دجسم 

. تسا هدش  انب  هنیدم  رهش  طسو ) رد  و   ) یقرش تمسق  رد  هک  تسا  هنیدم  یخیرات  دجسم  ربمایپ ، دجسم  هنیدم ، دجسم  يوبن ، دجسم  َن ) )
دوخ و تسد  هب  هنیدم  هب  دورو  ياهزور  نیتسخن  رد  يرجه و  لوا  لاس  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  یبن  ار  دجـسم  نیا 
اه لـقن  رثکا  قبط  اـی  دوب و  عارذ ) رد 100  عارذ   100  ) رتم رد 50  رتم  لکـش 50  عبرم  یلقن  هب  هک  دـنتخاس  راصنا  رجاـهم و  یهارمه  هب 
هب قرـش  زا  رتم  یبیرقت 30  ضرع  بونج و  هب  لامـش  زا  رتـم  یبیرقت 35  لوط  هب   ) عبرم رتـم  تحاسم 1050  هب  لکش  لیطتسم  يدجـسم 
زا یفقس  دجسم  زا  یتمسق  يارب  یتدم  زا  سپ  دیدرگ و  انب  هام  تفه  تدم  فرظ  فقـس  نودب  لگ و  گنـس و  زا  هک  تسا  هدوب  برغ )

تنوکـس يارب  یتارجح  دجـسم  نتخاس  اب  نامزمه  دـش . هیبعت  امرخ  تخرد  هنت  زا  ییاه  نوتـس  يور  رب  امرخ  تخرد  ياه  گرب  خاش و 
دنتخاس دجسم  رانک  رد  یتارجح  زین  باحصا  دیدرگ و  هدوزفا  نآ  دادعت  رب  ًادعب  هک  دش  هتخاس  دجسم  قرـش  رد  شنارـسمه  ترـضح و 

زاب دجسم  يوس  هب  هک  هباحص  هناخ  ِرد  یهلا  نامرف  هب  هک  نیا  ات  دندش  یم  دجـسم  دراو  اج  نامه  زا  تشاد و  دجـسم  هب  ییاه  برد  هک 
لاس 7 . 1 دید . دوخ  هب  يددعتم  هعـسوت  ریمعت و  دجـسم  سپ  نآ  زا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هناخ  ِرد  رگم  دیدرگ  هتـسب  دـش  یم 

شوگ راهچ  لکش  دیـسر و  عبرم  رتم  ای 2475 ) ای 2433   ) هب 1800 یبنلا  دجـسم  تعـسو  ربیخ  هوزغ  زا  دعب  هعـسوت و  نیلوا  رد  يرجه ،
بونج و ای   ) برغ بونج و  تمـس  زا  دجـسم  تحاـسم  رب  فارطا  ياـه  هناـخ  دـیرخ  اـب  مود  هفیلخ  يرجه ، ای 17 )  ) لاس 16 . 2 تفای .
. دومن تشخ  زا  ییاه  نوتـس  هب  لیدبت  ار  دجـسم  یبوچ  ياه  كریت  تخاسب و  فقـسمان  نحـص  دوزفا و  نآ  ياهرد  نوتـس  رب  و  لامش )
رب موس  هفیلخ  يرجه ، لاس 29  . 3 دیسر . عبرم  رتم  ای 4875 ) ای 4087  ای 3649   ) هب 3575 لقن ) توافت  هب   ) نامز نیا  رد  دجـسم  تحاسم 

هب 4071 لقن ) توافت  هب   ) دجسم تحاسم  دوزفا و  برغ ) لامـش و  بونج و  تهج  هس  زا  یلقن  هب  و   ) برغ بونج و  زا  دجـسم  تحاسم 
دنیوگ یم  زین  و  دـش . روهـشم  وا  مان  هب  هک  تخاسب  یبارحم  یلقن  هب  درک و  يزاـسون  ار  دجـسم  وا  دیـسر . عبرم  رتم  ای 5950 ) ای 4583  )
گنس اب  ار  دجسم  ياه  نوتس  درک و  يزاسزاب  شوقنم  ياه  گنس  اب  ار  اهراوید  وا  درک . دجسم  تانییزت  هک  تسا  یسک  نیتسخن  نامثع 
هنیدم یلاو  زیزعلادبع  نبرمع  يرجه ، لاس 88  . 4 دومن . میمرت  جاس  بوچ  اب  ار  نآ  فقس  درک و  انب  دیدجت  هدش  شقنم  يراجح و  ياه 

لامش و برغ و  ياه  تمسق  رد  يا  هدمع  هعـسوت  تاریمعت و  کلملادبع  نبدیلو  روتـسد  هب  لاس 91  رد  سپس  کلملا و  دبع  روتـسد  هب 
لصتم و ياه  هناخ  ربمایپ و  تاجوز  هناخ  يایاقب   ) وا دوب . ) هتفرگن  تروص  قرش  فرط  رد  هعسوت  نامز  نآ  ات  و   ) داد ماجنا  دجسم  قرش 

هربقم هرجح و  وا  دیسر . عبرم  رتم  ای 6953 ) و   ) هب 6440 دجسم  تحاسم  دوزفا و  دجـسم  هب  درک و  بارخ  دیرخ و  ار  دجـسم  هب  کیدزن 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زامن  لحم  رد  یبارحم  دومن و  انب  هرانم  راهچ  دجـسم  هشوگ  راـهچ  رد  تخاـس و  روصحم  ار  ترـضح 
يارب هک  یتانییزت  هلمج  زا  دومن و  يراکیـشاک  ار  دجـسم  ياهراوید  يو  تسا ) دجـسم  بارحم  نیتسخن  یلقن  قبط  هک   ) درک اـنب  ملـسو )

یلاو يرجه ، ای 162 ) ای 161   ) لاس 160 . 5 دوب . دجـسم  راوید  اه و  یـشاک  يور  رب  ینآرق  تاـیآ  شقن  تفرگ  یم  تروص  راـب  نیلوا 
نوتسرامش رب  دیماجنا  لوط  هب  لاس 165  ات  هک  هعسوت  نیا  رد  داد و  هعسوت  یلامش  تمسق  رد  ار  دجسم  یـسابع  يدهم  روتـسد  هب  هنیدم 

نومأم دهع  رد  نوراه و 202  دهع  رد  يرجه ، لاس 193  . 6 دیسر . عبرم  رتم  ای 9403 ) و   ) هب 8890 دجـسم  تحاسم  دش و  هدوزفا  زین  اه 
ياهراوید نحص و  فقسرد و  یتاحالـصا  تاریمعت و  هللا  نیدلا  رـصان  دهع  رد  دضتعم و 576  دـهع  رد  لکوتم و 282  دـهع  رد  و 246 

ناضمر هام  لوا  بش  رد  هک  ارچ  درک ، رداص  ار  دجسم  يانب  دیدجت  روتـسد  هللااب  مصعتـسم  يرجه ، لاس 655  . 7 تفریذپ . ماجنا  دجسم 
رد هک  يدبنگ  هللا  لوسر  نفدم  زج   ) دش و قیرح  راچد  دجسم  عمش ) شتآ  نداتفا  ای   ) اه لعشم  زا  یکی  نتفرگ  شتآ  تلع  هب  لاس 654 
راک داتسرف و  هنیدم  هب  جح  مسوم  رد  ار  ینامتخاس  حلاصم  داوم و  نارگراک و  نیسدنهم و  مصعتـسم  ( 1  ) دنامن یقاب  يزیچ  دوب ) نحص 
راـک فقوت  تفـالخ و  زکرم  اـب  هنیدـم  طاـبترا  عطق  و  یـسابع ) هفیلخ  نیرخآ   ) مصعتـسم طوقـس  اـب  لاـس 656 ، . 8 دـش . زاغآ  يرامعم 
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ریما فرط  زا  سپـس  دـیدرگ و  نیمأت  یحلاص  ِکْیبَا  زعم  نبا  نیدـلا  روصنم  رـصم  ریما  بناج  زا  راک  همادا  تهج  مزال  لیاسو  ینامتخاس 
، يرجه لاس 657  . 9 دیدرگ . لیسگ  هنیدم  يوس  هب  ینمی  نارامعم  هجدوب و  لیاس و  و  لوسر ) ینب  زا   ) فسوی نیدلا  سمشرفظملا  نمی 

کلم دهع  رد  و  يرجه ، لاس 661  . 10 دیسر . نابایب  هب  لاس 658  ات  بونج  تمس  رد  يزاسون  راک  زُُطق ، نیدلا  فیـس  ناطلـس  دهع  رد 
کلم نامز  رد  يرجه ، لاس 678  . 11 تفرگ . نایاپ  تشاد  يزاس  زاب  هب  زاین  دوب و  هدنام  یقاب  اهراک  زا  هچنآ  يراُدق  دـنب  سرَْبَیب  رهاظلا 

لاس 701 . 12 دـنتخاس . ربمایپ  حیرـض  رب  يا  هبق  رـصم ) ياهرهـش  زا   ) صوق رهـش  یلاو  ناهرب  نب  دـمحا  روتـسد  هب  ای  نووـالَق و  روصنم 
لاس ات   ) ار دجسم  یبرغ  تمسق  زین  اهرد و  هناتسآ  دجسم و  یقرش  تمسق  فقس  هضور و  فقس  نووالق  نب  دمحم  رـصان  کلم  يرجه ،

. تفرگ تروص  دجسم  رد  تاحالـصا  یخرب  نووالق  دمحم  نب  نسح  رـصان  ناطلـس  دهع  رد  يرجه ، لاس 755  . 13 دومن . ریمعت  ( 729
ییاه هفرش  دجـسم  يارب  دش و  ریمعت  دقرم  دبنگ  نووالق  نب  دمحم  رـصان  نب  نیـسح  نب  نابعـش  ناطلـس  دهع  رد  يرجه ، لاس 765  . 14

هلبق فرط  رد  فقسم  قاور  فیدر  ود  رصم ) یجرب  کیلامم  زا   ) يابسَْرب فرشا  يرجه ، لاس 831  . 15 دش . هداد  بیترت  ییاه ) هرگنک  )
قَمْقَج رهاظلا  کلملا  يرجه ، لاس 853  . 16 درک . ریمعت  دوب  بارخ  هک  ار  هچنآ  دومن و  هفاضا  تشاد  رارق  نحـص  راـنک  رد  هک  دجـسم 

ییاه تمسق  درک و  ریمعت  ار  دجسم  هتخیر  ورف  ياه  فقس  زا  یضعب  فیرش و  هاگمارآ  فقس  رصم  یجرب  کیلاممزا  ( 3 ( ) قَمْقَچ ( ) 2)
تارییغت رصم  یجرب  کیلامم  زا  يابتیاق  فرشا  کلم  يرجه ، و 881 )  ) لاس 879 . 17 دومن . شورفم  رمرم )  ) ماخر هب  ار  دجسم  نیمز  زا 

ات 884 هک  دوب  اه  هرانم  يوبن و  هرجح  اـهراوید و  اـه و  فقـس  اـه و  نوتـس  زا  یـضعب  لـماش  هک  درک  عورـش  یبنلا  دجـسم  رد  ار  یمهم 
یکی ای   ) مهدزیس بش  رد  هیسیئر ) هنذأم   ) یقرش بونج  هنذأم  هب  هقعاص  تباصا  تلع  هب  يرجه ، لاس 886  . 18 دیماجنا . لوط  هب  يرجه 
هنیدم مدرم  و  ( 4 . ) دش يزوس  شتآ  راچد  نحص ) طسو  دبنگ  فیرش و  هاگمارآ  زج   ) دجسم یمامت  ناضمر  هام  مود ) ههد  ياه  بش  زا 
تروص یناوارف  ياه  تمرم  ناطلـس  نامرف  هب  دـندرک و  کمک  تساوخرد  رـصم ) یجرب  کـیلامم  زا   ) ياـبتیاق ناطلـس  رـصم  مکاـح  زا 

فراعملا ةریاد  طبض  . 3 همان . ) تغل   ) طبـض . 2 تسا . هتفاـی  ترهـش  لوا  قیرح  هب  يزوس  شتآ  نیا  يرجه 1 . لاس 888  اـت  هک  تفرگ 
هب یعیـس  هدودحم و  وا  دـیماجنا . لوط  هب  دـش . موسوم  مود  قیرح  هب  يزوس  شتآ  نیا  . 4 نیدلا . فیس  رهاظ  لیذ  همان ، تغل  و  یـسراف )
انب دیدجت  ار  هیسیئر  هرانم  دومن و  انب  ربمایپ  رهطم  ربق  رب  يا  هبق  تخاس و  روصحم  هکبش  ای  هدرن و  اب  ار  نآ  فارطا  دوزفا و  فیرش  هرجح 

نامیلس و میلـس و  ناطلـس  دهع  رد  يرجه ، مهد  نرق  . 19 دیـسر . عبرم  رتم  ای 9523 ) و   ) هب 9010 نامز  نیا  رد  دجـسم  تحاـسم  درک و 
بارحم اه و  نوتس  اهرد و  اه و  هرانم  اهدبنگ و  میمرت  هلمج  زا   ) یتاریمعت رصتخم و  هعسوت  ینامثع ) نیطالس  زا   ) یناث دارم  یناث و  میلس 

نیمز هرانم و  قاور و  فقـس و  رد  ییاه  يزاسون  تاریمعت و  ینامثع  نیطالـس  يرجه ، مهدزاود  هدزای و  نورق  . 20 تفرگ . تروص  اه )
دبنگ يانب  تشامگ و  تمه  دجسم  دبنگ  يانب  دیدجت  هب  مود  دومحم  ناطلس  يرجه ، ای 1233 )  ) لاس 1228 . 21 دنداد . تروص  دجسم 

ناطلس يرجه ، لاس 1265  . 22 دیماجنا . لوط  هب  يرجه  لاس 1255  ات  ناخروم  رظن  هب  دوب  مأوت  دجسم  ماب  تمسق  رد  ییاه  تمرم  اب  هک 
ماجنا یلصا ) هرانم  ربنم و  هناگ و  هس  ياه  بارحم  فیرش و  هرجح  زج   ) دجسم رسارس  رد  يا  هدمع  هعـسوت  تاریمعت و  لوا  دیجملا  دبع 

لاس 1307 . 23 دیسر . عبرم  رتم  ای 10939 )  ) دودح 10303 هب  دجـسم  تحاسم  لک  دیماجنا و  لوط  هب  ای 1280 )  ) لاس 1277 ات  هک  داد 
زیزعلا دبع  تموکح  نامز  رد  يرجه ، و 1350 )  ) لاس 1348 . 24 دروآ . لمع  هب  دجسم  رد  یتاریمعت  یناث  دیمحلا  دبع  ناطلـس  يرجه ،

نامز رد  يرجه ، لاس 1368  . 25 دش . ماجنا  اه  قاور  ياه  نوتـس  یخرب  نحـص و  فارطا  اه  قاور  حطـس  رد  یتاحالـصا  دوعـس  لآ  زا 
مادهنا اب  دـش و  مالعا  ناناملـسم  هب  باطخ  یبنلا  دجـسم  هعـسوت  هب  میمـصت  لاس ، نیا  نابعـش  رد 12  دوعـس  لآ  زا  زیزعلادـبع  تموکح 

( یلبق يانب  ظفح  اب   ) دجسم هعسوت  نیرت  هدمع  يانب  گنـس  دیدرگ و  زاغآ  هعـسوت  رما  لاوش 1370  رد 5  دجـسم  فارطا  ياه  نامتخاس 
يرمق لاـس 1375  لوـالا  عیبر  مجنپ  رد  دـیماجنا و  لوط  هب  يرمق  لاس 1374  رخآ  اـت  هک  دـش  زاـغآ  يرمق  يرجه  لاس 1372  زا  ًـالمع 
نازیم هب  تفرگ ) تروص  یقرش  یبرغ و  یلامـش و  ياه  تمـسق  رد  هک  ( ) 1  ) هعسوت نیا  رد  دیدرگ . حاتتفا  ًامسر  هعـسوت  زا  سپ  دجـسم 

لاس . 26 دیسر . عبرم  رتم  ای 16963 )  ) هب 16327 یبنلا  دجسم  تحاسم  عومجم  دش و  هفاضا  دجسم  تعسو  رب  عبرمرتم  ای 6033 )  ) 6024
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دش هتخاس  یبنلا  دجـسم  برغ  جراخ و  رد  تقوم  نابیاس  اب  ییالـصم  دلاخ  کلم  دهع  رد  سپـس  لصیف و  کلم  دهع  رد  يرجه ،  1395
ياه تمـسقرد  يا  هعـسوت  دـهف  کلم  ناـمزرد  يرمق ، يرجه  لاس 1406  . 27 تفرگ . ) یمن  رب  رد  ار  دجـسم  ناـمتخاس  هعـسوت  نـیا  )
نیا رد  دیدرگ . بصن  يرجه  لاس 1414  رد  دهف  طسوت  شا  هعسوت  يانب  گنس  نیرخآ  هک  دش  عورش  دجـسم  یقرـش  یبرغ و  یلامش و 
حطس باستحا  اب  دیـسر و  عبرم  رتم  هب 98500  دجـسم  تحاسم  بیترت  نیا  هب  دـش و  هدوزفا  دجـسم  تحاسم  هب  عبرم  رتم  هعسوت 82000 

ییاهاضف اما  دیسر و  عبرم  رتم  هب 165500  دجـسم  یبییرقت  تحاسم  عبرم ) رتم  رادقم 670000  هب   ) زامن يارب  دجسم ) ماب  تشپ   ) هعـسوت
رتم رادـقم 135000  هب   ) نآ زا  یگرزب  شخب  هک  تسا  عـبرم  رتـم  تحاسم 235000  هب  هدش  حیطـست  يوبن  فیرـش  دجـسم  رب  طیحم  هک 

تیاهن رد  دـننکفا و  هیاس  زامن  ماگنه  نارازگ  زاـمن  رب  اـت  دـنوش  یم  هتـسب  زاـب و  راـک  دوخ  روط  هب  هک  تسا  ییاـه  ناـبیاس  ياراد  عبرم )
دجـسم لیاضف  ددرگ . یم  عبرم  رتم  دجـسم 4005000  هب  طیحم  ياه  نادیم  تحاسم  زامن و  حطـس  تحاسم  دجـسم و  تحاسم  عومجم 

هدـنرادرب رد  تسا . رگید  ياج  رد  زامن  رازه  هد  لداعم  نآ  رد  زامن  تاـیاور  قبط  تسا . مارحلا ) دجـسم  زا  دـعب   ) ناـهج دـجاسم  لـضفا 
( تراـیز دورو و   ) لـسغ لوا . هعـسوت  هب  فورعم  دجـسم 1 . بادآ  تسا . تشهب  ياـه  غاـب  زا  یغاـب  هک  تسا  دوخ  لد  رد  یبنلا  ۀـضور 

دراو ءاسن  باب  زا  نتفر . ریز  هب  رـس  هاتوک و  ياه  مدق  اب  ندـش  يوبن  مرح  مزاع  زیمت  سابل  اب  ندومن  لامعتـسا  شوخ  يوب  رطع و  ندومن 
. نتـشاد مدقم  ار  تسار  ياپ  تاولـص  اب  دورو  رد  ندناوخ . ار  يوبن  مرح  هب  لوخد  نذا  نادرم )  ) ندش دراو  لیئربج  باب  زا  نانز )  ) ندش

مرکا ربمایپ  بارحم  رد  ندروآ . ياـج  هب  شدوخ  تقو  رد  ار  هضیرف  ياـهزامن  ندروآ . ياـج  هب  ار  يوبن  دجـسم  تیحت  زاـمن  تعکر  ود 
نوتـس یخرب  زین  و   ) لیئربج ماقم  دزن  ندرک . سمل  ار  مرتحم  ربنم  نآ  نتفر و  يوبن  ربنم  دزن  ندـناوخ . زامن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

دوخ ناتسود  نیدلاو و  بناج  زا  ندومن  ادخ  دمح  اعد و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ترـضح  رازم  دزن  نتفر . صاخ ) ياه 
نتشاد و بلق  روضح  ترایز  لحارم  مامت  رد  ندروآ  ياج  هب  ار  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترـضح  ترایز  نداد  مالـس  ادخ  لوسر  هب 

باب دجسم  نکاما  ءازجا و  نداتسرف . تاولص  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  دجـسم  زا  جورخ  ماگنه  ندومن  رافغتـسا  هبوت و 
... و هلوزم ، يوبن ، ربنم  اه ، هرانم  زئانج ، ناکم  لیئربج ، ماقم  لالب ، ماقم  اه ، بارحم  هبق ، هفص ، اه ، نوتس  یبنلا ، ۀضور  اه ، هرجح  اه ،

رحن دجسم 

شبک دجسم  ك )  ) نامه َن ) ( 

لحن دجسم 

سمش در  دجسم  ك )  ) نامه َن ) )

هرمن دجسم 

هب اج  نیا  رد  عمج  هب  ار  رصع  رهظ و  زامن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ترهش  قبط  تافرع . رد  عقاو  هکم  دجاسم  زا  ِر ) ِم  َن  )
هجوت دروم  هراومه  هدش  هدناوخ  زین  میهاربا  عماج  میهاربا و  دجـسم  هنرع و  دجـسم  هفرع و  دجـسم  مان  هب  هک  دجـسم  نیا  دـندروآ . ياج 

زا دجـسم  نیا  یلامتحا  هب  یلو   ) دش هتخاس  يرجه  لاس 150  رد  نایسابع  دهع  رد  دجـسم  نیا  تسا و  هدوب  ناسیون  همانرفـس  ناخروم و 
دودح یـسابع  يدـهم  نامز  رد  دجـسم  تحاسم  لقن  قبط  دـنا ) هتخاس  يدجـسم  ًاددـجم  نآ  ياج  رد  ًادـعب  دوب و  اپ  رب  يرجه  لوا  نرق 
یلقن هـب  و  داد . تعــسو  درک و  يزاـسزاب  ار  نآ  يرجه  لاـس 559  رد  لـصوم  ماـکح  يارزو  زا  یناهفـصا  داوج  و  دوب . عبرم  رتـم   8000
ییاه قاور  ینامثع  دهع  رد  تسا و  هدوب  قاور  فقس و  نودب  نامز  نیا  رد  دجسم  نیا  ایوگ  دیسر . عبرم  رتم  هب 14400  دجسم  تحاسم 
تهج رد  اما  دیـسر و  عبرم  رتم  دودح 18000  هب  نآ  تحاسم  دش و  هتخاس  دجـسم  یلعف  يانب  اه  يدوعـس  دهع  رد  دـش و  هتخاس  شیارب 
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.3 تسا . هدش  عقاو  تافرع  يادتبا  رد  نوچ  هفرع ، . 2 تسا . تافرع  دودح  زا  هنرع  نوچ  هنرع ، . 1 دنا : هتفگ  دجسم  نیا  فلتخم  ياه  مان 

.4 دـنک . ) یم  دودـحم  ار  تاـفرع  فقوم  يوس  کـی  زا  هک  تاـفرع  رد  تسا  یهوک  ماـن  هرمن  و   ) دـشاب یم  هرمن  يداو  رد  نوـچ  هرمن ،
. دنتخادرپ تدابع  زامن و  هب  دندرک و  فوقو  ناکم  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  لقن  قبط  نوچ  میهاربا ،

يداو دجسم 

رکسع دجسم  ك )  ) نامه هعمج 2 . دجسم  ك )  ) نامه . 1

نی دجسم 

( همان تغل  مولع ؛ گنهرف  . ) دنیوگ ار  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  َد ) ِج  َم  )

رجح سم 

رجح مالتسا  ك )  ) نامه ّس ) َم  )

یعسم

رد هرمع  جح و  تابجاو  زا  یکی  تسا و  عقاو  مارحلا  دجسم  قرش  رد  هک  دنیوگ  ار  هورم  افـص و  هوک  ود  نیب  هلـصاف  یعـس . لحم  اع ) َم  )
لیسم نآ  زا  يرادقم  هک  دوب  يداو  کی  تروص  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  نامز  رد  یعـسم  دریگ . یم  تروص  اج  نیا 

نیکاکد و هورم  افـص و  نیب  هلـصاف  نیفرط  رد  اهدعب  تسا و  هدوب  رت  قیمع  هورم  افـص و  نیب  ریـسم  طاقن  ریاس  هب  تبـسن  شحطـس  دوب و 
دجـسم تحاسم  رد  يدوعـس  تلود  هک  ییاه  هعـسوت  رد  دوب  مارحلا  دجـسم  هطوحم  زا  جراخ  رد  البق  هک  یعـسم  دش . داجیا  ییاه  هزاغم 

. دـش هدوشگ  یعـسم  هب  دجـسم  قیرط  زا  ییاـهرد  هدروخ و  دـنویپ  یعـسم  دجـسم و  دـیدرگ و  دجـسم  هب  لـصتم  دروآ  دوجو  هب  مارحلا 
يا هدیشوپ  رس  يورهار  تروص  هب  رتم  ضرع 20  هب  رتم و  دودح 420  لوط  هب  هورم  افص و  نیب  هلصاف  . 1 تسا : نینچ  یعسم  تاصخشم 

هک ییاه  هلپ  هلیـسو  هب  لوا  هقبط  دراد و  عافترا  رتم   9 یناـقوف )  ) مود هقبط  رتم و   13 یناتحت )  ) لوا هقبط  . 2 تسا . هدـمآ  رد  هقبط  ود  رد 
لوا هقبط  نابایخ  هنایم  رد  . 3 ددرگ . یم  لصتم  مود  هقبط  هب  دنیامن  دمآ  تفر و  نآ  زا  دـنناوت  یم  یناسآ  هب  ناوتان  ریپ و  صاخـشا  یتح 
هورم زا  نتشگ  زاب  تمسق  هورم و  هب  افص  زا  نتفر  تمسق  هک  هدش  هیبعت  مه  زا  هلصاف  اب  يرتم ) مین  عافترا  هب   ) هاتوک هراوید  ود  یناتحت ) )

ریپ و راـمیب و  دارفا  دـمآ  تفر و  يارب  هک  تسا  يریـسم  لوا  هقبط  رد  هدـش  هیبعت  راوید  ود  لـصاف  دـح  رد  . 4 دنک . یم  ازجم  ار  افـص  هب 
زبس هیاپ  ود  افـص  هب  کـیدزن  یعـسم  ياـه  هراوید  زا  فرط  ود  رد  . 5 تسا . هتفای  صاصتخا  صوصخم  ياه  خرچ  زا  هدافتـسا  اـب  ناوتاـن 

هب هک  تسا  باب  ياراد 8  دجـسم ) زا   ) جراخ تهج  رد  یعـسم  . 6 دـننک . یم  صخـشم  ار  هلوره  لحم  زبس ) ياه  غارچ  رون  اب  و   ) گـنر
دوش یم  مالـسلا  باب  هب  یهتنم  هک  ییاضف  دجـسم و  بناج  هب  لخادـم  زین  باوبا  نیا  يور  هب  ور  دوش و  یم  طبترم  يزاـب  رایـسب  ياـضف 

ص 36؛ هنیدم ، هکم و  یمالـسا  راثآ  ص 48 ؛ ج 6 ، یسانش ، ماما  یعس ، لیذ  یـسراف ، فراعملا  ةریاد  ص 8  کلاسم ، کلامم و  . ) دراد
( لماکت همانرب  جح  ج 1 ص 218 ؛ نیفیرش ، نیمرح  يامنهار 

هلفسم

میهاربا يداو  ك )  ) همادا هلفسم . يداو  ِل ) َف  َم  )
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هنیکسم

ینعم هب  نکـس  زا  داهن . ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  ییاه  مان  زا  زین  تاروت و  رد  هرونم  هنیدـم  باقلا  اه و  مان  زا  ِن ) ِم  )
نیمرح ص 88 ؛ هسیفنلا ، قالعالا  . ) دـنا هتـسیز  یم  نآ  رد  قح  ترـضح  هب  نیکاـسم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  زین  تسا و  تکرب  تمحر و 

ص 172) ش 7 ، جح ، تاقیم  همان ، تغل  ص 118 ؛ نیفیرش ،

خلسم

ص 117) هیاهنلا ، ص 155 ؛ نیملعتملا ، ةرصبت  . ) تسا تاقیم  هک  قیقع  يداو  لوا  . 2 ینم . هاگنابرق  مان  . 1 َل ) َم  )

هملسم

. دندرکن یهاتوک  ادخ  لوسر  يرای  رد  اهنآ  دندوب و  عیطم  شلوسر  ادخ و  لباقم  رد  هنیدـم  مدرم  اریز  تسا ، هنیدـم  ياه  مان  زا  ِم ) ِل  ُم  )
(172 ش 7 ، جح ، تاقیم  )

 ) رعاشم

جح رعاشم  ك )  ) نامه ِع ) َم 

جح رعاشم 

ۀجح ... ) هکم و تاقیم و  هورم و  افـص و  مارحلا و  رعـشم  و  هاگنابرق ) تارمج و  و   ) ینم تافرع و  ادخ و  هناخ  لیبق  زا  جـح  كربتم  طاقن 
...( و ص 966 ؛ همدقم ، ریسافتلا ،

همظعم رعاشم 

دادجا هاگمارآ  ناشیا ، ناکاین  ربمایپ و  هاگداز  دـننام  هدـنام ، ياج  هب  هکم  رد  هک  يا  هسدـقم  راثآ  زا  تسا  يریبعت  تمظع . اب  ياه  هناشن 
هجیدـخ ترـضح  ادـخ و  لوسر  هب  ناگتـسباو  رثـکا  هاـگمارآ  راـیط . رفعج  هزمح و  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ریما  ترـضح  هاـگداز  ربماـیپ .

