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(1386  ) دیلقت مظعم  عجارم  ياواتف  اب  قباطم  هدرفم  هرمع  کسانم 

باتک تاصخشم 

 - 1343 یضترم ، يدورهاشيوسوم ، هسانشرس : 
. يدورهاشيوسوم یضترم  میظنت  هیهت و  ( / 1386  ) دیلقت مظعم  عجارم  ياواتف  اب  قباطم  هدرفم  هرمع  کسانم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
191 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

0-138-540-964-978: لایر  13000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. اهاوتف هرمع --  جح  عوضوم : 
. هیلمع هلاسر  يرفعج --  هقف  عوضوم : 

. هرمع جح  عوضوم : 
. جح عوضوم : 

BP188/92/م8م8 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/357 ییوید :  يدنب  هدر 

1286426 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
1 ص :
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راتفگشیپ

مدع کسانم و  عورف  ماکحا و  لئاسم ، زا  یهاگآان  تسا . هضیرف  نیا  کسانم  ماکحا و  هب  یبایتسد  هرمع ، جـح و  رفـس  رد  زاین  نیرتمهم 
هَّللا تیب  زیزع  نارئاز  يارب  هجیتن  رد  اهناوراک و  مرتحم  نویناحور  يارب  یتالکشم  نیقی  هب  دیلقت ، ماظع  عجارم  ياواتف  فالتخا  زا  عالطا 

ياهنوگهب دوش ؛ لابند  مئاد  روطهب  هتـسویپ و  دیاب  هرمع ، جـح و  ماکحا  کسانم و  شزومآ  ساسا ، نیارب  تشاد . دـهاوخ  لابندهب  مارحلا 
. درواین دیدپ  یلکشم  عجارم  ياواتف  رییغتای  عالطا و  مدع  هک 

تهج هب  هرمع ، رد  هژیوهب  نآ ، هب  زاـین  هداد و  صاـصتخا  دوـخ  هب  ار  کـسانم  بتک  زا  ياهدـمع  شخب  هک  جـح  ماـکحا  نـیا ، رب  هوـالع 
نآ رب  ار  ام  دشابیم ) جـح  نامز  ربارب  زا 6  شیب  هک  ) نارئاز ترثک  و  تسا ) لاـس  زا  هاـم  دودـح 9  لماش  هک  ) مسوم نامز  ندوب  ینالوط 

. مینک مارحلا  هَّللا  تیب  نارئاز  یناحور و  نازیزع  میدقت  رضاح  هعومجم  تروص  هب  هدومن ، ادج  جح  زا  ار  هرمع  ماکحا  ات  تشاد 
: دوش هجوت  تاکن  نیا  هب  تسا  هتسیاش  نآ ، زا  هدافتسا  زا  شیپ 

. تسا هرس  سدق  ینیمخ  ماما  ترضح  موحرم  ياّشحم  کسانم  زا  رضاح ، نتم  - 1
ماجنا تارـضح  نآ  ِدوخ  يوس  زا  حالـصا  رییغت و  هک  يدراوم  زجهب  تسا ؛ کسانم  نامه  زا  هتفرگرب  زین  دیلقت  ماظع  عجارم  یـشاوح  - 2

. تسا هدش  هدوزفا  نادب  تاحالصا  نیرخآ  هتفرگ و 
. دشاب ناسآ  لهس و  نآ  هب  یسرتسد  ات  هدمآ  مظنم  هدش و  يدنب  هتسد  تروصهب  دیلقت  ماظع  عجارم  یشاوح  - 3

دییأت دروم  اهنآ  ِلصا  و  هدشن ، یفّرصت  یشاوح ، نتم و  لصا  رد  هکنیا ، هب  هجوت  اب  - 4
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. دشن ساسحا  دّدجم  هیدییأت  نتفرگ  يارب  یترورض  اذل  هدوب ، دیلقت  ماظع  عجارم 

، يواتفلا عماج  باتک  نینچمه  کسانم و  باتک  زا  لئاسم ، یناشن  ناگدـننک ، هعلاطم  رتشیب  نانیمطا  یلـصا و  عباـنم  هب  یباـیتسد  يارب  - 5
. تسا هدش  هدروآ  هلأسم  هرامش  اب  هارمه  لاؤس ،) «) س  » و هلأسم ) «) م  » زمر اب  هلأسم  ره  نایاپ  رد 

: زا دناترابع  هدمآ ، اهنآ  ياواتف  باتک ، نیا  رد  هک  دیلقت  ماظع  عجارم  یماسا  - 6
هرس سدق  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هَّللاۀیآ  ترضح  کسانم  نتم 

هللا همحر  یئوخ  مساقلاوبا  دیس  یمظعلا  هَّللاۀیآ 
هللا همحر  یناگیاپلگ  اضردمحم  دیس  یمظعلا  هَّللاۀیآ 

هللا همحر  ینارکنل  لضاف  دمحم  یمظعلا  هَّللاۀیآ 
هللا همحر  يزیربت  داوج  یمظعلا  هَّللاۀیآ 

تجهب یقت  دمحم  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ 
ياهنماخ یلع  دیس  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ 
یناتسیس یلع  دیس  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ 

یفاص هَّللا  فطل  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ 
يزاریش مراکم  رصان  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ 
ینادمه يرون  نیسح  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ 

تمدـخ مارحلا  هَّللا  تیب  نارئاز  هب  مّلعت ، میلعت و  هار  رد  هـک  ار  نارورـس  نازیزع و  هـمه  نوزفا  زور  قـیفوت  یلاـعت  دـنوادخ  زا  ناـیاپ ، رد 
. میامنیم رکشت  ریدقت و  رثا  نیا  ندناسر  رمث  هب  رد  نایققحم  اضر  ياقآ  باطتسم  بانج  دنمجرا  لضاف  شالت  زا  مراتساوخ و  دننکیم 

« َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِنَأ  ْمُهاوْعَد  ُرِخآ  َو  »
يدورهاش يوسوم  یضترم  دیس 

1387 ش. / 2 / 1 1429 ق /. یناثلا ، عیبر   13 هسدقملا ، مق 
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هدرفم هرمع  لّوا : لصف 

هدرفم هرمع 
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سپـس دهد  ماجنا  ار  نآ  زامن  هرمع و  فاوط  هدمآ و  هکم  هب  دوش و  مرُحم  هدرفم  هرمع  تین  هب  هک  تسا  نآ  هدرفم  هرمع  تروص  م - [ 1]
کسانم م 175) .) دروآ اجب  ار  نآ  زامن  اسن و  فاوط  نآ  زا  دعب  دشارتب و  رس  ای  دنک و  ریصقت  هداد و  ماجنا  ار  هورم  افص و  نیب  یعس 

: زیچ دنچ  رد  رگم  درادن  قرف  تروص  رد  عتمت  هرمع  اب  هدرفم  هرمع  م - [ 2]
هدرفم هرمع  رد  یلو  تسین (1)  زیاج  ندیـشارت  رـس  دریگب و  دیاب  دوخ  نخان  ای  وم  زا  ینعی  دنک  ریـصقت  دـیاب  عتمت  هرمع  رد  هک  نآ  لوا :

کسانم م 176) .) ریصقت ندیشارت و  رس  نیب  تسا  ّریخم (2) 
. دراد هدرفم  هرمع  رد  درادن و  ءاسن  فاوط  عتمت  هرمع  رد  هک  نآ  مود :

کسانم م 176) )
زیاج تسا و  لحلا (3)  یندا  هدرفم  هرمع  تاقیم  دـیآیم و  نآ  رکذ  هک  تسا  هناگجنپ  تیقاوم  زا  یکی  عتمت  هرمع  تاـقیم  هک  نآ  موس :

کسانم م 176) .) دوش مرحم  هناگجنپ  تیقاوم  زا  یکی  زا  تسا 

تسین يزجم  و  لضاف : هَّللاۀیآ  - 1

تسا لضفا  قلح  و  تجهب : هَّللاۀیآ  - 2

دهاوخب دـشاب و  هکم  رد  فلکم  رگا  تسا و  عتمت  هرمع  تیقاوم  ناـمه  هدرفم  هرمع  مارحا  یناتـسیس : ییوخ ، يزیربـت ، ماـظع  تاـیآ  - 3
هرمع تاقیم  دـشاب ، مرح  رد  رگا  تجهب : هَّللاۀـیآ  . ددـنبب مارحا  لحلا  یندا  رد  هدـش و  جراـخ  مرح  زا  تسا  زیاـج  دروآ  اـجب  هدرفم  هرمع 

نآ هب  رورم  تروص  رد  تسا  هناگجنپ  تیقاوم  دشاب  مرح  جراخ  رگا  تسا و  لحلا  یندا  هدرفم 
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ماجنا اههام  مامت  رد  ناوتیم  ار  هدرفم  هرمع  یلو  دوش  عقاو  هجحلايذ ) هدـعقلا و  يذ  لاوش - ) جـح ياههام  رد  دـیاب  عتمت  هرمع  مراـهچ :

يواتفلا م 9) عماج  ) تسا بجر  هام  اهنآ  لضفا  داد و 
دشابیم و میعنت  هیبیدـح و  هنارعج و  نآ  عضاوم  لضفا  هدوب و  لحلا  یندا  تسا  هکم  رد  هک  یـسک  يارب  هدرفم  هرمع  مارحا  لحم  م - [ 3]
کسانم م 175 و .) دمآ دهاوخ  فلتخم  لئاسم  رد  هک  یلیـصفت  هب  تسا (1)  هناگجنپ  تیقاوم  زا  یکی  دـیآیم  نوریب  زا  هک  یـسک  يارب 

229 و 226)
ریـصقت هک  نآ  زا  دعب  تسا و  مارح  مرحم  رب  هک  ییاهزیچ  عیمج  وا  رب  دوشیم  مارح  دـش ، هدرفم  هرمع  مارحا  هب  مرُحم  هک  یـسک  م - [ 4]

لالح وا  رب  مه  نز  دروآ  اـجب  شزاـمن  اـب  ار  ءاـسن  فاوط  هک  نآ  زا  دـعب  نز و  رگم  دوشیم  لـالح  وا  رب  زیچ  همه  دیـشارت ، رـس  اـی  درک 
کسانم م 180) .) دوشیم

زا دـعب  دوش و  مرحم  عتمت  هرمع  يارب  هتفر و  تاقیم  هب  ءاسن  فاوط  ماجنا  زا  لـبق  دـناوتیم  دروآیم  اـجب  هدرفم  هرمع  هک  یـسک  م - [ 5]
يواتفلا م 12) عماج  کسانم س 185 و  )(2) دهد . ماجنا  ار  ءاسن  فاوط  عتمت  هرمع  ماجنا 

هَّللاۀـیآ . تسا حیحـص  شاهرمع  دوش  مرحم  لحلا  یندا  زا  رگا  هدرفم ، هرمع  يارب  مراکم : یناـگیاپلگ ، لـضاف ، یفاـص ، ماـظع  تاـیآ  - 1
، يزیربـت ماـظع  تاـیآ  . تسا یفاـک  دراد  هدرفم  هرمع  دـصق  هک  یـسک  يارب  لـحلایندا  زا  مارحا  تاـقیم ، زا  زواـجت  تروص  رد  تجهب :

يارب لحلا  یندا  زا  دناوتیم  تسا  هدیسر  مرح  کیدزن  هب  هدرک و  روبع  تاقیم  زا  هکم ، لوخد  دصق  نودب  هک  یـسک  یناتـسیس : ییوخ ،
دوش مرحم  هدرفم  هرمع 

هَّللاۀیآ . دوش مرحم  هدرفم  هرمع  يارب  دناوتیم  هدرک ، كرت  ار  ءاسن  فاوط  عتمت ، جح  ماجنا  زا  سپ  هک  یسک  نینچمه  يرون : هَّللاۀیآ  - 2
ءاسن فاوط  ات  هک  تسا  نآ  طایتحا  لضاف : هَّللاۀـیآ  . تسا لاکـشا  ّلحم  هدرفم ، هرمع  ءاسن  فاوط  زا  لبق  دـیدج ، مارحا  تحـص  يزیربت :

هب مرحم  اسن  فاوط  ماجنا  زا  لـبق  رگا  دـنچ  ره  دوشن  مرحم  هدرفم  هرمع  اـی  عتمت  هرمع  يارب  هدادـن ، ماـجنا  ار  عتمت  جـح  اـی  هدرفم  هرمع 
دهد ماجنا  طایتحا  ربانب  ار  ءاسن  فاوط  اهنآ  مامتا  زا  سپ  یلو  تسین  لطاب  دش  جح  هرمع و 
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رگا هتفای ، دوبهب  اًلعف  دناهدینادرگزاب و  نطو  هب  ار  وا  دـنک و  مامت  ار  هرمع  هتـسناوتن  هدـش و  رامیب  هدرفم  هرمع  ءانثا  رد  هک  یـسک  م - [ 6]

دنک (1) و ریـصقت  شدوخ  یلو  دریگب  بئان  لامعا  ماجنا  يارب  دیاب  دنک ، تعجارم  دـناوتیمن  رگا  یلو  ددرگرب ، هکم  هب  دـیاب  دـناوتیم ،
. دوشیمن لالح  وا  رب  هدش  مارح  وا  رب  مارحا  هلیسو  هب  هچنآ  هدشن  ماجنا  لامعا  ات  دوش و  تاعارم  لامعا  ریاس  نآ و  نیب  بیترت 

عماج .) دیآیم اهنآ  لیـصفت  هک  تسا  قباس  لامعا  هداعا  مزلتـسم  ضورف ، ضعب  رد  بئان  ای  صخـش و  دوخ  هلیـسو  هب  لامعا  مامتا  رکذت :
کسانم س 184) هلأسم 13 و  يواتفلا ،

دریگب بئان  نآ  زامن  فاوط و  يارب  دـیاب  دوشن  كاپ  تسا  هکم  رد  هک  یتقو  ات  دوش و  ضئاح  هدرفم  هرمع  مارحا  زا  دـعب  نز  رگا  م - [ 7]
لبق هلأسم  مکح  دننام  نآ  مکح  هتـشگرب ، شنطو  هب  دـهد  ماجنا  ار  لامعا  هک  نآ  نودـب  هچنانچ  دـهدب و  ماجنا  شدوخ  ار  لامعا  هیقب  و 

يواتفلا م 14) عماج  کسانم س 189 - .) تسا
کسانم )(2) دوش . هدناوخ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  تشپ  نآ  زامن  دیاب  دراد و  ار  بجاو  فاوط  مکح  یبحتسم  هرمع  رد  فاوط  م - [ 8]

يواتفلا م 15) عماج  س 190 -
ماجنا دارفا  هب  لّدبت  دراوم  رد  جح  زا  دعب  هک  ياهدرفم  هرمع  بوجو  م - [ 9]

س 184) .) دروآ اجب  بئان  فاوط  زا  دعب  صخش  دوخ  دیاب  ار  فاوط  زامن  زین  و  یناتسیس : هَّللاۀیآ  - 1

تسا یلوا  ناکما  تروص  رد  دنچ  ره  تسین  مزال  ماقم  فلخ  يرون : هَّللاۀیآ  - 2
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کسانم س 192) )(2) ًافرع . دیامن  تردابم  دیاب  طایتحا  ربانب  تسا و  يروف (1)  دوشیم 

دهد ماجنا  ار  دوخ  لامعا  دناوتیمن  ضیح  ثودح  ای  ضرم  تلع  هب  هدرفم ، هرمع  يارب  نتـسب  مارحا  زا  دعب  دـنادیم  هک  یـسک  م - [ 10]
عماج کسانم س 193 - .) دریگب بئان  دـشاب ، نتفرگ  بیاـن  وا  هفیظو  رگا  ددـنبب و  مارحا  هدرفم  هرمع  يارب  دـناوتیم  دـیامن ، لـیمکت  اـی 

يواتفلا م 18)
تسا نآ  طایتحا  دورب  هکم  هب  دنک و  روبع  تاقیم  زا  ًاددجم  يرمق  هام  نامه  رد  دهاوخب  رگا  هداد  ماجنا  هدرفم  هرمع  هک  یـسک  م - [ 11]

يواتفلا م عماج  - 242 کسانم م 236 - )(3) دنکن . روبع  تاقیم  زا  مارحا  نودب  دوش و  مرحم  رگید  هدرفم  هرمع  يارب  ءاجر  دـصق  هب  هک 
(19

لیدبت دراوم  رد  رگم  تسین ، بجاو  نایناریا ، لثم  دنتـسه  رود  هکم  زا  رتشیب  ای  یعرـش  خسرف  هدزنأش  هک  یناسک  رب  هدرفم  هرمع  م - [ 12]
م 20) يواتفلا ، عماج  کسانم م 171 ، .) تسا هدمآ  جح  کسانم  رد  شلئاسم  هک  دارفا  ِجح  هب  عتمت  جح   (4)

دراو مارحا  اب  دوش  هکم  لخاد  دهاوخیم  هک  یسک  رب  تسا  بجاو  م - [ 13]

تسا جح  ّتیروف  دننام  هرمع  ّتیروف  یناتسیس : هَّللاۀیآ  - 1

تسا تردابم  بوجو  مدع  يوقا  هچرگ  يزیربت : هَّللاۀیآ  - 2

روبع تاقیم  زا  مارحا  نودـب  دـناوتیم  يرون : مراکم ، لضاف ، یناگیاپلگ ، یناتـسیس ، ياهنماخ ، ییوخ ، يزیربت ، تجهب ، ماظع  تاـیآ  - 3
هب لوخد  يارب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هدوب ، نارگید  زا  تباین  هب  وا  هدرفم  هرمع  رگا  یلب  دـناهدومرف : هفاضا  یناتـسیس  هَّللاۀـیآ  . دـنک

دنکن زواجت  تاقیم  زا  مارحا  نودب  ددنبب و  مارحا  مرح  ای  هکم 

دنهد و ماجنا  هدرفم  هرمع  نآ  زا  دعب  نکمت  تروص  رد  تسا  بجاو  دش  دارفا  جح  هب  لیدبت  اهنآ  هفیظو  رگا  یلو  یناتـسیس : هَّللاۀـیآ  - 4
تسا يروف  نآ  بوجو  دعب  لاس  رد  دشن  لاس  نآ  رد  رگا 
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هدرفم هرمع  تسا  بجاو  دوش  هکم  دراو  دـهاوخیم  تسین و  جـح  تقو  رگا  دـشاب و  هتـشاد  جـح  اـی  هرمع  تین  دـیاب  مارحا  يارب  دوش و 

کسانم م 172) .) دنتسه ینثتسم  هورگ  دنچ  مکح  نیا  زا  دهد و  ماجنا 
کسانم م 172) .) دنوشیم جراخ  نآ  زا  دنوشیم و  هکم  دراو  دایز  هک  تسا  نیا  ناشلغش  هک  یناسک  - 1

تعجارم هـکم  هــب  عــتمت  هرمع  زا  هاـم (1)  کـی  نتــشذگ  زا  لـبق  دـنوش و  جراـخ  هـکم  زا  عـتمت  جـح  ماـجنا  زا  دــعب  هـک  یناـسک  - 2
کسانم س 241) .) دنیامن

زا مارحا  نودب  هام  کی  زا  رتمک  هلـصاف  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا  هدـش  جراخ  هکم  زا  هداد و  ماجنا  هدرفم  هرمع  هک  یـسک  م - [ 14]
کسانم م 229 س 242) )(2) دوش . مرحم  رگید  هدرفم  هرمع  يارب  ًءاجر  دنکن و  زواجت  تاقیم 

کسانم م .) تسا بحتسم  جح ، رارکت  دننام  هدرفم  هرمع  رارکت  م - [ 15]

تعجارم هدـش  مرحم  عتمت  هرمع  هب  هک  یهام  ناـمه  رد  هک  یتروص  رد  مراـکم : یناـگیاپلگ ، لـضاف ، یفاـص ، يزیربت ، ماـظع  تاـیآ  - 1
مرحم تسین  مزـال  ددرگرب  هداد  ماـجنا  عتمت  هرمع  هک  یهاـم  ناـمه  رد  رگا  یناتـسیس : ییوخ و  هَّللاۀـیآ  . دوـش مرحم  تسین  مزـال  دـیامن ،

هچرگا دوش  هکم  دراو  هدرفم  هرمع  يارب  مارحا  اب  هک  تسا  نیا  طوحا  دراد  ریاـغت  تعجارم  هاـم  اـب  جورخ  هاـم  رگا  تجهب : هَّللاۀـیآ  . دوش
دشاب رگید  هام  لّوا  رد  دورو  یهام و  رخآ  رد  جورخ 

، ییوخ ماظع  تایآ  . تسین مزال  ددجم  مارحا  دورب  هکم  هب  دش  مرحم  هک  يرمق  هام  نامه  رد  هک  یتروص  رد  مراکم : يزیربت ، هَّللاۀـیآ  - 2
مارحا نودـب  دـناوتیم  هدـشن  مامت  هداد  ماجنا  نآ  رد  ار  هدرفم  هرمع  هک  یلاله  هام  ات  یناتـسیس : يرون و  یناگیاپلگ ، یفاـص ، ياهنماـخ ،

يارب نتـسب  مارحا  بجاو  طایتحا  دوب ، نارگید  زا  تباـین  هب  وا  هدرفم  هرمع  رگا  یلب  دـناهدومرف : هفاـضا  یناتـسیس  هَّللاۀـیآ  . دوش هکم  دراو 
دراو هدرفم  هرمع  يارب  مارحا  اب  هک  تسا  نیا  طوحا  دراد  ریاغت  تعجارم  هام  اب  جورخ  هام  رگا  تجهب : هَّللاۀـیآ  . تسا مرح  ای  هکم  لوخد 

دشاب رگید  هام  لوا  رد  دورو  یهام و  رخآ  رد  جورخ  هچرگا  دوش  هکم 
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(173

(1) و دوش . هدروآ  اجر  دصق  هب  هام  کی  زا  رتمک  رد  هک  تسا  نآ  طوحا  دناهدومرف و  فالتخا  هرمع  ود  نیب  هلـصاف  رادـقم  رد  م - [ 16]
هب رکذـت  اب  هچنانچ  دـشاب و  نارگید  زا  تباین  هب  اهنآ  زا  یکی  اـی  ود  ره  اـی  دـشاب و  صخـش  دوخ  زا  هدرفم  هرمع  ود  هک  تسین  یقرف (2) 

(188 کسانم م 173 و س 186 - )(3) درادن . لاکشا  دریگب  ترجا  مود  هرمع  يارب  هدننک  ریجا 
نآ ریغ  هرورــص و  نـیب  یقرف  هلأـسم  نـیا  رد  داد (4) و  ماـجنا  عـتمت  هرمع  زا  لـبق  جــح ، ياــههام  رد  ناوـتیم  ار  هدرفم  هرمع  م - [ 17]

يواتفلا م 16) عماج  س 194 - کسانم س 191 - .) تسین

هَّللاۀـیآ . دوشیم نشور  هلأسم  همادا  مکح  اجنیا  زا  تسین . مزال  هدرفم  هرمع  ود  نیب  هلـصاف  يرون : یناـگیاپلگ ، تجهب ، ماـظع  تاـیآ  - 1
یلو دروآ  اـجب  دـناوتیم  دوخ  يارب  هرمع  کـی  طـقف  هاـم  ره  رد  طاـیتحا  رباـنب  یلو  تسین  طرـش  هرمع  ود  نیب  ینیعم  هلـصاف  ياهنماـخ :

، ییوخ يزیربـت ، ماـظع  تاـیآ  . دوـشیم نشور  هلأـسم  همادا  مکح  اـجنیا  زا  تسا . زیاـج  هرمع  کـی  رفن  ره  دوـخ  ریغ  يارب  هرمع  ندروآ 
رد هرمع  کی  اًلثم  داد ، ماجنا  هرمع  کی  ناوتیم  يرمق  هام  ره  رد  هکلب  تسین  طرـش  هام  کی  هلـصاف  مراکم : لضاف ، یفاـص ، یناتـسیس ،

ددرگ عقاو  نابعش  هام  لوا  رد  مود  هرمع  بجر و  هام  رخآ 

ود يارب  هرمع  ود  ای  يرگید و  يارب  یکی  دوخ و  يارب  یکی  هرمع  ود  ماجنا  لضاف : یفاص ، یناتـسیس ، ییوخ ، يزیربت ، ماـظع  تاـیآ  - 2
دوشیم نشور  تباین  نتفرگ و  ترجا  مکح  اجنیا  زا  تسا . زیاج  يرمق  هام  کی  رد  توافتم  رفن 

تسا لاکشا  لحم  هنع  بونم  زا  نآ  تیافک  مراکم ، هَّللاۀیآ  - 3

بجاو جح  شدوخ  رب  دشابن و  يدلب  جح  رد  بیان  هک  یـسک  يارب  عتمت  هرمع  زا  لبق  هدرفم  هرمع  ماجنا  یناگیاپلگ : یفاص و  هَّللاۀیآ  - 4
ود نیا  هک  تسا  نآ  طوحا  و  یناتـسیس : هَّللاۀیآ  . دراد لاکـشا  هدـش  رکذ  تروص  رد  و  درادـن . لاکـشا  هداد  ماجنا  ار  دوخ  جـح  ای  هدـشن 

دشابن يرمق  هام  کی  رد  هرمع 
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هرمع دهاوخب  عتمت  جح  زا  دعب  رگا  نکلو  تسا  زیاج  هام (1)  کی  زا  رتمک  هلـصاف  اب  ول  عتمت و  هرمع  زا  لبق  هدرفم  هرمع  ماجنا  م - [ 18]

کسانم م 173 و س .) دهد ماجنا  ءاجر  دصق  هب  ار  هدرفم  هرمع  دیاب  دشاب  هدـشن  هلـصاف  هام (2)  کی  هک  یتروص  رد  دـهد  ماجنا  هدرفم 
(191 - 194

لثم دوـش ، هکم  دراو  دـهاوخیم  جـح  ماـیا  رد  هداد و  ماـجنا  اًـلبق  ار  دوـخ  بجاو  جـح  اـی  تسین  بـجاو  وا  رب  جـح  هـک  یـسک  م - [ 19]
یبابحتـسا دارفا  جح  ای  دوش  هکم  دراو  هدرفم  هرمع  مارحا  اب  دناوتیم  هکلب  دهد ، ماجنا  عتمت  جح  تسین  مزال  جـح ، همدـخ  نارازگراک و 

کسانم س 933) )(3) دروآ . اجب 
کسانم م 175) .) دروآ اجب  هدرفم  هرمع  جح ، زا  دعب  دیاب (4)  هدش ، دارفا  جح  هب  لدب  وا  عتمت  جح  هک  یسک  م - [ 20]

هرمع لامعا 

. تسا مارحا  هرمع ، تابجاو  زا  لّوا 
يواتفلا ص 34) عماج  .) دوش ماجنا  دوشیم  هدیمان  تاقیم »  » هک یصاخ  لحم  رد  دیاب  هدرفم  هرمع  مارحا 

تشذگ هلأسم 23  لیذ  هراب ، نیا  رد  ماظع  تایآ  ياواتف  - 1

نیب هدرفم  هرمع  ماجنا  اما  دوش و  كرت  دیابن  طایتحا  تسا و  لاکشا  هدرفم  هرمع  عتمت و  هرمع  نیب  هلصاف  رابتعا  رد  یناتـسیس : هَّللاۀیآ  - 2
هورکم زور  هد  زا  رتمک  هلـصاف  اب  یپ  رد  یپ  هرمع  ود  ماـجنا  یناـگیاپلگ : هَّللاۀـیآ  . دوشیم عتمت  هرمع  نـالطب  بجوم  جـح ، عتمت و  هرمع 

رد دـهدیم  ماجنا  دوخ  يارب  ار  ود  ره  رگا  یفاص : هَّللاۀـیآ  . تسا هورکم  يدابع  لـمع  زاوج  يوقا  هچرگا  تسا ، نآ  كرت  طوحا  تسا و 
دیامن اجر  دصق  هدرفم  هرمع 

دهد ماجنا  هدرفم  هرمع  نآ ، زا  دعب  تسین  مزال  و  مراکم : یناتسیس و  هَّللاۀیآ  - 3

نکمت تروص  رد  یناتسیس : هَّللاۀیآ  - 4
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1
أ

تاقیم

هراشا

تاقیم (1) جـنپ  نآ  دوشیم و  فلتخم  دـنوریم  هکم  فرط  هب  اهنآ  زا  هک  ییاههار  فالتخا  هب  هدرفم  هرمع  يارب  مارحا  لـحم  م - [ 21]
. تسا

هرجش دجسم  - 1
کسانم م 229 و 200) .) دنوریم هکم  هب  هرونم  هنیدم  زا  هک  تسا  یناسک  تاقیم  دنمانیم ، هفیلحلاوذ  ار  نآ  هک  هرجش  دجسم 

کسانم م 201) (.) هفحج ) ماش لها  تاقیم  ات  دزادنیب  ریخأت  هرجش  دجسم  زا  ار  مارحا  ترورض ، تروص  رد  تسا (2)  زیاج  م - [ 22]
هن دوش  مرحم  هرجش  دجسم  لخاد  رد  هک  تسا  نآ  بجاو (3)  طایتحا  م - [ 23]

، هناگجنپ تیقاوم  رب  هوالع  دوریم ، هکم  هب  هدج  زا  هک  یـسک  يارب  هدرفم  هرمع  مارحا  يارب  تاقیم  مراکم : هَّللاۀـیآ  لضاف و  هَّللاۀـیآ  - 1
دیدج م 15) تاءاتفتسا  .) تسا هدشن  بکترم  زین  یتیصعم  دوش و  مرحم  هیبیدح  زا  دناوتیم  اذل  دشابیم ، زین  لحلا  یندا 

تسا لّمأت  لحم  تسا ، ءادف  هیلا و  رطضم  لعف  اب  دجسم  زا  مارحا  هک  لباقم  فرط  زاوج  و  تجهب : هَّللاۀیآ  - 2

يذاحم هک  هزادـنا  نیمه  يزیربت : مراکم ، یناگیاپلگ ، یفاص ، ماـظع  تاـیآ  . تسا حیحـص  هفیلحلاوذ  هقطنم  زا  مارحا  ییوخ : هَّللاۀـیآ  - 3
زین دجـسم  راوید  تشپ  زا  مارحا  دـناهدومرف : هفاضا  یناگیاپلگ  یفاص و  هَّللاۀـیآ  . دـنکیم تیافک  دـشاب ، پچ  اـی  تسار  فرط  زا  دجـسم 

دوش هتسب  مارحا  دجسم  نرود  دیاب  ناکما  تروص  رد  تسین و  زیاج  دجسم  نوریب  مارحا  ياهنماخ : تجهب و  هَّللاۀیآ  . تسا حیحص 
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زا هچرگا  دوش  مرحم  دجسم  یلصا  لحم  رد  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و  کسانم م 202 ) .) دشاب نآ  هب  کیدزن  دنچ  ره  نآ ، جراخ 

کسانم م 220) )(1) تسا . هدرک  ادیپ  هعسوت  دجسم  هک  یتمسق  رد  یتح  تسا ، زیاج  ًاقلطم  دجسم 
کسانم م 203) .) دننک فقوت  دجـسم  رد  دیابن  دـنوش و  مرحم  دجـسم  زا  روبع  لاح  رد  دنناوتیم (2)  ضئاح  بنج و  صخـش  م - [ 24]

(3)

رد دوشیم و  بوسحم  یمیدق  دجـسم  زا  بارحم  تمـسق  دوش و  مرحم  هرجـش  دجـسم  یمیدق  لحم  زا  طایتحا  ربانب  تجهب : هَّللاۀـیآ  - 1
میدـق دجـسم  تشپ  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  يزیربت : هَّللاۀـیآ  کسانم م 220) .) دوش مرحم  اجنآ  يذاـحم  زا  ناـکما  مدـع  تروص 

کسانم م 220) .) ددنبن مارحا 

ءاسفن ضئاح و  يارب  مراکم : یناتـسیس ، هَّللاۀـیآ  . تسا حیحـص  هفیلحلاوذ  هقطنم  زا  مارحا  هک  تشذـگ  لبق  هلأسم  رد  ییوخ : هَّللاۀـیآ  - 2
تایآ ریاس  رظن  . دناهتسناد نیمه  زین  ار  بنج  مکح  مراکم : هَّللاۀیآ  تسا . حیحـص  نآ  يذاحم  رد  دنچ  ره  دجـسم  جراخ  رد  نتـسب  مارحا 

تشذگ لبق  هلأسم  لیذ  ماظع 

زا مارحا  موزل  رب  ینبم  یناتـسیس  هَّللاۀـیآ  لضاف و  هَّللاۀـیآ  ماما و  طایتحا  تجهب و  هَّللاۀـیآ  ياهنماخ و  هَّللاۀـیآ  ياوتف  ساسا  رب  رکذـت : - 3
دیاب دیامن ، ربص  رذع  عفر  ات  دناوتن  دشاب و  روذعم  لسغ  ماجنا  زا  ددنبب و  مارحا  دجسم  زا  روبع  لاح  رد  دناوتن  بنج  رگا  دجـسم ، نورد 
زونه هک  یئاسفن  ضئاح و  اما  و  دناهدرکن . لسغ  هدش و  كاپ  هک  یئاسفن  ضئاح و  روط  نیمه  ددنبب و  مارحادجسم  لخاد  هدومن و  ممیت 
مرحم تشذگ  هک  یلیصفت  هب  دجـسم  لخاد  زا  دنوش و  كاپ  ات  دننک  ربص  دیاب  دنوش  مرحم  روبع  لاح  رد  دنناوتیمن  رگا  دناهدشن  كاپ 

دیدجت لضاف ، تجهب و  هَّللاۀیآ  دنیامن . مارحا  دیدجت  زین  هفحج  يذاحم  رد  دنوش و  مرحم  دجسم  کیدزن  زا  تروص  نیا  ریغ  رد  دنوش ،
دنوش مرحم  نآ  يذاحم  ای  هفجح  زا  دیاب  ياهنماخ : هَّللاۀیآ  تسین . مزال  مارحا 
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هفحج - 2

يواتفلا م عماج  کسانم م 212 و م 222 و  .) دنوش مرحم  تاقیم  نیا  زا  دنناوتیم  دـنوریم  هکم  هب  هّدـج  هار  زا  اًلعف  هک  یناسک  م - [ 25]
(26

کسانم س 236) .) دش مرحم  ناوتیم  نآ  ياج  ره  زا  تسین ، دجسم  صوصخ  هفحج ، رد  تاقیم  م - [ 26]
تاقیم نآ  تسا و  ماع  مارحا  لحم  دـنیوگیم ، قرع  تاذ  ار  نآ  رخاوا  هرمغ و  ار  نآ  طـساوا  خلـسم و  ار  نآ  لـیاوا  هک  قیتع : يداو  - 3

. دنوریم هکم  هب  دجن  قارع و  هار  زا  هک  تسا  یناسک 
. دنوریم هکم  هب  فئاط  هار  زا  هک  تسا  یناسک  تاقیم  نآ  و  لزانملا : نرق  - 4

تیقاوم کسانم  دنوریم . هکم  هب  نمی  هار  زا  هک  تسا  یناسک  تاقیم  نآ  تسا و  یهوک  مان  هک  ململی : - 5

تیقاوم ماکحا 

مزال ملع  لیـصحت  شیتفت و  تسا  تاقیم  ناکم  نالف  هک  دـنداد  تداهـش  لداع  دـهاش (1)  ود  ینعی  دـش ، مئاق  هیعرـش  هنیب  رگا  م - [ 27]
نکمم هنّیب  ملع و  رگا  تسین و 

ای سح  هب  دنتسم  هک  تسا  دیفم  یتروص  رد  لداع  ود  تداهش  یناتـسیس : هَّللاۀیآ  . تسا یفاک  لداع  رفن  کی  تداهـش  مراکم : هَّللاۀیآ  - 1
دشاب نآ  دننام 
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کسانم م 206) .) دنشابیم اهناکم  نآ  هب  عالطا  لها  هک  یناسک  زا  ندیسرپ  زا  لصاح  نظ (1)  هب  دنک  افتکا  دناوتیم  دوشن 

ای هدج  زا  دنناوتیمن  هدج ، رد  یناریا  ریغ  یناریا و  نیلغاش (2)  زین  دنوریم و  هّدج  هب  هرمع  ای  جـح  يارب  امیپاوه  اب  هک  یناسک  م - [ 28]
دجسم زا  دیاب  دنورب  هنیدم  زا  رگا  دنوش و  مرحم  اجنآ  زا  دنورب و  هفحج (4)  لثم  تیقاوم  زا  یکی  هب  دیاب (3)  هکلب  دنوش  مرحم  هیبیدح 

تسا هدرفم  هرمع  تاقیم  هیبیدح  تسین و  دنشاب  هتشاد  هدرفم (5)  ای  عتمت  هرمع  دصق  هک  نیا  نیب  یقرف  مکح  نیا  رد  دنوش . مرحم  هرجش 
يارب

هَّللاۀـیآ . تسا یفاک  دـهدب  ربخ  لحم  لها  زا  هربخ  هقث  رگا  یلو  تسین  یفاـک  ناـمگ  تسا و  مزـال  ناـنیمطا  لیـصحت  ییوخ : هَّللاۀـیآ  - 1
: یناتـسیس هَّللاۀـیآ  . تسا لحم  لـها  زا  لاؤس  وا  دنتـسم  مینادـب  رگا  تسا ، یفاـک  هقث  رفن  کـی  تداهـش  هکلب  دـناهدومرف : هفاـضا  يزیربت 

تسا مزال  نانیمطا  لصحت  لضاف : هَّللاۀیآ  . تسا مزال  هیعرش  تّجح  ای  نانیمطا  ای  ملع  لیصحت 

دوش مرحم  هدج  زا  دناوتیم  دنکب  نآ  رب  لزنم  ّرقم و  قدص  هک  دنامیم  هدج  رد  لاس  هس  دودح  رگا  ییوخ : هَّللاۀیآ  - 2

، رذن هب  مارحا  تحـص  رد  یلو  تسا  هفحج  اب  يذاحم  نآ  یقرـش  بونج  اریز  دنوش  مرحم  رذن  اب  هدج  زا  دنناوتیم  یناتـسیس : هَّللاۀیآ  - 3
تسا لاکشا  دوشیم  لیلظت  هب  روبجم  دنادیم  هک  یسک  يارب 

نآ تاذاحم  ای  هفحج  لثم  تجهب : هَّللاۀیآ  - 4

هدرک هانگ  مارحا  نودـب  تاقیم  زا  روبع  اب  هچرگا  دـنکیم ، تیافک  لحلا  یندا  زا  مارحا  هدرفم ، هرمع  رد  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللاۀـیآ  - 5
یندا هناگجنپ ، تیقاوم  رب  هوالع  دوریم ، هکم  هب  هدج  زا  هک  یـسک  يارب  هدرفم ، هرمع  مارحا  يارب  تاقیم  مراکم : لضاف و  هَّللاۀیآ  . تسا
دصق نودب  هک  یسک  ییوخ : يزیربت و  هَّللاۀیآ  . تسا هدشن  بکترم  زین  یتیـصعم  دوش و  مرحم  هیبیدح  زا  دناوتیم  اذل  دشابیم ، زین  لحلا 
یسک یناتسیس : هَّللاۀیآ  . دوش مرحم  هدرفم  هرمع  يارب  لحلا  یندا  زا  دناوتیم  هدیسر  مرح  کیدزن  هب  هدرک و  روبع  تاقیم  زا  هکم  لوخد 
ماجنا رب  میمصت  سپس  هتشذگ و  تاقیم  زا  هتـشادن و  مه  مرح  لوخد  دصق  هدیـسر و  مرح  کیدزن  هب  هرمع  زا  ریغ  يرگید  راک  يارب  هک 

دوش مرحم  لحلا  یندا  زا  دناوتیم  تسا  هتفرگ  هرمع 
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کسانم م 222 و 228) .) دنتسه هکم  رد  هک  یناسک 

حیحص شمارحا  دوش  مرحم  رگید  ياج  رد  هلأسم  هب  لهج (1)  يور  زا  رگا  تسا  هفورعم  تیقاوم  زا  مارحا  شاهفیظو  هک  یسک  م - [ 29]
دعب رگا  لهج ، تروص  رد  دنچ  ره  تسا  نیمه  مکح  مه  دمع  ملع و  تروص  رد  هچنانچ  دوشیمن ، مارح  وا  رب  مارحا  تامرحم  تسین و 

کسانم م 228) )(2) تسا . حیحص  نانآ  لمع  دندیمهف  ار  هلأسم  لامعا  زا 
کسانم س .) تشذگ اًلبق  هک  هرجش  دجـسم  زج  هب  دوش  عقاو  نکاما  نیا  دجاسم  رد  تسین  مزال  لحلایندا ، ای  تیقاوم  رد  مارحا  م - [ 30]

(236
زا مارحا  نامه  اب  سپـس  دریگب و  هلـصاف  تاقیم  زا  هکم  تهج  فـالخ  رب  دـناوتیم  دـش  مرحم  اـهتاقیم  زا  یکی  رد  هک  یـسک  م - [ 31]
هب رگید  هار  ای  هار  نامه  زا  زور  دنچ  ای  کی  زا  سپ  ددرگرب و  هنیدم  هب  هرجـش  دجـسم  زا  هک  نیا  لثم  دـنک ، روبع  نآ  يذاحم  ای  تاقیم 

کسانم س 240) .) ددرگرب هکم 
یلاکـشا هکم  هـب  مارحا  نودـب  وا  دورو  دـننک و  مرحم  ار  وا  تـسین  بـجاو  دـش  هناوـید  تاـقیم  هـب  ندیـسر  زا  لـبق  هـک  یـسک  م - [ 32]

کسانم س 243) .) درادن

ریصقت مدع  اب  لهج  يور  زا  تجهب : هَّللاۀیآ  - 1

، ییوخ تجهب ، ماـظع  تاـیآ  . تسا لـطاب  هرمع  دـنوش  هجوتم  هدرفم  هرمع  زا  دـعب  رگا  نایـسن ، لـهج و  تروـص  رد  لـضاف : هَّللاۀـیآ  - 2
دیامن هداعا  ناکما  تروص  رد  ًاطایتحا  تسین و  لاکشا  زا  یلاخ  هرمع  تحص  یناتسیس :
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تاقیم زا  لبق  مارحا 

دهاوـخ نآ  لـئاسم  هک  رذـن  اـب  رگم  تسین ، حیحـص  ددـنبب  مارحا  رگا  تاـقیم و  هب  ندیـسر  زا  شیپ  نتـسب ، مارحا  تسین  زیاـج  م - [ 33]
يواتفلا م 38) عماج  کسانم م 217 ، .) دمآ

تاقیم يذاحم  زا  مارحا 

يروط وا  روبع  رگا  و  ددنبب . مارحا  تاقیم (1)  تاذاحم  زا  دیاب  دتفین  شروبع  اهتاقیم  زا  کی  چیه  هب  هک  دورب  یهار  زا  هاگره  م - [ 34]
رد ددنبب و  مارحا  دـنکیم  ادـیپ  تاذاحم  لوا  هک  ییاج  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا (2)  دنکیم  ادـیپ  تاقیم  ود  اب  تاذاحم  هک  تسا 

، تاقیم تاذاحم  زا  هک  تسا  نآ  بجاو (3)  طایتحا  هکلب  دنک . مارحا  تین  دیدجت  دعب ، تاقیم  تاذاحم 

ات هنیدم  فراعتم  هار  ریغ  زا  دهاوخب  دـشاب و  جـح  مزاع  هدومن و  تماقا  هرونم  هنیدـم  رد  رتشیب  ای  هام  کی  هک  یـسک  ییوخ : هَّللاۀـیآ  - 1
اجنامه زا  دوب و  دهاوخ  شتاقیم  اج  نامه  دوب و  دهاوخ  هرجش  دجسم  ربارب  يذاحم و  دوش  رود  هنیدم  زا  لیم  شش  هک  نیمه  دورب ، هکم 

دروم صوصخ  زا  هکلب  رگید ، تیقاوم  زا  یکی  تاذاحم  زا  نتـسب  مارحا  هرجـش و  دجـسم  تاذاحم  زا  ندومن  زواجت  رد  ددنبیم و  مارحا 
دوشیم شور  زین  هلأسم  همادا  مکح  اجنیا  زا  تسا . لکشم  زین  روکذم 

يزیربت و هَّللاۀیآ  کسانم م 207 و 208)  ....) هک ییاج  زا  هک  تسا  بجاو  لضاف : يزیربت ، تجهب ، یناگیاپلگ ، یفاص ، ماـظع  تاـیآ  - 2
ره يذاحم  زا  تسا  ریخم  یناتـسیس : هَّللاۀیآ  کسانم م 208) .) تسین مزال  دعب  تاقیم  تاذاحم  رد  تین  دـیدجت  دـناهدومرف : هفاضا  لضاف :

کسانم م 208) .) تسا لوا  يذاحم  رد  مارحا  بحتسم ، طایتحا  هچرگ  ددنبب ، مارحا  مادک 

رظن ياهنماخ : هَّللاۀیآ  . تسا بحتسم  طایتحا  نیا  تجهب : یناتـسیس ، لضاف ، ماظع  تایآ  . تسا بجاو  هکلب  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللاۀیآ  - 3
تشذگ لبق  هلأسم  لیذ  رد  ناشیا  رظن  ییوخ : هَّللاۀیآ  . دشن تفای  طایتحا  نیا  هب  تبسن  ناشیا 
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208 و 218) کسانم م 207 - .) دشاب نآ  زا  دعب  يرگید  تاقیم  رگا  دنکن  روبع  مارحا  نودب 

دوش عقاو  وا  پچ  ای  تسار  فرط  هب  تاقیم  هک  دـسرب  ییاج  هب  دوریم  هکم  فرط  هب  هک  یـسک  هک  تسا  نآ  تاذاـحم  زا  دارم  م - [ 35]
. دوش وا  تشپ  هب  لیامتم  تاقیم  درذگب  اجنآ  زا  رگا  هک  يروط  هب  تسار ، طخ  هب 

کسانم م 213) )
هک یناسک  لوق  زا  دوش  لـصاح  نامگ (1)  رگا  دوشن ، نکمم  اهنیا  رگا  لداع . دـهاش  ود  هب  ملع و  هب  دوشیم  تباـث  تاذاـحم  م - [ 36]

نییعت ار  تاذاحم  هیملع  دعاوق  يور  زا  دنتسه (2) و  هربخ  لها  هک  یناسک  لوق  زا  هکلب  تسا ، یفاک  ًارهاظ  دنتـسه  اهناکم  نآ  هب  علطم 
کسانم م 214) .) تسا یفاک  ًارهاظ  دوش  لصاح  نامگ  رگا  دننکیم 

يواتفلا 42) عماج  () کسانم م 224 )(3) تسین . زیاج  نآ  زا  مارحا  تسا  هفحج  يذاحم  غبار  هک  دوشن  تباث  رگا  م - [ 37]

دوش لصاح  نانیمطا  رگا  لضاف : هَّللاۀیآ  - 1

يرابتعا دننکیم  نییعت  ار  تاذاحم  هیملع  دـعاوق  يور  زا  هک  یناسک  هتفگ  يزیربت : هَّللاۀـیآ  . دوش لصاح  نانیمطا  رگا  لضاف : هَّللاۀـیآ  - 2
تایآ ياواتف  . طوحألا یلع  تسا  یفاک  تسا  هدش  لصاح  لحم  لها  زا  لاؤس  ساسا  رب  هّنظم  هک  یتروص  رد  ًارهاظ  تجهب : هَّللاۀیآ  . درادن

تشذگ هلأسم 34  هیشاح  رد  هنّیب  دحاو و  دهاش  لوق  تیافک  رد  ماظع 

تسا هفحج  زا  لبق  غبار  هک  نیا  رابتعا  هب  تسا ، حیحص  رذن  اب  غبار  زا  مارحا  یناتسیس : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 3
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تاقیم زا  مارحا  ریخأت 

زا مارحا  نودـب  دـنناوتیمن  دـنورب  هفورعم  تیقاوـم  زا  یکی  هب  دـیاب  دـنوشیم و  فرـشم  هکم  هب  هدرفم  هرمع  يارب  هـک  یناـسک  م - [ 38]
ره ددرگرب  تسناوتن  یـسک  رگا  دنوش و  مرحم  اجنآ  زا  دندرگرب (1) و  تاقیم  هب  تسا  بجاو  زواجت ، تروص  رد  دـننک ، زواجت  تاقیم 

کسانم م 226 و 222) )(2) دوش . مرحم  تسه  هک  اج 
رگا هکلب  دوـش ، مرحم  تاـقیم  نآ  زا  ددرگرب و  ناـکما  تروـص  رد  تسا  بجاو  درک ، روـبع  مارحا (3)  نودـب  تاـقیم ، زا  رگا  م - [ 39]

کسانم م 219) .) دوش مرحم  هتشذگ و  نآ  زا  هک  یتاقیم  هب  ددرگرب  بجاو (4)  طایتحا  هب  دیاب  دشاب  تاقیم  نآ  زا  دعب  يرگید  تاقیم 

تاقیم زا  روبع  اب  هچ  رگا  دـنکیم ، تیافک  لحلا  یندا  زا  مارحا  زواجت ، تروص  رد  یناگیاپلگ : یفاص ، تجهب ، لضاف ، ماظع  تاـیآ  - 1
هدیسر مرح  کیدزن  هب  هدرک و  روبع  تاقیم  زا  هکم ، لوخد  دصق  نودب  هک  یـسک  ییوخ : يزیربت ، هَّللاۀیآ  . تسا هدرک  هانگ  مارحا  نودب 

تشذگ هلاسم 35  لیذ  ناشیا  رظن  یناتسیس : هَّللاۀیآ  . دوش مرحم  هدرفم  هرمع  يارب  لحلا  یندا  زا  دناوتیم  تسا 

مرح لخاد  هن  تسا  مرح ) جراخ  ) لحلا یندا  دوش ، مرحم  تسه  هک  اج  ره  هلمج  زا  روظنم  لبق ، ياههیشاح  قبط  هجوت : - 2

رایتخا لاح  رد  تجهب : هَّللاۀیآرذع  نودب  و  لضاف : هَّللاۀیآ  - 3

رگم دناهدومرف : هفاضا  یناتسیس  هَّللاۀیآ  ددرگرب . دیاب  ناکما  تروص  رد  یناتسیس : یناگیاپلگ ، یفاص ، ییوخ ، ياهنماخ ، ماظع  تایآ  - 4
راکهنگ هچرگا  دوش  مرحم  هفحج  زا  دناوتیم  یـصخش  نینچ  هک  دشاب  هدیـسر  هفحج  هب  هتـشذگ و  هفیلحلاوذ  زا  رذع  نودـب  هک  یـسک 

تسین بجاو  طایتحا  نیا  مراکم : هَّللاۀیآ  . تسا
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رذن اب  مارحا 

مق زا  دنک  رذن  رگا  اًلثم  دوش ، مرحم  اجنامه  زا  دـیاب  تسا (1) و  زیاج  ددنبب  مارحا  تاقیم  زا  شیپ  یلحم  زا  هک  دـنک  رذـن  رگا  م - [ 40]
. دنک دیدجت  ار  مارحا  دیسر  هک  تاقیم  تاذاحم  ای  تاقیم  هب  هک  تسا  نآ  رتهب  دنک و  لمع  تسا  بجاو  دوش  مرحم 

(486 کسانم م 217 م 441 - )
ِةَرْمُْعِلل َمِرْحا  نأ  َّیَلَع  ِهَّلل  دیوگب : هدرفم  هرمع  مارحا  رد  اًلثم  دوش  ماجنا  هیعرـش  هغیـص  اب  دـیاب  اهرذـن  ریاس  لثم  مارحا  يارب  رذـن  م - [ 41]

هنیدم زا  هک  تسا  نم  رب  ادخ  يارب  دیوگب : یـسراف  هب  هک  نیا  دننام  دـیوگب  رگید  نابز  هب  ار  نآ  همجرت  ای  ۀَـبِّیَطلا و  ِۀَـنیِدَملا  َنِم  ِةَدَْرفُملا 
هلأسم 45) هرمع  يواتفلا  عماج  .) هرمع يارب  موش  مرحم  هبیط 

نیا اب  دـش و  مرحم  تاقیم  زا  لبق  درک و  رذـن  رهوش  نذا  نودـب  رگا  نیاربانب  دشاب (2)  رهوش  نذا  هب  دـیاب  مارحا  يارب  نز  رذـن  م - [ 42]
. تسا هدرک  روبع  تاقیم  زا  مارحا  نودب  هک  دراد  ار  یسک  مکح  تسا و  لطاب  شمارحا  تشذگ  تاقیم  زا  لاح 

(246 کسانم 232 - )

لالظتـسا دـننام  مّرحم  باکترا  مزلتـسم  تاقیم ، زا  لبق  رذـن  اب  مارحا ، دـنادب  هک  یتروص  رد  رذـن  تحـص  یناتـسیس : لضاف ، هَّللاۀـیآ  - 1
تسا لاکشا  لحم  دوشیم 

: ياهنماخ هَّللاۀـیآ  . تسین مزال  هزاجا  دـشابن  رهوش  قح  محازم  نز  رذـن  رگا  مراکم : یناتـسیس ، ییوخ ، يزیربت ، تجهب ، ماـظع  تاـیآ  - 2
تروص رد  یلو  دوشیمن  دقعنم  دنکن  رذن  تروص  نیا  رد  رگا  سپ  دشاب ، وا  هزاجا  اب  نز  رذن  دراد ، روضح  رهوش  هچنانچ  طایتحا ، ربانب 
دـشاب رذن  رب  فقوتم  جح  تحـص  هک  یتروص  رد  زین  و  يزیربت : یناتـسیس ، ییوخ ، ماظع  تایآ  . تسین وا  نذا  رب  فوقوم  شرهوش  بایغ 

تسین مزال  رهوش  نذا 
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2
أ

مارحا تابجاو 

هراشا

تسا زیچ  هس  مارحا  تابجاو  هلاسم 47 -
تین : 1
هیبلت : 2

(269 - 259 کسانم م 251 - .) نادرم يارب  مارحا  هماج  ود  ندیشوپ  : 3

تین

: تسا ربتعم  رما  راهچ  تین  رد 
تبرق دصق  لوا :

مارحا رد  عورش  اب  تین  ندوب  نامزمه  مود :
هک یـسک  هتبلا  تسا . یباین  شمارحا  رگا  تباین  دصق  اهنآ و  عون  هرمع و  ای  تسا  جح  هک  دوشیم  مرحم  نآ  يارب  هک  یلمع  نییعت  موس :

. دنکن دصق  ای  دنک  دصق  ار  مارحا  هچ  دوشیم  مرحم  تفگ  ار  بجاو  ياهکیبل  جح  ای  هرمعدصق  هب 
کسانم م 251) )

لثم  (1) دنکیم ، لطاب  ار  مارحا  هک  یتامرحم  كرت  دنک  دصق  دیاب  مراهچ :

ار مارحا  تامرحم  عیمج  كرت  دنک  دصق  تسا  مزال  هکلب  مراکم : یناگیاپلگ ، یفاص ، تجهب ، ماظع ، تایآ  - 1
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نکمم ریغ  هـکلب  تـسا  لـطاب  مارحا  نآ ، باــکترا  دـصق (2)  اـب  سپ  دـش . دـهاوخ  رکذ  هـک  روـص  زا  یــضعب  رد  نز (1)  اــب  یکیدزن 

يواتفلا 47) عماج  251 ؛ کسانم م 252 - .) تسا
کسانم س 132) .) دنارذگب دوخ  نهذ  رد  ای  دنک  يراج  نابز  رب  ار  مارحا  تین  تسین  مزال  م - [ 43]

کسانم م .) دروآ اجب  یلاعت  دـنوادخ  تعاط (4)  يارب  صلاخ  تین  اب  دـیاب  تسا و  تاداـبع  زا  اـهنآ (3)  يازجا  جـح و  هرمع و  م - [ 44]
(253

رد سپ  دـنک  ناربج  ار  نآ  دـناوتن  دـنک و  لطاب  نآ  ریغ  ایر و  هب  درواین و  صلاخ  تین  هب  ار  جـح  ای  هرمع  ناکرا  زا  یـضعب  رگا  م - [ 45]
دوشیم حیحـص  شلمع  درک  ناربج  تسا و  یقاب  ناربج  لحم  رگا  یلو  ار ، جح  نالطب  مکح  جح  رد  دراد و  ار  هرمع  نالطب  مکح  هرمع 