ص 242) ج 1 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  )

میهاربا ما  هبرشم 

دجسم یمدق ) رازه  ود  ای   ) یکیدزن رد  یلاوع  هقطنم  رد  هنیدم  یقرش  تهج  رد  ( 1 ( ) یناتسب یقاطا ، يا ، هفرغ   ) یناکم ترهش  ِب ) َر  َم  )
هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  اه  هتشون  قبط  تسا ) هتفرگ  رارق  دجسم  نحص  لخاد  رد  نونکا  هک  ابق  دجسم  یقرش  بونج  رد  یلقن  هب  و   ) ابق
هتفرگ هرانک  دوخ  نارسمه  زا  یخرب  زا  هام  کی  تدم  هب  ربمایپ  هک  هاگ  نآ  دنداد و  تنوکـس  اج  نیا  رد  ار  هیرام  ترـضح  ملـسو ) هلآو 

ایند هب  ناکم  نیا  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  هیطبق  هیرام  دندرازگ . زامن  اج  نیا  رد  ترـضح  دندنام . میهاربا  ما  هناخ  رد  دندوب 
هک یمرن  نیمز  روخشبآ ، دنتشون ، نآ  اب  هک  هفص ، تسا : ینعم  دنچ  ار  هبرـشم  میهاربا 1 . ما  هبرـشم  ترایز  تایاور ، لقن  قبط  دندروآ و 
ات دوب  هداهن  بآ  ياه  هرمخ  اجنآ  رد  ربمایپ  هک  تسا  فورعم  و  تسا ؛ هدوب  یناتسب  هک  تسا  ینعم  نیمه  هب  ًارهاظو  دیور  ینتسر  نآ  رد 

. تسا هدش  هیصوت  ص 117 . ) نایشرع ،  ) دشونب نآ  زا 
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هفرشم

ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم   ) تسا دالب  عیمج  زا  فرشا  نوچ  تسا  هکم  باقلا  زا 

رعشم

مارحلا رعشم  ك )  ) راصتخا

یصقالا رعشم 

. دنیوگ ار  هفرع  اص ) َا  ْل  ُر  َع  َم  )

مارحلا رعشم 

تسا ینش  هدرتسگ و  ینابایبو  لیوط  يداو  مارحلا  رعشم  ای  رعشم  هرقب 198 )  ) مارحلا رعشملا  دنع  هللا  ورکذاف  تافرع  نم  متضفا  اذاف  َح ) ) 
فقاوم زا  یکی  تسا و  مرح  وزج  تسا و  هدـش  عقاو  تافرع  ینم و  نیمزرـس  نایم  هکم  رهـش  جراخ  رد  هک  رتشیب ) ای   ) رتمولیک لوط 4  هب 

و هجح . يذ  مهد  زور  باتفآ  عولط  ات  هجح  يذ  هام  مهد  بش  زا  تسا  رعـشم » رد  فوقو  ( » ك  ) جح لامعا  زا  لمع  نیموس  تسا و  جح 
ینیمزرـس رعـشم  دـنا  هدوـمرف  اـهقف  یخرب  رعـشم  دـح  دروـم  رد  نتـشادرب . هزیرگنـس  تارمج  یمر  يارب  يداو  نیا  زا  تسا  بحتـسم  زین 

ینم هب  لصتم  هک   ) رـسحم يداو  رخآ  زا  هک  وحن  نیا  هب  دـنا  هدرک  نیعم  يا  هدودـحم  هفلدزم  رعـشم و  يارب  تسا و  هفلدزم  رد  صخـشم 
دح هک  نیا  ای  و   ) تسا هفلدزم  ياهتنا  رد  رعـشم  دوش و  یم  بوسحم  هفلدزم  زا  تسا ) تافرع  هب  روبع  لـحم  هک   ) نیمزأـم لوا  اـت  تسا )

دننام اجنیا  ياه  هوک  نوچ  حزق ؛ . 1 تسا . موسوم  يدنچ  ياه  مان  هب  یتاهج  هب  يداو  نیا  رسحم ) يداو  ضایح  ات  تسا  نیمزأم  زا  رعشم 
رعشم . 3 تسا . روعش  ناکم  مسا  زین  تسا و  میظع  مسارم  نیا  زا  يا  هناشن  جح و  رئاعش  يارب  يزکرم  نوچ  رعـشم ؛ . 2 تسا . حزقو  سوق 

ترضح نوچ  عمج  . 4 تسا . جـح  ناشن  اریز  تسا  ناـکم  نیا  مارتحا  تمرح و  يارب  تسا و  هدـش  عقاو  مرح  هدودـحم  رد  نوچ  مارحلا ؛
ای دـنوش . یم  عمج  تدابع  يارب  اج  نیا  رد  مدرم  نوچ  ای  دندیـسر . رگیدـکی  هب  دـندمآ و  عمج  اج  نیا  رد  مالـسلا ) اـمهیلع   ) اوح مدآ و 

ياج هب  اشع  برغم و  ياهزامن  هماقا  ود  ناذا و  کی  اب  ینعی  دوش ، یم  نیتولـصلا  نیب  عمج  اشع ، زامن  زا  ناذا  طوقـس  اب  اج  نیا  رد  نوچ 
« فالِدِزا  » زا اـی  دـننک . یم  چوک  هطقن  نیا  يوس  هب  بش  رد  ناـمدرم  تسا و  بش ) ینعم  هب   ) َفلُز زا  نوچ  هفلدزم ؛ . 5 دوش . یم  هدروآ 

ادـخ هب  دـننک و  یم  عامتجا  اج  نیا  رد  ناـیجاح  دـندرک و  عاـمتجا  اـج  نیا  رد  اوح  مدآ و  ترـضح  تسا و  عاـمتجا ) برقت و  ینعم  هب  )
رد ار  هدنکارپ  ياه  گنـس  ای  دنوش و  یم  هدناوخ  مه  اب  اشع  برغم و  زامن  ود  دنیامن و  یم  تدابع  رگیدکی  برق  رد  دـنبای و  یم  برقت 

. دننک یم  عمج  اج  نیا 

دوهشم

ریـسفت ... ) ای دنهن و  یم  نآ  رب  تسد  دـنیآ و  یم  رجح  رانک  رد  هک  دنتـسه  نایجاح  ای  تسا . هفرع  زور  جورب 3 )  ) دوهـشم دهاش و  و  َم ) )
( هنومن

دودصم

دودصم جح  ك )  ) هدنروآ اج  هب 
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الصم

( همان تغل  . ) دنرازگ زامن  نآ  رد  رطف  دیع  نابرق و  دیع  رد  مدرم  هک  ییاج  . 2 هبعک . رد  هاگ  زامن  . 1 ّل ) َص  ُم  )

ءاقستسا یلصم 

. ءاقستسا زامن  عضوم  علس  هوک  یقرش  علض  رد  هنیدم  رد  تسا  یلحم  ترهش  ریبکلا  دجسم  ای  ُم ص ّال ) )

یلع یلصم 

سرحم نوتس  ك )  ) نامه

دیع یلصم 

همامغ دجسم  ك )  ) نامه

هللا لوسر  عجضم 

ص 172) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح   ) هنیدم ياه  مان  زا  َج ) َم  )

هنومضم

ص 60) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 122 ؛ ش 28 ، جح ، تاقیم  . ) تسا درد  ره  زا  تمالس  هیام  هک  تسا  مزمز  ياه  مان  زا  ِن ) َم  )

هنونضم

ص 121) ش 28 ، جح ، تاقیم  ص 55 ؛ هسیفنلا ، قالعا  ص 76 ، تاقبط ،  ) اهبنارگ سیفن و  ینعم  هب  تسا  مزمز  ياه  مان  زا  ِن ) َم  )

فاطم

هبعک و راوید  نیب  لصاف  دـح  تسا . هبعک  هناـخ  فاوط  يارب  زاـجم  لـحم  هک  هبعک  فارطا  نیمز  زا  رادـقم  نآ  ندرک . فاوط  ياـج  َم ) )
. میهاربا ماقم 

فوطم

فاوط عضاوم و  نداد  ناشن  راد  هدـهع  اـمنهار و  هک  نآ  دـهد . یم  فاوط  هبعک  درگ  هب  ار  ناـیجاح  هک  یـسک  هدـنهد . فاوط  ِّو ) َط  ُم  )
مهارف لوئسم  دنوش ) یم  نییعت  يدوعـس  تلود  فرط  زا  هک   ) نیفوطم ریخا  تاونـس  رد  تسا . جح  کسانم  لامعا و  ریاس  جاجح و  نداد 
تافرع ینم و  رد  هدوب و  یتلود ) ياه  همانرب  قبط   ) ینم رعـشم و  تافرع و  هنیدم و  هکم و  هب  هدج  زا  جاجح  دـمآ  تفر و  لیاسو  ندروآ 
هدنیامن تقیقح  رد  دشاب و  یم  اهنآ  اب  اه  همانرذگ  یجورخ  يدورو و  يازیو  تبث و  تافیرشت  ماجنا  دنزاس و  یم  هدامآ  ار  جاجح  همیخ 

و  ) اهراد هلمح  هک  دـنراد  یگدـنیامن  رتفد و  فلتخم  طاقن  رد  نیفوطم  زا  کی  ره  دنتـسه . يدوعـس  تلود  جاـجح و  نیب  طـبار  تلود و 
فوطم مان   ) دنک یم  يروآ  عمج  ار  دوخ  هب  طوبرم  همانرذـگ  فوطم  ره  ناگدـنیامن  هدـج  رد  دـننک . یم  هعجارم  اه  نآ  هب  اه ) ناوراک 
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یم در  هک  تعجارم  ماگنه  ات  تسا  راد  هلمح  ای  فوطم  رایتخا  رد  همانرذگ  سپ  نیا  زا  و  دوش ) یم  هتـشون  همانرذـگ  دـلج  يور  هطوبرم 
. دننک

هبیطم

ص 167) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح  جاردننآ ؛ گنهرف  . ) تسا هرونم  هنیدم  ياه  مان  زا  ِب ) َّي  َط  ُم  )

هلظم

هاگفقوت رد  نتفرگ  رارق  نابیاس  همیخ و  ریز  مارحا  تلاح  رد  هرمع ، جـح و  مسارم  رد  لالظ 2 . ك )  ) نامه نابیاس 1 . همیخ و  ِّل ) َظ  َم  )
. دشاب یمن  تامرحم  زا  اه  هاگلزنم  اه و 

داعم

ش 4، ص 219 ؛ ش 2 ، جـح ، تاقیم  . ) تسا همرکم  هکم  ياه  مان  زا  صـصق 85 . )  ) داعم یلا  كّدارل  نآرقلا  کیلع  ضرف  يذلا  نا  َم ) )
ص 138)

رفاعم

( همان تغل  . ) دنک جح  مدرم  رهب  زا  هک  نآ  شورف . هجح  ِف ) ُم  )

يرفاعم

ص نیفیرش ، نیمرح  ص 108 ؛ ش 3 ، جح ، تاقیم  ص 59 ؛ هکم ، خـیرات   ) دـیناشوپ نآ  اب  ار  هبعک  عَُّبت  عک  ینمی )  ) يا هچراپ  مان  ِف ) َم  )
(90

رمتعم

ص لوصا ، هقف و  يدابم   ) هرمع هدـنروآ  ياج  هب  ملـسو » هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) قداص ماما  زا  لوقنم   ) هللا دـفو  رمتعملا  جاجلا و  ِم ) َت  ُم  )
(349

مجعم

( . ص 231 ادخ ، هناخ  هب  رفسزا  شیپ  ياه  ینتسناد  گنهرف  ص 196 ؛ هلبق ، نایهار  اب   ) لیعامسا رجح  ات  هبعک  ِرد  نیب  هلصاف 

هنجعم

هیلع  ) لیلخ میهاربا  ترضح  دنیوگ  دش . هدیناشوپ  اهدعب  هک  دوسالارجح  هبعک و  باب  نایم  ناورذاش  کیدزن  تسا  یلادوگ  مان  ِن ) َج  ُم  )
ربمغیپ اب  لیئربج  ترـضح  هدـش  هتفگ  زین  و  دریگ . راک  هب  هبعک  تخاس  رد  ات  طالملا ) هیف  ُنَجَُحی   ) تخاـس یم  لـگ  اـج  نآ  رد  مالـسلا )

ص همدقم ، ریسافتلا ، ۀجح  . ) دیدرگ بانج  نآ  بارحم  هطقن  نیا  دندروآ و  ياج  هب  هعفد  لوا  يارب  ار  هناگجنپ  ياهزامن  اج  نیا  رد  ادخ 
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ص 60) مالسا ، لصفم  خیرات  ص 53 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  1051 ؛

تادودعم

تادودعم مایا  (ك )

یبنلا سرعم 

سرعم دجسم  ك )  ) نامه َّن ) ُس  َّر  َع  ُم  )

هفیلحلا يذ  سرعم 

سرعم دجسم  ك )  ) نامه ِف ) َل  ُح  ْل  ُذ  )

هموصعم

ص 61) هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  . ) هنیدم ياه  مان  زا  ِم ) َم  )

هشطعم

ش 21) ص 145 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) هداتفا قافتا  یئاملا  لیلق  عقوم  رد  هللا  هبعک  نوچ  تسا  هدش  رکذ  هکم  ياه  مان  زا  ِش ) َّط  َع  ُم  )

العم

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه ّل ) َع  ُم  )

تاقلعم

رب ار  راعـشا  نیرتـهب  هک  دوب  نیا  رب  برع  مسر  دـنتخیوآ . یم  هبعک  راوید  رب  نارعاـش  مالـسا  زا  لـبق  هک  تسا  يراعـشا  ترهـش  َّل ) َع  ُم  )
ظاکع رازاب  رد  يرعش  هقباسم  نیرت  مهم  دنتـشاد . یمن  رب  هبعک  راوید  زا  ار  اهنآ  دنتفای  یمن  رتوکین  يرعـش  ات  دنتخیوآ و  یم  هبعک  راوید 
نیرتهب دـندرک و  یم  ییامنرنه  دوخ ، نارعاـش  ناـبز  هب  فلتخم  لـیابق  زور  ره  ًاـبیرقت  هاـم  کـی  تدـم  هب  رازاـب  نیا  رد  دـش و  یم  حرط 

یم هبعک  راوید  رب  دـندرک و  یم  تبث  يرـصم  ریرح  رب  الط  فورح  اب  تاور ) هتفگ  قبط   ) دـش یم  هدـناوخ  رازاب  نیا  رد  هک  ار  يدـیاصق 
دنچ یتاقلعم  دیدم  یتدم  يارب  دنتفگ و  یم  هدش ) هتخیوآ  ینعم  هب  هقلعم  عمج   ) تاقلعم ار  دـیاصق  نیا  نابرع  تهج  نیدـب  دـنتخیوآ و 

لوزن اب  هک  نیا  ات  دشن  هدروآ  نییاپ  هک  دوب  هدش  هتخیوآ  هبعک  رب  یگنج و )... رتش  بسا ، تراغ ، گنج ، نز ، هقشاعم ، روحم  رب  یگمه  )
تاقلعم دادعت  رد  دنتشادرب . هبعک  راوید  زا  یناهنپ  هنابش و  ار  دوخ  راعشا  تاقلعم  باحـصا  نآ  يابیز  نیزو و  مالک  دیجم و  نآرق  تایآ 

دوب هبعک  رب  هقلعم » هعبس   » ای عبَس » تاقلعم   » هب موسوم  هقلعم  تفه  دیجم  نآرق  لوزن  زا  لبق  ات  هک  دنا  هدرک  رکذ  ًارثکا  اما  تسا ، فالتخا 
یملُـس یبَا  ِنبِریَهُز  يرَکب ، ِدـبَع  ِنب  ِۀَـفَرَط  یبلعَث ، موثلُک  َْنب  ورِمَع  رجُح ، ِنب  ِسیَقلا  ؤَرِما  زا : دـندوب  ترابع  هعبـس » تاـقلعم   » باحـصا و 

( ینآرق تاحالطصا  گنهرف  . ) يرُکْشَی هَْزلَح  ِنب  ِثِراح  یسَبَع ، داّدَش  نب  ِهَرَْتنَع  يرماع ، هَعیبَر  ِنب  ِدیَبل  ینَزَم ،

تامولعم
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تامولعم مایا  (ك )

یلعم

. یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه ّال ) َع  ُم  )

هیذغم

ص23) نیفیرش ، نیمرح  ص 55 ؛ هسیفنلا ، قالعا   ) تسا مزمز  ياه  مان  زا  ِّي ) َم  )

همخفم

ش21،ص 123) جح ، تاقیم   ) تسا میخفت  تمظع و  ياراد  نوچ  تسا  هکم  باقلا  زا  ِم ) َّخ  َف  ُم  )

هادفم

ش10،ص91) جح ، تاقیم   ) تسا مزمز  ياه  مان  زا  )

درفم

. درفم هرمع  هدنروآ  اج  هب  . 2 دارفا . جح  هدنروآ  اج  هب  . 1 ِر ) ُم  )

جح تادسفم 

. دنک یم  دساف  ار  جح  هچنآ  َس ) ُم  )

مشاه ینب  رباقم 

ناتـسربق رد  نینبلا  ما  هللا و  لوسر  تامع  نارتخد و  نارـسمه و  دسا و  تنب  همطاف  ترـضح  سابع و  همئا و  روبق  عومجم  ترهـش  ِب ) َم  )
ص 177) ،ش 4 ، جح تاقیم   ) عیقب

نوجح رباقم 

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه ُح ) َح  )

دحا يادهش  رباقم 

دحا ك )  ) هوزغ نادیهش  رازم 

راصتخا ماقم 

میهاربا ماقم  (ك )
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میهاربا ماقم 

دیفـس و هنایم   ) گنر هریت  تسا  یگنـس  نآ  و  هبعک . راـنک  رد  عقاو  تسا  یهاـگیاج  نارمع 97 ) لآ  . ) میهاربا ماقم  تاـنیب  تاـیآ  هیف  َم ) )
يور هبور  يرتم  هب 13/5  بیرق  هلصاف  هب  ماقم  نیا  قیمع . ياپ  فک  ود  رثا  اب  رتمیتناس  داعبا 35*45  هب  بجو و  ود  دودح  يرطق  اب  هایس )
ربمایپ میهاربا  ترضح  هب  قلعتم  گنس  يور  رب  اهاپ  ياج  تسا و  روصحم  يا  هظفحم  نورد  تیب ) یقرـش  راوید  لباقم  ینعی   ) هللا تیب  رد 

رد دمآرد و  یگنـس  تلاح  هب  سپـس  تسب و  شقن  نآ  رب  اهاپ  رثا  ات  دیدرگ  مرن  يدنوادخ  هدارا  هب  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) ناشلا میظع 
لیلخ ترـضح  هک  دـنا  هتفگ  توافت  هب  گنـس  يور  رب  رثا  نیا  روهظ  تهج  رد  تسا . هدـنام  یقاب  ناـنچمه  یهلا  هدارا  هب  زین  نورق  لوط 
يالاب هللا  تیب  جح  هب  مدرم  توعد  مالعا  ماگنه  داتسیا . نآ  يور  رب  هبعک  راوید  تخاس  ماگنه  داتـسیا . نآ  رب  شدنزرف  رادید  ماگنه  هللا :

. داتسیا نآ  يالاب  رب  مدرم  توعد  هبعک و  تخاس  دنزرف و  رادید  ماگنه  داتسیا . نآ 

ماقم تلیضف 

تیاور قبط  تسا . مارحلا  دجـسم  تاماقم  لضفا  تیاور  قبط  تسا . یتشهب  ياه  گنـس  زا  تیاور  قبط  تسا . تانیب  تاـیآ  زا  نآرق  قبط 
هبعک و هلصاف  رد  دیاب  هبعک  هناخ  فاوط  هرمع 1 . جح و  کسانم  رد  ماقم  ماکحا  تسا . هتفرگ  رارق  شرافـس  دروم  نآ  دزن  ندناوخ  زامن 

میهاربا ماقم  نم  اوذختا  و  . ) دوش هدروآ  اج  هب  میهاربا  ماقم  یکیدزن  تشپ و  رد  دـیاب  هبعک  هناخ  فاوط  زامن  . 2 دوش . ماجنا  میهاربا  ماقم 
(125 هرقب . یلصم

ماقم ناکم 

هب ادـج و  ادـخ  هناخ  زا  ار  نآ  تیلهاج  رد  تشاد و  رارق  ادـخ  هناخ  هب  هدـیبسچ  رانک و  رد  میهاربا  ماقم  گنـس  تیاور  تاشرازگ و  قبط 
عیسو يارب  مود  هفیلخ  دومن و  لصتم  هناخ  هب  ار  نآ  هکم  حتف  زا  دعب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دندرک و  لقتنم  یلعف  ناکم 
یلیـس وا  نامز  رد  نوچ  دومن و  رداص  یلعف ) لحم   ) تیلهاج نارود  لحم  هب  ار  نآ  ییاـج  هب  اـج  روتـسد  زاـمن  فاوط و  لـحم  ندرک  رت 
یلقن هب  و   ) دبسچب هبعک  هب  هدنک و  دوخ  ياج  زا  میهاربا  ماقم  ات  دیدرگ  ببس  دش و  مارحلا  دجسم  دراو  لشهن ) ما  لیس  هب  موسوم   ) میظع

هتـشون هب  تسا ) یقاب  زورما  هب  ات  هیاپ  نیا  و   ) دندرک لقتنم  دوخ  ياج  هب  ار  نآ  دنتخاس و  يا  هیاپ  سپ  دـش ) هدرب  هبعک  نییاپ  تالحم  هب 
تراـیز يارب  ار  نآ  جـح  ماـگنه  هب  دوـب و  هبعک  هناـخ  رد  میهاربا  ماـقم  يرجه ) متفه  مشـش و  نرق  رد   ) برع فورعم  حایـس  ریبـج  نـبا 

(1 . ) دنا هداد  یم  رارق  تسا ) یقاب  نانچمه  زورما  ات  هک  شصوصخم (  ياج  رد  هدروآ و  نوریب  نایجاح 

ماقم راصح 

کچوک و حیرـض  هرجح و  نایم  رد  دوخ  هظفحم  نیا  تسا و  رقتـسم  یلاتـسیرک  يا  هظفحم  نورد  شدرگ  رب  ینیرز  قوط  اب  گنـس  نیا 
رد هک  تسا  یلقن  تسا . هدش  رکذ  یـسابع  يدهم  نامز  زا  گنـس  نیا  يالط  شـشوپ  يادـتبا   ) تسا هتفرگ  رارق  یکبـشم  شوگ و  راهچ 
الط هلیـسو  هب  هللا  یلع  لکوتم  لاس 236  رد  دندروآ و  رد  راوتـسا  یتروص  هب  نییاپ  ات  الاب  زا  ار  ماقم  يدـهم  روتـسد  هب  يرجه  لاس 161 

رادقم هب  الط  زا  قوط  ود  هکم  روما  راد  هدهع  یسابع  نسح  نب  یلع  روتـسد  هب  لاس 256  رد  دوزفا و  يدهم  نییزت  رب  ار  يرگید  ششوپ 
گنس نیا  هظفحم  يور  رب  ًاقباس  دنداد ) رارق  اه  قوط  نایم  رد  ار  ماقم  گنس  هویج  هلیسو  هب  دنتخاس و  هرقن  زا  رگید  یقوط  لاقثم و   922
ياضف زا  هبق  نیا  هک  تهج  نآ  زا  یلو  دومن ) یم  نیزم  ینآرق  تاـیآ  ار  نآ  فارطا  هک  دوب (  هدـش  اـنب  بوچ  گنـس و  رجآ و  زا  يا  هبق 

نآ رب  یلعف )  ) کـچوک حیرـض  دـیدرگ و  بیرخت  هبق  نیا  يدوعـس  تلود  روتـسد  هـب  يرمق  يرجه  لاس 1385  رد  تساـک  یم  فاـطم 
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. تشگ هفاضا  رتم  جنپ  فاطم  تحاسم  رب  اه  هتشون  قبط  بیترت  نیدب  دش و  هتخاس 

ماقم هارمه 

تفلاخم نایـصع ، تسا و  هانگ  هچ  ره  اب  هک  تشاد  نآ  تین  دـیاب  میهاربا  ماقم  رد  رارق  اب  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب 
. درک تمواقم  يربنامرف  تسا و  تعاطا  هچنآ  رب  دیزرو و 

لالب ماقم 

راوید رب   ) لالب ناذا  لحم  ردًابیرقت  یگنس و  نوتس )  ) هیاپ تشه  رب  رتم  ود  عافترا  هب  هک  یبنلا  دجسم  رد  تسا  ینیرمرم  لکـش  عبرم  يانب 
كرد يارب  لوسر هللا  فیرـش  دقرم  نارئاز  دـنیوگ و  یم  ناذا  نآ  رب  زامن  هناگجنپ  تاقوا  عورـش  رد  هدـش و  هتخاس  هیلوا ) دجـسم  یبرغ 

راثآ خیرات و  . ) تسا موسوم  زین  نیغلبملا » ةروصقم  و« هیربکم » و« لالب » هنذأم  » هب دنتـسیا . یم  زامن  هب  شوگراهچ  ناکم  نیا  ریز  رد  باوث 
...( و هنیدم ؛ هکم و  رد  جاجح  يامنهار  ص230 ؛ یمالسا ،

لیئربج ماقم 

دش و یم  دراو  هلللوسر  رب  ناکم  نیا  زا  یهلا  یحو  نیما  هک  تسا  تهج  نآ  زا  مان  تهج  یبنلا و  دجـسم  رد  تسا  یناکم  یحو  طبهم  ای 
یهتنم رد  تسا  هرجح  لخاد  . 1 دـنا : هتفگ  فالتخا  هب  لیئربج  طبهم  ماقم و  لحم  هرابرد  اما  تسا . هدوب  اج  نیا  ًاـبلاغ  یحو  لوزن  لـحم 

هیواز رد  هک  رد  کی  اب  تسا  یلکش  لیطتـسم  عبرم  کچوک  لحم  . 2 عبنم )؟  ) یقرش یبونج و  هراوید  ود  یقالت  لحم  یقرـش  بونج  هیلا 
نیمزرـس نکاما  رد  يریـس   ) یبونج راوید  عیقب و  باب  نیب  دراد ، رارق  دجـسم ) یقرـش  یبونج و  راوید  ود  یقالت  لحم  رد   ) یقرـش بونج 

ماگنه لیئربج  ترضح  هک  ارچ  هرهطم  هرجح  یقرـش  لامـش  هراوید  زا  رتالاب  رتم  دنچ  رد  حیرـض  لخاد  تسا  یلحم  . 3 ص28 . ) یحو ،
باب هب  باب  نیا  اذـل  تفای و  لوزن  ترـضح  نآ  رب  زیانج ) ناکم  عضوم و  یکیدزن  رد  ینعی   ) نامثع لآ  باـب  لـباقم  رد  هظیرق  ینب  هوزغ 

نیا رد  یقیقحت  هب  دینک  هاگن  نینچمه  ؛ مجرتم سیون  ریز  ص 121 و  ریبج ، نبا  همانرفس  لیئربج 1. ماقم  نوتس  دیدرگ و  روهشم  لیئربج 
رارق فیرـش  هرجح  هیلا  یهتنم  حیرـض و  لخاد  رد  نونکا  مه  یلا 48 . ص 46  یلا 64 ، ص 58  ش 7 ، جح ،» تاقیم   » همانلـصف رد  هنیمز 

ص229 و 230) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسین ندید  لباق  هک  دراد 

یلبنح ماقم 

یلبنح بهذم  سسؤم  لبنح  ندرازگ  زامن  صوصخم  هودنلاراد ) لحم  رد   ) مارحلا دجـسم  نحـص  رد  دوب  یقاطراچ )  ) یلحم مان  َب ) َح  )
. تسین نآ  زا  يرثا  العف  و 

یفنح ماقم 

بهذـم سـسؤم  هفینحوبا  ندرازگ  زامن  صوصخم  یبرغ  لامـش  علـض  رد  مارحلا  دجـسم  نحـص  رد  یقاـطراچ )  ) دوب یلحم  ماـن  َن ) َح  )
. تسین نآ  زا  يرثا  العف  یفنح و 

یعفاش ماقم 

یعفاش ندرازگ  زاـمن  صوصخم  تشاد  رارق  نآ  رد  مزمز  هاـچ  هک  یناـمتخاس  يـالاب  رد  مارحلا  دجـسم  نحـص  رد  دوب  یلحم  ماـن  ِف ) )
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دـناوخ و یم  زامن  مزمز  فارطا  نیمز  رب  ای  میهاربا  ماقم  تشپ  وا  و  تشادـن . دوجو  یعفاش  ماقم  اه  هتـشون  قبط  یعفاش . بهذـم  سـسؤم 
. تسین نآ  زا  يرثا  زین  العف  دش و  هتخاس  اهدعب  یعفاش  ماقم 

یکلام ماقم 

یکلام و بهذم  سسؤم  کلام  ندرازگ  زامن  صوصخم  یقرش  بونج  علض  رد  مارحلا  دجسم  نحص  رد  یقاطراچ )  ) دوب یلحم  مان  ِل ) )
(1 . ) تسین نآ  زا  يرثا  العف 

مزتلم ماقم 

مزتلم (ك )

الصم ماقم 

میهاربا ماقم  ك ) ( ) عطاق ناهرب  . ) دوب هدرازگ  زامن  اج  نآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  هک  دنیوگ  ار  ییاج  ّل ) َص  ُم  )

عیقبلا ةربقم 

عیقب ك )  ) نامه َب ) ْل  ُت  َر  َب  َم  )

نوجحلا ةربقم 

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه َح ) ْل  ) 

ءادهشلا ةربقم 

دحا ك )  ) هقطنم رد  دحا  هوزغ  نادیهش  رازم  َه ) ُّش  ) 

نیبیطملا ةربقم 

ص 117) ش 21 ، جح ، تاقیم  . ) هالعم هربقم  ترهش  ُم ط ي ) ْل  ) 

هالعملا ةربقم 

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه ّل ) َع  ُم  ْل  ) 

مشاه ینب  هربقم 

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه

هسدقم
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ياه مان  زا  . 2 ص 144 ) ش 4 ، ص 219 ؛ ش 2 ، جح ، تاقیم  ص 36 ؛ یمالـسا ، راثآ  خـیرات و  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  . 1 ِس ) َّد  َق  ُم  )
. ددرگ هتخیر  راکتیصعم  ناهانگ  هک  دوش  یم  ببس  ندوب  هللا  لوسر  راوج  رد  نوچ  دش . كاپ  اه  یگدولآ  كرش و  زا  نوچ  تسا  هنیدم 

ص172) ش7 ؛ جح ، تاقیم  نیفیرش ؛ نیمرح  )

جح یبوجو  تامدقم 

، جح همانگنهرف  لئاسم و  زا  يا  هدیزگ  . ) هلحار وداز  هار ، ندوب  زاب  تیرح ، لقع ، غولب ، یندـب : تعاطتـسا  یلام و  تعاطتـسا  زا  دـنترابع 
ص 75)

جح هیدوجو  تامدقم 

ص 75) جح ، همانگنهرف  لئاسم و  زا  يا  هدیزگ  . ) ناوراک همانرذگ و  لثم  بوجو ) رد  هن  دنراد (  تلاخد  جح  دوجو  رد  هک  یتامدقم 

رقم

مهللا :» دومرف یم  تشگ  یم  زاب  هنیدـم  هب  يرفـس  زا  هللا  لوسر  هاگ  ره  هدـش  تیاور  هدـمآ و  رارق  زا  هک  تسا  هنیدـم  ياـه  ماـن  زا  َّق ) َم  )
ص 173) ش 7 ، جح ، تاقیم  ،ص 118 ، نیفیرش نیمرح   )» ًانسح ًاقزر  ًارارق و  اهب  انل  لعجا 

هفیرشلا ةروصقم 

هرهاط هرجح  ك )  ) نامه ِف ) َّش  ُت  َر  َم  )

نیغلبملا ةروصقم 

لالب ماقم  ك )  ) نامه ِّل ) َب  ُم  ْل  ) 

عطقم

هب هیمـست  هجو  و  تسا ، عقاو  عطقم  مان  هب  یلحم  رد  هک  تسا  لحلا  ۀـینث  رد  قارع  تمـس  رد  هکم  مرح  دـح  هدـش  هتفگ  َط ) َم  ( ) َّط َق  ُم  )
هدنک هدیرب و   ) عَّطَقُم ور  نیا  زا  دـندیرب  هدـنک و  هبعک  نتخاس  يارب  ار  نآ  ياه  گنـس  ریبز  نب  هللادـبع  نامز  رد  . 1 هکنیا : لقن  فالتخا 
هدایپ رگا  ناشرتش و  ندرگ  هب  هدیرب و  مرح  ناتخرد  تسوپ  زا  دنتفر  یم  رفس  هب  هک  هکم  لها  تیلهاج  نامز  رد  . 2 دیدرگ . هدیمان  هدش )

اه 1. تسوپ  لـحم  نیا  رد  رفـس  زا  تشگرب  رد  و  دـندوب ) تینما  رد  دـنتفر  یم  اـج  ره  ور  نیا  زا  و   ) دـنتخیوآ یم  دوخ  ندرگ  هب  دـندوب 
يرمق يرجه  لاس 1343  رد  دـندناوخ و  یم  زاـمن  دوخ  ماـقم  رد  یکلاـم ) یعفاـش ، یفنح ، یلبنح ،  ) هنوگراـهچ قرف  زا  کـی  ره  ًاـقباس 

نیب هک  تسا  اه  يدوعـس  زا  تعامج  ماما  دوش و  یم  اپ  رب  تعامج  زامن  کی  نونکا  تخاس و  یغلم  ار  تاعامج  ددـعت  ناتـسبرع  تلود 
اذل دندرک و  یم  ادج  ناشدوخ  ای  رتش  ندرگ  زا  ار  ص 97 . ) نآ ، رارـسا  جح و  ماکحا  . ) دنک یم  زامن  هماقا  یماش  نکر  دوسالا و  رجح 

ص 121) ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) دش هدیمان  عَطَقم  لحم  نیا 

اکم

یلهاج جح  ك )  ) مسارم هلمج  زا  ُم ) )
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یلهاج جح  ك )  ) مسارم هلمج  زا  ُم ) )

مارحا ناکم 

. دنیوگ ار  تاقیم 

زئانجلا ناکم 

رب اج  نیا  رد  ترـضح  تفای و  صاصتخا  تیم  زامن  يارب  هک  هللا  لوسر  هناخ  کیدزن  رد  تسا  یلحم  ماـن  زئاـنجلا » عضوم  ( » ِء َج  ْل  ُن  َم  )
هناخ رانک  رد  ار  تیم  هکلب  میتسرفن  ربمایپ  غارـس  هب  هک  تسا  نیا  رتهب  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ  ناناملـسم  . ) دـندرازگ یم  زامن  ناـگدرم 

اج نآ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  دوب ) دهاوخ  رت  هدوسآ  ناشیا  يارب  راک  نیا  دـیایب و  ندرازگزامن  يارب  هک  میهد  ربخ  دـعب  میربب و  ربمایپ 
لوق ساسا  رب  دوب و  ربمایپ  ربنم  کیدزن  یلقن  قبط  زئانجلا  ناکم  دـندرب . یم  اج  نادـب  ار  اه  هزانج  اریز  دـش  يراذـگمان  هزانج  هاگیاج  هب 

رد ناگدرم  زامن  ًادعب  دنیوگ  یضعب  و  هتفرگ ) رارق  یقرش  حیرض  لخاد  نونکا  هک   ) دوب ربمایپ  هناخ  یقرـش  راوید  جراخ  رانک و  رد  رگید 
یم زاـمن  بارحم ) ربنم و  نیب   ) یبـنلا ۀـضور  رد  هنیدـم  ناـگرزب  ءارما و  نییولع و  تاداـس و  رب  دـش ؛ یم  ماـجنا  یبـنلا  دجـسم  لـحم  ود 
ماما تسار  تمس  رد  رهطم  ربق  هک  يروط  هب  دندرازگ  یم  زامن  دقرم  هرجح و  رانک  ینعی  دجسم  قرشم  رد  ناناملـسم  ریاس  رب  دندناوخ و 
زامن دجسم  رد  هعیش  زا  یـسک  رب  يولع  فارـشا  يارب  زج  دش و  یم  لمع  تروص  نیا  هب  يرمق  لاس 942  ات  تفرگ و  یم  رارق  تعاـمج 

ات نانچمه  شور  نیا  لاح  ره  رد  تسا . هتشاد  دوجو  دروم  نیا  رد  یمالسا  بهاذم  نیب  ییاوتف  فالتخا  زین  دعب  نورق  ات  دندرازگ و  یمن 
هماقا هربقم  پچ  تمـس  رد  ینعی  هتفرگ ) رارق  حیرـض  لخاد  رد  هک   ) زئانجلا ناکم  راـنک  رد  تیم  زاـمن  نارود  نیا  رد  دراد و  همادا  زورما 

( . ص 120و 121 ج 1 ، یسانش ، هنیدم  تاقبط ص 225 ؛ ص 228 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) ددرگ یم 

هیربکم

لالب ماقم  ك )  ) نامه ِّي ) ِّب  َك  ُم  )

ناتکم

رد رگید  یخرب  تاعافترا و  رد  شیاـه  هلحم  زا  یخرب  ینعی   ) هتـشاد نییاـپ  ـالاب و  هکم  نوچ  یلقن  قبط  تسا . هکم  ياـه  ماـن  زا  َّك ) ُم  )
ش 4، جح ، تاقیم  . ) دنا هتفگ  ناتکم  نآ  تمـسق  ود  ره  هب  تسا ، هدش  دای  نییاپ  هکم  الاب و  هکم  زا  برع  راعـشا  رد  و  هدـش ) عقاو  نییاپ 

ص146)

هموتکم

بلطملادـبع ترـضح  تسد  هب  ات  دوب  ناهنپ  كاخ  لد  رد  هک  تسا  ینارود  هب  هراشا  هدـش و  ناهنپ  ینعم  هب  تسا  مزمز  یماـسا  زا  ِم ) َم  )
ش 28) ص 91 ؛ ش 10 ، جح ، تاقیم  همان ؛ تغل  . ) دیدرگ رفح 

همرکم

ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هدش  هدومرف  میرکت  لیمج  رکذ  هب  نیبم  باتک  رد  تسا . هکم  باقلا  زا  ِم ) َّر  َك  ُم  )

هنونکم
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( همان تغل  . ) تسا مزمز  ياه  مان  زا  ِن ) َم  )

هکم

هکم

تسا يرهش  تسا . مارحلا  دجسم  رهش  هبعک و  رهش  هکم  حتف 24 ) « ) ۀکم نطبب  مهنع  مکیدیا  مکنع و  مهیدیا  فک  يذـلا  وه  و  ( » َِك َم  )
هریزج هبـش  یبرغ  شخب  رد  هک  دشاب  یم  زاجح  ناتـسا  وزج  ناتـسبرع و  روشک  رهـش  نیرت  مهم  نازوس و  کشخ و  رایـسب  یناتـسهوک و 

زا  ) یعفترم ياه  هوک  هتـشر  نایم  حـطبا  مان  هب  لکـش  یلاله  گـنت و  يا  هرد  رد  میهاربا و  يداو  رتسب  رد  رهـش  نیا  دراد . رارق  ناتـسبرع 
هلصاف هب  خرس و  يایرد  قرش  رد  هکم  هدش . رکذ  رتم  ایرد 330  حطس  زا  نآ  یبیرقت  عافترا  تسا . هدش  روصحم  برغم ) قرـشم و  فرط 

نمی هب  بونج  زا  دجن و  ضایر و  هب  قرش  زا  هدج و  هب  برغ  زا  هنیدم و  هب  لامـش  زا  تسا  دودحم  دراد و  رارق  هدج  ردنب  يرتمولیک   62
رجاه ترضح  ناکسا  اب  شا  ینادابآ  ییایفارغج و  خیرات  یلو  دوب  ماش  نمی و  هار  نایناوراک  ریسم  رد  مایالا  میدق  زا  هکم  هقطنم  ریـسع . و 
دنزرف نز و  مالسلا ) هیلع   ) نأشلا میظع  ربمایپ  میهاربا  ترضح  هک  نامز  نآ  دوش . یم  عورش  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) لیعامـسا ترـضح  و 

هیلع  ) رجاه ترـضح  كدوک  ياـپ  ریز  یبآ  همـشچ  یهلا  هدارا  هب  تخاـس ، نکاـس  بآ  یب  عرذ و  يذریغ  ناـبایب  رد  یهلا  رما  هب  ار  دوخ 
دندیزگ و تماقا  هطقن  نیا  رد  دندرب  یم  رس  هب  هکم  دودح  رد  هک  ینمی ) لیابق  زا   ) مهرج موق  مزمز )  ) بآ شیادیپ  اب  دیشوج و  مالسلا )

دیدرگ انب  مالـسلا ) هیلع   ) لیعامـسا ترـضح  شدـنزرف  کمک  اب  میهاربا و  ترـضح  ردـق  نارگ  ربمایپ  ياناوت  تسد  هب  هبعک  هک  هاگ  نآ 
هدـش هداد  رارق  دـیحوت  هاگیاپ  هک  يرهـش  هکم  اما  و  تفای . رابتعا  شزرا و  یناـگرزاب  روما  تهج  زا  یبهذـم و  تافیرـشت  تهج  زا  هکم 
نامز ریـس  رد  هک  ار  دوخ  یمیهاربا  دیحوت  هاگیاج  هکم  مالـسا  دلوت  اب  دومن . زاغآ  مالـسا  ربمایپ  روهظ  اب  ار  شا  یناهج  یتایح و  تیمها 

زا دعب  ترـضح  هک  دندش  ببـس  مالـسا  ربمایپ  لتق  دـصق  رازآ و  اب  نیکرـشم  رافک و  ادـتبا  رد  دروآ . تسد  هب  هرابود  دوب  هدـش  شومارف 
مهد رد  ترـضح  هک  نیا  ات  دـیامرف . ترجاـهم  هنیدـم  هب  دـیوگ و  كرت  ار  هکم  یهلا  رما  هب  لوـالا  عیبر  بش  رد  تثعب  لاـس  نیمهدزیس 

رد دندیسر و  هکم  هب  زور  هد  زا  دعب  دندیدرگ و  هکم  مزاع  هنیدم  زا  ناملـسم  رازه  هد  زا  لکـشتم  یهاپـس  اب  يرجه  متـشه  لاس  ناضمر 
زاتشیپ هب  دندیدن و  دوخ  رد  تمواقم  بات  نایکم  دنتشگ . رهش  هناور  یتهج  زا  مادک  ره  هک  دندرک  تمسق  راهچ  ار  هاپس  يوط  يذ  هیحان 
هاگیاپ دیدرگ و  دازآ  رفک  دیق  زا  هکم  تخاس . ناشدازآ  دروآ و  تمحر  نایکمرب  ترـضح  دیدرگ و  حتف  يزیرنوخ  نودب  هکم  دنتفاتش .

. تشگ دیحوت 

هکم لیاضف 

هزور تلیـضف  نآ  رد  ندروخ  ماـعط  تساهرهـش . رگید  راد  هدـنز  بش  لـثم  نآ  رد  هدـننک  باوخ  دراد . تداـبع  باوـث  نآ  رد  نتفر  هار 
چیه تسادـخ و  دزن  نیمز  نیرتـهب  تسادـخ . هار  رد  هدـیطلغ  دوخ  نوـخ  هب  لـثم  نآ  رد  هدـننک  هدجـس  دراد . ار  اـهاج  رگید  رد  نتفرگ 
یمن ملاع  راگدرورپ  دزن  رت  بوبحم  هکم  زا  یبآ  یهوک و  یتخرد و  یگنس و  چیه  تسین . دنوادخ  دزن  هکم  كاخ  زا  رت  بوبحم  یکاخ 

مرح رد  هک  ره  دـندیدرگ . یمن  جراخ  نآ  زا  زگره  دـندش  یمن  راـچان  رگا  هک  تسا  هللا  لوسر  دزن  دـنوادخ  نیمز  نیرت  بوبحم  دـشاب .
. ددرگ روشحم  ردب  باحصا  اب  تمایق  رد  دیآرد و  ادخ  هب  نارجاهم  کلس  رد  دوشن و  هضرع  باسح  هب  دریمب  هنیدم ) هکم و  )

هکم مرح 
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لاعتم راگدرورپ  تیاـمح  رد  نآ  لـها  رهـش و  نیا  تسا و  مارح  نادـب  یمارتحا  یب  هک  تساـج  نآ  زا  هکم  ندوب  مرح  تسا و  مرح  هکم 
ار نآ  فارطا  هک  تسا  یـصاخ  هدودـحم  هکم  مرح  اما  تسا و  مارح  اج  نیا  رد  تسین  مارح  طاقن  ریاس  رد  هک  ییاهزیچ  ماجنا  دنتـسه و 

يارب ار  یمیالع  ترضح  نآ  دومن و  صخشم  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  يارب  لیئربج  ترـضح  ار  هدودحم  نیا  تسا . هدرک  هطاحا 
رد هکم  فارطا  رد  میالع  نیا  دومرف ) بصن  ار  میالع  ردپ  زا  سپ  لیعامـسا  ترـضح  زین  یلقن  هب  و   ) دومن بصن  دودح  نآ  رد  ییاسانش 

رگید راب  میالع  نآ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نامز  رد  هک  نیا  ات  دـش  یم  انب  دـیدجت  فلتخم  راصعا  رد  یبیرخت  ره  یپ 
گنـس نامیـس و  اب  تسا و  دیدج  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  تسا  هدـش  هتـشاد  هاگن  ظوفحم  انب  دـیدجت  میمرت و  اب  لاح  هب  ات  دـیدرگ و  تیبثت 
باصنا ار  نآ  و   ) دنـشاب یم  نیچ  گنـس  رگید  یـضعب  هتـشگ و  انب  کهآ  گنـس و  اب  تسا و  یمیدق  رگید  یـضعب  هدش و  هتخاس  ماخر 

صخـشم ار  هکم  زرم  دـح و  هک  مرح  هریاد  مان  هب  دراد  يا  هریاد  تسین و  ناسکی  تاهج  ماـمت  رد  هکم  رد  مرح  هدودـحم  دـنیوگ )  مرح 
میعنت هنیدم ، قیرط  رد  ، لامش . 1 زا : دنترابع  اه  هتشون  قبط  دننک  یم  صخـشم  ییایفارغج  ظاحل  هب  ار  مرح  عاعـش  هک  یطاقن  دیامن و  یم 

.3 مارحلا . دجسم  يرتمولیک  دودح 12 هلـصاف  اب  تسا  هرمن  هفرع ، قیرط  رد  بونج ، . 2 مارحلا . دجسم  يرتمولیک  دودح 6 هلصاف  اب  تسا 
اب تسا  نیملع )  ) هیبیدح ، هدـج قیرط  رد  برغ ، . 4 مارحلا . دجسم  ( 1  ) يرتمولیک دودح 26 هلـصاف  اب  تسا  هنارعج  دجن ، قیرط  رد  ، قرش

. مارحلا دجسم  يرتمولیک  دودح 20 هلصاف 

مرح ماکحا 

راــثآ خــیرات و  . ) دــنا هدرک  رکذ  لــیام  هدزاود  یــضعب  لــیام و  هـن  دودــح  ار  هـکم  اــت  نآ  هلــصاف  دورو 1 . تــهج  مارحا  بوــجو 
بابحتسا دورو  ماگنه  رخذا  هایگ  ندیوج  بابحتسا  دورو  ماگنه  ییاپ  هنهرب  بابحتـسا  دورو  تهج  لسغ  بابحتـسا  ،ص130 . ) یمالسا

تمرح نآ  هب  ناملـسم  ریغ  دورو  تمرح  نآ  رد  راکـش  دیـص و  تمرح  نآ  رد  هطقل  ذخا  تمرح  دورو  ماگنه  ...« تلق کنا  مهللا   » ياعد
كاخ گنـس و  ندرب  نوریب  تمرح  نآ  هب  راکـشآ  حالـس  اب  دورو  تمرح  نآ  رد  نارفاک  ندرک  نفد  تمرح  نآ  رد  يزیرنوخ  گـنج و 

ترواـجم تهارک  مرح ) رد  مرج  بکترم  رگم   ) نآ هب  هدـنرب  هاـنپ  بیقعت  تمرح  نآ  ناـتخرد  ندـنک  نتـسکش و  ندـیرب و  تـمرح  نآ 
دوش وا  تلاجخ  ندوب و  ضورقم  يروآدای  ببـس  هک  ضورقم  هب  مالـس  ضرق و  هبلاطم  تهارک  اهقف ) روهـشم  رظن  قبط   ) هکم رد  یمیاد 

... و اهقف ) یخرب  رظن  قبط   ) هکم نارفاسم  يارب  زامن  ندناوخ  مامت  ای  و  رصق )  ) هتسکش رایتخا 

هکم تابحتسم 

ياعد ندـناوخ  اب  ندـش  دراو  نتورف  مارآ و  هنهرب و  اپ  تسد و  هب  شفک  ندـش  دراو  هنیدـم ) هار  زا   ) هکم يالاب  زا  ندـش . دراو  لسغ  اـب 
نآرق متخ  ندناوخ و  نآرق  ندومن و  ادخ  رکذ  نتفرگ و  هزور  ندومن و  قافنا  هکم  رد  ندش . دراو  کتیب »... تیبلا  كدلب و  دـلبلا  مهللا  »

ناتـسربق ردار  هللا  لوسر  ناگتـسب  ندروآ و  ياج  هب  زامن  اـعد و  یبنلادـلوم  رد  نتفر و  ارح  راـغ  تراـیز  هب  ندروخ . مزمز  بآ  ندرک و 
هقدـص هکم  زا  جورخ  رد  ندروآ . ياـج  هب  مارحلا  دجـسم  رد  ار  هضیرف  ياـهزامن  نداد و  ماـجنا  ار  هبعک  بادآ  ندوـمن و  تراـیز  یلعم 

نیب زا  ار  نیدبتسم  توخن  هکم  و  ندرب ، نیب  زا  يانعم  هب  تسا  « کم  » زا . 1 لقن : توافت  هب  هکم  هیمست  نتفر . نوریب  هکم  نییاپ  زا  نداد و 
هب تسا  « کم  » زا . 3 تسا . هداد  شرتسگ  نآ  زا  ار  نیمز  هرک  دـنوادخ  هک  تسا  ییاج  هکم  و  طسب ، يانعم  هب  تسا  « کم  » زا . 2 درب . یم 

و بذج ، يانعم  هب  تسا  « کم  » زا . 4 دـننک . یم  ماحدزا  نآ  رد  دـنیآ و  یم  نآ  هب  اج  ره  زا  مدرم  هک  تسا  ییاج  هکم  و  ماحدزا ، يانعم 
يانعم هب  تسا  کم »  » زا . 5 دنوش . یم  بذـج  نآ  هب  يراید  ره  زا  مدرم  مالـسلا » هیلع   ) میهاربا ترـضح  ياعد  هب   ) هک تسا  ییاج  هکم 

زا . 6 دـهد . یم  ناـشن  بآ  هرطق  نیرخآ  اـب  ار  مدرم  هقـالع  اـی  تسا )  هدـیکم  نیمز  ار  نآ  بآ  ییوـگ   ) تسا بآ  مک  هکم  و  یبآ ، مـک 
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تلاح دوش . یم  هتـساک  هکم  رد  صخـش  هانگ  ای   ) دـنک یم  دوبان  هدـیکم و  ار  ناـهانگ  هکم  نتـساک و  ندـیکم و  ياـنعم  هب  تسا  « کـم »
سک ره  هک  تسا  ییاج  هکم  يدوبان و  ياـنعم  هب  تسا  « ّکَـم  » زا . 7 تسا . ) هانگ  زا  زیهرپ  لـماع  هک  دوش  یم  ادـیپ  صخـش  رد  ییاوقت 
دوبان ار  وا  درک  یم  ملظ  هکم  رد  سک  ره  هک  دوب  نانچ  تیلهاج  رد  ادتبا  رد  ای   ) دش دهاوخ  دوبان  دشاب  هتشاد  ییوس  دصق  نآ  هب  تبـسن 
تسا نیمز  طسو  ییوگ  هکم  و  ناوختـسا ، زغم  نورد  يانعم  هب  تسا  مظعلا » ُتکِّکَمَت  » زا . 8 دندنار . ) یم  نوریب  هکم  زا  ای  دـندرک و  یم 

دشاب و خارف  نآ  طسو  گنت و  نآ  يالاب  هک  یفرظ  يانعم  هب  تسا  كوّکَم » » زا . 9 دراد . رارق  نآ  طسو  رد  ناوختسا  زغم  هک  هنوگ  نامه 
يانعم هب  تسا  اکم » » زا . 10 دـشاب . خارف  نآ  طسو  گنت و  نآ  يـالاب  هک  تسا  یفرظ  لـثم  هرد  ناـیم  رد  عفترم و  هوک  ود  ناـیم  رد  هکم 

رهـش لوا  مان  نیا  داهن ، هکم  تخاسب  هک  ار  هناخ  مان  دوب  لباب  لها  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  نوچ  و  تسا ) یلباـب  یتغل  هک   ) هناـخ
همزمز تسا و  دـنلب  دـنناوخ  یم  ار  يادـخ  هک  مدرم  يادـص  هکم  رد  هدـنرپ و  یعوـن  يادـص  ياـنعم  هب  تـسا  اـکُم »  » زا . 11 دـنام . یقاب 
دیـسر دهاوخن  مامتا  هب  ام  جح  دنتفگ : یم  جـح  ماگنه  یلهاج  جـح  رد  ای  . دـسر یم  شوگ  هب  هراومه  هبعک  فارطا  رد  نایجاح  یتوکلم 

زا یخرب  معز  هب  تسا و  ابوروقم » )  » یناـنوی ظـفلت  هب  و  « ) اـبروکَم » زا . 12 میـشکب . توس  اـج  نآ  رد  میور و  هبعک  راـنک  هب  هک  نآ  رگم 
هب تسا  هَگْهَم » » زا . 13 تسا . هکم  نامه  هک  دـنا  هدرک  دارم  ادـخ  هب  برقت  ناکم  ینعم  هب  ار  يرهـش  مان ، نآ  زا  ناینانوی  دـیدج  نیققحم 

. دراد یناریا  يا  هشیر  ام و  هاگیاج  ینعم 

هکم باقلا  یماسا و 

، نیما رعاشملا ، ما  یثوک ، ما  يرقلا ، ما  افصلا ، ما  حبص ، ما  محز ،  ما  حور ،  ما  همحر ، ما  نامحر ، ما  محر ، ما  محار ، ما  نیـضرالا ، ما  ما ،
، اعدلا تیب  هقزورملا ، ةدلب  هدلب ، مارح ، دلب  نیمالادـلب ، یلاعت ، هللادـلب  هللادـلب ، نیمادـلب ، دـلب ، هکب ، احطب ، قاسب ، هساسب ، هرب ، هساب ، هنیما ،
، دالبلا ریخ  همرح ، نما ، مرح  یلاعت ، هللا  مرح  هللا ، مرح  نمآ ، مرح  مرح ، مارح ، زاجح ، همطاح ، هعماـج ، هماـهت ، جاـت ، هنیب ، سورعلا ، تیب 
، زیزع شیرع ، ضورع ، شورع ، هللا ، شرع  شرع ، ءارذع ، رقاع ، هبیط ، حالص ، هعشابش ، لیس ، مالـس ، هحوبـس ، قاس ، محر ، جاتر ، سأر ،

ۀنیدـم قدـص ، جرخم  هفحتم ، هکرابم ، یحام ، یثوک ، ءاسیرک ، هریبک ، لمنلا ، ۀـیرق  سمحلا ، ۀـیرق  هیرق ، هیـسداق ، سداق ، ناراـف ، هشاـغ ،
، رـشان هتـشان ، هسان ، هردان ، طبهم ، هباهم ، همرکم ، ناتکم ، هسدقم ، همخفم ، هشطعم ، داعم ، مارحلا ، دجـسم  هفرـشم ، هیورم ، بهذم ، برلا ،

. هدلاو عرذ ، يذ  ریغ  يداو  يداو ، يداو ، بارغلا ، ةرقن  هساسن ، رجن ، هیمان ، هشان ،

هکم ياه  هوک 

تمحر ناراف ، ) لبج  نآرقلا ، لبج  مالـسالا  لبج   ) ارح > نوجح ، شبح ، لـحطا ، )  ) روث > ریبث ، نیما ، )  ) نابـشخا > سیبقوبا ، هربثا ،
. رون هرمن ، هورم ، ناعقیعق ، ریط ، حزق ، حیافـص ، افـص ، هاشملا )، لبج  نیرق ، لبج  تافرع ، لبج  لالا ، لبج  اعدـلا ، لـبج  تباـن ، لـبج  )< 
 ) < هجیدـخ راد  فسوی )  وباراد   ) ءاضیبلا > راد  بلاطوبا ، راد  نارزیخلاراد ) مقرالا ، تیب  مالـسا ، تیب   ) مقرـالا > راد  هکم  ياـه  هناـخ 

بعش  ) بلاط > یبا  بعش  دایج ، )  ) دایجا > هکم  ياه  بعـشیبنلا  دلوم  هودنلا ، راد  يدتنملاراد ، هلجعلاراد ، هفایـضلاراد ، همطاف ، ) دلوم 
 ) < لیعامـسا هاچ  هکم  ياه  بآ  هربقملا . ) بعـش  بد ، یبا  بعـش   ) نیرازج بعـش  هیـشاشق ، ) فسوی ، یبا  بعـش  یلع ، بعـش  دـلوم ،

، تافرع يداو  میهاربا ، يداو  هکم  ياه  يداو  يوط . وذ  هفرع ، نیع  هدیبز ، نیع  هدیدج ، نیع  نومیم ، )  ) خف > هاچ  هلیـسع ، هاچ  مزمز ، )
. هلفسم يداو  ینم ، يداو  رعشم ، يداو  رسحم ، يداو  خف ، يداو  همطاف ، يداو  قیقع ، يداو 

هکم دجاسم 
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، هزمح هیبیدـح ، هنارعج ، تعیب ، ) سرح ،  ) نج > هرمع ، )  ) میعنت > هبقع ، )  ) تعیب > لـالب ، رکبوـبا ، مـیهاربا ، هباـجا ، مارحلا ، دجـسم 
، یبـتخم رثوک ، رحن ، ) هرخـص ، چوـق ،  ) شبک > مخ ، ریدـغ  حیافـص ، رمق ، ) قاقـشنا   ) رمقلا > قـش  هرجـش ، تیأر ، ینم ، )  ) فـیخ >

( . هنرع هفرع ،  ) هرمن > مارحلا ) رعشم   ) هفلدزم >

هکم تموکح 

هب ینامز  قارع و  تسد  هب  یهاگ  رصم و  تسد  هب  یهاگ  رهـش  نیا  تسا . زاجح  خیرات  هدیچیپ  مهم  لئاسم  زا  یکی  هکم  رهـش  ینارمکح 
دراو هللا  لوسر  هک  يرجه  متـشه  لاس  زا  ادـتبا  . دـش یم  هرادا  اهنآ  ریغ  نایکم و  تسد  هب  یهاگ  نایولع و  تسد  هب  یهاـگ  نمی و  تسد 

باختنا یـسابع  يوما و  هسمخ و  يافلخ  طسوت  سپ  نآ  زا  دندش و  یم  بوصنم  بناج  نآ  بناج  زا  هکم  نامکاح  هتـسویپ  دیدرگ  هکم 
لاس ات  داد  رارق  تفالخ  زکرم  ار  هکم  دـناوخ  هفیلخ  ار  دوخ  هک  ریبز  نب  هللادـبع  يرجه  لاس 60  رد  هیواعم  گرم  زا  دعب  دـندیدرگ . یم 
هفیلخ بناج  زا  رهش  نامکاح  دوب و  نایوما  اب  هکم  هرادا  يرجه  لاس 132  ینعی  يوما  هرود  نایاپ  ات  هاگ  نآ  و  دش . هتشک  هک  يرجه   73

نامدود زا   ) ینـسح دمحم  نب  رفعج  هک  نیا  ات  دیدرگ  یم  نیعم  دادـغب  يوس  زا  هکم  مکاح  یـسابع  هرود  رد  و  دـندش . یم  نییعت  قشمد 
یتیاور هب  دیدرگ . عطق  هکم  رد  یـسابع  ذوفن  دـناوخ و  هبطخ  یمطاف  هفیلخ  مان  هب  يرجه  لاس 338  رد  مالـسلا » هیلع   ) یبتجم نسح  ماما 

هب بقلم  ینـسح (  دمحم  نب  رفعج  مان  هب  ار  هکم  فیرـش  نیلوا  تفای  فرـشت  هکم  هب  یمطاف  هفیلخ  نیدـلازعم  هک  يرجه  لاس 358  رد 
هنوگ نیدـب  تفای و  تسد  هکم  تموکح  هب  یـسیع  شرـسپ  رئاـث  زا  سپ  .و  درک تموکح  اـج  نآ  رد  لاـس  نیدـنچ  وا  دـیزگ و  رب  رئاـث )

تاداـس هخاـش  زا  افرـش  تموکح  اـما  درک . یم  تموکح  هکم  رد  فیرـش  کـی  دـش و  زاـغآ  هکم  رد  ثراوت ) روط  هب  افرـش (  تموکح 
ات دندرک  ییاورنامرف  هکم  رد  یتدم  هبَیَـشونب  وا  زا  سپ  تفای و  نایاپ  يرجه  لاس 453  رد  تشادن ) يدنزرف  هک  رْکُش (  گرم  اب  ینـسح 

تراما هب  ار  دـمحم  مشاه  وبا  ماـن  هب  ینـسح  تاداـس  زا  یکی  درک و  تلاـخد  هکم  راـک  رد  یحیَلُـص ) دـمحم  نب  یلع   ) نمی ریما  هک  نیا 
هدش فورعم  مِشاوَه »  » مان هب  هکم  خـیرات  رد  هک   ) ینـسح نادـناخ  نیا  تموکح  درک . تراما  هکم  رد  يرجه  لاس 487  ات  وا  دـیزگرب و 
لاس ات  افرـش  تموکح  دـندش . اورنامرف  هکم  رد  ینـسح  تاداس  زا  رگید  يا  هخاش  سپـس  تفای و  همادا  يرجه  لاس 597  دودح  ات  دـنا )

دـندوب و ماش  نمی و  يارما  عبات  ینامز  رـصم و  ناهاشداپ  عبات  یهاگ  افرـش  دـعب  هب  خـیرات  نیا  زا  دوب و  لقتـسم  يدودـح  ات  يرجه   630
هک یمکاح  دندیدرگ و  ینامثع  نیطالس  عبات  افرش  تفای  طلست  نیمرح  رـصم و  رب  ینامثع  لوا  میلـس  ناطلـس  يرجه  لاس 923  رد  نوچ 
زا ار  رصم  درک  دصق  رصم  یلاو  اشاپ  یلع  دمحم  يرمق  يرجه  لاس 1228  رد  نوچ  تشاد و  تراظن  زاجح  رب  دش  یم  نییعت  رصم  يارب 
راب دیدرگ و  عزتنم  رـصم  زا  زاجح  يرمق  لاس 1256  رد  هک  نیا  ات  دیدرگ  رـصم  عبات  زاجح  تموکح  تقو  نیا  زا  دـنک  لقتـسم  ینامثع 

هب هکم  یفیرـش  يرمق  يرجه  لاس 1323  رد  هک  هاگ  نآ  و  دیزگرب . ار  هکم  فیرـش  ًامـسر  دـیجملادبع ) ناطلـس   ) ینامثع ناطلـس  رگید 
دحتم و ناملآ  اب  هک   ) ینامثع تیعبت  زا  يرجه  لاس 1334  رد  ار  زاجح  لوا  یناهج  گنج  نارادمدرس  يرای  هب  وا  دیسر  نیـسح  فیرش 
هک دوعس (  نبا  اب  هلباقم  رد  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  دناوخ ، ناناملـسم  هفیلخ  ار  دوخ  گنج ) زا  دعب  و  درک (  دازآ  دوب ) هدش  گنج  دراو 

دیدرگ و بولغم  دش ) هتخانـش  تیمـسر  هب  دـجن  لقتـسم  نارمکح  ناونع  هب  ایناتیرب  طسوت  هتفرگ و  رارق  رگرامعتـسا  لود  تیامح  دروم 
(1 . ) دندش مکاح  يدوعس  نیطالس  داتفارب و  هکم  يافرش  هلسلس 

همرکم هکم 

. تسا عقاو  نآ  رد  هبعک  هک  هکم  رهش  بقل  ِم ) َّر  َك  ُم  ) 

همظعم هکم 
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. تسا عقاو  نآ  رد  هبعک  هک  هکم  رهش  بقل  ِم ) َّظ  َع  ُم  )

هنیکم

( . ص 119 نیفیرش ، نیمرح  تسا (  هنیدم  ياه  مان  زا  ِن ) َم  )

ءالم

( . ص 59 هکم ،  ) دیناشوپ نآ  اب  ار  هبعک  عبت  هک  نمی  ياه  هچراپ  نیرتهب  زا 

مزتلم

( اعد ندش  هتفریذپ  ياج  نتسج و  راذتعا  هانگ و  هب  رارقا  ياج   ) رافغتـسا اعد و  ياج  هبعک ، راوید  زا  یتمـسق  هبعک ، رد  يا  هطقن  َز ) َت  ُم  )
هک نآ  زج  دـیوج  یمن  مازتلا  دریگ و  یمن  هانپ  هاـجتلا و  ناـکم  نیا  هب  يا  هدـنب  چـیه  تاـیاور  قبط  هک  دـنا  هتفگ  نآ  هیمـست  تهج  رد  و 

ار دوخ  هنیس  اهتسد و  تروص و  رس و  گرزب  هباحص  و  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  مرکا و  ربمایپ  دنک . یم  هدروآ  رب  ار  شتجاح  دنوادخ 
فلتخم لقن  ود  هاگیاج  نیا  عضوم  رد  اما  دنناوخ . یم  اعد  هدش و  مزتلم  راوید  هب  تمسق  نیا  رد  زین  نارئاز  دنا و  هدینابـسچ  ناکم  نیا  هب 

نکر کـیدزن  یبرغ  راوید  رد  هبعک  رد  تشپ  تسا  راجتـسم  . 2 یقرـش . راوید  رد  تسا  هبعک  رد  دوسـالارجح و  نیب  . 1 هک : نیا  هب  تـسا 
. ینامی هکم . لیذ  یسراف ، فراعملا  ةریاد  یلا 68 ؛ ص 59  نیفیرـش ، نیمرح  دعب ؛ هب  ص 151  هکم ، خیرات  ياه : باتک  هب  دـینک  هاگن  .1

( . ص 116 و 119 ریبج ، نبا  همانرفـس  ص 77 ؛  ، نیفیرش نیمرح  ص 52 و 53 ؛ یمالـسا ، راثآ  خیرات و  ص 233 ؛ ج 6 ، یـسانش ، ماما  )
. ململی ك )  ) نامه َل ) َل  َم   ) ململم

انم

. ینم ك )  ) نامه

مرحلا دجسم  رانم 

رد طوـسبم   ) لـح زا  مرح  دودــح  زیمت  يارب  مرح  درگ  مالــسلا ) هـیلع   ) مـیهاربا ترــضح  هلیــسو  هـب  بوـصنم  تاــمالع  َر ) َح  ْل  ُر  َم  )
( . قوقح يژولونیمرت 