کسانم م 256) .) تسا راک  تیصعم  هچرگ 
هتـشاد و ار  یلعف  هفیظو  ماجنا  دـصق  هچناـنچ  هدـش ، مرحم  هدرفم  هرمع  تین  هب  هتـسنادن  هدوب و  عتمت  هرمع  شاهفیظو  هک  یـسک  م - [ 46]

عتمت هرمع  دعب  دوشیم و  بوسحم  هدرفم  هرمع  مارحا  ّالا  دوشیم و  عقاو  عتمت  هرمع  شمارحا  هدرک  قیبطت  هدرفم  هرمع  رب  ار  نآ  ًاهابتـشا 
کسانم س 195) )(5) دروآ . اجب  ار 

، دنک یکیدزن  دوخ  رسمه  اب  یعس  زا  ندش  غراف  زا  لبق  هک  دشاب  هتشاد  دصق  رگا  هدرفم ، هرمع  مارحا  نیح  رد  طقف  یناتسیس : هَّللاۀیآ  - 1
تسا نیمه  ءانمتسا  مکح  طایتحا  ربانب  دوشیم و  لطاب  شمارحا  هن ، ای  دنکب  ار  راک  نیا  هک  دراد  دیدرت  ای 

دوشیم هدرفم  هرمع  نالطب  بجوم  یعس  زا  لبق  عامج  هتبلا  تسا ، روهشم  لوق  ربانب  مارحا  نالطب  ییوخ : هَّللاۀیآ  - 2

مارحا نینچمه  و  يرون : هَّللاۀیآ  - 3

دنوادخ هاگشیپ  رد  للذت  يارب  هکلب  یناتسیس : هَّللاۀیآ  - 4

دناوتیم دنام ، یقاب  هکم  رد  جـح  تقو  ات  هدرفم ، هرمع  ماجنا  زا  دـعب  هچنانچ  مراکم : لضاف ، یناتـسیس ، ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 5
یلب تسا  لطاب  وا  هدرفم  هرمع  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللاۀیآ  . دوش مرحم  جح  يارب  دهد و  رارق  عتمت  هرمع  هداد  ماجنا  هک  ار  ياهدرفم  هرمع 

تسین تسد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  رظن  . تسا یفاک  هدش و  عقاو  عتمت  هدوب  قیبطت  رد  هابتشا  هچنانچ 
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ار مارحا  سابل  رگا  دنزب و  مه  هب  ار  دوخ  مارحا  دناوتیمن  دش  مرحم  هرمع  ای  جح  يارب  حیحـص  روط  هب  صخـش  هک  نیا  زا  سپ  م - [ 47]

رگا دوشیمن و  لالح  وا  رب  مارحا  تامرحم  تسا و  یقاب  دوخ  مارحا  رد  زاب  دنکب  زین  ار  مارحا  زا  ندمآ  نوریب  دصق  دروآرد و  نت  زا  مه 
کسانم م 1318) .) دهدب هرافک  دیاب  ده  ماجنا د  تسا  هرافک  بجوم  هک  يراک 

. دشابیمن لطبم  نآ  يازجا  ضعب  ای  جح  ای  هرمع  لاطبا  دصق  م - [ 48]
کسانم س 1368) )

هیبلت

: دیوگب هک  تسا  نآ  حصا  ربانب  نآ  تروص  نتفگ و  کیبل  ینعی  هیبلت ، م - [ 49]
. ْْکیََّبل ََکل  َکیِرَش  ْْکیََّبل ال  َّمُهّللا  ْْکیََّبل 

ار کیبل  راـهچ  هک  نآ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  بحتـسم (1)  طایتحا  تسا و  حیحـص  شمارحا  هدش و  مرحم  دنک  افتکا  رگا  رادقم  نیا  هب  و 
: دیوگب تفگ ،

ْْکیََّبل ََکل  َکیرَش  َْکلُْملاَو ال  ََکل  َۀَمِْعْنلا  َو  َدْمَْحلا  ِّنا (2) 
: دیوگب دش  رکذ  هچنآ  نتفگ  زا  سپ  دنک  رتشیب  طایتحا  دهاوخب  رگا  و 

ار مـجنپ  کـیبل  اـما  دــناهدومن : هفاـضا  مراـکم  هَّللاۀــیآ  . تـسا نـیا  بـجاو  طاـیتحا  مراـکم : یناـگیاپلگ ، یفاـص ، تـجهب ، هَّللاۀــیآ  - 1
تسین یبابحتسا  طایتحا  نیا  وزج  یلو  تسا  زیاج  مجنپ  کیبل  یناتسیس : هَّللاۀیآ  . دیوگن

تسا هّجتم  ّنإ  هزمه  رسک  بوجو  تجهب : هَّللاۀیآ  - 2
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«. َْکیََّبل ََکل  َْکیِرَش  َْکلُْملاَو ال  ََکل  َۀَمْعِّنلا  َدْمَْحلا و  َّنا  َْکیََّبل  َْکیََّبل  َّمُهَّللا  َْکیََّبل  »

: دیوگب نآ  زا  دعب  تسا  بحتسم  و 
َو ِلالَجلا  اَذ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِۀَِـیْبلَْتلا  َلْهأ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِبُونُّذـلا  َراّفَغ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِمالَّسلا  ِراد  یلإ  ًایعاد  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، جِراـعَْملا  اَذ  َکـْیََّبل  »

َهلإ َْکیََّبل  َْکیََّبل ، َْکَیلإ  ًابوُغْرَم  َو  ًابوُهْرَم  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، َْکَیلإ  ُرَقَتُْفی  ِْینغَتْـسَت و  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، َْکَیلإ  ُداعَْملا  َو  ُئِدـُْبت  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِمارْکْالا 
، َْکیََّبل َْکیَْدبَع  ُْنباَو  َكُدـْبَع  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِماظِْعلا  ِبَرُْکلا  َفاَّشَک  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِلیمَْجلا  ِنَسَْحلا  ِلْضَْفلا  َو  ِءامْعَّنلا  اَذ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِّقَْحلا 

«. َْکیََّبل ُمیِرَک  ای  َْکیََّبل 
کسانم م 259) )

داـتفه يارب  دـناوتیم و  هچ  ره  نآ  نتفگ  داـیز  نآ و  رارکت  تسا  بحتـسم  یلو  تسین ، هبترم  کـی  زا  شیب  کـیبل  رد  بـجاو  م - [ 50]
: دیوگب تسا  یفاک (1)  هکلب  دـنک  رارکت  تسا  هتفگ  نتـسب  مارحا  لاـح  رد  ار  هچنآ  تسین  مزـال  تسا و  هدـش  رکذ  يداـیز  باوث  هبترم 

کسانم م 267) .) طقف ار  کیبل  دنک  رارکت  ای  کیبل  مهللا  کیبل 
بجاو زامن  رد  مارحـالاةریبکت  نتفگ  حیحـص  هک  روطناـمه  تشذـگ ، هک  ار  کـیبل  زا  بجاو  ردـق  نتفگ  حیحـص  تسا  بجاو  م - [ 51]

کسانم م 260) .) تسا
هملک هملک  ینعی  دنک  نیقلت  نتفگ  تقو  رد  ار  وا  یـسک  ای  دریگب  دای  ار  نآ  دیاب  دنادن  دـش  رکذ  هک  بجاو  ردـق  هب  ار  هیبلت  رگا  م - [ 52]

کسانم م 261) .) دیوگب حیحص  روط  هب  وا  لابند  ددنبب  مارحا  دهاوخیم  هک  یصخش  دیوگب و  صخش  نآ 
مه ار  شنابز  دنک و  هراشا  هیبلت  هب  تشگنا  اب  دیاب  تسا  لال  هک  یسک  م - [ 53]

ءاجر دصق  هب  مراکم : هَّللاۀیآ  - 1
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کسانم س 294) )(1) تسین . یفاک  نتفرگ  بیان  دهد و  تکرح 

هک وحن  ره  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دیوگب ، دناوتن  مه  نیقلت  اب  دـشابن و  نتفرگ  دای  يارب  تقو  ای  دریگب ، دای  ار  هیبلت  دـناوتن  رگا  م - [ 54]
کسانم م 262 س 235) .) دریگب مه  بیان  نآ  رب  هوالع  هک  تسا  نآ  رتهب  دیوگب و  مه  ار  شاهمجرت  دیوگب (2) و  دناوتیم 

نابز دناوتن  رگا  دنک و  ظفلت  دناوتیم  هک  يرادقم  هب  دنادیم  ار  هیبلت  ظافلا  تسا و  هدش  لال  ياهضراع  رثا  رد  رگا  یناتسیس : هَّللاۀیآ  - 1
دننام تسا و  دازردام  رک  لال و  رگا  دنک و  هراشا  نآ  هب  تشگنا  اب  دـنیامن و  راطخا  بلق  رد  نآ  اب  هارمه  دـهد و  تکرح  نآ  هب  ار  بل  و 

ار دـش  هتفگ  هچنآ  رگا  تجهب : هَّللاۀـیآ  . دـنک هراشا  تشگنا  اب  دـهد و  تکرح  دـننکیم  ظفلت  هک  یناسک  دـننام  ار  بل  نابز و  سپ  نآ ،
بیان تسا  رتهب  مراکم : لضاف ، ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  . دـیوگب هیبلت  وا  ياج  هب  هک  دریگب  بیان  دـهد ، ماجنا  شدوخ  دـشابن  نکمم 

دریگب مه  بیان  هک  تسا  نآ  طوحا  ياهنماخ : هَّللاۀیآ  . دریگب مه 

مه بجاو ، طایتحا  هب  دنکن ، قدص  رگا  دـنک و  هیبلت  قدـص  ًافرع  رگا  دـیوگب  دـناوتیم  هک  يوحن  هب  تسا  یفاک  یناتـسیس : هَّللاۀـیآ  - 2
دناوتیم هک  روـط  ره  دـشن ، نکمم  نیقلت  رگا  یناـگیاپلگ : یفاـص ، هَّللاۀـیآ  . دریگب بیاـن  زین  دـیوگب و  ار  نآ  همجرت  مه  یبرع و  فادرم 

ره هب  دیاب  ياهنماخ : هَّللاۀیآ  . دناوخب حیحـص  وا  فرط  زا  هک  دریگب  بیان  ًءاجر  دیوگب و  رگید  نابز  ای  یـسراف  هب  ار  شاهمجرت  دـناوخب و 
هیبلت زا  رادقم  چیه  رب  یئاناوت  مدع  تروص  رد  همجرت  هب  افتکا  تجهب : هَّللاۀیآ  . دریگب مه  بیان  طایتحا  ربانب  دیوگب و  دناوتیم  هک  يوحن 
نیقلت اب  ول  هیبلت و  حیحـصت  رب  تردق  یـسک  رگا  ییوخ : هَّللاۀیآ  . تسین هجو  زا  یلاخ  مه  همجرت  رب  تردق  مدـع  اب  هبانتـسا  هب  افتکا  زین  و 

اب تسا  یفاک  لال ) گنگ و  ) سرخا زین  تسه و  زین  هبانتسا  همجرت و  نیب  عمج  طوحا  هچرگ  دنک ، افتکا  نوحلم  هب  دناوتیم  دشاب  هتشادن 
تسه زین  هبانتسا  طوحا  هچرگ  دیوگب ، هیبلت  هراشا 
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دش رکذ  هلأسم 45 و 46  رد  هک  يروتسد  هب  دیاب  تخادنا  ریخأت  رگا  دزادنیب و  ریخأت  تاقیم  زا  ار  بجاو  کیبل  تسین (1)  زیاج  م - [ 55]

کسانم م 266) .) دنک لمع 
مارح وا  رب  تسا  مارح  مرحم  رب  هک  ییاـهزیچ  رذـع ، نودـب  هچ  يرذـع و  هطـساو  هـب  هـچ  تـفگن  ار  بـجاو  کـیبل  یـسک  رگا  م - [ 56]

کسانم م .) دـنک لطاب  ایر  هب  ار  کیبل  رگا  نینچمه  درادـن و  هرافک  دروآ  اـج  هب  دوشیم  هراـفک  بجوم  مارحا  رد  هچنآ  رگا  دوشیمن و 
(264

هرمع تین  هک  دراذگب  انب  عتمت ، جح  تین  ای  هدرک  عتمت  هرمع  تین  هک  دنک  شومارف  تاقیم ، رد  بجاو  کیبل  نتفگ  زا  دـعب  رگا  م - [ 57]
کیبل هک  درک  شومارف  دیوگب  عتمت  جح  يارب  دیاب  هک  متشه  زور  رد  نتفگ  کیبل  زا  دعب  نینچمه  تسا و  حیحص  وا  هرمع  هدرک و  عتمت 

. تسا هیبلت  دیدجت  رد  بحتـسم  طایتحا  تسا و  حیحـص  وا  جح  هتفگ و  عتمت  جح  يارب  هک  دراذگب  انب  هرمع ، يارب  ای  هتفگ  جـح  يارب  ار 
کسانم م 265) )(2)

وت توعد  منکیم  تباجا  دیوگب (3) : هک  تسا  نیا  بجاو  هیبلت  همجرت  م - [ 58]

هفیلحلاوذ اب  لیم  کی  هک  ییاج  ) ءادیب هب  ندیـسر  ات  ار  هیبلت  نتفگ  تسا  رتهب  دوریم ، جح  هب  هنیدم  هار  زا  هک  یـسک  ییوخ : هَّللاۀـیآ  - 1
هار يردق  زا  سپ  ار  هیبلت  دوریم  جـح  هب  يرگید  هار  زا  هک  یـسک  دـیوگب و  هیبلت  اجنآ  رد  دزادـنیب و  ریخأت  دراد ) هلـصاف  هکم  فرط  هب 

دیوگب نتفر 

هب مکح  هدـش ، تافرع  هب  فوقو  ای  عتمت  هرمع  فاوط  لثم  بترتم  لـمع  رد  لـخاد  رگا  تروص ، ود  ره  رد  ییوخ : يزیربت و  هَّللاۀـیآ  - 2
دیامن هداعا  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوشیم و  تحص 

توعد منکیم  تباجا  منکیم ، تباجا  قوش  لیم و  لامک  اب  ایادخ  ار ، وت  توعد  منکیم  تباجا  قوش  لیم و  لامک  اب  يرون : هَّللاۀیآ  - 3
ار وت  منکیم  تباجا  منکیم ، تباجا  قوش  لیم و  لامک  اب  ار  وت  رم  تسین  یکیرش  قوش . لیم و  لامک  اب  ار  وت 
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رگا ار و  وت  توعد  منکیم  تباجا  ار ، وت  رم  تسین  یکیرش  ار ، وت  توعد  منکیم  تباجا  ار ، وت  توعد  منکیم  تباجا  ایادخ ! ایادخ . ار 

کسانم س 298) .) دیوگب ار  همجرت  دیاب  هک  يدراوم  رد  دنکیم  تیافک  دیوگن  مه  ار  توعد  هملک 

هیبلت عطق 

عطق ار  کیبل  مرح  هب  ندـش  لـخاد  ماـگنه  دـیآیم ، نآ  يوس  هب  هکم  جراـخ  زا  رگا  هدـش ، مرحم  هدرفم  هرمع  يارب  هک  یـسک  م - [ 59]
عماج .) دنک عطق  ار  کیبل  هبعک  هدـهاشم  ماگنه  هدـش ، مرحم  لحلا  یندا  رد  تسا و  هتفر  مرح  جراخ  هب  مارحا  يارب  هکم  زا  رگا  دـیامن و 

هرمع م 66) يواتفلا 

مارحا هماج  ندیشوپ 

بجاو طایتحا  دزادنیب و  شود  هب  ار  نآ  دـیاب  هک  ءادر  يرگید  تسا و  گنل  یکی  هک  نادرم (1)  يارب  مارحا  هماج  ود  ندیشوپ  م - [ 60]
نآ طایتحا (4)  دیشوپ ، کیبل  زا  دعب  رگا  دشوپب و  نتفگ  کیبل  مارحا و  تین  زا  لبق  ار  هماج  ود  نیا  هک (3)  تسا  نآ   (2)

تسین و بجاو  اهنآ  رب  هتخود  ياهسابل  ندـنک  هتبلا  دنـشوپب . ار  هماج  ود  زین  اهنز  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یناگیاپلگ : هَّللاۀـیآ  - 1
یعس تقو  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دنـشاب . ناشدوخ  ياهسابل  نامه  اب  هدروآ و  نوریب  ار  مارحا  هماج  ود  ندش ، مرحم  زا  دعب  تسا  زیاج 

ماگنه ار  مارحا  هماج  ود  زین  اهنز  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یفاص : لضاف و  هَّللاۀیآ  . دنـشاب هتـشاد  رب  رد  ار  مارحا  هماج  ود  فاوط  و 
دنشاب هتشاد  هارمه  زین  فاوط  یعس و  تقو  رد  و  دن : هدوزفا ا  یفاص  هَّللاۀیآ  دنشوپب . ندش  مرحم 

دنشوپب ار  هماج  ود  هیبلت  تین و  زا  لبق  تسیابیم  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللاۀیآ  - 2

 .. ار هماج  ود  نیا  دنکب و  ار  هتخود  ياهسابل  يرون : هَّللآۀیآ  - 3

تسا بحتسم  طایتحا  لضاف : ياهنماخ ، یناتسیس ، ماظع  تایآ  - 4
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کسانم م 269) .) دیوگب هرابود  ار  کیبل  هک  تسا 

فان و هک  تسا  بحتـسم  یلو  دـشاب  فراعتم  وحن  هب  هک  دـنکیم  تیافک  دـناشوپب و  ار  وناز  فان و  گنل ، هک  تسین (1)  مزال  م - [ 61]
(271 کسانم م 270 - )(3) دناشوپب . ار  اههناش  ءادر  هک  تسا  نآ  بحتسم (2)  طایتحا  و  دناشوپب . ار  وناز 

رارق گنل  ار  یکی  دیاب  طقف  درادن  عنام  دـشوپب  یبیترت (4)  ره  هب  هکلب  تسین  ربتعم  یـصاخ  بیترت  مارحا  هماج  ود  ندیـشوپ  رد  م - [ 62]
کسانم م 271) .) دهاوخیم هک  یتیفیک  ره  هب  دهد  رارق  ءادر  ار  یکی  دهاوخیم و  هک  یتیفیک  ره  هب  دهد 

يرادقم دنک و  گنل  ار  نآ  زا  يرادقم  هک  دـنلب  هماج  کی  هب  دنکن (6)  افتکا  رایتخا  لاح  رد  هک  تسا  نآ  بجاو (5)  طایتحا  م - [ 63]
کسانم م 272) .) دنشاب ادج  هماج  ود  دیاب  هکلب  دهد  رارق  ءادر  ار 

، یناگیاپلگ یفاص ، یناتـسیس ، ماظع  تایآ  . دـناشوپب ار  وناز  ات  فان  هک  دـشاب  ياهزادـنا  هب  دـیاب  ییوخ : يزیربت ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 1
تسا مزال  بجاو  طایتحا  ربانب  مراکم :

وزاب و ود  هناش و  ود  هک  دـشاب  ياهزادـنا  هب  ءادر  هک  تسا  نیا  بجاو  طایتحا  یناتـسیس : هَّللاۀـیآ  . بجاو طایتحا  ربانب  مراکم : هَّللاۀـیآ  - 2
هک دـشاب  ياهزادـنا  هب  ءادر  دـیاب  یناگیاپلگ : یفاص ، ياهنماـخ ، يزیربت ، تجهب ، ماـظع  تاـیآ  . دـناشوپب ار  رمک  زا  یهجوت  لـباق  رادـقم 

دناشوپب ار  اههناش 

دنکب ءادر  قدص  هک  ياهنوگ  هب  دناشوپب  ار  یتمسق  تسا  بجاو  هکلب  لضاف : هَّللاۀیآ  - 3

ندیشوپ هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یناتسیس : هَّللاۀیآ  . دشاب فراعتم  وحن  هب  ندیشوپ  هک  تسا  نآ  طایتحا  ییوخ : يزیربت ، هَّللاۀیآ  - 4
دنکیم تیافک  دشاب ، فراعتم  تیفیک  هب  رگا  ياهنماخ : هَّللاۀیآ  . دشاب فراعتم  وحن  هب 

تسا بجاو  ياهنماخ : هَّللاۀیآ  - 5

دشابن مه  یفاک  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  یناتسیس : هَّللاۀیآ  . تسا حیحص  دنلب  هماج  کی  رد  مارحا  تجهب : هَّللاۀیآ  - 6
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نآ بحتـسم  طایتحا  دنک و  وا  تعاطا  یهلا و  رما  دـصق  دـنک و  تین  هک  تسا  نآ  بجاو (1)  طایتحا  مارحا  هماج  ندیـشوپ  رد  م - [ 64]

کسانم م 273) .) دنک تعاطا  دصق  ّتین و  مه  هتخود  هماج  ندنک  رد  هک  تسا 
ياهماج لوکأم (3) و  ریغ  ریرح و  هماج  دنکیمن  تیافک  سپ  دشاب ، حیحص  اهنآ  رد  زامن  هک  هماج ، ود  نیا  رد  تسا (2)  طرش  م - [ 65]

کسانم م 274) .) دشاب هدشن  نآ  زا  وفع  زامن  رد  هک  یتساجن  هب  دشاب  سجن  هک 
ءادر هک  تسا  نآ  بحتسم (4)  طایتحا  دشاب و  امنندب  هک  يروط  هب  دشابن  كزان  دهدیم  رارق  گنل  هک  ار  ياهماج  تسا  مزال  م - [ 66]

کسانم م 275) )(5) دشابن . امنندب  مه 
لیدبت ای  ریهطت  دوش  سجن  هماج (7)  ود  نیا  مارحا  لاح  رد  نآ ، ریغ  ای  لامعا  نیب  رد  تقو  ره  هک  تسا  نآ  بجاو (6)  طایتحا  م - [ 67]

. درادن هرافک  دنکن  ریهطت  ار  ندـب  ای  مارحا  هماج  رگا  و  دوش . سجن  رگا  مارحا  لاح  رد  تسا  ندـب  ریهطت  هب  تردابم  طوحا (8)  دیامن و 
(279 کسانم م 278 - )(9)

تسا بجاو  تبرق  دصق  مارحا  سابل  ندیشوپ  رد  یناتسیس : تجهب ، هَّللاۀیآ  - 1

دشاب یلاخ  هدش  عنم  رازگزامن  سابل  رد  هچنآ  عومجم  زا  مارحا  سابل  طایتحا ، ربانب  تجهب : هَّللاۀیآ  - 2

ناگدنرد ریغ  رد  بجاو  طایتحا  ربانب  و  یناتسیس : هَّللاۀیآ  - 3

تسا بجاو  طایتحا  يرون : مراکم ، لضاف ، ییوخ ، يزیربت ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 4

دنک قدص  نآ  رب  ءادر  هک  نیا  رب  طورشم  درادن ، عنام  ءادر  ندوب  امنندب  ياهنماخ : هَّللاۀیآ  - 5

تسین تسد  رد  يربهر  مظعم  ماقم  رظن  تسا . بجاو  مکح  نیا  مراکم : هَّللاۀیآ  . تسا بحتسم  طایتحا  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللاۀیآ  - 6

تسا هدیشوپ  مرحم  نز  هک  یسابل  ای  لضاف : هَّللاۀیآ  - 7

تسا یبابحتسا  طایتحا  لضاف : یناگیاپلگ ، یفاص ، یناتسیس ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 8

دوشیمن لطاب  مه  وا  مارحا  و  لضاف : هَّللاۀیآ  - 9
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دوش هتفگ  نآ  هب  هماج  دشاب و  تسوپ  زا  ای  دشاب  هدیلام  دـمن  لثم  رگا  هکلب  دـشاب  ینتفاب  جوسنم و  مارحا  هماج  تسین (1)  مزال  م - [ 68]

(281 کسانم م 280 - .) دشابن تسوپ  زا  مارحا  هماج  هک  تسا  نآ  طایتحا  نکل  درادن . عنام 
ار هماج  رگا  یلو  دروایب  نوریب  ار  ود  ره  تجاح (2)  يارب  تسا  زیاج  هکلب  دشاب  هتـشادربرد  هشیمه  ار  مارحا  هماج  تسین  مزال  م - [ 69]

کسانم م 284 و 282) .) دشوپب هدش  مرحم  نآ  رد  هک  ار  ياهماج  نامه  فاوط  يارب  هک  تسا  نآ  لضفا  درک  ضوع 
هس ای  ود  ءادر و  هس  ای  ود  لثم  دشوپب (3)  مارحا  هماج  ود  زا  شیب  رگید  ضرغ  ای  امرس و  زا  ظفح  يارب  دناوتیم  مرحم  صخـش  م - [ 70]

کسانم م 285 و س 301) .) گنل
. دـهد روبع  اپ  ود  نایم  زا  ار  نآ  هتـسب  گنل  ریز  هچراپ  ياهعطق  رگید ، ضارغا  اـی  تروع  ندـشن  راکـشآ  يارب  دـناوتیم  مرحم  م - [ 71]

کسانم س 293) )(4)
هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یلو  درادن (5)  لاکشا  مارحا  سابل  ندز  هرگ  م - [ 72]

دشاب ینتفاب  جوسنم و  مارحا  هماج  ود  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  مراکم : یناگیاپلگ ، یفاص ، ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 1

تجاح ریغ  و  یناتسیس : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 2

دنشاب هتشاد  ار  مارحا  سابل  طیارش  دیاب  اهنآ  همه  نکیل  لضاف : هَّللاۀیآ  - 3

تساهراک هنوگ  نیا  زا  بانتجا  رتهب  یلو  مراکم : هَّللاۀیآ  - 4

هب هلوـح  هک  يوـحن  هب  هلوـح  فرط  ود  نـیب  نتـشاذگ  گنـس  مارحا و  هلوـح  ندز  هرگ  ندز و  قاجنـس  یناـگیاپلگ : یفاـص ، هَّللاۀـیآ  - 5
رد کچوک  گنـس  نداد  رارق  یلب  دشوپب ، نهاریپ  دننام  هداد و  كاچ  ار  مارحا  هچراپ  دیابن  زین  تسین و  زیاج  دیآرد  نهاریپ  هقی  تروص 

، تسین زیاج  ندرگ  هب  گنل  نتـسب  ياهنماخ : هَّللاۀـیآ  . درادـن یعنام  دـیامن  ظفح  ار  ءادر  هدرک و  نیگنـس  ار  نآ  هک  نآ  يارب  مارحا  هماج 
نتسب ءادر ، رد  دوشن ، جراخ  رازا  يامسم  قدص  زا  هک  یمادام  درادن  عنام  ضعب  هب  نآ  ضعب  ندز  هرگ  نآ و  لاثما  ندز و  قاجنس  نکیل 
تسا نیا  طوحا  یناتـسیس : ییوخ ، يزیربت ، تجهب ، ماظع  تایآ  . دوشن جراخ  ءادر  يامـسم  قدص  زا  هک  یمادام  درادن ، یعنام  ًاقلطم  نآ 

هب ار  نآ  زین  قاجنس  دننام  يزیچ  اب  رگید و  یضعب  هب  ار  نآ  زا  ضعب  ول  دزن و  هرگ  ًاقلطم  هکلب  دوخ ، ندرگ  هب  ار  شیوخ  گنل ) ) رازا هک 
درادن یبیع  نآ  رد  قاجنس  ای  نزوس  ندرک  ورف  یلو  دوشن ، هدز  هرگ  زین  ءادر  هک  تسا  نیا  طوحا  دنکن و  لصو  مه 
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شمارحا هب  یلو  دنک  زاب  ًاروف  هک  تسا  نآ  طایتحا  دز  هرگ  نایـسن  ای  لهج  يور  زا  رگا  دـنزن و  هرگ  ندرگ  هب  هداد  رارق  گنل  هک  ار  نآ 

کسانم م 287) .) تسا زیاج (1)  زین  نتسب  خن  اب  نتشاذگ و  مارحا  هماج  رد  گنس  تسین و  وا  رب  مه  يزیچ  دناسریمن و  ررض 

ناوناب مارحا  سابل 

وحن ره  هب  شدوـخ  ساـبل  رد  دـناوتیم  نز  یلو  تسا  درم (2)  هب  صوـصخم  دـشوپب  مرحم  دـیاب  هک  دـش  رکذ  هک  ياهماـج  ود  م - [ 73]
هکلب  (5) دـشابن ، صلاخ  ریرح  نز ، مارحا  سابل  هک  تسا  نآ  بجاو (4)  طایتحا  یلو   (3) دشابن . ای  دـشاب  هتخود  هچ  دوش  مرحم  تسه 

کسانم م 277 276) .) دشوپن ریرح  مارحا  رخآ ، ات  هک  تسا  نآ  طایتحا 

نابیرگ لثم  هک  دراذگن  رگیدـکی  يور  ار  ءادر  فرط  ود  هک  نآ  طرـش  هب  درادـن ، یعنام  دـشاب  هرگ  نودـب  رگا  یناگیاپلگ : هَّللاۀـیآ  - 1
دنک لصو  نآ  ریغ  نزوس و  اب  رگید  یضعب  هب  ار  مارحا  سابل  زا  یضعب  تسا  زیاج  زین  و  يرون : هَّللاۀیآ  . دوش

تشذگ هلأسم 67  لیذ  یناگیاپلگ  لضاف ، یفاص ، ماظع  تایآ  رظن  - 2

دشاب گنر  ره  هب  و  مراکم : هَّللاۀیآ  - 3

سابل رد  هدش  رکذ  طیارـش  ياراد  هک  یتروص  رد  دوخ ، يداع  ياهسابل  رد  دـنناوتیم  نانز  یناتـسیس : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 4
ددنبب مارحا  دشاب  مارحا 

هماج رد  تسا  زیاج  نانز  رب  تجهب : هَّللاۀـیآ  . دـشابن صلاخ  ریرح  زا  دـیاب  یناگیاپلگ : یفاص ، ییوخ ، ياهنماخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 5
مارحا لاوحا  عیمج  رد  نآ  ندیشوپ  زاوج  تسا  نینچمه  تسا و  نآ  كرت  رد  طایتحا  هچرگ  ددنبب  مارحا  ریرح 
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مارحا سابل  سمخ 

سمخ قلعتم  هک  یلوپ  نیع  اب  اـی  دـشاب  سمخ  قلعتم  هک  یـسابل  تسا  روط  نیمه  تسین و  زیاـج  یبصغ  مارحا  ساـبل  ندیـشوپ  م - [ 74]
(668 کسانم س 667 - )(1) درخب . ار  نآ  تسا 

قلعتم هدیرخ  ار  مارحا  سابل  نآ  اب  هک  یلوپ  دراد  کش  ای  هن  ای  هدش  سمخ  قلعتم  وا  مارحا  سابل  هک  دشاب  هتشاد  کش (2)  رگا  م - [ 75]
کسانم س 299- .) تسا حیحـص  نآ  رد  زامن  فاوط و  زیاج و  مارحا  يارب  نآ  ندیـشوپ  تسین و  بجاو  نآ  سیمخت  هن  اـی  هدوب  سمخ 

(669

مارحا ماکحا 

، دوش مرحم  سافن  ضیح و  تبانج و  لاح  رد  تسا  زیاج  سپ  تسین ، طرش  ربکا  رغصا و  ثدح  زا  ندوب  كاپ  نتـسب ، مارحا  رد  م - [ 76]
کسانم م 288) .) تسا بحتسم  اسفن  ضیاح و  يارب  مارحا  لسغ  هکلب 

نهاریپ رد  رگا  یلو  دروآ ، نوریب  نییاپ  زا  دهد و  فاکش  ار  نهاریپ  هک  تسا  مزال  دش  مرحم  هک  نآ  زا  دعب  دشوپب ، نهاریپ  رگا  م - [ 77]
تسین مزال  دوش (3)  مرحم 

دـشاب هدرک  يرادـیرخ  هّمذ  هب  تسا  فراعتم  هک  روطنامه  رگا  یناگیاپلگ : یفاص ، یناتـسیس ، ییوخ ، يزیربت ، تجهب ، ماظع ، تاـیآ  - 1
تسا حیحص  شجح 

عرـش مکاح  اب  هحلاصم  هب  طایتحا  تسا و  فلتخم  هلأسم  روص  ییوخ : هَّللاۀیآ  . دنک هحلاصم  طئارـشلا  عماج  دهتجم  اب  لضاف : هَّللاۀـیآ  - 2
لامتحا تبـسن  هب  عرـش  مکاح  اب  دـیاب  بجاو  طایتحا  هب  دـشاب  قلعتم  نآ  هب  سمخ  دـهدیم  لاـمتحا  رگا  یناتـسیس : هَّللاۀـیآ  . دوشن كرت 

تسا حیحص  همذ  رد  یّلک  وحن  هب  دیرخ  ضرف  اب  فاوط  یلو  دنک ، هحلاصم 

لاکـشا زا  یلاـخ  شمارحا  تحـص  درواـین  نوریب  نت  زا  ار  هتخود  ساـبل  دـمع  ملع و  يور  زا  مارحا  نیح  رد  رگا  ياهنماـخ : هَّللاۀـیآ  - 3
دیامن مارحا  تحص  هب  عطق  ات  دوش  مرحم  دنکب و  ار  سابل  دیاب  طایتحا  ربانب  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللاۀیآ  . تسین
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حیحـص شمارحا  تروص  ود  ره  رد  دـشوپب و  مارحا  سابل  دـنکب و  ار  نآ  تسا  مزال  ردـق  نیمه  دروآ و  نوریب  نییاپ  زا  دـهد و  فاـکش 

کسانم م 289) )(1) تسا .
مارحا هب  یلو  تسا  هدرک  تیصعم  دشوپب ، هتخود  سابل  دوش  مرحم  دهاوخیم  هک  یلاح  رد  ای  دشوپن ، ًادمع  ار  مارحا  سابل  رگا  م - [ 78]

روط نیمه  و  تسا . حیحـص  شمارحا  هدرکن و  مه  تیـصعم  دشاب  رذع  يور  زا  رگا  تسا و  حیحـص  شمارحا  دناسریمن (2) و  ررض  وا 
کسانم م 286) .) درادن ار  مزال  طیارش  هک  ياهماج  رد  مارحا  تسا 

ار ابق  دیاب  نکیل  دشوپب  نهاریپ  ابق و  دناوتیم  دنک ، ادیپ  رارطضا  نآ  ریغ  ای  اوه  يدرس  يارب  نهاریپ  ای  ابق  ندیـشوپ  هب  مرحم  رگا  م - [ 79]
زین ار  نهاریپ  دنکب و  زین  ور  تشپ و  هک  تسا . نآ  طوحا (3)  درواین و  نوریب  نآ  نیتسآ  زا  تسد  دزادنیب و  شود  هب  دـنک و  الاب  نییاپ و 

کسانم م 283) )(4) دشوپب . دناوتیم  نهاریپ ، ابق و  ندیشوپ  هب  رگم  دوشیمن  رارطضا  عفر  رگا  دشوپن و  دزادنیب و  شودب  دیاب 

مارحا تابحتسم 

(5) تسا : زیچ  دنچ  مارحا  تابحتسم  م - [ 80]

دشاب رس  ندناشوپ  نودب  دیاب  طیخم  عزن  تروص ، ود  ره  رد  تجهب : هَّللاۀیآ  - 1

تسین لاکشا  زا  یلاخ  دمع  تروص  رد  مراکم : هَّللاۀیآ  . تشذگ لبق  هلأسم  رد  ماظع  تایآ  رظن  - 2

دـنک و الاب  نییاپ و  ار  نآ  هک  نیا  ای  درواین و  نوریب  نآ  نیتسآ  زا  تسد  دـنک و  ور  تشپ و  ار  ساـبل  تسا  بجاو  یناتـسیس : هَّللاۀـیآ  - 3
دنک نییاپ  الاب و  زین  ار  نهاریپ  تسا  بجاو  تسا و  یبابحتسا  طایتحا  لضاف : هَّللاۀیآ  . دشوپب

دشوپب یلومعم  روط  هب  ینعی  مراکم : هَّللاۀیآ  - 4

دیاب سپ  تسا  حـماست  هدـعاق  رب  ینتبم  هدـش  رکذ  اجنیا  هک  یتاهورکم  تابحتـسم و  زا  ياهراپ  مراـکم : هَّللا  ۀـیآ  یناتـسیس ، هَّللا  ۀـیآ  - 5
دورو هن  دشاب  ءاجر  دصق  هب  نآ  تیاعر 
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. دیامن هلازا  هرون  اب  ار  هناع  لغب و  ریز  يوم  و  دریگب ، ار  دوخ  براش  نخان و  هدومن و  هزیکاپ  ار  دوخ  ندب  - 1

اهر ار  شیر  رـس و  يوم  هام  کی  زا  شیپ  تسا  هدرفم  هرمع  دصاق  هک  یـصخش  هدـعقلايذ و  هام  لوا  زا  دراد  جـح  دـصق  هک  یـسک  - 2
. دنک

هب لـسغ  نیا  میدـقت  تـسا (1) و  حیحــص  زین  ءاـسفن  ضیاـح و  نز  زا  لـسغ  نـیا  دـیامنب و  مارحا  لـسغ  تاـقیم  رد  مارحا ، زا  شیپ  - 3
دـش تفای  بآ  تاقیم  رد  رگا  میدقت ، تروص  رد  تسا و  زیاج  دوشن  تفای  بآتاقیم  رد  هک  دشاب  نآ  فوخ  هک  یتروص  رد  صوصخ 

مه زاب  تسا  مارح  مرحم  رب  هک  دروخ  ار  يزیچ  ای  دیـشوپ  ار  یـسابل  فلکم  رگا  لسغ ، نیا  زا  دعب  دیامن و  هداعا  ار  لسغ  تسا  بحتـسم 
ات دومن  بش  رد  لسغ  رگا  نینچمه  دنکیم و  تیافک  هدنیآ  بش  رخآ  ات  لسغ  زا  دومن  لسغ  زور  رد  فلکم  رگا  تسا و  بحتسم  هداعا 

. دیامن هداعا  ار  لسغ  دش  ثدحم  رغصا  ثدح  هب  مارحا  زا  شیپ  لسغ و  زا  دعب  رگا  یلو  تسا ، یفاک  هدنیآ  زور  رخآ 
. دشاب هبنپ  زا  مارحا  هماج  ود  هک  نآ  - 4

. دشاب دیفس  مارحا  سابل  - 5
: ددنبب لیذ  بیترت  هب  ار  مارحا  - 6

شش زا  دعب  نآ ، زا  نکمت  مدع  تروص  رد  (2) و  رگید . هضیرف  زا  دعب  نکمت  مدع  تروص  رد  رهظ و  هضیرف  زا  دـعب  نکمت  تروص  رد 
تسا لضفا  تعکر  شـش  دناوخب و  ار  دحج  هروس  مود  تعکر  رد  دیحوت و  هروس  دمح ، زا  دعب  لوا  تعکر  رد  هلفان ، زامن  تعکر  ود  ای 

: دیوگب هاگنآ  دتسرفب ، تاولص  وا  لآ  ربمغیپ و  رب  دروآ و  اج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  زامن ، زا  دعب  و 

ریغ هب  نآ  ندش  لطابرد  و  تسا . بحتسم  رد  بحتـسم  هب  هیبش  نآ  هداعا  یلو  دوشیمن ، لطاب  ندیباوخ  اب  لسغ  نیا  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 1
تسا لاکشا  ندیباوخ 

دوش مرحم  اضق  هضیرف  زا  دعب  ءادا ، هضیرف  زا  نکمت  مدع  تروص  رد  لضاف : تجهب و  ماظع  تایآ  - 2
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، َتیَقَو ام  اَّلإ  یقْوا  ال  َِکتَْضبَق ، یف  َو  َكُْدبَع ، یِّناَف  َكَْرمأ ، َعَبَّتا  َو  َكِدْعَِوب ، َنَمآ  َو  ََکل ، َباجَتْـسا  ِنَّمِم  ِینَلَعَْجت  ْنأ  َُکل  َأْسأ  یِّنإ  َّمُهَّللأ  »

یلَع ِینَیِّوَُقتَو  ِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َکِِّیبَن  ِۀَّنُـس  َو  َِکباتِک ، یلَع  ِْهیَلَع  ِیل  َمِْزعَت  ْنأ  َُکلأْسأَف  َّجَْحلا ، َتْرَکَذ  ْدَقَو  َْتیَطْعأ ، ام  اَّلإ  ُذُـخآ  َو ال 
یِّنإ َّمُهَّللأ  َْتبَتَک . َو  َْتیَّمَس  َو  َْتیَـضَتْرا  َو  َتیِـضَر  يّذلا  َكِْدفَو  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َو  ٍۀَِیفاع ، َو  َْکنِم  ٍرُْـسی  یف  یکـسانَم  ِیل  َمِّلَُـست  َو  ُْتفُعَـض ، ام 
یلَع ِّجَْحلا  َیلإ  ِةَرْمُْعلِاب  َعُّتَمَّتلا  ُْدیرا  ّینإ  َّمُهَّللأ  ِیتَرْمُع . َو  ِیتَّجَح  ِیل  ْمِّمَتَف  َّمُهَّللَأ  َِکتاضْرَم . َءاِغْتبا  ِیلام  ُْتقَْفنأ  َو  ٍةَدـیَعب ، ٍۀَّقُـش  ْنِم  ُتْجَرَخ 

ْنإ َّمُهَّللأ  َّیَلَع . َتْرَّدَق  يذَّلا  َكِرَدَِقب  ِینَتْسَبَح  ُْثیَح  ِینِّلَخَف  ِینُِسبْحَی ، ٌضِراع  ِیل  َضَرَع  ْناَف  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  َکِِّیبَن  ِۀَّنُـس  َو  َِکباتِک ،
َِکلِذب یِغَْتبأ  ِْبیِّطلاَو ، ِبایِّثلا  َو  ِءاسِّنلا  َنِم  ِیبَصَع  َو  یُّخم  َو  یِماظِع  َو  یِمَد  َو  یِمَْحل  َو  يِرََـشب  َو  يِْرعَـش  ََکل  َمَرْحأ  ًةَرْمُعَف ، ًۀَّجَح  ْنُکَت  َْمل 

«. َةَرِخْآلا َرادلا  َو  َکَهْجَو 
: دیوگب مارحا  هماج  ود  ندیشوپ  ماگنه  - 7

ُُهتْدَصَق يِذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  ِینَرَمأ ، ام  یلإ  ِْهِیف  یِهَْتنأ  َو  یِّبَر ، ِْهِیف  ُدـُبْعأ  َو  یِـضْرَف ، ِْهِیف  يِّدَؤا  َو  یتَرْوَع ، ِِهب  يراوا  اَم  ِینَقَزَر  يِذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  »
َو یئاجَر  َو  يِذـالَم  َو  يِرْهَظ  َو  يِزْرِح  َو  یِفْهَک  َو  ِینْـصِح  َوُهَف  ِینَمَّلَـسَف  ُتْدَرأ  ُهَهْجَو  َو  ِیب ، ْعَطْقَی  َْمل  َو  ِینَِلبَق  َو  ِینَناـعأَف  ُُهتْدرأ  َو  ِینَغَّلَبَف ،

«. ِیئاخَر َو  ِیتَّدِش  یف  ِیتَّدُع  َو  يِرْخُذ  َو  َياْجنَم 
: لیذ دراوم  رد  ًاصوصخ  دنک ، رارکت  مارحا  لاح  رد  ار  اههیبلت  - 8

. باوخ زا  نتساخرب  تقو  فلا :
. بحتسم بجاو و  زامن  ره  زا  دعب  ب :

. هراوس هب  ندیسر  تقو  ج :
. نآ زا  ندش  ریزارس  ای  هّپت ) ) ّلت زا  نتفر  الاب  ماگنه  د :
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. ندش هدایپ  ای  ندش  راوس  تقو  ه :

. بش رخآ  و :
رحس تاقوا  ز :

کسانم م 302) )(2) دنیوگب . ار  اههیبلت  نیا  زین  ءاسفن (1)  ضیاح و  نز 

مارحا تاهورکم 

: تسا زیچ  دنچ  مارحا  تاهورکم 
. تسا دیفس  هماج  رد  مارحا  لضفا  و  هایس ، هماج  رد  مارحا  - 1

رتهب دوش  كرچ  مارحا  لاح  رد  هماج  رگا  نیکرچ و  هماج  رد  نتسب  مارحا  - 3 (3) گنر . درز  شلاب  باوختخر و  رب  مرحم  ندیباوخ  - 2
زا شیپ   (6) انح ، لامعتسا  - 5 (5) هارهار . هماج  رد  نتسب  مارحا  - 4 (4) دـیوشن . ار  نآ  تسا  مارحا  لاح  رد  هک  یمادام  فّلکم  هک  تسا 

. دنامب یقاب  مارحا  لاح  ات  نآ  رثا  هک  یتروص  رد  مارحا ،
. دیاسن نآ  لثم  هسیک و  اب  ار  دوخ  ندب  مرحم  هک  تسا  نآ  یلوا  نتفر و  مامح  - 6

کسانم م 303) .) دیامن ادص  ار  وا  هک  یسک  باوج  رد  مرحم  نتفگ  کیبل  - 7

بنج و  لضاف ... : هَّللا  ۀیآ  تجهب ، هَّللا  ۀیآ  - 1

دنیوگب دنلب  ار  هیبلت  نادرم ، رب  تسا  بحتسم  نینچمه  و  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 2

گنر هایس  شلاب  رب  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 3

دنک زیمت  یمارحا  هب  لیدبت  ار  اهنآ  دناوتیم  یلو  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 4

هدش گنر  هچراپ  ندیشوپ  كرت  یلوا  یناگیاپلگ : یفاص ، ماظع  تایآ  . نآ دننام  رادهشقن و  هماج  رد  نتـسب  مارحا  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  - 5
تسا هدش  انثتسا  ربتعم ، تایاور  یضعبرد  هک  زبس  گنر  رگم  تسا 

انح نایم  یقرف  و  دناهدومرف : هفاضا  مراکم  هَّللاۀیآ  دراد ، لاکشا  دشاب  هتـشاد  تنیز  دصق  رگا  یناگیاپلگ : مراکم ، یفاص ، ماظع  تایآ  - 6
تسین زورما  ياهگنر  و 
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3
أ

مارحا تامرحم 

هنیآ رد  ندرک  هاگن 

نیا رد  دـنکن (1) و  هاـگن  هنیآ  رد  مه  تنیز  ریغ  يارب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  تسا و  مارح  تنیز  تهج  هب  هنیآ  رد  ندرک  هاـگن  م - [ 81]
(368 کسانم م 363 - .) تسین درم  نز و  نیب  یقرف  مکح 

[83  ] (2) درادن . لاکشا  فاص  بآ  رد  ندرک  هاگن  تسادیپ و  نآ  رد  سکع  هک  هدش  هداد  لقیـص  فاص  ماسجا  هب  ندرک  هاگن  م - [ 82]
هنیآ نآ  رد  هک  تسین  مولعم  رگا  نیبرود  رد  هاگن  نینچمه  درادـن و  یعنام  نآ  دـننام  کنیع و  ای  قاتا  هشیـش  تشپ  زا  ءایـشا  هب  هاـگن  م -

(3) درادن . لاکشا  دشاب ،

هب هاگن  مراکم : یناتـسیس ، ییوخ ، ياهنماخ ، يزیربت ، تجهب ، ماظع  تایآ  . تسین زیاج  ًاقلطم  هنیآ  رد  رظن  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللاۀـیآ  - 1
درادن لاکشا  تنیز  دصق  نودب  هنیآ 

تنیز دصق  هک  یتروص  رد  ياهنماخ : هَّللاۀیآ  . دنراد ار  هنیآ  مکح  دشاب  هتشاد  ار  هنیآ  تیـصاخ  هک  یلقیـص  ماسجا  یناتـسیس : هَّللاۀیآ  - 2
دراد لاکشا  دشاب  دوخ  نییزت  يارب  رگا  مراکم : هَّللاۀیآ  . دشاب هتشادن 

هَّللاۀـیآ . درادـن یعناـم  تسا  تنیز  ریغ  ضرغ  نوچ  ندوب ، هنیآ  ضرف  رب  یناتـسیس : ییوخ ، ياهنماـخ ، يزیربت ، تجهب ، ماـظع  تاـیآ  - 3
درادن لاکشا  مراکم : هَّللاۀیآ  . دنکیمن قدص  هنیآ  رد  رظن  لضاف :
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يواتفلا م 90) عماج  کسانم س 498 ، )

تسا نآ  طایتحا  نکیل  درادن  لاکشا  دتفایم  هنیآ  هب  ًاوهس  وا  مشچ  یهاگ  هک  دنادب  دشاب و  هنیآ  تسا  نکاس  هک  یقاطا  رد  رگا  م - [ 84]
کسانم م 367) .) دزادنیب نآ  يور  يزیچ  ای  درادرب و  ار  نآ  هک 

م 366) .) دیوگب کیبل  ندرک  هاگن  زا  دعب  هک  تسا  بحتسم  نکیل  تسین (1)  هرافک  هنیآ  هب  ندرک  رظن  رد  م - [ 85]

درم يارب  هتخود  سابل  ندیشوپ 

لکش هب  دمن  اب  هک  ار  ییاهزیچ  ای  دنفابیم  تسد  اب  ای  خرچ  اب  هک  ییاهنهاریپ  لثم  تسا  هتخود  هب  هیبش  ای  هتخود  هک  ییاهزیچ  م - [ 86]
م 346) .) تسین زیاج  اهنآ  ندیشوپ  نآ ، ریغ  هالک و  کتسپ و  هجیلک و  لثم  دنلامیم (2)  شوپالاب 

هَّللاۀـیآ . تسا دنفـسوگ  کی  یبابحتـسا  طایتحا  ربانب  شاهرافک  يزیربت : هَّللاۀـیآ  . تسا رافغتـسا  شاهرافک  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللاۀـیآ  - 1
تسا دنفسوگ  کی  طایتحا  ربانب  شاهرافک  ییوخ :

و ددنبب . ار  نآ  همکد  هک  یتروص  رد  دشوپب  دراد  ار  همکد  هدـیاف  هچنآ  ای  رادهمکد  هماج  تسین  زیاج  مرحم  يارب  یناتـسیس : هَّللاۀـیآ  - 2
راولش تسین  زیاج  زین  دروآ و  نوریب  نیتسآ  زا  ار  اهتسد  هقی و  زا  ار  رس  هتـشاد و  نیتسآ  هقی و  هک  دشوپب  ياهماج  تسین  زیاج  نینچمه 

ره دنک ، بانتجا  تک  هدابل و  ابق و  نهاریپ و  ندیـشوپ  زا  طایتحا  ربانب  دـشوپب و  تسا  اهنآ  دـننام  نیتروع  رتس  رد  هچنآ  يراولـش و  ریز  و 
مه هب  ار  نآ  تاعطق  هک  ییاهسابل  نینچمه  و  مراکم : هَّللاۀیآ  . درواین نوریب  هقی  زا  رـس  نیتسآ و  زا  تسد  ای  ددـنبن و  ار  اهنآ  همکد  دـنچ 

هماج ره  زا  بانتجا  طوحا  ییوخ : يزیربت ، هَّللاۀـیآ  . دنـشابن طیخم  هچرگ  رادهمکد  ياهسابل  نینچمه  و  ياهنماـخ : هَّللاۀـیآ  . دننابـسچیم
دمن دننام  تسا  هتخود  هب  هیبش  هکلب  هتخود ،
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49 ص :
رد هک  ار  ینایمه  یلو   (3) هالکبش . هتخود (2) و  دنبرمک  لثم  دـشاب ، مک  دـنچ  ره  تسا  هتخود  قلطم  زا  بانتجا  طوحا (1)  م - [ 87]

نکیل تسا  زیاج  ترورـض  يارب  دشاب  هتخود  رگا  دنبقتف  اما  دشاب و  هتخود  دـنچ  ره  ددـنبب  رمک  هب  درادـن  لاکـشا  دـنراذگیم  لوپ  نآ 
(349 - 348 کسانم م 347 - .) دهدب هرافک (4)  هک  تسا  نآ  طایتحا 

کسانم م 350) .) دهدب دیاب (5)  هرافک  یلو  دشوپب  تسا  زیاج  درک  ادیپ  جایتحا  هتخود  سابل  هب  رگا  م - [ 88]
تسا ندزن  هرگ  رد  طایتحا  یلو  ار ، مارحا  سابل  ندز  هرگ  تسا  زیاج  م - [ 89]

: یناگیاپلگ یفاص ، هَّللاۀیآ  . درادن هرافک  تسین و  مارح  نایمه  ای  دنبرمک  دـننام  سابل ، عاونا  ریغ  زا  طیخم  ندیـشوپ  ياهنماخ : هَّللاۀـیآ  - 1
: لضاف هَّللاۀیآ  . تسا زیاج  دناشوپن  ار  اپ  يور  مامت  هک  یـشفک  دنبقتف و  دندنبیم  رمک  هب  لوپ  ظفح  يارب  هک  دنبرمک  نایمه ، زا  هدافتـسا 

رگید هتخود  کچوک  يایـشا  ریاس  تعاس و  دنب  دنبقتف و  دـنبرمک و  دریگیمن و  ار  اپ  يور  مامت  هک  هتخود  شفک  ییاپمد و  زا  هدافتـسا 
درادن مه  هرافک  درادن و  لاکشا  دوشیمن  هتفگ  سابل  نآ  هب  هک 

درادن یلاکشا  هتخود  دنبرمک  مراکم : هَّللاۀیآ  - 2

هچرگ درادن ، لاکـشا  نآ  لاثما  ییاپمد و  تعاس و  دنب  دـنبرمک ، یناتـسیس : هَّللاۀـیآ  . تسین زیاج  هالکبش  ندیـشوپ  يزیربت : هَّللاۀـیآ  - 3
دنشاب هتخود  هک  دشاب  یکرام  نآ  رب  ای  دشاب  هتخود  مارحا  سابل  هیشاح  رگا  درادن  لاکشا  زین  تسا و  هورکم  دنبرمک 

مزال ترورـض  مراکم : یناتـسیس ، هَّللاۀـیآ  . دـهدب هرافک  هک  تس  نیا ا  یلوا  لضاف : یفاص ، هَّللاۀـیآ  . درادـن هرافک  ياهنماـخ : يزیربت ، - 4
درادن مه  هرافک  تسین و 

رازا هک  یتروص  رد  تجهب : هَّللاۀیآ  . دهدب دنفـسوگ  کی  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  یناتـسیس : ییوخ ، ياهنماخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 5
تسا لمأت  هرافک  بوجو  رد  دشوپب  راولش  هتشادن و 
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50 ص :
(1)(م 351) دننزن . هرگ  ندرگ  هب  ار  گنل  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و 

نیزافق ندیـشوپ  اهنآ  يارب  زا  تسین  زیاج  یلب  درادن  هرافک  دنـشوپب و  دنهاوخیم  ردق  ره  هتخود  سابل  تسا  زیاج  اهنز  يارب  زا  م - [ 90]
م 353) .) دندرکیم تسد  امرس  زا  ظفح  يارب  دنتشاذگیم و  هبنپ  نآ  رد  برع  ياهنز  هک  هدوب  يزیچ  نآ  (2) و 

يواتفلا م عماج  .) دناشوپب رـس  زج  ار  دوخ  نت  هتخود  ياهزیچ  زا  نآ ، دننام  وتپ و  فاحل و  اب  ندیباوخ ، ماگنه  مرحم  تسا  زیاج  م - [ 91]
هلأسم 346 و 347 و 348) ماظع  تایآ  یشاوح  کسانم  98 و 

. تسا دنفسوگ  کی  دمع  ملع و  يور  زا  هتخود  سابل  ندیشوپ  هرافک  م - [ 92]
(1320 کسانم م 354 - )

سلاجم ای  دـحاو  سلجم  رد  هچ  نهاریپ ، دـنچ  ای  ابق  دـنچ  لثم  دـشوپب  عون  کی  زا  سابل  دـنچ  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  م - [ 93]
هک ار  نآ  ای  دشوپب  رگید  نهاریپ  زاب  دهدب و  هرافک  نهاریپ و  لثم  دـشوپب  سابل  عون  کی  رگا  (3) و  دهدب . هرافک  کی  ره  يارب  هدیدع ،

(357 کسانم م 358 - .) دهدب هرافک  زین  رگید  هعفد  يارب  دشوپب  زاب  دنکب و  هدیشوپ 

تشذگ هلأسم 79  ماظع ، تایآ  رظن  - 1

تسا شکتسد  عون  ره  نیزافق  زا  روظنم  مراکم : یناتسیس ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 2