مارحلا دجسم  هرانم 

رتم عافترا 92  هب  هرانم  ود  مالسلا ) باب  هرمعلا ، باب  زیزعلادبع ، کلم  باب  ياه  مان  هب  دجـسم (  یلـصا  باب  هس  زا  کی  ره  رـس  رب  ِر ) َم  )
بـصن يراک  الط  زنرب  زا  رتم  عافترا 5/6  هب  یلـاله  هراـنم  ره  كراـت  رب  و  تسا (  عقاو  رتم  داعبا 7*7  هب  يا  هدـعاق  اب  دجـسم ) فک  زا  )

هدیسر هب 9  اه  هرانم  دادـعت  هجیتن  رد  دـش و  هتخاس  رگید  هرانم  ود  ریخا  ياه  لاس  رد  و  تسا (  عقاو  افـصلا  باب  رب  هراـنم  نیمتفه  تسا )
نیا زا  کی  ره  تسا و  هدیدرگ  سابتقا  نیچ  ناتـسودنه و  زا  دـش  هتخاس  اه  يدوعـس  نامز  رد  هک  ییاه  هرانم  ینامتخاس  بولـسا  تسا )
هرانم يابتیاق 5 . باب  هرانم  مالسلا 4 . باب  هرانم  هرمعلا 3 . باب  هرانم  یلع 2 . باب  هرانم  . 1 زا : دنترابع  هک  دنتـسه  یمان  ياراد  اه  هرانم 
رارسا هفسلف و  ص 112 ؛ نیفیرش ، نیمرح   ) هروزح ای  عادولا  باب  هرانم  . 7 ( 2 ( ) هرایزلا  ) هدایزلا باب  هرانم  .6 ( 1 ( ) همکح  ) همکحملا باب 
نارود هب  یبنلا  دجـسم  رد  هرانم  داجیا  هقباـس  یبنلا  دجـسم  هراـنم  ص 48 . ) نایـشرع ، ص 86 ؛ نآ ، رارـسا  جـح و  ماکحا  ،ص 26 ؛ جح
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یلا ياه 88  لاس  یط  هنیدم  رد  دوخ  يرگیلاو  نامز  رد  وا  دش . هتخاس  هنیدم  یلاو  زیزعلادبع  نب  رمع  طسوت  هک  دوش  یم  طوبرم  نایوما 
هرانم دادعت  نیطالس  ارما و  طسوت  دجسم  تاحالطصا  تاریمعت و  رثا  رب  اهدعب  دومن و  انب  دجـسم  هشوگ  راهچ  رد  هرانم  راهچ  يرجه   91
هرانم يوبن  دجسم  يایاوز  رد  هزورما  و  هسمخ ) هرانم  . ) تسا هدوب  ددع  جنپ  اه  هرانم  دادعت  ینامثع  نیطالـس  نارود  رد  تشگ . نوزفا  اه 

دجـسم دوجوم  ياه  هرانم  عومجم  تسا و  رتم  کی 104  ره  هدش  هتخاس  هک  دیدج  هرانم  شش  عافترا  دنا و  هتـشارفا  رب  رـس  یمیظع  ياه 
: زا دنترابع  نآ  ياه  هرانم  هلمج  زا  و  دنا . هدرک  رکذ  ددع  ار 10  یبنلا 

مالسلا باب  هرانم 

رب فارـشا  تلع  هب  یلو  دـش  اـنب  زیزعلادـبع  نب  رمع  هنیدـم  یلاو  طـسوت  دـیلو و  ناـمز  رد  ادـتبا  یبرغ . بونج  هیواز  رد  تسا  يا  هراـنم 
دمحم ناطلس  روتسد  هب  ًاددجم  يرجه  لاس 706  رد  هک  نیا  ات  دیدرگ  بیرخت  کلملا » دبع  نب  نامیلس  روتسد « هب  و  مکح » ناورم  » لزنم

اه يدوعـس  طسوت  هرانم  نیا  تسا . يریرح  هب  فورعم  هلودلا  لبـش  مادخلا  خیـش  ياه  هتخاس  زا  دـنیوگ  یخرب  دـیدرگ و  انب  نووالق  نب 
. تسا هدش  ظفح 

هیسیئر هرانم 

رد رتم  تصش  عافترا  هب  يرجه ) لاس 886  هب   ) هک تسا  يابتیاق  فرشا  ناطلس  راثآ  زا  یقرش و  بونج  هیواز  رد  تسا  يا  هرانم  هیسأر ) )
دنچ ره  ار  نآ  اه  يدوعـس  تفگ . یم  ناذا  نآ  رب  نینذؤم  سیئر  هک  تساج  نآ  زا  هیـسیئر  هیمـست  هجو  دش و  هتخاس  ارـضخلا » ۀبق  رانک «

. دندرک یم  ریمعت  هاگ 

همحرلا باب  هرانم 

رد اما  دـش  هتخاس  يرجه  لاس 888  رد  ياـبتیاق  ناطلـس  طـسوت  تشاد و  رارق  همحرلا  باـب  کـیدزن  یبرغ  علـض  رد  هک  تسا  يا  هراـنم 
. دیدرگ بیرخت  يدوعس  نارود  رد  دجسم  لوا  هعسوت  نایرج 

هینامیلس هرانم 

هب ار  هرانم  نیا  نامیلس  ناطلـس  ینوناق . نامیلـس  ناطلـس  مان  زا  هتفرگ  رب  تشاد  رارق  یقرـش  لامـش  هیواز  رد  هک  تسا  يا  هرانم  هیزیزع ) )
اریز دـنیوگ  یم  مه  هیزیزعلا » » ار هرانم  نیا  داد . رارق  دوب ) يرجه  یفوتم 745  یلُواج  رَْجنَس  ریما  راثآ  زا  ًارهاظ  هک   ) هیراجنـس هرانم  ياج 

ار نآ  هرایزلا . باب  عباـنم  یخرب  رد  و  . 2 همکح . باب  عباـنم  یخرب  رد  و  اه 1 . يدوعـس  و  دومن . ریمعت  ار  نآ  دومحم  نب  ناخ  زیزعلادـبع 
. دیدرگ انب  رتم  عافترا 70  هب  يدوعس  زیزعلادبع  کلم  طسوت  نآ  ياج  رد  يرگید  هرانم  دندرک و  بیرخت 

هیدیجم هرانم 

هرانم دیدرگ و  بیرخت  اه  يدوعـس  طسوت  اما  دش  انب  ینامثع  دـیجملادبع  طسوت  تشاد و  رارق  یبرغ  لامـش  هیواز  رد  هک  تسا  يا  هرانم 
دجسم یلامـش  هعـسوت  رد  ًاریخا  مه  هرانم  نیا  اما  تشگ ، انب  رتم  عافترا 70  هب  يدوعـس  زیزعلادـبع  کلم  نارود  رد  نآ  ياج  رد  يرگید 

ص ج 1 ، یسانش ، هنیدم  ص 148 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دوب فورعم  زین  هبیشخلا »  » و هیلکشا »  » و هیلیکـش ) « ) هیلیکـشتلا » هب دیدرگ . بیرخت 
...( و ص 315 ؛ يرقلا ، ما  يوس  هب  ص 87 ؛ هلبق ، نایهار  اب  ص 238 و 262 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  122 و 123 ؛
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کسانم

جح کسانم  ك )  ) راصتخا ِس ) َم  )

جح کسانم 

بادآ و هعومجم  دـنیوگ . ار  جـح ) صوصخم  تادابع   ) جـح لامعا  مسارم و  ًاحالطـصا  هرقب 200 )  ) هللا اورکذاف  مککـسانم  متیـضق  اذاَف 
جح هرمع و  تداـبع  ود  زا  یلک  روط  هب  دریگ و  یم  تروـص  هللا  تیب  تراـیز  تهج  صاـخ  ینکاـما  رد  صاـخ و  یناـمز  رد  هک  یلاـعفا 

. دریذپ یم  تروص  فلتخم  نامز  ود  رد  دراد و  توافت  يرادقم  ود ، نیا  لامعا  دوش و  یم  لیکشت 

ینم کسانم 

رد طوـسبم   ) سأر قـلح  حــبذ و  هـبقعلا ، ةرمج  یمر  زا  تـسا  تراـبع  بـیترت  هـب  هـک  تـسا  هـجح ) يذ  مـهد  زور   ) رحنلا موـی  تاداـبع 
( . قوقح يژولونیمرت 

شیرق بصانم 

هبعک بصانم  (ك )

هبعک بصانم 

هراشا

دوب و شیرق  رفاو  تیانع  دروم  هطوبرم  تاسـسؤم  هبعک و  روما  یتسرپرـس  اب  طابترا  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یبصانم  هب  شیرق ، بصانم  اـی 
ار هبعک  هب  هتـسباو  تاسـسؤم  زا  کی  ره  تساـیر  دوب . راوتـسا  هبعک  هب  طوبرم  بصاـنم  ساـسا  رب  شیرق  تسایـس  داـصتقا و  تقیقح  رد 

ینب  ) شیرق مهم  هفیاط  هد  تسد  رد  بصاـنم  نیا  تیلوئـسم  ( 1  ) مالـسا روهظ  اب  نراقم  تشاد . هدـهع  هب  شیرق  فیاوط  زا  یکی  گرزب 
تاسـسؤم عاونا  دوب و  حَـمُج ) ینب  ّيدَـع و  ینب  موزخَم ، ینب  ْمیَت ، ینب  دَـسَا ، ینب  راّدـلاُدبَع ، ینب  لَفَون ، ینب  هیَُما ، ینب  مهـس ، ینب  مشاـه ،

: زا دوب  ترابع  هبعک  شیرق و 

هنعا . 1

. دوب گنج  ماگنه  رد  شیرق  ناروتس  یتسرپ  رس 

، مالزا راسیا و   2.

. تشاد رارق  حمج  ینب  زا  هیما  نب  ناوفص  تسد  هب  هک  دوب  يریگلاف  ییامزآ و  تخب  اب  هطبار  رد 

تباجح . 3
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. دوب رادلادبع  ینب  زا  هحلط  نب  نامثع  تسد  هب  هک  هبعک  يراد  دیلک  ینابرد و 

تظافح . 4

. تشاد رارق  حمج  ینب  زا  هیما  نب  ناوفص  تسد  هب  هک  اه  تب  هبعک و  هب  قلعتم  لاوما  يرادهگن  يروآ و  عمج 

هید . 5

. تشاد رارق  میمت  ینب  هفیاط  تسد  هب  هک  دوب  تمارغ  تخادرپ  دروم  رد 

تدافر . 6

درک و یم  عمج  دوخ  نایم  زا  ار  لوپ  یغلابم  نیعم  عقاوم  رد  شیرق  هک  وحن  نیا  هب  دوب  هبعک  نارئاز  زا  ییاریذپ  يرادنامهم و  اب  هطبار  رد 
(2 . ) تفرگ رارق  مشاه  ینب  رایتخا  رد  دعب  دوب و  لفون  ینب  زا  رماع  نب  ثراح  اب  هدافر  يدصت  داد . یم  هدافر  نایدصتم  هب  ماعطا  يارب 

تنادس . 7

. دوب رادلادبع  ینب  زا  هحلط  نب  نامثع  تسد  هب  هک  هبعک  يراد  هدرپ  یمداخ و 

ترافس . 8

بصانم زا  مالـسا  روهظ  اب  ماوقا 1 . ربارب  رد  ترخافم  راهظا  ای  گنج  ای  حلـص  تارکاذـم  ماـجنا  يارب  هدـنیامن  ندرک  هناور  اـب  هطبار  رد 
تیاقس بصنم  و  وا ) نادنزرف  و   ) هحلط نب  نامثع  هب  ار  تنادس  تیلوت و  بصنم  ادخ  لوسر  هک  نآ  زج  دنامن  یقاب  يزیچ  شیرق  هبعک و 

هبعک راوید  هب  و  دمآ . یم  هبعک  يوس  هب  نادادماب  دـید  یم  ار  هجح  يذ  لاله  هک  عقوم  ره  مشاه  . 2 دیشخب . بلطملادبع  نب  سابع  هب  ار 
هداد ياج  دوخ  هناخ  رد  ار  امـش  ادـخ  دـیتسه . برع  هعماج  هریت  نیرت  یمارگ  نیرتالاب و  امـش  شیرق ! هورگ  تفگ : یم  درک و  یم  هیکت 

هب یبیجع  روش  اب  هام  نیا  رد  ادخ  هناخ  نارئاز  مدرم ! يا  ناه  تسا . هدیزگرب  لیعامسا  نادنزرف  نایم  زا  امش  يارب  ار  تلیضف  نیا  تسا و 
نیا هب  رود  هطقن  زا  هک  تسدیهت  دارفا  اهنآ  نایم  رد  تسامش و  هدهع  هب  نانآ  زا  ییاریذپ  دنتسه . ادخ  نانامهم  نانآ  دنیآ . یم  امش  يوس 
یلو مدیبلط  یمن  کمک  امش  زا  هدومن  ییاریذپ  ار  همه  متـشاد  ییاناوت  تردق و  رگا  دنگوس ، هناخ  نیا  بحاص  هب  دنناوارف . دنیآ  یم  اج 

زا ادابم  مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  همه  یلو  منک  یم  جرخ  هار  نیا  رد  ما  هدروآ  تسد  هب  لالح  هار  زا  مراد و  ناوت  رد  نالا  هچنآ 
لالح لام  لذب  رد  هک  نآ  ای  دـیا و  هدروآ  تسد  هب  متـس  ملظ و  قیرط  زا  ار  نآ  هک  یلام  دـینک ، ییاریذـپ  مارح  لام  اب  ادـخ  هناخ  نارئاز 

، مالـسا خـیرات   ) دـنک يراددوخ  قاـفنا  زا  درادـن  سفن  بیط  دوخ  لاـم  لذـب  رد  هک  سک  نآ  دـیوش . راـبجا  هارکا و  اـیر و  راـچد  دوـخ 
. دوب يدع  ینب  زا  باطخ  نب  رمع  تسد  هب  هک  رگید  ،ص 16 . ) یناحبس

تیاقس . 9

. دوب مشاه  ینب  زا  بلطملادبع  نب  سابع  تسد  هب  هک  هبعک  نارئاز  نایجاح و  نداد  بآ 
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ترامع . 10

نب ۀبیش  تسد  هب  هک  دنزن  دایرف  دنکن و  ییوگدب  ییارس و  هوای  سدقم  لحم  نآ  رد  یـسک  هک  نیا  هب  تبقارم  مارحلادجـسم و  ینابهاگن 
. دوب رادلادبع  ینب  زا  نامثع 

هبق . 11

تـسد هب  تشگ و  یم  مهارف  نآ  رد  یگنج  تامهم  دـش و  یم  اپ  رب  موزل  ماگنه  نیعم و  عقاوم  رد  هک  دوب  یمرچ  يا  همیخ  هناخ ، هحلـسا 
. دوب موزخم  ینب  زا  دیلو  نبدلاخ 

اضق . 12

. دوب تاموصخ  رد  يرواد 

تدایق . 13

. دوب هیما  ینب  زا  نایفسوبا  تسد  هب  هک  نایهاپس  ای  یناگرزاب و  ياه  ناوراک  یتسرپرس  يرادرس و 

ءاول . 14

. دوب هیما  ینب  زا  نایفسوبا  تسد  هب  هک  دندروآ  یم  نوریب  گنج  عقوم  رد  هک  باقع  مان  هب  یمچرپ  اب   ) يرادمچرپ

تروشم . 15

. دوب دسا  ینب  زا  هعمز  نبدیزی  تسد  هب  هک  یتروشم  يا  هسسؤم 

هودن . 16

، مالسا ندمت  خیرات  یلا 27 ؛ ص 25  مالـسا ، ربمایپ  خیرات  . ) دوب رادلادبع  ینب  زا  هحلط  نب  نامثع  تسد  هب  هک  هودـنلاراد  ياروش  نمجنا 
ص 583) هدنیاپ ، همجرت  دمحم ، یناگدنز  دعب ؛ هب  ص 20  ج 1 ،

هکم بصانم 

هبعک بصانم  (ك )

ربمایپ ربنم 

يوبن ربنم  ك )  ) نامه

مارحلا دجسم  ربنم 
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ناطلـس نامز  رد  يرمق  لاس 996  رد  هک  میهاربا  ماقم  یلامـش  تمـسق  رد  عقاو  مارحلا ) دجـسم  نحـص  زا   ) رتم عاـفترا 12  هب  دوب  يربنم 
هعـسوت و رد  ربنم  نیا  تشاد ) دوجو  يرت  کچوک  ياهربنم  زین  نآ  زا  لبق  و   ) دـش هتخاس  دیفـس  رمرم  زا  ینامثع  هاشداپ  ینوناـق  ناـمیلس 

. دش هتشادرب  اه  يدوعس  نامز  رد  مارحلا  دجسم  تاریمعت 

یبنلا دجسم  ربنم 

يوبن ربنم  ك )  ) نامه

يوبن ربنم 

رد ترضح  نآ  لقن  قبط  تسا ) رقتسم  يوبن  بارحم  برغ  رد  و   ) هللا لوسر  هباطخ  ظعو و  هاگیاج  رد  عقاو  یبنلا  دجسم  رد  تسا  يربنم 
يرجه مجنپ  لاس  رد  هک  نیا  ات  دومرف  یم  داشرا  یعامتجا  ینید و  روما  رد  ار  مدرم  ییامرخ  تخرد  هنت  ای  ینوتس  هب  تشپ  یبنلا  دجـسم 
عفترم اهنت  دـش و  هتخاس  لـگ  زا  ربنم  نیلوا  یلقن  هب  و  ( 1  ) دش هتخاس  يربنم  تخرد ) هنت  زا  هدافتـسا  ياج  هب   ) ترـضح نداد  هیکت  يارب 
لوسر و  هلپ ) ود  هاگیاج و  کی   ) هلپ هس  ود  اب  دش  هتخاس  یلگنج  بوچ  زا  يربنم  يرجه  متفه  لاس  رد  مه  یلقن  هب  تشادـن و  هلپ  دوب و 

هک یسک  نیتسخن  دروم  رد  تشاذگ . یم  نینایم  هلپ  رب  ار  شکرابم  ياهاپ  تسـشن و  یم  نیربز  هلپ  رب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ
ینز مالغ  زا  صاع و  نب  دیعس  مالغ  زا  بلطملادبع و  نب  سابع  مالغ  زا  ناورم و  زا  فالتخا  هب  تخاسب  بوچ  زا  يربنم  شترضح  يارب 

ای » زا مه  یخرب  تسا و  هتخاس  ار  ربنم  يو  دنیوگ  یم  دـنهد و  یم  تبـسن  يراد  میمت  هب  ار  رکف  نیا  عبانم  یـضعب  دـنا . هدرک  دای  يراصنا 
نیا ات  دوب  یقاب  ناـنچمه  ربنم  تلحر ، زا  سپ  . 1 دـنا : هدروآ  هلمج  زا  ربنم  تارییغت  تاریمعت و  دروم  رد  اما  دـننک و  یم  داـی  یمور » موق 

رد هنیدـم  یلاو  مکح  ناورم  دوب و  ناـنچمه  ربنم  نیا  رگید  یلقن  هب  دـش . هلپ  هن  ًاـعومجم  هک  دوزفا  نآ  هب  نییاـپ  زا  هلپ  شـش  هیواـعم  هک 
شورفم رمرم  اب  ار  ربنم  هنیدـم ، یلاو  روتـسد  هب  يرجه ، لاس 150  . 2 دنتخاس . وا  يارب  هجرد  شـش  ياراد  ربنم  داد  روتـسد  هیواعم  نامز 

نمی ریما  رفظملا  کـلملا  لاس 656 ) اـی   ) لاـس نیا  رد  اذـل  تخوسب و  یبنلا  دجـسم  يزوس  شتآ  رد  ربنم  يرجه ، لاس 654  . 3 دندومن .
ربنم يرادـُق  دـنب  سرَْبَیب  رهاظلا  کـلملا  يرجه ، لاـس 664  . 4 دـیدرگ . بصن  يوبن  ربـنم  ياـج  رد  هک  داتـسرف  لدنـص  بوچ  زا  يربـنم 

هک هدمآ  تیاور  رد  و  لاسرا 1 . يربنم  قوقرب  رهاظلا  کلملا  يرجه ، لاس 797  . 5 دش . هتشاذگ  یلبق  ربنم  ياج  هب  هک  داتـسرف  يدیدج 
شوماخ ات  دیـشک  شرب  رد  دـمآ و  شیوس  هب  ادـخ  لوسر  داد و  رـس  هلان )  ) نینح ترـضح  قارف  رد  تخرد  هنت  نآ  ربنم ، تخاس  زا  دـعب 

بصن لحم  رد  هک  داتسرف  يربنم  يدومحم  خیـش  دیؤملا  کلملا  يرجه ، لاس 820  . 6 دیدرگ . بصن  سربیب  ربنم  ياج  هب  هک  درک  دـش .
زا يربنم  هنیدم  مدرم  تخوسب و  یبنلا  دجـسم  يزوس  شتآ  رد  خیـش  دیؤملا  کلملا  ربنم  يرجه ، لاس 886  . 7 دش . هتشاذگ  قوقرب  ربنم 
هب ًارهاـظ  رمرم و  زا  يربنم  يرجه ، ای 889 )  ) لاس 888 . 8 دنداد . ياج  نآ  ناکم  رد  دـنتفرگ و  کهآ  چـگ و  رد  ار  نآ  دـنتخاس و  رجآ 

موس دارم  ناطلـس  روتـسد  هب  يرجه ، لاس 998  . 9 دـنداد . رارق  يرجآ  ربنم  ياج  هب  ار  نآ  هک  دـش  هنیدـم  هناور  يابِتیاق  کـلملا  روتـسد 
یبنلا و دجـسم  رد  زین  نونکا  مه  ربنم  نیا  ( 1 . ) دنداهن يابتیاق  ناطلـس  ربنم  ياج  هب  دش و  هتخاس  رمرم  گنـس  زا  هچراپکی  يربنم  ینامثع 

ربنم یلـصا  هاگیاج  رد  هنانح ) نوتـس  لباقم  یبنلا  ۀـضور  یبرغ  هیحان  رد  و   ) لالب ناذا  لحم  لباقم  رد  یبنلا و  بارحم  تسار  تمـس  رد 
. تسا هدـیدرگ  بصن  يرد  نآ  یناـقوف  هلپ  هن  یناـتحت و  هلپ  هس  نیب  هدـش و  بیهذـت  هرقن  ـالط و  اـب  هدوـب و  هلپ  ربـنم 12  نیا  دراد . رارق 
، یسانش هنیدم  ص 73 ؛ هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  ص 82 ؛ ج 5 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  ص 212 و 213 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  )

...( ص 19؛و ج 1 ،

رحنم
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( همان تغل   ) جح رد  ینابرق  ياج  . 2 جح . صاخ  تدابع  . 1 َس ) َم   ) کسنم دنیوگ . ار  ینم  نیمزرس  هاگنابرق  رحن . لحم  َح ) ِم  )

ینم

دودح 10 هلصاف  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  مارحلا  رعشم  يداو  هکم و  نایم  هکم و  یقرش  بناج  رد  هک  تسا  یعیسو  نابایب  ( 2 ( ) ان ُم ، ِم ، َم ، )
هدوب و رتمولیک  ( 3 دودح 3/5 ) ینم  يداو  لوط  دشاب . یم  روصحم  تشرد  تخس و  ياه  گنس  اب  هوک  هتـشر  ود  نیب  هللا  تیب  يرتمولیک 
تسا و هکم  مرح  ءزج  ینم  دنیامن . یم  هفاضا  هدافتسا  دروم  ياضف  رب  اه  هوک  ندیشارت  اب  ًاریخا  دراد و  عبرم  رتمولیک  شش  دودح  یتعسو 

سپ ینم  تابجاو  تسا . یلامعا  ماجنا  لحم  نایجاح و  فقوت  لحم  ینم  جح ، اب  هطبار  رد  رـسحم ، يداو  ات  تسا  هبقع  هرمج  زا  نآ  دـح 
یلامعا و  ) یتابجاو بش  ود  زور و  هس  یط  دـنیآ ، یم  ینم  يوس  هب  رعـشم  زا  مارحا  لاـح  اـب  ناـیجاح  هک  هجح  يذ  مهد  حبـص  عولط  زا 
ای قلح  ینابرق ، هبقع ، هرمج  یمر  ینعی   ) جـح لامعا  زا  لمع  نیمـشش  نیمجنپ و  نیمراهچ و  مهد ، زور  رد  دـنروآ . یم  ياـج  هب  فوقو )

بـش رد  داد . ماجنا  دـیاب  ار  ثالث ) تارمج  یمر  ینعی   ) جـح لمع  نیمهدزیـس  مهدزاود ، مهدزای و  زور  رد  داد . ماجنا  دـیاب  ار  ریـصقت )
زامن ندومن  دـیع  زور  لسغ  ینم  تابحتـسم  دروآ . لمع  هب  دـیاب  ار  ینم ) رد  فوقو  ینعی   ) جـح لـمع  نیمهدزاود  مهدزاود ، مهدزاـی و 
بـش ندناوخ  تعیب  شبک و  دجاسم  رد  زامن  ندرک  دیع  زور  لامعا  زا  سپ  ادـخ  دـمح  ندـناوخ  دـیع  زور  ياهاعد  ندـناوخ  دـیع  زور 

دجـسم رد  یبحتـسم  زامن  تعکر  دـص  ندومن  نفد  ینم  رد  ار  رعـشم  دازام  ياه  گـیر  ( 3  ) ندرب رـس  هب  ینم  رد  ار  هـجح  يذ  مـهدزیس 
ال ( ، ) هللا ناحبس   ) راکذا زا  کی  ره  ندروآ  اج  هب  ار  ریصقت ) ای  قلح  ینابرق ، یمر ، بجاو (  لامعا  زا  کی  ره  تابحتـسم  ندناوخ  فیخ 

زور رهظ  زا   ) زامن زا 15  دعب  ار  انالبا ) ام  یلع  دمحلا  و  ... ربکا هللا   ) تاریبکت نتفگ  فیخ  دجـسم  رد  راب  دص  ار  هللادـمحلا ) ( ، ) هللا الا  هلا 
ابق دجسم  هب  ار  يابتیاق  ناطلس  ربنم  . 1 نیمزرس . نیا  رد  تسا  یهوک  مان  لقن : توافت  هب  ینم  هیمست  ندناوخ  مهدزیس ) زور  حبـص  ات  دیع 

تروص نیا  رد  . 3 ص 79 . نایـشرع ، ُم ) ِم  َم  ، ) یـسراف گنهرف  ِم ) ، ) هماـن تغل  َم ) . ) 2 تساج . نآ  رد  زین  نونکا  مه  هک  دـندرک  لـقتنم 
مدآ و ترـضح  نک . انمت » :» تفگ میهاربا  ترـضح  هب  لیئربج  ترـضح  اـج  نیا  رد  دـنک . یمر  ار  هثـالث  تارمج  مهدزیـس  زور  رد  دـیاب 

ایآ هک  لـیئربج  لاؤس  هب  خـساپ  رد  اـج  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ ترـضح  دـندرک . اـنمت » » ار یهلا  شزرمآ  هطقن  نیا  رد  اوـح  ترـضح 
« تنم » زا دوش . یم  هتخیر  ینابرق  نوخ  اـج  نیا  رد  هک  ارچ  تسا ، نتخیر ) نوخ  ینعم  هب  « ) ءاـنِما » زا تنج . ياـنمت  تفگ : يراد ؟ ییاـنمت 

دجسم فیخ ، دجسم  نوچ : دجاسم ، ینم 1 . نکاما  داد . دای  نانآ  هب  ار  جح  لامعا  اج  نیا  رد  تشاذگ و  تنم  مدرم  رب  دـنوادخ  تسا و 
رس رد  تسا  يروصحم  عیسو و  لحم  رحنم . حبذم و  خلسم و  هب  موسوم  هاگنابرق ، . 2 رثوک . دجسم  تعیب ، دجسم  شبک ، دجسم  حیافص ،
زا يا  هطقن  ره  رد  ندرک  نابرق  هچرگ   ) تسا هتفاـی  صاـصتخا  ندرک  یناـبرق  يارب  هک  تسار  تمـس  رد  ( 1  ) ینم هب  دورو  رد  رعـشم  هار 

عورش تسا  ینم  هکم و  نایم  لصاف  هک  یهوک  هنماد  زا  هک  تسا  یگنس  نوتـس  هس  هرمج ) عمج   ) رامج ای  تارمج  . 3 تسا . ) زیاج  ینم 
. دور یم  شیپ  لوط 271 ات  ینم  قمع  هب  هدش و 

ینم عیاقو 

ربمایپ و یعامتجا  يداصتقا  هرصاحم  يارب  هنوعلم  هفیحص  اج  نیا  رد  . 1 داتفا . قافتا  ینم  يداو  رد  مهم  یخیرات  هعقاو  هس  تثعب  زا  دعب  - 
رد . 3 دندرک . تعیب  مالسلا ) هیلع   ) مرکا ربمایپ  اب  برثی  یلاها  يرجه  هدزیـس  هدزاود و  ياه  لاس  رد  اج  نیا  رد  . 2 دش . میظنت  مشاه  ینب 

. دز ودرا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هاپس  هکم  حتف  رد  يرجه  متشه  لاس  هب  هک  دوب  اج  نیا 

ینم هارمه 
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مدرم يارب  ناملد  نابز و  تسد و  زا  نیا  زا  دعب  هک  تشاد  نآ  دصق  دیاب  ینم  هب  نتفر  رد  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب 
. دشاب ینمیا 

ههجاوم

ج 1،ص 85) یسانش ، هنیدم  ... ) ههجاوملا ینعی  هللا  لوسر  هرجح  هلبق )  ) یلبق تهج  ِه ) َج  ُم  )

عضاوم

هعبرا نطاوم  ك )  ) نامه ِض ) َم   ) هعبرا

هعبرا نطاوم 

( مارحلا دجسم   ) هکم دجسم  زا  دنترابع  تسا و  ریخم  زامن  مامتا  ای  هتسکش )  ) رصق نایم  رفاسم  هک  دنتسه  يدجاسم  هعبرا . عضاوم  ِط ) َم  )
، كرادم اب  یسراف  هقف  ص 91 ؛ هقف ، لوصا  ص 99 ؛ ج 3 ، نیقداصلا ، جهنم   ) ینیسح ریاح  هفوک و  دجسم  یبنلا ) دجـسم   ) هنیدم دجـسم 

( . ص 199 و 286

فقاوم

. ینم ، مارحلا رعشم  تافرع ، دننام : دومن ، فقوت  دیاب  اج  نآ  رد  جح  لامعا  بادآ و  يارجا  يارب  هک  یطاقن  ِق ) َم  )

تیقاوم

جح تیقاوم  ك )  ) راصتخا تاقیم . عمج  َم . ) )

مارحا تیقاوم 

جح تیقاوم  ك )  ) نامه

جح تیقاوم 

. تسب مارحا  نآ  رد  دیاب  جح  ماجنا  تهج  زین  هکم و  هب  دورو  تهج  هک  دنتسه  ینیعم  نکاما  مارحا ، تیقاوم  ای 

تیقاوم

. دنا هدنکارپ  یفلتخم  طاقن  رد  اه  « تاقیم ( » ك  ) ای

هفورعم تیقاوم 

. دنیوگ ار  هرجش ) دجسم  هفحج ، ، لزانملا نرق  قیقع ، يداو  ململی ،  ) هناگجنپ ياه  تاقیم 

ءوجوم
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ص 168) جح ، کسانم  . ) دشابن ءوجوم  ینابرق  هک  تسا  نیا  طوحا  جح  رد  دنشاب . هدیلام  ار  وا  ياه  گر  هک  یناویح  َم ) )

مسوم

ص 189) میامض ، ورسخ ، رصان  همانرفس  . ) تسا هجح  يذ  لوا  همین  هک  جح  يارب  نایجاح  ندمآ  ندرگ  ماگنه  ِس ) َم  )

جاحلا مسوم 

( قوقح يژولونیمرترد  طوسبم   ) مسوم ك )  ) نامه ّج ) ْل  ُم  ) 

زئانجلا عضوم 

زئانجلا ناکم  ك )  ) نامه ِء ) َج  ْل  ُع  ِض  َم  )

هیفوم

یم ییاریذـپ  نیدراو  زا  تیونعم  ناوارف و  ياه  تمعن  اـب  دـنک و  یم  ادا  ار  ناـنامهیم  قوقح  اریز  تسا ، هنیدـم  ياـه  ماـن  زا  ِي ) ّف  َو  ُم  )
ش 7،ص 173؛ جـح ، تاقیم  ص 119 ؛ نیفرـش ، نیمرح  . ) درب یم  نیب  زا  ار  مازج  شرابغ  دـشخب و  یم  افـش  ار  اهدرد  شکاخ  دـیامن و 

. تسا ینم  زا  نوریب  دیدج  هاگنابرق  دنا  هتفگ  . 1 همان ) تغل 

فقوم

هداتسیا نآ  رب  هک  ار  یهوک  درک ، فقوت  هفرع  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  یتقو  همان ) تغل  . ) دننک جح  هک  اجنآ  ِق ) َم  )
تـسا فقوم  هفلدزم  همه  تسا و  فقوم  اج  نیا  دومرف  دوب  هداتـسیا  حزق  رب  هک  هاگحبـص  تسا و  فقوم  هفرع  همه  و  دـیمان ، فقوم  دوب 

ص 1279) يربط ، خیرات  )

يرایتخا فقوم 

. دوش فوقو  رایتخا  ساسا  رب  هک  هاگ  نآ  رعشم  تافرع و 

يرارطضا فقوم 

. دوش فوقو  رارطضا  ساسا  رب  هک  هاگ  نآ  رعشم  تافرع و 

لوا فقوم 

. دنیوگ ار  تافرع 

مود فقوم 

. دنیوگ ار  مارحلا  رعشم 
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نیفقوم

ص 353) لوصا ، هقف و  يدابم  . ) مارحلا رعشم  تافرع و  فقوم  ود  َف ) ِق  َم  )

همطاف هدیس  دلوم 

. همطاف دلوم  ك ) ( ) ص 56 فسوی ، جح  . ) مرکا لوسر  دالوا  هاگداز  هکم  رد  هجیدخ  ترضح  هناخ  ترهش  مالسلا ) اهیلع  )

یلع دلوم 

. تسا همرکم  هبعک  مالسلا ) هیلع  )

همطاف دلوم 

قرش رد  « ) هیشاشقلا  » هب فورعم  یلحم  رد  یبنلادلوم »  » یکیدزن رد  هکم  رد  مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ ترضح  هناخ  ترهش  مالسلا ) اهیلع  )
لیقع سپس  دنتشاد و  تنوکـس  نآ  رد  ترجه  نامز  ات  هللا  لوسر  و  نیراطعلا ) قاقز  « ) رجحلا قاقز   » مان هب  يا  هچوک  رد  مارحلا ) دجـسم 

ار نآ  اه  يدوعـس  هک  نیا  ات  دـش  اـنب  دـیدجت  ریمعت و  یفلتخم  نیطالـس  طـسوت  خـیرات  لوط  رد  هناـخ  نیا  تفرگ . ار  نآ  بلاـط  یبا  نب 
هورم و افص و  تشپ  رد  يرهـش  سوبوتا  لانیمرت  نادیم  لخاد  نونکا  هک  دوب  هورم  يرتم  دودح 150 نآ  یبیرقت  ناکم  دـندرک و  بیرخت 

دلوت هللا  لوسر  جاودزا  نوچ : تسا  هدید  دوخ  هب  يددعتم  ثداوح  دوب  هکم  هکربتم  دهاشم  زا  هک  هناخ  نیا  تسا . هدش  وحم  هزغ  نابایخ 
فورعم هناخ  نیا  رد  یناکم  دوجو  ترجه  عورش  تیبملا و  ۀلیل  هثداح  مرکا  یبن  رب  لیئربج  لوزن  هجیدخ  ترضح  تافو  همطاف  ترضح 

رد ترضح  دنا  هتشون  ناکرشم . ینارپ  گنس  زا  ترضح  يافتخا  تهج  هب  ای  اج و  نیا  رد  مالسا  هب  هنایفخم  توعد  تهج  هب  یبتخم »  » هب
یقاب هناخ  بیرخت  زا  لبق  ات  گنـس  هتخت  نیا  دـنداد و  یم  رارق  ناما  رد  بهلوبا  هناخ  يوس  زا  ینارپ  گنـس  زا  ار  دوخ  یگنـس  هتخت  هاـنپ 

ص 94) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 106 ؛ نیفیرش ، نیمرح  ص 166 و 176 ؛ ش 3 ، جح ، تاقیم  . ) دوب

یبنلا دلوم 

هللادبع ترضح  رسمه  بهو  تنب  هنمآ  ترضح  هناخ  ینعی  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دلوت  لحم  هناخ  ترهـش  َّن ) ُد  ِل  ُم  )
بلاط یبا  بعش  رد  تسا و  هکم  هکربتم  دهاشم  زا  مالسا ، خیرات  رد  شزرا  اب  سدقم و  رایسب  هناخ  نیا  مالسلا . ) مهیلع   ) بلطملادبع نب 
یخرب هک  دید  دوخ  هب  يدنچ  ثداوح  ترجه  زا  دـعب  هناخ  نیا  تسا . عقاو  دـلوملا ) قاقز  هب  روهـشم  يا  هچوک  رد   ) لیللا قوس  رانک  رد 

ردارب یفقث  فسوی  نب  دـمحم  دیـشخب . لـیقع  هب  ار  نآ  ترـضح  یمعز  هب  تفرگ و  دوـخ  فرـصت  ردار  نآ  لـیقع  زا : دـنترابع  اـهنآ  زا 
زا تفرگ و  ار  نآ  يرجه  لاس 171 رد  دیـشرلا  نوراه  ردام  نارزیخ  درک . دوخ  هناخ  ءزج  دیرخ و  لیقع  نادنزرف  زا  ار  نآ  یفقث  جاجح 
يا هرفح  هللا  لوسر  دلوت  لحم  هناشن  هب  نآ  بارحم  یکیدزن  رد  هک   ) درک لیدبت  دجـسم  هب  تخاس و  ادج  یفقث  فسوی  نب  دـمحم  هناخ 
لاس رد  نمی  ریما  رفظم  کـلم  لاس 576 و  رد  یـسابع  رـصان  دومن . زاب  دلوملا » قاقز   » هب نآ  زا  رد ي  و  دندومن ) نییزت  هرقن  اب  دـندنک و 

فرشا نیدلارـصان  کلم  لاس 757 و  رد  يرـصم  درمتلود  نوخیـش  ریما  لاس 740 و  رد  رفظم  کلم  هون  دـهاجم  کـلم  و  ( 666 ای  ) 659
يرجه ياه 785 801  لاس  یط  تراـما   ) رـصم یجرب  کـیلامم  زا  رهاـظ  قوقرب  کـلم  لاس 766 و  رد  رـصم  يرحب  کیلامم  زا  ناـبعش 

ار دبنگ  لاـس 963  رد  تخاـس و  يدـبنگ  نآ  رب  يرجه  لاس 937  رد  نامیلـس  ناطلـس  یناـمثع  نارود  رد  دـندومن . ریمعت  ار  نآ  يرمق )
هرانم هبق و  نآ  يارب  درک و  ترامع  ون  زا  ار  نآ  ینامثع  ناخ ) دارم  ناطلـس  رـسپ   ) دمحم ناطلـس  يرجه  لاس 1009  رد  دـندرک و  ریمعت 
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وحم روظنم  هب   ) دوب نارئاز  ترایز  هجوت و  دروم  هک  یخیرات  سدقم و  هناخ  نیا  زیزعلادبع  کلم  نامز  رد  دوعـس  لآ  نارود  رد  تخاس .
ناونع هب  يا  هقبط  ود  نامتخاس  راچان  هب  ناهج  نیملسم  نایم  رد  لمع  نیا  یفنم  باتزاب  تلع  هب  ًادعب  یلو  دیدرگ  بیرخت  یمالسا ) راثآ 

اب نامتخاس  نیا  دوش . یم  هدـید  نآ  رب  همرکملا » ۀـکملا  ۀـبتکملا  فاقوالا ، جـحلا و  ةرازو   » يولباـت نونکا  هک  دـنتخاس  نآ  رد  هناـخباتک 
روکذم نادیم  رد  انب  نیا  اهنت  دراد و  رارق  تسا ) سوبوتا  هاگتـسیا  هک   ) هورم افـص و  نادیم  تمـس  رد  ددـعتم  ياه  هرجنپ  دیفـس و  ییامن 

ص نیفیرش ، نیمرح  ص 55 ؛ مالسا ، ربمایپ  خیرات  ص 165 ؛ ش 3 ، جح ، تاقیم  ص 87 و 88 ؛ یمالـسا ، راثآ  خیرات و  . ) دوش یم  هدید 
ص 71) نایشرع ، 107 ؛

هنمؤم

ص 169) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح   ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  ِن ) ِم  ُم  )

هسنؤم

ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم   ) تسا مزمز  ياه  مان  زا 

هباهم

ص ش 21 ، جـح ، تاقیم  . ) دـنراد ساره  فوخ و  هبعک  یعیبط  یقلخ و  تباهم  زا  هرباـبج  نیدـحلم و  نوچ  تسا  هکم  باـقلا  زا  َب ) َم  )
( . 123

هللا لوسر  رجاهم 

ص 119) نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  َج ) ُم  )

نیرجاهم

ترجاهم هنیدم  هب  هکم  زا  ترـضح  نآ  نامرف  هب  تثعب  زا  دـعب  مهدزیـس  لاس  رد  هللا  لوسر  رـصع  رد  هک  تسا  یناناملـسم  ناونع  ِج ) ُم  )
. دندومن

طبهم

( همان تغل  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  ِب ) َم  )

لیئربج طبهم 

لیئربج ماقم  ك )  ) نامه

سارهم

يدوگ رد  هک  یبآ   ) سارهم زا  شیوخ  رپس  اب  ریما  ترـضح  دـحا  هوزغ  نایاپ  رد  تسا . هدـش  عقاو  دـحا  هار  رد  یمعز  هب  یبالگنـس . ِم ) )
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ش 31، جح ، تاقیم  ص 241 ؛ ج 2 ، یـسانش ، هنیدم  . ) تخیر یم  ادـخ  لوسر  تروص  هب  دروآ و  یم  دوب ) هدـش  عمج  هوک  ياه  گنس 
ص 54)

لهم

( همان تغل   ) تاقیم ّل ) َه  ُم  )

لهم

ص 254) جح ، باتک   ) هدنیوگ کیبل )  ) هیبلت هتسب . مارحا  ّل ) ِه  ُم  )

للهم

رسحم ك )  ) يداو رگید  مان 

لهلهم

رسحم ك )  ) يداو رگید  مان 

هعیهم

هفحج ك )  ) میدق مان  ِع ) َي  َم  )

مان بازیم 

هبعک نادوان  (ك )

تمحر بازیم 

هبعک نادوان  ك )  ) مان

تاقیم

يارب هک  یـصاخ  نامز  دـننک و  یم  عامتجا  نآ  رد  نیعم  تقو  رد  هک  یلحم  تسا . صوصخم  یناکم  رگنایب  صوصخم و  ینامز  رگناـشن 
لامعا ماجنا  ندش و  مرحم  يارب  زاجم  تقو  دارم  ینامز  تاقیم  تسا : مسق  ود  رب  تاقیم  جـح  ثحبم  رد  دوش و  یم  هداد  رارق  ینیعم  راک 

ماجنا تهج  ندـش و  مرحم  تهج  جـح ) یـصاصتخا  مایا  زجب   ) تسا لاس  مایا  لوط  هدرفم ، هرمع  . 1 رد : نامز  نیا  تسا و  هرمع  جـح و 
ماجنا تهج  ندش و  مرحم  تهج  تسا  رهظ ) زا  شیپ  ات   ) هجح يذ  لوا  زور  هن  هدـعق و  يذ  لاوش و  ياه  هام  لوط  عتمت ، هرمع  . 2 هرمع .

مهدزاود زور  ات  و  ( 1  ) ندش مرحم  يارب  تسا  رهظ ) زا  شیپ  ات   ) هجح يذ  لوا  زور  هن  هدعق و  يذ  لاوش و  ياه  هام  لوط  جح ، . 3 هرمع .
ندش مرحم  صاخ  عضوم  یناکم  تاقیم  جح . ) لامعا  زا  یخرب  يارب  هجح  يذ  رخآ  ات  و   ) جح ماجنا  يارب  تسا  هجح  يذ  مهدزیس ) ای  )

هب هجوت  اب  زین  هرمع و  ای  جح و  تدابع  عون  هب  هجوت  اب  دـنددعتم و  ( 2  ) اه تاقیم  تسا . جـح  هرمع و  ماجنا  تهج  هکم و  هب  دورو  تهج 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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جح رد  يذاحم 1 . ای  اه و  تاقیم  نیا  زا  روبع  و  دـنا . هتفرگ  ارف  ار  هکم  فارطا  يا  هریاد  طخ  کی  دـننام  دـنتوافتم و  مرح  هب  دورو  هطقن 
. دیناسر تافرع  يرایتخا  فوقو  هب  هجح  يذ  مهن  زور  رهظ  زا  دـعب  يارب  ار  دوخ  ناوتب  هک  یماگنه  ات  تسا  عتمت  هرمع  مامتازا  دـعب  عتمت 
جح و دصاق  يارب  نکاس و  ای  رفاسم  يارب   ) اهنآ تسا . یناکم  تاقیم  روظنم  دنروآ  ناکم  دـیق  نودـب  قلطم و  روط  هب  « تاقیم  » نوچ و  . 2

. تسا مارح  مارحا ، نودب  دصق ) دقاف  ای  هرمع 

عتمت جح  تاقیم 

هکم رهـش  دوخ  دریگ ) یم  تروص  عتمت  هرمع  ماجنا  زا  سپ  هک   ) عتمت جـح  تاقیم  تسا . عتمت  جـح  ماجنا  يارب  نتـسب  مارحا  لحم  ینعی 
الط نادوان  ریز  لیعامسا و  رجح  میهاربا 3 . ماقم  مارحلا 2 . دجسم  . 1 رد : تیلضفا  اب  تسا 

عتمت هرمع  تاقیم 

دومن و روبع  مارحا  نودـب  نآ  يذاحم  ای  تاقیم  زا  هک  تسین  هزاجا  و   ) تسا عتمت  هرمع  ماـجنا  هکم و  هب  دورو  يارب  نتـسب  مارحا  ناـکم 
: زا دنترابع  دنتـسه  عقاو  مرح  زا  جراخ  رد  هک  تیقاوم )  ) اه تاقیم  نیا  تسب و  مارحا  ناوت  یم  تاقیم )  ) ناکم دنچ  رد  و  دش ) هکم  دراو 

عیمج زا  و  يرتـمولیک ) یبـیرقت 486  هلـصاف  هب  و   ) هکم فرط  هب  هنیدـم  بونج  يرتـمولیک  دـنچ  دودـح  رد  تسا  یتاـقیم  هفیلحلاوذ ؛ . 1
ره رد  هک  دراد  رارق  هرجـش  دجـسم  اج  نیا  رد  قوثو . رظن  زا  تساه  تاقیم  همه  لضفا  تسا و  رترود  هکم  هب  تبـسن  رگید  ياه  تاـقیم 
رد تسا  یتاـقیم  قیقع ؛  يداو  . 2 دنتـسه . هکم  مزاع  هنیدـم  هار  زا  هک  تسا  یناسک  همه  تاقیم  اـج  نیا  . دـش مرحم  ناوت  یم  نآ  ياـج 

ار نآ  رخاوا  »و  هرمغ  » ار نآ  طساوا  و  خلـسم »  » قارع فرط  زا  ار  تاـقیم  نیا  لـیاوا  يرتمولیک ) یبیرقت 94  هلصاف  هب   ) هکم یقرـش  لامش 
قارع و لها  تاقیم  اج  نیا  تسا . « خلـسم  » زا مارحا  نتـسب  لضفا  تسب و  مارحا  ناوت  یم  يداو  نیا  ياـج  همه  رد  دـنیوگ و  قرع » تاذ  »
یبـیرقت 156 هلـصاف  هب   ) هکم یبرغ  لامـش  رد  تـسا  یتاـقیم  هـفحج ؛ . 3 دنتـسه . هکم  مزاـع  هار  نآ  زا  هـک  تـسا  یناـسک  هـمه  دـجن و 
هک تسا  یناسک  همه  برغم و  رـصم و  ماش و  لها  تاقیم  تعـسو ، ) اب  ینعم  هب  دش  یم  هدیمان  هعیهم »  » میدـق رد  هک   ) هفحج يرتمولیک )

نامه رد  دـیاب  الا  و   ) دنـشاب هدرکن  دروخرب  يرگید  تاـقیم  هب  نآ  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  دـنور  یم  هکم  هب  هدـج ) هار  زا  و   ) هار نیا  زا 
مرحم هفحج  زا  تسا  مزال  دـشابن  نکمم  نآ  هب  نتـشگرب  دوش و  روبع  نیـشیپ  تاقیم  زا  مارحا  نودـب  رگا  اما  تسب ) مارحا  رتولج  تاقیم 

، يرتمولیک دودح 80  ضایر  هار  زا  يرتمولیک و  یبیرقت 94  هلصاف  هب   ) هکم قرـش  رد  تسا  یتاقیم  بلاعثلا » نرق   » ای لزانملا  نرق  . 4 دش .
یهوک مرمری »  » ای ململم »  » اـی ململا »  » اـی ململی  . 5 دـنوش . یم  هکم  مزاع  هار  نیا  زا  هک  تسا  یناسک  همه  فیاـط و  لـها  تاـقیم  اـج  نیا 

دــیدج 54 هار  زا  يرتـمولیک و  یبـیرقت 94  هلـصاف  هب   ) هکم یقرـش  بوـنج  رد  تسا  یتاـقیم  ململی  يداو  و  هماـهت ، ياـه  هوـک  زا  تـسا 
تسا تاقیم  يذاحم ، يدراوم  رد  يذاحم ؛ . 6 ( 1 . ) دـنوش یم  هکم  مزاع  هار  نیا  زا  هک  تسا  یناسک  نمی و  تاقیم  اج  نیا  يرتمولیک ، )

رارق پچ  ای  تسار  تمس  رد  دایز  هلصاف  نودب  تاقیم  نداتسیا ، هلبق  هب  ور  تروص  رد  هک  دنـسر  ییاج  هب  هکم  هب  نتفر  ماگنه  رگا  ینعی 
، هناخ . 7 تسین . زیاج  مارحا  نودـب  اج  نآ  زا  نتـشذگ  دوش  تشپ  هب  لیامتم  تاـقیم  دـنرذگب  اـج  نآ  زا  رگا  هک  يروط  هب  ًاـفرع )  ) دریگ

نرق هفحج ، قیقع ، يداو  هفیلحلاوذ ،  ) هناـگجنپ ياـه  تاـقیم  زا  رت  کـیدزن  هکم  هب  ناـشیاه  هناـخ  هک  یـصاخشا  تاـقیم  لـهالا ؛ ةریود 
کیدزن  ) تسا رت  کیدزن  هکم  هب  ّلِح  عضاوم  رگید  زا  هک  تسا  ییاج  لـحلا ؛ یندا  . 8 تسا . ناشدوخ  ياه  هناخ  تسا  ململی ) لزانملا ،

زا مادک  چیه  زا  هک  تسا  یناسک  تاقیم  تسین و  زیاج  مارحا  نودـب  مرح  هب  دورو  اج  نآ  زا  و  دـشاب ) یم  نوریب  مرح  زا  هک  یلحم  نیرت 
رد  ) هکم يدورو  لخدم  رد  تسا  يا  هطقن  خف  . 9 دـنرادن . مه  ار  اهنآ  زا  یکی  هب  نتفر  نکمت  هدرکن و  روبع  اهنآ  يذاحم  ای  اه و  تاقیم 

نییعت مالسا  یمارگ  لوسر  ار  ململی  هفحج و  لزانملا ، نرق  قیقع ، يداو  هفیلحلاوذ ، )  ) هرجـش دجـسم  هناگجنپ  ياه  يداوچ  هدودحم 1 .
ناکدوک و تاقیم  اهقف  یخرب  رظن  هب  تسا و  مرح  نیزاـغآ  طاـقن  زا  یکی  هک  میعنت ) دجـسم  ص 142 . ) ش 6 ، جح ، تاقیم  . ) دندومرف

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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( نایبص تاقیم  . ) دشاب یم  دنرادن ) ار  امرگ  امرس و  تقاط  هک   ) اه غلابان 

هدرفم هرمع  تاقیم 

یسک هکم : جراخ  تاقیم  فلا : تسا : توافتم  هکم  رد  روضح  ای  هکم و  هب  دورو  هب  هجوت  اب  هدرفم  هرمع  ماجنا  يارب  نتـسب  مارحا  ناکم 
: ینعی  ) عتمت هرمع  ياه  تاقیم  نامه  اه  تاقیم  ددـنبب ، مارحا  هدرفم  لامعا  ماجنا  هکم و  هب  دورو  تهج  دـهاوخب  تسا و  رود  هکم  زا  هک 
هک یـسک  هکم : لخاد  تاقیم  ب : ق ) . ) دـشاب یم  خـف ) هناخ ، لحلا ، یندا  يذاحم ، ململی ، لزانملا ، نرق  هفحج ، قیقع ، يداو  هفیلحلاوذ ،

مارحا یـصاخ  ياه  تاقیم  رد  دور و  مرح  زا  جراخ  هب  دیاب  ددنبب  مارحا  هدرفم  هرمع  لامعا  ماجنا  تهج  دـهاوخب  تسا و  هکم  لخاد  رد 
( تسا هدش  هکم  رهش  هب  لصتم  هزورما  هک   ) هکم هب  هنیدم  هار  رس  رد  هکم  یبرغ )  ) لامـش رد  تسا  یناکم  میعنت : . 1 زا : دنترابع  هک  ددنب 
: هنارعج . 3 يرتمولیک . ) دودح 20  هلصاف  رد  یلقن  هب  هکم (  یکیدزن  رد  مرح  برغم  رد  هکم  هدج و  نیب  ام  تسا  ینیمزرـس  هیبیدح : . 2 . 

رانک رد  تسا  یکچوک  ياتسور  و  يرتمولیک ) ای 29  یبیرقت 26  هلصاف  رد   ) مرح یلامـش  بناج  رد  هکم  فیاط و  نیب  ام  تسا  ینیمزرس 
رد . ) تسا هکم  مرح  دـح  یقرـش )  ) بونج بناج  زا  هک  نمی  هار  رـس  رد  تسا  یلحم  شقع » نبا  هأضا  » ای نبل  هأـضا  . 4 ( 1 . ) فرس يداو 

دارم لحلا : یندا  . 7 مرح . قرـش  رد  تسا  یناـکم  هنرع : يداو  مرح 6 . قرـش  رد  تسا  یناـکم  هلخن : يداو  . 5 يرتمولیک ) هدزاود  هلـصاف 
عضاوم رگید  زا  هک  تسا  ییاج  لحلا  یندا  نیرت و  کیدزن  ینعی  یندا » .» تسا ققحم  بناوج  همه  زا  هک  تسا  مرح  زا  جراخ  هطقن  نیلوا 

یندا » فورعم ياهاج  هلمج  زا  تسا و  مرح  جراخ  هطقن  نیلوا  ای  تسا و  لصتم  نآ  هب  مرح  هیلا  یهتنم  هک  تسا  رت  کـیدزن  هکم  هب  لـح 
(2 . ) تسا هنارعج  میعنت و  هیبیدح و  نامه  لحلا »

نومیم

نومیم هاچ  (ك )

هنومیم

طاقن نیا  رد  مالسا  یمارگ  لوسر  تسا و  هنارعج  هیبیدح و  میعنت و  اه ، تاقیم  نیا  نقیتم  ردق  لضفا و  . 1 تسا . مزمز  ياه  مان  زا  ِن ) َم  )
ج 1،ص 114؛ هعمل ، تاقیم : هراـبرد  هدافتـسا  دروم  عباـنم  . 2 تسا . لکـشم  يرادقم  دراوم  هیقب  رد  مرح  دـح  ندرک  ادـیپ  . دـندش مرحم 
،ش 2 و ش جح تاقیم  یلا 130 ؛ ص 127  یمالـسا ، راثآ  خیرات و  یلا 35 ؛ ،ص 13  جح کسانم  حیضوت  ص 155 ؛  ، نیملعتملا هرصبت 

... ص 86؛و كرادم ، اب  یسراف  هقف  ،ص 26 ؛ لوا رتفد  هرمع ، جح و  همانگنهرف  6 ؛

ن

یئان

خسان ص 6 ؛ هرمع ، ماـکحا  . ) دـشاب یم  ضرف  عـتمت  یئاـن  رب  دراد و  هلـصاف  هکم  زا  خـسرف )  16  ) لیم وا 48  لزنم  هک  تـسا  یـسک  ِء ) )
ص 3) ج 4 ، لوسر ، ترضح  خیراوتلا ،

تبان

تمحر هوک  ك )  ) ای ِب ) )

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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هیبان

ش 4،ص 133) جح ، تاقیم  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  ِي ) )

هیجان

ص 119) نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  ِي ) )

ندیچ نخان 

ریصقت ك )  ) نامه

هردان

ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 147 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  ِرِد ) )

رذان

( هبعک لیذ  یسراف ، فراعملا  ةریاد   ) میدق رایسب  ياه  نامز  رد  هبعک  مان  ِذ ) )

ردغلاران

یم گناب  دنتخورفا و  یم  شتآ  ینم  رد  بشخا  هوک  ود  زا  یکی  زارف  رب  جـح  مایا  رد  درک  یم  گنرین  هیاسمه  اب  یـسک  هاگ  ره  َغ ) ْلُر  )
( شتآ لیذ  یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةریاد  . ) تسا نالف  گنرین  نیا  دندز 

هفلدزملا ران 

لوا دوـب و  هدرک  مگ  ار  هفرع  هار  هک  یـسک  ییاـمنهار  يارب  دـنتخورفا  یم  جـح ) رعاـشم  زا   ) هفلدزم رد  بارعا  هـک  یـشتآ  ِف ) َل  َد  ُم  ) 
( همان تغل  شتآ ؛ لیذ  یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةریاد  . ) دوب بالک  نب  یصق  تخورفارب  ار  شتآ  نیا  هک  یسک 

هسان

ص 142؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) دنک درط  ار  وا  ادـخ  دزرو  داحلا  نآ  رد  سک  ره  هک  نیا  ای  یبآ  مک  تلع  هب  تسا  هکم  ياه  مان  زا  ِّس ) )
ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 14 ؛ نیفیرش ، نیمرح 

هتشان

ص 146) ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هدش  رکذ  هکم  ياه  مان  زا  (ش ت )

رشان

ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  (ش )

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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هشان

ص 146) ش 4 ، جح ، تاقیم   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  (ش )

هوسکلا رظان 

ص 95) ش 11 ، جح ، تاقیم  . ) دنتفگ یم  ار  هبعک ) ششوپ  هیهت  هاگراک   ) هوسکلاراد سیئر  ِو ) ِك  ْل  ُر  ِظ  )

هعفان

. تسا مزمز  ياه  مان  زا  ِع ) ِف  )

هریملا لقان 

، هرمع ماکحا  . ) دوش مرح  دراو  مارحا  نودب  دراد  هزاجا  یصخش  نینچ  دراد  دمآ  تفر و  رابراوخ ، لقن  يارب  هک  تسا  یسک  ِر ) ْل  ُل  ِق  )
...( و ص 13 ،

هیمان

ص 37) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  ِي ) )

تمحر نادوان 

هبعک نادوان  ك )  ) مان

الط نادوان 

هبعک نادوان  ك )  ) مان

هبعک ناودان 

نیا دنک . یم  لقتنم  رجح  نایم  هب  ار  ناراب  بآ  هک  لیعامسا ) رجح  فرط   ) یلامش علـض  رد  هبعک  فقـس  يالاب  رد  رقتـسم  تسا  ینادوان 
زا نادوان  نیا  يراذگراک  دروم  رد  بازیم و  تمحر ، بازیم  الط ، نادوان  تمحر ، نادوان  نوچ : تسا ، موسوم  يددعتم  ياه  مانب  نادوان 

هبعک نیا  زا  لبق  و   ) دومن بصن  بوچ  زا  هبعک ) يانب  دـیدجت  ماگنه   ) تثعب زا  شیپ  لاـس  ار 5  نادوان  نیلوا  شیرق  . 1 دنا : هدروآ  هلمج 
رد فسوی  نب  جاجح  . 3 دومن . نادواـن  بصن  يرجه  لاس 64  هب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  مالـسا  رد  ریبز  نب  هللادبع  . 2 تشادن . ) نادوان 
نب دیلو  روتـسد  هب  ّيرْـسَق  هللادبع  نب  دلاخ  . 4 تشاذـگ . هبعک  ماب  هب  ینادواـن  يرجه  لاس 74  هب  کلملادـبع  روتـسد  هب  هبعک  يزاسزاب 
خیش . 5 درک . يراـک  ـالط  نوریب  نورد و  زا  ار  يا  هرقن  نادواـن  ـالط  قاروا  اـب  هک  نیا  اـی  تخاـسب  ـالط  زا  ار  هناـخ  نادواـن  کلملادـبع 

بصن وا  مداخ  طسوت  شگرم  زا  سپ  يرجه  لاس 537  رد  هک  داد  رییغت  ار  نادوان  هکم  روهشم  طابر  بحاص  یسراف  تشم  ار  مساقلاوبا 
هدش دودنا  علق  اب  هک  بوچ  زا  ینادوان  یـسابع  رـصان  . 7 دراذـگ . راک  رگید  ینادوان  يرجه  لاس 541  رد  یـسابع  هفیلخ  یفتقم  . 6 دش .

نامیلس ناطلس  . 10 دـش . يراذـگراک  سم  زا  يرگید  نادوان  اهدـعب  . 9 دـش . نییزت  نادواـن  يرجه  لاـس 781  رد  . 8 دومن . بصن  دوـب 
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يرجه لاس 962  رد  رصم  زا  . 11 داد . رارق  هبعک  ماب  رب  يا  هرقن  ینادوان  تشادرب و  ار  یسم  نادوان  يرجه  ای 959 )  ) لاس 954 رد  ینوناق 
ینادوان يرجه  لاس 1012  رد  ینامثع  ناخ  دمحا  ناطلـس  . 12 دـیدرگ . بصن  يا  هرقن  نادوان  ياج  هب  هک  دـش  هداتـسرف  الط  زا  ینادوان 
ینادوان يرجه  لاس 1040  هب  هبعک  يزاس  هرابود  رد  ینامثع  دارم  ناطلـس  . 13 دراذـگ . هبعک  رب  دروجال  انیم و  الط و  هب  شقنم  يا  هرقن 

ای ای 1273   ) لاس 1270 رد  ینامثع  دـیجملادبع  ناطلـس  . 14 درک . بصن  دوب  هدـش  يراـک  نیرز  هرقن  ياـه  هحفـص  نآ  رب  هک  بوـچ  زا 
، نیفیرـش نیمرح  . ) تسا یقاب  نانچمه  هک  داد  رارق  دوب ) هدـش  هتخاس  هینطنطـسق  رد  هک   ) الط زا  هچراپکی  ینادواـن  يرمق  يرجه  ( 1276

خیرات ص 50 ؛ یمالـسا ، راـثآ  خـیرات و  ص 96 ؛ نآ ، رارـسا  جـح و  ماـکحا  هـکم ص 117 ؛ خـیرات  ص 35 ؛ هـبعک ، و 63و69 ؛ ص 54
ص 142) هبیط ، هنیدم  همظعم و  هکم  ییایفارغج 

بیان

تباین هب  ار  جح  لامعا  زا  یـضعب  هک  یـسک  . 2 دـهد . یم  ماجنا  يرگید  تباین  هب  ار  جـح  لامعا  هیلک  یتباین  جـح  رد  هک  یـسک  . 1 ِي ) )
... ینابرق و ای  تارمج  یمر  يارب  تباین  لثم  دهد  یم  ماجنا  يرگید 

ءالبن

ص 119) نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  َب ) ُن  )

هیاقس ذیبن 

رکـسم و هک  دوبن  يدـح  هب  بآ  نیا  هزیمآ  دنـشونب . نایجاح  دوش و  نیریـش  ات  دـنتخیر  یم  شمـشک  ای  اـمرخ  نآ  رد  هک  تسا  یبآ  َن ) )
ص 128) ،ش 28 ، جح تاقیم   ) دشاب مارح 

فتن

. تسا تامرحم  زا  مارحا  رد  تسا و  ندنکرب  يوم  َن ) )

طبالا فتن 

. تسا تامرحم  زا  مارحا  رد  لغب و  ریز  يوم  هلازا  ِا ) ْل  ُف  َن  )

دجن

دجن تسا  رتدنلب  رواجم  طاقن  هب  تبسن  نوچ  هک  تسا  یناتسهوک  ینیمزرـس  تسا و  ارحـص ) بلق  و   ) برعلا ةریزج  هبـش  زا  یـشخب  َن ) )
. دشاب یم  یباهو  هقرف  أشنم  دوعس و  لآ  نطوم  دجن  تسا . لصتم  قارع  ماش و  نمی و  زاجح و  هب  شدودح  دش و  هدیمان 

رجن

( همان تغل  . ) تسا هنیدم  نیمز  مان  . 2 تسا . هکم  نیمز  مان  گنر 1 . ترارح ، َن ) )

رحن
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ص 173) ش 7 ، جـح ، تاقیم  . ) شرازاب یگنراگنر  ای  ترارح  تدـش  تهج  هب  هنیدـم  مان  ترارح 2 . تدـش  تهج  هب  هکم  مان  . 1 َن ) )
(ل)

هلواخن

رد دـنیاهنآ و  طولخم  زین  تاداس  زا  یفیاوط  هک  دنتـسه  هرونم  هنیدـم  رد  راد  هشیر  لیـصا و  یمالـسا  یبرع  لیابق  زا  يا  هفئاـط  ِل ) ِو  َن  )
یم هبیط  هنیدم  رد  زابرید  زا  هک  هفیاط  نیا  دنناوخ . یلوخن  ار  نانآ  ماوع  دـننکاس و  هلواخن  هلحم  مان  هب  يا  هلحم  رد  رهـش  بونج  تمـسق 

هلواخن دنتسه . دایز  یتیعمج  ياراد  هیماما و  نایعیش  زا  همه  دنتـسه ) مالـسلا ) امهیلع   ) نینـسح لسن  زا  هک   ) اهنآ تاداس  زین  دنا و  هتـسیز 
يراتفردب ریقحت و  دروم  عیـشت  تلع  هب  هدومن و  لحنم  ار  اهنآ  يزرواشک  هیداحتا  اه  يدوعـس  یلو  دنتـشاد  يا  هیداحتا  ینامثع  نامز  رد 

ار رفن  رازه  تفه  زا  شیب  هدرک و  بوکرـس  ار  نآ  اـه  يدوعـس  اـما  دـندومن  ماـیق  يرمق  لاس 1346  یناثلا  عیبر  رد  هلواـخن  دـنداد . رارق 
دنتخادرپ و اه  يا  هلواخن  ریقحت  هب  دوعس  لآ  یعیـش ، یلم  تضهن  نیا  زا  سپ  دندومن . يدعت  رافک  نانز  ناونع  هب  اهنآ  نانز  رب  دنتـشک و 

مادختـسا شزرا  یب  تسپ و  ياهراک  رد  زج  دـنباین و  راـک  بسک و  هزاـجا  دوشن و  تبحاـصم  دـمآ و  تفر و  ناـنآ  اـب  اـت  دـنداد  ناـمرف 
هب رقف  رد  اهنآ  دنتفرگ . رارق  روشک  ریزو  هلمح  دروم  اما  دندش  دوخ  اب  هنافـصنم  راتفر  راتـساوخ  اه  هلواخن  يرمق  لاس 1371  رد  دندرگن .