بجاو هراـفک  کـی  طـقف  دـشوپب  هلـصاف ) نودـب  مه و  رـس  تشپ  ینعی  ) هعفد کـی  ار  عوـن  کـی  زا  ساـبل  دـنچ  رگا  لـضاف : هَّللاۀـیآ  - 3
یفاک هرافک  کی  زین  جـح  مارحا  رد  هراـفک و  کـی  هرمع  مارحا  رد  هتخود  سنج  ندیـشوپ  يارب  یناـگیاپلگ : یفاـص و  هَّللاۀـیآ  . دوشیم

تسین تسد  رد  هلأسم  نیا  مامت  رد  ناشیا  ياوتف  ییوخ : هَّللاۀیآ  . دوش جرح  رسع و  بجوم  رگم  مراکم : هَّللاۀیآ  . تسا
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51 ص :
(1)(م 356) دوشیمن . طقاس  هرافک  دیشوپ  ددعتم  ياهسابل  رارطضا  يور  زا  رگا  م - [ 94]

نآ بجاو (3)  طایتحا  دهدب (2) و  هرافک  دیاب  کی  ره  يارب  ابع ، ابق و  نهاریپ و  لثم  دشوپب  هتخود  سابل  مسق  دـنچ  مرحم  رگا  م - [ 95]
. دهدب هرافک  کی  ره  يارب  زاب  دیشوپ  هعفدکی  درک و  مه  يوت  ار  اهنآ  رگا  هک  تسا 

( نادرم يارب   ) دریگیم ار  اپ  يور  مامت  هچنآ  ندیشوپ 

ییاپمد و ندیـشوپ  اما  تسین ، زیاج  درم  يارب  دریگیم  ار  اپ  يور  مامت (4)  هچ  ره  باروج و  هویگ و  همکچ و  هزوم و  ندیـشوپ  م - [ 96]
م 369) .) درادن لاکشا  دناشوپیمن  ار  اپ  يور  مامت  هک  نآ  دننام 

هب نآ  ندیشوپ  هک  يروط  هب  اپ  يور  وتپ  ای  مارحا  هلوح  نتخادنا  م - [ 97]

دشاب جرح  رسع و  بجوم  رگم  مراکم : هَّللاۀیآطایتحا  ربانب  یناتسیس : ییوخ ، ياهنماخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 1

رگا هک  تسا  نآ  رهاظ  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللاۀیآ  . دهدب هرافک  کی  دروم  ره  يارب  دنک  قدص  ندیـشوپ  ددعت  رگا  ياهنماخ : هَّللاۀیآ  - 2
. تسین تسد  رد  ناشیا  ياوتف  ییوخ : هَّللاۀیآ  . تسا یفاک  دهدب  هرافک  کی  هتخود  سنج  ندیشوپ  يارب 

هرافک سابل  ره  دادـعت  هب  دـشاب ، فلتخم  اـهسابل  عون  رگا  یناتـسیس : هَّللاۀـیآ  . تسا بجاو  هراـفک  زین  ضرف  نیا  رد  تجهب : هَّللاۀـیآ  - 3
دهدب هرافک  دیاب  سابل  ره  دادعت  هب  طایتحا  ربانب  دشاب  یکی  اهسابل  عون  رگا  دهدب و 

ار اپ  يور  هک  يزیچ  ره  هن  تسا  نآ  لاثما  باروج و  همکچ و  ندیشوپ  اپ ، يور  ندناشوپ  ندوب  مارح  زا  مّلسم  ردق  ياهنماخ : هَّللاۀیآ  - 4
، یفاـص هَّللاۀـیآ  طاـیتحا . رباـنب  ندیــشوپ  سبل و  قدـص  اـب  دریگیم  ار  اـپ  يور  ماـمت  هـچ  ره  رد  يزیربـت : تـجهب ، هَّللاۀـیآ  . دـناشوپیم

درادن لاکشا  نیلعن  دنب  یلو  دنک  يراددوخ  زین  دناشوپب  مه  ار  اپ  يور  زا  یتمسق  هک  يزیچ  ندیشوپ  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  یناگیاپلگ :
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52 ص :
يواتفلا م 104) عماج  .) درادن لاکشا  دیاین  باسح 

فاکـش ار  نآ  يور  هک  تـسا  نآ  بـجاو  طاـیتحا (2)  دریگیم  ار  اـپ  يور  هک  يزیچ  ندیـشوپ  هب  دوـش  جاــتحم (1)  درم  رگا  م - [ 98]
م 370) .) دهد

(3)(م 371) تسین . هرافک  دریگیم  ار  اپ  يور  هچنآ  ندیشوپ  رد  م - [ 99]

درم يارب  رس  ندیناشوپ 

ياهزیچ هب  ار  رس  هک  تسا  نآ  بجاو (4)  طایتحا  تسین و  زیاج  تسا  رس  ششوپ  يارب  هچ  ره  هب  ار  دوخ  رـس  درم  ندیناشوپ  م - [ 100]
کسانم .) تسا زیاج  اهتسد  لثم  دوخ  ندب  ضعب  اب  ندیناشوپ  یلو  اهنیا . ریغ  لاشوپ و  اود و  راخ و  لگ و  لثم  دناشوپن  مه  یششوپ  ریغ 

(412 م 410 -
کسانم م 411) .) لمح يارب  راب  لثم  دوش ، هدیناشوپ  نآ  هلیسو  هب  رس  هک  دراذگن  رس  رب  يزیچ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  م - [ 101]

. دناشوپب زین  ار  رس  ضعب  دیابن  سپ  رس ، ضعب (5)  تسا  رس  مکح  رد  م - [ 102]

دوش رطضم  هکلب  یناتسیس : هَّللاۀیآ  - 1

تسا بحتسم  طایتحا  نیا  مراکم : لضاف ، ییوخ ، تجهب ، ماظع  تعایآ  - 2

هَّللاۀـیآ . تسا دنفـسوگ  هراـفک  توبث  طوحا  لـضاف : ییوخ ، يزیربـت ، ماـظع  تاـیآ  . تسا دنفـسوگ  کـی  نآ  هراـفک  يرون : هَّللاۀـیآ  - 3
دنفـسوگ کی  دیاب  دشوپب  ار  نآ  دننام  باروج و  ًادـمع  رگا  طایتحا ، ربانب  یلو  تسین  هرافک  نآ  دـننام  همکچ و  ندیـشوپ  رد  یناتـسیس :

دهدب هرافک 

نآ دننام  لگ و  اب  یتح  دناشوپب  ار  دوخ  رس  دیابن  مرحم  یناگیاپلگ : ییوخ ، يزیربت ، - 4

هَّللاۀیآ . تسا رـس  مکح  رد  طایتحا  ربانب  رـس  زا  یـضعب  رب  راب  لمح  رد  نکلو  تسا  رـس  مکح  رد  هیطغت  رد  يوقا  ربانب  لضاف : هَّللاۀیآ  - 5
بجاو طایتحا  ربانب  مراکم :
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53 ص :
م 414- .) درادن یبیع  نآ  ندـناشوپ  تسین و  رـس  زا  تروص  اما  دـیناشوپ ، ار  اهنآ  دـیابن  سپ  دوشیم  بوسحم  رـس  زا  همه  اهشوگ (1) 

(416 - 415
481 (2)(م 418 - درادن . مه  هرافک  و  درادن . بیع  ددنبیم  رس  هب  دردرس  يارب  هک  ار  یلامتسد  م - [ 103]

رگا دناشوپب و  ار  دوخ  رـس  دیابن  درم  ندیباوخ  تقو  رد  یلو  درادن  عنام  ندیباوخ  يارب  نآ  دـننام  شلاب و  يور  رـس  نتـشاذگ  م - [ 104]
م .) نآ نتفگ  تسا  طوحا  هکلب  دیوگب  هیبلت  تسا  بحتسم  دنک و  زاب  ار  رس  ًاروف  تسا  بجاو  دیناشوپ  یشومارف  يور  زا  ای  تافتلا  نودب 

(423 - 419
رد نتفر  نینچمه  درادـن و  عنام  دـنک  نآ  ریز  ار  رـس  دـشاب و  رـس  يـالاب  هک  يوحن  هب  دزادـنیب  یناـمک  يور  ار  ياهچراـپ  رگا  م - [ 105]

م 420) .) درادن لاکشا  دنبهشپ 
دشاب و گنت  زامن  تقو  رگا  و  تسا . همه  مکح  رد  مه  رس  ضعب  دنک (3) و  کشخ  هلوح  هچراپ و  اب  دیابن  تسش  ار  رس  رگا  م - [ 106]

م 422 س 503) .) تسا ممیت  لاح و  نیا  اب  وضو  نیب  عمج  طوحا (4)  دنک  کشخ  تسد  اب  ول  حسم و  يارب  ار  رس  دناوتن 

بجاو طایتحا  ربانب  مراکم : هَّللاۀیآ  . درادن یعنام  شوگ  زا  يرادقم  ندناشوپ  لضاف : هَّللاۀیآ  - 1

هرافک بجاو  طایتحا  هب  يرون : مراکم ، هَّللاۀـیآ  . دراد هرافک  دنفـسوگ  کی  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللاۀـیآ  . دراد هراـفک  تجهب : هَّللاۀـیآ  - 2
دراد

لاکـشا دوـش  هدـناشوپ  رـس  هک  يوـحن  هب  جـیردت ، هب  ندرک  کـشخ  مراـکم : یناـگیاپلگ ، یفاـص ، ياهنماـخ ، تجهب ، ماـظع  تاـیآ  - 3
.( دوشیم نشور  هلأسم  هیقب  هب  تبسن  نایاقآ  نیارظن  اجنیا  زا  .) درادن

ۀیآ . دنک کشخ  ار  حسم  ياج  دوشن  هدناشوپ  رـس  هک  يروط  هب  هلوح  اب  دناوتیم  لاؤس  ضرف  رد  یناتـسیس : لضاف ، يزیربت ، هَّللاۀـیآ  - 4
تسین تسدرد  هل  مظعم  ياوتف  ییوخ : هَّللا 
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54 ص :
رد مه  رس  ضعب  دنک  نآ  ریغ  هکرـس و  بالگ و  لثم  يرگید  عیام  ریز  تسین (1)  زیاج  هکلب  دنک  بآ  ریز  ار  رـس  تسین  زیاج  م - [ 107]

(421 - 414 م 413 - .) درادن عنام  مرحم  يارب  نتفر  مامح  شود  ریز  نکل  تسا (2)  رس  مکح 
هرافک بجاو (4)  طایتحا  تسا و  دنفسوگ  کی  نآ  هرافک (3)  ءاحنا  زا  يوحن  هب  دناشوپب  ار  رـس  ًادمع  هلأسم و  هب  ملع  اب  رگا  م - [ 108]

(427 م 424 - .) رس ضعب  ندناشوپ  يارب  تسا 
ندوبن بجاو  تسین  دیعب  تسین و  مولعم  هرافک  ددعت  هچرگ  دهدب  هرافک  ررکم  دیناشوپ  ار  رس  ررکم  رگا  هک  تسا  نآ  طوحا  م - [ 109]
بولطم یلیخ  هرابود  نداد  هرافک  هب  طایتحا  دیناشوپ ، ار  رـس  زاب  درک و  حـبذ  هرافک  يارب  ار  دنفـسوگ  دـیناشوپ و  ار  رـس  رگا  و  نآ .  (5)

(426 (6)(م 425 - تسین . مولعم  شبوجو  هچرگ  تسا 
هرافک بجوم  نآ  ندیشوپ  هک  ياهتخود  زیچ  اب  ار  دوخ  رس  مرحم  رگا  م - [ 110]

طایتحا ربانب  لضاف : یناتسیس ، ییوخ ، يزیربت ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 1

تسا زیاج  رس  ضعب  ندرب  بآ  ریز  یناتسیس : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 2

تسا دنفسوگ  کی  شاهرافک  بجاو  طایتحا  ربانب  مراکم : لضاف ، یناتسیس ، ياهنماخ ، ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 3

رـس هک  دنک  قدص  ًافرع  هک  نیا  رگم  دناهدومرف : هفاضا  ياهنماخ  هَّللاۀیآ  درادن . هرافک  رـس  ضعب  ندناشوپ  ياهنماخ : لضاف و  هَّللاۀیآ  - 4
طایتحا ربانب  تروص  نیا  رد  هک  دراذگب  رـس  رب  دـناشوپیم  ار  رـس  طسو  تمـسق  طقف  هک  یکچوک  هالک  هک  نیا  لثم  تسا ، هدـناشوپ  ار 

دنک ینابرق  دنفسوگ  کی 

طایتحا هب  مراکم : ياهنماخ ، يزیربت ، تجهب ، ماظع  تایآ  . دـهدب ددـعتم  هرافک  تسا  بجاو  يرون : یناگیاپلگ ، یفاص ، ماظع  تاـیآ  - 5
تسا هرافک  ددعت  بجاو ،

طایتحا هب  يرون : مراکم ، ياهنماخ ، ماظع  تایآ  . دوشیم ددـعتم  هرافک  یناگیاپلگ : یفاص ، یناتـسیس ، يزیربت ، تجهب ، ماـظع  تاـیآ  - 6
دهدب ددعتم  هرافک  دیاب  هرافک  بجاو ،
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س 526) .) یشومارف لهج و  تروص  رد  زج  دهدب (1)  هرافک  دیاب  دناشوپب  هالک  لثم  تسا ،

يواتفلاعماج م 118) ، 427 کسانم م 481 - )(2) دراد . هرافک  ًارهاظ  رارطضا  يور  زا  رس  ندیناشوپ  م - [ 111]

نانز يارب  تروص  ندیناشوپ 

تـسین زیاج  لگ  لاشوپ و  لثم  دشاب  فراعتم  ریغ  هچ  رگا  زیچ  ره  عقرب و  دـنبور و  باقن و  هب  ار  دوخ  يور  نز (3)  ندیناشوپ  م - [ 112]
م 428) .) دناشوپب ار  دوخ  يور  نزبداب  اب  تسین  زیاج  طایتحا (4) و  ربانب 

همامع هالک و  لثم  رد  یناتـسیس : هَّللاۀیآ  . دراد هرافک  ود  طایتحا  ربانب  تجهب : ییوخ ، هَّللاۀیآ  . تسا یفاک  هرافک  کی  يزیربت : هَّللاۀیآ  - 1
هَّللاۀیآ . تسین مزال  هرافک  کی  زا  شیب  دراذگب  رـس  رب  ار  دوخ  نهاریپ  اًلثم  رگا  یلو  طایتحا ، ربانب  هرافک  ود  تسا  مارح  نآ  ندیـشوپ  هک 

مظعم ماقم  رظن  . دراد هرافک  ود  بجاو  طایتحا  ربانب  نآ  دـننام  هتخود و  هالک  یلو  دراد ، هرافک  کی  هدـش  هتخود  هچراپ  لثم  رد  مراـکم :
تسین تسد  رد  يربهر 

هرافک موزل  مدـع  يارب  ار  رارطـضا  ضرف  یفاص : یناگیاپلگ ، ماما ، ماظع  تایآ  . درادـن هرافک  یناتـسیس : يزیربت ، ییوخ ، ماظع  تایآ  - 2
نتـسب رد  مراکم : يرون و  هَّللاۀیآ  . درادن هرافک  دندومرف  درد ، رـس  يارب  رـس  هب  لامتـسد  نتـسب  رد  ماما  ترـضح  یلو  دندومرفن . ءانثتـسا 

تسا بجاو  طایتحا  هرافک  درد ، رس  يارب  لامتسد 

درادن یلاکشا  ندیباوخ  لاح  رد  نآ ، دننام  سگم و  زا  ظفحت  دننام  ترورض ، لاح  ریغ  رد  تجهب : هَّللاۀیآ  - 3

تسین زیاج  فراعتم  ریغ  ياهزیچ  هب  دنچ  ره  ور  ندناشوپ  يرون : هَّللاۀیآ  - 4
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کسانم 429 .) دوشیمن بوسحم  تروص  زا  هناچ ، ریز  اما  دناشوپب (1)  ار  نآ  دـیابن  تسا و  نآ  مامت  مکح  رد  تروص  ضعب  م - [ 113]

و س 505)
زا دعب  تسا  بجاو  نکیل  دناشوپب  ار  ور  فارطا  زا  یمک  رـس  ندیناشوپ  يارب  ًاتمدقم  دناشوپب و  ار  رـس  زامن  يارب  تسا  بجاو  م - [ 114]

کسانم 432) )(2) دنک . زاب  ار  نآ  ًاروف  زامن 
کـسانم .) درادن عنام  دراذگب  شلاب  يور  رب  ندیباوخ  يارب  ار  دوخ  يور  ای  دراذگب (3)  تروص  يور  ار  دوخ  ياهتسد  رگا  م - [ 115]

(431 - 430
کسانم 506) تسین (4)( زیاج  طایتحا  ربانب  لامتسد  ای  هلوح  اب  تروص  ندرک  کشخ  م - [ 116]

يور زا  رگا  نکل  دوشن  هدیـشوپ  شتروص  نآ  دـننام  هعنقم (5) و  ندروآ  رد  ای  ندیـشوپ و  ماگنه  هک  دـشاب  بظاوم  دـیاب  نز  م - [ 117]
یعنام دوشن  هدیشوپ  دمع  ملع و 

ییاههشوگ ندناشوپ  ياهنماخ : هَّللاۀیآ  . تسا زیاج  دنیوگن  عقرب  باقن و  نآ  هب  هک  يروط  هب  تروص  ضعب  ندـناشوپ  مراکم : هَّللاۀـیآ  - 1
ربانب یناتـسیس : يزیربت ، هَّللاۀـیآ  . تسا زیاج  دـنکن  قدـص  نآ  رب  تروص  ندـناشوپ  هک  يروط  هب  نآ  فرط  ود  ای  تروص  نییاپ  ای  الاب  زا 

هب نآ  ییالاب  تمـسق  رد  تسین و  زیاج  هناچ  ات  ینیب  زا  ینعی  نآ  نییاپ  تمـسق  رد  تروص  ندـناشوپ  يوقا  ربانب  لـضاف : هَّللاۀـیآ  . طاـیتحا
بجاو طایتحا 

تغارف زا  سپ  طایتحا ، ربانب  یناتسیس : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  . تسا نشور  لبق  هلأسم  یقرواپ  زا  مراکم  ياهنماخ و  هَّللا  ۀیآ  رظن  - 2
دنک زاب  ار  نآ  ًاروف  زامن  زا 

دناهدشن هلأسم  تمسق  نیا  ضرعتم  یناگیاپلگ  هَّللاۀیآ  - 3

یلاکـشا دوشن  هدـناشوپ  تروص  هک  يوحن  هب  جـیردت ، هب  ندرک  کشخ  مراکم : یناگیاپلگ ، یفاص ، ياهنماخ ، تجهب ، ماظع  تاـیآ  - 4
تسین زیاج  لضاف : يزیربت ، ییوخ ، ماظع  تایآ  . درادن

درادن یعنام  ندیشوپ  رادقم  نیا  مراکم : هَّللاۀیآ  - 5
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(س 507) درادن

رد هکلب  هناچ  هکلب  ینیب  يذاحم  ات  دزادنیب  نییاپ  هدنکفا  رس  هب  هک  ار  هماج  ای  رداچ  مرحمان (1)  زا  نتفرگ  ور  يارب  تسا  زیاج  م - [ 118]
(م 433) تسین وا  رب  يزیچ  ندرگ و  ات  جایتحا  تروص 

هب هک  دراد  هگن  ور  زا  رود  رگید  زیچ  ای  تسد  اب  دزادـنایم  نییاپ  رـس  زا  تجاـح  عقوم  رد  هک  ار  يزیچ  نآ  هک  تسا  نآ  رتهب  م - [ 119]
(2)(م 434) تسا . طوحا  راک  نیا  هکلب  دبسچن  تروص 

(3)(م 436) تسا . طایتحا  قفاوم  هچرگ  تسین  مزال  هرافک  دشاب  هک  وحن  ره  هب  تروص  ندناشوپ  نتخادنا و  باقن  رد  م - [ 120]

شوخ يوب  زا  هدافتسا 

ای دشاب  ندـییوب  هب  لامعتـسا  هچ  تسین  زیاج  رطع  قلطم (4)  هکلب  ربنع  دوع و  نارفعز و  کشم و  لـیبق  زا  تاـیرطع  لامعتـسا  م - [ 121]
م 335) .) دشاب هدش  هدیلام  رطع  نآ  هب  اًلبق  هچ  رگا  دهدیم  رطع  يوب  هک  یسابل  ندیشوپ  روط  نیمه  ندب و  سابل و  هب  ندیلام  ای  ندروخ 

تسین زیاج  ششوپ  هنوگ  نیا  تسین  مرحمان  هک  ییاج  رد  یناتسیس : هَّللاۀیآ  . ًاقلطم هکلب  تجهب : هَّللاۀیآ  - 1

كرت طایتحا  نیا  ییوخ : يزیربت ، هَّللاۀیآ  . دنراد هگن  رود  تروص  زا  ار  نآ  يرگید  زیچ  ای  تسد  اب  دـیاب  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللاۀـیآ  - 2
دوشن

کی دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  ییوخ : يزیربت ، تجهب ، ماظع  تایآ  . دـهدب هراـفک  دنفـسوگ  کـی  دـیاب  یناـگیاپلگ : یفاـص ، هَّللاۀـیآ  - 3
دهدب هرافک  دنفسوگ 

نــشور يدــعب  لــئاسم  رد  ناــشیا  رظن  اــجنیا  زا  .) تـسا یبابحتــسا  طاــیتحا  سرو  زیچ و  راــهچ  نـیا  زا  ریغ  رد  يزیربـت : هَّللاۀــیآ  - 4
تسا اهنیا  زا  ریغ  یشوخ  يوب  ره  زا  بانتجا  طوحا  ییوخ : تجهب ، هَّللاۀیآ  (. دوشیم
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م 336) .) تسین زیاج  نارفعز  لثم  دهدیم  شوخ  يوب  هک  تسا  يزیچ  نآ  رد  هک  يزیچ  ندروخ  م - [ 122]

يوب هک  دریگب  ار  دوـخ  غاـمد  دیاب (1)  دـنک  ادـیپ  رارطـضا  دـهدیم  شوخ  يوب  هک  ییاذـغ  ندروخ  ای  سابل  ندیـشوپ  هبرگا  م - [ 123]
م 337) .) دسرن نآ  هب  شوخ 

ناردام و وب  لثم  تسا  ییارحص  هک  عاونا  یـضعب  رگم  دنک  بانتجا  دیاب (2)  دـهدیم  شوخ  يوب  هک  ییاهيزبس  ای  اهلگ  زا  م - [ 124]
م 338) .) تسا اهلگ  نیرتوبشوخ  زا  دنیوگیم  هک  یمازخ  هنمرد و 

نآ طایتحا (3)  نکیل  درادـن  عنام  اهنآ  ندـیئوب  اهنآ و  ندروخ  تسین و  مزال  بانتجا  هب  بیـس و  لیبق  زا  وبـشوخ  ياـههویم  زا  م - [ 125]
کسانم م 340) .) دنک كرت  ار  ندییوب  هک  تسا 

نوـچ نکل  تسین  مارح  دـننکیم  وبـشوخ  نآ  هب  ار  هبعک  هک  تسا  يزیچ  نآ  هبعک و  قوـلخ  لامعتـسا  هـک  تـسا  نآ  روهـشم  م - [ 126]
(4)(م 344) دنک . بانتجا  تسا  هبعک  رد  هک  یشوخ  يوب  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسیچ  قولخ  هک  تسین  مولعم 

يوب زا  ندرک  رارف  نکل  تسا ، دب  يوب  زا  غامد  ِنتفرگ  ِتمرح  يوقا (5) ، م - [ 127]

دشاب جرح  رسع و  بجوم  هک  نیا  رگم  مراکم : هَّللاۀیآمزال  طایتحا  ربانب  ییوخ : ياهنماخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 1

، ییوخ تجهب ، يزیربت ، ماظع  تایآ  رظن  . دـنک بانتجا  اهلگ  مامت  زا  بجاو  طایتحا  ربانب  مراکم : یناـگیاپلگ ، یفاـص ، ماـظع  تاـیآ  - 2
تشذگ لبق  لئاسمرد 

دوش يراددوخ  دیاب  ندروخ  ماگنه  اهنآ  ندیئوب  زا  بجاو  طایتحا  ربانب  یناتسیس : ییوخ ، ياهنماخ ، ماظع  تایآ  - 3

مزال هبعک  شوخ  يوب  زا  بانتجا  هک  تسین  دـیعب  یناتـسیس : هَّللاۀـیآ  . تسین مزـال  طاـیتحا  نیا  لـضاف : ییوخ ، يزیربت ، ماـظع  تاـیآ  - 4
درک مامشتسا  ار  نآ  ناوتب  و  دشابن .

درادن هرافک  نکلو  هدرک  تیصعم  تفرگ  رگا  و  لضاف : هَّللاۀیآبجاو  طایتحا  ربانب  يزیربت : هَّللاۀیآ  - 5
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م 341) .) درادن بیع  نتفر  تعرس  هب  دب و 

م 342) .) دنک لامعتسا  ای  دنک  وب  ناحتما  يارب  ار  اهنآ  دیابن  نکیل  درادن  لاکشا  تایرطع  شورف  دیرخ و  م - [ 128]
. درادـن عناـم  تروص  نیا  ریغ  رد  تسین (1) و  زیاج  دـنک  شوخ  يوب  قدـص  رگا  نادـند  ریمخ  نوباـص و  وپماـش و  لامعتـسا  م - [ 129]

(2)(س 495)
م 343) .) بجاو (4) طایتحا  ربانب  تسا  دنفسوگ  کی  شوخ  يوب  لامعتسا (3)  هرافک  م - [ 130]

مارحا تامرحم 

ندیشک همرس 

دنکن (5) تنیز  دصق  دنچ  ره  دشاب  تنیز  نآ  رد  هک  یهایسهب  ندیشکهمرس  م - [ 131]

تسا زیاج  يزیربت  هَّللا  تایآ  . دنک بانتجا  بجاو  طایتحا  ربانب  یناتسیس : ییوخ ، ياهنماخ ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 1

درادن یعنام  دشاب  مه  كوکشم  رگا  مراکم : هَّللاۀیآ  - 2

 .. دمع تروص  رد  مراکم : یناگیاپلگ ، یفاص ، لضاف ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 3

ود نیا  ریغ  رد  تسا و  رطعم  سابل  ندیشوپ  وبشوخ و  ندروخ  رد  طایتحا  نیا  یناتسیس : هَّللاۀیآتسا  بحتـسم  طایتحا  ياهنماخ : هَّللاۀیآ  - 4
تسین بجاو  هرافک  دروم 

هایس و همرس  نیب  یقرف  مراکم : هَّللاۀیآ  . دنک بانتجا  بجاو  طایتحا  ربانب  دنکن  تنیز  دصق  رگا  یناتسیس : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 5
يارب هکلب  دشاب  هتـشادن  تنیز  دـصق  هایـس  همرـس  اب  رگا  تجهب : هَّللاۀـیآ  . تسا تنیز  مدـع  تنیز و  تمرح ، رد  كالم  تسین ، هایـس  ریغ 

درادن لاکشا  دشاب  ضرم  جالع 
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يوقا (2) ربانب  دشاب  هتـشاد  شوخ  يوب  رگا  هکلب  دـشاب  تنیز  نآ  رد  هک  تسا  همرـس  قلطم  زا  بانتجا  بجاو (1)  طاـیتحا  تسا و  مارح 

م 359) .) تسا مارح 
م 360) .) تسا مارح  زین  درم  يارب  درادن و  صاصتخا  نز  هب  ندیشک  همرس  ندوب  مارح  م - [ 132]

م 361) .) تسا نداد  هرافک  طایتحا (4)  دشاب  شوخ  يوب  همرس  رد  رگا  نکیل  تسین (3)  هرافک  ندیشک  همرس  رد  م - [ 133]
م 362) .) درادن یعنام  ندیشک  همرس  هب  دشاب  هتشاد  جایتحا  هک  یتروص  رد  م - [ 134]

رویز ندیشوپ 

م يواتفلا  عماج  دـشابن (6)( تنیز  وا  دـصق  دـنچ  ره  دـنک (5)  باـنتجا  دوـشیم  باـسح  تنیز  هـک  يزیچ  ره  زا  دـیاب  مرحم  م - [ 135]
کسانم م 365 و 388) () 144

دشاب تنیز  دصق  اب  رگا  هایس  ریغ  همرس  زا  دنک  بانتجا  بجاو  طایتحا  هب  یناتسیس : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 1

تشذگ شوخ  يوب  لامعتسا  هلأسم  رد  ییوخ : يزیربت و  هَّللاۀیآ  . طوحا ربانب  تجهب : هَّللاۀیآ  - 2

ریغ همرس  ای  تنیز و  دصق  نودب  هایـس  همرـس  رد  دنفـسوگ و  کی  بجاو  طایتحا  ربانب  تنیز  دصق  هب  هایـس  همرـس  رد  يزیربت : هَّللاۀیآ  - 3
طایتحا ربانب  یناتـسیس : هَّللاۀیآ  . دـهدب هرافک  دنفـسوگ  کی  دـیاب  طایتحا  ربانب  ییوخ : هَّللاۀـیآ  . بحتـسم طایتحا  ربانب  تنیز  دـصق  اب  هایس 

بحتسم

بحتـسم طایتحا  ربانب  ّالا  تسا و  هرافک  يوقا  ربانب  دشاب ، مامـشتسا  لباق  ندیـشک  همرـس  هظحل  رد  نآ  شوخ  يوب  رگا  لضاف : هَّللاۀیآ  - 4
تسا دنفسوگ  کی  هرافک  رادقم  و  مراکم : هَّللاۀیآ  . دهدب هرافک 

بجاو طایتحا  ربانب  یناتسیس : ياهنماخ ، هَّللاۀیآ  - 5

درادن یعنام  دشاب  هتشادن  تنیز  دصق  رگا  تجهب : لضاف ، هَّللاۀیآ  - 6
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61 ص :
کسانم .) درادن یعنام  دشاب  رگید  ضرغ  ای  بابحتسا  يارب  رگا  تسین (2) و  زیاج  تنیز  تهج (1)  هب  ندرک  تسد  هب  رتشگنا  م - [ 136]

م 387)
تـسا كرت  رد  طایتحا  دنکن  دـصق  ول  دـشاب و  تنیز  رگا  هکلب  ددـنبن  تنیز  يارب  انح  مرحم  هک  تسا  نآ  بجاو (3)  طاـیتحا  م - [ 137]
شرثا هچ  دشابن و  ای  دشاب  تنیز  دصق  هب  هچ  ددنبب  انح  مارحا  زا  لبق  رگا  و  تسین . هجو  زا  یلاخ  تروص  ود  ره  رد  نآ  تمرح (4)  هکلب 

(389 (5)(م 388 - تسا . بوخ  طایتحا  یلو  درادن  عنام  دنامن  ای  دنامب  مارحا  نامز  ات 
(6)(م 365) تسین . زیاج  دوش  بوسحم  تنیز  رگا  یلو  درادن  یلاکشا  دشابن  تنیز  رگا  ندز  کنیع  م - [ 138]

ره دـنک  كرت  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـشاب  تنیز  روـیز  رگا  هکلب  تسا  مارح  تنیز  تهج  هب  نز  يارب  روـیز  ندیـشوپ  م - [ 139]
هتشادن نییزت  دصق  دنچ 

دنکن تنیز  دصق  هچ  رگ  دنک ، بانتجا  دیاب  طایتحا  ربانب  دوشیم  بوسحم  تنیز  ًافرع  رگا  ياهنماخ : هَّللاۀیآ  - 1

تسا مارح  دشاب  دصق  ره  هب  یتنیز  رتشگنا  مراکم : هَّللاۀیآبجاو  طایتحا  ربانب  یناتسیس : هَّللاۀیآ  - 2

یلو یناتـسیس : هَّللاۀـیآ  . تسا مارح  مرحم  رب  دوش  بوسحم  تنیز  هک  یتروـص  رد  نتـسبانح  مراـکم : ییوـخ ، يزیربـت ، ماـظع  تاـیآ  - 3
درادن یلاکشا  نآ  دننام  جالع و  دراوم  رد  دشابن  تنیز  هک  يوحن  هب  انح  لامعتسا 

تسا لاکشا  لحم  تمرح  لضاف : هَّللاۀیآ  - 4

دراد لاکشا  دشاب  مارحا  لاح  يارب  تنیز  همادا  شدصق  رگا  مراکم : هَّللاۀیآ  - 5

دوش بوسحم  تنیز  ًافرع  رگا  یناتـسیس : ياهنماخ ، هَّللاۀیآ  . تسین زیاج  دـنک  هدافتـسا  تنیز  دـصق  هب  هک  یتروص  رد  لضاف : هَّللاۀـیآ  - 6
درادن یبیع  دشابن  تنیز  دصق  هب  رگا  تجهب : هَّللاۀیآ  . تسین زیاج  طایتحا  ربانب 
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62 ص :
(1)(م 391) تسین . توق  زا  یلاخ  نآ  تمرح  هکلب  دشاب ،

ار اهنآ  دیابن (3)  یلو  دروایب (2)  نوریب  مارحا  يارب  تسین  مزال  مارحا ، زا  لبق  نآ  ندیـشوپ  هب  هتـشاد  تداع  هک  ار  ییاهرویز  م - [ 140]
(393 م 392 - .) دوخ رهوش  هب  یتح  دهد  ناشن  درم  هب 

ندیلام نغور 

م 395 و س 500) .) دشابن نآ  رد  شوخ  يوب  هچ  رگا  تسا  برچ (4)  دامپ  نغور و  ندیلام  ندوب  مارح  يوقا  هکلب  طوحا  م - [ 141]
دنامیم (5)(م یقاب  مارحا  تقو  ات  شرثا  رگا  دنک  لامعتـسا  ار  تسا  نآ  رد  شوخ  يوب  هک  ینغور  مارحا  زا  شیپ  تسین  زیاج  م - [ 142]

(396
(م 397 س 500) درادن یبیع  دلامب  دامپ  ای  نغور  جایتحا  رارطضا و  يور  زا  رگا  م - [ 143]

. دشابن نارفعز  لثم  شوخ  يوب  نآ  رد  رگا  درادن  عنام  نغور  ندروخ  م - [ 144]
(م 398)

دصق نودب  لضاف : هَّللاۀیآ  . تسا كرت  رد  بجاو  طایتحا  دوش ، بوسحم  تنیز  ًافرع  یلو  دشابن  تنیز  دصق  هب  رگا  یناتـسیس : هَّللاۀیآ  - 1
تسا كرت  رد  بحتسم  طایتحا  تنیز 

دشاب هتشادن  ار  اهنآ  هب  تنیز  دصق  رگا  لضاف : هَّللاۀیآ  - 2

دهدن ناشن  دزاسن و  رهاظ  دنمرحم  وا  اب  هک  ینادرم  شرهوش و  يارب  ار  اهنآ  بحتسم  طایتحا  ربانب  یناتسیس : هَّللاۀیآ  - 3

دشابن برچ  ول  تسا و  مارح  ًاقلطم  دامپ  مراکم : هَّللاۀیآ  - 4

رد لامعتـسا  تروص  رد  و  تجهب : هَّللاۀیآ  . درادن لاکـشا  دشاب  وبـشوخ  شدوخ  هکلب  دـشابن  رطع  نآ  رد  رگا  یلو  یناتـسیس : هَّللاۀـیآ  - 5
دزادنیب ریخأت  هب  شوخ  يوب  ندش  لئاز  نامز  ات  ار  مارحا  دیاب  ناکما ، ضرف 
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63 ص :
دنفسوگ کی  نآ  هرافک  دشاب  شوخ  يوب  نغور  رد  رگا  تسین (1) و  هرافک  نآ  ندیلام  رد  دشابن  شوخ  يوب  نغور  رد  رگا  م - [ 145]

(400 م 399 - .) دشاب رارطضا (3)  يور  زا  هچ  رگا  تسا   (2)

نتفرگ نخان 

ریگ و نخان  ای  وقاچ  ای  دشاب  یچیق  يریگنخان ، تالآ  نیب  تسین  یقرف  دریگب و  ار  دوخ  ياپ  ای  تسد  نخان  مرحم  تسین  زیاج  م - [ 146]
(456 - 455 کسانم 454 - .) نادند ناهوس و  هب  یتح  هجو ، چیه  هب  دنکن  نخان  هلازا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا (4) 

شاهرافک دـشاب  ینادان  يور  زا  رگا  و  تسا . دنفـسوگ  کی  طایتحا  رباـنب  شاهراـفک  دـمع ، ملع و  ضرف  رد  ییوخ : يزیربت ، هَّللاۀـیآ  - 1
تسا ریقف  کی  ماعطا  طایتحا ، ربانب 

، دنک حبذ  دنفـسوگ  کی  هک  تسا  نآ  طایتحا  نآ ، لاثما  رطعم و  ياهمرک  دننام  دنـشاب ، هدرک  رطعم  ار  نغور  رگا  ياهنماخ : هَّللاۀـیآ  - 2
وبشوخ نغور  اب  ار  دوخ  ندب  دمع ، يور  زا  یهاگآ و  ملع و  اب  مرحم  رگا  یناتسیس : هَّللاۀیآ  . تسین دیعب  طایتحا  نیا  ندوبن  بجاو  هچرگ 

ار راک  نیا  یهاگآ  ملع و  نودب  رگا  دشاب و  رارطـضا  يور  زا  دنچ  ره  دهدب ، هرافک  دنفـسوگ  کی  دیاب  طایتحا  ربانب  دیامن ، یلام  نغور 
فرصم ریغ  رد  یلو  تسا ، دنفسوگ  کی  هرافک  نآ  ندروخ  رد  لضاف : هَّللاۀیآ  . تسا ریقف  کی  ماعطا  نآ  هرافک  طایتحا  ربانب  دشاب  هدرک 

دشاب رارطضا  يور  زا  هچ  رگا  تسا  دنفسوگ  کی  ندب  هب  نغور  ندیلام  هرافک  يرون : هَّللاۀیآ  . دهدب هرافک  ًاطایتحا  مه  ندروخ 

ترورـض دروم  ریغ  رد  مراکم : هَّللا  ۀـیآ  . تسین تباث  هرافک  رارطـضا  لاح  رد  لضاف : هَّللاۀـیآ  . طاـیتحا رباـنب  يزیربت : تجهب ، هَّللاۀـیآ  - 3
تسا دنفسوگ  کی  ًاطایتحا  نآ  هرافک 

تسین زیاج  ياهلیسو  چیه  هب  نخان  هلازا  مراکم : یناتسیس ، لضاف ، ياهنماخ ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 4
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64 ص :
ار يرگید  مرحم  نخان  دناوتیم  مرحم  نیاربانب  دشاب . مرحم  زین  يرگید  هچرگ  درادن  یبیع  مرحم  طسوت  يرگید  نخان  نتفرگ  م - [ 147]

. دریگب ریصقت  يارب 
(523 کسانم 522 - )

رگید ضعب  دـشاب و  هداـتفا  نآ  زا  ضعب  هک  نآ  لـثم  دوـش  رازآ  بجوـم  هک  نآ  رگم  دریگب  مـه  ار  نخاـن  ضعب  تیـسن  زیاـج  م - [ 148]
ره يارب  دـم  کی  ) وحن نامه  هب  هرافک  هک  تسا  نآ  بجاو (2)  طایتحا  نخان  نتفرگ  هب  دـش  جاتحم  هاگره  و  دشاب (1) . وا  رازآ  بجوم 

(467 م 454 - .) دهدب نخان )
دم کی  دـیاب  هدیـسرن  هد  هب  ات  تسد  نخان  ره  يارب  دـهدب و  هرافک  دـیاب  ماعط  دـم  کی  دریگب  اپ  ای  تسد  زا  نخان  کـی  رگا  م - [ 149]

م 458) .) اپ ياهنخان  رد  نینچمه  دهدب و  ماعط 
م 459) .) تسا نآ  هرافک  دنفسوگ  کی  دریگب  سلجم  کی  رد  ار  اهاپ  اهتسد و  نخان  مامت  رگا  م - [ 150]

دنفـسوگ ود  دریگب  ار  اهاپ  نخان  لحم  دـنچ  ای  رگید  لحم  رد  سلجم و  دـنچ  ای  کی  رد  دریگب  ًاـمامت  ار  اـهتسد  نخاـن  رگا  م - [ 151]
(3)(م 460) تسا . نآ  هرافک 

زا کی  ره  يارب  تسد و  نخان  يارب  دنفـسوگ  کی  دریگب  نخان  هد  زا  رتمک  ار  اهاپ  نخان  دریگب و  ار  اهتسد  نخان  مامت  رگا  م - [ 152]
دم کی  اپ  ياهنخان 

، یفاص هَّللاۀـیآ  . دـهدب هرافک  ماـعط  تشم  کـی  نخاـن  ره  يارب  تسا و  زیاـج  نخاـن  نتفرگ  تروص  نیا  رد  ییوخ : يزیربت ، هَّللاۀـیآ  - 1
تسا ماعط  دم  کی  نآ  هرافک  یناگیاپلگ :

دهدب هرافک  ماعط  زا  فک  کی  نخان  ره  يارب  دناوتیم  و  لضاف : هَّللاۀیآ  . دهدب هرافک  یناتسیس : هَّللاۀیآ  - 2

هنرگ اهاپ و  اهتسد و  زا  کی  ره  يانثا  رد  ینخان  ره  يارب  ریفکت  للخت  مدع  اب  تجهب : هَّللاۀـیآ  . بجاو طایتحا  ربانب  مراکم : هَّللاۀـیآ  - 3
اهاپ رد  ای  اهتسد  رد  هدنام  یقاب  ياهنخان  زا  کی  ره  يارب  تسا  دم  تیافک  هّجتم 
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65 ص :
هد زا  رتمک  یسک  رگا  م - [ 153  ] (1) دریگب . هد  زا  رتمک  ار  اهتسد  نخان  دریگب و  ًامامت  ار  اهاپ  نخان  رگا  نینچمه  دـهدب و  دـیاب  ماـعط 

. دنک حبذ  دنفـسوگ  کی  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دـهدب و  دـیاب  ماعط  دـم  کی  کی ، ره  يارب  تفرگ ، ار  نآ  مامت  تشاد و  نخان 
(2)

وم ندودز 

زین وم  کی  هلازا  هکلب  دایز ، مک و  نایم  تسین  یقرف  تسین و  زیاج  لحم  هچ  دـشاب  مرحم  هچ  يرگید  اـی  دوخ  ندـب  زا  وم  هلازا  م - [ 154]
(3)(م 401) تسا . مارح 

هک روط  نامه  کسانم م 404 ) .) نآ ریغ  ندرک و  یچیق  اـی  ندـنک  اـی  ندـیلام  هرون  اـی  ندیـشارت  نیب  تسین  یقرف  وم  هلازا  رد  م - [ 155]
يواتفلا م 164) عماج  .) تسین ندب  ياضعا  نایم  یقرف 

م 402) .) دنکیم تیذا  هک  مشچ  يوم  رس و  درد  شپش و  يدایز  لثم  درادن (4)  بیع  دشاب  ترورض  يور  زا  رگا  وم  هلازا  م - [ 156]
م 403) .) درادن لاکشا  دوش  هدنک  دصق  نودب  ییوم   (5) وضو ، ای  لسغ  تقو  رد  رگا  م - [ 157]

تسین تباث  ياهرافک  دنفسوگ  زا  ریغ  ضرف ، ود  ره  رد  لضاف : هَّللاۀیآ  - 1

کی بجاو  طایتحا  ربانب  يرون : هَّللاۀیآ  . دناهدشن هلأسم  نیا  ضرعتم  ییوخ : هَّللاۀیآ  . دـهدب هرافک  دنفـسوگ  کی  دـیاب  لضاف : هَّللاۀـیآ  - 2
دهد هرافک  دنفسوگ 

تسین زیاج  زین  وم  کی  زا  یئزج  هلازا  یتح  هکلب  یناتسیس : هَّللاۀیآ  - 3

دراد هرافک  یلو  درادن  هانگ  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللاۀیآ  - 4

ای ياهنماخ : هَّللاۀیآ  م 403) .) نآ دـننام  لـسغ و  وـضو و  بآ  ندیـسر  زا  عناـم  هلازا  اـی  ثبخ  زا  ریهطت  اـی  ممیت  اـی  یناتـسیس : هَّللاۀـیآ  - 5
يواتفلا م 166) عماج  ) ممیت
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66 ص :
هزور زور  هس  ای  دهدب  نیکسم  شش (1)  هب  دیاب  هک  تسا  ماعط  دم  هدزاود  دشاب  ترورض  تهج  هب  رگا  ندیـشارت  رـس  هرافک  م - [ 158]

ریغ هب  دـنک  هلازا  ار  رـس  يوـم  رگا  هک  تـسا  نآ  بجاو (2)  طایتحا  و  تسا . ریـس  هد  ًابیرقت  دـم  دـنک و  ینابرق  دنفـسوگ  کی  اـی  دریگب 
م 405 و 408) .) دهدب ار  ندیشارت  هرافک  ندیشارت ،

نیا رد  دنفـسوگ  نّیعت  هکلب  دـهدب  هرافک  دنفـسوگ  کی  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـشابن  ترورـض  يور  زا  ندیـشارت  رگا  م - [ 159]
م 406) .) تسین (3) دیعب  تروص 

زا رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا (5)  هکلب  هرافک ، يارب  دنک  حبذ  دنفسوگ (4)  کی  دیاب  دنک  وم  هلازا  دوخ  لغب  ود  ره  ریز  زا  رگا  م - [ 160]
م 407) .) دهدب هرافک  دنفسوگ  کی  دنک  وم  هلازا  مه  لغب  کی  ریز 

رایتخا نودب  هچنانچ  یلو  دهدب  هرافک  دیاب  تسا و  مارح  دشارتب  ار  وا  رس  یّلحم  اًلثم  هک  دوش  رضاح  دوخ  رایتخا  هب  مرحم  رگا  م - [ 161]
یتح درادن  هرافک  دشاب  وا 

: تجهب هَّللاۀیآ  . تسا رتهب  نیکسم  شش  هب  دم  هدزاود  هچ  رگا  دنکیم ، تیافک  نیکـسم  هد  هب  دم  هد  نداد  هقدص  یناگیاپلگ : هَّللاۀیآ  - 1
زا شیب  هچ  رگا  دنوش ، ریـس  هک  يرادقم  هب  مادک  ره  هب  طایتحا  ربانب  هکلب  دوش ، هداد  دـم  کی  کی  ره  هب  هک  تسا  نیکـسم  هد  ماعطا  ای 

تسا عابشا  ودم  زا  رثکا  تیاعر  رد  طایتحا  دوش و  هداد  ماعط  دشاب  دم  کی 

تسا بجاو  هکلب  ییوخ : تجهب ، هَّللاۀیآ  - 2

( رییخت ) تسا لبق  هلأسم  دننام  نآ  مکح  تجهب : هَّللاۀیآ  - 3

دنک حبذ  دنفسوگ  کی  لغب  ره  ریز  يارب  هک  تسا  نآ  طایتحا  يرون : هَّللاۀیآ  - 4

ماـعط ار  نیکـسم  هس  لـغب  کـی  ریز  يوـم  ندـنک  رد  لـضاف : تجهب ، هَّللاۀـیآ  . تسا بجاو  مکح  نـیا  یناـگیاپلگ : مراـکم ، هَّللاۀـیآ  - 5
ربانب دنک ، هلازا  ار  لغب  ریز  يوم  ندنک ، زا  ریغ  يرگید  وحن  هب  رگا  تسا و  نیمه  مکح  لغب  ریز  يوم  ندنک  رد  یناتـسیس : هَّللاۀیآ  . دهدب

تسا مکح  نیمه  بجاو  طایتحا 
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67 ص :
(س 502) روبزم ّلحم  رب 

دهدب هقدـص  ماعط  فک  کی  هک  تسا  نآ  طایتحا (1)  دتفیب  رتشیب  ای  وم  کی  دشکب و  دوخ  شیر  ای  رـس  هب  تسد  ًادـمع  رگا  م - [ 162]
م 409 و س 501) .) دشاب هتشادن  وم  نداتفا  هب  تافتلا  دنچ  ره 

نادرم يارب  رس  يالاب  نداد  رارق  هیاس 

م 437) .) درادن مه  هرافک  تسا و  زیاج  اههچب  اهنز و  يارب  تسین و  زیاج  نادرم  يارب  زا  نداد  رارق  هیاس  م - [ 163]
انم رد  هدرک  لزنم  یلحم  رد  هک  یلاحرد  اما  تسا و  ندرک  یط  لزنم  لاـح  هب  صتخم  رـس  يـالاب  نداد  رارق  هیاـس  ندوب  مارح  م - [ 164]

دـشاب نتفر  هار  لاح  رد  هچ  رگا  درادـن  عنام  نداد  رارق  رـس  رب  هیاس  نآ  لثم  رتچ و  اـب  درادـن (2) و  عنام  نتفر  هیاس  ریز  نآ ، ریغ  ای  دـشاب 
طایتحا هچ  رگا  دورب  رتچ  اب  دـننکیم  تارمج  یمر  هک  یلحم  ای  دـننکیم  حـبذ  هک  یلحم  ات  دوخ  رداـچ  زا  اـنم  رد  هک  درادـن  عناـم  سپ 

زا هک  هکم  دیدج  ياههلحم  رد  ول  دیسر و  لزنم  هب  مرحم  هک  نآ  زا  دعب  تسا  زیاج  زین  و  نتفر . هار  لاح  رد  تسا  نآ  كرت  بحتسم (3) 
(490 م 438 - .) دورب هیاس  ریز  ای  دوش  راوس  فّقسم  ياهنیشام  رد  مارحلا  دجسم  هب  نتفر  يارب  دناوتیم  دنتسه  رود  مارحلا  دجسم 

ره ای  لمحم  يولهپ  هب  لزنم ، یط  تقو  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  م - [ 165]

اذغ يرادقم  ماعط  فک  کی  زا  روظنم  مراکم : هَّللاۀیآ  . دـهدب ماعط  تشم  کی  دـیاب  یناتـسیس : ییوخ ، يزیربت ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 1
تسین مولعم  طایتحا  نیا  بوجو  ياهنماخ : هَّللاۀیآ  . تسا

دوخ يارب  تکرح  لاح  رد  دناوتیمن  طایتحا  ربانب  یلو  درادن  یعنام  تروص  نیا  رد  تباث  هیاس  ریز  نتفر  یناتـسیس : يزیربت ، هَّللاۀیآ  - 2
دوش راد  فقس  نیشام  راوس  ای  درادرب و  رتچ  هک  نآ  لثم  دنک ، تسرد  نابهیاس 

دنوشن راد  فقس  نیشام  راوس  طایتحا ، ربانب  هکم  رهش  دیدج  تمسق  رد  ییوخ : هَّللاۀیآ  - 3
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68 ص :
تسین (1)(م 440) توق  زا  یلاخ  نآ  ندوب  زیاج  هچ  رگا  دنکن ، لالظتسا  دشابن  وا  رس  يالاب  هک  يزیچ 

(2)(م 445) تسین . قرف  هدایپ  هراوس و  نیب  نداد  رارق  رس  يالاب  هیاس  ندوبن  زیاجرد  م - [ 166]
تباث هیاس  فّقـسم و  نیـشام  رتچ و  لثم  دـنک  تکرح  صخـش  اب  هک  ياهیاس  نیب  یقرف  نداد  رارق  رـس  رب  هیاس  ندوب  مارح  رد  م - [ 167]

ای دننک و  روبع  اهلپ  ریز  زا  نیمرحم  راچان  هب  دورب و  هدش  عقاو  ریـسم  رد  هک  ییاهلپ  ریز  زا  ینیـشام  رگا  یلو  تسین  هریغو  لپ  لثم   (3)
م 482- .) درادـن هرافک  دوشیمن و  ادـیپ  یلاکـشا  دـنریگ  رارق  فقـس  ریز  نیمرحم  دـنوش و  فقوتم  فقـس  ریز  رد  نیزنب  پمپ  لحم  رد 

(488
نیاربانب تسین (4)  دیعب  رظن  هب  نآ  ندوب  زیاج  هچرگ  تسا  طایتحا  فالخ  بش  رد  لزنم  یط  لاح  رد  فقـس  ریز  رد  نتـسشن  م - [ 168]

ندوب زیاج  تسین  دیعب 

هاتوک هک  نیا  رگم  دنک  بانتجا  ًاطایتحا  هراوس  تسا و  زیاج  ًاقطم  هدایپ  يارب  یناتـسیس : هَّللاۀیآ  . تسا نآ  تمرح  رهظا  ییوخ : هَّللاۀیآ  - 1
طایتحا ربانب  ییوخ : يزیربت ، هَّللاۀیآ  . دریگن ارف  ار  هنیس  رس و  هک  دشاب 

طایتحا ربانب  ییوخ : يزیربت ، هَّللاۀیآ  - 2

هَّللاۀـیآ . درادـن لاکـشا  تباث  هیاـس  ریز  زا  روبع  يرون : مراـکم ، لـضاف ، یناتـسیس ، ییوخ ، ياهنماـخ ، يزیربت ، تجهب ، ماـظع  تاـیآ  - 3
دورن دنکیمن  لزنم  رد  دمآ  تفر و  قدص  هک  ییاهلنوت  زا  دوخ  رایتخا  هب  زور  هک  تسا  نآ  طایتحا  یناگیاپلگ :

دشابن اهنیا  زا  مادک  چیه  رگا  سپ  تسا  اهنآ  دننام  داب و  ناراب و  امرگ و  امرس و  باتفآ و  زا  ظفحت  لالظتـسا ، زا  دارم  ییوخ : هَّللاۀیآ  - 4
هَّللاۀـیآ . تسا زیاج  تسا  ناـسکی  شمدـع  هلظم و  دوجو  اـیآ  هک  کـش  ضرف  رد  تسین و  زور  بش و  نیب  یقرف  تسا و  زیاـج  لالظتـسا 
یناراب ياهبش  رد  و  دناهدومن : هفاضا  یناتـسیس  هَّللاۀیآ  دـهدب  هرافک  دـیاب  هک  یناراب  ياهبش  رد  رگم  تسا ، زیاج  مراکم : یناتـسیس و 

جرح بجوم  هک  نیا  رگم  دوشن ، كرت  درس  یناراب و  ياهبش  رد  لیلظت  كرت  هب  طایتحا  ياهنماخ : هَّللاۀیآ  . تسین مه  زیاج  طایتحا  ربانب 
تسین زور  بش و  نیب  یقرف  لیلظت  تمرح  رد  طایتحا  ربانب  يزیربت : هَّللاۀیآ  . دشاب

http://www.ghaemiyeh.com


69 ص :
م 444) .) دنکیم تکرح  بش  هک  ییامیپاوه  رد  مرحم  نتسشن 

تـسا هدـش  مرحم  هرمع  يارب  میعنت  دجـسم  زا  هک  یـسک  تسا ، لزنم  هکم  هدـش و  هـکم  وزج  مـیعنت  دجـسم  هـک  نـیا  هـب  رظن  م - [ 169]
(س 509 و 510) دورب يرگید  هیاس  ریز  ای  دوش  راد  فقس  نیشام  راوس  دناوتیم (1) 

(2)(س 516) درادن . یعنام  ندب  ياضعا  رگید  هناش و  دننام  رس  ریغ  هب  نداد  رارق  هیاس  م - [ 170]
س 520) .) دشاب هدیسرن  تنوکس  لحم  هب  زونه  دنچ  ره  دیامن  لالظتسا  دناوتیم (3)  هکم  هب  ندیسر  ضحم  هب  مرحم  م - [ 171]

م .) دهدب هرافک  دیاب  نکیل  تسا  زیاج  یگدنراب  ای  امرـس  تدش  ای  امرگ  تدش  لثم  يرذـع  يارب  لزنم  یط  تقو  رد  لالظتـسا  م - [ 172]
(447

اب هچ  تسا  دنفسوگ  کی  لزنم  یط  لاح  رد  نداد  رارق  هیاس  هرافک  م - [ 173]

ای مارحلا  دجـسم  ات  دـناهدومرف : هفاضا  يزیربت  هَّللاۀـیآ  دـنکن ، لالظتـسا  طایتحا  ربانب  یناتـسیس : ییوخ ، يزیربت ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 1
دنکن لالظتسا  قباس  هکم  رد  لوخد  ات  دناهدومرف : هفاضا  ییوخ  هَّللاۀیآ  دنکن . لالظتسا  تماقا  لحم 

مه ندب  يارب  دیابن  طایتحا  ربانب  لضاف : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  . دهد رارق  ناب  هیاس  دیابن  مه  ندـب  يارب  ییوخ : تجهب ، هَّللاۀـیآ  - 2
دهد رارق  ناب  هیاس 

نیا لثم  دنک ، تسرد  نابیاس  دوخ  يارب  تکرح  لاح  رد  دناوتیمن  طایتحا  ربانب  مه  هکم  هب  ندیـسرزا  دعب  یناتـسیس : يزیربت  هَّللاۀیآ  - 3
لخاد میدق  هکم  رد  ات  طایتحا  ربانب  ییوخ : هَّللاۀیآ  . درادن یعنام  تباث  هیاس  ریز  نتفر  یلب  دوش . راد  فقس  نیشام  راوس  ای  درادرب  رتچ  هک 

دنکن لالظتسا  هدشن 
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70 ص :
م 448) .) بجاو طایتحا (1)  ربانب  رایتخا ، اب  هچ  دشاب  هدنکفا  هیاس  رذع 

دشاب (2)(م 449) هداد  رارق  هیاس  هبترم  کی  زا  شیب  دنچ  ره  هرمع  مارحا  رد  تسا  دنفسوگ  کی  تیافک  يوقا  م - [ 174]
هرافک دش ، هجوتم  ندش  هدایپ  لیبموتا و  فقوت  زا  دعب  دش و  راد  فقس  لیبموتا  راوس  هلأسم  نتـسنادن  ای  یـشومارف  رثا  رد  رگا  م - [ 175]
هرافک دـیاب  دراد  رارق  فقـس  ریز  راچان  هب  لیبموتا  نداتـسیا  ناـمز  اـت  هک  يرادـقم  يارب  دـش ، هجوتم  تکرح  لاـح  رد  رگا  یلو  درادـن ،

(514 (3)(س 511 - دهدب .