، هقطنم یـسایس  عاضوا  رد  ریخا  تالوحت  رثا  رد  هک  نیا  ات  دندومن  یم  يدام  کمک  نانآ  هب  جح  مسوم  رد  یناریا  جاجح  دنرب و  یم  رس 
. دنتـسه هنیدم ) هکم و  نیب   ) هلخن هیرق  هب  بوسنم  . 1 دنا : هتفگ  توافت  هب  نانیا  هیمـست  رد  دـنا . هتفای  يرتهب  يداصتقا  عضو  اه  يا  هلواخن 

تراهم ياراد  لخن ) یناشفا  هدرگ  هاـگراک  رد   ) لـخن يزرواـشک  رد  . 3 دنتـسه . هباحـص ) زا  ود  ره   ) یبهل ای  دیعـس  هیلخنوبا  لـسن  زا  . 2
ص 144) ج 5 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  یلا 277 ؛ ص 271  هکم ، خیرات  . ) دنتسه

هلخن

هلخن يداو  ك )  ) نامه

یلوخن

هلواخن ك )  ) ای َن ) )

ینم لوزن 

یمر  ) اج نآ  کسانم  ات  دوش  ینم  دراو  هجح  يذ  مهد  زور  مارحلارعـشم  زا  هضاـفا  زا  سپ  رئاز  هک  تسا  جـح  لاـعفا  تاـبجاو  زا  اـن ) َِم  )
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دروآ ياج  هب  ار  قلح ) حبذ ، هرمج ،

هساسن

ص 92) ش 21 ، ص 142 ؛ ش 4 ، ص 219 ؛ ش 2 ، جح ، تاقیم  همان ؛  تغل  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  ِس ) ّس  َن  )

کسن

؛ عطاق ناهرب  . ) دور یم  راک  هب  ینابرق  دروم  رد  ًابلاغ  نکل  دـشاب ، ادـخ  هب  برقت  هلیـسو  هک  يراک  ره  ادـخ . تداـبع  ُن ) ِن -  َن  ( ) ُس ُن  )
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ص 34) ج 9 ، نایبلا ، عمجم 

نیکسن

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) هرمع جح و  ینعی 

ءیسن

هک دوب  یلهاج  بارعا  طسوت  اه  هام  زا  یضعب  ییاج  هب  اج  ندوزفا ) ریخأت و  يانعم  هب   ) ءیسن هبوت 37 )  ) رفکلا یف  ةدایز  ءیسنلا  امنا  َن ) )
يا هژیو  نایدـصتم  طـسوت  راـک  نیا  دومرف ) یهن  نآ  زا  مالـسا  یلو   ) دـنداد یم  ماـجنا  ار  نآ  یـصاخ  مسارم  یط  يرجه ) مهن  لاـس  اـت  )
درک یم  ءیـسن  برع  يارب  ار  اـه  هاـم  هک  یـسک  نیلوا  دـنیوگ  هک  تهج  نآ  زا  دـنتفگ  یم  هسمـالق »  » اـهنآ هب  هـک  تـفرگ  یم  تروـص 

رد برع  نوچ  . 1 دراد : دوجو  رظن  ود  هدوب  هچ  برع  طسوت  اه  هام  ندرک  اج  هب  اج  ءیـسن و  زا  فده  هک  نیا  رد  و  تشاد ، مان  سَّمَُلق » »
یلام هقیضم  راچد  تراغ  گنج و  میرحت  تلع  هب  دوب ، مه  رس  تشپ  نآ  هام  هس  هک  بجر ) مرحم ، هجح ، يذ  هدعق ، يذ   ) مارح ياه  هام 
يارب یتصرف  ات  دومن  یم  راذـگاو  رفـص  هام  هب  ار  مرحم  هام  ندوب  مارح  هک  وحن  نیا  هب  درک  یم  اج  هب  اج  ار  مارح  ياه  هاـم  اذـل  دـش  یم 

درک یم  اج  هب  اج  ار  اه  هام  دـهد  ماجنا  بساـنم  ياوه  رد  ار  جـح  تساوخ  یم  برع  نوچ  . 2 دوش . ادـیپ  یلگنج  میانغ  بسک  گنج و 
جح مه  اذل  داتفا  یم  هکم  ياسرف  تقاط  يامرگ  لصف  هب  هجح  يذ  یهاگ  دش و  یم  ماجنا  هجح  يذ  هام  رد  دیاب  جح  هک  اج  نآ  زا  ینعی 

اب هک  دوب  نیا  تفرگ ؛  یمن  تروص  بولطم  وحن  هب  تـالدابم  رازاـب ، رد  تسوپ  هوـیم و  ندوـبن  تلع  هب  مه  دـندوب و  تمحز  رد  نارازگ 
نیا قبط  تشاد ) یقنور  رپ  رازاب  تالوصحم ، هضرع  اب  ناوتب  ات   ) دشاب لدتعم  نامز  کی  رد  جح  مسوم  هک  دندرک  یم  يراک  یئسن  لمع 

طـسوت  ) یـسمش ياه  لاس  هب  يرمق  ياه  لاس  قیبطت  ندرک و  هسیبک  یعون  هکلب  دوبن  رگید  هام  هب  مارح  هام  کی  ریخأت  طـقف  یئـسن  رظن 
لاس درک  یم  توافت  هام  کی  لاس  هس  ره  رد  هک  یسمش  يرمق و  ياه  لاس  نیب  زور  هد  فالتخا  هب  هجوت  اب  هک  وحن  نیا  هب  دوب  هسمالق )

هام ار  نآ  یلو  دـش  یم  رفـص  هام  لوا  موس  لاس  أدـبم  باسح  نیا  يور  دـنتفرگ و  یم  هام  هدزیـس  ار  نآ  هدرک و  داـیز  هاـم  کـی  ار  موس 
یم رارق  رفـص  هام  رد  جح  لاس  ود  نتـشذگ  اب  دـنداد و  یم  ماجنا  یقیقح  مرحم  هام  رد  ًارهق  ار  لاس  نیا  جـح  اذـل  و  دـندیمان ، یم  مرحم 

...( و یلا 125 ؛  ص 118  ش 3 ، جح ، تاقیم  . ) ددرگ مامت  رود  کی  ات  نینچمه  تفرگ و 

هکیسن

( همان تغل   ) ینم هب  دننک  نابرق  هک  هچ  نآ  هحیبذ . ینابرق 3 . نوخ  ینابرق 2 . حبذ ، . 1 ِك ) َن  )

هناشن

يا هعقر  ای  تسا و  ینابرق  هک  دوش  هتـسناد  ات  دـنز  ناـهوک  رب  نادـب  دـیالایب و  یناـبرق  رتش و  نوخ  هب  ار  دوخ  شفک  هک  تسا  نآ  ِن ) ِن  )
( یقرواپ و  ص 134 ، ج 1 ، هعمل ، . ) دراذگ ینابرق  رتش  رد  ار  نآ  دسیون و  تسا  ینابرق  نآ  هک  نیا  رب  رعشم 

مهرد فصن 

ص 52) یمالسا ، قوقح  رد  یلام  ياه  تازاجم  مرح  رد  ّلُِحم  صخش  طسوت  رتوبک  هجوج  نتشک  هرافک  رد  تسا  یتخادرپ 

رفن

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 1017 

http://www.ghaemiyeh.com


ع) ( ) همان تغل   ) رفنلا موی  رد  ینم  زا  نایجاح  ندش  نوریب  َن ) ( ) َف َن  )

لوا رفن 

ص نیملعتملا ، ةرـصبت  . ) دـشاب رهظ  زا  سپ  دـیاب  هک  دـنیوگ  لوا  رفن  هجح ) يذ   ) مهدزاود زور  لمع  متخ  تین  هب  ار  ینم  زا  نتفر  نوریب 
(198

یناث رفن 

ص 198) نیملعتملا ، ةرصبت  . ) تسا زیاج  رهظ  زا  شیپ  هک  دنیوگ  مود  رفن  هجح ) يذ   ) مهدزیس زور  رد  ار  ینم  زا  نتفر  نوریب 

بارغلا ةرقن 

، جح تاقیم   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  . 2 ش 10،ص 91 ) ص 144 ؛ ش 4 ، جـح ، تاقیم   ) تسا مزمز  يزاجم  یماسا  زا  . 1 ُغ ) ْل  ُت  َر  ُن  )
ص 63) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 144 ؛ ش 4 ،

عقن

ص 452) ج 2 ، ناقتالا ،  ) هفلدزم ات  تافرع  نیب  ام  يارب  تسا  مسا  دنیوگ  َق ) َن  )

هبعک هب  هاگ 

بادآ زا  فیراعم ) فراعم و  «. ) دزاس یم  دوبان  ار  ناهانگ  نآ ، راـنک  زا  هبعک  هب  هاـگن  : » دومرف ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ 
ص 137) ج3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف   ) تسا تدابع  هبعک  هناخ  هب  ندرک  هاگن  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تسا . نآ  هب  هاگن  هبعک 

يا هرادتسا  زامن 

. هبعک هریاد  رد  مارحلا  دجسم  رد  تعامج  زامن  ِر ) ِت  ِا  )

فاوط زامن 

ریغ  ) تابجاو زا  فاوط  زامن  دـنناوخ . یم  ءاـسن ) تراـیز و   ) ياـه فاوط  لـمع  ماـجنا  زا  دـعب  هرمع  جـح و  مسارم  رد  هک  تسا  يزاـمن 
ماـقم کـیدزن  تشپ و  رد  مارحلا  دجـسم  رد  هتـسهآ ) اـی  دـنلب  روط  هب   ) هک هماـقا  ناذا و  نودـب  تسا  یتـعکر  ود  يزاـمن  تسا و  ینکر )

ناـکما مدـع  و  تیعمج ) ماـحدزا   ) تروص رد  دریگ و  رارق  هبعک  هناـخ  رازگزاـمن و  نیب  میهاربا  ماـقم  هک  يروط  هب  دوـش  یم  ادا  میهاربا 
هنوگ ود  فاوط  زاـمن  دوش . هدروآ  ياـج  هب  زاـمن  میهاربا  ماـقم  کـیدزن  فرط و  ود  زا  یکی  رد  هک  دـنا  هدومرف  تلاـح  نیا  هب  نآ  يادا 

: تسا

ترایز فاوط  زامن 

هدناوخ مارحا  سابل  اب  تسا و  لمع  نیموس  هدرفم ، ) عتمت و   ) هرمع رد  . 1 زامن : نیا  دوش . ادا  دیاب  ترایز » فاوط  » ماجنا زا  دعب  زامن  نیا 
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رد و   ) مهدزاود ات  مهد  زور  زا  نآ  يادا  يارب  دوش و  یم  هدـناوخ  مارحا  سابل  نودـب  تسا و  لمع  نیمتـشه  عتمت ، جـح  رد  . 2 دوش . یم 
. تسه تصرف  هجح  يذ  رخآ ) ات  يدراوم 

ءاسن فاوط  زامن 

هدناوخ مارحا  سابل  نودـب  هک  تسا  لمع  نیمتفه  ( 1  ) هدرفم هرمع  رد  . 1 زامن : نیا  دوش . ادا  دـیاب  ءاسن » فاوط   » ماجنا زا  دـعب  زامن  نیا 
دوش و یم  هدناوخ  مارحا  سابل  نودـب  هک  تسا  لمع  نیمهدزای  عتمت  جـح  رد  . 2 دریذـپ . یم  نایاپ  هدرفم  هرمع  نآ  ماجنا  اـب  دوش و  یم 

ياج هب  ًاروف  فاوط  زا  دـعب  زامن  تابحتـسم  تسه . تصرف  هجح  يذ  يرخآ ) ات  يدراوم  رد  و   ) مهدزاود اـت  مهد  زور  زا  نآ  يادا  يارب 
يانث دمح و  زامن ، زا  دعب  ندـناوخ  نورفاک  هروس  مود ، تعکر  دـمح  زا  دـعب  ندـناوخ  دـیحوت  هروس  لوا ، تعکر  دـمح  زا  دـعب  ندروآ 

ندرک و سمل  ار  دوسالا  رجح  زامن ، زا  دعب  نداتسرف  تاولـص  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم رب  زامن ، زا  دعب  ندروآ  ياج  هب  لاعتم  دنوادخ 
مکش تشپ و  رـس و  هب  ندیـشون و  مزمز  زا  زامن ، زا  دعب  ندومن  بلط  راگدرورپ  هاگرد  زا  ار  لامعا  یلوبق  زامن ، زا  دعب  ندز  هسوب  ار  نآ 

ياهزامن دیاب  سپ  نیا  زا  میهاربا  ماقم  رد  زامن  اب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب  زامن  هارمه  ندیشاپ 
. دیلام كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  زامن  اب  تشاد و  اپ  رب  یمیهاربا 

ترایز فاوط  زامن 

فاوط زامن  (ك )

ءاسن فاوط  زامن 

فاوط زامن  (ك )

تارمن

( «. جح تقیقح  » روشورب  ) تسا بوصنم  هرمن  هوک  يالاب  هک  مرح  ياه  هناشن  ِم ) َن  )

هرمن

تسا و بصن  نآ  رب  مرح  ياه  هناشن  هک  تسا  هکم  مرح  دودح  زا  یکی  تافرع و  دـح  رد  تسا  يا ) هیحان  ای   ) یهوک مان  ِر ) َن  ( ) ِر َم  َن  )
زا یمالک  موهفم  هب  هرمن  هارمه  تسین . فقوم  ءزج  یلو  تسه  تافرع  دودـح  زا  هرمن  دـش . هکم  دراو  اج  نآ  زا  ناوت  یمن  مارحا  نودـب 

لماع نادب  دوخ  هک  نیا  رگم  دننکن  رما  ار  یسک  سپ  نیا  زا  هک  درک  نآ  دصق  دیاب  هرمن  يداو  زا  رادید  ماگنه  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما 
. دنشاب هدرک  كرت  ار  لعف  نآ  دوخ ،  هک  نآ  رگم  دننکن  یهن  يراک  زا  ار  یسک  دنشاب و 

هلخاون

ص 158 و 159) ش 17 ، جح ، تاقیم   ) هلواخن ك )  ) زا يرگید  ترهش  ِل ) ِخ  َن  )

یجاحون

تسا نآ  هبعک  بادآ  زا  قوقح ) يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دروآ ياج  هب  ار  مالسالا  ۀجح  هک  دنا  هتفگ  یسک  هب  یـسراف  هقف  تافیلأت  رد 
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تسا نآ  هبعک  بادآ  زا  قوقح ) يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دروآ ياج  هب  ار  مالسالا  ۀجح  هک  دنا  هتفگ  یسک  هب  یـسراف  هقف  تافیلأت  رد 
ص 137) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف  . ) دشاب یجاحون  رگا  صوصخ  دوش ، هبعک  هناخ  لخاد  هک 

تباین

نآ جرح  تقـشم و  رطاخ  هب  جـح  لامعا  زا  یخرب  ماجنا  رد  ینیـشناج )  ) ندوب بیاـن  . 2 جـح . ماجنا  رد  ینیـشناج )  ) ندوب بیان  . 1 َب ) )
. تسین زامن  نیا  عتمت  هرمع  رد  . 1 ینابرق . ای  یمر  ای  فاوط  ای  یعس  رد  الثم  رئاز  يارب 

و

جح تابجاو 

، مارحا تابجاو  لثم  دـنوش ؛ تیاعر  دـیاب  جـح  کسانم  مسارم و  رد  ادـخ و  هناخ  ترایز  رد  هک  یبجاو  روما  جـح . لامعا  جـح . ماـکحا 
. فاوط زامن  ینم ، رعشم ، ینابرق ، تافرع ، فاوط ، یعس ، یمر ، قلح ، )  ) ریصقت

هرمع تابجاو 

تیاـعر دـیاب  هدرفم ) عتمت و   ) هرمع مسارم  رد  هللا و  تیب  تراـیز  رد  هک  دنتـسه  یبـجاو  روـما  هرمع . لاـعفا  هرمع . لاـمعا  هرمع . ماـکحا 
. فاوط زامن  فاوط ، یعس ، ریصقت ، مارحا ، تابجاو  لثم  دندرگ ؛

جحلا بجاو 

ترایز يارب  هک  یسک  دوش . بجاو  وا  رب  مالـسالا  ۀجح  هک  يدح  رد  یتینما  یمـسج و  یلام و  تاناکما  ياراد  صخـش  ّج ) َح  ْل  ُب  ِج  )
. تعاطتسا ك )  ) ياراد تسا . عیطتسم  مارحلا  هللا  تیب 

يداو

ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 138 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم   ) تسا هکم  ياه  مان  زا 

میهاربا يداو 

مارحلادجـسم زا  هک  نآ  زا  سپ  دوـش و  یم  هدیـشک  یبرغ  بوـنج  هب  یقرـش  لامـش  زا  هـک  دراد  رارق  مـیهاربا  يداو  رتـسب  رد  هـکم  رهش 
( هکم لیذ  یسراف ، فراعملا  ةریاد  . ) دوش یم  هدیمان  هلفسم  يداو  تشذگ 

هدیج یبا  يداو 

ناحطب يداو  ك )  ) نامه ِد ) َج  )

ناحطب يداو 

یم حتف  دجـسم  کیدزن  نآ  رخآ  هیوشجام و  کیدزن  نآ  يادتبا  تسا  هنیدم  ياه  يداو  زا  هدیج  یبا  يداو  هب  روهـشم  ُب ) َب  ( ) ِط َب  )
ص 395) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا تشهب  ياه  هکرب  زا  يا  هکرب  ناحطب  هک  هدش  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  دشاب .
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عمج يداو 

مارحلا رعشم  ك )  ) نامه

نج يداو 

( همان تغل  . ) دندروآ مالسا  اج  نآ  رد  نایرپ  هک  هنیدم  کیدزن  یلحم  ّن ) ِج  )

مرحلا يداو 

ص 15) هکم ، خیرات   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  َر ) َح  ْل  ُي  )

قینلا نوصح  يداو 

ص 12) یحو ، نیمزرس  نکاما  رد  يریس   ) دنیوگ ار  نیتلبق  وذ  دجسم  ات  هرجش  دجسم  نیب  ام  تحاسم  ّن ) ُن  (ح 

انونار يداو 

ینب رد  هعمج  دجـسم  دور و  یم  رامـش  هب  یبونج  عاطق  رد  ابق  زا  یئزج  انونار  يداو  دنیوگ . ار  نآ  بونج  هنیدم و  قرـش  نیب  ام  تحاسم 
ص 12؛ یحو ، نکاما  رد  يریـس  . ) تسا هتـشاد  رارق  يداو  نیا  نایم  رد  درک  رازگرب  نآ  رد  ار  هعمج  زامن  نیتسخن  مرکا  ربمایپ  هک  ملاـس 

( یمالسا راثآ  خیرات و  ص25 ؛ ج1 ، یسانش ، هنیدم 

لیس يداو 

لزانملا نرق  ك )  ) نامه

تافرع يداو 

تافرع ك )  ) نامه

قیقع يداو 

لامـش رد  تسا  یتاقیم  . 1 دنیوگ ) قیقع  دهد  تعـسو  دفاکـشب و  لیـس  هک  ار  يداو  ره  و  . ) ناتـسبرع رد  يداو  دـنچ  يارب  تسا  یقالطا 
تاذ  » ار نآ  رخاوا  و  هرمغ »  » ار نآ  طساوا  و  خلـسم »  » قارع تمـس  زا  ار  تاقیم  نیا  لـیاوا  يرتمولیک ) یبیرقت 94  هلـصاف  هب   ) هکم یقرش 

نآ لضفا  دنا  هدومرف  دنتـسه و  هکم  مزاع  هار  نیا  زا  هک  تسا  یناسک  دـجن و  قارع و  لها  تاقیم  قیقع ) نطب   ) اج نیا  و  دـنیوگ ، قرع »
هار هنیدم و  برغ  رد  تسا  يا  هرد  . 2 ص 84 ) كرادم ، اب  یسراف  هقف  ص 33 ؛ جح ، کسانم  حیضوت  . ) دندنب مارحا  خلـسم  زا  هک  تسا 
یلص  ) مرکاربمایپ دندرک . هیبشت  تارف  هب  ار  نآ  هک  دش  یم  بآ  رپ  نادنچ  نیگنـس  ياه  ناراب  زا  سپ  يداو  نیا  درذگ . یم  نآ  زا  هنیدم 

ربـکا ریبـک و  ریغـص و  ياـه  شخب  هب  يداو  نیا  دـناوخ . یم  كراـبم » يداو  » ار نآ  و  تشاد . یم  تسود  ار  قـیقع  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
دومن و رفح  نآ  رد  ییاه  هاچ  ترضح  دوب و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما یلع  ترـضح  تسد  رد  نآ  ربکا  تمـسق  تسا و  هدش  میـسقت 
خیرات و . ) تسا فورعم  یلع  رایبا  ای  رابآ و  دجـسم  هب  هرجـش  دجـسم  تهج  نیمه  هب  هتـشاد و  رارق  ینونک  هرجـش  هقطنم  رد  اه  هاچ  نیا 
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( قیقع لیذ  یسراف ، فراعملا  ةریاد  ص 359 ؛ یمالسا ، راثآ 

عرذ يذ  ریغ  يداو 

رد ناـمز  نآ  رد  هک  تسا  حـطبا  ینعی  هکم  يداو  عرذ  تـشک و  یب  يداو  میهاربا 37 )  ) عرذ يذ  ریغ  داوب  یتیرذ  نم  تنکـسا  ینا  اـنبر 
هیلع  ) میهاربا ترـضح  تعاـط  یگدـنب و  لاـمک  دـهاش  هک  تشک  لـباق  ریغ  يداو  نیمه  اـما  تشادـن . دوجو  یتعارز  بآ و  هکم  يداو 

(37 میهاربا تارمثلا  نم  مهقزراو   ) میهاربا ترـضح  ياعد  هب  لیعامـسا و  ترـضح  دوجو  تکرب  هب  دوب  یلاـعت  يادـخ  ربارب  رد  مالـسلا )
. تفای نادابآ  يا  هرهچ  دش و  تشک  بآ و  ياراد  ملاع ، يدابع  ناکم  نیرت  سدقم  هبنج  زا  يادج 

س)  ) همطاف يداو 

گنس تسا . يدایز  ياه  ناتسلحن  ناوارف و  ياه  همشچ  نآ  رد  دراد و  رارق  مرح  هدودحم  هب  هدیسرن  هکم  یبرغ  لامش  يرتمولیک  رد 85 
هتفرگ رارق  هدافتسا  دروم  يا  هدرتسگ  حطس  رد  مارحلادجسم  یبنلا و  دجـسم  يزاسون  تاریمعت و  رد  يداو  نیا  یلاع  رایـسب  یندعم  ياه 

مان هدـش و  هیهت  يداو  نیمه  زا  دوش  یم  هداد  ادـخ  هناخ  نارئاز  هب  جـح  مایا  رد  یکیتسالپ  فورظ  رد  هک  ییاراوگ  ياه  بآ  رثکا  تسا .
ص هلبق ، نایهار  اب  ص 81 ؛ نآ ، رارـسا  جح و  ماکحا  ،ج 5،ص 265 ؛ نیفیرـش نیمرح  يامنهار  . ) دوش یم  هدـید  نآ  رب  زین  همطاف  يداو 

(174

خف يداو 

خف ك )  ) نامه

نرق يداو 

لزانملا نرق  ك )  ) نامه

نیمزأم يداو 

نیمزأم ك )  ) نامه

كرابم يداو 

(2  ) قیقع يداو  ك )  ) نامه

مرحم يداو 

لزانملا نرق  ك )  ) نامه

رسحم يداو 

رسحم ك )  ) نامهپ
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بصحم يداو 

بصحم ك )  ) نامه

هلفسم يداو 

میهاربا يداو  ك )  ) همادا ِل ) َف  َم  ( ) 1)

رعشم يداو 

مارحلا رعشم  ك )  ) نامه

ینم يداو 

ینم ك )  ) نامه

رانلا يداو 

رسحم ك )  ) نامه

هلخن يداو 

. هکم لخاد  زا  هدرفم  هرمع  يارب  تسا  یتاقیم  هکم . قرش  رد  تسا  یناکم  ِل ) َن  )

ململی يداو 

ململی ك )  ) نامه

مقاو

( . هرح لیذ  عیشت ، فراعملا  ةریاد  کسانم ص 205 ؛  ) قرش رد  تسا  هنیدم  مرح  دودح  زا  هک  یخالگنس  نیمز  ِق ) )

هدلاو

ش 21، جح ، تاقیم  . ) دننک یم  تعجارم  عوجر ) دوع و  اج  نآ  هب  جح (  کسانم  ياضقزا  سپ  جاجح  راوز و  نوچ  تسا  هکم  باقلا  زا 
ص 123)

حاشو

...( ص 50،و ش 5 ، جح ، تاقیم   ) دنکفا یم  شود  هب  مرحم  هک  مارحا  زا  يا  هعطق  ءادر . ِو ) )

لئاصو
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( هکم لیذ  یسراف  فراعملا  ةریاد  طبض   ) ِم . 1 ص 59 ) هکم ، خیرات  . ) دـناشوپ نآ  اب  ار  هبعک  عبت  هک  نمی  تفاب  ياه  هچراپ  نیرتهب  زا  . 1
هدیمان لئاصو  ار  نآ  برع  دوب  هلـصو  هلـصو  نوگانوگ و  ياه  گنر  اب  هبعک  شـشوپ  نوچ  . 2 ص 147 . ) ریبج ، نبا  همانرفس  طبـض   ) َم

ص 106) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا   ) تسا

جح تیصو 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنک جح  وا  بناج  زا  يرگید  هک  دنک  تیصو  یسک  ینعی 

مارحا تقو 

، عتمت هرمع  . 2 جح . ) یصاصتخا  مایا  زجب   ) تسا لاس  مایا  لوط  هدرفم ، هرمع  . 1 رد : نامز  نیا  تسا . ندش  مرحم  يارب  زاجم  تقو  دارم 
لوا زور  هن  هدعق و  يذ  لاوش و  ياه  هام  لوط  جـح ، . 3 تسا . رهظ  زا  شیپ  ات  هجح  يذ  لوا  زور  هن  هدـعق و  يذ  لاوش و  ياه  هاـم  لوط 

( . عتمت هرمع  مامتا  زا  دعب  زا  عتمت  جح  رد  و   ) رهظ زا  شیپ  ات  هجح  يذ 

لالحا تقو 

( لح لیذ  همان ، تغل   ) مارحا زا  ندش  نوریب  تقو 

يرایتخا تقو 

یعرش بورغ  ات  هجح  يذ  مهن  زور  زا  ینعی  تسا ، تافرع  رد  يرایتخا  فوقو  تقو  تافرع ، يرایتخا  تقو  . 1 جح : مسارم  حالطصا  رد 
عولط اـت  هجح  يذ  مهد  بش  زا  ینعی  تسا ، رعـشم  رد  يراـیتخا  فوقو  تقو  رعـشم ، يراـیتخا  تقو  . 2 راتخم . صخـش  يارب  زور  نیمه 

ص 111) کسانم ، حیضوت  ج 1،ص 245 ؛ نیون ، هلاسر  . ) راتخم صخش  يارب  باتفآ 

يرارطضا تقو 

.2 روذـعم . صخـش  يارب  نابرق  دـیع  بش  ینعی  تسا ، تافرع  رد  يرارطـضا  فوقو  تقو  تاـفرع ، يرارطـضا  تقو  . 1 جـح : مسارم  رد 

. نیعولطلا نیب  فقوت  زا  روذعم  صخش  يارب  نابرق  دیع  بش  ینعی  تسا ، رعشم  رد  يرارطـضا  فوقو  تقو  رعـشم ، لوا  يرارطـضا  تقو 
كدنا رادقم  هب  یتح  نابرق  دیع  زور  رهظ  ات  باتفآ  عولط  زا  ینعی  تسا ، رعشم  رد  يرارطضا  فوقو  تقو  رعشم ، مود  يرارطضا  تقو  . 3

ص 245) نیون ، هلاسر  . ) روذعم صخش  يارب 

جح تقو 

مرحم يارب  تسا  رهظ  زا  شیپ  ات  هجح  يذ  لوا  زور  هن  هدـعق و  يذ  لاوش و  ياه  هاـم  لوط  و  تسا . جـح  مسارم  تداـبع و  ماـجنا  ناـمز 
( . هجح يذ  رخآ  ات  جح  لامعا  زا  یخرب  يارب  و   ) جح ماجنا  يارب  تسا  هجح  يذ  مهدزیس ) ای   ) مهدزاود زور  ات  و  ( 1  ) ندش

هرمع تقو 

هام لوط  عتمت ، هرمع  . 2 جح . ) یـصاصتخا  مایا  زجب   ) تسا لاس  مایا  لوط  هدرفم ، هرمع  . 1 رد : تسا  هرمع  مسارم  تدابع و  ماجنا  ناـمز 
. تسا رهظ )  زا  شیپ   ) ات هجح  يذ  لوا  زور  هن  هدعق و  يذ  لاوش و  ياه 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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. تسا رهظ )  زا  شیپ   ) ات هجح  يذ  لوا  زور  هن  هدعق و  يذ  لاوش و  ياه 

هیفرع هفقو 

ص 171) ریبج ، نبا  همانرفس   ) تسا تافرع  رد  فوقو )  ) گنرد َّي ) َر  َع  )

فوقو

ینم رد  فوقو  رعشم 3 . رد  فوقو  تافرع 2 . فوقو  . 1 بیترت : هب  ناکم  دنچ  رد  تسا  فقوت  دارم  جح ، حالطصا  رد  ُو ) )

يرایتخا فوقو 

رد فوقو  ك ) . ) تسا رعـشم  يراـیتخا  فوقو  تاـفرع 2 . رد  فوقو  ك ) . ) تسا تاـفرع  يراـیتخا  فوقو  . 1 دارم : جح ، حالطـصا  رد 
رعشم

يرارطضا فوقو 

رد فوقو  ك ) . ) تسا رعشم  يرارطـضا  فوقو  تافرع 2 . رد  فوقو  ك ) . ) تسا تافرع  يرارطـضا  فوقو  . 1 دارم : جح ، حالطصا  رد 
رعشم

تافرع رد  فوقو 

رد فوـقو  و  ( 2 . ) تاـفرع يارحـص  رد  ندـنام ) و  فقوت (  زا  تسا  تراـبع  تاـفرع  رد  فوـقو  هرقب 198 . ) ... ) تافرع نم  متـضفا  اذاـف 
یم ماـجنا  تاـفرع  هب  ندـمآ  تاـقیم و  رد  مارحا  زا  سپ  هک  تسا  جـح  مسارم  زا  بجاو  نیمود  تسا و  جـح  ینکر  تاـبجاو  زا  تاـفرع 

يرایتخا فوقو  هب  هجح  يذ  مهن  رهظ  زا  دعب  يارب  ار  دوخ  ناوتب  هک  یماگنه  ات  تسا  عتمت  هرمع  مامتا  زا  دعب  عتمت  جـح  رد  و 1 . دریذپ .
تـالاح رد  دـناوت  یم  تسا ) جـح  مسارم  رد  لوا  فقوم  هک   ) تاـفرع رد  فوقو  تیفیک  تاـفرع .»  » هب دـینک  عوـجر  . 2 دیناسر . تافرع 

رد فوقو  فوقو . ) تقو  زا  یتمـسق  رد  هتبلا   ) ندوب هدـیباوخ  ندوب ، هراوس  ندوب ، هتـسشن  ندوـب ، هداـیپ  نتفر ، هار  نوـچ  دـشاب ، یفلتخم 
تروص فوقو  نامز  رادـقم  کی  نیا  رد  رگا  و   ) تسا نکر  نامز  نیا  زا  رادـقم  کی  اهنت  هک  داد  ماجنا  ناوت  یم  تقو  ود  رد  ار  تافرع 

ات هجح ) يذ  مهن  زور   ) هفرع رهظ  لوا  زا  تسا  تاـفرع  رد  ندـنام  يراـیتخا ، فوـقو  زا : تسا  تراـبع  هـک  دوـش ) یم  لـطاب  جـح  دریگن 
يذ مهد  بش   ) نابرق دـیع  بش  رد  تسا  تافرع  رد  ندـنام  يرارطـضا ، فوقو  تسا . راـتخم  هک  یـصخش  يارب  زور  نیا  یعرـش  بورغ 
زور بورغ  ات  رهظ  زا  ار  تافرع  رد  ندنام  نکمت  هک  یسک  ینعی   ) تسا رطضم  هک  یـصخش  يارب  رجف  عولط  ات  یعرـش  بورغ  زا  هجح )

ور ندروآ  نابز  هب  تین  فوقو  تابحتسم  دنیوگ . مه  هنابش » يرارطضا   » ار تافرع  يرارطضا  فوقو  نیا  و  تسا ) هتـشادن  هجح  يذ  مهن 
اب ندوب  هداتـسیا  تلاـح  هب  ندرب  رـس  هب  نامـسآ  ریز  ندوب  هیرگ  لاـح  رد  نتفرگ  رارق  هرمن  رد  ندرب  رـس  هب  وـضو  اـب  ندرب  رـس  هب  هلبق  هب 
هب ار  یهلا  يانث  دمح و  ندومن  رافغتـسا  هانگ و  يروآدای  ندرب  هانپ  ادـخ  هب  ناطیـش  زا  ندرک -  مادـقا  تاریخ  هب  ندرب  رـس  هب  نارفـسمه 

يرازگرکش يروآدای و  ار  یهلا  يایاطع  نداتسرف  تاولص  وا  لآ  مرکا و  ربمایپ  رب  ندناوخ  ار  ءادهشلادیس  ترضح  ترایز  ندروآ  ياج 
دوخ و نیدـلاو  دوخ و  يارب  ندومن  تشهب  ياضاقت  دـنوادخ  زا  هبترم  داـتفه  نتـساوخ  دـنوادخ  زا  ار  یترخآ  ییاـیند و  تاـجاح  ندرک 

ياعد ندروآ  ياج  هب  لسغ  رهظ ) کـیدزن  ینعی   ) لاوز زا  لـبق  نتـشاد  رود  دـنوادخ  هب  هجوت  عناـم  زا  ار  دوخ  نهذ  ندرک  اـعد  نارگید 
رهظ زامن  ود  ندومن  بلط  یهلا  هاگرد  زا  ار  هبعک  هلاس  ره  ندرک  ترایز  قیفوت  ندناوخ  ار  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  نیـسح و  ماما  هفرع 

توالت قلف ) سان و  دیحوت و  ياه  هروس  دننام   ) ار دیجم  نآرق  زا  يرَوُس  ندروآ  ياج  هب  هماقا  ود  ناذا و  کی  هب  تقو  لوا  رد  ار  رصع  و 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 1025 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا راکذا «  زا  کی  ره  ندرک  تئارق  تسا  یهلا  يوکین  يامـسا  ریبکت و  حـیبست و  دـمح و  اـهنآ  رد  هک  ار  دـیجم  نآرق  زا  یتاـیآ  ندومن 
فرط رد  نتفگ . هبترم  دص  ار  دـمحم » لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  هللااب ، الا  ةوقال  هللاءاشام و  هللا ، ناحبـس  هللادـمحلا ، هللا ، الا  هلا  ال  ربکا ،

. نتفرگ رارق  راومه  نیمز  رد  دیآ ) یم  تافرع  يوس  هب  همرکم  هکم  زا  هک  یسک  هب  تبسن   ) هوک پچ  نییاپ 

تافرع هارمه 

باتک اهراک و  همان  هک  دوب  دیاب  رکف  نیا  هب  دیسر و  يدنوادخ  تفرعم  هب  دیاب  تافرع  رد  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب 
ص 128؛ ج 1 ، هعمل ، ص 183 ؛ نیملعتملا ، ةرصبت  نایبلا ؛ عمجم  هنومن ؛  ریـسفت  . ) تسا هاگآ  اه  یناهنپ  رب  وا  تسا و  دنوادخ  دزن  لامعا 

...( . و ص 164 ؛ ش 12 ، جح ، تاقیم  ص 237 ؛ نآ ، رارسا  جح و  ماکحا 

رعشم رد  فوقو 

. رعشم نابایب  رد  ندنام ) و   ) فقوت زا  تسا  ترابع  رعشم ، رد  فوقو  هرقب 198 . )  ) مارحلا رعشملا  دنع  هللا  اورکذاف  تافرع  نم  متضفا  اذاف 
زا تکرح  اب  تافرع ) رد  فوقو  زا  سپ   ) هک تسا  جـح  مسارم  زا  بجاو  نیموس  تسا و  جـح  ینکر  تابجاو  زا  رعـشم  رد  فوقو  و  ( 1)

بورغ زا  دـعب  مارحا  لاـح  رد  هک  بیترت  نیا  هب  دریگ  یم  تروص  مارحلا  مارحلا .» رعـشم   » هب دـینک  عوـجر  رعـشم 1 . هب  ندمآ  تافرع و 
دناوت یم  تسا ) مود  فقوم  هک   ) رعشم رد  فوقو  تیفیک  دننک . یم  تکرح  رعشم  تمس  هب  تافرع  زا  هجح ) يذ  مهن   ) هفرع زور  یعرش 

( . فوقو تقو  زا  یتمـسق  رد  هتبلا   ) ندوب هدـیباوخ  ندوب ، هراوس  ندوب ، هتـسشن  ندوب ، هداـیپ  نتفر ، هار  نوـچ : دـشاب  یفلتخم  تـالاح  رد 
فوقو تقو ، رادقم  کی  نیا  رد  رگا  و   ) تسا نکر  نامز  نیا  زا  رادقم  کی  اهنت  هک  داد  ماجنا  ناوت  یم  تقو  هس  رد  ار  رعشم  رد  فوقو 

دیع بش  هجح (  يذ  مهد  بش  زا  تسا  رعـشم  رد  ندـنام  يراـیتخا ؛ فوقو  زا : تسا  تراـبع  هک  دوـش ) یم  لـطاب  جـح  دریگن  تروـص 
ریغ بجاو  نآ  زا  لبق  تدـم  و   ) باتفآ عولط  ات  تسا  رجف  عولط  زا  فوقو  نیا  بجاو  نکر  راتخم . صخـش  يارب  باتفآ  عولط  ات  ناـبرق )

رطضم و صخش  يارب  هجح ) يذ  مهد  بش   ) نابرق دیع  بش  زا  يرادقم  رد  تسا  رعشم  رد  ندنام  لوا ؛ يرارطضا  فوقو  تسا . ) ینکر 
فوـقو نیا  دـنور ) یم  ینم  هـب  باـتفآ  عوـلط  زا  لـبق  بـیترت  نـیا  هـب  و  دراد (  يرورـض  راـک  هـک  یـسک  ضیرم و  ریپ و  نوـچ  روذـعم 

( هجح يذ  مهد   ) نابرق دیع  زور  باتفآ  عولط  زا  دعب  تسا  رعشم  رد  ندنام  مود ؛ يرارطضا  فوقو  دنیوگ . یم  مه  هنابـش » يرارطـضا  » ار
باـتفآ عولط  اـت  رجف  عولط  نیب  اـم  فوقو  زا  يرگید  رذـع  اـی  یـشومارف  يور  زا  هک  یـسک  ینعی  رطـضم  صخـش  يارب  رهظ  زا  شیپ  اـت 
لولـشم ياعد  ندوب  ایحا  لاح  هب  ندوب  وضو  اب  فوقو  تابحتـسم  دنیوگ . یم  مه  هنازور » يرارطـضا  » ار فوقو  نیا  تسا . هدـشن  نکمتم 

اـه و تمعن  ندروآ  ياـج  هب  ار  راـگدرورپ  ياـنث  دـمح و  ندوـب  هلبق  هب  ور  هوـک و  هنماد  رد  ( 1  ) نتـشادرب هزیرگنـس  ددع  داتفه  ندناوخ 
خرـس لت  رد  ار  یفقوم »... محرا  مهللا   » ياعد ندـناوخ  ار  عمجت »... نا  کلئـسا  ینا  َّمهللا   » ياعد ندروآ  رظن  هب  ار  یهلا  يـالب  تمظع و 
ندرک اعد  نارگید  لام  لها و  دالوا و  نیدـلاو و  دوخ و  قح  رد  ندومن  دـنوادخ  رکذ  ندز و  مدـق  حزق  هوک  يالاب  رد  هنهرب  اپ  ندـناوخ 

ياج هداج  تسار  تمس  فرط  رد  مارحلا و  رعـشم  يداو  طسو  رد  نتـسج  يرازیب  ناشیا  يادعا  زا  ندرک و  اعد  جرف  لیجعت  همئا و  يارب 
ناحبـس هللادـمحلا ، ربکا ، هللا  راکذا « زا  کی  ره  ندروآ  ياج  هب  هلـصاف  نودـب  هماقا  ود  ناذا و  کی  هب  ار  اشع  برغم و  ياهزامن  ندـیزگ 

هب فارتعا  هبترم  تفه  ریبث  هوک  يالاب  رب  باتفآ  عولط  کیدزن  نتفگ  راب  دـص  ار  دـمحم » لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  هللا ، الا  هلا  ال  هللا ،
راقو شمارآ و  اب  ندشن  جراخ  رسحم  يداو  زا  باتفآ  عولط  ات  ندرک و  چوک  باتفآ  عولط  زا  شیپ  ندرک  رافغتسا  هبترم  تفه  ناهانگ و 

ماـگنه هب  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماـما  زا  یمـالک  موـهفم  هـب  رعـشم  هارمه  ندرک  هـلوره  رـسحم  يداو  رد  نداـتفا و  هار  رافغتـسا  رکذ و  و 
رعشم زا  نتشذگ  اب  تشاد و  ار  لمع  شناد و  رب  يراوتسا  ینادان و  هانگ و  زا  يریگ  هرانک  دصق  دیاب  رعـشم )  ) هفلدزم رد  گیر  نتـشادرب 

. درک يراذگ  هناشن  ادخ  زا  فوخ  اوقت و  راعش  هناشن  هب  ار  لد  دیاب  مارحلا 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 
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ینم رد  فوقو 

زا بجاو  نـیمهدزاود  تـسا و  جـح  ینکر  ریغ  تاـبجاو  زا  ینم  رد  فوـقو  ( 2 . ) ینم يداو  رد  ندرک  هتوـتیب )  ) فـقوت زا  تسا  تراـبع 
گیر تارمج و 21  یمر  يارب  گیر   49 يذ 1 . مهد  زور  باتفآ  عولط  زا  دعب  مارحلارعشم  زا  تکرح  زا  سپ  هک  تسا  ( 3  ) جح مسارم 
ناـمز دریگ و  یم  تروص  ینم  يداو  هب  ندـمآ  هجح و  بجاو . نیمهدزاـی  دارفا » جـح  » رد و  . 3 ینم .» » هب دـینک  عوجر  . 2 هریخذ . تهج 

هچ جاجح  مهدزاود : مهدزای و  ياه  بش  بش : هس ) ای   ) ود زا  کـی  ره  رد  تسا  بش  همین  اـت  یعرـش  بورغ  زا  ینم  رد  هتوتیب )  ) فوقو
مهدزای و ياه  بش  دـیاب  دـنا  هدـنام  یقاـب  ینم  رد  دـنا و  هتفرن  هک  اـهنآ  هچ  دـنا و  هتفر  هکم  هب  ینم  زا  جـح  لاـمعا  همادا  يارب  هک  اـهنآ 

جاح رگا  مهدزیس : بش  دندرگ . زاب  ینم  هب  بورغ  زا  لبق  دیاب  دنا  هتفر  هکم  هب  هک  اهنآ  نیاربانب  دنـشاب و  ینم  رد  ار  هجح  يذ  مهدزاود 
رد دنک و  هتوتیب )  ) فوقو ینم  رد  مه  ار  مهدزیـس  بش  دیاب  تروص  نیا  رد  دوش  جراخ  ینم  زا  هجح  يذ  مهدزاود  زور  بورغ  ات  دناوتن 

ینم هب  نتفر  رد  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب  ینم  هارمه  دوش . جراخ  ینم  زا  هدومن  هثـالث  تارمج  یمر  مهدزیـس  زور 
. دشاب ینمیا  مدرم  يارب  ناملد  نابز و  تسد و  زا  نیا  زا  دعب  هک  تشاد  نآ  دصق  دیاب 

هناگ هس  فوقو 

رعـشم فوقو  تافرع  رد  فوقو  ك )  ) نامه تاـفرع  فوقو  ینم  رد  فوقو  رعشم 3 . رد  فوقو  تاـفرع 2 . رد  فوقو  . 1 زا : تسا  دارم 
ینم رد  فوقو  ك )  ) نامه ینم  فوقو  رعشم  رد  فوقو  ك )  ) نامه

نیفوقو

. دنیوگ ار  يرارطضا  فوقو  يرایتخا و  فوقو  . 2 دنیوگ . ار  رعشم  رد  فوقو  تافرع و  فوقو  . 1 َف ) (و 

نایباهو

( یسراف فراعملا  ةریاد   ) هیباهو ك )  ) نامه

هیباهو

. يدوعس ناتسبرع  ك )  ) نیمزرس رد  مکاح  مالسا و  مان  هب  هتخاس  ون  یبهذم  ِّي ) ّه  َو  )

ه

ترجه

رهش نیا  هکم  نیکرشم  رافک و  رازآ  تدش  رثا  رب  بانج  نآ  تسا . هنیدم  هب  هکم  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ندمآ  دارم 
دراو یلوق ) هب   ) لوالا عیبر  هام  زور  نیمهدزاود  رد  دندرک و  كرت  هنیدم  تمـس  هب  تثعب  مهدراهچ  لاس  لوالا  عیبر  لوا  هبنـشجنپ  رد  ار 

. دندیدرگ هنیدم  دراو  قافتا  هب  هثالث ) مطاوف   ) شناهارمه و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ریما  ترضح  نتسویپ  اب  یفقوت  كدنا  زا  سپ  دندش و  ابق 

يده
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مارحلا هللا  تیب  صوصخم  ینابرق  يدـه  هدئام 97 )  ) دئالقلا يدـهلا و  مارحلا و  رهـشلا  سانلل و  ًامایق  مارحلا  تیبلا  ۀـبعکلا  هللا  لعج  ْد ) َه  )
هدش و یفرعم  مدرم  یگدنز  هلیسو  مارح ، هام  هبعک و  فیدر  رد  نآرق  رد  يده  ( . دنتسرف هکم  هب  ینابرق  يارب  جح  رد  هک  یناویح   ) تسا
دوش و یم  ینابرق  ینم  رد  جح  مسارم  رد  يده  دراد . یگتسب  ادخ  هناخ  نوئش  هب  تسا و  جح  لامعا  زا  یتمسق  يده  هک  دوش  یم  مولعم 

نیا هزورما  هتبلا  هک  هورم  راـنک  رد  هروزح » » رد دجـسم  راـنک  رد  دوش (  یم  یناـبرق  هکم  رد  تسا ، بحتـسم  یناـبرق  هک  هرمع  مسارم  رد 
هبعک و يوس  هب  ینابرق  . 2 ددرگ . یم  ادها  هبعک  هناخ  هب  ینابرق  . 1 هک : دنا  هتفگ  تهج  نآ  زا  ار  يده  هیمـست  هجو  درادن ) دوجو  ناکما 

. ددرگ یم  تیاده  هداد و  قوس  مرح 

للحت يده 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دوش یم  نوریب  مارحا  لاح  زا  دنک و  یم  روصحم  ای  دودصم  هک  ینابرق  ْل ) ُّل  َح  َت  ِي  ْد  َه  )

عتمت يده 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) هعتملا مد  هعتملا ، يده  عتمت ، جح  رد  تسا  رئاز  ینابرق  ُّت ) َم  َت  ) 

قایسلا يده 

نارقلا يده  ك )  ) نامه ّس ) ) 

نارقلا يده 

طوسبم  ) تسا قایسلا  يده  هیمست  هجو  هک  تسا  ندنار  نیمه  و  دنارب ، دوخ  اب  نارق  جح  رد  رئاز  هک  تسا  يرتش  قایـسلا . يده  ِق ) ْل  ) 
( قوقح يژولونیمرت  رد 

هعتم يده 

عتمت يده  ك )  ) نامه ِع ) ُم  ) 

بودنم يده 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دشابن بجاو  هک  هبعک  رئاز  رب  تسا  ینابرق  ره  َم ) ) 

بجاو يده 

زین و  ددرگ ، بجاو  هرافک ) دـننام   ) ازج ناونع  هب  ای  رذـن و  هب  هک  ینابرق  عتمت و  جـح  رد  ینابرق  دـننام  هبعک ، رئاز  رب  تسا  بجاو  ینابرق 
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) ددرگ بجاو  دیلقت  راعشا و  هب  هک  نارقلا  يده  رد  ینابرق 

نیملاعلل يده 

هب هبعک  هک  تسا  یتفـص  نیملاعلل  يده  نارمع 96 ) لآ   ) نیملاعلل يدـه  اکرابم و  ۀـکبب  يذـلل  سانلل  عضو  تیب  لوا  نا  َل ) ْل  ِل  ْن  َد  ُه  )

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 1028 

http://www.ghaemiyeh.com


تهج هب  ار  ناـنآ  هنوـگ  نیدـب  و  تسا ، ناـیناهج  هلبق  دـنوادخ و  يوـس  هب  تسا  ناـیناهج  تیادـه  تلـالد و  هک  ارچ  تسا ، فـصتم  نآ 
ربمایپ تلاسر  قدص  اتکی و  يادخ  دوجو  رب  تلالد  دـنک و  یم  تیادـه  تنج  يوس  هب  نآ  فاوط  جـح و  اب  دـنک . یم  تیادـه  ناشزامن 

رود و زا  هک  یجاجح  هب  ای  هکم و  نینکاـس  هب  شتیادـه  تسا و  تیادـه  لـماع  هبعک  يرآ  دـنک . یم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا
و دوش . یمن  مه  مالـسا  نارود  هب  دودـحم  یتح  دریگ و  یم  رب  رد  ار  نایناهج  همه  دوش و  یمن  دودـحم  دـنیآ  یم  نآ  ترایز  هب  کیدزن 

کلذ عم  دوب ، اه  یتسردان  تافارخ و  هب  هدولآ  جـح  مسارم  هک  نآ  مغر  یلع  مه  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تثعب  زا  لـبق 
هملک و تدـحو  ناـمه  هک  يویند  تداعـس  هب  ار  ناناملـسم  هبعک  دوـب . تیادـه  هاـگیاج  تفرگ و  یم  ار  اـه  يور  جـک  زا  يا  هراـپ  وـلج 
فلتخم و ياوق  یگنهامه  یمالـسا و  تدـحو  جـیاتن  هب  ات  دـنک  یم  رادـیب  مه  ار  ناناملـسم  ریغ  دـنک و  یم  يربهر  دـشاب  تما  یگناگی 
ص نآرق ، هاگدید  زا  جح  هبعک و  هب  یعامتجا  یشرگن  ص 156 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) دنوش رادیب  تلفغ  باوخ  زا  هدرب  یپ  نآ  تتشتم 

( . 40

ءارذه

( . ص 173 ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) شیاه بآ  يدایز  تهج  هب  ای  شیامرگ  تدش  يدایز  تهج  هب  تسا  هنیدم  ياه  مان  زا  َه ) ) 

هلوره

افص و نیب  یعس  ك )  ) زا يا  هلصاف  رد  تسا  بحتسم  نآ  ماجنا  هک  تساه  هناش  نداد  ناکت  اب  هارمه  نتشادرب  مدق  هاتوک  یعون  ِل ) َو  َه  )
. هورم

لیعامسا همزه 

( . ص 91 ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) تسا مزمز  ياه  مان  زا  ِء ) ِم  َه  )

لیئربج همزه 

( . ص 35 جح ، لامعا  باوث  ص 23 ، نیفیرش ، نیمرح  . ) دومن یفرعم  ار  نآ  لیئربج  نوچ  تسا  مزمز  یماسا  زا 

کلم همزه 

( . ش 10،ص 90 ص 140 ؛ ش 5 ، جح ، تاقیم  . ) تسا مزمز  يامسا  زا  َل ) َم  ) 

ریبکت تفه 

( . یسراف گنهرف  . ) دنیوگ ریبکت  راب  تفه  افص  رد  نداتسیا  زا  سپ  جح . ) لامعا  زا   ) یعس رد  نتفگ  ریبکت  راب  تفه 

لیلهت تفه 

( . یسراف گنهرف  . ) دننک ادخ  لیلهت  راب  تفه  افص  رد  نداتسیا  زا  سپ  ( . جح لامعا  زا   ) یعس رد  نتفگ  لیلهت  راب  تفه 

گنس تفه 
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( . نونفلا سیافن  تافیرعت  تاحالطصا و  گنهرف  . ) تسا جح  تابجاو  زا  گنس  تفه  یمر 

طوش تفه 

. یعس رد  هورم  افص و  نیب  ندرک  دمآ  تفر و  راب  تفه  . 2 فاوط . رد  هبعک  هناخ  رود  هب  ندیدرگ  راب  تفه  . 1

دجسم تفه 

. هعبس دجاسم  ك )  ) نامه

هکرب یه 

( . ص 91 ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) تسا مزمز  یماسا  زا 

ي

برثی

تـسا هدوب  اجنآ  هب  هللا  لوسر  ترجه  زا  لبق  لوسرلا ) ۀنیدم   ) هنیدم مان  برثی  بازحا 13 ) . ) برثی لها  ای  مهنم  ۀـفئاط  تلاق  اذا  و  ِر ) َي  )
سپ تشادن و  تسود  ار  برثی  مسا  ادخ  لوسر  و  دوب ) نآ  وزج  هنیدم  هک  يا  هیحان  مان  ای  دوب  هنیدـم  زا  يا  هیحان  مان  رگید  یلاوقا  هب  (و 

زا . 1 دـنا : هتفگ  فالتخا  هب  برثی  هیمـست  هجو  رد  دـندیمان . هبیط  ای  هباط و  ار  نآ  دوشن و  هدرب  راک  هب  هملک  نیا  دـندومرف  نآ  هب  دورو  زا 
.3 هدـش . ماجنا  هک  یهاـنگ  هطـساو  هب  هذـخاؤم  ناربج و  ياـنعم  هب  تسا  بیرثَت »  » هداـم زا  . 2 داـسف . بیع و  ياـنعم  هب  تسا  َبََرث »  » هداـم
ص یمالـسا ، راثآ  خیرات و   ) حون نب  ماس  نب  مرا  داژن  زا  برثی  مان  زا  درک . انب  ار  رهـش  نیا  هک  تسا  يدـحوم  ریغ  صخـش  مان  زا  ذوخأم 

ناـمه َر ) َر  َي   ) مرمری و . )... ص 452 ؛ ج 2 ، قاقتالا ، ص 174 ؛ ش 6 و7 ص 91 ، جـح ، تاقیم  ص 97 ؛ مالـسا ، یلیلحت  خیرات  173 ؛
رتش و زا  دنترابع  هدـش  ررقم  مرح  مارحا و  تارافک  رد  هک  یتاناویح  عاونا  جـح . تارافک  رد  تسا  ندرک  ینابرق  نوخ  کی  ململی . (ك )

لاثتما دنفـسوگ  ندرک  نابرق  اب  تسا  مد ) هیلع   ) بکترم هدـهع  رب  نوخ  کی  دـنا  هدومرف  ًاقلطم  هک  دراوم  یـضعب  رد  و  دنفـسوگ ، واگ و 
نتسکش هرافک  . 1 مرح . مارحا و  تاراـفک  رد  تسا  یتخادرپ  مهرد  کـی  یمالـسا ص 53 . ) قوقح  رد  یلام  ياه  تازاـجم  . ) دوش یم 

صخش طسوت  تسا  رتوبک  نتشک  هرافک  . 2 مرح . رد  مرحم  صخـش  طسوت  دبنجب ) هک  دـشاب  يا  هجوج  نآ  رد  هک   ) تسا يرتوبک  مخت 
مخت نتـسکش  هراـفک  نآ  تاراـفک و  رد  تسا  یتخادرپ  عبر  کـی  ص 52 . ) یمالـسا ، قوقح  رد  یلام  ياـه  تازاـجم  مرح (  رد  لـحم 
( . ص 52 یمالسا ، قوقح  رد  یلام  ياه  تازاجم   ) مرح رد  لحم  صخش  طسوت  دبنجب ) هک  دشاب  يا  هجوج  نآ  رد  هک   ) تسا يرتوبک 

رتش کی 

، موـس هبترم  رد  غورد  دـنگوس  انمتـسا ، یـسنج ، شزیمآ  نز ، ندیـسوب  دـننام  دـشاب  مارحا  تاـمرحم  زا  هک  تسا  یلمع  باـکترا  هراـفک 
( . ص 46 و 70 جح ، همانگنهرف  لئاسم و  زا  يا  هدیزگ  . ) دوش ینم  جورخ  ببس  هک  یهاگن 

واگ کی 

زا يا  هدیزگ  . ) مرح گرزب  تخرد  ندنک  مود ، هبترم  رد  غورد  دنگوس  دننام  دـشاب ، مارحا  تامرحم  رد  هک  تسا  یلمع  باکترا  هرافک 

هللا حور  دیس  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هرس سدق   ) ینیمخلا يوسوملا 

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com ناهفصا  

زا 1041 هحفص 1030 

http://www.ghaemiyeh.com


( . ص 46 و 70 جح ، همانگنهرف  لئاسم و 

دنفسوگ کی 

، نادرم يارب  رـس  ندـناشوپ  ینم ، هتوـتیب  كرت  شوـخ ، يوـب  لامعتـسا  دـننام  دـشاب  مارحا  تاـمرحم  زا  هک  تسا  یلمع  باـکترا  هراـفک 
ياه نخان  همه  ندیچ  ندب ، زا  نوخ  ندرک  جراخ  نادرم ، يارب  هتخود  سابل  ندیشوپ  اهقف ) یـضعب  رظن  هب   ) نانز يارب  تروص  ندیـشوپ 

، نادرم يارب  ریـس  لاح  رد  نداد  رارق  رـس  رب  هیاس  تبون ، کی  رد  اپ  تسد و  ياه  نخان  همه  ندـیچ  اپ ، ياـه  نخاـن  همه  ندـیچ  تسد ،
ریز يوم  ندنک  مرح ، کچوک  تخرد  ندیرب  ندنک و  موس ، هبترم  رد  تسار  دنگوس  لوا ، هبترم  رد  غورد  دنگوس  ندیلام ، رطعم  نغور 

( . ص 46 و 70 جح ، همانگنهرف  لئاسم و  زا  يا  هدیزگ  ... ) اه و لغب 

ململی

هار زا  و   ) یبیرقت 94 هلـصاف  هب  هکم  یقرـش  بونج  رد  ململی  يداو  و  تسا . هماهت  ياه  هوک  زا  مرمری »  » ای ململم »  » ای ململا »  » اـی َل ) َل  َي  )
، جـح تاقیم  . ) دـنا هکم  مزاع  هار  نیا  زا  هک  یناسک  نمی و  لها  يارب  تسا . هدرفم ) عتمت و   ) هرمع ياه  تاـقیم  زا  يرتمولیک  دیدج 54 )

...( . و همان ؛ تغل  ص 118 ؛ ش 23 ، ص 102 ؛ ش 19 ، ص 150 ؛ ش 6 ،

هللا نیمی 

( . ص 126 ریبج ، نبا  همانرفس  ص 147 ؛ ش 31 ، جح ، تاقیم   ) تایاور رد  دوسالارجح  ناونع  ّال ) ُن  َي  )

عبنی

. عوبنی ك )  ) نامه ُب ) َي  )

عوبنی

ياه بآ  اه و  همـشچ  هیرق  نیا  هک  اـج  نآ  زا  و  هکم ، هب  هنیدـم  هار  يرتمولیک  تسیود  دودـح  رد  تسا  يا  هیرق  همـشچ ) « ) عبنی » اـی َي ) )
عبنی و  دـندرازگ ، زامن  نآ  رد  هللا  لوسر  لـقن ، قبط  هک  دـندوب  هتخاـس  يدجـسم  اـج  نیا  رد  تسا . هتفاـی  ترهـش  ماـن  نیا  هب  دراد  ناوارف 

هب ییاه  هاچ  رفح  اب  ترضح  نآ  دش و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  مهس  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا یبن  طسوت  ءْیَف  میسقت  ماگنه 
رد ًاتدمع  تفالخ  زا  لبق  ات  ترضح  نآ  داد . صاصتخا  مشاه  ینب  نادنمتـسم  نامیتی و  هب  ار  هلـصاح  دمآرد  تخادرپ و  ناتـسلخن  داجیا 

شومارف یلو   ) مهم ياه  هاگترایز  زا  یکی  اـج  نیا  هزورما  دوب و  نسحلا  ینب  تسد  رد  عبنی  دوب . لوغـشم  راـک  هب  تشاد و  تنوکـس  عبنی 
رمع . 1 زا : دـنترابع  نانآ  نیرت  فورعم  هک  دنتـسه  نوفدـم  نآ  رد  ردـقلا  لـیلج  تاداـس  همئا و  دـالوا  زا  نت  دـنچ  هک  ارچ  تسا ، هدـش )

کچوک نیسح و  ماما  هون  رغـصا ، یلع  . 2 دوب . تلیـضف  اب  واوقت  اب  يدرف  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  دنزرف  نیرخآ  فارطالا 
هنیدم هکم و  رد  هک  مالسلا ) هیلع   ) سابع لضفلاوبا  ترضح  ناگداون  زا  دمحم ، نب  دواد  . 3 تسا . مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  دنزرف  نیرت 

هب اـج  نیا  رد  هک  هفینح  دـمحم  ناـگداون  زا  یلع ، نب  دـمحا  . 4 دیـسر . تداهـش  هب  اـج  نیا  رد  تساـخرب و  تموکح  متـس  روج و  هیلع 
ج5،ص236)  ، نیفیرش نیمرح  يامنهار  ،ص158؛ یمالسا راثآ  خیرات و  . ) دیسر تداهش 

ددنی
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،ش7،ص174) جح تاقیم  ،ص119؛ نیفیرش نیمرح  ؛ همان تغل  . ) تسا هنیدم  یماسا  زا  َد ) َي  )

ردنی

ش7،ص174) جح ، تاقیم  ص119 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  یماسا  زا  َد ) َي  )

حاتفتسا موی 

لاوقا رد  و   ) دندوشگ یم  نارئاز  يور  هب  ار  هبعک  برد  زور  نیا  رد  هک  تهج  نآ  زا  دـنیوگ  ار  بجر  مهدزناپ  زور  حاتتفا » موی  » ای ِت ) ِا  )
( . زور نیا  رد  یهلا  تمحر  ياهرد  ندوب  هدوشگ  ای  زور  نیا  رد  نامسآ  ياهرد  ندوب  هدوشگ  تهج  هب  رگید 

حاتتفا موی 

حاتفتسا موی  ك )  ) نامه

عراکالا موی 

نارتش و هچاپ ) ینعم  هب  عارک  عمج  « ) عراکا  » نایجاح زور  نیا  رد  نوچ  دـنیوگ  ار  هجح  يذ  مهدزاود  زور  عرکالا » موی   » ای ِر ) َا  ُم ل  َي  )
ص 30) ج 4 ، لوسر ، ترضح  خیراوتلا ، خسان  ص 224 ؛ ج 6 ، یسانش ، ماما  . ) دنزپ یم  ار  نادنفسوگ 

عرکالا موی 

عرکالا موی  ك )  ) نامه ُر ) َا  ل  ) 

بیصحتلا موی 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنیوگ ار  هجح ) يذ  13 زور ینعی   ) یناثرفن زور  هبصحلا . موی  َّت ) ) 

هیورتلا موی 

هب ندیـسر  تهج   ) جاجح زور  نیا  رد  الومعم  تسا و  جح  لامعا  عورـش  زاغآ  زا  لبق  زور  هک  دـنیوگ  ار  هجح  يذ  متـشه  زور  ِي ) َّت  ) 
ندرک رکف  ینعم  هب  يورت ، . 1 هشیر : زا  هک  دنا  هتفگ  توافت  هب  نآ  هیمست  هجو  رد  دنور و  یم  تافرع  هب  هتـسب و  مارحا  تافرع ) هب  عقوم 

رطاخ هب  یحـضا  دـیع  زور  رد  ار  وا  حـبذ  رمـالا  رخآ  اـت  دوب  رکفتم  دـنزرف ، یناـبرق  باـب  رد  باوخ  تهج  هب  هللا  لـیلخ  ترـضح  تسا و 
یم نایب )  ) تیاور مدرم  يارب  زور  نیا  رد  ار  جـح  ماکحا  کسانم و  ترـضح  تسا و  ندرک  نایب  ینعم  هب  تیاور ، . 2 داد . رارق  شکرابم 
دزن لـیئربج  ترـضح  زور  نیا  رد  تسا . نتـشادرب  بآ  ینعم  هـب  اوـترا ، . 4 تـسا . نداد  بآ  ندـش و  باریــس  ینعم  هـب  ّير ، . 3 دومرف .