ندرک دقع 

مارحا ای  دشاب  هتـسب  مارحا  ریغ  نآ  هچ  ریغ ، ای  دناوخب  ار  دقع  هغیـص  شدوخ  هاوخ  تسین  زیاج  مارحا  لاح  رد  نز  ندرک  دـقع  م - [ 176]
وا هچرگ  دناوخب  دقع  هغیص  يرگید  يارب  مرحم  رگا  تسا  نینچمه  تسین و  ياهغیص  يدقع و  نز  نیب  یقرف  دشاب و  لُحم  دشاب و  هتـسبن 

( مارحا تامرحم  زا  موس  م 331 و  .) دشابن مرحم 
م 329) .) دوشیم یمئاد  مارح  وا  رب  نز  نآ  هلأسم ، هب  ملع  اب  دنک  دقع  دوخ  يارب  مارحا  لاح  رد  ار  ینز  رگا  م - [ 177]

اهنآ زا  کی  ره  رب  دنشاب  مکح (4)  هب  ملاع  هس  ره  رگا  سپ  دنک ، لوخد  مرحم  یمرحم و  يارب  ار  ینز  دنک  دـقع  یـسک  رگا  م - [ 178]
ای دنشاب  ّلُِحم  دقاع ، نز و  هک  نآ  نیب  تسین  قرف  مکح  نیا  رد  تسین و  هرافک  دنکن  لوخد  رگا  تسا و  هرافک  رتش  کی 

تسین رارطضا  رایتخا و  نیب  یقرف  يرون : مراکم ، یناگیاپلگ ، یفاص ، یناتسیس ، ییوخ ، ياهنماخ ، يزیربت ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 1

دهدب هرافک  کی  زور  ره  يارب  هک  تسا  نیا  بحتسم  طایتحا  یلو  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  - 2

درادن هرافک  مه  تروص  نیا  رد  مراکم : هَّللاۀیآ  - 3

عوضوم مکح و  هب  ملاع  لضاف : یناتسیس ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 4
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71 ص :
م 332) .) تسا هرافک  دنادیم  هک  نآرب  دننادیمن  یضعب  دننادیم و  ار  مکح  اهنآ  زا  یضعب  رگا  مرحم و 

هک تـسا  نآ  طاـیتحا (2)  دـشاب و  مرحم  ریغ  يارب  دـقع  نآ  هچرگ  دوش ، دـهاش  دـقع  يارب  مرحم ، صخـش  تسین (1)  زیاـج  م - [ 179]
(326 م 325 - .) تسین توق  زا  یلاخ  نآ  ندوب  زیاج  هچ  رگا  ندوبن ، مرحم  لاح  رد  دشاب  هدش  دقع  دهاش  هچ  رگا  دقع  رب  دهدن  تداهش 
ار وا  دهد  قالط  دنکن و  یکیدزن  وا  اب  ار  وا  دنک  دقع  دشابن و  مرحم  درم  دشاب و  هتسب  مارحا  رگا  نز  هک  تسا  نآ  طایتحا (3)  م - [ 180]

م 332) .) دنکن جاودزا  تقو  چیه  وا  اب  دهد و  قالط  ار  وا  هلأسم  هب  ملع  تروص  رد  و 
م 327) .) تسا كرت  رد  طایتحا (4)  تسا و  زیاج  مارحا  لاح  رد  ندرک  يراگتساوخ  هک  تسا  نآ  يوقا  م - [ 181]

بجاو طایتحا  ربانب  يرون : مراکم ، یناتسیس ، ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 1

طایتحا هب  مراکم : تجهب و  هَّللاۀیآ  . دشاب هدش  دهاش  مارحا  زا  شیپ  هچ  رگا  تسین  زیاج  دقع  رب  تداهـش  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللاۀـیآ  - 2
تـسا مارح  مرحم  رب  زین  هدـش  عقاو  اًلبق  هک  يدـقع  رب  یهاوگ  هک  دـناهدومرف  اهقف  زا  یـضعب  ییوخ : يزیربت ، هَّللاۀـیآ  . تسین زیاج  بجاو 

تسین رهاظ  شلیلد  یلو 

تسا و لطاب  دـقع  نیا  دـشابن  مرحم  درم  دـشاب و  مرحم  نز  هک  یتروص  رد  لضاف : یناتـسیس ، ییوخ ، يزیربت ، تجهب ، ماـظع  تاـیآ  - 3
طاـیتحا رب  ینبم  ار  يدـبا  تـمرح  لـضاف : یناتـسیس ، هَّللاۀـیآ  هـتبلا  دوـشیم . يدـبا  تـمرح  بجوـم  هدوـب ، مـکح  هـب  ملاـع  نز  هچناـنچ 

تسین توق  زا  یلاخ  زاوج  مدع  هکلب  دنکن ، جوادزا  وا  اب  رگید  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یناگیاپلگ : یفاص و  هَّللاۀیآ  . دننادیم

دنک يراگتساوخ  دیابن  بجاو  طایتحا  ربانب  يرون : مراکم ، یناگیاپلگ ، یفاص ، ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 4
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72 ص :
م 348) .) درادن عنام  تسا  هداد  یعجر  قالط  هک  ینز  هب  ندرک  عوجر  م - [ 182]

توهش يور  زا  رسمه  هب  ندرک  هاگن 

( مارحا تامرحم  زا  مود  )(1) دنک . هاگن  توهش  يور  زا  دوخ  رسمه  هب  مرحم  تسین  زیاج  م - [ 183]
زا رگا  یلو  تسا ، هرافک  رتش  کی  هک  تسا  نآ  روهشم (2)  دوش ، شلازنا  توهش و  يور  زا  دوخ  نز  هب  دنک  هاگن  مرحم  رگا  م - [ 184]

م 321) .) درادن (3) هرافک  دشابن  توهش  يور 
دهدب و هرافک  رتش  کی  دـناوتیم  رگا  هک  تسا  نآ  طوحا (6)  دوش (5)  شلازنا  دوخ (4) و  نز  ریغ  هب  دنک  هاگن  ًادـمع  رگا  م - [ 185]

م 320) .) دهدب هرافک  دنفسوگ  کی  دناوتیمن  مه  ار  نآ  رگا  واگ و  کی  دناوتیمن  رگا 
لازنا توهش و  هب  دنک  يزاب  تسد  نز  اب  یـسک  رگا  دنک و  ندرک ) يزاب  تسد  ) سمل توهـش  اب  ار  دوخ  نز  دناوتیمن  مرحم  م - [ 186]

نآ هرافک  دنفسوگ  کی  دوشن 

بجوم توهـش  اب  هاـگن  رگا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  دوش و  ینم  جورخ  بجوم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  یناتـسیس : هَّللاۀـیآ  - 1
دنک زیهرپ  مه  نآ  زا  دوشن  ینم  جورخ 

دهدب هرافک  رتش  کی  دیاب  لضاف : یناگیاپلگ ، یفاص ، ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 2

ماظع تایآ  يواتفلا م 193) عماج  .) دراد هرافک  دنفـسوگ  کی  دوشن  جراـخ  ینم  دـنک و  هاـگن  توهـش  يور  زا  رگا  مراـکم : هَّللاۀـیآ  - 3
درادن هرافک  دوشن  لازنا  ینم  دشاب و  توهش  يور  زا  رگا  یناتسیس : يزیربت ، تجهب ،

دشاب مارح  وا  هاگن  هک  یتروص  رد  یناتسیس : تجهب و  هَّللاۀیآ  - 4

درادن هرافک  دوشن  لازنا  رگا  و  یناتسیس : تجهب ، هَّللاۀیآ  - 5

 ... هک تسا  نآ  يوقا  لضاف : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 6
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73 ص :
تامرحمزا مود  .) تسین توق  زا  یلاخ  دنفـسوگ  تیافک  هچ  رگا  دهدب  هرافک  رتش  کی  هک  تسا  نآ  طایتحا (1)  دوش  لازنا  رگا  تسا و 

مارحا و م 322)
هیشاح م و( يواتفلا م 196 ) عماج  )(2) دهدب . هرافک  رتش  کی  دیاب  دوش  جراخ  وا  زا  ینم  دنک و  هبعالم  دوخ  نز  اب  مرحم  رگا  م - [ 187]

( یشحم کسانم   322

نز ندیسوب 

رگا تسا و  رتش (3)  کی  نآ  هرافک  دـسوبب  توهـش  يور  زا  ار  ینز  رگا  دـسوبب و  توهـش  يور  زا  ار  نز  مرحم  تسین  زیاج  م - [ 188]
. دهدب هرافک  رتش  کی  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  تسا و  دنفسوگ (5)  کی  نآ  هرافک  دسوبب (4)  توهش  نودب 

(7)(م دهدب . هزاجا  دیابن  طایتحا  ربانب  دربب  تذل  مرحم  درف  رگا  یلو  دـسوبب  ار  دوخ  مرحم  رـسمه  دناوتیم (6)  ّلُِحم  صخش  م - [ 189]
(493 - 494

بجاو طایتحا  ربانب  يرون : مراکم ، لضاف ، هَّللاۀـیآ  . دـهدب هرافک  رتش  کی  تسا  بجاو  لازنا  تروص  رد  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللاۀـیآ  - 1
تسا رتش  کی  مارحا  لاح  رد  ءانما  هب  یهتنم  هبعالم  هرافک  ياهنماخ : هَّللاۀیآ  . دهدب هرافک  رتش  کی 

تـسد رد  ماظع  تایآ  هیقب  ياواتف  یناگیاپلگ : یفاص ، یناتـسیس ، ییوخ ، ياهنماـخ ، يزیربت ، تجهب ، ماـظع  تاـیآ  ياواـتف  اـب  قفاوم  - 2
تسین

ییوخ تجهب و  هَّللاۀیآ  . تسا مزال  رتش  کی  دوش  جراخ  ینم  هک  یتروص  رد  لضاف : یناتـسیس ، ییوخ ، يزیربت ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 3
دهدب هرافک  رتش  کی  بجاو  طایتحا  ربانب  دوشن  جراخ  ینم  رگا  و  دناهدومرف : هفاضا 

دوشن جراخ  ینم  دسوبب و  توهش  اب  ای  و  لضاف : یناتسیس ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 4

طایتحا ربانب  يرون : یفاص ، یناتـسیس ، تجهب ، ماظع  تایآ  . تسین توق  زا  یلاخ  رتش  نداد  هرافک  تروص  نیا  رد  یناگیاپلگ : هَّللاۀیآ  - 5
دهدب هرافک  دیاب  رتش  کی  بجاو 

تسین زیاج  یناتسیس  هَّللاۀیآ  - 6

دهد هزاجا  دیابن  نز  ضرف  نیارد  یناگیاپلگ : یفاص ، یناتسیس ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 7
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74 ص :

ندرک عامج 

( مارحا تامرحم  زا  مود  .) تسا مارح  ندرب (1)  یعتمت  تذل و  وحن  ره  هکلب  مارحا  لاح  رد  نز  اب  ندرک  عامج 
کی دـناوتیمن (3)  رگا  دـهدب و  هرافک  رتش  کی  دـیاب  دـیامن (2)  عاـمج  هدرفم  هرمع  رد  ًادـمع  مـلع و  يور  زا  یــسک  رگا  م - [ 190]

هب سپس  دنامب  هکم  رد  دعب (4)  يرمق  هام  ات  دنک و  مامت  ار  هرمع  نآ  دیاب  دشاب  یعسزا  شیپ  لمع  نیا  هچنانچ  و  تسا . یفاک  دنفـسوگ 
عماج .) تسا حیحـص  شاهرمع  دشاب  یعـس  زا  دـعب  رگا  دـیامن و  هداعا  ار  لبق  هرمع  ددـنبب و  مارحا  هتفر و  هناگ (5)  چـنپ  تیقاوم  زا  یکی 

يواتفلا م 199)

ءانمتسا

رگید سک  ای  دوخ  نز  اب  ندرک  يزاب  هب  اب  دشاب ، لایخ  هب  دنچ  ره  نآ ، ریغ  ای  تسد  هب  ینم  ندـمآ  نوریب  بلط  ینعی  ءانمتـسا  م - [ 191]
هک ییاج  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسا و  رتش (6)  کی  نآ  هرافک  دوش  جراخ  ینم  رگا  سپ  دشاب . وحن  ره  هب 

زا دناوتیم  مرحم  یناتسیس : ییوخ ، يزیربت ، هَّللاۀیآ  . تسا قداص  نادرم  هب  تبـسن  مکح  نیمه  نانز  يارب  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللاۀیآ  - 1
ًاقلطم تسا  عاتمتسا  كرت  بحتسم  طایتحا  یلو  دربب  تذل  دوخ  لایع  اب  نآ  دننام  تبحص و  ینیشنمه و 

دناهدشن هلأسم  نیا  رکذتم  یناگیاپلگ : یفاص ، ياهنماخ ، ینیمخ ، ماما  ماظع  تایآ  - 2

زا زجع  ضرف  رکذتم  مراکم : لضاف و  هَّللاۀیآ  . دهدب هرافک  دنفـسوگ  کی  دناوتیمن  رگا  واگ و  کی  دـناوتیمن  رگا  تجهب : هَّللاۀـیآ  - 3
دناهدشن رتش 

دناهدومرفن دیق  ار  دعب  يرمق  هام  ات  هکم  رد  ندنام  تجهب : هَّللاۀیآ  - 4

زا یکی  هب  تسین  زاـین  مود  هرمع  مارحا  يارب  دـشاب  هدـش  مرحم  لـحلا  یندا  زا  لوا  هرمع  مارحا  يارب  هک  یتروص  رد  لـضاف : هَّللاۀـیآ  - 5
تسا یفاک  لحلا  یندا  زا  مارحا  تجهب : مراکم و  هَّللاۀیآ  . تسا یفاک  لحلا  یندا  دورب و  هفورعم  تیقاوم 

، هدرفم هرمع  رد  ءانمتسا  دناهدش و  رکذتم  ار  عتمت  هرمع  جح و  رد  ءانمتسا  طقف  لضاف  یناتـسیس و  هَّللاۀیآ  زا  ریغ  ماظع  تایآ  رکذت : - ) 6
کی زجع  ضرف  رد  و  ياهنماـخ : هَّللاۀـیآ  ( دـناهدروآ ار  هفلدزم  زا  دـعب  هفلدزم و  زا  لـبق  دـیق  نوـچ  دوـشیمن ، هدافتـسا  اـهنآ  تاـملک  زا 

رد یلـسانت  وضع  اب  ءانمتـسا  یناتـسیس : هَّللاۀـیآ  . تسا عامج  هرافک  دـننام  نآ  هرافک  لضاف : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  . تسا دنفـسوگ 
بجاو طایتحا  ربانب  دراد  ار  هدرفم  هرمع  رد  عامج  مکح  هدرفم ، هرمع 
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75 ص :
. دش هتفگ  عامج  رد  هک  يوحن  هب  دشاب  نالطب (1)  بجوم  زین  ءانمتسا  تسا  نالطب  بجوم  عامج 

نادند ندنک 

ربانب دیاین  نوخ  دنچ  ره  تسین (2)  زیاج  مرحم  رب  نادند  ندنک  م - [ 192]

شرـسمه هلیـسو  هب  ءانمتـسا  رگا  دراد و  ار  عامج  مکح  دـهدیم  ماجنا  دوخ  اب  وا  هک  تسا  يراک  اب  ءانمتـسا  رگا  ياهنماـخ : هَّللاۀـیآ  - 1
هدوب تلآ  اب  يزاب  تروص  هب  ءانمتـسا  رگا  ییوخ : يزیربت ، هَّللاۀـیآ  . دـنک لمع  عامج  مکح  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هدـش  ماـجنا 
بوخ هداعا  رد  طایتحا  دـنچ  ره  دـش ، دـهاوخن  دـساف  شاهرمع  جـح و  رهظا ، ربانب  هدوب  تلآ  اب  يزاب  نودـب  رگا  دراد و  ار  عاـمج  مکح 

هب ءانمتـسا  بجاو و  طایتحا  ربانب  دراد  ار  هدرفم  هرمع  رد  عامج  مکح  هدرفم ، هرمع  رد  یلـسانت  وضع  اب  ءانمتـسا  یناتـسیس : هَّللاۀیآ  . تسا
روصت و هلیـسو  هب  ءانمتـسا  تسین و  هرمع  لطبم  هک  تشذـگ  لبق  لئاسم  رد  شمکح  ندز  تسد  هاگن و  هبعـالم و  اـی  ندیـسوب و  هلیـسو 

بجوم ءانمتـسا  ًارهاظ  لضاف : هَّللاۀـیآ  . تسین لطبم  درادـن و  هرافک  یلو  تسا  مارح  مرحم  رب  نآ  دـننام  نز و  يادـص  ندینـش  ای  لاـیخ و 
دراد هرافک  مارح و  درم  دننام  زین  نز  ءانمتسا  دوشیمن و  نالطب 

تسا هورکم  دیایب  نوخ  رگا  مراکم : هَّللاۀیآ  . دیایب نوخ  دنچ  ره  تسا  زیاج  یناتسیس : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 2

http://www.ghaemiyeh.com


76 ص :
م 468 و س 524) .) طایتحا (1)

(2)(س 524) درادن . یعنام  دوش  ندمآ  نوخ  بجوم  هچرگ  يرگید  نادند  ندنک  م - [ 193]
م 468 و س 525) .) دشاب هتشاد  ترورض  دنچ  ره   (3) دهد . هرافک  دنفسوگ  کی  هک  تسا  نآ  طایتحا  نادند  ندنک  يارب  م - [ 194]

نوخ ندروآ  نوریب 

دروآ و نوریب  نآ  زا  نوخ  ندب ، ندیـشارخ  لثم  هب  تسین  زیاج  نینچمه  (4) و  تسین . زیاج  دوخ  ندـب  زا  نوخ  ندروآ  نوریب  م - [ 195]
( مارحا تامرحم  زا  متسیب  م 451 و  .) دروآ نوریب  اهنادند  ُنب  زا  نوخ  ندومن (5) ، كاوسم  هب  روط  نیمه 

نادند ای  وا  ندرک  تماجح  لثم  يرگید  ندب  زا  نوخ  ندروآ  نوریب  م - [ 196]

دنچ ره  تسا  مارح  نادند  ندنک  یناگیاپلگ : یفاص و  هَّللاۀـیآ  . تسین مارح  يزیر  نوخ  نودـب  مراکم : ياهنماخ ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 1
دیاین نوخ 

دناهدشن عرف  نیا  ضرعتم  یناگیاپلگ  هَّللاۀیآ  - 2

يزیرنوخ اب  درادن و  هرافک  يزیرنوخ  نودب  ياهنماخ : هَّللاۀـیآ  . درادـن هرافک  مراکم : یناتـسیس ، ییوخ ، يزیربت ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 3
دهد هرافک  دنفسوگ  کی  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دنک  ادیپ  ترورض  نادند  ندیشک  هک  یتروص  رد 

هَّللاۀـیآ . بجاو طایتحا  ربانب  یناتـسیس : هَّللاۀـیآ  . تسین زیاج  دوشیم  ندـب  زا  نوخ  جورخ  بجوم  دـنادیم  هک  يراک  تجهب : هَّللاۀـیآ  - 4
( دوشیم نشور  يدعب  لئاسم  مکح  اجنیا  زا  .) تسا هورکم  ترورض  جایتحا و  لاح  ریغ  رد  مراکم :

نوخ دـنادب  هچرگ  درادـن  یبیع  ندرک  كاوسم  مراکم : یناتـسیس ، يزیربت ، ماظع  تایآ  . بجاو طایتحا  ربانب  ییوخ : تجهب ، هَّللاۀـیآ  - 5
دوشیم جراخ 

http://www.ghaemiyeh.com


77 ص :
م 450) .) تسین (1) مارح  ندیشک  ار  وا 

جایتحا و لاح  رد  ندروآ  نوریب  ار  لمد  نوخ  روط  نیمه  نآ و  ریغ  تماجح و  هب  دریگب  نوخ  جایتحا (2)  لاح  رد  تسا  زیاج  م - [ 197]
رگا یلو  درادن  عنام  مارحا  لاح  رد  لوپمآ  قیرزت  زین  و  دـیآ . رد  نوخ  نآ  زا  هچ  رگا  تسا  رازآ  بجوم  هک  یتروص  رد  بَرَج  ندـیراخ 

(452 م 487 - .) ترورض تجاح و  دروم  رد  رگم  دنکن (3)  قیرزت  دوشیم  ندب  زا  نوخ  ندمآ  نوریب  بجوم 
(4)(م 453) درادن . هرافک  ندروآ  رد  ندب  زا  نوخ  م - [ 198]

لادج

( هَّللا یلب و  هَّللاو و  نتفگ ال  ینعی  )
رد ندروخ  مسق  هکلب  درادـن  لادـج  رد  یتلاخد  يرآ  هن و  لثم  نآ (5)  فدارم  تاـغل  ریاـس  رد  یلب و  هملک  ـال و  هملک  نتفگ  م - [ 199]

ای بلطم  تابثا  ماقم 

بجاو طایتحا  ربانب  تسین  زیاج  مرحم  نآ  دوخ  رب  تسا و  كرت  بحتسم  طایتحا  دشاب  مرحم  يرگید  نآ  رگا  یناتسیس : هَّللاۀیآ  - 1

یتحاران عفر  ای  ترورض  لاح  رد  ییوخ : هَّللاۀیآ  - 2

ترورض لاح  رد  رگم  تسین  زیاج  طایتحا  ربانب  یناتسیس : هَّللاۀیآ  - 3

شاهرافک بحتسم  طایتحا  ربانب  یناتسیس : ياهنماخ ، ییوخ ، ماظع  تایآ  .. تسا دنفسوگ  کی  طایتحا  ربانب  شاهرافک  يزیربت : هَّللاۀیآ  - 4
تسا دنفسوگ  کی 

هَّللاۀـیآ مالک  رهاظ  زین  و  دراد . تلاخد  یلب  ـال و  ظـفل  صوصخ  مّرحم  لادـج  رد  ًارهاـظ  تسا و  لاکـشا  فدارم  رد  لـضاف : هَّللاۀـیآ  - 5
هک یظافلا  اب  زین  دروخن و  مسق  زین  هملک  ود  نیا  ریغ  هب  هک  تسا  نیا  طایتحا  يزیربت : هَّللاۀیآ  .. تسا یلب  هملک ال و  نتشاد  تلاخد  ییوخ 
نآ هب  قحلم  هَّللاو  هن  هَّللاو و  هلب  هَّللا و  يرآ و  هملک  نتفگ  مزال  طایتحا  ربانب  یناگیاپلگ : هَّللاۀـیآ  . دـشاب هک  یتغل  ره  زا  تساهنآ ، فدارتم 

تسا
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78 ص :
(1)(م 373) تسا . لادج  ریغ  ّدر 

دـشاب سک  ره  هب  ادخ  ریغ  هب  مسق  اما  تسا و  لادج  یـسراف (2) ، نابز  رد  ادخ  لثم  نآ  فدارم  ای  دـشاب  هَّللا  ظفل  هبرگا  مسق  م - [ 200]
م 374) .) تسین لادج  هب  قحلم 

قلاـخ میحر و  ناـمحر و  هب  دروـخب  مسق  یـسک  رگا  سپ  هلـالج  ظـفل  هب  تسا  هَّللا  ءامـسا  ریاـس  قاـحلا  بـجاو (3)  طاـیتحا  م - [ 201]
م 375) .) بجاو طایتحا  هب  دوشیم  بوسحم  لادج  ضرا  تاوامس و 

. نآ ریغ  هلالج و  هب  دروخب  مسق  تسا  زیاج  یلطاب  لاطبا  ای  یقح  تابثا  يارب  ترورض (4) ، ماقم  رد  م - [ 202]
دیـشکن تمحز  ادـخ  هب  ار  وت  دـیوگب  هک  نیا  لثم  دـشاب  میظعت  اـی  تبحم  راـهظا  شدـصق  هکلب  دـشابن  ندروخ  مسق  دارم  رگا  م - [ 203]

هیشاح م 376) م 373 و  .) درادن لاکشا 
تسین وا  رب  يزیچ  هبترم  هس  زا  رتمک  رد  دشاب ، وگتسار  لادج  رد  رگا  م - [ 204]

هتفگ نیا  دشاب و  یپ  رد  یپ  هبترم  هس  هک  نیا  رگم  دوشیمن  ققحم  تسار  مسق  اب  لادـج  ءاهقف  زا  یـضعب  هتفگ  هب  یناتـسیس : هَّللاۀـیآ  - 1
م 377) .) رابکی یتح  تسا  نآ  كرت  طایتحا  هچرگ  تسین  هجو  زا  یلاخ 

مدـع رهظا  دـشابن  هلالج  ظفل  هب  مسق  رگا  تجهب : هَّللاۀـیآ  . دـشابیمن مّرحم  لادـج  دـشاب  هک  ینابز  ره  هب  هَّللا  فدارم  لضاف : هَّللاۀـیآ  - 2
ربانب ییوخ : هَّللاۀـیآ  . دـشابن یلب  ظـفل ال و  دـنچ  ره  دوشیم ، ققحم  نآ  اـب  مارح  دـشاب  هلـالج  ظـفل  رگا  و  تسا . مّرحم  لادـج  هب  قاـحلا 

تسا قحلم  ینابز  ره  هب  هَّللا  فدارم  بجاو  طایتحا 

دوشیم بوسحم  لادج  یناتسیس : هَّللاۀیآ  . دوشیمن بوسحم  لادج  لضاف : تجهب ، هَّللاۀیآ  - 3

دننک لامیاپ  ار  وا  قح  اًلثم  دشاب ، فکلم  رب  يررض  مزلتسم  نآ  كرت  هک  يدروم  دوشیم  ءانثتسا  لادج  تمرح  زا  یناتسیس : هَّللاۀیآ  - 4
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79 ص :
نیا رد  هک  دـهدب  هراـفک  هبترم  هس  زا  دـعب  هک  نآ  رگم  تسا  دنفـسوگ  کـی  نآ  هراـفک  رتشیب (2)  اـی  هبترم (1)  هـس  رد  رافعتـسا و  رگم 

(381 (3)(م 377 - دنک . حبذ  دنفسوگ  کی  دیاب  تسار  هب  دنک  لادج  رگید  هبترم  هس  رگا  تروص 
واگ کی  هبترم  ود  رد  دهدب و  هرافک  دنفـسوگ  کی  هبترم  کی  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب  وگغورد  لادج  رد  رگا  م - [ 205]

م 378) .) تسین توق  زا  یلاخ  هکلب  رتش (4)  کی  هبترم  هس  رد  و 
دیعب (5) دنک  حبذ  هرافک  دنفسوگ  کی  لوا  هعفد  رد  غورد  لادج  رد  رگا  م - [ 206]

ضرف رد  عباتت  تروص  ریغ  مکح  رد  و  دـناهدومرف : هفاضا  تجهب  هَّللاۀـیآ  دـشاب . یپ  رد  یپ  راـب  هس  رگا  تجهب : یناتـسیس و  هَّللاۀـیآ  - 1
تسا لمأت  ریفکت  مدع 

هلأـسم ضّرعتم  یناـگیاپلگ : هَّللاۀـیآ  . دـهدب هراـفک  دنفــسوگ  کـی  راـب  ره  دـعب  هـب  موـس  راـب  زا  تـسار  لادـج  رد  ییوـخ : هَّللاۀــیآ  - 2
مسق رتشیب  ای  مه  رس  تشپ  رگید  راب  هس  هلـصاف  زا  سپ  رتشیب و  ای  یپ  رد  یپ  ندروخ  مسق  راب  هس  زا  سپ  رگا  یناتـسیس : هَّللاۀیآ  . دناهدشن

دهدب هرافک  ود  دیاب  دروخب 

تسا لاکشا  لحم  هرافک  توبث  لضاف : هَّللاۀیآ  - 3

تایآ . دهدب هرافک  واگ  کی  طایتحا  ربانب  مود  هبترم  رد  تسین و  هجو  زا  یلاخ  رتش  واگ و  نایم  رییخت  موس ، هبترم  رد  تجهب : هَّللاۀیآ  - 4
هرافک واـگ  کـی  موس  هبترم  رد  و  طاـیتحا ) رباـنب  يزیربت  هَّللاۀـیآ  ) رگید دنفـسوگ  کـی  مود  هبترم  رد  یناتـسیس : ییوخ ، يزیربت ، ماـظع 

رتش کی  موس  هبترم  رد  واگ و  کی  مود  هبترم  رد  بجاو  طایتحا  هب  لضاف : هَّللاۀیآ  .( دوشیم نشور  يدـعب  لئاسم  مکح  اجنیا  زا  .) دـهدب
تسا طایتحا  اب  قفاوم  لوق  نیا  مراکم : هَّللاۀیآ  . دهدب هرافک 

، تسا دیعب  مراکم : هَّللاۀیآ  . دشاب واگ  کی  شاهرافک  تسین  دیعب  هکلب  لضاف : هَّللاۀـیآ  . دـناهدشن عرف  نیا  ضرعتم  یناگیاپلگ : هَّللاۀـیآ  - 5
دهدب واگ  کی  دیاب  ًاطایتحا  سپ 
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م 379) .) واگ هن  دشاب  دنفسوگ  کی  نآ  هرافک  غورد ، هب  دنک  لادج  نآ  زا  دعب  رگا  هک  تسین 

، غورد هب  درک  لادج  رگید  هبترم  کی  دعب  هرافک و  يارب  درک  حـبذ  واگ  کی  درک و  لادـج  هبترم  ود  غورد  هب  لادـج  رد  رگا  م - [ 207]
نآ هراـفک (2)  واـگ  کـی  ًارهاـظ  درک  لادـج  تفگ و  غورد  هبترم  ود  واـگ  حـبذ  زا  دـعب  رگا  تسا و  هراـفک  دنفـسوگ (1)  کی  ًارهاظ 

م 380) .) تسا

قوسف

. تسا قوسف  مارحا  تامرحم  زا  رگید  یکی 
هب (4) رخف  نداد و  شحف  هکلب  درادن  نتفگ (3)  غورد  هب  یصاصتخا  قوسف  م - [ 208]

دیاب مود  هبترم  رد  تشذـگ  هچنانچ  اریز  تسین  یفاک  هدرک  حـبذ  اًلبق  هکار  يواـگ  دـهدب و  هراـفک  واـگ  کـی  دـیاب  يزیربت : هَّللاۀـیآ  - 1
راب هس  زا  رتشیب  يارب  دهدب و  دنفسوگ  کی  طقف  موس  راب  يارب  درک  حبذ  دنفسوگ  درک و  لادج  هک  مود  راب  رگا  هلب  دنک . حبذ  دنفسوگ 

دیعب لضاف : هَّللاۀیآ  . دنک حبذ  دیاب  واگ  کی  درک  لادج  رتشیب  ای  هبترم  هس  دنفـسوگ  ود  نداد  زا  دـعب  رگا  دـهدب و  دنفـسوگ  کی  راب  ره 
دشاب رتش  کی  شاهرافک  تسین 

هلأسم دننام  مراکم : هَّللاۀیآ  . دشاب رتش  ود  شاهرافک  تسین  دیعب  لضاف : هَّللاۀـیآ  . دوش هعجارم  لبق  لئاسم  هیـشاح  هب  یناتـسیس : هَّللاۀـیآ  - 2
دیاب واگ  کی  راب  ره  يارب  دعب  هب  موس  هبترم  زا  غورد  لادجرد  ییوخ : هَّللاۀـیآ  . دـناهدشن عرف  نیا  ضرعتم  یناگیاپلگ : هَّللاۀـیآ  . تسا لبق 

هن ای  دشاب  هداد  هرافک  نآ  نیب  هک  دنکیمن  یقرف  دهدب و 

تسا دارم  تسا  مارح  مرحم  ریغ  رب  هک  یترخافم  زین  تسا و  مارح  مرحم  ریغ  رب  هک  ینداد  مانشد  نتفگ و  غورد  تجهب : هَّللاۀیآ  - 3

تسین مارح  دشابن  نارگید  ریقحت  تناها و  مزلتسم  هک  یتروص  رد  ندرکرخف  یناتسیس : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 4
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دنک حبذ  واگ  رگا  دهدب و  هرافک  يزیچ  تسا  بحتسم  دنک و  رافغتـسا  دیاب  طقف  تسین  هرافک  قوسف  يارب  زا  تسا و  قوسف  زین  نارگید 

م 372) .) تسا رتهب 

تارشح ناروناج و  نتشک 

هنک کک و  شپش و  لثم  دریگیم ) رارق  ندب  يور  هک  یتارـشح  نتـشک  .) دنوش یم  نکاس  ندب (1)  رد  هک  یناراوناج  نتـشک  م - [ 209]
بوسحم مارحا  تاـمرحم  زا  نآ  رئاـظن  کـلومرام و  لـثم  یناروناـج  نتـشک  یلو  دـشابیم  مارح  مرحم  رب  تسا  ناویح  ندـب  رد  هک   (2)

مارحا و س 491) تامرحم  زا  مهدزاود  کسانم  دوشیمن (3)(
زا هک  ییاج  هب  تسا  ظوفحم  هک  یناکم  زا  نآ  ندرک  لقن  تسین (5)  زیاج  ندب و  زا  کک  شپش و  نتخادنا  تسین (4)  زیاج  م - [ 210]

بحتسم (6) طایتحا  و  دهدن . لقن  دتفیب  هک  تسا  نآ  ضرعم  رد  هک  یلحم  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دتفیب و  دوش و  طقاس  نآ 

ناویح ای  ناسنا  ندب  لضاف : هَّللاۀیآ  - 1

کک هشپ و  دروم  رد  یلو  تسین  زیاـج  مارحا  لاـح  رد  شپـش  نتـشک  یناـگیاپلگ : یفاـص ، یناتـسیس ، ییوخ ، يزیربت ، ماـظع  تاـیآ  - 2
تسا زیاج  اهنآ  ندنارات  اما  دشابن ، ناسنا  هجوتم  يررض  رگا  تسا  اهنآ  نتشکن  بجاو  طایتحا 

طایتحا ربانب  یناویح  چیه  نتشک  مراکم : هَّللاۀیآ  . دنک ّتیذا  ار  مرحم  رگم  تسین  زیاج  یفاص : یناتـسیس ، ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 3
دناهدشن عرف  نیا  ضرعتم  یناگیاپلگ : هَّللاۀیآ  . دراد لاکشا  تجهب : هَّللاۀیآ  . يذوم ناویح  رگم  تسین  زیاج  بجاو 

تسین زیاج  بجاو  طایتحا  ربانب  مراکم : یناگیاپلگ ، لضاف ، یناتسیس ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 4

لقن مدع  رد  بجاو  طایتحا  شپـش  ریغرد  لضاف : هَّللاۀیآ  . درادن لاکـشا  اهنآ  لقن  دـناهدومرف : یناتـسیس  ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 5
تسین زیاج  لقن  بجاو  طایتحا  ربانب  مراکم : هَّللاۀیآ  . تسا

بجاو طایتحا  ربانب  يرون : مراکم ، هَّللاۀیآ   .... یلحم زا  ار  نآ  دیابن  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللاۀیآ  - 6
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(385 - 384 م 383 - .) دشاب رتظوفحم  لوا  ناکم  رگا  دنهدن  لقن  ندب  زا  رگید  لحم  هب  یلحم  زا  ار  نآ  هک  تسا  نآ 

م 386) .) دهدب هقدص  ماعط  فک  کی  طایتحا (1)  نکیل  دشابن  هرافک  تارشح  نیا  نداد  لقن  ای  نتشک  رد  هک  تسین  دیعب  م - [ 211]

ییارحص تاناویح  راکش 

م .) تسا مارح  مرحم  رب  نآ  تیذا  عون  ره  هکلب  نتخاس  حورجم  نتشک و  روط  نیمه  تسا و  یـشحو  هک  یناویح  ندرک  راکـش  م - [ 212]
يواتفلا م 224) عماج  مارحا و  تامرحم  زا  لوا 

( مارحا تامرحم  زا  لوا  م  .) نآ رازآ  زا  دشاب  هتشاد  سرت  هک  یتروص  رد  رگم  ییارحص  ناویح  نتشک  راکش و  تسین  زیاج  م - [ 213]
مرحم (2)(م ریغ  ای  دنک  راکش  مرحم  هچ  شدوخ ، ریغ  ای  دنک  راکـش  شدوخ  هچ  تسا  مارح  مرحم  رب  راکـش  تشوگ  ندروخ  م - [ 214]

(304
م 305) .) تسا مارح  يوحن  ره  هب  وا  تناعا  روط  نیمه  تسا و  مارح  یچراکش  هب  راکش  نداد  ناشن  م - [ 215]

نیا لضاف : هَّللاۀـیآ  . دـهدب هرافک  ریقف  هب  ماعط  زا  تشم  کی  دـیاب  طایتحا  ربانب  يرون : مراکم ، ییوخ ، يزیربت ، تجهب ، ماـظع  تاـیآ  - 1
هقدـص ماعط  زا  يزیچ  دـیاب  روبنز  لـتق  رد  یناتـسیس : يزیربت ، ییوخ ، ماـظع  تاـیآ  . تسا بجاو  شپـش  نتخادـنا  اـی  نتـشک  رد  طاـیتحا 

يواتفلا م 223) عماج  هیشاح م 310 و  م  .) دهدب

هدرک راکش  شدوخ  مارحا  زا  لبق  هاوخ  مراکم : هَّللاۀیآ  . دشاب هدرک  راکش  مرحم  ریغ  رد  ار  نآ  مرحم  ریغ  رگا  یتح  یناتـسیس : هَّللاۀیآ  - 2
هن ای  دشاب 
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83 ص :
(1)(م 307) دنک . ایرد  رد  ار  ود  ره  هجوج  مخت و  هک  تسا  یناویح  نآ  درادن و  عنام  ییایرد  راکش  م - [ 216]

م 308) .) درادن عنام  رتش  دنفسوگ و  واگ و  یگناخ و  غرم  لثم  یلها  تاناویح  ندروخ  حبذ و  م - [ 217]
م 309) .) تسا ییارحص  راکش  مکح  رد  زین  خلم  دنشابیم و  ییارحص  راکش  وزج  ناگدنرپ  م - [ 218]

دهد رییغت  ار  دوخ  هار  دناوتیم  هچنانچ  تسا  نآ  رد  خلم  هک  درذگب  یهار  زا  رگا  نیاربانب  تسین  زیاج  مرحم  يارب  خلم  نتشک  م - [ 219]
عماج .) درادن لاکـشا  جرح  رـسع و  تقـشم و  يراچان و  تروص  رد  یلو  دـیامنن  لامیاپ  ار  اهخـلم  دـشاب  بظاوم  دـیاب  دـناوتیمن  رگا  و 

کسانم م 309) يواتفلا م 231 و 
تسا (2)(م 313) مارح  زین  نآ  مخت  هجوج و  تسا  مارح  هک  يراکش  ره  م - [ 220]

م 311) .) دشاب نآ  کلام  شدوخ  هچ  رگا  تسا  مارح  هدروآ  دوخ  اب  هک  يدیص  نتشاد  هاگن  م - [ 221]
م .) تسین مرحم  ریغ  مرحم و  ناـیم  یقرف  مـکح  نـیا  رد  تـسین و  زیاـج  نآ  نتـشک  مرح و  رد  ییارحـص  ناوـیح  ندرک  راکـش  م - [ 222]

(1179

رظن هب  لضاف : هَّللاۀیآ  . دنک یگدنز  بآ  رد  ایرد و  رد  هک  تسا  نآ  ییایرد  ناویح  يرون : یناگیاپلگ ، یناتسیس ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 1
دنک یگدنز  ایرد  رد  بجاو  طایتحا  ربانب  مراکم : هَّللاۀیآ  . دشاب ایرد  رد  وا  یگدنز  فرع 

دنک کمک  اهنآ  مخت  ندروخ  نتشادرب و  رد  ار  يرگید  دیابن  بجاو  طایتحا  هب  و  یناتسیس : هَّللاۀیآ  - 2
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نتشادرب رد  حالس 

يارب رگم  تسین  زیاـج  دـشاب  گـنج  تـالآ  زا  هـچ  ره  گـنفت و  هزین و  ریـشمش و  لـثم  طوحا (1)  رباـنب  نتـشادرب  رد  حالـس  م - [ 223]
. ترورض

مرح رد  هایگ  تخرد و  ندنک 

يارب هکلب  تسین  مرحم  هب  صتخم  مکح  نیا  تـسین و  زیاـج  دشاب (2)  هدییور  مرح  رد  هک  یهایگ  ای  تخرد  ندـیرب  ندـنک و  م - [ 224]
نآ عطق  تسا و  ینثتـسم  مکح  نیا  زا  تسا  یفورعم  هاـیگ  هک  رخذا  هاـیگ  اـمرخ و  تخرد  هویم و  ياـهتخرد (3)  رگم  تسا  مارح  همه 

( مارحا تامرحم  زا  مّوس  تسیب و  478 و  م 473 - .) درادن عنام 
م 479) .) درادن (4) یلاکشا  دوش  عطق  وا  نتفر  هار  زا  یهایگ  دورب و  هار  فراعتم  وحن  هب  رگا  م - [ 225]

رگا هک  تسا  نآ  طایتحا (5)  دنکب  شندنک  تسین  زیاج  هک  ار  یتخرد  رگا  م - [ 226]

تسا مارح  مرحم  رب  نتشادرب  رد  حالس  مراکم : یناگیاپلگ ، لضاف ، یفاص ، یناتسیس ، ياهنماخ ، ییوخ ، يزیربت ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 1

سکع هب  ای  دشاب  مرح  رد  نآ  ياههخاش  دشاب و  مرح  جراخ  نآ  لصا  رگا  زینو  یناتسیس : هَّللاۀیآ  - 2

ناتخرد عطق  مراکم : هَّللاۀـیآ  . دـنک عطق  دـناوتیم  ار  دراذـگیم  ریثأت  اههویم  ّتیفیک  ای  ّتیمک  رد  هک  ییاههخاش  اهنت  لضاف : هَّللاۀـیآ  - 3
تسین لاکشا  زا  یلاخ  دشاب  وردوخ  رگا  هویم 

دراد لاکشا  دورب  هار  ترورض  نودب  دراد و  ندش  عطق  هب  ملع  رگا  تجهب : هَّللاۀیآ  - 4

ره ندنک  هرافک  طایتحا ، ربانب  یناتـسیس : هَّللاۀیآ  . تسا تخرد  نامه  تمیق  خـیب ، زا  تخرد  ندـنک  هرافک  ییوخ : یناتـسیس ، هَّللاۀـیآ  - 5
دـهدب و تخرد  تمیق  ای  اهنآ  نیع  زا  ۀـمذلا  یفام  دـصق  هب  ار  دنفـسوگ  ای  واـگ  رگا  یفاـص : هَّللاۀـیآ  . تسا تخرد  ناـمه  تمیق  یتخرد 

تسا یفاک  دشابن  رتشیب  تخرد  تمیق 
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85 ص :
هک تسا  نآ  يوقا  دـنک  عـطق  ار  تخرد  زا  یـضعب  رگا  دنفـسوگ (1) و  کی  دشاب  کچوک  رگا  دـهدب و  هرافک  واگ  کی  دـشاب  گرزب 

(475 م 474 - .) دهدب هرافک  ار  نآ  تمیق 
م 476) .) رافغتسا زجب  تسین  هرافک  اههایگ  عطق  رد  م - [ 227]

یشومارف ای  لهج  يور  زا  مارحا  تامرحم  باکترا 

ای هلأسم  هب  لهج  تهج  هب  رگا  یلو  دوش  ماجنا  ًادـمع  ملع و  اب  مارح  نآ  هک  تسا  بجاو  یتروص  رد  مارحا  تاـمرحم  هراـفک  م - [ 228]
: لیذ دراوم  رد  رگم  درادن  هرافک  دشاب  تلفغ  ای  یشومارف 

. دراد هرافک  تروص  ره  رد  هک  دیص  - 1
. دمآ دهاوخ  نآ  هرافک  هک  دنک . یکیدزن  نز  اب  نآ  زا  سپ  دنک و  شومارف  ار  جح  ای  هرمع  فاوط  هک  یسک  - 2

م 323) س 501 - - 1187 (2)(م 1320 - دتفیب . رتشیب  ای  وم  کی  دشکب و  دوخ  شیر  رس و  هب  تسد  هک  یسک  - 3

مرح هب  دورو  تابحتسم 

. دیامن لسغ  مرح ، هب  دورو  تهج  هدش و  هدایپ  دیسر ، مرح  هب  یجاح  هک  نیمه  - 1
دوش و مرح  لخاد  هتفرگ  تسد  رد  ار  دوخ  ياهشفک  هدش و  هنهرباپ  الع - ّلج و  قح - ترضح  هب  تبـسن  ینتورف  عضاوت و  يارب  زا  - 2

. دراد يدایز  باوث  لمع  نیا 

تسا واگ  کی  تروص  ود  ره  رد  طایتحا  مراکم : هَّللاۀیآ  - 1

تشذگ وم  ندودز  رد  ماظع  تایآ  رظن  - 2
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: دناوخب ار  اعد  نیا  مرح  هب  دورو  تقو  - 3

ّینإ َّمُهّللا  ٍقیمَع . ٍّجَـف  ِّلُک  ْنِم  َنیتْأَی  ٍِرماض  ّلُک  یلَعَو  ًالاجِر  َكُوتْأَی  ِّجَْـحلِاب  ِساّنلا  ِیف  ْنِّذَأَو  ُّقَْحلا : َُکلْوَقَو  َکـِباتِک  ِیف  َْتُلق  َکَّنإ  َّمُهّللا  »
َِکلذ ُّلُکَو  َكِْرمِأل  ًاعیطُم  ََکل  ًابیِجَتـسُمَو  َِکئادـِِنل  ًاعِماس  ٍقیمَع  ٍّجَـفَو  ٍةَدـیَعب  ٍۀَّقُـش  ْنِم  ُْتئِج  ْدَـقَو  َکـَتَوْعَد ، َباـجا  ْنَّمِم  َنوُکا  ْنا  وُجْرا 

َةَرِفْغَْملاَو َْکیَدـَل  َۀـَلِْزنَْملاَو  َْکَیلإ  َۀـَبْرُْقلاَو  َكَدـْنِع  َۀَْـفلُّزلا  َِکلذـِب  ْیِغَْتبأ  َُهل  ِینَتْقَّفَو  ام  یلَع  ُدْـمَْحلا  َکَلَف  ََّیلِإ  َکـِناسْحاَو  َّیلَع  َِکلْـضَِفب 
اَی َِکتَمْحَِرب  َِکباقِعَو  َِکباذَـع  ْنِم  یِّنِمآَو  ِراَّنلا  یَلَع  ِینَدـَب  ْمِّرَحَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  َکِّنَِمب ، اْهنِم  َّیَلَع  َۀـَبْوَّتلاَو  ِیبُونُذـِل 

«. َنیِمِحاَّرلا َمَحْرأ 
. دوجب هتفرگ و  رخذا  مان  هب  یصوصخم  هایگ  زا  يرادقم  مرح  هب  دورو  تقو  - 4

همّظعم هکم  هب  دورو  تابحتسم 

دوش دراو  عضاوت  تلاح  اب  دوشیم  هکم  دراو  هک  یماگنه  دیامن و  لسغ  فّلکم  تسا  بحتـسم  زین  همّظعم  هکم  هب  دورو  يارب  م - [ 229]
. دیآ نوریب  نآ  نیئاپ  زا  ندمآ  نوریب  تقو  هدش و  دراو  هکم  يالاب  زا  دوریم ، هنیدم  هار  زا  هک  یسک  و 

مارحلادجسم هب  دورو  بادآ 

هنیکس و تلاح  اب  هنهرب و  ياپ  اب  تسا  بحتسم  نینچمه  (1) و  دیامن . لسغ  مارحلادجسم  هب  دورويارب  فّلکم  تسا  بحتسم  م - [ 230]
نیاربانب تسا  مالسلا  باب  لباقم  رـضاح  لاح  رد  هبیـشینب  باب  هک  دناهتفگ  دوش و  دراو  هبیـشینب »  » رد زا  دورو  ماگنه  دوش و  دراو  راقو 

هدش و دراو  مالسلاباب  زا  صخش  تسا  نآ  رتهب 

دشاب فاوط  يارب  رگم  تسین . تباث  لسغ  نیا  بابحتسا  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  - 1
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. درذگب اهنوتس  زا  ات  دیایب  ًامیقتسم 

: دیوگب هداتسیا و  مارحلادجسم  رد  رب  تسا  بحتسم 
، ِهَّللا ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلا  ِِهلُـسُرَو ، ِهَّللا  ِءاِیْبن  یلَع أ  ُمالَّسلا  ُهَّللا ، َءاش  امَو  ِهَّللاـِبَو  هَّللا  مِْسب  ُُهتاـکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَـمْحَرَو  ُِّیبَّنلا  اـهُّی  َأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  »

«. َنیَِملاْعلاِبَر ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  ِهَّللا ، ِْلِیلَخ  َمیِهاْربإ  یلَع  ُمالَّسلا 
: دیوگب دجسم  رد  دزن  هک  تسا  دراو  يرگید  تیاور  رد  و 

یلَع ُمالَّسلاَو  ِهَّلل  ُدْـمَْحلاَو  ِهَّلل ، ِءامْـسْألا  ُْریَخَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَعَو  ُهَّللا  َءاش  امَو  ِهَّللا  َیلإَو  ِهَّللا  َنِمَو  ِهَّللاـِبَو  ِهَّللا  ِمِْسب  »
یلَع ُمالَّسلا  ِِهلُـسُرَو ، ِهَّللا  ِءاِیبنأ  یلَع  ُمالَّسلا  ُُهتاکََربَو ، ِهَّللا  ُۀَـمْحَرَو  ُِّیبَّنلا  اَهُّی  َأ  َْکیَلَع  ُمـالَّسلا  ِهَّللادـْبَع ، ِْنب  ْدَّمَُحم  یلَع  ُمـالَّسلا  ِهَّللا ، ِلوُسَر 
ِلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَأ  َنیِحلاَّصلا ، ِهَّللا  ِدابِع  یلَعَو  اْنیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  َنِیلَـسرُْملا  یَلَع  ُمالَّسلا  ِنمْحَّرلا ، ِهَّللا  ِْلِیلَخ 
َکَّنإ َمـیهاْربإ  ِلآَو  َمـیِهاْربإ  یلَع  َتْـمَّحََرتَو  َتْکَراـبَو  َْتیَّلَـص  اـمَک  دَّمَُحم  َلآَو  ًادَّمَُحم  ْمَـحْراَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ْكِراـبَو  دَّمَُحم 
ْمِّلَـسَو َِکلُـسُرَو  َِکئاِیْبن  یلَعَو أ  َِکلِیلَخ  َْمیِهاْربإ  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللأ  َِکل ، وُسَرَو  َكِْدبَع  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللأ  ٌدـْیِجَم ، ٌدـیِمَح 

ِینْظَفْحاَو َِکتاضْرَمَو  َِکتَعاط  یف  ِیْنلِمْعَتْـساَو  َِکتَمْحَر  َباْوبأ  ِیل  ْحَْتفا  َّمُهَّللأ  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِهَّلل  ُدْـمَْحلاَو  َنِیلَـسْرُْملا  یَلَع  ٌمالَـسَو  ْمِْهیَلَع ،
ْنَّمِم ینَلَعَجَو  ُهَدِـجاَسَم ، ُرُمْعَی  ْنَّمِم  ینَلَعَجَو  ِهِراّوُزَو  ِهِدـْفَو  ْنِم  ینَلَعَج  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  َکِهْجَو ، ُءانَث  َّلَج  ینَْتیَْقبأ  ام  ًادـَبأ  ِنامیِْإلا  ِظـْفِِحب 

ای ُهَّللا  ای  َُکل  َأْسَأَف  ٍروُزَم  ُمَرْکأَو  ٍِّیتأَم  ُْریَخ  َْتن  أَو  ُهَرازَو ، ُهاـتأ  ْنَِمل  ٌّقَح  ٍِّیتأَـم  ِّلُـک  یلَعَو  َکـِْتَیب  یف  َكُِرئازَو  َكُدـْبَع  یِّنإ  َّمُهَّللأ  ِهیِجاـُنی ،
َْتن أّالإ  َهلإ  ُهَّللا ال  َتنأ  َکَّن  َِأب  ُنمْحَر 
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َُکلوُسَرَو َكُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنأَو  ٌدَحأ ، ًاوُفُک  َکل خ ل ) ) َُهل ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوت  َْملَو  ِْدَلت  َْمل  ٌدَمَـص  ٌدَحا  ٌدِـحاو  َکَّن  ِأب  ََکل  َکیِرَـش  َكَدْـحَو ال 

ٍءیـش َلَّوأ  َكاَّیإ  یتَرایِِزب  َياّیإ  َکَتَفُْحت  َلَعَْجت  ْنأ  َُکل  َأْسأ  ُمیرَک  ای  ُراَّبَج  ای  ُدِـجام  اـی  ُمیِرَک  اـی  ُداوَج  اـی  ِِهْتَیب  ِلـْهأ  یلَعَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
«. ِراَّنلا َنِم  ِیتَبَقَر  َكاکَف  ِینَیِطُْعت 

: دیوگب هبترم  هس  سپ 
«. ِراَّنلا َنِم  یتَبَقَر  َُّکف  َّمُهَّللأ  »

: دیوگیم سپ 
«. ِمَجَْعلاَو ِبَرَْعلا  ِۀَقَسَف  َّرَشَو  ِْسنْالاَو  ِّنِْجلا  ِْنیِطایَش  َّرَش  یِّنَع  ْأَرْداَو  ِبِّیَّطلا  ِلالَْحلا  َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوأَو  »

: دیوگب هدرک ، دنلب  ار  اهتسد  هبعک  هب  ور  دوش و  مارحلا  دجسم  لخاد  سپ 
يذَّلا ِهَّلل  ُدْمَْحلا  يرْزِو ، یِّنَع  َعَضَت  ْنأَو  یتَئیِطَخ  ْنَع  َزَواجَتَت  ْنأَو  ِیَتبَْوت  َلَبْقَت  ْنأ  یِکِـسانَم  ِلَّوأ  یفَو  اذـه  یماقَم  یف  َُکل  َأْسأ  ّینإ  َّمُهَّللا  »
َدَلَْبلاَو َكُْدبَع  یَّنإ  َّمُهَّللأ  َنیَملاْعِلل  ًيدُهَو  ًاکَرابُم  ًاْنمأَو  ِساَّنِلل  ًَۀباثَم  ُهَْتلَعَج  يذَّلا  ُمارَْحلا  َُکْتَیب  اذـه  َّنأ  ُدَهْـشأ  ّینإ  َّمُهَّللأ  َمارَْحلا  ُهَْتَیب  ِینَغََّلب 