الوـمعم و  وـش . هداـمآ  تاـفرع  يارب  رادرب و  بآ  تا  هداوناـخ  دوـخ و  يارب  میهاربا  يا  تفگ : دـمآ و  مالـسلا ) هـیلع   ) مـیهاربا ترـضح 
زور رد  دـندرک و  یم  هیهت  زور  نیا  رد  تافرع  يارب  ار  دوخ  زاـین  دروم  یندـیماشآ  بآ  دوبن ، بآ  تاـفرع  رد  هک  نآ  تهج  هب  ناـیجاح 

، قیلاعت ریـسافتلا ، ۀـجح  . ) دـیرادرب بآ  . دـیتشادرب بآ  « میورت  » دـنتفگ یم  دندیـسر  یم  هک  مه  هب  دنتـشاد  یم  رب  بآ  هکم  زا  هک  متـشه 
ص7) جح ، لامعا  باوث  ص254 ؛ جح ، باتک  ص10 ؛ ج4 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  ص142 ؛ نآ ، رارسا  جح و  ماکحا 
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عمجلا موی 

( عمج لیذ  همان ، تغل  . ) تسا هفرع  زور  َج ) ْل  ) 

جحلا موی 

ص175) ش2 ، جح ، تاقیم  . ) تسا نابرق  دیع  زور  یلقن  هب  ّج ) َح  ل  ) 

ربکالا جحلا  موی 

ربکا جح  (ك )

هبصحلا موی 

بیصحتلا موی  ك )  ) نامه ِب ) َح  ل  ) 

سوئرلا موی 

دنزپ یم  ار  هدش  رحن  حبذ و  تاناویح  ياهرس  زور  نیا  رد  نایجاح  هک  نآ  تهج  هب  دنیوگ  ار  هجح  يذ  مهدزای  زور  رقلا » موی   » ای ُء ) ُّر  ) 
ص 30) ج 4 ، لوسر ، ترضح  خیراوتلا ، خسان  ص 224 ؛ ج 6 ، یسانش ، ماما  . ) دنروخ یم  و 

ردصلا موی 

( ردص لیذ  همان ، تغل  هب  هجوت  اب   ) رحن ياهزور  زا  مراهچ  زور  َد ) َّص  ) 

هفرعلا موی 

یم مالـسلا ) هـیلع   ) داجـس ترــضح  و  دـننک . یم  فوـقو  تاـفرع  رد  ناـیجاح  هـک  يزور  دـنیوگ . ار  هـجح  يذ  مـهن  زور  ِف ) َر  َع  ْل  ) 
ار توفع  هدرتسگ و  نآ  رد  ار  تتمحر  يا و  هتـشاد  گرزب  یمارگ و  فیرـش و  ار  نآ  هک  تسا  يزور  هفرع ، زور  نیا  ادـخ  راب  :» دـیامرف

همجرت هیداجـس ، هلماک  هفیحـص  « ) يا هدومرف  ناسحا  لضفت و  تناگدـنب  رب  نآ  ببـس  هب  هدرک و  رایـسب  نآ  رد  ار  تیاطع  هدومن و  ماعنا 
( . ص 340 مالسالا ، ضیف 

حتفلا موی 

هام مهد  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ترـضح  خیرات  لقن  قبط  يرجه . متـشه  لاس  رد  تسا  هکم  حتف  زور  دارم  َف ) ْل  ) 
. دندیسر هکم  هب  زور  هد  زا  دعب  دندومرف و  تکرح  هنیدم  زا  لاس  نیا  ناضمر 

ردقلا موی 

( . ش 29،ص 17 جح ، تاقیم   ) هجح يذ  مهدزاود  زور  َق ) ْل  ) 

رقلا موی 
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. سوئرلا موی  ك )  ) نامه ّر ) َق  ْل  )- 

هفلدزملا موی 

. دنتسه هفلدزم  رد  جاجح  هک  يزور  ِف ) َل  َد  ُم  ْل  ) 

دوهشم موی 

( . ج 2،ص 643 ناقتالا ، همان ؛ تغل  . ) هفرع زور  َم ) )

رحنلا موی 

. دننک ینابرق  ینم  رد  جاجح  هک  يزور  هجح . يذ  مهد  زور  َّن ) ) 

رفنلا موی 

ع) ( . ) قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنیوگ ار  ینم  زا  نایجاح  چوک  زور  َّن ) ) 

لوالا رفنلا  موی 

ص ج 6 ، یـسانش ، ماما  . ) دـننک یم  چوک  ینم  زا  هدـش  مامت  ناـشراک  جاـجح  هک  هجح  يذ  مهدزاود  زور  لوا . چوک  زور  َّو ) ْل ا  ِر  ّن  ) 
( . ص 829 رارسالا ، فشک  تسرهف  224 ؛

یناثلا رفنلا  موی 

زور نیا  رد  دـنا  هتفرن  ینم  زا  لوا  چوک  رد  هک  یجاـجح  هک  نآ  تهج  هب  دـنیوگ  ار  هجح  يذ  مهدزیـس  زور  مود . چوک  زور  ّث ) ِر  َّن  ) 
( . ص 829 رارسالا ، فشک  تسرهف  ص 224 ؛ ج 6 ، یسانش ، ماما  . ) دومن دنهاوخ  چوک 

روفنلا موی 

زور ینم و  زا  نایجاح  چوک  زور  رفن . ) لیذ  همان ، تغل   ) رفنلا موی  ُّن ) ) 

عبانم

.4 ( 1 ( ) مالسلا هیلع   ) داجس ماما  جح -  رارسا  . 3 مالسالا . ضیف  حرش  همجرت و  هغالبلا ، جهن  . 2 یسراف . ياه )  ) همجرت اب  دیجم ، نآرق  . 1
حوتفلاوبا نانجلا  ضورلا  ریـسفت  . 6 یسراف . همجرت  یسربط  خیـش  نایبلا  عمجم  ریـسفت  . 5 یناشاک . هللا  حتف  الم  نیقداصلا -  جـهنم  ریـسفت 

.10 یشرق . ربکا  یلع  دیـس  نآرق  سوماق  . 9 یغالب . تجحلادبع  دیس  ریـسافتلا  هجح  . 8 يزاریش . مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  . 7 يزار .
ةرئاد . 13 ققحم . رقاب  دمحم  رتکد  نآرق  گنهرف  رد  دئارفلا  ةرئاد  . 12 یغالب . ردص  نآرق  صصق  . 11 یلئازخ . دمحم  رتکد  نآرق  مالعا 

.15 يرئاح . يدهم  رتکد  همجرت  یطویس  نیدلا  لالج  نآرقلا  مولع  یف  ناقتالا  . 14 ینارعش . نسحلاوبا  ازریم  جاح  نآرق  تاغل  فراعملا 

. یسلجم همالع  بولقلا  ةویح  . 17 یلماع . نوتاخ  نبا  نیعبرا  حرش  . 16 تعیرش . داوج  دمحم  رتکد  راربالا  ةدعو  رارسالا  فشک  تسرهف 
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رتکد لوصا  هقف و  يداـبم  . 20 یمق . سابع  خیـش  جاح  نانجلا  حـیتافم  . 19 یناود . یلع  هـمجرت  یلـسجم ج 13  همالع  راونالا  راـحب  . 18
رتکد ضیف  اـضریلع  رتکد  همجرت  یکم  نب  دـمحم  هعمل  . 22 ینارعـش . حرـش  همجرت و  یلح  همالع  نیملعتملا  ةرـصبت  . 21 ضیف . اضریلع 

یلح همالع  هرصبت  حرش  همجرت و  . 24 يراوزبس . رقاب  دمحم  دیس  هوژپ  شناد  یقت  دمحم  همجرت  یـسوط  خیـش  هیاهنلا  . 23 بذهم . یلع 
رقاب دمحم  هللا  تیآ  کسانم ) جح و  يامنهار   ) ماکحا ج 3 صوصن  نید و  عورف  كرادم  اب  یسراف  هقف  . 25 نیدجملاوذ . نیدباعلا  نیز 

حیضوت . 29 یناتـسیس . هللا  تیآ  جح  کسانم  . 28 ییوخ . هللا  تیآ  جـح  کسانم  . 27 ینیمخ . ماما  جـح  کسانم  هصالخ  . 26 يا . هرمک 
. یناگیاپلگ هللا  تیآ  هرمع  ماکحا  جـح و  کسانم  . 31 یناگیاپلگ . هللا  تیآ  جـح  ماکحا  بادآ و  . 30 يدورهاش . هللا  تیآ  جح  کسانم 

هللا تیآ  هرمع  ماـکحا  . 33 یناـگیاپلگ . هللا  تیآ  هثعب  جـح  هماـنرب  . 32 جـح . تایعقاو  رارـسا و  هراـبرد  یلبـش  اـب  ماـما  يوگ  تفگ و  . 1
.36 يدوبهب . رقاب  دمحم  نارق  هرمع  بادآ  . 35 یناجریس . یتمحر  دمحم  هرمع  جح و  . 34 یناگیاپلگ . يراختفا  یلع  شراگن  یناگیاپلگ 
.39 یناگیاپلگ . يراختفا  یلع  دـیناوخب  جـح  زا  لبق  . 38 نارظن . بحاص  زا  یعمج  جـح  باـتک  . 37 یقداص . جح  هلدا  کسانم ، رارـسا ،
.42 یهلا . تیآ  داوج  دمحم  تیبلا  جح  . 41 يرلگیب . نسح  نآ  رارسا  جح و  ماکحا  . 40 یناهفصا . یخرسهد  يوسوم  جح  لامعا  باوث 
. ینیسح هاش  نیدلارصان  رتکد  هبعک  . 44 ربهر . یقت  دمحم  ادـخ  هناخ  نارئاز  اب  هارمه  . 43 یهیقف . رغـصا  یلع  متفر  نم  هک  روط  نآ  جح 

نیسح دمحم  جح  کسانم  شزومآ  . 47 هداز . حالف  نیـسح  دمحم  جاجح  روصم  يامنهار  . 46 ناـیرفعج . لوسر  يرقلا  ما  يوس  هب  . 45
هنیدـم همظعم و  هکم  رد  جاجح  روصم  ياـمنهار  . 49 نایرفعج . لوسر  هنیدـم  هکم و  یمالـسا  راثآ  . 48 روپ . يدـهم  دومحم  هداز  حالف 

رفعج دیـس  همجرت  زولق  نیدلازع  ادخ  هناخ  هار  رد  . 51 يدورهاش . یلع  لآ  ینیسح  داوج  دیـس  نیمرحلا  بادآ  . 50 ینادجو . رفعج  هبیط 
هکم یمالـسا  راثآ  خیرات و  . 54 باحس . مساقلاوبا  جح  رارسا  هفـسلف و  . 53 يدابآ . ءایض  دومحم  دیـس  لماکت  همانرب  جح  . 52 يدیهش .
نیسح هبیط  هنیدم  همظعم و  هکم  ییایفارغج  خیرات  . 56 ولناچ . هرق  نیسح  رتکد  نیفیرش  نیمرح  . 55 نادئاق . رغصا  هرونم  هنیدم  همظعم و 
يداه دمحم  رتکد  هکم  خـیرات  . 58 هیئوکـشک . ینیـسح  دمحم  دیـس  نآرق  هاگدید  زا  جح  هبعک و  هب  یعامتجا  یـشرگن  . 57 هدازدامع .

. یفجن رقاب  دمحم  دیس  یسانش  هنیدم  . 60 ولناچ . هرق  نیسح  رتکد  همجرت  هتسر  نبا  هسیفنلا  قالعالا  . 59 يدنوخآ . نسحم  همجرت  ینیما 
رفس . 63 یقایس . ریبد  دمحم  دیس  رتکد  شـشوک  هب  تیاده  یلقیدهم  هکم  همان  رفـس  . 62 يدیهش . رفعج  دمحم  دیس  رتکد  نایـشرع  . 61

دمحم ششوک  هب  . ) روپ نیزو  ردان  ششوک  هب  ورسخ  رصان  همانرفـس  . 64 یکباتا . زیورپ  همجرت  ریبج  نب  دمحا  نب  دـمحم  ریبج  نبا  همان 
ثدحم دمحا  قاشع  هاگداعیم  . 67 یناخ . دـمحم  اضریلع  هلبق  نایهار  اب  . 66 يرافغ . میهاربا  نیفیرـش  نیمرح  يامنهار  . 65 یقایس ) ریبد 

هرونم هنیدم  . 70 يراگدای . يدهملادبع  رتکد  دـییایب  هکم  هب  ام  اب  . 69 ینسح . ربکا  یلع  یحو  نیمزرس  نکاما  رد  يریـس  . 68 یناسارخ .
لوط رد  يوبن  فیرش  دجـسم  هعـسوت  ریمعت و  . 71 یقمـسو . هقیدص  همجرت  یفطـصم  یعمل  حـلاص  يرامعم  ثاریم  ینارمع و  تالوحت 
اـضر دیـس  یناسارخ  ییابع  دـمحم  ناریو  ياه  هنیجنگ  . 72 یتیآ . دـمحملادبع  همجرت  يراصنالا  رداقلادـبع  نسح  دـمحم  یجان  خـیرات 

يدقاو تاقبط  . 75 یسراف . همجرت  یسلجم  همالع  ریدغلا  . 74 يراختفا . دمحم  جح  همانگنهرف  لئاسم و  زا  يا  هدیزگ  . 73 بسن . ینیسح 
خیرات . 78 رهپـس . یقت  دمحم  ازریم  خیراوتلا  خسان  . 77 هدازدامع . مالسا ج 1  لصفم  خیرات  . 76 یناغماد . يودهم  دومحم  رتکد  همجرت 

يدوعسم بهذلا  جورم  . 80 مالک . رهاوج  یلع  همجرت  نادیز  یجرج  مالسا  ندمت  خیرات  . 79 یتیآ . میهاربا  دمحم  رتکد  مالسا -  ربمایپ 
همجرت يدوعـسم  فارـشالا  هیبنتلا و  . 82 یتـالحم . یلوسر  همجرت  یناهفـصا  جرفلاوبا  نییبلاـطلا -  لـتاقم  . 81 هدـنیاپ . مساقلاوبا  همجرت 

هلاسر . 86 يرهطم . یضترم  هقف  هقف ، لوصا  . 85 یناود . یلع  یباهو  هقرف  . 84 یمق . سابع  خیش  جاح  لامآلا  یهتنم  . 83 هدنیاپ . مساقلاوبا 
ماما . 88 راشفا . جریا  مامتها  هب  يرخطصا  میهاربا  قحـساوبا  کلامم  کلاسم و  . 87 يزاریـش . رازآ  یب  میظنت  همجرت و  ینیمخ  ماما  نیون 
ربکا یلع  هماـن  تفل  . 90 ینیـسح . دمحم  دیـس  یمالـسا  قوقح  رد  یلام  ياه  تازاجم  . 89 ینارهط . ینیسح  نیسح  دمحم  دیس  یـسانش 

.94 یـسیفن . ربکا  یلع  رتکد  یـسیفن  گـنهرف  . 93 حایـس . دـمحا  عماج  گنهرف  . 92 نیعم . دـمحم  رتکد  یـسراف  گـنهرف  . 91 ادخهد .
نیدـلا ثایغ  تاغللا  ثایغ  گنهرف  . 96 يوتت . یندم  نیسح  دیـشرلادبع  يدیـشر  گنهرف  . 95 داش . )  ) هاشداپ دـمحم  جاردـننآ  گنهرف 
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گنهرف . 99 يداجـس . رفعج  دیــس  رتـکد  یمالــسا  فراـعم  گـنهرف  . 98 يداجــس . رفعج  دیــس  رتـکد  موـلع  گـنهرف  . 97 يروـپمار .
ةریاد . 101 يداوج . دیـس  جاح  ردص  دمحا  عیـشت -  فراعملا  ةریاد  . 100 يدارم . رغصا  یلع  يراتخم  نیسح  دمحم  یهقف  تاحالطـصا 

جـح و همانگنهرف  . 103 و )...  ) بحاصم نیـسحمالغ  یـسراف  فراعملا  ةریاد  . 102 يدرونجب . يوسوم  مظاک  یمالـسا  گرزب  فراـعملا 
دیـس فیراعم  فراعم و  . 105 یجتلم . يدهم  ادـخ  هناخ  هب  رفـس  زا  شیپ  ياه  ینتـسناد  گنهرف  . 104 يزیرهم . هطوبرم  نکاـما  هرمع و 

دمحم رتـکد  قوقح -  يژوـلونیمرت  رد  طوـسبم  . 107 یمق . یعقرب  ربـکا  یلع  دیـس  ناروشناد  ییاـمنهار  . 106 یتشد . ینیسح  یفطـصم 
هجوت ًافطل  جح . تاقیم  ( 1  ) همانلصف . 110 تاعالطا . يرهـشمه و  همانزور  . 109 مالسا . بتکم  همانهام  . 108 يدورگنل . يرفعج  رفعج 

مک و یب  لـقن  ینعم  هب  عـبنم  رکذ  . 3 دـشاب . هدـشن  رکذ  لـماک  روـط  هب  نآرق  هیآ  تسا  نکمم  هب 2 . دـینک  عوـجر  ك > ) . ) 1 دییامرف :
هک يرگید  ددعتم  عبانم  و  . 1 هدش . طبض  روسکم  یسراف  لوادت  هب  انب  هملک ، رخآ  رد  ه )  ) لبق ام  فرح  . 4 دشاب . یمن  عبنم  نآ  زا  تساک 

. تسا هدش  هراشا  نتم  رد  اهنآ  زا  یخرب  هب 

ریوصت هنییآ  رد  جح 

لامعا

عتمت هرمع  لوا :  هلحرم 

عتمت هرمع  هناگ  لامعا 5 

هورم افص و  یعس  -a31.png 4 ^ عتمت هرمع  فاوط  زاـمن  -a30.png 3 ^ عتمت هرمع  فاوط  -a00.png 2 ^ عـتمت هرمع  مارحا  -1
a35.png : ^ ای  a34.png ^ عتمت هرمع  ریصقت  - a32.png 5 ^ عتمت هرمع 

عتمت جح  مود :  هلحرم 

عتمت جح  هناگ  لامعا 13 

هبقع هرمج  یمر  -a015.png 4 ^ مارحلا رعـشم  رد  فوـقو  -a14.png 3 ^ تاـفرع رد  فوقو  -a36.png 2 ^ هـکم رد  مارحا  -1
هناگ تارمج 3  یمر  -a23.png 8 ^ ینم رد  هتوــتیب  -a18.png 7 ^ ریـصقت اـی  قلح  -a17.png 6  ^ ینابرق -a16.png 5^
عتمت جـح  هورم  افــص و  یعــس  -a20.png 11 ^ عـتمت جـح  فاوـط  زاـمن  -a19.png 10 ^ عـتمت جـح  فاوـط  -a24.png 9^

a20.png ^ عتمت جح  اسن  فاوط  زامن  -a22.png 13 ^ عتمت جح  ءاسن  فاوط  -a21.png 12^

مارحا تامّرحم 

نز درم و  نیب  كرتشم  تامرحم 

تنیز يارب  ندرک  تـسد  هـب  رتـشگنا  ^ a3.png 3 ـ  هـنیآ رد  ندرک  هاــگن  ^ a2.png 2 ـ  تاـّیرطع شوـخ و  يوـب  زا  هدافتـسا  1 ـ 
زا نوخ  ندروآ  نوریب  و^ a7.png 7 ـ  ــ ندودز م ^ a6.png 6 ـ  ندب هب  ندیلام  نغور  ^ a0.png 5 ـ  نتسب انح   - a4.png 4^
ـ  a11.png 11 ^ مرح هایگ  تخرد و  ندـنک  ^ a10.png 10 ـ  نادند ندیشک  ^ a9.png 9 ـ  نتفرگ نخان  ^ a8.png 8 ـ  ندب

^ a38.png 15ـ ندیشک همرس  يرگید 14 ـ ای  دوخ  يارب  نتـسب  دـقع  شزیمآ 13 ـ ^ a37.png 12 ـ ییارحـص ناویح  ندرک  راکش 
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ای نتشک  ^ a39.png 19 ـ نتشاد رب  رد  حالس  نآ 18 ـ يارب  نتشاذگ  همکد  مارحا و  ياه  هماج  ندز  هرگ  قوسف 17 ـ ندرک 16 ـ لادج 
a40.png ^ ندب رد  نکاس  ناروناج  نتخادنا  نوریب 

نایاقآ صوصخم  تامرحم 

a41.png ^ نداد رارق  رس  رب  هیاس  ندرک 4 ـ  انمتسا  ^ a26.png 3 ـ  هتسب ور  شفک  ندیشوپ  ^ a27.png 2 ـ  اپ يور  ندناشوپ  1 ـ 
a25.png ^ هتخود سابل  ندیشوپ  ^ a42.png 6 ـ  رس ندیناشوپ  5 ـ 

ناوناب صوصخم  تامّرحم 

a13.png ^ تروص ندناشوپ  ^ a12.png 2 ـ  رویز ندیشوپ  1 ـ 

نکاما

هرّونم هنیدم  هکّربتم  نکاما 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا بارحم   b1.png ( ^ هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  ربـنم   a29.png ( ^ هلآو هیلع  هللا  یلص  ) یبّنلا دجـسم 
عیقب مرح   b5.png ( ^ مالـسلا اـهیلع  ) همطاـف ترــضح  هناـخ   b4.png ^ لـیئربج ماــقم   b3.png ^ هرّوــنم هــضور   b2.png^

b10.png ( ^ مالسلا هیلع  ) یلع دجـسم   b9.png ^ حتف دجـسم   b8.png ^ دُحا ناتـسربق   b7.png ^ هعمجلا دجـسم   b6.png^
ای همامغ  دجـسم   b13.png ^ نیتلبقلاوذ دجـسم   b12.png ( ^ هللا همحر  ) ناملس دجـسم   b11.png ( ^ مالسلا اهیلع  ) همطاف دجـسم 
b17.png ^ اُبق دجـسم   b16.png ^ هرجش دجـسم   b15.png ^ هلهابم دجـسم   b14.png ( ^ هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) یبـّنلا یّلـصم 

b18.png ^ هباجالا دجسم 

همّرکم هّکم  هکربتم  نکاما 

یقارع نکر   m4.png . ^ تسا بوصنم  نآ  رد  دوسألا  رجح  هک  یقرـش : نکر   m3.png ^ هبعک ناکرا   m1.png ^ مارحلا دجسم 
. یــسر یم  نآ  هـب  يرذـگ  یم  هـک  لیعامــسا  رجِح  زا  فاوـط  رد  یبرغ : نـکر   m5.png . ^ دراد رارق  هـبعک  رد  زا  دـعب  یلامــش ، اـی 
دـشاب و یم  هبعک  رد  لباقم  ینامی  نکر  کیدزن  مَزَْتُلم :  m7.png ^ تسا فورعم  ینامی  نکر  ماـن  هب  هک  یبونج : نکر   m6.png^
. دـنرب یم  هانپ  اج  نادـب  ناراکهانگ  هک  تسا  یناـکم  نآ  تسا و  مزتلم  ناـمه  راجَتْـسُم :  m9.png . ^ تسا رافغتـسا  اعد و  ياج  اـجنآ 
. تسا رافغتساو  عّرضت  ياجو  تمحر  لوزن  ّلحم  اجنآو  هتفرگ ، رارق  لیعامسا  رجِح  فرط  رد  هبعک  يالاب  تمحر : نادوان   m8.png^

یم شـالت  مدرم  اـج  نیا  رد  نوچ  دـنا  هدـیمان  میطحو  دراد ، رارق  دوسـألا  رجحو  هبعک  برد  نیب  هک  تسا  یّلحم  میِطَح :  m10.png^
هب يراوید  اب  هریاد  مین  لکـش  هب  تسا  ییاـنب  لیعامـسا : رجِح   m11.png . ^ دنروآ یم  راشف  رگیدـکیبو  هدومن  رجح  مالتـسا  ات  دـننک 
یم اج  نآ  رد  ترضح  نآ  ردام  رجاه ، لیعمـسا و  ترـضح  ربق  و  دراد ، رارق  هبعک  یلامـش  بناج  رد  هک  رتمیتناس  رتم و 30  کی  عافترا 

کیدزن رد  تسا  یلحم  میهاربا  ماقم   m12.png . ^ تسا اج  نآ  رد  مه  مالـسلا ) مهیلع  ) ایبنا زا  یعمج  روبق  تایاور  ضعب  ربانبو  دشاب ،
ترضح دوش  یم  هتفگ  هک  دراد ، رارق  یگنس  نآ  رد  و  هدش ، هطاحا  هشیـش  اب  هک  کچوک  يدبنگ  ياراد  رتم ، دودح 13  هلصاف  هب  هبعک ،

جاجح دشاب ، یم  ادیپ  نآ  رد  شکرابم  ياهاپ  رثاو  تسا ، هدرک  توعد  ادخ  ّجح  هب  ار  مدرمو  هداتـسیا ، نآ  رب  مالّـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا 
ریز رد  دوخ  فطل  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یبآ  هاچ  مان  مزمز   m13.png . ^ دـنروآ یم  ياجب  ماقم  نیا  تشپ  ار  دوخ  فاوط  زامن  مرتحم 
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دروم زین  نآ  بآ  ًالعفو  هدیدرگ ، یبوریالو  تَّمرم  اهراب  ثداوح ، دمآ  شیپ  خیرات و  لوط  رد  و  تخاس ، يراج  لیعامـسا  ترـضح  ياپ 
خیرات لوط  رد  و  تسا ، هدوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ّیبن  ّصاخ  هّجوت  دروم  نآ  بآ  و  دریگ ، یم  رارق  مارحلا  هللا  تیب  جاّجُح  هدافتسا 

ار مزمز  بآ  هنیدم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  تسافش  بجوم  كرابم و  مزمز ، بآ  دنا . هتسج  یم  كّربت  نادب  نینمؤم  مالـسا 
ِّلُک ْنِمًاءافِـشَو  ًاعِـساوًاقْزِرَو  ًاِعفانًاْملِع  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا  : » وگب يدیـشون ، مزمز  بآ  زا  یتقو  هدش : دراو  تیاور  ردو  دـندومرف . یم  تساوخرد 

رد هورمو  یقرش  بونج  تمس  رد  افص  هورم  افـص و   m14.png . ^ تسا بحتسم  فاوط  زامن  زا  دعب  مزمز  بآ  ندیـشون  مْقُـسَو .» ءاد 
افص یکیدزن  رد  مارحلادجسم و  یقرش  لامش  رد  بلاط  یبا  بعش  بلاط  یبا  بعِش   m15.png . ^ دنراد رارق  هبعک  یقرش  لامش  تمس 

بلطملادبع مشاه و  ینب  نادناخ  تسا . مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تدالو  ّلحم  و  هدـش ، عقاو  هورمو 
دجسم  m16.png . ^ دندش يداصتقا  هرـصاحم  لاس  هس  دودح  ناکرـشم  طسوت  تثعب  زا  سپ  دنا و  هدرک  یم  یگدنز  ناکم  نیمه  رد 

هللا یلـص  ) مرکا لوسر  هک  ارِح  ِراغ  مان  هب  دـشاب  یم  يراغ  نآرد  و  هکم ، رهـش  لخاد  رد  تسا  یهوک  مسا  رونلا  لبج   m2.png ^ ّنِج
رد 27 هکنیا  اـت  تفاتـش ، یم  نآ  يوـس  هب  یتـصرف  ره  رد  و  تخادرپ ، یم  دـنوادخ  تداـبع  رّکفت و  هب  نآ  رد  تثعب  زا  لـبق  هلآو ) هـیلع 
. دش ثوعبم  تّوبن  هب  ترضح  نآ  َقَلَخ "  يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرِقا  قلع "  هروس  تایآ  ندروآ  ابو  دش ، لزان  ترضح  نآ  رب  لیئربج  بجر ،

تامحز دای  رود  هار  زا  ترـضح  نآ  ترایز  ندـناوخو  زامن  تعکر  ود  ندـناوخ  اـب  يدـش ، ارح  راـغ  ندـید  هب  ّقفوم  رگا  تسا  بساـنم 
رد ًابیرقت  هّکم ، رهش  نییاپ  رد  هک  تسا  یهوک  رَْوث  هوک   m17.png . ^ يراد یمارگ  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  ياسرف  تقاط 
رد هنیدم  بناج  هب  ترجاهم  تقو  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هک  تسا  يراغ  هوک  نآ  رد  هدش ، عقاو  مارحلادجسم  یخـسرف  ود 
m18.png . ^ تسا هدرک  لوزن  نآ  رد  ینامز  فانم  دبع  نب  روث  هک  تهج  نآ  زا  ، دنا هدیمان  رّوثلا  لبج  ار  هوک  نیا  و  دندش ، ناهنپ  نآ 
. دراد رارق  اـنم  رد  تـسا و  تمظعاـب  رایــسب  دــجاسم  زا  ْفـیَخ  دجــسم   m20.png ( ^ مارحلارعـشم  ) هـفلَدُزم  m19.png ^ تاـفَرَع
رد رگید  تیاور  هب  هفحُج و  یلیم  هس  رد  مخ  ریدـغ  مخ  ریدـغ  دجـسم   m23.png ^ هاگنابرق  m22.png ^ تارمج  m21.png^

. تسا  m25.png ^ ءاوبَا  m24.png . ^ تسا هدش  عقاو  نآ  یلیم  ود 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 
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تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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