َِکَتبوُقُِعل ِِفئاْخلا  َْکَیلإ  ِْریِقَْفلا  ََۀل  أْسَم  َُکل  َأْسأ  َكِرَدَِقب  ًایضار  َكِْرمِأل  ًاْعیِطُم  َکَتَعاط  ُّمُؤأَو  َکَتَمْحَر  ُُبلْطأ  ُْتئِج  َُکْتَیب  َْتیَْبلاَو  َكُدََلب 
«. َِکتاضْرَمَو َِکتَعاِطب  ِیْنلِمْعَتْساو  َِکتَمْحَر  َباْوبأ  ِیل  ْحَْتفا  َّمُهَّللأ 

: دیوگب دنک و  باطخ  هبعک  هب  هاگنآ 
«. َْنیَِملاْعِلل ًيدُهَو  ًاکَرابُم  ًاْنماَو  ِساّنِلل  ًَۀباثَم  ِکَلَعَجَو  ِکَمَّرَکَو  ِکَفَّرَشَو  ِکَمَّظَع  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحل  «أ 

: دیوگب دیسر  دوسألارجح  يوربور  یتقو 
ُُهلوُسَرَو ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنأَو  َُهل  َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللااَّلإ  َهلإال  ْنأ  ُدَهْشأ  »
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«. ِهَّللا ِنُود  ْنِم  یعُْدی  ٍِّدن  ِّلُک  ِةَدابِِعبَو  ِناْطیَّشلا  ِةَدابِِعبَو  يّزُْعلاَو  ِتاَّللاَو  ِتوُغاَّطلاَو  ِْتبِْجلِاب  ُتْرَفَکَو  ِهَّللِاب  ُْتنَمآ 

: دیوگب دتسیاب و  دوسألا  رجح  هب  ور  تسا  بحتسم  و 
ِهِْقلَخ ْنِم  ُرَبْکأ  ُهَّللا  ُرَبْکأ ، ُهَّللاَو  ُهَّللاّالإ  َهلإ  الَو  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  ِهَّللا  َناْحبُـس  ُهَّللا  اَنادَـه  ْنأ  َْول ال  َيِدَـتْهَِنل  اّنُک  امَو  اذـِهل  انادَـه  يِذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحل  «أ 

ُتوُمَی ٌّیَح ال  َوُهَو  ِییُْحیَو  ُتیُِمیَو  ُتیُِمیَو  ِییُْحی  ُدْمَْحلا  َُهلَو  ُکلُْملا  َُهل  َُهل ، َْکیِرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللاّالإ  َهلإ  ال  ُرَذْحاَو ، یـشْخأ  اّمِم  ُرَبْکأ  ُهَّللاَو 
َتْمَّحََرتَو َتْکَرابَو  َْتیَّلَـص  ام  ِلَْضفأَک  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ْكِرابَو  ٍدَّمَُحم  ِلاَو  ٍدّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ٌریِدَق ، ٍءیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا  ِهِدَِیب 
َكِدْعَِوب ُنِموا  یَّنإ  َّمُهَّللأ  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  َنِیلَـسْرُملاَو  َنیِِّیبَّنلا  ِعیمَج  یلَع  ٌمالَـسَو  ٌدـیجَم ، ٌدـْیِمَح  َکَّنإ  َمیِهاْربإ  ِلآَو  َمیِهاْربإ  یلَع 

«. ََکباتِک ُِعبَّتأَو  َکَلُسُر  ُقِّدَصُأَو 
: دیوگب هاگنآ 

«. كدهعب یفوُأَو  َكِدعَِوب  ُنِموأ  ّینا  ّمهللا  »
روآ اجهب  ار  یهلا  يانث  دمح و  نک و  دـنلب  ار  دوخ  ياهتسد  يدیـسر ، دوسألارجح  کیدزن  هک  یتقو  هک  تسا  دراو  ربتعم  تیاور  رد  و 

ندیسوب رگا  امن و  مالتسا  هدیسوب و  ار  رجح  نآ ، زا  سپ  دنک . لوبق  ار  وت  جح  هک  هاوخب  ملاع  دنوادخ  زا  تسرفب و  ربمغیپ  رب  تاولـص  و 
: وگب نک و  نآ  هب  هراشا  دشن  نکمم  مه  نآ  رگا  امن و  مالتسا  دشن  نکمم 

َهلإ ْنأ ال  ُدَهْشأ  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  َکِِّیبَن  ِۀَّنُـس  یلَعَو  َِکباتِِکب  ًاقیِدْصَت  َّمُهَّللأ  ِةافاوُْملِاب  ِیل  َدَهْـشَِتل  ُُهتْدَهاعَت  ِیقاثیِمَو  اُهْتیَّدأ  ِیتَنامأ  َّمُهَّللأ  »
ِةَدابِعَو ِناْطیَّشلا  ِةَدابِعَو  يّزُْعلاَو  ِتاَّللاَو  ِتوُغاطلاَو  ِْتبِْجلِاب  ُتْرَفَکَو  ِهَّللِاب  ُْتنَمآ  ُُهلوُسَرَو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنأَو  َُهل  َکیِرَـش  ـال  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  اـّلإ 

یعُْدی ٍِّدن  ِّلُک 
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«. ِهَّللا ِنود  ْنِم 

: وگب ناوخب و  ار  یضعب  یناوخب  ار  همه  یناوتن  رگا  و 
ِْرقَْفلاَو ِْرفُْکلا  َنِم  َکـِب  ُذوُـعأ  ّینإ  َّمُهَّللأ  ِینْمَحْراَو ، ِیل  ْرِفْغاَو  یتَْحبُـس  ْلَْـبقاَف  ِیتَـبْغَر  ْتَمُظَع  َكَدـْنِع  اـمِیفَو  يِدَـی  ُتْطََـسب  َکـْیلإ  َّمُهَّللأ  »

«. ِةَرِخْالاَو اینُّدلا  یف  َيْزِْخلا  ِِفقاوَمَو 

مهم رکذت 

تهج هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ربتعم ، تایاور  ربانب  تسین و  بحتسم  یغولش  تمحازم و  تروص  رد  دوسألا : رجح  مالتـسا  ندیـسوب و 
نآ تسا  مزال  دوش ، هانگ  بجوم  رجح  ندیـسوب  ای  مالتـسا  رگا  و  دناهدرک . يراددوخ  رجح ، مالتـسا  زا  مدرم ، يارب  تمحازم  زا  بانتجا 

. دنک كرت  ار 
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4
أ

نآ ماکحا  زا  یضعب  فاوط و 

هراشا

. تسا فاوط  هرمع  تابجاو  زا  مود 
دنک فاوط  هک ، تسا  نآ  تسا ، بجاو  وا  رب  هرمع  لامعا  زا  هک  يزیچ  لوا  دش ، همظعم  هکم  دراو  هرمع و  مارحا  هب  دش  مرحم  هک  یسک 

. هرمع يارب  هبعک  هناخ  رود  هب 
سپ دنیوگیم ، طوش  ار  يرود  ره  دمآ و  دـهاوخ  هک  يوحنهب  ندـیدرگ ؛ هبعک  هناخ  رود  هبترم  تفه  زا  تسا  ترابع  فاوط  م - [ 231]

هلأسم 531) کسانم ، .) تسا طوش  تفه  زا  ترابع  فاوط 
ماجنا ار  نآ  رب  بترتم  لامعا  فاوط و  هک  یتقو  ات  دـنک  كرت  دـمع  يور  زا  ار  نآ  هک  یـسک  تسا و  هرمع  ناـکرا  زا  فاوط  م - [ 232]

. دوشیمن جراخ  مارحا  زا  دهدن 
هرمع م 244) ياواتفلا  عماج  س 189 - هلأسم 532 - کسانم ، .) دشاب لهاج  هچ  دشاب و  هلأسم  هب  ملاع  هچ 

لحم هب  هتـشگرب  رگا  (2) و  دـشاب ، هک  تقو  ره  دروآ  اـجهب  ار  نآ  تسا  مزـال  ار ، فاوط  هدرک (1)  كرت  وهــس  يور  زا  رگا  م - [ 233]
هلأسم 535) کسانم ، )(3) دریگب . بیان  ار  ینانیمطا  دروم  صخش  دیاب  نتشگرب ، دشاب  هتشاد  تقشم  ای  هکم  هب  ددرگرب  دناوتن  دوخ و 

هدادن ماجنا  حیحص  روط  هب  ار  نآ  ای  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  - 1

دنک هداعا  طایتحا  ربانب  زین  ار  یعس  و  لضاف : هَّللا  ۀیآ  - 2

تسین مارح  وا  رب  يزیچ  تّدم  نیا  رد  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 3
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دروآ و اـجهب  مه  ار  یعـس  هک  تسا  نآ  بجاو (1)  طایتحا  دروآ ، اـجهب  ار  فاوط  هکنآ  زا  شیپ  هدروآ ، اـجهب  ار  یعـس  رگا  م - [ 234]

هلأسم 536) کسانم ، .) دنک هداعا  فاوط  زا  دعب  مه  ار  نآ  دیاب  هدروآ ، اجهب  ار  فاوط  زامن  رگا 
یعس نآ  زا  سپ  دنک و  فاوط  دنک و  اهر  دیاب  هدرواین ، اجهب  فاوط  هک  دمآ  شدای  دش و  هورم  افص و  نیب  یعس  لوغـشم  رگا  م - [ 235]

هلأسم 630) کسانم ، )(2) دنک . هداعا  ار 
وحن کی  هب  ار  وا  ِدوخ  تسا ، نکمم  رگا  دنک ، فاوط  هک  دـشاب  هتـشادن  تردـق  شدوخ  ضرم ، هطـساوهب  مرحم  صخـش  رگا  م - [ 236]

، کسانم .) دنریگب بیان  وا  يارب  دـیاب  دوشن  نکمم  رگا  و  دـشاب ، نتـشاذگ  تخت  رب  ای  نتفرگ  شودهب  هچرگا  دـنهد ؛ فاوط  دنربب (3) و 
هلأسم 537)

ماکحا طیارش و  تاعارم  دیاب  دنهدیم  فاوط  هک  ار  ضیرم  صخش  م - [ 237]

بحتسم یعس ، دروم  رد  طایتحا  نیا  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . دیامن هداعا  فاوط  زا  دعب  ار  یعس  دیاب  لضاف : یناتسیس ، ياهنماخ ، ماظع  تایآ  - 1
تسا

فاوط دنک و  اهر  ار  یعس  هدرواین ، اجهب  فاوط  هک  دیایب  شدای  یعـس ، مراهچ  طوش  زا  لبق  رگا  یناگیاپلگ : هَّللا  ۀیآ  یفاص ، هَّللا  ۀیآ  - 2
ار یعس  فاوط ، ماجنا  زا  دعب  دنک و  عطق  ار  نآ  هدوب ، یعس  مراهچ  طوش  مامتا  زا  دعب  رگا  دهد و  ماجنا  ار  یعـس  سپـس  دروآ و  اجهب  ار 

دیامن هداعا  ار  نآ  بجاو  طایتحا  هب  مامتا و 

زیچ ای  شود  طسوت  ار  وا  دوشن ، نکمم  رگا  دوش و  هدیـشک  نیمز  رب  شیاهاپ  هک  دـنهد  فاوط  يروط  و  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللا  ۀـیآ  - 3
هک تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  . دنک فاوط  وا  يارب  هک  دریگب  بیان  دوشن  نکمم  هنوگچیه  رگا  دـنهد و  فاوط  رگید 

هدیـشک نیمز  هب  وا  ياهاپ  ناکما  تروص  رد  تسا  رتهب  و  لضاف : هَّللا  ۀیآ  . دوش هدیـشک  نیمز  هب  شیاهاپ  هک  دـنهد  فاوط  ار  وا  يروطهب 
دوش هدیشک  نیمز  هب  وا  ياهاپ  تسین  مزال  و  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . دوش
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هلأسم 538) کسانم ، .) دننکب تسا ، نکمم  وا  يارب  هک  يرادقم  هب  ار ، فاوط 

هراوس دناوتیم  دودـب و  دـناوتیم  دورب و  دـنت  دـناوتیم  دورب و  هتـسهآ  دـناوتیم  درادـن ، عنام  دورب  روط  ره  ندرک  فاوط  رد  م - [ 238]
هلأسم 586) کسانم ، .) دورب يورهنایم  روطهب  هک  تسا  نآ  رتهب  نکیل  دنک . فاوط  هخرچود  اب  ای  دنک  فاوط 

فاوط طیارش 

هراشا

تین - 1
تراهط - 2

ندوب نوتخم  - 3
تروع رتس  - 4

نآ هب  متخ  دوسألارجح و  زا  فاوط  عورش  - 5
. هدننکفاوط پچ  فرط  رد  هبعک  ندوب  - 6
. فاوط رد  لیعامسا  رجح  ندرک  لخاد  - 7

فاوط هدودحم  تیاعر  - 8
ناورذاش يور  ندرکن  فاوط  - 9

. تالاوم - 10
رتشیب هن  رتمک  هن  رود  تفه  ماجنا  - 11

تین - 1

. دروآ اج  هب  ادخ  يارب  صلاخ  دصق  اب  ار  فاوط  دیاب 
یباـین شفاوط  رگا  دـنک  تباـین  دـصق  تسا و  بحتـسم  فاوط  اـی  جـح و  اـی  تسا  هرمع  يارب  هک  دـنک  نییعت  دـیاب  فاوط  رد  م - [ 239]

هرمع م 252) يواتفلا  عماج  .) تسا
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انب نیا  اب  دروآ و  اجهب  ار  لمع  نیا  دراد  انب  هکنامه  هکلب  دـنارذگب ، بلق  هب  تسین  مزال  دروایب و  نابز  هب  تسین  مزـال  ار  تین  م - [ 240]

اب ناسنا  هک  روطنامه  سپ  درادـن . قرف  تهج  نیا  رد  رگید ، ياهراک  تدابع و  رد  تین  رگید ، ترابع  هب  دـنکیم و  تیافک  دروآ ، اجهب 
هلأسم 539) کسانم ، .) هدروآ اجهب  تین  اب  دروآ  اجهب  روطنامه  رگا  ار  تدابع  دوریم  هار  دروخیم و  بآ  دصق 

يارب ار  فاوط  دـیاب  سپ  دـنکیم . ادـیپ  قرف  رگید  ياهراک  اب  تهج  نیا  رد  دروآ و  اجب  ادـخ  تعاـطا  يارب  ار  تداـبع  دـیاب  م - [ 241]
هلأسم 540) کسانم ، )(1) دروآ . اجهب  دنوادخ  تعاطا 

يرگید خر  هب  نداد و  ناشن  يارب  ینعی  دـنک ؛ ایر  تسا  يدابع  هک  جـح  هرمع و  لاـمعا  ریاـس  اـی  فاوط  ندروآ  اـجهب  رد  رگا  م - [ 242]
لمع نیا  رد  تسا و  لـطاب  هدروآ  اـجهب  روطنیا  ار  هچره  روطنیمه  وا و  فاوط  دروآ ، اـجهب  نداد  هولج  بوخ  ار  دوـخ  لـمع  ندیـشک و 

هلأسم 541) کسانم ، .) تسا هدرک  مه  ار  ادخ  تیصعم 
هلأسم 542) کسانم ، .) دوشیمن لمع  نالطب  ثعاب  لامعا ، رگید  ای  فاوط  ندرک  مامت  لمع و  زا  دعب  ایر  م - [ 243]

يارب ای  منهج  زا  سرت  يارب  ای  ادـخ ، رما  تعاطا  يارب  اـی  درواـیب  ادـخ  يارب  هکنآ  لـمع ، ندوب  حیحـص  رد  دـنکیم  تیاـفک  م - [ 244]
هلأسم 543) کسانم ، )(2) باوث . تشهب و  هب  ندیسر 

لطاـب لــمع  دــشابن  ادــخ  يارب  صلاــخ  دــهد و  تکرــش  مـه  ار  يرگید  ياــضر  دروآیم ، ادــخ  يارب  هـک  یلمع  رد  رگا  م - [ 245]
هلأسم 544) کسانم ، .) تسا

ای دنک  قدص  تعاطا  هاوخ  دوش ؛ هداد  ماجنا  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  شنرک  ّللذت و  يارب  هک  تسا  ربتعم  تدابع  رد  یناتـسیس : هَّللا  ۀـیآ  - 1
دنکن

یلبق هیشاح  رد  روکذم  رایعم  قدص  ضرف  رد  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  - 2
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تراهط - 2

هراشا

م- [ 246  ] (1) دشاب . وضو  اب  دیاب  ینعی  رغـصا ؛ ثدح  زا  سافن و  ضیح و  تبانج و  لثم  ربکا ؛ ثدح  زا  دـشاب  رهاط  دـیاب  هدـننک  فاوط 
ّجح هرمع و  رد  یتح  ءاسن ، فاوط  ای  جح  فاوط  ای  دشاب  هرمع  فاوط  هچ  تسا ؛ طرش  بجاو  ِفاوط  رد  رغصا  ربکا و  ثدح  زا  تراهط 

هلأسم 545) کسانم ، .) دنک مامت  ار  نآ  تسا  بجاو  نتسب  مارحا  زا  سپ  هک  بحتسم ،
رد تسین  زیاـج  تسا  ضیاـح  اـی  بنج  هک  یـسک  نکیل  تسین ، طرـش  یبحتـسم  فاوط  رد  رغـصا ، ربکا و  ثدـح  زا  تراـهط  م - [ 247]

هلأسم 546) کسانم ، )(2) تسا . حیحص  درک  بحتسم  فاوط  ًانایسن  ای  ًاتلفغ  رگا  یلو  دوش ، دراو  مارحلا  دجسم 
نایسن ای  تلفغ  يور  زا  ای  دشاب  دمع  يور  زا  هچ  تسا ؛ لطاب  دنک ، بجاو  فاوط  هتشاد  رغصا  ای  ربکا  ثدح  هک  یصخش  رگا  م - [ 248]

هلأسم 548 و 545) کسانم ، .) دشاب هلأسم  نتسنادن  ای 
لدب ای  وضو  زا  لدب  دنک  ممیت  تسا  بجاو   (3) لسغ ، وضو و  زا  دشاب  هتشاد  رذع  رگا  م - [ 249]

هلأسم 552) کسانم ، )(4) لسغ . زا 
ثدح يارب   (5) دش ، ضراع  رغصا  ثدح  لسغ و  زا  لدب  درک  ممیت  رگا  م - [ 250]

دنک مّمیت  تسین  نکمم  وضو  رگا  و  يرون : هَّللا  ۀیآ  - 1

تسین طرش  ربکا  ثدح  زا  تراهط  یبحتسم ، فاوط  رد  روهشم ، ربانب  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  . اًلهج ای  لضاف : هَّللا  ۀیآ  - 2

دوش فرطرب  رذع  ات  دنک  ربص  دناوتن  دشاب و  هتشاد  رذع  رگا  مراکم : يزیربت ، هَّللا  ۀیآ  - 3

دیاب هنرگ  دریگب و  مه  وضو  دیاب  نکمت  تروص  رد  لسغ ، زا  لدـب  ممیت  رب  هوالع  تبانج ، ریغ  لسغ  رد  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللا  ۀـیآ  - 4
دریگب مه  بیان  بحتسم  طایتحا  ربانب  ممیتم  بنج  دروآ و  اج  هب  وضو  ياج  هب  رگید  ممیت  کی 

تسا ربکا  ثدح  زا  لدب  مّمیت  نآ و  زا  لدب  مّمیت  ای  وضو  نیب  عمج  طوحا  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 5
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نامه تسا  یقاب  شرذع  هدشن و  لصاح  وا  يارب  ربکا  ثدح  ات  دـنک و  ممیت  دـیاب  رغـصا  ثدـح  يارب  هکلب  دـنک ، ممیت  تسین  مزال  ربکا 

هلأسم 553) کسانم ، )(1) دنکب . مه  لسغ  زا  لدب  ممیت  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  نکیل  تسا ، یفاک  لوا  ممیت 
عطق شدیما  هک  یتقو  ات  دـنک  ربص  دوش ، عفترم  لسغ  ای  وضو  زا  شرذـع  هک  دراد  دـیما  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو (2)  طایتحا  م - [ 251]

هلأسم 554) کسانم ، .) دوش
دریگب و وضو  تسین  مزال  دراذـگب و  نتـشاد  وضو  ربانب  هن ، ای  تسا  هدـش  ضراع  ثدـح  هک  دـنک  کـش  هدوب و  وضو  اـب  رگا  م - [ 252]

هلأسم 555) کسانم ، .) هدش ضراع  ثدح  هک  دنک  کش  هدوب و  كاپ  ربکا  ثدح  زا  رگا  نینچمه 
وـضو لوا  ضرف  رد  دـیاب  هن ، ای  هدرک  لسغ  ای  هن  ای  هتفرگ  وضو  هک  دـنک  کـش  هدوب و  ربکا  اـی  رغـصا  ثدـح  هب  ثِدـُحم  رگا  م - [ 253]

هلأسم 556) کسانم ، .) دنک لسغ  مود  ضرف  رد  دریگب و 

لسغ زا  لدب  دیاب  تسا ، یقاب  شرذع  هچنانچ  دش ، ضراع  رغـصا  ثدح  دعب  درک و  ممیت  تبانج ، ِلسغ  زا  لدب  رگا  يزیربت : هَّللا  ۀیآ  - 1
دعب درک و  ممیت  تباـنج  زا  ریغ  رگید  ِربکا  ثدـح  يارب  رگا  دـنک و  عمج  وضو  ممیت و  نیب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  دـنک و  ممیت 

يرگید ممیت  دیاب  دوبن  مه  وضو  زا  نکمتم  رگا  دریگب و  مه  وضو  طایتحا  ربانب  دنک و  ممیت  لسغ  زا  لدب  دیاب  دش  ضراع  رغـصا  ثدـح 
لـسغ زا  لدب  ممیت  تسا  مزال  ییوخ : هَّللا  ۀیآ  . دنک لسغ  زا  لدب  مّمیت  رگید  راب  دیاب  طایتحا  ربانب  ياهنماخ : هَّللا  ۀیآ  . دیامنب وضو  زا  لدـب 

دنکب

وا رذـع  دـنادیم  رگا  یناـگیاپلگ : ياهنماـخ ، هَّللا  ۀـیآ  . تسا ترداـبم  زاوج  رهظا  یلو  تسا  ریخأـت  طوـحا  لـضفا و  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 2
دـش فالخ  فشک  ًادعب  رگا  یلو  دنکن ، ربص  دناوتیم  دهدیم  رذع  ياقب  لامتحا  رگا  ییوخ : هَّللا  ۀیآ  . دـنک ربص  دـیاب  دوشیم ، فرطرب 
رگا یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  . تسا روکذم  هیلمع  هلاسر  رد  هک  یلیـصفت  هب  دنک ، صحف  دیاب  دشاب  بآ  ِدوبن  شرذع  رگا  یلب  دیامن ، هداعا  دیاب 

تسین مزال  ندرک  ربص  دوش  زجاع  زین  مّمیت  ماجنا  زا  ریخأت ، تروص  رد  دهد  لامتحا  ای  دشاب  سویأم  رذع  ندش  فرط  رب  زا 
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ای هدروآ (1)  اجهب  ار  نآ  لسغ  اب  دنک  کش  ای  هن  ای  هدروآ  اجهب  ار  نآ  وضو  اب  هک  دـنک  کش  فاوط  ندـش  مامت  زا  دـعب  رگا  م - [ 254]

هلأسم 557) کسانم ، .) دنک لیصحت  تراهط  دیاب  دعب  لامعا  يارب  نکیل  تسا ، حیحص  وا  فاوط  هن ،
دـنک و اهر  ار  فاوط  تسا  مراهچ  رود  یمامت  زا  دـعب  رگا  سپ  هن ، اـی  هتـشاد  وضو (2)  هک  دـنک  کـش  فاوط  ياـنثا  رد  رگا  م - [ 255]

فاوط همتت  اجنامه  زا  دریگب و  وضو 

هدرک و لسغ  دیاب  هن ، ای  هدرک  لسغ  فاوط  زا  لبق  هکنیا  رد  دنک  کش  رغـصا  ثدح  زا  دـعب  رگا  ییوخ : هَّللا  ۀـیآ  يزیربت ، هَّللا  ۀـیآ  - 1
دریگب وضو  هیتآ  لامعا  يارب  دنک و  هداعا  ار  فاوط 

. زامن يانثا  رد  تراهط  رد  تسا  کش  مکح  نامه  مه  فاوط  يانثا  رد  تراهط  رد  کش  مکح  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 2
ار فاوط  هتفرگ و  تراهط  تسا  بجاو  ّالا  دنکن و  انتعا  دوخ  کش  هب  هتـشاد ، تراهط  هقباس  رگا  ییوخ : ياهنماخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ 

. دریگب رس  زا 
. دشاب هتشادن  تراهط  هقباس  و  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ 

رود راهچ  ندـش  مامت  زا  لبق  هچ  دریگب ، رـس  زا  ار  فاوط  دـعب  دریگب و  وضو  دـیاب  تروص  نیا  رد  یناگیاپلگ : هَّللا  ۀـیآ  یفاص ، هَّللا  ۀـیآ 
. نآ زا  دعب  ای  دشاب 

، دراد تروص  هس  هلأسم  ریخ ، ای  هتشاد  وضو  هک  دنک  کش  فاوط  نیب  رد  رگا  لضاف : هَّللا  ۀیآ 
هداعا تسین و  بجاو  وضو  نآ  مامتا  يارب  دنک و  مامت  ار  فاوط  تسا  زیاج  ضرف  نیا  رد  هدوب  رهاط  هک  دنادب  ار  دوخ  قباس  تلاح  لّوا :

. نآ زا  لبق  ای  دشاب  هدش  ضراع  مراهچ  رود  زا  دعب  کش ، هک  تسین  یقرف  تروص  نیا  رد  تسین و  مزال  زین  فاوط 
هچ تسا ؛ نالطب  هب  موکحم  هداد ، ماجنا  هک  یفاوط  رادـقم  ره  ًارهاـظ  ضرف  نیا  رد  هدوب ، ثِدـُحم  هک  دـنادب  ار  دوخ  قباـس  تلاـح  مّود :

. دنک فاوط  ون  زا  وضو  زا  دعب  دیاب  نآ و  زا  لبق  ای  دشاب  هدش  ضراع  مراهچ  رود  زا  دعب  کش 
زا سپ  دناوخب و  ار  نآ  زامن  دـنک و  مامت  ار  فاوط  وضو  زا  سپ  بجاو  طایتحا  هب  تروص  نیا  رد  هک  دـنادن ، ار  دوخ  قباس  تلاح  موس :

. دشاب هدش  ضراع  نآ  زا  لبق  ای  مراهچ  رود  زا  دعب  کش  هک  تسین  یقرف  تروص  نیا  رد  دنک و  هداعا  ار  نآ  زامن  فاوط و  نآ 
دنادن ثدح  وضو و  زا  ار  دوخ  هقباس  تلاح  و  مراکم : هَّللا  ۀیآ 
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هداـعا دـنک (3) و  ماـمت  ار  فاوـط  هک  تسا  نآ  بـجاو  طاـیتحا  تـسا  مراـهچ (2)  رود  ندــش  ماـمت  زا  لـبق  رگا  دروآ (1) و  اـجهب  ار 

هلأسم 558) کسانم ، .) دنک
دیدجت هک  تسا  نآ  رتهب  تسا » حیحـص  شفاوط   » ای دراذگب » تراهط  ربانب   » هک دـش  هتفگ  کش  رد  هک  ییاهتروص  مامت  رد  م - [ 256]

هلأسم کسانم ، .) دوشیم ادیپ  لاکشا  هتشادن و  لسغ  ای  وضو  دوش  مولعم  دعب  هک  تسانکمم  نوچ  دروآ ، اجهب  لسغ  ًاءاجر  دنک و  وضو 
(559

نوریب مارحلادجـسم  زا  ًاروف  دـیاب  هن ، ای  سافن  ای  ضیح  اـی  تباـنج  زا  تسا  هدرک  لـسغ  هک  دـنک  کـش  فاوط  ياـنثا  رد  رگا  م - [ 257]
لسغ زا  دعب  ّالا  دروآ (6) و  اجهب  ار  همتت  ددرگرب و  لسغ  زا  دعب  هدرک ، کش  هدوب و  هدرک  مامت  ار  مراهچ (5)  طوش  رگا  سپ   (4) دورب ،

هلأسم 560) کسانم ، .) دنک هداعا  زین  لوا  تروص  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  ار و  فاوط  دنک  هداعا 
کسانم س 700 و .) دـنک افتکا  نامه  هب  نآزامن  فاوط و  يارب  دـناوتیم  تسه  ياهریبج  لـسغ  اـی  وضو  وا  هفیظو  هک  یـسک  م - [ 258]

يواتفلا م 261) عماج 
ندش مامت  زا  سپ (7)  رگا  سپ  دوش  ضراع  ثدح  فاوط ، يانثارد  رگا  م - [ 259]

دنک هداعا  سپس  و  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 1

تسا لطاب  وا  فاوط  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 2

دنک هداعا  هکلب  تسین  مزال  مامتا  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  - 3

جراخ سپس  دنک و  ممیت  دیاب  دریگیم  تقو  دجسم  زا  ندش  جراخ  زا  رتمک  ندرک  ممیت  دشاب و  ممیت  ناکما  رگا  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  - 4
( تسا نتم  قفاوم  ناشیا  رظن  هلأسم ، هیقب  رد  و  .) دوش جراخ  ًاروف  دیاب  دریگیم  تقو  رتشیب  رگا  دوش و 

طوش زا  لبق  هچ  دریگب و  رـس  زا  ار  فاوط  تراهط ، زا  سپ  و  یناگیاپلگ : هَّللا  ۀـیآ  یفاـص ، ياهنماـخ ، ییوخ ، يزیربت ، ماـظع  تاـیآ  - 5
دنکیم هداعا  سپس  دنکیم و  ریهطت  تسا  نکمتم  رگا  تجهب : هَّللا  ۀیآ  . نآ زا  دعب  ای  دشاب و  مراهچ 

دنک هداعا  ار  فاوط  بجاو  طایتحا  هب  و  لضاف : هَّللا  ۀیآ  - 6

فصن زا  زواجت  زا  سپ  ياهنماخ : يزیربت ، هَّللا  ۀیآ  - 7
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زا شیپ (2)  رگا  دنک (1) و  مامت  هدرک  عطق  ار  فاوط  هک  اجنامه  زا  دنک و  لیصحت  تراهط  دنک و  عطق  ار  فاوط  دیاب  تسا  مراهچ  رود 
(550 کسانم م 549 - دنک (3)( هداعا  مامت و  ار  فاوط  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوش  ضراع  رغصا  ثدح  مراهچ  رود  ندش  مامت 

کسانم س 674) ) دراد ار  لبق  هلأسم  مکح  دیآ  شوه  هب  یتدم  زا  سپ  دوش و  شوهیب  فاوط  ءانثا  رد  رگا  م - [ 260]
زا شیپ  رگا  سپ  دور  نوریب  مارحلا  دجـسم  زا  ًاروف  دـیاب  دوش  ضراع  ضیح  ای  تباـنج  لـثم  ربکا  ثدـح  فاوط  ءاـنثارد  رگا  م - [ 261]

زا سپ  دوب  مراهچ  رود  یمامت 

مامت زا  معا  تین  هب  لماک  فاوط  کی  دناوتیم  دیامن و  هداعا  سپـس  هدرک  مامت  ار  نآ  هک  تسا  نیا  بجاو  طایتحا  يزیربت : هَّللا  ۀیآ  - 1
ییوخ ۀیآ  . دیامن هداعا  مامتا  مامت و  زا  معا  دصق  هب  ار  فاوط  تسا  هدروخ  مه  هب  هیفرع  تالاوم  رگا  ياهنماخ : هَّللاۀیآ  . دروآ اجب  مامتا  و 

دعب ای  فاوط  مراهچ  رود  یمامت  زا  شیپ  فصن و  زا  دعب  ثدح  رگا  یلو  دشاب  رایتخا  نودـب  ثدـح  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  لضاف : و 
هدرک عطق  هک  ییاج  زا  تراهط ، زا  سپ  ار  دوخ  فاوط  هک  تسا  نیا  تروص  ود  نیا  رد  طوحا  دـشاب  يرایتخا  مراـهچ و  رود  یماـمت  زا 

هَّللا ۀیآ  . دهد ماجنا  مامتا  مامت و  زا  معا  دصق  هب  لماک  فاوط  کی  ناوتیم  و  دناهدومرف : هفاضا  ییوخ  هَّللا  ۀیآ  دنک . هداعا  سپـس  مامت و 
تراهط و لیصحت  زا  سپ  نآ  لیمکت  بجاو  طایتحا  دشاب  يرایتخا  رگا  دشاب و  رایتخا  نودب  ثدح  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  یناتـسیس :

تسا نآ  هداعا  سپس 

. دنک هداعا  ار  فاوط  دوش  ضراع  ثدـح  فصن  هب  ندیـسر  زا  شیپ  رگا  یناگیاپلگ : یفاص ، یناتـسیس ، ییوخ ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 2
لمع نتم  رد  طایتحا  هب  دوش  ضراع  طوش  زا 4  لبق  مین و  طوش و  هس  زا  دعب  ثدحرگا  و  دناهدومرف : هفاضا  یناگیاپلگ  یفاص و  هَّللا  ۀیآ 

دوش

تسا هداعا  طقف  وا  هفیظو  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 3
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کسانم م 551) )(1) دنک . هداعا  ار  فاوط  لسغ 

ندب سابل و  تراهط 

وفع زامن  رد  هک  یتاساجن  زا  هک  تسا  نآ  بجاو (2)  طایتحا  دشاب و  كاپ  دیاب  دنک  فاوط  دهاوخیم  هک  یسک  ندب  سابل و  م - [ 262]
بانتجا سجن - رتشگنا (4)  یتح  باروج ، نیچقرع و  لثم  دـناوخ ؛ زامن  ناوتن (3)  نآ  اب  هک  ياهماج  مهرد و  زا  رتمک  نوخ  لثم  هدـش -

هلأسم 562) کسانم ، .) دنک
دناوتیم رگا  هک  تسا  نآ  طایتحاو   (5) دنک . ریهطت  تسین  مزال  دشاب  هتـشاد  تقـشم  نآ  ریهطت  رگا  حورج  حورق و  نوخ  رد  م - [ 263]

ات ار  فاوط  دزادنیب  ریخأت 

ۀیآ . دوش لمع  لبق  لئاسم  قبط  دناهتشاذگن و  یقرف  ربکا  رغـصا و  ثدح  نیب  لبق ، لئاسم  رد  لضاف : ياهنماخ ، یناتـسیس ، ماظع  تایآ  - 1
هب لماک  فاوط  کی  تراهط ، لیـصحت  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  مراهچ ) طوش  زا  دـعب  لبق و  ) تروص ود  ره  رد  طوحا  ییوخ : يزیربت ، هَّللا 

دروآ اجب  مامتا  مامت و  زا  معا  تین 

 ... هک تسا  نآ  رهاظ  لضاف : هَّللا  ۀیآ  - 2

رد روکذـم  ياهلاثم  دـننام  دـشابن ؛ رتاس  ینعی   ] دـناوخ زامن  ناوتن  نآ  اب  هک  ياهماج  رد  فاوط  ییوخ : يزیربت ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 3
مهرد زا  رتمک  نوخ  یلو  درادن  يررض  کچوک  ياهسابل  نیا  ندوب  سجن  مراکم : ياهنماخ ، هَّللا  ۀیآ  . درادن عنام  دشاب  سجن  رگا  نتم ]

تسین فاعم 

تسین طرش  اهنآ  تراهط  فاوط ، تحص  يارب  دنکیمن ، قدص  بوث  هک  نآ  دننام  رتشگنا و  رد  لضاف : هَّللا  ۀیآ  - 4

هَّللا ۀـیآ  ياهنماخ ، هَّللا  ۀـیآ  . دـیامن ریهطت  ار  نآ  هک  تسا  نیا  بجاو  طاـیتحا  دـشابن  یجرح  وا  يارب  نآ  ریهطت  رگا  يزیربت : هَّللا  ۀـیآ  - 5
مه دنک و  فاوط  لاح  نآ  اب  شدوخ  مه  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  یناگیاپلگ : هَّللا  ۀـیآ  یفاص ، هَّللا  ۀـیآ  . دـناهدشن عرف  نیا  ضرعتم  ییوخ :

دیامن فاوط  وا  يارب  ات  دریگب  بیان 
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(565 هلأسم 563 - کسانم ، .) دزادنیب ریخأت  درک ، ریهطت  تقشمیب  دوشب 

ریهطت هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درک ، ضوع  ار  ساـبل  درک و  ریهطت  دوشیم  هک  ياهزادـنا  نآ  اـت  حورج ، حورق و  نوخ  رد  م - [ 264]
هلأسم 564) کسانم ، .) دنک ضوع  ار  هماج  ای  دنک 

شفاوط هک  تسا  نآ  رهظا  فاوط ، لاح  رد  تساجن  هب  دـنک  ادـیپ  ملع  دـش  غراـف  فاوط  زا  هکنآ  زا  دـعب  دـنک و  فاوط  رگا  م - [ 265]
هلأسم 566) کسانم ، .) تسا حیحص 

شداـی فاوط  نیب  رد  رگا  تسا  روـطنیمه  و  تسا ، هداـعا  بجاو  طایتحا (1)  دـنک ، فاوط  ار و  تساـجن  دـنک  شومارف  رگا  م - [ 266]
هلأسم 571) کسانم ، )(2) دیایب .

شیپهک دنادب  هچ  تسا ؛ حیحـصو  دنک  فاوط  لاح  نآ  اب  دناوتیم  تسا ، سجن  شندب  ای  شـسابل  هک  دشاب  هتـشاد  کش  رگا  م - [ 267]
هکلب دنک  فاوط  لاح  نآ  اب  دناوتیمن  تسا ، هدـش  ریهطت  هک  دـنادنو  هدوب  سجن  رتشیپ  هک  دـنادب  رگا  نکیل  دـنادن ، ای  هدوب  كاپ  نیا  زا 

. دنک فاوط  دنک و  ریهطت  دیاب 
هلأسم 567) کسانم ، )

نآ رهظا  دوش ، ضراع  وا  سابل  ای  ندب  هب  یتساجن  فاوط  نیب  رد  رگا  م - [ 268]

ماظع تایآ  . دیامنیم مامتا  سپس  دنکیم و  ریهطت  ءانثا ، رد  رکذت  تروص  رد  تسین و  هجو  زا  یلاخ  فاوط  تّحـص  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 1
تسا فاوط  هداعا  يوقا  یناگیاپلگ : هَّللا  ۀیآ  . تسا حیحص  شفاوط  رهظا  ربانب  مراکم : یناتسیس ، ییوخ ، يزیربت ،

یلو تسا  حیحـص  فاوط  دمآ ، شدای  نآ  زا  سپ  ای  فاوط  نیب  رد  دنک و  شومارف  ار  سابل  ای  ندب  ندوب  سجن  رگا  لضاف : هَّللا  ۀـیآ  - 2
دنک هداعا  ار  زامن  طقف  دمآ  شدای  فاوط  زامن  زا  دعب  رگا  یلب  دنک . هداعا  ار  نآ  تسا  بحتسم 
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102 ص :
، کسانم )(1) تسا . حیحص  وا  فاوط  دنک و  مامت  اجنامه  زا  ار  فاوط  دنک و  ریهطت  ار  ندب  ای  هماج  درادرب و  فاوط  زا  تسد  هک  تسا 

هلأسم 568)
مکح ًارهاظ  هدـش ، لصاح  تساجن  لاح  نیا  رد  هک  دـهدب  لامتحا  دـنیبب و  دوخ  سابل  ای  ندـب  رد  یتساجن  فاوط  نیب  رد  رگا  م - [ 269]

هلأسم 569) کسانم ، .) دراد ار  لبق  هلأسم 
دنک و اهر  ار  فاوط  هک  تسا  نآ  طایتحا (2)  هدوب ، لوا  زا  وا  سابل  ای  ندب  هب  تساجن  هک  دـنک  ادـیپ  ملع  فاوط  نیب  رد  رگا  م - [ 270]

نیا ردو  دشکبلوط  دایزریهطت  رگا  ًاصوصخ  دـنک ؛ هداعا (3)  ار  فاوط  نآ  زا  دـعب  دـنک و  مامت  ار  فاوط  هیقب  اـجنامه  زا  دـنک و  ریهطت 
یقرف طایتحا  نیا  رد  دـنک و  هداعا  زین  ار  فاوط  زامن  دـنک و  هداعا  ار  فاوط  نآ  زا  سپ  دـناوخب و  ار  فاوط  زامن  مامتا ، زا  دـعب  تروص 

(4) تسا . رتدیدش  طایتحا  مود  تروص  رد  هچرگ  نآ ، زا  لبق  ای  دنک  ادیپ  ملع  رود  راهچ  زا  دعب  هکنآ  نیب  تسین 

اهر نودـب  هدوب و  سجن  شیپ  زا  هک  دـمهفب  ای  دوش  سجن  شندـب  ای  سابل  فاوط ، نیب  رد  رگا  یناگیاپلگ : هَّللا  ۀـیآ  یفاص ، هَّللا  ۀـیآ  - 1
ار فاوط  هیقب  سابل ، ای  ندب  ریهطت  زا  دعب  هدرک ، فاوط  رود  راهچ  رگا  و  دیامن ، اهر  ار  فاوط  دـشابن ، نکمم  نآ  نتـسش  فاوط ، ندرک 

راهچ هتشذگ و  مین  رود و  هس  زا  رگا  دریگب و  رس  زا  ریهطت  زا  دعب  دیاب  تسا و  لطاب  وا  فاوط  هدیـسرن  مین  رود و  هس  هب  رگا  دنک و  مامت 
هرابود دـناوخب و  ار  فاوط  زامن  دـنک و  مامت  ار  فاوط  هدرک  اهر  هک  اجنامه  زا  ریهطت  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هدرکن  ماـمت  ار  رود 

، دـشاب مراهچ  طوش  ندـش  مامت  زا  شیپ  شثودـح  ای  تساجن  هب  ملع  هچنانچ  ییوخ : يزیربت ، هَّللا  ۀـیآ  . دروآ اجهب  ار  نآ  زاـمن  فاوط و 
دروآ اجب  مامتا  مامت و  زا  معا  دصق  هب  فاوط  کی  طایتحا  ربانب  تساجن ، هلازا  زا  سپ  عطق و  ار  فاوط 

هچ رگا  تسا  حیحص  شفاوط  ًارهاظ  لضاف : هَّللا  ۀیآ  . تشذگ لبق  هلأسم  ود  رد  هک  تسا  نامه  هلأسم  نیا  رد  مکح  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  - 2
 ... هک تسا  نآ  یبابحتسا  طایتحا 

درادن هداعا  تسا و  نیمه  هفیظو  مراکم : هَّللا  ۀیآ  ياهنماخ ، هَّللا  ۀیآ  - 3

تشذگ لبق  هلأسم  ود  هیشاح  رد  ماظع  تایآ  ریاس  رظن  - 4
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103 ص :
هلأسم 570) کسانم ، )

تاءاتفتسا هرمع م 282 و  يواـتفلا  عماـج  هلأسم 562 و  کسانم  درادـن (1)( عناـم  فاوـط  لاـح  رد  سجن  زیچ  نتـشاد  هارمه  م - [ 271]
دیدج س 5)

ندرک هنتخ  - 3

تاعارم غلابان  ياههچب  هراـبرد  هک  تسا  نآبجاو  طاـیتحا (2)  و  تسین ، اـهنز  رد  طرـش  نیا  نادرم و  قح  رد  تسا  ندرک  هنتخ  موس -
هلأسم 572) کسانم ، .) دوش

. تسین حیحص  وا  فاوط  یلو  تسا  حیحـص  وا  مارحا  دننک ، مرحم  ار  وا  ای  دننک  مارحا  هب  راداو  هدشن (3)  هنتخ  هک  ار  هچب  رگا  م - [ 272]
جح مارحا  هب  مرحم  رگا  سپ   (4)

تسد رد  ياهنماخ  هَّللا  ۀیآ  ماما و  ترـضح  رظن  . دوش بانتجا  طایتحا  ربانب  لضاف : هَّللا  ۀیآ  . دشاب سجنتم  دیابن  لومحم  يرون : هَّللا  ۀیآ  - 1
تسین

مرحم ًاصخـش  رگا  دهدیم ، صیخـشت  ار  دب  بوخ و  هک  زیمم  هچب  هک  تسا  نیا  رهظا  هکلب  طوحا  ییوخ : هَّللا  ۀـیآ  يزیربت ، هَّللا  ۀـیآ  - 2
، ياهنماخ هَّللا  ۀـیآ  . تسا طوحا  شرابتعا  هچرگا  تسین ، رهاظ  وا  رد  ناتخ  رابتعا  دـشابن ، زیمم  هچب  رگا  اما  دـشاب و  هدرک  هنتخ  دـیاب  دوش 

طاـیتحا دـشابن  رگا  تسا و  ربتعم  هنتخ  دـشاب  ّزیمم  رگا  یناتـسیس : هَّللا  ۀـیآ  . تسین غلاـب  ریغ  غلاـب و  نیب  یقرف  مکح  نیا  رد  و  یناـگیاپلگ :
تسا بحتسم 

طایتحا قبط  دوب  دـهاوخ  لـطاب  وا  زا  ءاـسن  فاوط  ار ، وا  دـنهد  فاوط  اـی  دـنک  فاوط  هنتخ  نودـب  مرحم  لـفط  رگا  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 3
شبیان ای  شدوخ  دیامن ، ءاسن  فاوط  كرادت  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخن  لالح  غولب  زا  دعب  وا  يارب  زا  نز  سپ  روکذم ،

هک يّزیمم  لفط  فاوط  لضاف : هَّللا  ۀیآ  . دشاب ّزیمم  رگا  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  . دـشاب هدـش  مرحم  شدوخ  هک  يّزیمم  رد  يزیربت : هَّللا  ۀـیآ  - 4
تسا حیحص  اهنآ  مارحا  دنچ  ره  تسین  حیحص  طایتحاربانب  ّزیمم  ریغ  زا  و  تسین ، حیحص  هدشن  هنتخ 
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104 ص :
فاوط دننک و  هنتخ  ار  وا  هکنآ  رگم  دوشیم  لکـشم  وا  رب  نز  ندـش  لالح  طوحا (2)  ربانب  تسا (1)  لطاب  وا  ءاـسن  فاوط  نوچ  دوش ،

. دنک فاوط  ات  دنریگب  وا  يارب  بیان (3)  هکنآ  ای  دنک ، فاوط  ندش  هنتخ  زا  دعب  شدوخ  ای  دنهد ،
هلأسم 573) کسانم ، .) تسا حیحص  وا  فاوط  دیایب  ایند  هب  هدرک  هنتخ  هچب  رگا  م - [ 273]

تروع رتس  - 4

هراشا

تسین (5) حیحـص  فاوط  یبصغ  رتاساب  سپ  هحابا ، نآ  رد  تسا  ربتعم  تسا (4) و  لطاب  دنک  فاوط  تروع  رتاس  نودـب  رگا  م - [ 274]
. دـنیامنب ار  رازگ  زاـمن  ساـبل  طیارـش  تاـعارم  هک  تـسا  نآ  طاـیتحا  و  بجاو (6) . طاـیتحا  رباـنب  زین  رتاـس  ریغ  یبـصغ  ساـبل  اـب  هکلب 

هلأسم 573) زا  دعب  کسانم  )(7)

دراد لاکشا  وا  ياهفاوط  مامت  مراکم : هَّللاۀیآ  - 1

هنتخ زا  سپ  هکنیا  رگم  تسا ، هدرک  كرت  ار  فاوط  هک  دراد  ار  یسک  مکح  بجاو  طایتحا  ربانب  دشاب  ّزیمم  رگا  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  - 2
دنک هداعا  ار  فاوط 

نتفرگ مراکم : یناگیاپلگ ، یفاص ، ماظع  تایآ  . تسین تسد  رد  یبلطم  ضرف ، نیا  رد  تباین  تیاـفک  دروم  رد  یناتـسیس : هَّللا  ۀـیآ  زا  - 3
تسا لکشم  هنتخ ) زا  لبق  ) تروص نیا  رد  بیان 

طقف رگا  مراکم : هَّللا  ۀـیآ  . تسا طرـش  فاوط  رد  تروع  رتس  بجاو  طایتحا  ربانب  یناتـسیس : ییوخ ، ياهنماخ ، يزیربت ، ماـظع  تاـیآ  - 4
تسا لطاب  شفاوط  دنک  قدص  وا  رب  نایرع  هنهرب و  دنک و  تروع  رتس 

بجاو طایتحا  ربانب  لضاف : یناتسیس ، تجهب ، هَّللا  ۀیآ  - 5

تسین حیحص  زین  رتاس  ریغ  یبصغ  سابل  اب  يرون : هَّللا  ۀیآ  . تسین بجاو  طایتحا  نیا  لضاف : یناتسیس ، هَّللا  ۀیآ  - 6

ندوبن تفاب  الط  ریرح و  محللا و  لوکأم  ریغ  ناویح  ءازجا  هتیم و  ءازجا  زا  ندوبن  لیبق  زا  يرون : هَّللا  ۀیآ  - 7
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105 ص :
ًادـمع رگا  طایتحا و  ربانب  دـناشوپب  مرحماـن  زا  چـم  اـت  اـهتسد  تروص و  زج  هب  ار  دوخ  ندـب  ماـمت  فاوط  لاـح  رد  دـیاب  نز  م - [ 275]

یلع رـصقم  لهاج  رد  رگم  تسا  حیحـص  دـمع  دروم  ریغ  رد  طوحألا و  یلع  تسین (2)  حیحـص  فاوط  دناشوپن  ار  ندـب  زا  یتمسق (1) 
(755 کسانم س 754 - .) طوحألا

سمخم ریغ  یبصغ و  سابل  رد  فاوط 

، تسا لاس  نیب  حبر  هک  تسین (3)  مولعم  تسا و  بسک  دمآ  رد  زا  وا  لوپ  رگا  هدادن  رارق  دوخ  يارب  یـسمخ  لاس  هک  یـسک  م - [ 276]
کسانم س 667) تسین (5)( حیحص  ینابرق  فاوط (4) و  هک  دراد  ار  بصغ  مکح  سیمخت  نودب 

زامن فاوط و  دشابن  دمع  ملع و  يور  زا  هدـش  هیهت  سمخم  ریغ  ای  یبصغ  لوپ  نیع  اب  هک  یـسابل  رد  زامن  فاوط و  ماجنا  رگا  م - [ 277]
کسانم س 668) )(6) دیامن . كرادت  دیاب  هک  دشاب  رصقم  لهاج  هک  نیا  رگم  تسا  حیحص 

باقن اب  ار  دوخ  تروص  دیابن  طایتحا  ربانب  تسا و  حیحص  فاوط  دشاب  ادیپ  اپ  قاس  وزاب و  ای  اهوم  زا  یتمسق  رگا  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  - 1
تسین زیاج  باقن  اب  تروص  ندناشوپ  فاوط  رد  يرون : مراکم ، هَّللا  ۀیآ  . دناشوپب نآ  دننام  و 

هب لهج  ضرف  رد  ییوخ : هَّللا  ۀـیآ  . تسا هدرک  هانگ  دـنچ  ره  تسا  حیحـص  فاوط  مراکم : لضاف ، یناتـسیس ، ياهنماخ ، ماظع  تاـیآ  - 2
درادن لاکشا  دشاب  هتشادن  ملع  هک  یتروص  رد  تجهب : هَّللا  ۀیآ  . تسا حیحص  فاوط  مکح ،

دنک هحلاصم  طیارشلا  عماج  دهتجم  اب  بجاو  طایتحا  هب  لضاف : هَّللاۀیآ  - 3

دشاب سمخ  قلعتم  شرتاس  رگا  بجاو  طایتحا  ربانب  ییوخ : يزیربت ، هَّللا  ۀیآ  - 4

دـشاب هدرک  يرادـیرخ  هّمذ  هب  تسا  فراعتم  هک  روطنامه  رگا  یناگیاپلگ : یفاص ، یناتـسیس ، ییوخ ، يزیربت ، تجهب ، ماـظع  تاـیآ  - 5
درادن لاکشا 

دنک هداعا  زین  ار  ریصقت  یعس و  طایتحا  ربانب  و  لضاف : هَّللا  ۀیآ  . تسا هدشن  ققحم  وا  زا  تبرق  دصق  رگا  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 6
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106 ص :
هرمع رد  ار  نآ  ناوـتیم  دـهدب و  سمخ  تـسین  مزـال  کـش (1)  ضرف  اـب  هن ، اـی  تسا  سمخ  قلعتم  تسین  موـلعم  هک  یلوـپ  م - [ 278]

(. کسانم س 669 ) تسا بولطم  طایتحا  دنچ  ره  تسا  حیحص  فاوط  دومن و  فرص 
دنکیمن ادـیپ  لاکــشا  شفاوـط  دـشاب  هتــشاد  هارمه  هدادـن  سمخ  لوـپ  دـننام  یبـصغ و  لوـپ  فاوـط ، لاـح  رد  یجاـح  رگا  م - [ 279]

کسانم م 642) )(2)

نآ هب  متخ  دوسألا و  رجح  زا  عورش  - 5

متخ درک و  فاوط  هب  عورـش  دوسألا  رجح  زا  دوش  هتفگ  فرع  رد  هک  يروط  هب  دوش  عورـش  دوسألارجح  لباقم  زا  دیاب  فاوط  م - [ 280]
رد دیاب  درک  عورش  دوسألا  رجح  ياج  ره  زا  یلو  شرخآ (3) ، زا  هچ  شطسو  زا  هچ  دنک  عورش  نآ  يادتبا  زا  هچ  دوسألا ، رجح  هب  درک 

(. 577 کسانم م 576 - .) دنک متخ  اج  نامه  هب  متفه  رود 

قلعتم نآ  هب  سمخ  دهدیم  لامتحا  رگا  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  . دـنک هحلاصم  طیارـشلا  عماج  دـهتجم  اب  ًاطایتحا  لضاف : ییوخ ، هَّللا  ۀـیآ  - 1
تسا حیحص  همذلایف  یلک  وحن  هب  دیرخ  ضرف  اب  فاوط  یلو  دنک  هحلاصم  لامتحا  تبسن  هب  عرش  مکاح  اب  دیاب  بجاو  طایتحا  هب  دشاب 

دراد لاکشا  شفاوط  يرون : هَّللا  ۀیآ  . دوشن یفاضا  تکرح  بجوم  فاوط  هک  یتروص  رد  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللا  ۀیآ  - 2

تسا رذّعتم  تقیقح  هجو  رب  ینعم  نآ  ققحم  نوچ  رَجَح و  لوا  ءزج  زا  تسا  فاوط  هب  عورـش  يوقا  یلو  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللا  ۀیآ  - 3
يذاحم زا  رود  ره  رد  فاوط  يادـتبا  هک  دـنک  دـصق  دـنک و  تین  دوسألارجح  هب  ندیـسر  زا  شیپ  هک  نیا  هب  دوشیم  افتکا  نآ  ققحت  رد 

دشاب هیملع  همدقم  باب  زا  دیاز  دشاب و  تسا  رود  ياهتنا  ًاعقاو  هک  یعضوم  نامه  نآ  ياهتنا  دشاب و  رجح  ءزج  نیلوا 
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107 ص :
هـسوسو نابحاص  ياهتقد  نودب  دوسألارجح  تاذاحم  زا  دـننکیم  فاوط  نیملـسم  همه  هک  يروط  نامه  هب  دـیاب  فاوط  رد  م - [ 281]

کسانم م 578) ) دوش مامت  رود  تفه  ات  دننزب  رود  فقوت  نودب  رگید  ياهرود  رد  دنک و  عورش 
تـسرد ار  تاذاحم  هک  دنوریم  ولجو  بقع  دنتـسیایم و  دننزیم  هک  يرود  ره  رد  نادان  صاخـشا  هک  دوشیم  هدـید  یهاگ  م - [ 282]

. تسا مارح  یهاگو  تسا  لاکشا  بجوم  نیا  دننک و 
هب ار  رخآ  رود  دـنچ  ره  تـسا  لـطاب  شفاوـط  دـنک  عورــش  یناـمی  نـکر  دــننام  دوسـألارجح  ریغ  زا  ار  فاوـط  ًاهابتــشا  رگا  م - [ 283]

دننام دوسألارجح  زا  لبق  یعـضوم  هب  یلو  دنک  عورـش  دوسألارجح  زا  ار  فاوط  ياهرود  رگا  روط  نیمه  و  دیامن (1) . متخ  دوسألارجح 
(. 680 کسانم س 702 - ) دیامن متخ  ینامی  نکر 

پچ فرط  رد  هبعک  نداد  رارق  - 6

هلأسم 580) زا  لبق  کسانم  ) دوش عقاو  هدننک  فاوط  پچ  فرطرد  هبعک  هناخ  دیاب  فاوط  رد  م - [ 284]
هیلع لیعامـسارجح  ندز  رود  عقوم  رد  رگا  هکلب  دـهد  رارق  پچ  هناش  هب  ًاتقیقح  ار  هناخ  فاوط ، تالاح  ماـمت  رد  تسین  مزـال  م - [ 285]

وحن هب  ندز  رود  نکیل  دوش  تشپ  هب  لیامتم  هناخ  رگا  یتح  درادن (2)  عنام  دوش  جراخ  يردق  پچ  فرطزا  هناخ  مالسلا 

، یناتـسیس هَّللا  ۀـیآ  . تسا حیحـص  شفاوط  دـنک  ناربج  ار  دوسـألا  رجح  اـت  یناـمی  نکر  زا  ینعی  فاوط  دوبمک  رگا  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 1
دـصق هب  ار  رخآ  رود  يرـسک  هک  یتروص  رد  تسا  هدرک  هابتـشا  قیبطت  رد  یلو  دراد  ار  یعرـش  ربتعم  عضوم  زا  عورـش  دصق  رگا  لضاف :

تسا طایتحارب  ینبم  تروص  نیارد  هداعا  مراکم : ياهنماخ ، هَّللا  ۀیآ  . تسا حیحص  دنک  مامت  فاوط 

نآ دوبن  نینچ  نیا  يرادـقم  رگا  دریگ و  رارق  پچ  فرط  رد  دـیاب  تـالاح  عیمج  رد  هناـخ  یناتـسیس : ییوخ ، يزیربـت ، ماـظع  تاـیآ  - 2
هناخ ياهشبن  رد  مالسلا و  هیلع  لیعامسارجح  هناهد  ود  رد  تسین  مزال  تسا و  یفرع  قدص  رایعم  دوشیمن و  هدرمـش  فاوط  زا  رادقم ،

دزاس فرحنمار  ندب  ادخ 
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108 ص :
م 580) .) درادن لاکشا  دشاب  فراعتم 

ای هدـننک  فاوط  يور  هک  نآ  لثم  دـش ، فراعتم  فـالخ  هب  ندز  رود  زا  يرادـقم  ناگدـننک  فاوط  تمحازم  هطـساو  هب  رگا  م - [ 286]
ّتیعمج اب  ددرگرب  دناوتیمن  رگا  و  دریگب . رس  زاو  دنک  ناربج  ار  رادقم  نآ  دیاب  درک ، فاوط  بقع  بقعای ، دش و  عقاو  هبعک  هب  شتـشپ 

(584 کسانم م 641 - .) دیامن كرادت  اجنآ  زا  دسرب و  دنک  هداعا  ار  فاوط  اجنآ  زا  دیاب  هک  ییاج  هب  ات  دورب (1)  فاوط  دصق  نودب 

فاوط رد  مالسلا  هیلع  لیعامسارجح  ندومن  لخاد  - 7

لبق کسانم  .) ددرگب زین  لیعامـسا  رجح  رود  هدننک ، فاوط  دیاب  تسا و  هبعک  هناخ  هب  لصتم  هک  تسا  یّلحم  لیعامـسا  رجح  م - [ 287]
هلأسم 587) زا 

ار راک  نیا  ًادمع  رگا  سپ  دنک . هداعا  دیاب  تسا و  لطاب  شفاوط  درک  فاوط  نآ  لخاد  زا  دیدرگن و  لیعامـسا  رجح  رود  رگا  م - [ 288]
دهاوخ ود  ره  مکح  هک  دراد  ار  يوهـس  لاطبا  مکح  دنکب  ار  راک  نیا  ًاوهـس  رگاو  تشذگ  هک  دراد  ار  فاوط  يدمع  لاطبا  مکح  دـنکب 

(589 - 588 کسانم 587 - .) دمآ
ار رود  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا (2)  درکن ، ندز  رود  رد  لخاد  ار  مالسلا  هیلع  لیعامـسارجح  اهرود  زا  یـضعب  ردرگا  م - [ 289]

، ار فاوط  دنک  هداعا  دریگب و  رس  زا 

دناوتیمن و  دناهدومرف : هفاضا  یناتـسیس  هَّللا  ۀـیآ  دـنک  هداعا  ار  طوش  نآ  دورب و  دوسألارجح  ات  دـناوتیم  یناتـسیس : لضاف ، هَّللا  ۀـیآ  - 1
دیامن هداعا  اجنآ  زا  دورب و  هدوب  تسردان  شفاوط  هک  ییاجات 

یفاـص و هَّللا  ۀـیآ  دوش . هداـعا  رود  نآ  دـیاب  يرون : مراـکم ، یناـگیاپلگ ، یفاـص ، لـضاف ، یناتـسیس ، ییوخ ، يزیربـت ، ماـظع  تاـیآ  - 2
دریگب رس  زا  ار  رود  نآ  هک  تسا  بجاو  ياهنماخ : هَّللا  ۀیآ  . نآ مامتا  زا  دعب  تسا  فاوط  لک  هداعا  طوحاو  دناهدومرف : هفاضا  یناگیاپلگ 

رود نآ  دـیاب  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  . دریگب رـس  زا  ار  نآ  تسا  بجاو  تسا و  لطاب  وا  فاوط  داد  همادا  فاوط  هب  رود  نیا  هداـعا  نودـب  رگا  و 
رود طوش  کی  رد  اًـلمع  هچرگا  تسا ، طاـیتحا  اـب  قفاوم  فاوط  لـصا  هداـعا  هدرک  ار  ضحم  تیب  رب  فاوط  تین  هچناـنچ  دوش و  هداـعا 

دشاب هتشگن  رجح 
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109 ص :
کسانم م 590) ) تسین مزال  فاوط  هداعا  هک  تسا  نآ  رهاظ  هچ  رگا 

لبق هلأسم  روتـسد  هب  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  دورب ، مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  راوید  يور  زا  اـهرود  زا  یـضعب  رد  یـسک  رگا  م - [ 290]
هتفر راوــید  يور  زا  هــک  ییاــجنآ  زا  ار  رود  ندرک  ماــمت  دــنکیمن (1)  تیاـفک  بـجاو  طاـیتحا  هـب  زین  ضرف  نـیا  رد  دــنک و  لـمع 

(. کسانم م 591 .) تسا
طوش طایتحا (2)  دصق  هب  دوسألا  رجح  زا  دیاب  تسین و  لطاب  شفاوط  دش ، هجوتم  لیعامسا  رجح  رد  ندش  لخاد  زا  سپ  رگا  م - [ 291]

(. کسانم س 659 .) دشاب فاوط  يدج  دصاق  هدش  رجح  دراو  هک  یّلحم  زا  دنک و  هداعا  ار 
طوش کی  دـیاب  هداد ، همادا  ار  فاوط  هیقبو  هداد  ماجنا  مالـسلا  هیلع  لیعامـسارجح  نورد  زا  ار  فاوط  طوش  کـی  هک  یـسک  م - [ 292]

هداعا ار  فاوط  زامن  دروآ (3) و  اجب  رگید 

: ياهنماخ هَّللاۀیآ  . دـشابیم مزال  تسا  هدـش  لطاب  رجح  راوید  رب  نتفر  الاب  هب  هک  فاوط  زا  ءزج  نامه  هداعا  مراکم : تجهب ، هَّللا  ۀـیآ  - 1
تسا رجح  رد  نتفر  مکح  رد  طایتحا  ربانب  يزیربت : هَّللاۀیآ  . دنک هداعا  ار  رود  نامه  دیاب  طایتحا  ربانب  تسا و  رجح  رد  نتفر  مکح  رد 

، یفاص هَّللاۀـیآ  . دـنک هداعا  دوسألا  رجح  زا  دـیاب  تسا و  لـطاب  رود  نآ  مراـکم : لـضاف ، یناتـسیس ، ياهنماـخ ، تجهب ، ماـظع  تاـیآ  - 2
دناوخب ار  نآ  زامن  دنک و  فاوط  هرابود  زامن ، ندناوخ  فاوط و  ندرک  مامت  زا  سپ  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  یناگیاپلگ :

ار و نآ  دـیاب  تسا و  لطاب  شفاوط  هدـش  توف  تالاوم  رگا  اما  هدـشن و  توف  تـالاوم  رگا  یناتـسیس : يزیربت ، ییوخ ، ماـظع  تاـیآ  - 3
هبترتم لامعا  طوش و  کی  هداعا  نایسن ، وهس و  ضرفرد  یلو  دناهدومرف : هفاضا  یناتـسیس  هَّللا  ۀیآ  دیامن . كرادت  ار  نآ  رب  بترتم  لامعا 

زامن دـنک و  مامت  ار  صقان  دـیمهف  تقو  ره  هدـش ، رجح  لخاد  هدرک و  مامت  ار  طوش  راهچ  رگا  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللا  ۀـیآ  . تسا یفاک 
دریگب و رـس  زا  ار  فاوط  دـیاب  تسا و  لطاب  هتـشذگ  ياـهطوش  هدوب  مین  طوش و  هس  زا  لـبق  رگا  دروآ و  اـجب  ار  هبترتم  لاـمعا  فاوط و 

کی دـعب  زامن و  تعکر  ود  اب  دـنک  مامت  ار  نآ  هدیـسرن  راهچ  هب  هتـشذگ و  مین  طوش و  هس  زا  رگا  دروآ و  اـجب  ار  نآ  رب  بترتم  لاـمعا 
هداعا زین  ار  ریصقت  یعـس و  هک  تسا  نآ  طایتحا  لضاف : هَّللا  ۀیآ  تجهب ، هَّللا  ۀیآ  . دروآ اجب  ریـصقت  یعـس و  زامن و  فاوط و  طوش  تفه 

دنک
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110 ص :
(. کسانم س 659 .) تسا حیحص  لامعا  هّیقب  هدوب  تّحص  داقتعا  اب  رگاو  دنک 

هچرگ دناسریمن  ررـض  فاوط  هب  تسا (1) و  زیاج  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  راوید  يور  نتـشاذگ  تسد  فاوط  لاح  رد  م - [ 293]
هرمع م 306) يواتفلا  عماج  کسانم م 600 و  .) تسا كرترد  بحتسم  طایتحا 

فاوط هدودحم  تیاعر  - 8

نایم هک  ار  یتفاسم  دنک  هظحالم  ینعی  دشاب ، فارطا  همه  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ماقم  هبعک و  هناخ  نیب  فاوط  دـیاب  م - [ 294]
تفاسم نیا  و  دشابن . هبعک  هناخ  زا  رترود  رادقم  نآ  زا  هدننک  فاوط  هبعک ، هناخ  فارطا  همه  رد  تسا ، مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  هناخ و 

(. نآ زا  لبق  کسانم م 592 و  )(2) دشابن . رود  رتشیب  دیاب  فارطا  همه  رد  سپ  تسا ، عارذ   26 ًابیرقت 5 /

تجهب هَّللا  ۀیآ  دـنک . هداعا  ار  تمـسق  نامه  دـیاب  تسین و  زیاج  بجاو  طایتحا  ربانب  یناگیاپلگ : یفاص ، لضاف ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 1
دیامن هداعا  ار  تمسق  نامه  دیاب  تسین و  زیاج  يرون : هَّللا  ۀیآ  . دناهدشن هداعا  ضرعتم 

زا دراد . تهارک  دـنچ  ره  یناتـسیس  هَّللا  ۀـیآ  تسا . یفاک  زین  تفاسم  نیا  زا  رترود  رد  فاوط  مراکم : یناتـسیس ، ییوخ ، ماظع  تایآ  - 2
. ددرگیم نشور  دعب  لئاسم  مکح  اجنیا 

. ددرگیم نشور  دعب  لئاسم  مکح  اجنیا  زا  تسا . یفاک  دنک  قدص  ادخ  هناخ  رود  فاوط  هک  اجک  ره  ات  يرون : ياهنماخ ، هَّللا  ۀیآ 
يزجم حیحـص و  نآ  رد  فاوط  دنتـسه  فاوط  لوغـشم  رگیدـکی  هب  لصتم  هدـننک  فاوط  تیعمج  هک  ییاج  ات  یناگیاپلگ : یفاص ، ۀـیآ 

. ددرگیم نشور  دعب  لئاسم  مکح  اجنیا  زا  تسا .
دشاب و هتشاد  تقـشم  ای  دننک  فاوط  هدودحم  رد  دنناوتن  هک  یناسک  يارب  تسا  یفاک  هدودحم  نیا  زا  رترود  رد  فاوط  تجهب : هَّللا  ۀیآ 

. ددرگیم نشور  دعب  لئاسم  مکح  اجنیا  زا  تسا . نّیعتم  نکمت  تردق و  اب  طایتحا  تاعارم 
اجنیا زا  تسا . یفاک  زین  هدودحم  نیا  جراخ  رد  فاوط  ماحدزا  عقاوم  رد  یلو  دنک  فاوط  هدودحم  رد  دیاب  طایتحا  ربانب  يزیربت : هَّللا  ۀیآ 

ددرگیم نشور  دعب  لئاسم  مکح 
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111 ص :
نانچ دوشیم و  هتساک  نآ  زا  رجح  رادقم  هک  اریز  دوشیم (1)  گنت  فاوط  لحم  مالسلا  هیلع  لیعامسا  رجح  فرط  رد  نوچ  م - [ 295]

رود مین  عارذ و  شـش  زا  رتـشیب  نآ  بناـجزا  فاوـط  رد  دـیاب  دـنامیم  یقاـب  فاوـط  لـحم  يارب  مین  عارذ و  شـش  ًاـبیرقت  دـناهتفگ  هـچ 
(. کسانم م 595 .) دوشن

هداعا دـیاب  تسا و  لطاب  شفاوط  دوش  شفاوط  رد  لخاد  مه  میهاربا  ماقم  هک  دـنک  فاوط  میهاربا  ماـقم  تشپ  زا  صخـش  رگا  م - [ 296]
(. کسانم م 593 )(2) دنک .

فاوط هک  تسا  نآ  طوحا  دنک و  مامت  ءزج  نامه  هداعا  اب  ار  رود  نآ  دیاب  دنک  فاوط  ماقم  تشپ  زا  ار  اهرود  زا  یـضعب  رگا  م - [ 297]
لاـح رد  هک  نیا  هب  نیقی  م - [ 298  ] (3) ءزج . نامه  هداعا  تیافک  تسین  دـیعب  هکلب  دـشابن  مزال  هداعا  ًارهاظ  هچ  رگا  دـنک  هداـعا  مه  ار 

مرحمان اب  ای  دنربیم  رایتخایب  ار  وا  فاوط 

رادقم 5/ هب  لیعامسا  رجح  زا  ددرگیمن و  قیـض  فاوط  هدودحم  لیعامـسا ، رجح  فرط  رد  یناگیاپلگ : یفاص ، لضاف ، ماظع  تایآ  - 1
تشذگ لبق  هلأسم  رد  ماظع  تایآ  ریاس  رظن  . تسا فاوط  هدودحم  عارذ   26

تشذگ اًلبق  ماظع  تایآ  رظن  - 2

تشذگ اًلبق  ماظع  تایآ  رظن  - 3
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112 ص :
(. کسانم س 717 و 718 .) تسین (1) ّدح  جراخ  رد  فاوط  زوجم  دنکیم  دروخرب 

دـهد و ماجنا  هدودـحم  رد  ات  دزادـنیب  ریخأـت  هب  ار  فاوط  دـیاب  تولخ ، تقو  رد  ول  هدودـحم و  رد  فاوط  ناـکما  تروص  رد  م - [ 299]
تاعارم اب  درادن  عنام  روبزم  دـح  جراخ  رد  فاوط  تولخ ، تقو  رد  ول  ناکما و  مدـع  تروص  رد  دـنکیمن و  تیافک  دـح  نآ  زا  رترود 

(. کسانم م 638 و س 714 )(2) برقألاف . برقألا 
دهد فاوط  هدودـحم  رد  دریگب و  شود  هب  ار  وا  دوش  رـضاح  مرحماـن  یتح  یـسک  رگا  تسین ، ندرک  فاوط  هب  رداـق  هک  ینز  م - [ 300]

(. کسانم س 672 )(3) دنک . ءافتکا  هدودحم  زا  جراخ  رد  ناور  تخت  اب  فاوط  هب  دناوتیمن 
يادتبا رد  رگا  یلو  تسا  حیحص  شفاوط  هن  ای  هدش  جراخ  هدودحم  زا  هک  دنک  کش  رگا  تسا  فاوط  هدودحم  رد  هک  یسک  م - [ 301]

؟ هن ای  تسا  هدودحم  رد  شفاوط  هک  دنک  کش  فاوط 
کسانم س 707) )(4) دیامن . ءافتکا  نآ  هب  دناوتیمن 

ناورذاش يور  ندرکن  فاوط  - 9

دیاب هدننک  فاوط  تسا و  هبعک  هناخ  زج و  نآ  دنیوگ و  ناورذاش  ار  نآ  هک  تسا  یگدـمآ  شیپ  کی  هناخ ، راوید  فارطا  رد  م - [ 302]
کسانم م 597) .) دهد رارق  لخاد  مه  ار  نآ 

تشذگ اًلبق  ماظع  تایآ  رظن  - 1

درادـن و یعنام  برقألاف  برقألا  تیاعر  اب  دـح  جراخ  رد  فاوط  ماجنا  دـنکیم  ءاـضتقا  یفرع  ترورـض  هچ  ناـنچ  لـضاف : هَّللا  ۀـیآ  - 2
تشذگ لبق  لئاسم  رد  عجارم  ریاس  رظن  . تسین مزال  نتخادنا  ریخأت  ندرک و  ربص  تسا و  حیحص 

تشذگ لبق  لئاسم  رد  عجارم  ریاس  رظن  - 3

تشذگ اًلبق  ماظع  تایآ  رظن  - 4
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113 ص :
هدز رود  هک  رادقم  نآ  دنزب ، رود  دورب و  ناورذاش  يالاب  نآ ، ریغ  ای  تیعمج  ترثک  هطساو  هب  لاوحا ، زا  یضعب  رد  یسک  رگا  م - [ 303]

. دنک هداعا  دیاب  تسا و  لطاب (1) 
هچرگ دـناسریمن ، ررـض  فاوط  هب  تسا (2) و  زیاـج  تسا  ناورذاـش  هک  ییاـجنآ  رد  نتـشاذگ  هبعک  هناـخ  راوـید  هب  تـسد  م - [ 304]

. تسا نآ  كرت  رد  بحتسم  طایتحا 

تالاوم - 10

دهدن لوط  ردق  نآ  فاوط  ياهرود  نیب  رد  ینعی  دـنکب (3)  فاوط  رد  ار  هیفرع  تالاوم  تاعارم  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  م - [ 305]
(. کسانم م 574 .) دوش جراخ  فاوط  کی  تروص  زا  هک 

نآ دیابن  یلو  دنک ، مامتا  اجنامه  زا  دـعب ، دـشکب و  زارد  ای  دنیـشنب  تحارتسا  یگتـسخ و  عفر  يارب  فاوط  نیب  رد  تسا  زیاج  م - [ 306]
تسا نآ  طایتحا  تسشن  ردق  نآ  رگا  دروخب و  مه  هب  هیفرع  تالاوم  هک  دهد  لوط  ردق 

مکح یفاص : هَّللا  ۀیآ  . دنک هداعا  سپس  مامت و  ار  فاوط  هدومن و  كرادت  ار  رادقم  نآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  ییوخ : يزیربت ، هَّللا  ۀیآ  - 1
تسین نکمم  نآ  يور  فاوط  اًلمع  هک  دناهتخاس  يروط  ار  ناورذاش  زورما  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . تشذگ هک  دراد  ار  رجح  يور  نتفر  هار 

دنک هداعا  ار  تمسق  نامه  دیاب  و  تسین . زیاج  بجاو  طایتحا  ربانب  يرون : یناگیاپلگ ، یفاص ، لضاف ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 2

رگم تسا  مزال  هیفرع  تالاوم  تاعارم  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  . تسا مزال  تالاوم  تاعارم  مراکم : یناتـسیس ، ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تاـیآ  - 3
تسین طرش  هیفرع  تالاوم  بحتسم  فاوطرد  مراکم : لضاف ، هَّللا  ۀیآ  . مراهچ طوش  زا  دعب  لصاح  رذع  دراوم  رد 
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(. کسانم م 636 )(1) دیامن . هداعا  دنک و  مامتا  هک 

رتشیب هن  رتمک  هن  رود ، تفه  ماجنا  - 11

فاوط ياهرود  ندرک  مک 

رود تفه  هب  هچ  رگا  تسا  لطاب  شفاوط  دروآ  اج  هب  رود  تفه  زا  رتمک  دنک  دـصق  لوا  زا  هدـننک  فاوط  دـمع ، يور  زا  رگا  م - [ 307]
. دـنک هداـعا  ار  فاوـط  دـشاب  تلفغ  وهـس و  يور  زا  هکلب  مکح ، نتـسنادن  يور  زا  رگا  هـک  تـسا  نآ  بـجاو  طاـیتحا  دـنک (2) و  مامت 

کسانم م 601) )(3)
نیا هب  هچ  ره  هدرک و  ار  دصق  نیا  هکاجنآ  زا  ندروآ ، رتمک  دصق  هب  ددرگرب  ندروآ  رود  تفه  دصق  زا  فاوط ، يانثا  رد  رگا  م - [ 308]

کسانم م 602) .) دنک هداعا  دیاب  تسا (4) و  لطاب  هدرک  لمع 

هب رگا  یناتـسیس : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  . تسا یفاک  فاوط  لامکا  دـشاب  مراهچ  طوش  زا  دـعب  رگا  ياهنماخ : تجهب ، هَّللا  ۀـیآ  - 1
تسین و مزال  مامتا  هب  طایتحا  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . دنک عورـش  ون  زا  دـیاب  تسا و  لطاب  شفاوط  دـش  توف  هیفرع  تالاوم  هک  تسـشن  يردـق 

دهد ماجنا  لماک  فاوط  کی  ون  زا  دنک و  اهر  ار  نآ  دناوتیم  و  لضاف : هَّللا  ۀیآ  . تسا مزال  فانیتسا  هب  طایتحا 

هَّللا ۀیآ  . تسا حیحـص  فاوط  تبرق  دصق  ققحت  ضرف  اب  ییوخ : هَّللا  ۀیآ  . تسا حیحـص  دـنک  مامت  رود  تفه  هب  رگا  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 2
تسا لطاب  شفاوط  طایتحا  ربانب  یناگیاپلگ : يزیربت ،

هچرگ تسین  مزـال  فاوط  هداـعا  دـنک  ماـمت  رود  تفه  هب  هچ  ناـنچ  دراوم  نیا  رد  لـضاف : یناتـسیس ، ییوخ ، يزیربت ، ماـظع  تاـیآ  - 3
تسا نآ  هداعا  بحتسم  طایتحا 

يور زا  رگا  دوشیم  لطاب  طایتحا  ربانب  يزیربت : هَّللا  ۀیآ  . دوشیم لطاب  طایتحا  ربانب  يرون : یناگیاپلگ ، لضاف ، یناتسیس ، ماظع  تایآ  - 4
ار فاوط  هک  تسا  نآ  طایتحا  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . ددرگیم لطاب  فاوط  دوش  لتخم  تبرق  دصق  رگا  ییوخ : هَّللا  ۀیآ  . دنک دصق  دمع  ملع و 

دنک هداعا  دعب  هدرک و  مامت  حیحص  تین  هب 
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دنک مامتا  ار  نآ  تسا  بجاو  دـمع ، يور  زا  رود  کیزا  رتشیب (1)  ای  رتمک  ای  رود  کـی  هچ  بجاو ، فاوط  زا  دـنک  مک  رگا  م - [ 309]

هب لهاج (4)  مکح  بجاو (3) و  طایتحا  هب  تشذگ  اًلبق  هک  هدرک  كرت  ًادمع  ار  فاوط  هک  تسا  یسک  مکح  شمکح  دنکن  رگا  (2) و 
کسانم م 606) .) تسا ملاع  مکح  هلأسم 

هک تسا  فاوط  عـطق  مکح  شمکح  دوـش ، توـف  تـالاوم  هک  دـنک (5)  يرایـسب  ياـهراک  فاوـط  زا  ندرک  مک  زا  دـعب  رگا  م - [ 310]
کسانم م 607) .) دیآیم

زا زواجت  رگا  سپ  دنک (6) ، مک  فاوط  زا  ًاوهس  رگا  م - [ 311]

شفاوط دوش  توف  هیفرع  تالاوم  رگا  دوش ، جراـخ  فاـطم  زا  فصن ، زا  زواـجت  زا  شیپ  رذـع ، نودـب  رگا  ییوخ : يزیربت ، هَّللا  ۀـیآ  - 1
رگا یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  . دنک هداعا  سپـس  هدومن و  مامت  ار  نآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  دوشن ، توف  تالاوم  ای  دـشاب  نآ  زا  دـعب  رگا  لطاب و 

، هدرک عطق  ار  شفاوط  دنک  قدص  ًافرع  هک  دوش  يراک  هب  لوغـشم  دوش و  جراخ  فاطم  زا  مراهچ  طوش  ندش  مامت  زا  شیپ  رذع ، نودـب 
هدـش توف  تالاوم  رگم  دـنک  هداعا  سپـس  دـنک و  مامت  ار  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـشاب ، نآ  زا  دـعب  رگا  تسا و  لـطاب  فاوط 

دشاب

تسا حیحص  دنک  مامتا  تالاوم  توف  زا  لبق  رگا  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 2

رهظا ربانب  هکلب  یناتسیس : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 3

تروص ود  ره  رد  دنک  هداعا  دیاب  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 4

دهدب يدایز  هلصاف  ای  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 5

نوریب فاطم  زا  رگا  دروآ و  اجب  ار  دوبمک  هتفرن  نوریب  فاطم  زا  دـمآ و  شداـی  تـالاوم  تاوفزا  شیب  رگا  ییوخ : يزیربت ، هَّللا  ۀـیآ  - 6
بیان طوش  کی  ماجنا  يارب  دناوتیمن  رگا  دروآ و  اجب  ار  طوش  کی  دشاب  طوش  کی  هدش  شومارف  رادـقم  هدـش و  توف  تالاومای  هتفر 
تسا نیارتهب  دروآ و  اجب  ًاصخش  ار  دوبمک  هتشگرب و  یتسیاب  دشاب  طوش  راهچ  زارتمک  کیزا و  شیب  هدش  شومارف  رادقم  رگا  دریگب و 
هداعا سپـس  دنک و  لیمکت  هتـشگرب و  دـیاب  طوحا  ربانب  دـناهدومرف : ضرف  نیارد  يزیربت  هَّللا  ۀـیآ  دـنک . هداعا  ار  نآ  لیمکت  زا  سپ  هک 

. تسا هداعا  سپس  مامتا  طوحا  دشاب  رتشیب  ای  طوش  هدش 4  شومارف  رادقم  رگا  و  دنک .
ای کی  هدش  شومارف  رادقم  هک  یتروص  رد  ّالا  دروآ و  اجب  ار  هدنامیقاب  دیایب ، شدای  یفرع  تالاوم  تاوف  زا  شیپ  رگا  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ 
ار فاوط  دروآ و  اجب  ار  هدـنامیقاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دـشاب  طوش  هسزا  شیب  هک  یتروص  رد  دروآ و  اجب  ار  نآ  دـشاب  طوش  هس  اـی  ود 

. دنک هداعا 
تروصرد نتفرگرـس  زا  طوحألا و  یلع  طوش  ندـش 4  مامت  اب  ینعی  فصن ، زا  زواـجت  تروص  رد  فاوط  ندرک  ماـمت  تجهب : هَّللا  ۀـیآ 

تسین هجو  زا  یلاخ  زواجت ، مدع 
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بجاو طایتحا  الا  دشاب (2) و  هدرکن  ریثک  لعف  هک  یتروص  رد  ار  فاوط  دنک  مامت  اجنامه  زا  هک  تسا  نآ  يوقا  دـشاب  هدرک  فصن (1) 

وهس دراوم  همه  رد  طایتحا  كرت  تسین  راوازس  نکل  دیامن ، هداعا  ار  فاوط  هدرکن (4) ، فصن  زا  زواجت  رگا  و  تسا . هداعا  مامتا و   (3)
(. 609 کسانم م 608 - .) ندرک هداعا  صقان و  فاوط  ندرک  مامت  هب 

لیمکت هدرک  صقان  هک  اجنامه  زا  ار  فاوط  ددرگرب و  دـیاب  هدروآ ، اج  هب  صقان  ار  فاوط  هک  دـمآ  شدای  یعـس  لاحرد  رگا  م - [ 312]
رتمک رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا (6)  نکیل  تسا (5) ، حیحص  شیعس  فاوط و  دروآ و  اجهب  ار  یعس  همتت  ددرگرب  دنک و 

دنک و مامت  ار  فاوط  هدش  مامت  رود  راهچ  رگا  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللا  ۀیآ  . دـشاب هداد  ماجنا  لماک  رود  راهچ  ینعی  مراکم : هَّللا  ۀـیآ  - 1
تسا هداعا  لیمکت و  رد  طایتحا  طوش  راهچ  ات   3 نیب 5 / هلصاف  رد  دیامن و  هداعا  دشاب  فصن  زا  رتمک  رگا 

تسا دیاز  طرش  نیا  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 2

تسا نیا  طوحا  یلوا و  لضاف : هَّللا  ۀیآ  . دنک هداعا  دیاب  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 3

تسا لبق  هلأسم  دننام  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 4

لیذ رد  یناگیاپلگ : یفاص ، یناتـسیس ، ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  رظن  . تسا یعـس  هداعا  سپـس  مامتا و  رد  طایتحا  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 5
تشذگ لبق  هلأسم 

دوشن كرت  طایتحا  نیا  مراکم : لضاف ، هَّللا  ۀیآ  - 6
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هداعا دـنک و  مامت  هداد  ماجنا  راب  راهچ  زا  رتمک  ار  یعـس  رگا  نینچمه  دـیامن و  هداعا  دـنک و  مامت  ار  فاوط  هدروآ  اـج  هب  رود  راـهچ  زا 

کسانم م 631) .) دنک

فاوط ياهرود  ندرک  دایز 

رود تفه  هب  هچ  رگا  تسا  لطاب  شفاوط  دروآ  اجب  رود  تفه  زا  شیب  هک  دنک  دصق  لوا  زا  هدننک  فاوط  دـمع ، يور  زا  رگا  م - [ 313]
. دـنک هداـعا  ار  فاوـط  دـشاب  تلفغ  وهـس و  يور  زا  هکلب  مـکح  نتـسنادن  يور  زا  رگا  هـک  تـسا  نآ  بـجاو  طاـیتحا  دـنک (1) و  مامت 

کسانم م 601) )(2)
شزامن فاوط و  هتشاد  طوش  تفه  زا  شیب  دصق  لوا  زا  رگا  سپ  دنک ، فاوط  رود  تفه  زا  شیب  هلأسم  هب  لهج  يور  زا  رگا  م - [ 314]

کسانم س 690) )(4) تسین . مزال  لامعا  هیقب  هداعا  ًارهاظ  دنک و  هداعا  ار  اهنآ  دیاب  تسین (3) و  حیحص 
زین ار  یلاـــمتحا  صقن  ناربــج  دوـشیمن (5) و  بوـسحم  فاوـط  رد  هداـیز  طاـیتحا ، دــصق  هـب  رتـشیب  اـی  رود  کــی  ماــجنا  م - [ 315]

(763 کسانم س 692 - .) دنکیمن

، يزیربت هَّللا  ۀیآ  . تسا حیحـص  تبرق  دصق  ققحت  ضرف  اب  ییوخ : هَّللا  ۀیآ  . تسا حیحـص  دنک  مامت  رود  تفه  هب  رگا  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 1
تسا لطاب  شفاوط  طایتحا  ربانب  یناگیاپلگ :

هچرگ تسین  مزـال  فاوط  هداـعا  دـنک  ماـمت  رود  تفه  هب  هچ  ناـنچ  دراوم  نیا  رد  لـضاف : یناتـسیس ، ییوخ ، يزیربت ، ماـظع  تاـیآ  - 2
تسا نآ  هداعا  بحتسم  طایتحا 

، طایتحا ربانب  یناتـسیس : ییوخ ، ۀـیآ  . تسا حیحـص  شفاوط  تروص  نیارد  هک  دـشاب  رـصاق  لـهاج  رگم  لـضاف : یناتـسیس ، هَّللا  ۀـیآ  - 3
تسا لطاب  فاوط 

دنک هداعا  ار  هیقب  طایتحا  ربانب  لضاف : یناتسیس ، هَّللا  ۀیآ  . تسا مزال  لامعا  هیقب  هداعا  یناگیاپلگ : یفاص ، ییوخ ، ماظع  تایآ  - 4

دشاب رصاق  لهاج  هک  نیا  رگم  دناهدومرف : هفاضا  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  دراد . لاکشا  وا  فاوط  یناتسیس : مراکم ، هَّللا  ۀیآ  - 5
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هب هچ  ره  هدرک و  ار  دـصق  نیا  هک  اجنآ  زا  ندروآ ، رتدایز  دـصق  هب  ددرگرب  ندروآ  رود  تفه  دـصق  زا  فاوط ، يانثا  رد  رگا  م - [ 316]

کسانم م 602) .) دنک هداعا  دیاب  تسا (1) و  لطاب  هدرک  لمع  نیا 
رود کی  دشاب و  بجاو  فاوط  نآ  رود  تفه  هک  دشاب  نآ  شدصق  نکیل  دروآ ، اجهب  رود  تشه  هک  دـنک  دـصق  لوا  زا  رگا  م - [ 317]

. تسا حیحص  وا  فاوط  دشاب  رگید  دصقم  ای  كربت  يارب  هناخ  رود  ندز  مدق 
بجاو رود  تفه  هک  دنک  دصق  تسا و  بحتسم (2)  رود  تفه  هک  روطنامه  تسا ، بحتسم  زین  رود  کی  هک  دنک  نامگ  رگا  م - [ 318]

. تسا حیحص  وا  فاوط  دروایب  نآ  لابند  مه  بحتسم  رود  کی  دروایب و  ار 
نآ ءزج  هدایز  هک  نیا  دـصق  هب  دـیامن ، هفاضا  نآ  هب  رتشیب  ای  رتمک  ای  طوش  کی  ًادـمع  بجاو ، فاوط  رود  تفه  زا  دـعب  رگا  م - [ 319]

کسانم س 681) .) دنک هداعا  دیاب  دوشیم (3) و  لطاب  وا  فاوط  دشاب ، فاوط 
رود کی  رگا  تسا و  حیحص  شفاوط  ار و  نآ  دنک  عطق  تسا  رود  کی  زا  رتمک  رگا  سپ  رود ، تفه  رب  دنک  دایز  ًاوهـس  رگا  م - [ 320]

ای بحتسم  نییعت  نودب  تبرق ، دصقهب  دنک  مامت  ار  رگید  رود  تفه  هک  تسا  نآ  طوحا (4)  تسا ، رتدایز  ای 

يور زا  رگا  دناهدومرف : هفاضا  يزیربت  هَّللا  ۀیآ  دوشیم . لطاب  طایتحا  ربانب  يرون : یناگیاپلگ ، لضاف ، یناتسیس ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 1
ار فاوط  هک  تسا  نآ  طایتحا  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . ددرگیم لطاب  فاوط  دوش  لتخم  تبرق  دصق  رگا  ییوخ : هَّللا  ۀیآ  . دنک دصق  دمع  ملع و 

دنک هداعا  دعب  هدرک و  مامت  حیحص  تین  هب 

تسا بجاو  رود  تفه  لضاف : هَّللا  ۀیآ  - 2

دشاب رصاق  لهاج  هک  نیا  رگم  تسا  لاکشا  دروم  وا  فاوط  تحص  دشاب  لهاج  رگا  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  - 3

تسا بحتسم  طایتحا  نیا  یناگیاپلگ : هَّللا  ۀیآ  یفاص ، هَّللا  ۀیآ  - 4
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هکنآ نودب  دهد ، رارق  هضیرف  يارب  ار  لوا  تعکر  ود  دـناوخب و  یعـس  زا  دـعب  تعکر  ود  یعـس و  زا  لبق  زامن  تعکر  ود  بجاو (1) و 

(2) هلأسم 314 .) کسانم ، .) تسا مود  فاوط  ای  لوا  فاوط  يارب  دنک  نییعت 

فاوط رد  نارق 

ود نیب  هکنآ  نودـب  دروآ ، مه  ِلابند  رگید  فاوط  اب  ار  بجاو  فاوط  تسین  زیاج  ینعی  تسین ؛ زیاج  ناِرق  بجاو ، فاوط  رد  م - [ 321]
کسانم م 611) .) تسا هورکم  بحتسم  فاوط  رد  دوش و  هلصاف  فاوط  زامن  فاوط ،

لوا فاوط  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب ، هدرک  دصق  فاوط  يانثارد  ای  هتـشاد ، ناِرق  دصق  لوا  زا  رگا  بجاو ، فاوط  رد  م - [ 322]
لابند هب  دش و  ثداح  وا  يارب  رگید  فاوط  ندروآ  اج  هب  دصق  نآ ، ندش  مامت  زا  دعب  رگا  دنک و  هداعا  ار 

تسین روکذم  ییوخ  هَّللا  ۀیآ  کسانم  رد  هلأسم  رخآ  ات  اجنیا  زا  - 1

یعـس زا  دـعب  دـناوتیم  ار  هلفان  تعکر  ود  دروآ و  ياجب  یعـس  زا  لـبق  هضیرف  تعکر  ود  هک  تسا  نیا  رد  طاـیتحا  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 2
یقارع نکر  هب  ندیـسر  زا  دـعب  رگا  سپ  دـیازفایب ، دوخ  فاوط  ياهطوش  رب  يزیچ  هابتـشا  يور  زا  رگا  یناتـسیس : هَّللا  ۀـیآ  . دروآ ياـجهب 

دـصقهب ماگنه  نیا  رد  ار  مّود  فاوط  هک  تسا  نیا  بجاو  طایتحا  دـناسرب و  مامتا  هب  لماک  فاوط  کی  ات  ار  هدوزفا  رادـقم  دـمآ ، شدای 
طاـیتحا دـناوخب و  زاـمن  تعکر  راـهچ  نآ  زا  سپ  و  دـناسرب ، ماـمتا  هب  دـنک  دـصق  ار  نآ  ندوب  بحتـسم  اـی  بجاو  هکنیا  نودـب  تبرق 

تعکر ود  دروآ و  اجهب  بجاو  فاوط  تهج  یعس  زا  لبق  تعکر  ود  هک  انعم  نیا  هب  دزادنیب ؛ ياهلصاف  اهنآ  نیب  هک  تسا  نیا  بحتـسم 
شداـی یقارع  نکر  هب  ندیـسر  زا  شیپ  رگا  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  تـسا  نـینچمه  و  دروآ . اـجهب  یبحتـسم  فاوـط  تـهج  یعـس  زا  سپ 

دهد ماجنا  هضیرف  ریغ  يارب  یعس  زا  دعب  زامن  تعکر  ود  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و  لضاف : هَّللا  ۀیآ  . دیایب
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کسانم م 613) .) تسا هداعا  طوحا  تسا و  لوا  فاوط  تحص  يوقا (1)  دروآ  ار  هدایز  لوا  فاوط 

لخاد دهد ، رارق  رگید  فاوط  ءزج  ار  هدایز  هک  دـشاب  نآ  شدـصق  فاوطرب و  رود  زا  رتشیب  ای  رتمک  ای  يرود ، دـنک  دایز  رگا  م - [ 323]
کسانم م 612) )(2) تشذگ . شمکح  هک  تسا  فاوط  ود  نایم  نارق  رد 

زامن سپـسو  دـیامن  هداعا  طایتحا  دـصق  هب  زامن  ندـناوخ  زا  لبق  تسا ، حیحـص  شدـهتجم  ياوتف  هب  هک  ار  یبجاو  فاوط  رگا  م - [ 324]
کسانم س 756) )(3) تسا . مارح  نارق  رد  لخاد  دنچ  ره  تسا ، حیحص  شلمع  دناوخب  ار  فاوط 

فاوط عطق 

فاوط عطق  تهارک  يوقاو  رذع  نودب  هلفان  فاوط  عطق  تسا  زیاج  م - [ 325]

لطاب لوا  فاوط  دنک  مامت  ار  مود  فاوط  رگا  هتشادن  دصق  لوازا  رگا  تسا و  لطاب  هتشاد  نارق  دصق  ادتبا  زا  رگا  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  - 1
: یناگیاپلگ یفاص ، هَّللا  ۀـیآ  . تسا لوا  فاوط  نالطب  رهظا  لـماک ، فاوط  هب  ناـیتا  ضرف  رد  يزیربت : ییوخ ، تجهب ، ماـظع  تاـیآ  . تسا

فاوط زامن  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دشاب . هتـشادن  ار  دصق  نیا  لوا  زا  دنچره  دوشیم  لوا  فاوط  نالطب  ببـس  بجاو  طایتحا  ربانب  نارق 
دنک هداعا  ار  نآ  زامن  فاوط و  لصا  دعب  دناوخب و  ار 

ماظع تایآ  فاوط . رد  هدایز  هن  تسا و  نارق  هن  دـناسرن  مامتا  هب  ار  مود  فاوط  رگا  یناتـسیس : ییوخ ، يزیربت ، تجهب ، ماظع  تاـیآ  - 2
دوشیمن ققحم  تبرق  دصق  تسا  لطبم  نارق  هک  نیا  هب  ملع  اب  دشاب  هتشاد  ار  نارق  دصق  رگا  یلب  دناهدومن : هفاضا  تجهب  هَّللا  ۀیآ  زا  ریغ 

تسا لطاب  وا  فاوط  و 

زا تسا  لاکشا  دروم  لمع  تحـص  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  . دوشیمن بوسحم  نارق  یطایتحا  فاوط  ییوخ : يزیربت ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 3
دشاب رصاق  لهاج  هک  نیا  رگم  زامن ، فاوط و  نیب  هلصاف  تهج 
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ار هیقب  هک  يروط  هب  دـنکن  عطق  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، نآ  ندرکن  عطق  طوحا (1)  سفن و  شهاوخ  درجم  هب  رذع و  نودـب  تسا  بجاو 

کسانم م 615) .) دروخب مه  هب  هیفرع (2)  تالاوم  ات  دنک  كرت 
هداعا دعب  دنک (3) و  مامت  ار  فاوط  دشاب  هدروآ  اجبرود  راهچ  رگا  هک  تسا  نآ  طوحا  درک ، عطق  ار  فاوط  رذع  نودـب  رگا  م - [ 326]

ار فاوط  رگا  دروخب و  مه  هب  هیفرع  تالاوم  هک  نداد  هلـصاف  دایز  لـثم  یتح  دـشاب  هدروآ  اـجب  یفاـنم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دـنک و 
(617 کسانم م 616 - .) تسا حیحص  فاوط  دنک  مامت  ددرگرب و  رگا  دشاب  هدرواین  اجب  یفانم  دنک و  عطق 

ای تعامج  زامن  ندـشاپرب  ای  رایتخا (4) و  یب  ثدـح  ای  ضیح  ای  ضرم  لـثم  دـش ، ادـیپ  نآ  يارب  يرذـع  فاوط  نیب  رد  رگا  م - [ 327]
، هدوب نآ  زا  لبق (5)  رگا  دنک و  مامت  اج  نامهزا  ددرگرب و  رذع  عفر  زا  دعب  هدوب ، رود  راهچ  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  سپ  دجسم ، تفاظن 
کسانم م 618 و س ) دیامن هداعا  دـنک و  مامت  هک  تسا  نآ  ضیح ، ریغ  رد  لوا  ضرف  رد  بحتـسم  طایتحا  (6) و  دنک . هداعا  ار  فاوط 

(. 646

بجاو طایتحا  ربانب  مراکم : تجهب ، هَّللا  ۀـیآ  . تسین زیاـج  رذـع  نودـب  بجاو  فاوط  عطق  یناـگیاپلگ : یفاـص ، ییوخ ، ماـظع  تاـیآ  - 1
دنکن عطق  ار  بجاو  فاوط 

تسا هدرک  عطقار  فاوط  دوش  هتفگ  ًافرع  هک  دوش  يراک  لوغشم  جراخ و  فاطم  زا  مراهچ  طوش  مامتا  زا  لبق  ای  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  - 2

هن رود  تفه  ماجنا   » مهدزای طرـش  زا  موس  هلأسم  رد  ماظع  تایآ  ریاس  رظن  . دریگب رـسزا  ار  شفاوط  تسین  مزال  مامتا  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 3
تشذگ رتمک »

تشذگ فاوط  مود  طرش  رد  رایتخا  یب  ثدح  دروم  رد  ماظع  تایآ  رظن  - 4

تسا هداعا  سپس  مامتا و  هب  طایتحا  طوش  ات 4   3 نیب 5 / هلصافرد  یناگیاپلگ : یفاص ، لضاف ، ماظع  تایآ  - 5

مامت ددرگرب و  دناوتیم  تسا  هدشن  توف  یفرع  تالاؤس  هک  یمادام  دنک  عطق  هک  اجک  ره  زا  یبحتسم  فاوط  رد  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  - 6
دیامن
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رگا دـنهد و  فاوط  دـننک و  لمح  ار  وا  تسا  نکمم  رگا  دروآ ، اجب  تسناوتن  هدرک  عطق  ار  فاوط  رذـع  اـب  هک  یـصخش  رگا  م - [ 328]

کسانم م 619) )(1) دیآیم . فاوط  ياهرود  زا  یضعب  رد  تباین  مکح  دنریگب و  وا  يارب  بیان  تسین  نکمم 
زا دـعب  رگا  سپ  دـناوخب ، زامن  دـنک و  اـهر  ار  فاوط  تسا  بجاو  دوش  گـنت  بجاو  زاـمن  تقو  تسا و  فاوط  لوغـشم  رگا  م - [ 329]

کسانم م 620) )(5) دنک . هداعا  ّالا (4)  دنک (3) و  مامت  ار  فاوط  اجنامه  زا  درک ، اهر  رود (2)  راهچ 
زا بجاو و  زامن  تلیضف  تقو  هب  ندیسر  ای  تعامج  زامن  هب  ندیسر  يارب  ار  فاوط  دنک  عطق  تسا  بحتسم  هکلب  تسا ، زیاج  م - [ 330]

طایتحا نیا  تسین  راوازسو  دنک  لمع  لبق  هلأسم  روتسد  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنک (6) و  مامتا  زامن  زا  دعب  اجنامه  زا  درک  عطق  اج  ره 
کسانم م 621) ) دوش كرت 

دهد ماجنا  ار  فاوط  همه  دیاب  تروص  ره  رد  بیان  دوش  هتفگ  هک  تسین  دیعب  مراکم : یناگیاپلگ ، یفاص ، ماظع  تایآ  - 1

فصن زا  زواجت  زا  دعب  ياهنماخ : هَّللا  ۀیآ  - 2

تسا حیحص  شفاوط  تفرگ  رس  زا  درکن و  مامت  هچنانچ  یلو  لضاف : ياهنماخ ، هَّللا  ۀیآ  - 3

نامز تدـم  هدوب و  فصن  زا  زواـجت  زا  لـبق  رگا  ياهنماـخ : هَّللا  ۀـیآ  . دـنک هداـعا  هدروخ  مه  هب  هیفرع  تـالاوم  رگا  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 4
دنک لیمکت  ار  نآ  دناوتیم  ّالا  دنک و  هداعا  ار  فاوط  طایتحا  ربانب  دوش  هلصاف  مامتا  عطق و  نیب  ینالوط 

لوا و فاوط  زا  دعب  ار  فاوط  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچرگ  تسین ، مزال  هداعا  دنک و  مامت  دیاب  یناتـسیس : يزیربت ، هَّللا  ۀـیآ  - 5
مه طوش  راهچ  هتـشذگ و  فصن  زا  رگا  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللا  ۀیآ  . دنک هداعا  بجاو  طایتحا  ربانب  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . دـنک هداعا  نآ  زامن 

دنک هداعا  مامتا و  ار  فاوط  ًاطایتحا  هدشن  مامت 

لامکا هب  دوش  تاعارم  طایتحا  هدرک  عطق  ار  فاوط  مراهچ  طوش  لامکا  زا  لبق  هدروخ و  مه  هب  هیفرع  تـالاوم  رگا  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 6
نآ هداعا  فاوط و 
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فاوط رد  کش 

ای هدرک ، فاوط  تسار  فرط  زا  هک  دـهدب  لامتحا  اًلثم  هن ، ای  هدروآ  اـج  هب  حیحـص  ار  نآ  هک  دـنک  کـش  فاوط  زا  دـعب  رگا  م - [ 331]
فاوط لحم  رد  زاب  هچ  رگا  تسا  حیحـص  شفاوط  دـنکن و  ءانتعا  هدرک ، فاوط  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  لخاد  زا  اـی  هدوب ، ثدـحم 

هداـیزیب و دـشاب  موـلعم  ندوـب  رود  تـفه  هـک  یتروـص  رد  دـشاب ، هدـشن  رگید  ياـهراک  لوغـشم  اـی  هدـشن  فرــصنم  اـهنآ  زا  دـشاب و 
کسانم م 623) .) هصیقن

کـش ای  هن ، ای  هدروآ  اجب  رود  تفه  زا  رتدایز  ار  فاوط  ایآ  هک  دـنک  کش  نآ  زا  فارـصنا  فاوط و  ندـش  مامت  زا  دـعب  رگا  م - [ 332]
کسانم م 622) .) دوشن كرت  طایتحا  مود  تروص  رد  نکل   (1) تسا . حیحص  شفاوط  دنکن و  ءانتعا  هن ، ای  هدروآ  اجب  رتمک  دنک 

دـنکن و کش  هب  انتعا  رتدایز ، ای  رود  تشه  اـی  هدز  رود  تفه  هک  دـنک  کـش  دـش ، متخ  دوسـألارجح  هب  هکرود  رخآ  رد  رگا  م - [ 333]
کسانم م 624) .) تسا حیحص  شفاوط 

شفاوط متـشه ، ای  تسا  متفه  رود  دنزیم  رود  ار  هچنآ  هک  دنک  کش  رود ، ندش  مامت  دوسألا و  رجح  هب  ندیـسر  زا  لبق  رگا  م - [ 334]
کسانم م 625) )(2) تسا . لطاب 

دنک کش  فاوط  زامن  رد  لوخد  زا  دعب  هک  نیا  رگم  تسا ، لطاب  فاوط  مود ، تروص  رد  ییوخ : يزیربت ، هَّللا  ۀیآ  - 1

ًاطایتحا تسا و  لطاب  شفاوط  هک  تسا  نیا  رهاظ  یناتـسیس : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  . تسا فاوط  نالطب  طوحا  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 2
زامن فاوط و  هداـعا  فاوط و  زاـمن  ناـیتا  طوحا  نکل  یناـگیاپلگ : هَّللا  ۀـیآ  یفاـص ، هَّللا  ۀـیآ  . دـیامن فاوط  هداـعا  ماـمت و  ءاـجر  دـصقب 

تسا حیحص  شفاوط  دنک و  مامت  ار  رود  نآ  مراکم : هَّللا  ۀیآ  لضاف ، هَّللا  ۀیآ  . تسا
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. تسا لـطاب  وا  فاوـط  تسا ، راـک  رد  هصیقن  ياـپ  هچره  تـفه و  شـش و  ناـیم  دـنک  کـش  نآ ، ياـنثا  اـی  رود  رخآ  رد  رگا  م - [ 335]

کسانم م 626) )(1)
هب نیقی  نآ  ءانثا  رد  درک و  عورـش  يرگید  فاوط  رگا  تسا ، فاوط  نالطب  بجوم  فاوط  ياهرود  رد  کـش  هک  يدراوم  رد  م - [ 336]

کسانم س 687) )(2) دنک . طایتحا  دش  لصاح  شیارب  لوا  فاوط  ياهرود 
کسانم م 627) .) تسا حیحص  شفاوط  دراذگ و  لقا  ربانب  اهرود ، ددع  رد  دنک  کش  بحتسم  فاوط  رد  رگا  م - [ 337]

هب ار  فاوط  هک  تسا  نآ  طایتحا  دوخ ، يارب  ای  هدرک  عورـش  هنع  بونم  تین  هب  ار  فاوط  هک  دـنک  کش  فاوط  ءاـنثا  رد  رگا  م - [ 338]
دنک و مامتا  هنع  بونم  تین 

ّلقا رب  انب  نآ  زا  طوحا  تسا و  طوحا  هلمجلایف  هکنآ  اـب  تسین  توق  زا  یلاـخ  فاـنیتسا ، موزل  وا و  فاوط  نـالطب  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 1
رگا و  تسا . لطاب  شفاوط  دشاب ، ریغ 6 و 7  رد  هصیقن  رد  کش  رگا  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  . دیامن فاوط  هداعا  نآ  زا  دعب  مامتا و  دراذگب و 
يور زا  تشاذـگ و  ربانب 6  تروص  نیا  رد  رگا  یلو  دـنک  هداعا  ار  فاوط  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  دـشاب ، نیب 6 و 7  طوش  نایاپ  رد  کـش 

ناصقن هدایز و  رد  کش  رگا  تسا و  حیحـص  شفاوط  تشذـگ  هداعا  تقو  ات  دـشن  هلأسم  هّجوتم  درک و  ماـمت  ار  فاوط  هلأـسم  هب  لـهج 
بجاو طایتحا  ربانب  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . تسا لطاب  شفاوط  نیب 6 و 8  کش  ای  نیب 6 و 7 و 8 و  دنک  کش  هکنیا  لثم  دشاب ؛

ات دنکیم  ربص  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . دناسرب مامتا  هب  ار  نامه  تسا ، تحص  هب  موکحم  مود  فاوط  لضاف : یناتسیس ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 2
فاوط هک  دنک  تروص  نیا  هب  طایتحا  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللا  ۀیآ  . دنک لیمکت  ار  لوا  فاوط  سپـس  دروخب ، مه  هب  مود  فاوط  تالاوم 

هَّللا ۀـیآ  . دـیامن هداعا  لـماک  روط  هب  ار  نآ  زاـمن  فاوط و  یلبق ، فاوط  زاـمن  زا  سپ  دـنک و  لـیمکت  ار  یلبق  فاوط  دـنک و  اـهر  ار  مود 
تسین تسد  رد  ناشیا  ياواتف  ییوخ :
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کسانم س 695) )(1) دنک . هداعا  رگید  زامن  اب  ار  نآ  هبترم  ود  زامن ، زا  سپ 

ظفح ار  ددع  هک  دـنک  راداو  ار  یـسک  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنکن (2) و  شکـش  هب  انتعا  اهرود  ددع  رد  کشلا  ریثک  صخـش  م - [ 339]
کسانم م 629) .) دنک

کسانم س 746) دنکیم (3)( کش  دایز  شفاوط  رد  دنیوگب  ًافرع  هک  تسا  نیا  فاوط  رد  ندوب  کشلا  ریثکرد  رایعم  م - [ 340]
کسانم س 629) .) دراد ار  کش  مکح  درادن (4) و  رابتعا  اهرود  ددع  رد  نامگ  م - [ 341]

نآ نتفرگ  رس  زا  فاوط و  ندرک  اهر 

مامت ار  لوا  فاوط  بجاو  طایتحا  هب  هدوب  مراهچ  رود  زا  دـعبرگا  دریگب ، رـس  زا  دـنک و  اهر  ار  نآ  فاوط  ءانثا  رد  هک  یـسک  م - [ 342]
کی دعب  دناوخب و  زامن  دنک و 

زا سپ  هدرک و  مامتا  هنع  بونم  تین  هب  دناوتیم  ياهنماخ : هَّللا  ۀیآ  . دنک مامت  هنع  بونم  تین  هب  ار  فاوط  دـناوتیم  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 1
دیاب یناتـسیس : هَّللا  ۀـیآ  . دـنک هداعا  ار  نآ  سپـس  هدروخ و  مه  هب  هیفرع  تالاوم  ات  دـنک  ربص  دـناوتیم  دـنک و  هداعا  اًلماک  ار  نآ  زاـمن ،

نآ هب  دناوتیمن  یلو  دناوخب  ار  فاوط  زامن  دـنک و  مامتا  هدرک  تین  هچنآ  تین  هب  لضاف : هَّللا  ۀـیآ  . دریگب رـس  زا  تباین  تین  هب  ار  فاوط 
دنک هداعا  هنع  بونم  تین  هب  ار  نآ  زامن  فاوط و  دیاب  دنک و  افتکا 

رد کـشلاریثک  ییوخ : هَّللا  ۀـیآ  دراد . ار  هفیظو  ناـمه  تسا و  زاـمن  رد  کـشلا  ریثک  لـثم  فاوط ، رد  ّکـشلا  ریثک  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 2
رد هچنانچ  دنک  انتعا  شکـش  هب  دیابن  فاوط  رد  کشلاریثک  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  . دنک انتعا  شکـش  هب  دیاب  دسرن  ساوسو  ّدح  هب  ات  فاوط 

دراذگب تسوا  عفن  هب  هچنآ  رب  ار  انب  و  مراکم : هَّللا  ۀیآ  دنک . انتعا  دیابن  زامن 

انتعم رادقم  هب  دنتسه  وا  دننام  یترپ  ساوح  تابجوم  رد  هک  یناسک  هب  تبـسن  دوشیم  لصاح  وا  يارب  هک  یکـش  هک  تسا  نیا  رایعم  - 3
دشاب رتشیب  هب 

تسا زامن  رد  ّنظ  مکح  دننام  نآ  مکح  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 4
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اب دروآ (2) و  اجب  رگید  فاوط  کـی  دـیاب  لاؤس  ضرف  رد  هدوب ، مراـهچ  رود  زا  لـبق  رگاو  دروآ (1)  اـجب  فاوط  زاـمن  رگید و  فاوط 

فاوط دـنک و  اـهر  مه  ار  مود  فاوـط  رگا  تسا (3) و  هدـش  جراخ  مارحا  زا  حیحـص و  هّبترتم  لاـمعا  هک  تسا  نیا  رهاـظ  لـهج ، ضرف 
(761 - 657 کسانم م 652 - .) تسا اراد  ار  مکح  نیمه  دهد  ماجنا  ار  یموس 

فاوط رد  تباین 

. تسا تباین  لباق  زین  نآ  ياـهطوش  زا  یـضعب  تسا ، تباـین  لـباق  روذـعم  زجاـع و  صخـش  يارب  فاوط  لـک  هک  هنوگ  ناـمه  م - [ 343]
(683 کسانم س 675 - )(4)

، یفاـص لـضاف ، ياهنماـخ ، هَّللا  ۀـیآ  . تـسا يزجم  روـبزم  فاوـط  فاوـط ، نتفرگرـس  زا  زاوـج  هـب  داـقتعا  ضرف  رد  ییوـخ : هَّللا  ۀـیآ  - 1
دنکیم تیافک  هتفرگ  رس  زا  هک  یفاوط  نامه  هکلب  تسین  بجاو  طایتحا  نیا  يرون : یناگیاپلگ ،

هَّللا ۀـیآ  . تسا یفاک  دروآ  اجب  مامتا  مامت و  زا  معا  هیلعف ، هفیظو  تین  هب  لماک  فاوط  کـی  رگا  تروص ، ود  ره  رد  يزیربت : هَّللا  ۀـیآ  - 2
ًافرع هک  دشاب  هدش  يراک  لوغشم  هدش و  جراخ  فاطم  زا  هک  دشاب  تروص  نیا  هب  عطق  دشاب و  مراهچ  طوش  مامتا  زا  لبق  رگا  یناتسیس :

هک یتروص  رد  دـشاب  مراـهچ  طوش  زا  دـعب  رگا  تسا و  حیحـص  فاوط  دـشاب  هتفرگرـس  زا  سپـس  تسا  هدرک  عطق  ار  شفاوـط  دـنیوگب 
دشاب رصاق  لهاج  هک  نیا  رگم  تسا  لکشم  هنرگ  تسا و  حیحص  هدوب  هیفرع  تالاوم  توف  زا  سپ  فانیتسا ،

هدوب مراهچ  طوش  زا  دعب  رگا  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللا  ۀیآ  . تسا حیحص  لاح  ود  ره  رد  نآ  زا  دعب  لامعا  وا و  فاوط  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 3
دناوخب زین  ار  نآ  زامن  دنک و  لیمکت  ار  لوا  فاوط  ناصقن 

فاوط لک  يارب  ّالا  دننک و  نینچ  دیاب  داد  فاوط  هدـنامیقاب  رد  ار  اهنآ  ناوتب  هک  یتروص  رد  یناگیاپلگ : مراکم ، یفاص ، ماظع  تایآ  - 4
لک يارب  دـیاب  تسا  زجاع  فاوط  زا  یـضعب  ماجنا  رب  ادـتبا  زا  یـسک  رگا  لضاف : یناتـسیس ، ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تاـیآ  . دـنریگب بئاـن 

طوش زا  دـعب  رگا  دوش و  زجاع  مراهچ  طوش  مامتا  زا  لبق  رگا  نینچمه  و  دـناهدوزفا : لـضاف  یناتـسیس و  هَّللا  ۀـیآ  و  دریگب . بئاـن  فاوط 
دناوخب شدوخ  ار  زامن  دریگب و  بئان  هدنامیقاب  يارب  دوش  زجاع  مراهچ 

http://www.ghaemiyeh.com


127 ص :
کسانم س 715) )(1) تسا . زیاج  ءاسن  فاوط  ای  جح  ای  هرمع  فاوط  زا  لبق  يرگید  زا  تباین  هب  فاوط  ماجنا  م - [ 344]

هتخود سابل  اب  فاوط 

ندیشوپ هطساو  هب  دنچ  ره  تسا (2) ، حیحص  وا  یعس  فاوط و  دهد ، ماجنا  هتخود  سابل  اب  ار  دوخ  یعـس  فاوط و  مرحم  رگا  م - [ 345]
، هدش جراخ  مارحا  زا  ریـصقت  اب  دوش و  هداعا  دیاب  زامن  فاوط و  هک  يدراوم  رد  تسا و  هدرک  تیـصعم  رذع  دراوم  ریغ  رد  هتخود  سابل 

(752 کسانم س 751 - ) دنک هداعا  ار  اهنآ  مارحا  سابل  اب  تسین (3)  مزال 

هضاحتسم ضئاح و  فاوط 

نوخ ًاددجم  هدش و  كاپ  سپس  هدید و  نوخ  تداع  مایا  رد  رگا  نز  م - [ 346]

، مارحا زا  جورخ  ریـصقت و  زا  لبق  دوخ و  کـسانم  ماـجنا  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  طوحا  هرمع  فاوط  رد  یناـگیاپلگ : یفاـص ، هَّللا  ۀـیآ  - 1
دهد ماجنا  هنع  بونم  يارب  ار  نآ  دوخ  لامعا  ماجنا  زا  سپ  هک  تسا  نآ  طوحا  يزیربت : هَّللا  ۀیآ  . دهد ماجنا  ار  یتباین  فاوط 

لمع نیا  هک  هتشاد  داقتعا  رگم  دراد  لاکشا  فاوط  دشاب  تسا  هدیشوپ  هک  ياهتخود  ياهسابل  هب  رـصحنم  رتاسرگا  يزیربت : هَّللا  ۀیآ  - 2
تسا طایتحا  فالخ  دمع  تروصرد  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . تسا زیاج  وا  رب 

سابل دـیاب  تسا و  یقاب  مارحارد  هداد  ماجنا  لطاب  ار  اـهنآ  اـی  هدرک و  كرت  لـهج  يور  زا  ار  فاوط  رگا  یناتـسیس : ییوخ ، هَّللا  ۀـیآ  - 3
تسا بجاو  مارحا  هدرفم ، هرمع  عتمت و  هرمع  فاوط  رد  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللا  ۀیآ  . دروآرد ار  هتخود 
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ماجنا ار  زامن  فاوط و  هدوب ، كاپ  هک  ياهلصاف  رد  رگاو  تسا (1)  ضیح  هب  موکحم  نوخ  نآ  دوش  كاپ  زور  هد  زا  لبق  هچ  نانچ  دید ،

کسانم س 719) .) دیامن هداعا  ار  اهنآ  دیاب  هداد ،
زور هس  دنیبیم  هک  ینوخ  دراد  نیقی  هچ  نانچ  هدروخ ، مه  هب  شاهناهام  تداع  مظن  صرق ، زا  هدافتسا  دننام  یتهج  هب  رگا  نز  م - [ 347]

هب دـیاب  هنرگ  دراد و  ار  ضیح  مکح  دـشاب  هدولآ  جرف  نطاب  رد  زور  هس  اـت  نوخ  جورخ  زا  سپ  هک  وحن  نیا  هب  دـنچ  ره  دراد ، رارمتـسا 
کسانم س 720) )(2) دیامن . لمع  هضاحتسم  فئاظو 

لامعا فاوط و  ندش ، كاپزا  سپ  دنک و  ربص  دیاب  دنک ، فاوط  دناوتن  ضیح  هطـساو  هب  رگا  هدـش ، مرحم  هرمع  ياربرگا  نز  م - [ 348]
ریاس هتفرگ و  بئان  زامن  فاوط و  يارب  دیاب  دهد  ماجنا  ار  هرمع  تسا  هکم  رد  هک  ینامز  ات  دناوتن  هک  دـسرتب  رگا  دـهد و  ماجنا  ار  رگید 

کسانم س 189) .) دهدیم ماجنا  شدوخ  ار  لامعا 
کسانم م 549) ) تشذگ ثدح  ندش  ضراع  رد  هک  تسا  نامه  نآ  مکح  دوش  هضاحتسم  ای  ضئاح  فاوط  ءانثا  رد  نز  رگا  م - [ 349]

فاوط يارب  دنامیمن ، وا  رظتنم  ناوراک  دش و  ضیاح  هداد  ماجنا  لطاب  ار  هرمع  فاوط  هک  دش  هجوتم  هک  نیا  زا  سپ  نز  رگا  م - [ 350]
(189 کسانم س 723 - ) دروآیم اج  هب  شدوخ  ار  لامعا  هیقب  هتفرگ و  بیان  زامن  و 

ۀیآ . تسا حیحص  هدش  عقاو  یکاپ  لاح  رد  لامعا  رگا  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . دشاب ضیح  تافص  هب  مود  نوخ  رگا  ییوخ : يزیربت ، هَّللا  ۀیآ  - 1
هداعا ار  زامن  فاوط و  دیاب  بجاو  طایتحا  هب  تسا و  لاکـشا  لحم  دنوشیم  هدرمـش  دحاو  ضیح  هک  نوخ  ود  نیب  یکاپ  یناتـسیس : هَّللا 

دنک

دوش و كاپ  زور  کی  دنیبب و  نوخ  زور  ود  هک  نآ  لثم  دشابن  مهرـس  تشپ  لوا  زور  هس  هک  یتروص  رد  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللا  ۀیآ  - 2
ضیاح كورت  هضاحتـسم و  ياهراک  نایم  دنک  عمج  دیاب  دنیبیم  نوخ  هک  ییاهزور  رد  مزال  طایتحا  ربانب  دنیبب ، نوخ  زور  کی  هرابود 

ضئاح كورت  دوخ و  ياهتدابع  نایم  دنک  عمج  دنیبیمن  نوخ  هک  ییاهزور  رد  و 
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رگا دریگب (1) و  وضو  هناگادـج  زاـمن ، فاوط و  زا  کـی  ره  يارب  دـیاب  دـشاب ، هلیلق  شاهضاحتـسا  هچ  ناـنچ  هضاحتـسم ، نز  م - [ 351]
زامن يارب  مهرگید  لسغ  کـی  دـشاب (2)  هریثک  رگا  و  دـهد ، ماجنا  زامن  فاوط و  يارب  لسغ  کی  نیا ، رب  هوـالع  دـیاب  دـشاب ، هطـسوتم 

، دـشاب عطق  نوخ  زاـمن ، رخآ  اـت  فاوط  يارب  لـسغ  اـی  وضو  تقو  زا  رگا  دـشاب و  رمتـسم  نوـخ  هک  تسا  یتروـص  رد  نیا  دـهد ، ماـجنا 
فاوط يارب  هک  یتراهط 

بجاو طایتحا  ربانب  یناگیاپلگ : یناتسیس ، هَّللا  ۀیآ  - 1

اما و  ییوخ : هَّللا  ۀیآ  . دریگب وضو  کی  ودنآ  زا  کیره  يارب  دنک و  لسغ  کی  نآ  زامن  فاوط و  يارب  طایتحا  ربانب  يزیربت : هَّللا  ۀیآ  - 2
مـض طوحا  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، رغـصا  ثدـح  هب  ثدـحم  هک  نیا  رگم  تسین ، وضو  هب  جاتحم  مادـک و  ره  يارب  دـنک  لسغ  هریثک 

هچرگا تسا ، یفاک  لسغ  کی  دوشن  عطقنم  هبنپ  زا  نوخ  ندمآ  نوریب  هک  دشاب  رمتسم  نوخ  رگا  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  . لسغ هب  تسا  وضو 
ار زامن  رگید  یلـسغ  اب  فاوط  زا  سپ  دناوتب  هک  دـشاب  يوحن  هب  دـشابن و  نینچ  رگا  تسا و  لسغ  کی  مادـک  ره  يارب  بحتـسم  طایتحا 
اب دـناوتیم  دوب  هدـماین  نوریب  نوخ  فاوط  ماجنا  لسغ و  زا  سپ  رگا  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هدزن  نوریب  نوخ  هک  یلاح  رد  دـهد  ماـجنا 

: یناگیاپلگ هَّللا  ۀـیآ  یفاص ، هَّللا  ۀـیآ  . دـنک لسغ  هرابود  زامن  يارب  بجاو  طایتحا  هب  دوب  هدـمآ  نوریب  رگا  دـناوخب و  ار  زامن  لسغ  نامه 
کی فاوط  زامن  فاوط و  زا  مادـکره  يارب  دـنیبب ، نوخ  رگا  تسین و  مزال  لسغ  دـیدجت  دـنیبن  نوخ  هیموی  زامن  يارب  لسغ  زا  دـعب  رگا 

ًاطایتحا دنک ، لسغ  دـناوتن  مارحلا  دجـسم  کیدزن  رد  هکنیا  لثم  دوشیم ، دایز  فاوط  لسغ و  نیب  هلـصاف  رگا  دروآ و  اجب  ًاطایتحا  لسغ 
رب هوالع  هریثک  هضاحتـسم  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  لضاف : هَّللا  ۀـیآ  . دـیامنب مه  لـسغ  زا  لدـب  ممیت  مارحلا  دجـسم  هب  دورو  عقوم  رد 

و دریگب . وضو  کـی  مه  فاوط  زاـمن  يارب  وضو و  کـی  فاوط  يارب  دـهد و  ماـجنا  نآ  زاـمن  فاوط و  يارب  لـسغ  کـی  هیموی ، لاـسغا 
هریثک هضاحتـسم  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . دریگب وضو  کی  مادـک  ره  يارب  فاوط و  زامن  فاوط و  يارب  لسغ  کی  بجاو  طایتحا  ربانب  هطـسوتم 

طایتحا ربانب  دریگب  وضو  اهنت  تسین ، بجاو  وا  رب  فاوط  يارب  يرگید  لسغ  دروآ ، اجب  عقوم  هب  ار  دوخ  زامن  ياهلسغ  هک  یماگنه 
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(727 کسانم س 725 - ) تسا یفاک  هدرک  لیصحت 

نآ مکح  دید ، نوخ  ًاددجم  فاوط  ءانثا  رد  دش و  فاوط  لوغشم  درک و  لسغ  تفرگ و  وضو  دش و  كاپ  رگا  هضاحتـسم  نز  م - [ 352]
، نآ جورخ  زا  ظفحت  اب  هدرک ، لمع  شاهفیظو  هب  دشاب و  رمتـسم  نوخرگا  یلو  تسا . فاوط  ءانثا  رد  ثدـح  ندـش  ضراع  مکح  نامه 

کسانم س 730) .) تسا حیحص  وا  فاوط 
تردابم دناوتن  لزنم  هب  نتفر  اب  رگا  دیامن و  لمع  هب  تردابم  دیاب  نآ ، زامن  فاوط و  يارب  تراهط  لیصحت  زا  سپ  هضاحتسم  م - [ 353]

کسانم س 732) دهد (1)( ماجنا  مارحلا  دجسم  کیدزن  ار  دوخ  لسغ  وضو و  دیاب  دنک ،
فاوط رخآ  ات  لسغ  ماگنه  زا  رگا  دهد ، همادا  شفاوط  هب  دناوتن  نآ  دننام  زامن و  هماقا  تهج  هب  فاوط  ءانثا  رد  هضاحتسم  رگا  م - [ 354]

. دـیامن هداعا  لـسغ  زا  سپ  دـنک و  ماـمت  ار  فاوط  نیا  هک  تسا  نآ  طوحا  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسا و  حیحـص  فاوط  هدوب  عطق  نوخ 
کسانم س 733) )(2)

يرمق لاس  هاجنپ  ندش  مامت  زا  دعب  هک  ینوخ  هدیس (3)  ریغ  نز  م - [ 355]

هب دشاب ، رّسیم  هلصاف  نودب  مّمیت  دشاب و  دایز  فاوط  زامن  ای  فاوط  ماجنا  ود و  ره  ای  وضو  ای  لسغ  نیب  هلصاف  رگا  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  - 1
دجـسم کیدزن  زا  رگا  و  یناگیاپلگ : هَّللا  ۀیآ  یفاص ، هَّللا  ۀیآ  . دنک وضو  ای  لسغ  زا  لدـب  ممیت  کی  فاوط  ای  زامن  زا  لبق  بجاو  طایتحا 
هلأسم 9) ص 468  ج 1 ، لئاسملا ، عمجم  .) دیامنب مه  لسغ  زا  لدب  ممیت  دجسم  هب  دورو  عقوم  رد  ًاطایتحا  دنک  لسغ  دناوتن  مارحلا 

نایاپ زا  لبقرگا  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  . تسا یفاک  قباس  فاوط  ندرک  مامت  مراکم : يزیربت ، هَّللا  ۀـیآ  . تسین مزال  مامتا  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 2
دنک مامتا  دیدج  لسغ  اب  هدوب  مراهچ  طوش  زا  دعب  رگا  دریگبرس و  زا  ار  فاوط  دیدج  لسغ  اب  دوب  مراهچ  طوش 

ریغ هدیـس و  رد  یگـسئای  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . دوشیم عورـش  يرمق  لاس  مامتا 60  اب  هدیـس  ریغ  هدیـس و  رد  یگـسئای  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  - 3
دید ضیح  تافص  هب  ینوخ  لاس  ات 60  نیب 50  رگا  هدیس  ریغ  نز  ییوخ : يزیربت ، هَّللا  ۀیآ  . دوشیم عورـش  يرمق  لاس  مامتا 50  اب  هدیس 

دنکیم هضاحتسم  ضیاح و  ماکحا  نیب  عمج  طایتحا  ربانب 
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ریغ نانز  مکح  هدشن  تابثا  نز  يارب  روبزم  نس  هب  ندیسر  هک  یتقو  ات  دشاب و  ضیح  تافص  هب  دنچره  دراد ، ار  هضاحتسا  مکح  دنیبیم 

کسانم 726) .) دراد ار  هسئای 
هـس نوخ  مه  جرف  نطاب  رد  هک  يروط  هب  ددرگ  عطق  اًلماک  نوخ  هک  دنک  يراک  وراد  زا  هدافتـسا  اب  رگا  هدش ، ضئاح  هک  ینز  م - [ 356]

کسانم س 728) )(1) تسا . حیحص  وا  زامن  فاوط و  هضاحتسم  هفیظو  ماجنا  اب  تسا و  هدوبن  ضیح  نوخ  دنکن ، ادیپ  رارمتسا  زور 
هچ نانچ  تسا ، هدوب  شاهدـهعرب  سافن  ای  تیم  سم  لسغ  دـننام  یبجاو  لسغ  هک  دوشیم  هجوتم  لامعا  زا  دـعب  هک  یـصخش  م - [ 357]

ماجنا لطاب  ار  دوخ  فاوط  هک  دراد  ار  یسک  مکح  ّالا  تسا و  حیحص  شلمع  دنکیم و  تیافک  هداد  ماجنا  تبانج (2)  لسغ  نآ ، زا  دعب 
. تسا هداد 

زور کی  دـنیبب و  نوخ  زور  ود  هکنآ  لثم  دـشابن ؛ مه  رـس  تشپ  لوا  زور  هس  هک  یتروص  رد  یناـگیاپلگ : هَّللا  ۀـیآ  یفاـص ، هَّللا  ۀـیآ  - 1
هضاحتـسم و ياهراک  نایم  دـنک  عمج  دـیاب  دـنیبیم  نوخ  هک  ییاهزور  رد  مزال  طایتحا  ربانب  دـنیبب ، نوخ  زور  کی  هرابود  دوش و  كاپ 

اجب ار  دوـخ  ياـهتدابع  دـنک و  كرت  تسا  مارح  ضیاـح  رب  هک  ار  ییاـهراک  مه  دـنیبیمن  نوـخ  هـک  ییاـهزور  رد  ضیاـح و  كورت 
( ضیاح ماکحا  هلأسم 447 ، لئاسملا ، حیضوت  .) دروآ

مارحا لسغ  دش  اب  تسا  تباث  نآ  بابحتسا  هک  یبحتـسم  ای  رگید  بجاو  لسغ  ره  ای  مراکم : یناتـسیس ، ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 2
هَّللا ۀیآ  . دـنکیمن تیافک  ّالاو  دـنکیم  تیافک  هداد  ماجنا  یبجاو  لسغ  رگا  لضاف : هَّللا  ۀـیآ  . تسا یفاک  دـشاب  هداد  ماجنا  هعمج  لسغ  ای 

دوشن كرت  طایتحا  تسا ، لاکشا  یبحتسم  لسغ  تیافک  رد  دنکیم و  تیافکرگید  بجاو  لسغ  یناگیاپلگ : تجهب ،
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ثدحلا مئاد  هفیظو 

وـضو اب  ار  فاوط  نآ  رد  دناوتیم  هک  دراد  یتصرف  رگا  دوشیم ، جراخ  وا  زا  یپرد  یپ  حیر ) طئاغ ، لوب ، ) ثدـح هک  يرامیب  م - [ 358]
تقـشم رگا  درادن  یتصرف  نینچرگا  دهد و  ماجنا  تقو  نآ  رد  ار  فاوط  ندب ، تراهط  وضو و  زا  سپ  دیاب  دـهد ، ماجنا  ندـب  تراهط  و 

دـشاب زامن  فاوط و  رد  دوخ  هارمه  بآ  ندرب  اب  دـنچ  ره  دریگب  وضو  کی  دوشیم  رداـص  وا  زا  ثدـح  هک  راـب  ره  يارب  دـشاب ، هتـشادن 
(738 کسانم س 750 - )(1)

سابل ندب و  هب  تساجن  تیارـس  زا  دناوتیم  هک  اج  نآ  ات  تسا  بجاو  دوشیم  جراخ  وا  زا  یپ  رد  یپ  طئاغ  ای  لوب  هک  یـسک  م - [ 359]
کسانم س 739) .) دهدیم ماجنا  زامن  رد  هک  یتیفیک  نامه  هب  دنک  يریگولج  دوخ 

یپردیپ روط  هب  یعیبط  يارجم  زا  هک  دراد  ار  یثدح  مکح  دوشیم  جراخ  یپردیپ  روط  هب  یعیبط  يارجم  ریغ  زا  ثدـح  رگا  م - [ 360]
کسانم س 739) تشذگ (2)( لبق  هلأسم  ود  رد  هک  دوشیم  جراخ 

. دریگب بئان  فاوط  يارب  تسا  طئاغ  ثدح  رگا  یلو  تسا  حیر  لوب و  ثدح  رد  نیا  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 1
لوب ثدح  رگا  دنک و  فاوط  مه  شدوخ  ًاطایتحا  دریگب و  بئان  فاوط  يارب  دشاب  طئاغ  ای  حیر  ثدح  رگا  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللا  ۀـیآ 

مه ار  نیا  رگا  و  دـناهدومرف : هفاضا  یناگیاپلگ  هَّللا  ۀـیآ  دریگب . وضو  دـنزیم  رـس  وا  زا  ثدـح  هک  راب  ره  يارب  دـناوتیم  هچ  نانچ  تسا 
. دروآ اجب  ار  فاوط  هیقب  هدومن و  وضو  دیدجت  سپس  دروآ و  اجب  ار  نآ  طوش  راهچ  دناوتیمن ،

. دریگب مه  بئان  شفاوط  يارب  بجاو  طایتحا  ربانب  و  لضاف : هَّللا  ۀیآ 
زامن يارب  وضو  کی  فاوط و  يارب  وضو  کـی  هدزن  رـس  وا  زا  ضراـعتم  ثدـح  هک  یتقو  اـت  سولـسم  درومرد  ییوخ : يزیربت ، هَّللا  ۀـیآ 

یناتـسیس هَّللا  ۀیآ  تسا ، بئان  فاوط  شدوخ و  فاوط  نیب  عمج  طوحا  دناهدومرف  طئاغ  ثدح  هب  يالتبم  نوطبم  درومرد  تسا و  یفاک 
تسا یفاک  وضو  نامه  هدزن  رس  اهنآ  زا  فراعتم  ثدح  هک  ینامز  ات  مراکم : و 

دراد ار  مکح  نامه  بجاو  طایتحا  ربانب  ییوخ : هَّللا  ۀیآ  - 2
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فاوط هقرفتم  لئاسم 

هحفـص دـنک و  هاـگن  راـسی  نیمی و  هب  تسا  زیاـج  هکلب  دـشاب  ولج  فرط  هدـننک  فاوـط  يور  فاوـط  لاـح  رد  تسین  بجاو  م - [ 361]
ماـمتا اـجنامه  زا  ددرگرب  دــسوبب و  ار  هناـخ  دــنک و  اـهر  ار  فاوـط  دــناوتیم  دـنک (1) و  هاـگن  بقع  هـب  هـکلب  دـنادرگرب  ار  تروـص 

هلأسم 635) کسانم ، .) دنک
فاوط لاح  رد  تسا  بحتسم  دراد و  تهارک  نکل  درادن  لاکشا  ندناوخ  رعش  ندومن و  هدنخ  ندرک و  ملکت  فاوط  لاح  رد  م - [ 362]

هلأسم 634) کسانم ، .) دشاب نآرق  توالت  ادخ و  رکذ  اعد و  لوغشم 
رگا دوشیمن (2) و  لطاب  شفاوط  دوش  ماجنا  مرحماـن  ندـب  اـب  يدـمع  ساـمت  دـننام  یتیـصعم  فاوط  لاـح  رد  هَّللاذاـعم  رگا  م - [ 363]

کسانم س 709) )(3) دهدب . هرافک  دیاب  هداد  ماجنا  تسا و  هرافک  بجوم  هک  يراک  مارحا  لاحرد 
فاطم رد  دارفا  زا  هک  ییایشا  نارگید و  یمارحا  يور  ندراذگ  اپ  م - [ 364]

طایتحا یناتـسیس : هَّللا  ۀـیآ  . درادـن لاکـشا  دوشن  فرحنم  طخ  زا  یلو  دـشاب  مه  رگا  دـشابن و  تکرح  لاـح  رد  رگا  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 1
دنک هاگن  ار  رس  تشپ  زا  يرادقم  دناوتب  هک  دنادرگن  ور  يّدح  هب  هک  تسا  نآ  بجاو 

دراد لاکشا  شفاوط  دشاب  فاوط  لاح  رد  یشم  سامت ، بجوم  هچنانچ  يزیربت : هَّللا  ۀیآ  - 2

ندش ثدحم  مکح  فاوط ، هب  تبـسن  رتش ، کی  هرافک  هانگ و  رب  هوالع  دوش ، لازنا  بجوم  هدوب و  دمع  ملع و  ابرگا  لضاف : هَّللا  ۀیآ  - 3
درادن هرافک  هدرک و  هانگ  دشاب  سابل  يور  زا  سملرگا  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . دراد ار  فاوط  يانثا  رد 
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کسانم س 662) )(1) دوشیمن . فاوط  نالطب  بجوم  نآریغ ، تعاس و  دننام  دتفایم ،

يارب دـشابن ، صخـشم  نآ  قیقد  لحم  دـنک  كرادـت  دـهاوخیم  هک  یتقو  رد  دـهد و  ماجنا  تسردان  ار  طوش  زا  یتمـسق  رگا  م - [ 365]
هیملع همدـقم  هیقب  دـنک و  ادـیپ  همادا  هدوب  تسردان  هک  ییاج  نامه  زا  وا  فاوط  هک  دـصق  نیا  اـب  دـنک ، عورـش  رتولج  زا  دـیاب  كرادـت 

کسانم س 706) .) دشاب
دناوتیمن دنک ، هداعا  شزامن  اب  ار  نآ  سپس  دناوخب و  زامن  دنک و  لیمکت  ار  فاوط  هک  دنکیم  اضتقا  طایتحا  هک  يدراوم  رد  م - [ 366]

دشاب شفاوط  طوش  تفه  مامت  هدوب ، لطاب  هدش  ماجنا  رادقم  نآ  هچ  نانچ  ینعی  دروآ (2)( اجب  مامتا  مامت و  دصق  هب  لماک  فاوط  کی 
تین رد  دـیدرت  و  دـناوخب . زامن  تعکر  ود  دـعب  و  دـشاب ) فاوط  لوا ، فاوط  ناصقن  رادـقم  هب  مود  فاوط  زا  هدوب ، حیحـص  هچ  نانچ  و 

کسانم س 704) .) تسا
کسانم .) تسا حیحـص  ود  ره  فاوط  دنک  فاوط  دصق  زین  شدوخ  دهد و  فاوط  دنک و  لمح  ار  یلفط  ای  ضیرم  یـسک  رگا  م - [ 367]

م 633)
رایتخا هب  شدوخ  دهد و  ماجنا  حیحص  ار  فاوط  دیاب  تسا (3) و  مزال  رادقم  نآ  هداعا  دـنربب ، ار  وا  رایتخایب  فاوط ، رد  رگا  م - [ 368]

رایتخایب زا  روظنم  هک  تسناد  دیاب  یلو  دیامن  فاوط  تولخ  تقو  رد  دیاب  تسین  نکمم  هچ  نانچ  دنک و  فاوط 

دراذگن نآ  يور  اپ  ًادمع  یلو  مراکم : یناگیاپلگ ، یفاص ، ماظع  تایآ  - 1

دناوتیمن طایتحا  ربانب  مراکم : یناتسیس ، هَّللا  ۀیآ  . تسا حیحص  دنکیم و  تیافک  لضاف : ییوخ ، يزیربت ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 2

هَّللا ۀـیآ  . دـشاب دوجوم  طیارـش  ریاـس  هک  یماداـم  دوـشیمن  فاوـط  نـالطب  بجوـم  تیعمج ، ندرب  درجم  ییوـخ : يزیربـت ، هَّللا  ۀـیآ  - 3
تسین مزال  هداعا  دنربب  ار  وا  دنچ  ره  دنک  فاوط  دهد و  رارق  تیعمج  طسو  رد  ار  دوخ  دنکیم  تین  وا  زا  نوچ  مراکم : ياهنماخ ،

http://www.ghaemiyeh.com


135 ص :
درادـن و ررـض  درادیم  رب  دوـخ  راـیتخا  هب  ار  اهمدـق  رگا  تروـص  نیا  رد  هکلب  دورب ، رتدـنت  تیعمج  راـشف  رثا  رد  هک  تسین  نـیا  ندـش 

کسانم م 640) )(1) تسا . حیحص  شفاوط 
ار مدق  دنچ  نامه  دندرب ، رایتخا  یب  ار  وا  هک  نیا  لثم  دمآ ، شیپ  یلاکـشا  فاوط  زا  مدق  دنچ  رد  ادخ  هناخ  فاوط  رد  هاگره  م - [ 369]

فاوط دصق  نودب  تیعمج  اب  ددرگرب ، دناوتیمن  رگا  و  دراد . لاکشا  دنک  عورش  فاوط  دصق  هب  دوسألا  رجح  زا  رگا  دریگبرس و  زا  دیاب 
کسانم م 639 و 641) )(2) دیامن . كرادت  اجنآ  زا  دسرب و  دنک  هداعا  ار  فاوط  اجنآ  زا  دیاب  هک  ییاج  هب  ات  دورب 

هک یناکم  نامه  زا  تسین  مزال  دنک ، كرادت  ار  نآ  دهاوخب  صخش  دوش و  ماجنا  تسردان  فاوط ، طوش  کی  زا  یتمسق  رگا  م - [ 370]
دـنک و كرادـت  ار  فاوط  ناکم  نآ  پچ  اـی  تسار  فرط  رد  نآ  يذاـحم  دـناوتیم  هکلب  دـهد ، همادا  ار  نآ  هدرک  ادـیپ  لاکـشا  فاوط 

کسانم س 743) .) دیامن لیمکت  ار  نآ  دهاوخیم  صخش  دوشیم و  عطق  ياهطقنرد  فاوط  هک  يدراوم  تسا  روط  نیمه 
لاکـشا شفاوط  دروآ  اج  هب  يرگید  طوش  دنک و  اهر  ار  نآ  هدرک  ادیپ  لاکـشا  هک  طوش  زا  رادـقم  نآ  كرادـت  ياج  هب  رگا  م - [ 371]

کسانم س 697) )(3) دنک . هداعا  ار  نآ  دیاب  دراد و 

دوش جراخ  فاطم  زا  هن  دنک و  فقوت  دناوتب  هن  هک  تسا  نیا  هب  ندش  رایتخایب  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  - 1

زا ار  رود  نآ  دورب و  دوسـألا  رجح  اـت  فاوط  دـصق  نودـب  دـناوتیم  دـنک ، ناربـج  ددرگرب و  دـناوتنرگا  لـضاف : یناتـسیس ، هَّللا  ۀـیآ  - 2
اجنآ زا  تسا و  هدوب  تسردان  شفاوط  هک  ییاج  ات  دورب  فاوط  دصق  نودب  دناوتیمن  و  دـناهدومرف : هفاضا  یناتـسیس  هَّللا  ۀـیآ  دریگبرس ،

دیامن هداعا 

تسا حیحص  فاوط  دشاب  رصاق  لهاج  رگا  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  . تسا حیحص  وا  فاوط  لضاف : تجهب ، هَّللا  ۀیآ  - 3
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حیحص وا  فاوط  دهد ، همادا  فاوط  هب  تمسق  نآ  كرادت  نودب  رگا  هدادن ، ماجنا  حیحص  ار  طوش  زا  یتمسق  هک  يدراوم  رد  م - [ 372]

کسانم س 711) )(1) تسین .
ددـع هب  نانیمطا  هک  درک  دامتعا  يرگید  هب  ناوتیم  یتروص  رد  یمر ، ياهگنـس  ددـع  یعـس و  فاوط و  ياـهرود  ددـع  رد  م - [ 373]

کسانم س 712) )(2) دوش . لصاح 
ریغ رد  ار  یباین  فاوط  دناوتیم  هکلب  دشاب ، هتـشادرب  رد  مارحا  سابل  ای  دشاب  مرحم  تسین  مزال  هرمع ، ای  جـح  فاوط  رد  ِبئان  م - [ 374]

(752 - 751 کسانم س 705 - ) دهد ماجنا  هتخود  سابل  اب  مارحا و 
دهد ماجنا  مارحا  سابل  اـب  ار  فاوط  تسین  مزـال  دـنک  هداـعا  ار  زاـمن  فاوط و  دـهاوخیم  هدـش و  جراـخ  مارحا  زا  هک  یـسک  م - [ 375]

کسانم س 751) )(3)
نودب ایآ  دـنادیمن  لاح  نآ  رد  درادیم و  رب  ار  يزیچ  ای  دـنکیم ، دـنلب  نیمز  يور  زا  ار  یـصخش  فاوط ، نیب  رد  هک  یـسک  م - [ 376]

کسانم س 758) )(4) دنک . هداعا  ًاطایتحا  ار  رادقم  نآ  دیاب  هن ، ای  هدمآ  ولج  هب  مدق  دنچ  ای  کی  فاوط ، دصق  هجوت و 
حیحصت تمسق  نامه  دیاب  دنک  ادیپ  لاکشا  فاوط  زا  یتمسق  رگا  م - [ 377]

مه هب  هیفرع  تـالاوم  زونه  رگا  لـضاف : هَّللا  ۀـیآ  . تسا حیحـص  فاوط  دروآ  اـجب  لـیمکت  ناونع  هب  طوش  کـی  رگا  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 1
دیامنب مه  هداعا  طایتحا  ربانب  دنک و  مامتا  ناربج و  ار  لوا  طوش  ناصقن  دیاب  هدروخن 

نیقی وا  دوخ  رگا  درک  دامتعا  وا  رب  ناوتیم  فاوط  صوصخ  رد  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  . دشاب هقث  صخـش  نآ  ای  ییوخ : يزیربت ، هَّللا  ۀیآ  - 2
دشاب هتشاد  طاوشا  ددع  هب 

فاوطرد یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللا  ۀـیآ  . دـنک بانتجا  مارحا  تاـمرحم  زا  دـیاب  تسا و  یقاـب  دوخ  مارحا  رب  یناتـسیس : ییوخ ، هَّللا  ۀـیآ  - 3
تسین مزال  مارحا  جح ، فاوط  رد  تسا و  بجاو  مارحا  عتمت ، هدرفم و  هرمع 

دـشاب هتـشاد  ًالامجا  ولو  فاوط  دـصق  رگا  مراکم : يزیربت ، هَّللا  ۀـیآ  . دـنکن انتعا  دوخ  کش  هب  یناتـسیس : یفاص ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 4
تسا یفاک 
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زا دعب  طوش  کی  ندروآ  اب  دوشیم و  فاوطرد  لاکـشا  بجوم  تمـسق ، نآ  حیحـصت  نودـب  فاوط ، دـصق  هب  نآ  زا  دـعب  همادا  دوش و 

کسانم س 763) .) دوشیمن عفر  لاکشا  ًاطایتحا  فاوط 

بحتسم فاوط 

کسانم س 745) تسین (1)( تباث  شبابحتسا  طوش ، دنچ  ای  کی  ماجنا  لماک و  طوش  تفه  ینعی  فاوط  م - [ 378]
دنریگیم رارق  تیعمج  راشف  رد  دتفایم و  مرحمان  هب  رایتخایب  نانآ  هاگن  هک  نیا  هب  ملع  اب  ناوناب ، يارب  بحتسم  فاوط  ماجنا  م - [ 379]

کسانم س 766) .) دنیامن تاعارم  ماحدزا  دراومرد  تسا  رتهب  یلو  درادن ، یلاکشا 
کـسانم س .) تسا ربتعم  زین  بحتـسم  فاوط  رد  هدـش (2) ، ءانثتـسا  هچ  نآ  زج  هب  دـشرکذ ، بجاو  فاوـط  رد  هـک  یطئارـش  م - [ 380]

(7635
تئارق فاوط  ریخأت  اب  دـناوتیم  دراد و  تقو  رگا  دـنک ، ظفلت  حیحـص  روط  هب  دـناوتیمن  ار  شزامن  هروس  دـمح و  هک  یـسک  م - [ 381]

زامن فاوط و  نیب  هیفرع ، تالاوم  تاوف  زا  لبق  ات  فاوط ، زا  دعب  رگا  تسین (3) و  مزال  نآ  ریخأت  دنک ، حیحصت  ار  دوخ 

يواتفلا م 375) عماج  .) تسا بحتسم  دوخ  ریغ  زا  ای  دوخ  زا  زین  طوش  کی  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  - 1

تسین طوش  یبحتسم  فاوط  رد  ثدح  زا  تراهط  تالاوم و  مراکم : لضاف ، هَّللا  ۀیآ  - 2

ناکما وا  يارب  رگا  یفاص : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  . دـناوخب تعاـمج  هب  اـی  دـنک  ربص  درادـن  جرح  ورـسع  رگا  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 3
مارحا رد  ياقب  هک  نیا  رگم  دزادـنیب  ریخأت  دـیاب  مراکم : لضاف ، هَّللا  ۀـیآ  . دـیامن حیحـصت  ار  شتئارق  اـت  دزادـنیبریخأت  دـیاب  دـشاب  هتـشاد 

دزادنیب ریخأت  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  . دوش جرح  رسع و  بجوم 
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(810 کسانم س 822 - )(1) دناوخب . زامن  دناوتیم ، وحن  ره  هب  دنک ، تسرد  ار  دوخ  ياهطلغ  دناوتن 

دناوخ زامن  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  رد  هک  نیا  لثم  داد ، ماجنا  دروآ  اج  هب  دـیاب  هک  یعـضوم  ریغ  رد  ار  فاوط  زامن  رگا  م - [ 382]
کسانم س 815) .) تسین مزال  لامعا  ریاس  هداعا  یلو  دنک (2) ، هداعا  ار  زامن  دیاب  دش ، هجوتم  نآ  زا  دعبو 

سپ دوش و  كاپ  ات  دنکیم  ربص  دراد  تعـسو  تقو  هچ  نانچ  دش ، ضئاح  فاوط  زامن  ماجنا  زا  لبق  فاوط و  زا  دـعب  نز  رگا  م - [ 383]
ریـصقت یعـس و  دریگیم و  بئان  فاوط  زامن  يارب  دشاب ، گنت  تقو  رگا  دهد و  ماجنا  ار  لامعا  هیقب  فاوط و  زامن  تراهط ، لیـصحت  زا 

کسانم س 811) .) دروآیم اج  هب  ار 
دـش هجوتم  هک  نآ  زا  سپ  داد و  ماجنا  لطاب  ار  نآ  ًاوهـس  ای  هلأسم  هب  لهج  تهج  هب  ای  درک ، شومارف  ار  فاوط  زامن  نز ، رگا  م - [ 384]

هک دش  هجوتم  ریـصقت  ای  یعـس  ماجنا  زا  دعب  رگا  دروآیم و  اج  هب  ار  فاوط  زامن  ندش ، كاپ  زا  سپ  تقو  تعـسو  رد  دـیدرگ ، ضیاح 
کسانم س 795) .) تسین مزال  ریصقت  یعس و  هداعا  هداد ، ماجنا  لطاب  ای  هدرک  كرت  ار  زامن 

طایتحا يارب  دهاوخب  تسین ، تسرد  شاهروس  دـمح و  هک  یـسک  رگا  یلو  تسین (3) ، یفاک  تعامج  هب  فاوط  زاـمن  ماـجنا  م - [ 385]
ره دنک  ادتقا  دناوخیم  ار  شبجاو  فاوط  زامن  هک  یلداع  صخـش  هب  بجاو  فاوط  رد  ناوتیم  دناوخب ، تعامج  هب  ار  شفاوط  زامن   (4)

(800 کسانم 799 - .) دنک ءادتقا  ءاسن  فاوط  زامن  هب  فاوط  زامن  رد  هک  نیا  لثم  دشاب ، مومام  فاوط  ریغ  ماما  فاوط  دنچ 

تسا هدمآ  هلأسم 421  رد  ماظع  تایآ  رظن  لیصفت  - 1

تسین مزال  مه  زامن  هداعا  ینادمه : يرون  هَّللا  ۀیآ  - 2

تسا بحتسم  هکلب  یفاک ، تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 3

تسا طایتحا  نیا  كرت  رتهب  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 4
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يارب يرگید  فرط  زا  تسین  زیاج  دنک ، ظفلت  حیحـص  روط  هب  ار  زامن  بجاو  ياهرکذ  هروس و  دـمح و  دـناوتیمن  هک  یـسک  م - [ 386]
بجاو ياهرکذ  دناوتیم  هک  یسک  یلب  تسا (1) . لطاب  شمارحا  دش  بئان  رگا  دشاب و  یعربت  شتباین  دنچ  ره  دنک ، تباین  هرمع  ای  جح 

جراخ مارحا  زا  ات  دهد  ماجنا  حیحص  ار  یباین  لمع  دنک و  حیحـصت  ار  شزامن  دیاب  دش  بیان  رگا  تسا و  زیاج  شتباین  دنک ، حیحـصت  ار 
(802 کسانم س 801 - ) دوش

نآ تسا  هدادیمن  لامتحا  هچ  نانچ  تسا ، هدرکن  ادا  حیحـص  ار  بجاو  رکذ  ای  تئارق  هک  دوش  هجوتم  فاوط  زامن  زا  دعب  رگا  م - [ 387]
کسانم س 803) تسا (2)( حیحص  شزامن  تسا  هدوب  طلغ  هدرک  ادا  هچ 

جح ای  یبابحتـسا  هدرفم  هرمع  ماجنا  تهج  دناوتیم  دنکیمن ، ادا  حیحـص  ار  زامن  بجاو  ياهرکذ  هروس و  دمح و  هک  یـسک  م - [ 388]
کسانم س 812) ) دنک حیحصت  ار  دوخ  زامن  دیاب  دناوتیم ، هچ  نانچ  نکلو   (3) دوش . مرحم  یبابحتسا 

هنع بوـنم  زا  يزجم  بجاو  طاـیتحا  هب  دـنچ  ره  دـنک  ماـمت  هنع  بوـنم  تین  هـب  دـیاب  تـسا و  حیحـص  شمارحا  یناتـسیس : هَّللا  ۀـیآ  - 1
هدش مرحم  يرگید  فرط  زا  هجوت  نودـب  هدوب و  روذـعم  يرگید  تهج  زا  ای  هدوبن  تسرد  شتئارق  هک  یـصخش  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  . تسین

هتسناوتیمن لوا  زا  دنچ  ره  تسا و  حیحـص  شتباین  تروص  نیا  رد  دهد  ماجنا  ار  لمع  نآ  زین  دوخ  دریگب و  بئان  رذع  دراومرد  ًاطایتحا 
: دـناهدومرف هفاضا  یناگیاپلگ  هَّللا  ۀـیآ  دـنک - مامت  هنع  بونم  تین  هب  ار  جـح  ًاـطایتحا  یناـگیاپلگ : ییوخ ، يزیربت ، هَّللا  ۀـیآ  . دوش بیاـن 

دیامن هحلاصم  رجأتسم  اب  زین  ترجا  هب  تبسن  تسا و  لاکشا  لحم  هنع  بونم  يارب  روکذم  هرمع  تحص  نکلو 

ۀیآ . تسا حیحـص  دشاب  رـصاق  لهاج  رگا  ییوخ : هَّللا  ۀیآ  . دوش هداعا  دیاب  تسا و  لطاب  زامن  یناگیاپلگ : یفاص ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 2
دیامن هداعا  ّالا  تسا و  حیحص  شزامن  هدوب  روذعم  دوخ  هابتشا  رد  رگا  یناتسیس : هَّللا 

تشذگ نآ  ندناوخ  تعامج  هب  فاوط و  زامن  يارب  نتفرگ  بیان  دروم  رد  ماظع  تایآ  رظن  - 3
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هک ار  يرادـقم  نآ  دـیاب  دورب ، نیب  زا  رارقتـسا  هک  يروـط  هب  دـنداد ، تکرح  ار  وا  بجاو ، رکذ  يادا  اـی  تئارق  لاـح  رد  رگا  م - [ 389]
هب تکرح  رگا  اما  دنک و  هداعا  ار  نآ  دیاب  زاب  دش ، جراخ  رارقتـسا  زا  زین  رارکت  لاح  رد  رگا  دیامن و  هداعا  ًاددـجم  هدوب  رارقتـسا  نودـب 
نآ طرش  هب  طایتحا ، دصق  هب  رگم  دیامن ، هداعا  هتفگ  تکرح  لاح  رد  هچ  نآ  دیابن  دنزب ، ررض  زامن  رد  ربتعم  رارقتسا  هب  هک  دشابن  يدح 

کسانم س 805) ) دشابن هسوسو  هک 
شیپ تافرع و  هب  نتفر  زا  لبقو  عتمت  جح  يارب  ندش  مرحم  زا  سپ  هدرفم و  عتمت و  هرمع  لامعا  زا  لبق  بحتسم  فاوط  ماجنا  م - [ 390]

کسانم س 768) )(1) تسا . یبحتسم  فاوط  كرت  طوحا  هچرگ  دنزیمن ، ررض  جح  هرمع و  هب  ءاسن ، فاوط  ای  جح  فاوط  زا 
یلاکـشا رفن  نیدـنچ  زا  تباین  هب  فاوط  کی  ماجنا  یلو  داد ، ماجنا  رفن  کی  تین  هب  ناوتیمن  ار  بحتـسم  فاوط  زا  طوش  ره  م - [ 391]

کسانم س 769) )(2) درادن .

فاوط تابحتسم 

فاوط (3) تابحتسم 
: دیوگب تسا  بحتسم  فاوط ، لاح  رد  م - [ 392]

دومن فاوط  هچ  نانچ  دـیامن و  یبحتـسم  فاوط  تاـفرع  هب  نتفر  زا  لـبق  مارحا و  زا  سپ  عتمتم  هک  تسا  نیا  طوحا  ییوخ : هَّللا  ۀـیآ  - 1
لبق مارحا و  زا  سپ  یلو  درادن  یلاکشا  جح  هرمع و  فاوط  زا  لبق  یبحتسم  فاوط  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  . دنک دیدجت  ار  هیبلت  فاوط  زا  دعب 

دنک دیدجت  ار  هیبلت  بحتسم  طایتحا  هب  درک  رگا  دنکن و  یبحتسم  فاوط  بجاو  طایتحا  هب  تافرع ، هب  نتفر  زا 

فاوط کـی  ناونع  هب  ار  طوش  تفه  عومجم  دـیابن  تروص  نیا  رد  یلو  تسا  حیحـص  زین  طوش  کـی  رد  تباـین  یناتـسیس : هَّللا  ۀـیآ  - 2
دنک ءادها  رفن  کی  هبار  طوش  ره  باوث  دناوتیم  زین  و  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . دهد ماجنا 

دروآ اجب  ءاجر  دصق  هب  ار  تاّبحتسم  نیا  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 3
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َکُشْرَع َُهل  ُّزَتْهَی  ْيِّذلا  َکِمْسِاب  َُکل  َأْسأَو  ِضْرَألا  ِدَدُج  یلَع  ِِهب  یشُْمی  امَک  ِءاْملا  ِلَلَط  یلَع  ِِهب  یشُْمی  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکل  َأْسأ  یِّنإ  َّمُهَّللأ  »

ِْهیَلَع َْتیَْقل  أَو  َُهل  َْتبَجَتْساف  ِروُطلا  ِِبناج  ْنِم  یسُوم  ِِهب  َكاعَد  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َُکل  َأْسأَو  َِکتَِکئالَم  ُماْدقا  َُهل  ُّزَتْهَت  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َُکل  َأْسأَو 
َلَعْفَت ْنأ  َکَتَمِْعن  ِْهیَلَع  َتْمَْمتأو  َرَّخَأت  امَو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَحُِمل  ِِهب  َتْرَفَغ  يذـّلا  َکِمْـسِاب  َُکل  َأْسأَو  َْکنِم  ًۀَّبَحَم 

«. اذَکَو اذَک  ِیب 
. دهاوخب ار  دوخ  تجاح  اذک  اذک و  ياجب  و 
: دیوگب فاوط  لاح  رد  تسا  بحتسم  زین  و 

«. یِمْسإ ْلِّدَُبت  الَو  یِمْسِج  ْرِّیَُغت  الَف  ٌْریِجَتْسُم  ٌِفئاخ  یِّنإَو  ٌْریِقَف  َْکَیلإ  یِّنإ  َّمُهَّللأ  »
: دناوخب ار  اعد  نیا  دسریم  هبعک  هناخ  رد  هب  هک  یتقو  صوصخ  هب  دتسرفب  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  و 

َِکب ِذـِئاْعلا  ُماقَم  اذـهَو  َكُدـْبَع  ُدـْبَْعلاَو  َکُمَرَح  ُمَرَْحلاَو  َُکْتَیب  ُْتیَْبلا  َّمُهلَّلأ  ِۀَّنَْجلِاب ، ِْهیَلَع  ْقَّدَـصَتَف  َِکباِبب ، َُکْنیِکْـسِم  َكُْریِقَف ، َکـُِلئاس ، »
«. ُمیرَک ای  ُداوَج  ای  ِراَّنلا  َنِم  َنِینِمْؤُْملا  َِیناوْخإَو  يِْدلُوَو  ِیلْهأَو  َّيَِدلاَوَو  ِینِْقتْعأَف  ِراَّنلا  َنِم  َِکب  ِریِجَتْسُْملا 

: دیوگب دنک و  دنلب  ار  رس  نادوان و  هب  ور  دیسر  لیعامسا  رجح  هب  هک  یتقو  و 
َّرَشَو ِْسنْإلاَو  ِّنِجلاِۀَقَسَف  َّرَشیِّنَع  ْأَرْداَو  ِلالَْحلا  ِقْزِّرلاَنِم  َّیَلَع  ْعِسْوأَو  ِمْقُّسلا  َنِم  ِیِنفاعَو  َِکتَمْحَِرب  ِراَّنلا  َنِم  ِینْرِجأَو  َۀَّنَْجلا  ِیْنلِخْدأ  َّمُهَّللأ  »
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«. ِمَجَْعلاَو ِبَرَْعلا  ِۀَقَسَف 

: دیوگب دسرب ، هبعک  تشپ  هب  درذگب و  رجح  زا  نوچ  و 
«. ُْمِیلَْعلا ُْعیِمَّسلا  َْتن  َکَّنإ أ  یِّنِم  ُْهلَّبَقَتَو  ِیل  ُهْفِعاضَف  ٌفیِعَض  ِیلَمَع  َّنإ  ِمَرَْکلاَو  ِدوُْجلا  اَذای  ِلْوَّطلاَو  ِّنَْملا  اَذ  ای  »

: دیوگب درادرب و  اعد  هب  تسد  دسرب  ینامی  نکر  هب  نوچ  و 
َنمْحَر ای  َکِْقلَخ  ِعیِمَج  یلَعَو  َّیَلَع  ِۀَِیفاْعلِاب  ُلِّضَفَتُملاو  ِۀَِیفاعلِاب  ُناّنَْملاَو  ِۀَِیفاْعلِاب  ُمِْعنُْملاَو  ِۀَِیفاْعلا  َقِزاَرَو  ِۀَِیفاْعلا  َِقلاَخَو  ِۀَِیفاْعلا  َِّیلَو  ای  ُهَّللأ  ای  »

«. َْنیِمِحاَّرلا َمَحْرأ  ای  ِةَرِخآلاَو  اْینُّدلا  یف  ِۀَِیفاْعلا  َرْکُشَو  ِۀَِیفاْعلا  َمامَتَو  َۀَِیفاْعلا  اَْنقُزْراَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  امُهَْمیحَرَو  ِةَرِخآلاَو  اْینُّدلا 
: دیوگب دنک و  الاب  هبعک  بناج  هب  رس  سپ 

َرارِـش ُْهبَّنَجَو  َکـِْقلَخ  َراـیِخ  َُهل  ِدـْها  َّمُهَّللأ  ًاـماما . ًاـّیلَع  َلَـعَجَو  ًاـِّیبَن  ًادَّمَُحم  َثَعب  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحلاَو  ِکَـمَّظَعَو ، ِکَفَّرَـش  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  »
«. َکِْقلَخ

: دیوگب دسرب ، دوسألا  رجح  ینامی و  نکر  نایم  نوچ  و 
«. ِراَّنلا َباذَع  اِنقَو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْآلا  ِیفَو  ًۀَنَسَح  اینُّدلا  یف  اِنتآ  انَّبَر  »

هب ار  دوخ  يور  مکـش و  دـیاشگب و  هناخ  راوید  رب  ار  دوخ  تسد  ود  تسا  بحتـسم  دیـسر ، راجتـسم (1)  هب  هک  یتـقو  متفه ، طوش  رد  و 
: دیوگب دنابسچب و  هبعک  راوید 

«. راَّنلا َنِم  َِکب  ِِذئاْعلا  ُناکَم  اذهَو  َكُْدبَع  ُْدبَْعلاَو  َُکْتَیب  ُْتیَْبلا  َّمُهَّللأ  »
نا هک  دبلطب  شزرمآ  ملاع  دنوادخ  زا  هدومن و  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  سپ 

دراد رارق  هبعک  هناخ  رد  ربارب  ینامی  نکر  کیدزن  رد  هبعک  تشپ  رد  راجتسم  - 1
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: دیوگب دعب  دش ، دهاوخ  باجتسم  یلاعت  هَّللا  ءاش 

ُریِجَتْسأ َکِْقلَخ  یلَع  َیِفَخَو  یِّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  اَم  یل  ْرِفْغاَو  ِیل  ُهْفِعاضَف  ٌْفیعَـض  ِیلَمَع  َّنإ  َّمُهَّللأ  ُۀَِیفاْعلاَو . ُجَرَْفلاَو  ُحْوَّرلا  َِکلَِبق  ْنِم  َّمُهَّللأ  »
«. ِراَّنلا َنِم  ِهَّللِاب 

: دیوگب هدومن و  مامت  ار  دوخ  فاوط  هدمآ و  دوسألا  رجح  دزن  هب  دنک و  مالتسا  ار  ینامی  نکر  دنک و  اعد  دهاوخ  هچنآ  و 
«. ینَْتیَتآ امِیف  ِیل  ْكِرابَو  ینَْتقَزَر  اِمب  ِینْعِّنَق  َّمُهَّللأ  »

دیوگب (1): رجح  مالتسا  تقو  رد  دیامن و  مالتسا  ار  دوسألا  رجح  هبعک و  هناخ  ناکرا  طوش ، ره  رد  تسا  بحتسم  هدننکفاوط  يارب  و 
«. ِةافاوُْملِاب ِیل  َدَهْشَِتل  ُُهتْدَهاعَت  یقاثیِمَو  اُهْتیَّدأ  یتَنامأ  »

نیاربانب تسا ، نکمم  ریغ  مدرم  زا  يرایـسب  يارب  ّتیعمج  ماحدزا  رد  ام و  نامز  رد  تابحتـسم  نیا  زا  یـضعب  ماجنا  مراـکم : هَّللا  ۀـیآ  - 1
هب شاداپ  شتّین  قباطم  دنوادخ  دشاب ، هتشاد  ار  نآ  ماجنا  ّتین  هاگره  داد ، ماجنا  ناوتیمن  ار  هچنآ  دهدیم و  ماجنا  تسا  نکمم  ار  هچنآ 

دشاب هتشاد  دیابن  نارگید  تمحازم  رب  رارصا  نیاربانب  داد ، دهاوخ  وا 
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5
أ

فاوط زامن 

هراشا

. تسا فاوط  زامن  هرمع  تابجاو  زا  موس 
هلأسم 773) کسانم ، .) حبص زامن  لثم  دناوخب ؛ زامن  تعکر  ود  هرمع ، فاوط  ندش  مامت  زا  دعب  تسا  بجاو  م - [ 393]

دعب لوا ، تعکر  رد  تسا  بحتسم  (1) و  هدجس ، ياههروس  رگم  دناوخب ، تساوخ  هک  ياهروس  ره  اب  ار  فاوط  زامن  دناوتیم  م - [ 394]
هلأسم 774) کسانم ، .) دناوخب ار  نورفاکلا » اهیأ  ای  لق   » هروس مود ، تعکر  رد  و  دحا » هَّللا  وه  لق   » هروس دمح ،»  » زا

هلأسم 775) کسانم ، .) رهظ زامن  لثم  هتسهآ  ای  حبص ، زامن  لثم  دناوخب  دنلب  ار  فاوط  زامن  تسا  زیاج  م - [ 395]
هداعا دیاب  تسا (2) و  زامن  نالطب  بجوم  فاوط  زامن  تاعکر  رد  کش  م - [ 396]

ًاوهـس هکنیا  رگم  دوشیم  لطاب  زامن  داد  ماجنا  ار  هدجـس  رگا  یلو  تسا ، زیاج  زامن  رد  هدجـس  ياههروس  تئارق  یناتـسیس : هَّللا  ۀـیآ  - 1
لاکشا دنک  لودع  رگید  ياهروس  هب  هدجس ، هیآ  زا  لبق  رگا  تسا و  هدرک  هانگ  یلو  تسا  حیحـص  زامن  دنکن  هدجـس  رگا  دنک و  هدجس 

دشاب هدرک  عورش  ًادمع  دنچ  ره  درادن 

دوجو هب  ّنظ  هچ  لاعفا ؛ رد  ّنظ  لثم  تسا  تاعکر  رد  ّنظ  رابتعا  رهظا  و  طوحألا ، یلع  يّورت  هب  نآ  رارقتـسا  زا  دعب  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 2
زا نآ  مزاول  سپ  لحم . زا  جراخ  ای  دشاب  نایـسن  ای  کش و  لحم  رد  نآ ، ریغ  ای  دشاب  نکر  هب  لطبم ، ای  دشاب  حّحـصم  هب  مدـع ، ای  دـشاب 
هک لـعف  هب  ّنظ  ّقلعت  تروص  رد  هلمجلا ، یف  تسا  هداـعا  رد  طاـیتحا  هچ  رگا  دـنکیم ، ّبترتم  ار  كرادـت  مدـع  اـی  نـالطب  اـی  كرادـت 

ًانیقی دشابن  لطبم  نآ  نداد  ماجنا  هک  يدروم  رد  رگم  دنکیمن  كرادت 
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يواسم هیموی  زاـمن  اـب  زاـمن  نیا  ماـکحا ، رد  و  دـنک . طاـیتحا  لاـعفا (2)  رد  نـظ  رد  تاـعکر و  رد (1)  ّنظ  راـبتعا  تـسین  دـیعب  دـنک و 

لاؤس 820) هلأسم 776 و  کسانم ، .) تسا
هب هک  يروط  هب  تسا ، هیفرع  تردابم  نازیم ، و  دروآ . اجب  دوز  دنک و  زامن  هب  تردابم  فاوط ، زا  دعب  هک  تسا  نآ (3)  طوحا  م - [ 397]

. تسا حیحـص  شزاـمن  فاوـط و  دروـخب ، مه  هب  هیفرع  تـالاوم  هک  دزادـنا  هلـصاف  يردـق  هب  رگا  دوـشن و  هلـصاف  ود  نآ  نیب  فرع  رظن 
هلأسم 777) کسانم ، )(4)

تسا مامتا  زا  دعب  هداعا  بجاو  طایتحا  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 1

ربتعم لاعفا  رد  نظ  لضاف : هَّللا  ۀـیآ  یناگیاپلگ ، هَّللا  ۀـیآ  . دراد ار  کش  مکح  لاعفا ، رد  نظ  یناتـسیس : ییوخ ، يزیربت ، ماـظع  تاـیآ  - 2
تسا

هَّللا ۀیآ  هدش و  هلـصاف  اهنآ  نیب  دنیوگن  فرع  رد  هک  دنک ، زامن  هب  تردابم  فاوط ، زا  دعب  یتسیاب  ییوخ : هَّللا  ۀـیآ  يزیربت ، هَّللا  ۀـیآ  - 3
ص تائاتفتـسا ، .) دوشیم لطاب  جح  دوشن  كرادت  رگا  تسا و  فاوط  لطبم  فاوط  زامن  فاوط و  نیب  لصف  هک : دناهدومن  هفاضا  ییوخ 

يارب هقیقد  هد  رادـقم  هب  هلـصاف  یلو  دـشابن ، ياهلـصاف  ود  نآ  نیب  فرع ، رظن  هـب  هـک  ینعم  نـیا  هـب  یناتـسیس : هَّللا  ۀـیآ  (. س 730 ، 246
هَّللا ۀیآ  . دهد ماجنا  دیابن  بجاو  طایتحا  هب  اضق  زامن  دـننام  رگید  يراک  یلو  درادـن  لاکـشا  نآ  دـننام  بسانم و  ياج  نتفای  ای  تحارتسا 

كرادـت رگا  دوشیم و  لطاب  فاوط  ًارهاظ  دـنک  تیروف  هب  لالخا  ًادـماع  ًاملاع و  هک  یتروص  رد  تسا و  زامن  هب  تردابم  يوقا  لـضاف :
تسا لطاب  زین  جح  درذگب  تقو  دنکن و 

، تسین تردابم  هب  ّلُخم  زامن ، يارب  یبسانم  ياج  لیـصحت  ای  تحارتسا ، يارب  هقیقد  هد  رادقم  هب  نتخادنا  هلـصاف  یناتـسیس : هَّللا  ۀـیآ  - 4
ًاطایتحا دومن ، تردابم  هب  لالخا  ًادمع  رگا  دوشن و  لوغـشم  نآ  دننام  اضق و  زامن  ندـناوخ  لثم  فاوط ، زامن  زا  يادـج  ییاهراک  هب  یلو 

قرف نآ  ریغ  ماحدزا و  ماگنه  دارفا و  هب  تبـسن  هیفرع  تالاوم  هب  ّلـخم  هلـصاف  رادـقم  ًارهاـظ  لـضاف : هَّللا  ۀـیآ  . دـنک هداـعا  مه  ار  فاوط 
مه هب  ار  تالاوم  ًادمع  رگا  و  تسین . ّلخم  ریهطت  یگتـسخ و  عفر  تحارتسا و  يارب  هقیقد  هدزناپ  ات  هد  زا  هلـصاف  یّلک  روط  هب  و  دنکیم .

توف اب  يزیربت : هَّللا  ۀـیآ  . تسا فاوط  زامن  هب  تردابم  نآ و  كرت  رد  طایتحا  یناگیاپلگ : هَّللا  ۀـیآ  . دـنک هداعا  مه  ار  فاوط  ًاـطایتحا  دز 
( تائاتفتسا .) دیامن هداعا  دیاب  ییوخ : هَّللا  ۀیآ  . دنک هداعا  ار  زامن  فاوط و  دعب  دناوخب و  ار  زامن  ًاطایتحا  یفرع ، تالاوم 
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. درادـن یعناـم  هدروـخن  مه  هب  هیفرع  تـالاوم  هـک  یتـقو  اـت  نآ ، زاـمن  فاوـط و  نـیب  رگید  تداـبع  اـی  یبحتـسم  زاـمن  ماـجنا  م - [ 398]

کسانم س 820 و 807) )(1)
[ يروط هب   ] دروآ اج  هب  ماـقم  تشپ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا (3)  دوش و  عقاو  میهاربا  ماـقم  دزن  زاـمن (2)  نیا  تسا  بجاو  م - [ 399]
هک يروط  هب  هن  نکیل  دتـسیاب ، رتکیدزن  دـشاب  نکمم  هچره  هک  تسا  نآ  رتهب  دوش و  عقاو  هبعک  هناخ  وا و  نیب  تسا  ماقم  هک  یگنـس  هک 

هلأسم 778) کسانم ، .) دنک نیریاس  اب  تمحازم 
ار زامن  دنیوگب  ًافرع  هک  دشاب  يروط  هب  دیاب  ینعی  تسا ، فرع  رظن  كالم  دشاب  ماقم  تشپ  ماقم و  دزن  فاوط  زامن  هک  نیارد  م - [ 400]

ماقم تشپ  ماقم و  دزن 

تشذگ لبق  هلأسم  رد  یناتسیس  هَّللا  ۀیآ  رظن  - 1

دوش عقاو  ماقم  دزن  بجاو  طایتحا  ربانب  یناگیاپلگ : هَّللا  ۀیآ  - 2

هب دوش  هدـناوخ  نآ  هب  کیدزن  ماقم ، تشپ  زامن ، نیا  تسابجاو  ياهنماـخ : هَّللاۀـیآ   .... تسا نآ  رهظا  هکلب  طوحا  يزیربت : هَّللا  ۀـیآ  - 3
هیلع میهاربا  ماـقم  تشپ  ناـکما  تروـص  رد  ار  فاوـط  زاـمن  تسا  بجاو  مراـکم : هَّللا  ۀـیآ  . دـشابن نارگید  يارب  تمحازم  هک  نیا  طرش 

دروآ اجب  مالسلا 

http://www.ghaemiyeh.com


147 ص :
کسانم س 819) .) درادن یصخشم  ّدح  تس و  هدناوخ 

يرود هطـساو  هب  دـنکیم  زامن  ماقم  دزن  دوش  هتفگ  هک  يروط  هب  دتـسیاب ؛ ماقم  تشپ  تسناوتن  تیعمج  يدایز  هطـساو  هب  رگا  م - [ 401]
هلأسم 779) کسانم ، .) دناوخیم زامن  ماقم  دزن  دوش  هتفگ  هک  ییاج  رد  دروآ  اج (2)  هب  بناج  ود  زا  یکی  رد   (1) دایز ،

و ماقم ، تشپ  بناج و  ود  نایم  زا  دنکب  ار  رتکیدزن  هظحالم  دیاب  دروآ ، اج  هب  ار  زامن  ماقم  دزن  بناج  ود  رد  دـشن  نکمم  رگا  م - [ 402]
رتکیدزن فرط  ود  رگا  تسین و  یفاک  فرط  ود  رد  دناوخب و  زامن  تشپ  رد  دنشاب ، يواسم  فرط  هس  رگا 

ترـضح ماقم  هب  تبـسن  هک  تسا  رتهب  دـنچ  ره  تسا  يزجم  دـناوخب  ار  فاوط  زامن  مارحلادجـسم  زا  ياهطقن  ره  رد  يرون : هَّللا  ۀـیآ  - 1
یفاک دنک  قدص  فلخ  هک  ياهطقن  ره  رد  ياهنماخ : هَّللا  ۀیآ  . دنک تاعارم  ار  تسا ) رتهب  دشاب  رتکیدزن  هچ  ره  ) برقألاف برقألا  میهاربا ،

تسین دیعب  مارحلا  دجسم  ياج  ره  رد  زامن  تحص  تروص  نیا  رد  هکلب  دشاب  رود  ماقم  زا  هچ  رگا  تسا 

. دروآ اجب  نآ  بناج  ود  زا  یکی  رد  طرفم ، دُعب  نّکمت و  مدع  تروص  رد  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 2
هب برقألاف  برقألا  تاعارم  اب  ماقم ، یکیدزن  زا  نّکمت  مدع  تروص  رد  نآ و  یکیدزن  رد  دشاب و  ماقم  تشپ  دیاب  زامن  يزیربت : هَّللا  ۀـیآ 

. دروآاجب دناوتیم  ماقم  تشپ  طایتحا ، رب  انب  ماقم 
لاح ره  هب  یلو  دـناوخب  زامن  رترود  برقألاف  برقألا  تیاعر  اب  دـناوتیم  ماقم ، کیدزن  زامن  زا  نّکمت  مدـع  تروص  رد  ییوخ : هَّللا  ۀـیآ 

. دشاب ماقم  تشپ  دیاب 
رد هچ  شایکیدزن ؛ رد  ار  نآ  مه  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دروآ ، اجب  نآ  هب  کیدزن  ماـقم و  تشپ  دـناوتن  رگا  و  یناتـسیس : هَّللا  ۀـیآ 

تـسا نکمم  هک  مادک  ره  دروآ ، اجب  ار  ود  نآ  دـناوتن  رگا  دروآ و  اجب  ماقم  تشپ  یلو  نآ  زا  رود  مه  و  پچ ، ای  دـشاب و  تسار  تمس 
هب هچره  دنک  تیاعر  بحتـسم  طایتحا  ربانب  دهد و  ماجنا  هدش  هک  دجـسم  ياج  ره  رد  دهد ، ماجنا  ار  مادکچیه  دناوتن  رگا  دهد و  ماجنا 

، دـنک هداعا  ار  زامن  نآ  تشپ  ماقم و  هب  کـیدزن  تسناوت  دوش  گـنت  یعـس  تقو  هک  یناـمز  اـت  نآ ، زا  سپ  رگا  دـشاب و  رتکیدزن  ماـقم 
تسا نآ  هداعا  بحتسم  طایتحا 
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رد زامن  کی  هک  تسا  نآ  طایتحا  نکل  تشپ ، هب  افتکا  ندوب  زیاج  تسین  دیعب  دشابن  ماقم  دزن  مادک  چـیه  نکلو  ماقم  هب  دنـشاب  تشپ  زا 

یتقو ات  ماقم  تشپ  رد  ناکما  تروص  رد  تسا  زامن  هداعا  طوحا  يرتکیدزن و  هظحالم  اب  فرط  کی  رد  زامن  کی  دـناوخب و  ماقم  تشپ 
هلأسم 780) کسانم ، .) یعس يارب  هدشن  گنت  تقو  هک 

یعـس و فاوط و  زامن  دـیاب  دومن ، ریـصقت  یعـس و  داد و  ماجنا  لطاب  ار  نآ  اـی  درک  كرت  ار  فاوط  زاـمن  دـمع  ملع و  اـب  رگا  م - [ 403]
کسانم س 794) )(1) دنامیم . یقاب  هرمع  مارحارد  هدادن ، ماجنا  ات  دیامن و  هداعا  ار  ریصقت 

هب دروآ و  اجب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماـقم  رد  دـمآ  شداـی  هک  تقو  ره  دـیاب  دـنک ، شومارف  ار  بجاو  فاوط  زاـمن  یـسک  رگا  م - [ 404]
هلأسم 782) کسانم ، .) دیامن لمع  هدش  رکذ  دعب  هب  هلأسم 406  رد  هک  يروتسد  نامه 

ود ددرگرب ، دـنک و  اهر  ار  یعـس  اجنامه  زا  دـیایب ، شدای  هورم  افـص و  نیب  یعـس  نیب  رد  دـنک و  شومارف  ار  فاوط  زامن  رگا  م - [ 405]
هلأسم 783) کسانم ، .) دنک مامت  اجنامه (2)  زا  ار  یعس  نآ ، زا  دعب  دناوخب ، ار  زامن  تعکر 

، دشابن مزال  ًارهاظ  اهنآ  هداعا  هدرک ، لمع  دنک ، لمع  دیاب  زامن  زا  دعب  هک  ار  لامعا  ریاس  هدرک و  شومارف  ار  زامن  هک  یصخش  م - [ 406]
هلأسم 784) کسانم ، .) تسا هداعا  رد  یبابحتسا  طایتحا  هچرگا 

ار زامن  هک  یصخش  يارب  زا  دشاب  لکشم  مارحلا  دجسم  هب  نتشگرب  رگا  م - [ 407]

: يزیربت هَّللا  ۀیآ  . دیامن هداعا  ار  فاوط  دیاب  ییوخ : هَّللا  ۀیآ  . دنک هداعا  زین  ار  فاوط  دیاب  بجاو  طایتحا  هب  لضاف : یناتـسیس ، هَّللا  ۀیآ  - 1
دنک هداعا  ار  زامن  فاوط و  دعب  دناوخب و  ار  زامن  ًاطایتحا  یفرع  تالاوم  تاوف  اب 

اجب ًاددـجم  ار  نآ  هـمه  فـصن ، زا  رتـمک  رد  ار و  یعـس  هـیقب  فـصن ، زا  زواـجت  تروـص  رد  یناـگیاپلگ : هَّللا  ۀـیآ  یفاـص ، هَّللا  ۀـیآ  - 2
هلأسم 641) جح ، ماکحا  بادآ و  .) دروآ
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هچرگا تسین ، مزال (2)  مرح  هب  نتـشگرب  دـشاب و  رگید  رهـش  رد  هچرگا  دروآ ، اجب  ار  زامن  دـمآ  شدای  اجره (1)  دـیاب  هدرک ، شومارف 

هلأسم 785) کسانم ، .) دشاب ناسآ 
باتک رد  هک  يوحن  هب  دـنک ؛ اضق  ار  نآ  هک  وا ، ِگرزب (3)  رـسپ  رب  تسا  بجاو  دریمب ، درواین و  اجب  ار  زامن  نیا  یـسک  رگا  م - [ 408]

هلأسم 786) کسانم ، .) تسا یفاک  دروآ  اجب  يرگید  رگا  و  تسا . هدش  هداد  لیصفت  تالص » »

مارحلا دجـسم  هب  ددرگرب  دـیاب  تسین ، لکـشم  وا  يارب  شّلحم  رد  زامن  ماجنا  نتـشگرب و  هدـشن و  رود  هّکم  زا  رگا  ياهنماخهَّللاۀـیآ : - 1
هکم زا  نتفر  نوریب  زا  دعب  رگا  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  . دروآ اجب  دـمآشدای  هکییاجنامه  رد  هدـش ، رود  هّکم  زا  رگاو  دروآاجب  شّلحم  ردو 
نامه رد  ار  زامن  دراد  تقـشم  وا  يارب  نتـشگرب  رگا  دروآ و  ياجب  زامن  ماقم  دزن  ددرگرب و  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـیایب ، شداـی 
دشاب انم  رد  رگا  لضاف : هَّللا  ۀیآ  . دشاب روسیم  هچرگ  ددرگرب ، مرح  هب  زامن  ماجنا  يارب  تسین  مزال  دهد و  ماجنا  هدمآ  شدای  هک  یعضوم 

تسین دیعب  مه  بیان  ِنتفرگ  ِزاوج  هچرگ  دناوخب  زامن  اجنامه  تسه  هک  اج  ره  رد  ّالا  هبانتسا و  انم و  رد  زامن  ندناوخ  نیب  تسا  ریخم 

، ماقم هب  نتشگرب  رذعت  تروص  رد  یضعب  دروآ و  اجب  اراهنآ  دشابن و  راوشد  رگا  مرح  هب  ددرگرب  تسا  نآ  طوحا  و  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 2
ماقم رد  ار  اهنآ  هک  بیان  نتفرگ  دوش و  رکذـتم  هک  اجره  رد  اهنآ ، ياـضق  ناـیم  تسا  عمج  طوحا  نیارباـنب ، دناهتـسناد  مزـال  ار  هبانتـسا 

هَّللا ۀـیآ  یفاص ، هَّللا  ۀـیآ  . دروآ اجب  مرح  رد  ار  زامن  هتـشگرب و  تسا  نیا  یلوا  طوحا و  لضاف : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  . دروآ ياجب 
، دروآ اجب  وا  يارب  ماقم  فلخ  ات  دریگب  مه  بیان  تسا  رتهب  و  یناگیاپلگ :

فرط زا  ار  نآ  شرتگرزب ، رـسپ  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  یناتـسیس : هَّللا  ۀـیآ  . دـنک اضق  ار  نآ  تسا  مزال  وا  ّیلو  رب  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 3
دنکیم تیافک  دروآ  اجب  زین  يرگید  رگا  و  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . دنک اضق  ردپ 
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هلأسم 787) کسانم ، .) وا اب  تسا  کیرش  دش ، رکذ  یسان  يارب  هک  یماکحا  رد  هلأسم ، هب  لهاج  م - [ 409]

فیلکت هک  دـنک  تسرد  یـسک  شیپ  ار  بجاو  ياـهرکذ  تئارق و  دریگب و  داـی  ار  دوـخ  زاـمن  هک  یفلکم  ره  رب  تسا  بـجاو  م - [ 410]
رگا دناهتفگ (1)  یضعب  نوچ  دنک ، حیحصت  ار  زامن  دیاب  دورب  جح  هب  دهاوخیم  هک  یسک  ًاصوصخ  دروآ ، اجب  حیحـص  روط  هب  ار  یهلا 

هّمذ تئارب  مالـسالا  ۀّجح  زا  لوق ، نیا  هب  هکنآ  رب  هوالع  سپ  تسا . لطاب  زین  جـح  نینچمه  تسا و  لطاب  وا  هرمع  دـشابن  تسرد  وا  زامن 
. دوـشن لـالح  وا  رب  تشذـگ ، هـک  ییاـهزیچ  نز و  لـثم  دوـب ؛ هدـش  مارح  وا  رب  مارحا  رد  هـک  ییاـهزیچ  تـسا  نـکمم  دــنکیمن ، ادــیپ 

هلأسم 788) کسانم ، )(2)
دروآ و اج  هب  شدوخ  دـناوتیم  هک  یبیترت  ره  هب  ار  زامن  دـیاب  دریگب ، دای  ار  بجاو  ياهرکذ  ای  تئارق  تسناوتن  یـصخش  رگا  م - [ 411]

یلداع صخـش  هب  میهاربا  ماقم  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـنک و  وا  نیقلت  ار  زاـمن  هک  دراـمگب  ار  یـسک  تسا ، نکمم  رگا  تسا و  یفاـک 
هلأسم 789) کسانم ، )(4) تسین . یفاک  زین  نتفرگ  بیان  هکنانچ  دنکن ؛ تعامج  زامن  هب  افتکا  نکیل (3)  دنک ، ادتقا 

تّحـص هب  دقتعم  ای  رـصاق  لهاج  هک  نیا  رگم  تسا  لطاب ، شزامن  دناوخب  زامن  نوحلم  روط  هب  نّکمت ، ضرف  اب  رگا  يزیربت : هَّللا  ۀیآ  - 1
ار شتئارق  دنک و  ربص  تسناوتیم  دـناوخ  زامن  هک  ینامز  رد  رگا  ییوخ : هَّللا  ۀـیآ  . دوشیم لطاب  شّجح  دّـمعت  ضرف  رد  دـشاب و  تئارق 

لطاب شّجح  دّـمعت  ضرف  رد  دـشاب و  رـصاق  لهاج  رگم  تسا  لطاب  شزامن  دـناوخب  زامن  نوحلم  تئارق  اـب  کـلذ  عم  دـیامن و  حیحـصت 
دوشیم

تسا یفاک  دنک  قدص  حیحص  یبرع  هک  هزادنا  نیمه  تسین ، طرش  دیوجت  ياملع  ياهّتقد  هتبلا  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 2

هفیظو هب  لمع  تعامج ، ناکما  مدـع  تروص  رد  دـناوخب و  تعامج  هب  ماقم  رد  ار  فاوط  زامن  دوش ، نکمم  رگا  و  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 3
تسا یفاک  هّیموی 

مه بیان  ًاطایتحا  دـناوخب و  شدوخ  دـناوتیم  وحن  ره  هب  سپ  تسین ، تباث  فاوط  زاـمن  رد  تعاـمج  ّتیعورـشم  ياهنماـخ : هَّللا  ۀـیآ  - 4
. دریگب

ار دمح  هروس  زا  يدایز  رادقم  یلو  يراگنالهس ، هحماسم و  رثا  رد  دنچ  ره  دنک ، حیحـصت  ار  دوخ  تئارق  دناوتن  رگا  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ 
هک ار  نآرق  زا  يرادـقم  بجاو  طایتحا  هب  دـناوتن ، رگا  تسا و  یفاـک  تروص  نیمه  هب  دـمح  ندـناوخ  دـناوخب ، حیحـص  روط  هب  دـناوتب 

رادقم هب  رگا  دـشابن  دـمح  همه  نتفرگدای  يارب  تقو  رگا  دـیوگب و  حـیبست  دـناوتن ، رگا  دـنک و  هفاضا  نآ  هب  دـناوخب  حیحـص  دـناوتیم 
دیوگب و حیبست  دناوتن ، رگا  دنک و  قدص  ندناوخ  نآرق  ًافرع  هک  دناوخب  ار  نآرق  زا  يرادقم  دناوتن ، رگا  تسا و  یفاک  دریگب  دای  هبانتعم 

. تسا طقاس  دریگب  دای  دناوتن  هک  یلهاج  زا  هروس  اّما 
یلو دـناوخب  تعامج  هب  ار  فاوط  زامن  دوشن ، نکمم  زامن  هبجاو  ماکحا  تئارق و  نتفرگ  دای  رگا  یناـگیاپلگ : هَّللا  ۀـیآ  یفاـص ، هَّللا  ۀـیآ 

. تسا طایتحا  اب  قباطم  رتهب و  زامن ، تهج  دریگب  مه  بیان  رگا  دناوخب و  زین  يدارف  روط  هب  تسا  بجاو  دراد و  لاکشا  نآ  هب  افتکا 
درادن یموزل  بیان  نتفرگ  تعامج و  زامن  مراکم : هَّللا  ۀیآ 
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دناوخب فاوط  زاـمن  رگا  هک  بجاو ، زاـمن  تقو  اـب  دـنک  تمحازم  هکنآ  رگم  دـناوخ  دوشیم  تاـقوا  همه  رد  ار  فاوط  زاـمن  م - [ 412]

. دناوخب ار  هیموی  زامن  لوا  دیاب  سپ  دوش ، هیموی  توف  بجوم 
هلأسم 790) کسانم ، )

هک وحن  ره  هب  ار  زامن  دش ، گنت  تقو  ات  زامن  بجاو  رکذ  تئارق و  نتفرگ  دای  رد  درک  هحماسم  یتالابمیب  يور  زا  یسک  رگا  م - [ 413]
نکمم رگا  دـنک و  لمع  هلأسم 418  روتـسد  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا و  راک  تیـصعم  نکیل  تسا ، حیحـص  دناوخب و  دیاب  دـناوتیم 

هلأسم 791) کسانم  )(1) دنک . وا  نیقلت  هک  دنک  راداو  ار  یسک  تسا 

مه بیان  دناوخب و  مه  تعامج  اب  دناوخب و  دناوتیم  شدوخ  هک  يوحن  ره  هب  بجاو  طایتحا  ربانب  ییوخ : هَّللا  ۀـیآ  يزیربت ، هَّللا  ۀـیآ  - 1
دروآ و اجب  تشذگ  نآ  نایب  هک  یتیفیک  هب  ار  زامن  مه  هک  تسا  نیا  ندوب ، رِّصقم  تروص  رد  بحتسم  طایتحا  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  . دریگب

دریگب شفرط  زا  نآ  ماجنا  تهج  بیان  مه  دناوخب و  تعامج  هب  ار  نآ  مه 
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تئارق فاوط ، ریخأت  اب  دناوتیم  دراد و  تقو  رگا  دـنک ، ظفلت  حیحـص  روط  هب  دـناوتیمن  ار  شزامن  هروس  دـمح و  هک  یـسک  م - [ 414]

ياهطلغ دـناوتن  زامن  فاوط و  نیب  هیفرع  تالاوم  تاوف  زا  لبق  ات  فاوط  زا  دـعب  رگا  تسین (1) و  مزال  نآ  ریخأت  دنک ، حیحـصت  ار  دوخ 
(. 810 کسانم س 822 - .) دناوخب زامن  دناوتیم  وحن  ره  هب  دنک  تسرد  ار  دوخ 

دناوخ و زامن  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  رد  هک  نیا  لثم  داد ، ماجنا  دروآ  اجب  دـیاب  هک  یعـضوم  ریغ  رد  ار  فاوط  زامن  رگا  م - [ 415]
کسانم س 815) .) تسین مزال  لامعا  ریاس  هداعا  یلو  دنک (2) ، هداعا  ار  زامن  دیاب  دش ، هجوتم  نآ  زا  دعب 

سپ دوش و  كاپ  ات  دنکیم  ربص  دراد  تعـسو  تقو  هچ  نانچ  دش ، ضئاح  فاوط  زامن  ماجنا  زا  لبق  فاوط و  زا  دـعب  نز  رگا  م - [ 416]
ار ریصقت  یعس و  دریگیم و  بئان  فاوط  زامن  يارب  دشاب  گنت  تقو  رگا  دهد و  ماجنا  ار  لامعا  هیقب  فاوط و  زامن  تراهط ، لیصحت  زا 

کسانم س 811) .) دروآیم اج  هب 
دـش هجوتم  هک  نآ  زا  سپو  داد  ماجنا  لطاب  ار  نآ  ًاوهـس  ای  هلأسم  هب  لهج  تهج  هب  اـی  درک ، شومارف  ار  فاوط  زاـمن  نز  رگا  م - [ 417]
زامن هک  دش  هجوتم  ریصقت  ای  یعس  ماجنا  زا  دعب  رگا  دروآیم و  اجب  ار  فاوط  زامن  ندش ، كاپ  زا  سپ  تقو  تعسو  رد  دیدرگ ، ضیاح 

کسانم س 795) .) تسین مزال  ریصقت  یعس و  هداعا  هداد  ماجنا  لطاب  ای  هدرک  كرت  ار 

ناکما وا  يارب  رگا  یفاص : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  . دـناوخب تعاـمج  هب  اـی  دـنک  ربص  درادـن  جرح  ورـسع  رگا  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 1
مارحا رد  ياقب  هک  نیا  رگم  دزادـنیب  ریخأت  دـیاب  مراکم : لضاف ، هَّللا  ۀـیآ  . دـیامن حیحـصت  ار  شتئارق  ات  دزادـنیب  ریخأت  دـیاب  دـشاب  هتـشاد 

دزادنیب ریخأت  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  . دوش جرح  رسع و  بجوم 

تسین مزال  مه  زامن  هداعا  ینادمه : يرون  هَّللا  ۀیآ  - 2
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طایتحا (2) يارب  دهاوخب  تسین  تسرد  شاهروس  دمح و  هک  یـسک  رگا  یلو  تسین (1)  یفاک  تعامج  هب  فاوط  زامن  ماجنا  م - [ 418]

دنچ ره  دنک  ادتقا  دناوخیم  ار  شبجاو  فاوط  زامن  هک  یلداع  صخش  هب  بجاو  فاوط  رد  دناوتیم  دناوخب  تعامج  هب  ار  شفاوط  زامن 
(800 کسانم س 799 - .) دنک ءادتقا  ءاسن  فاوط  زامن  هب  فاوط  زامن  رد  هک  نیا  لثم  دشاب  مومأم  فاوط  ریغ  ماما  فاوط 

يارب يرگید  فرط  زا  تسین  زیاج  دـنک  ظفلت  حیحـص  روط  هب  ار  زامن  بجاو  ياهرکذ  هروس و  دـمح و  دـناوتیمن  هک  یـسک  م - [ 419]
بجاو ياهرکذ  دناوتیم  هک  یسک  یلب   (3) تسا . لطاب  شمارحا  دش  بئان  رگا  دشاب و  یعربت  شتباین  دنچ  ره  دنک  تباین  هرمع  ای  جـح 

جراخ مارحا  زا  ات  دهد  ماجنا  حیحـص  ار  یباین  لمع  دنک و  حیحـصت  ار  شزامن  دیاب  دش  بیان  رگا  تسا و  زیاج  شتباین  دنک  حیحـصت  ار 
(802 کسانم س 801 - ) دوش

نآ تسا  هدادیمن  لامتحا  هچ  نانچ  تسا  هدرکن  ادا  حیحـص  ار  بجاو  رکذ  ای  تئارق  هک  دوش  هجوتم  فاوط  زامن  زا  دـعب  رگا  م - [ 420]
تسا هدوب  طلغ  هدرک  ادا  هچ 

تسا بحتسم  هکلب  یفاک  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 1

تسا طایتحا  نیا  كرت  رتهب  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 2

هنع بوـنم  زا  يزجم  بجاو  طاـیتحا  هب  دـنچ  ره  دـنک  ماـمت  هنع  بوـنم  تین  هـب  دـیاب  تـسا و  حیحـص  شمارحا  یناتـسیس : هَّللا  ۀـیآ  - 3
هدـش مرحم  يرگید  فرطزا  هجوت  نودـب  هدوب و  روذـعم  يرگید  تهج  زا  ای  هدوبن  تسرد  شتئارق  هک  یـصخش  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  . تسین

هتـسناوتیمن لوا  زا  دنچ  ره  تسا  حیحـص  شتباین  تروص  نیا  رد  دهد  ماجنا  ار  لمع  نآ  زین  دوخ  دریگب و  بئان  رذع  دراوم  رد  ًاطایتحا 
: دـناهدومرف هفاضا  یناگیاپلگ  هَّللا  ۀـیآ  دـنک . مامت  هنع  بونم  تین  هب  ار  جـح  ًاطایتحا  یناگیاپلگ : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  . دوش بیان 

دیامن هحلاصم  رجأتسم  اب  زین  ترجا  هب  تبسن  تسا و  لاکشا  لحم  هنع  بونم  يارب  روکذم  هرمع  تحص  نکلو 
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کسانم س 803) )(1) تسا . حیحص  شزامن 

جح ای  یبابحتـسا  هدرفم  هرمع  ماجنا  يارب  دـناوتیم  دـنکیمن  ادا  حیحـص  ار  زامن  بجاو  ياـهرکذ  هروسو و  دـمح  هک  یـسک  م - [ 421]
کسانم س 812) .) دنک حیحصت  ار  دوخ  زامن  دیاب  دناوتیم ، هچ  نانچ  نکلو   (2) دوش . مرحم  یبابحتسا 

نودب هک  ار  يرادقم  نآ  دیاب  دورب ، نیب  زا  رارقتـسا  هک  يروط  هب  دنداد ، تکرح  ار  وا  بجاو ، رکذ  ءاداای  تئارق  لاح  رد  رگا  م - [ 422]
يّدح هب  تکرح  رگا  اما  دنک و  هداعا  ار  نآ  دیاب  زاب  دـش  جراخ  رارقتـسا  زا  زین  رارکت  لاح  رد  رگا  دـیامن و  هداعا  ًاددـجم  هدوب  رارقتـسا 

هک نآ  طرـش  هب  طایتحا  دصق  هب  رگم  دـیامن  هداعا  هتفگ  تکرح  لاح  رد  هچ  نآ  دـیابن  دـنزب  ررـض  زامن  رد  ربتعم  رارقتـسا  هب  هک  دـشابن 
کسانم س 805) .) دشابن هسوسو 

رد صوصخهب  تسا ، زیاـج  مارحلا  دجـسم  ياـج  ره  رد  هکلب  دـشاب  میهاربا  ماـقم  دزن  رد  تسین  مزـال  یبابحتـسا  فاوط  زاـمن  م - [ 423]
هلأسم 792) کسانم  .) دنیامنب ار  جاجح  ریاس  تاعارم  تسا  بسانم  ماحدزاعقوم 

حیحص دنناوخب  زامن  زین  مه  رانک  رد  رگا  هکلب  دشاب  هلصاف  ود  نآ  نیب  ای  دتسیاب  نز  زا  رتولج  درم  تسین  مزال  فاوط  زامن  رد  م - [ 424]
کسانم س 808) )(3) تسا .

ۀیآ . تسا حیحـص  دشاب  رـصاق  لهاج  رگا  ییوخ : هَّللا  ۀیآ  . دوش هداعا  دیاب  تسا و  لطاب  زامن  یناگیاپلگ : یفاص ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 1
دیامن هداعا  ّالا  تسا و  حیحص  شزامن  هدوب  روذعم  دوخ  هابتشا  رد  رگا  یناتسیس : هَّللا 

تشذگ نآ  ندناوخ  تعامج  هب  فاوط و  زامن  يارب  نتفرگ  بیان  دروم  رد  ماظع  تایآ  رظن  - 2

ود ره  زامن  دشاب ، رتولج  نز  زا  یمک  رادقم  هب  ولو  درم  رگا  سپ  دوشب ، درم  رب  نز  مّدـقت  مدـع  تیاعر  دـیاب  یلو  ياهنماخ : هَّللا  ۀـیآ  - 3
مدع درم و  زا  نز  مّدقت  مدع  تیاعر  دیاب  لضاف : هَّللا  ۀیآ  . بجو کی  رادـقم  هب  ولو  دـشاب  هلـصاف  نانآ  نیب  رگا  نینچمه  تسا و  حـیحص 

مزلتـسم ای  دوش  هیفرع  تالاوم  ندروخ  مه  هب  بجوم  فاوط  زامن  ریخأت  ای  دشاب  ّتنـس  لها  زا  نز  هچنانچ  یلب  دوشب . نانآ  ندوب  يذاحم 
تسین مزال  طرش  نیا  تیاعر  دشاب  جرح  رسع و 
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دیما هب  رگا  دننک  عطقار  شزامن  دنهد و  تکرح  ار  وا  انثا  رد  دنک  عورـش  ار  فاوط  زامن  رگا  دسرتیم  فلکم  هک  يدراوم  رد  م - [ 425]

(. کسانم س 809 .) تسا حیحص  شزامن  دناسرب  نایاپ  هب  ار  زامن  دنک و  عورش  دهد  ماجنا  حیحص  روط  هب  ار  نآ  دناوتب  هک  نیا 

فاوط زامن  تابحتسم 

فاوط (1) زامن  تابحتسم 
زا سپ  دناوخب و  ار  دحج  هروس  مود  تعکر  رد  دیحوت و  هروس  لوا  تعکر  رد  دـمح  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  فاوط ، زامن  رد  م - [ 426]

دیوگب (2): دیامن و  لوبق  بلط  ملاع  دنوادخ  زا  دتسرفب و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  دروآ و  اج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  زامن ،
َّمُهَّللأ یضْرَیَو ، ُّبُِحی  ام  یلإ  ُدْمَْحلا  یِهَْتنَی  یتَح  اهِّلُک  ِِهئامْعَن  یلَع  اهِّلُک  ِهِدِماحَِمب  ِهَّلل  ُدْمَْحل  أ  یّنِم . ِدْهَْعلا  ُرِخآ  ُْهلَعَْجت  الَو  یّنِم  ْلَّبَقَت  َّمُهَّللأ  »

«. یلَمَع ِّكَزَو  ِیْبلَق  ْرِّهَطَو  یّنِم  ْلَّبَقَتَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص 
: تسا رگید  تیاور  رد  و 

ُّبُِحیَو َکُّبُِحی  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجاَو  َكَدوُدُـح  يّدَـعَت  ْنأ أ  ِیْنبِّنَج  َّمُهَّللأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  َِکلوُسَر  ِۀَـعاطَو  َكاَّیا  یتَعاـِطب  ِینْمَحْرا  َّمُهَّللأ  »
«. َنیِِحلاّْصلا َكَدابِعَو  َکَتَِکئالَمَو  ََکلوُسَر 

دروآ اجب  ءاجر  دصق  هب  ار  تابحتسم  نیا  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 1

دوجو ترابع  رد  توافت  زین  رخآ  ياعد  رد  تسین و  دوجوم  ناشیا  کسانم  رد  مّود  لّوا و  ياعد  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  تجهب ، هَّللا  ۀـیآ  - 2
دراد
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: تفگیم نینچ  هتفر و  هدجس  هب  فاوط  زامن  زا  دعب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک  تسا  تایاور  زا  یضعب  رد  و 

َكِدَِیب یتَیِـصان  َْکیَدَی  َْنَیب  اذ  اَنأ  اهَو  ٍءیَـش  ِّلُک  َدَْعب  ُرِخْآلاَو  ٍءیَـش  ِّلُک  َْلبَق  ُلَّوألا  ًاّقَح  ًاّقَح  َْتنأ  ّالإ  َهلإ  ًاّقِرَو ال  ًادُّبَعَت  یِهجَو  ََکل  َدَجَـس  »
«. َكُْریَغ َمیِظَْعلا  َْبنَّذلا  ُعَفْدَی  الَو  یسْفَن  یلَع  یبُونُِذب  ٌّرِقُم  ّینإف  ِیل  ْرِفْغاَف  َكُْریَغ  َمیظَْعلا  َْبنَّذلا  ُرِفْغَی  ُهَّنإ ال  یل  ْرِفْغاف 

. دشاب هتفر  ورف  بآ  رد  ایوگ  هک  دوب  نینچ  هیرگ  زا  ترضح  نآ  كرابم  يور  هدجس ، زا  دعب  و 
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6
أ

هورم افص و  نیب  یعس 

هراشا

تسا هورم  افص و  نیب  یعس  هرمع ، تابجاو  زا  مراهچ 
هلأسم 825) کسانم ، .) دنافورعم هوک  ود  هک  هورم ، افص و  نیب  دنک  یعس  فاوط ، زامن  ندروآ  اجب  زا  دعب  تسا  بجاو  م - [ 427]

. افص هب  ددرگرب  هورم  زا  هورم و  هب  دورب  افص  هوک  زا  هک  تسا  نآ  یعس »  » زا دارم  م - [ 428]
هلأسم 826) کسانم ، )

کی نتفر  هورم  هب  افص  زا  هک  انعم  نیا  هب  دنیوگ ؛ طوش  هبترم  ره  هب  هک  دشاب  هبترم  تفه  هورم  افص و  نیب  یعـس  تسا  بجاو  م - [ 429]
هلأسم 827) کسانم ، .) تسا طوش  کی  زین  نتشگرب  افص  هب  هورم  زا  تسا و  طوش 

دیمهف (1) تقو  ره  دنک ، عورـش  هورم  زا  رگا  و  دوش ، متخ  هورم  هب  متفه  رود  رد  دیاب  دنک و  عورـش  افـص  زا  لوا  تسا  بجاو  م - [ 430]
هلأسم 828) کسانم ، .) دنک عورش  افص  زا  دریگب و  رس  زا  دیاب  دمهفب  یعس  نیب  رد  رگا  دنک و  هداعا  دیاب 

هب عورش  اجنآ  زا  افص و  لوا  ءزج  زا  دنک  ادتبا  هک  تسا (2)  نآ  طایتحا  م - [ 431]

دنک تیافک  تسین  دیعب  دنک ، لیمکت  ار  هیقب  دریگب و  هدیدان  هدرک  عورش  هورم  زا  هک  ار  رود  نآ  رگا  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 1

لوا ءزج  هب  لوـمحم ، راوـس و  ریغ  رد  دنابـسچب ، اراـپ  هنـشاپ  هکنآ  هب  افـص  لوا  ءزج  زا  دـنک  ادـتبا  هک  تسا  بجاو  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 2
الاب دوش و  هدومیپ  هوک  ود  نیب  تفاسم  مامت  دیاب  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  . افـص ءزج  لوا  زا  دنک  ادتبا  هک  تسا  بجاو  ییوخ : هَّللا  ۀیآ  . تفاسم

ینعی دوش ؛ هدومیپ  نآ  همه  ًاقیقد  روکذـم  هلـصاف  هک  تسا  نیا  بجاو  طایتحا  تسا و  بحتـسم  طایتحا  هچرگ  تسین  مزـال  هوک  زا  نتفر 
بیترت نیمه  هب  هورم و  هوک  ءزج  نیلّوا  هب  دـسرب  ات  دـنک  تکرح  دـنک و  زاغآ  افـص  هوک  نییاپ  ءزج  نیلّوا  زا  اًـلثم - ار - لّوا  طوش  هکنیا 

هوک زا  یتمسق  نونکامه  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دنک و  یط  ار  هوک  ود  نایم  هلصاف  تسا  بجاو  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . دهد ماجنا  ار  اهطوش  هیقب 
هب هک  هزادـنا  نیمه  هکلب  دورب  هوک  نایامن  تمـسق  هب  تسین  مزال  تسا و  نایامن  هوک  زا  یتمـسق  اهنت  دـناهدرک و  شورفم  ار  هورم  افص و 

تسا یفاک  دسرب  ییالابرس  تمسق 
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158 ص :
هلأسم 829) کسانم ، .) دنکیم تیافک  دنک  یعس  فراعتم  وحن  هب  روطنامه  دورب و  هوک  يور  هک  یتروص  رد  دنک و  یعس 

هچ ناـنچ  میقتـسم  اـی  لکـش  یلـاله  تروص  هب  دـعب  طوش ، زاـغآ  طوش و  ناـیاپ  رد  هورم  افـص و  هوـک  زا  یتمـسق  رب  تکرح  م - [ 432]
کسانم س 867) .) دنزیمن یعس  هب  يررض  تسا  فراعتم 

لضفا نتفر  هار  نکیل  رذع ، اب  هچ  رایتخا و  لاح  رد  هچ  داد ، ماجنا  لمحم  يور  رب  هراوس و  ناوتیم  ار  هورم  افـص و  نیب  یعـس  م - [ 433]
هلأسم 830) کسانم ، .) تسا

، کسانم .) تسا ثدـح  زا  تراهط  تاعارم  طوحا  هچرگ  تسین ، ربتعم  یعـس (1)  رد  تروع  رتس  ثبخ و  ثدح و  زا  تراهط  م - [ 434]
هلأسم 831)

هدومن تیصعم  باجح  كرت  هطساو  هب  دنچ  ره  تسا  حیحص  وا  یعس  دنکن  تاعارم  یعـس  رد  ار  دوخ  بجاو  باجح  نز  رگا  م - [ 435]
کسانم س 885) .) تسا

، زامن فاوط و  زا  دعب  دیاب  دروآ  اج  هب  اهنآ  زا  شیپ  ًادـمع  رگا  دروآ و  اج  هب  نآ  زامن  فاوط و  زا  دـعب  ار  یعـس  تسا  بجاو  م - [ 436]
هلأسم 832) کسانم ، .) دنک هداعا  ار  نآ 

تسین ربتعم  مرتحم ، رظان  دوجو  مدع  اب  يرون : هَّللا  ۀیآ  . تسا بجاو  طایتحا  تروع  رتس  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 1
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159 ص :
يور زا  رگا  تسا  نینچمه  دـنک و  هداعا  ار  نآ  هک  تسا  نآ  يوقا (1)  فاوط ، رب  ار  یعس  درادب  مدقم  یـشومارف  يور  زا  رگا  م - [ 437]

هلأسم 833) کسانم ، .) درادب مدقم  هلأسم  نتسنادن 
لطاـب شیعـس  هورم ، هب  اـی  دورب  افـص  هب  فراـعتم  ریغ  هار  زا  رگا  سپ  دـشاب ، فراـعتم  هار  زا  نتـشگرب  نتفر و  تـسا  بـجاو  م - [ 438]

هلأسم 834) کسانم ، .) تسا
دنک یعـس  تسا  زیاج  هقبط  ره  زا  دشاب ، هوک  ود  نیب  تاقبط  مامت  دـننک و  هقبط  دـنچ (2)  ای  هقبط  ود  ار  هورم  افـص و  نیب  رگا  م - [ 439]

هلأسم 835) کسانم ، .) هدوب فراعتم  لوا  زا  هک  تسا  یهار  نامه  زا  یعس  طوحا (3)  هچرگ 
رهاـظلا و یلع  تسا  حیحـص  دـش  عقاو  ود  نآ  نیب  یعـس  دوب و  رادهشیر  هورم  افـص و  هوک  دـش و  تسرد  ینیمزریز  هقبط  رگا  م - [ 440]

هلأسم 836) کسانم ، )(4) تسا . ینیمز  يور  هقبط  زا  یعس  طوحا 

هدوب فاوط  یشومارف  تهج  زا  یعس  نتـشاد  مّدقم  رگا  يزیربت : هَّللا  ۀیآ  . بجاو طایتحا  ربانب  یناگیاپلگ : یفاص ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 1
رگا یلو  دوش ، رکذـتم  تقو  توف  زا  لـبق  رگا  یناتـسیس : هَّللا  ۀـیآ  . دـیامن هداـعا  فاوط  زا  سپ  ار  یعـس  هک  تسا  نیا  طوحا  زاـب  دـشاب ،
رتهب هچ  رگ  تسین  مزال  یعـس  هداعا  دش  رکذـتم  هّجحيذ  نایاپ  زا  سپ  ار  جـح  فاوط  ای  تافرع ، هب  فوقو  زا  سپ  ار  عّتمت  هرمع  فاوط 

تسا

هک یتروص  رد  دوشیم ، متخ  هورم  هوک  يالاب  هب  عورـش و  افـص  هوک  يالاب  زا  هکنیا  هب  هجوت  اب  مّود  هقبط  رد  یعـس  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 2
اًلعف هک  مّود  هقبط  مراکم : هَّللا  ۀـیآ  . تسین زیاـج  لـضاف : هَّللا  ۀـیآ  . دـنکیم تیاـفک  دوشیم ، عقاو  هورم  افـص و  نیب  یعـس  هک  دوش  زارحا 

دراد لاکشا  اجنآ  رد  یعس  تسین و  هوک  ود  نایم  دراد  دوجو 

تسین ناشیا  کسانم  رد  طایتحا  نیا  ياهنماخ ، هَّللا  ۀیآ  - 3

دوش هعجارم  لبق  هلأسم  هیشاح  هب  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 4
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160 ص :
بقع بقع  رگا  سپ  دـشاب . نآ  هب  هجوـتم  افـص  هب  نتفر  تقو  اـجنآ و  هب  هجوـتم  هورم ، فرط  هب  نتفر  تقو  رد  تـسا  بـجاو  م - [ 441]

لاکـشا رـس  تشپ  هب  یهاـگ  هکلب  تسار  پچ و  هب  ندرک  هاـگن  نکیل  تسا ، لـطاب  دورب  دـنک و  هورم  اـی  افـص  فرط  هب  ار  ولهپ  اـی  دورب 
هلأسم 837) کسانم ، )(1) درادن .

ای نتـسشن  تسا  زیاـج  روـط  نیمه  هورم و  اـی  افـص  رب  ندـیباوخ  اـی  نتـسشن  یگتـسخ ، عـفر  تحارتـسا و  تهج  هب  تسا  زیاـج  م - [ 442]
هلأسم 838) کسانم  )(3) يوقا . ربانب  دشاب  هتشاد  يرذع  تسین  مزال  یگتسخ (2) و  عفر  يارب  اهنآ  نیب  ندیباوخ 

وا یعـس  هتـشذگ  لحم  نآ  زا  رگا  دـنک و  كرادـت  ار  اردـقم  نآ  دـیاب  دورب  ولهپ  هب  اـی  بقع  بقع  ار  یعـس  زا  یتمـسق  رگا  س - [ 443]
س 875) کسانم ، )(4) تسا . هداعا  مامتا و  رد  طایتحا  دراد و  لاکشا 

ای یگتسخ  عفر  يارب  نآ ، زامن  فاوط و  زا  یعس  ریخأت  تسا  زیاج  م - [ 444]

ور افـص  هب  نتفر  لاح  رد  هورم و  فرط  هب  هورم  هب  نتفر  لاح  رد  اههناش  هنیـس و  هک  یتروص  رد  یناگیاپلگ : هَّللا  ۀیآ  یفاص ، هَّللا  ۀیآ  - 1
ناهارمه هظحالم  يارب  رگا  اًلثم  مراکم : هَّللا  ۀـیآ  ص 264) جح ، ماکحاوبادآ  .) ددرگرب رـس  تشپ  هب  فقوت  لاح  رد  ای  دشاب و  افـص  هب 

درادن یعنام  دنک  بقع  هب  یهاگن 

دناهدشن ضرعتم  ار  هلأسم  نیا  رخآ  ات  اجنیا  زا  ياهنماخ ، هَّللا  ۀیآ  - 2

رد تسا  سولج  كرت  طوحا  دوش و  لـصاح  تحارتسا  اـت  هورم  اـی  افـص  رب  نتـسشن  تسا  زیاـج  تحارتسا  رطاـخ  هب  ییوخ : هَّللا  ۀـیآ  - 3
، يزیربت ماـظع  تاـیآ  . رذـع نودـب  هورم  افـص و  نیب  اـم  رد  تسا  سولج  كرت  طوحا  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  . رذـع نودـب  هورم  افـص و  نیباـم 
هک تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  . دروخن مه  هب  هیفرع  تالاوم  هک  دشاب  يرادـقم  هب  دـیاب  طایتحا  ربانب  لضاف : یناتـسیس ،

تالاوم تیاعر  بجاو  طایتحا  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . دشاب هدش  هتسخ  هک  یـسک  يارب  رگم  دوش ، كرت  تحارتسا  تهج  هار  طسو  رد  نتـسشن 
تسا یعس  رد  هیفرع 

درادن لاکشا  وا  یعس  دنک و  ناربج  ددرگرب و  دناوتیم  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 4
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161 ص :
هلأسم 839) کسانم ، .) تسا نتخادنین  ریخأت  رد  طایتحا  هچرگ  بش ، ات  دزادنیب  ریخأت  رذع  نودب  تسا  زیاج  اوه و  یمرگ  فیفخت 

هلأسم 840) کسانم ، )(1) ضرم . لیبق  زا  رذع ؛ نودب  ادرف  ات  نتخادنا  ریخأت  تسین  زیاج  م - [ 445]
هلأسم 841) کسانم ، )(2) دروایب . یلاعت  يادخ  نامرف  يارب  صلاخ  تیناب  ار  نآ  دیاب  تسا و  تادابع  زا  یعس  م - [ 446]

هلأسم کسانم ، .) تشذـگ فاوط  رد  هک  تسا  ناـنچ  وهـس  اـی  دـمع  يور  زا  نآ  كرت  مکح  تسا و  نکر  فاوط  لـثم  یعـس  م - [ 447]
(842

، کسانم .) تشذگ فاوط  رد  هک  یلیـصفت  هب  تسا  نآ  ندش  لطاب  بجوم  دـمع  يور  زا  هبترم  تفه  رب  یعـس  رد  ندرک  دایز  م - [ 448]
هلأسم 843)

ار دیاز  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا و  حیحص  وا  یعس  رتشیب ، ای  هبترم  کی  زا  رتمک  هچ  یعـس ؛ رب  دنک  دایز  یـشومارف  يور  زا  رگا  م - [ 449]
هلأسم 844) کسانم ، )(3) دناسرب . هبترم  تفه  هب  ار  نآ  دناوتب  هک  تسین  دیعب  هچرگ  دنک ، اهر 

دیدج ياعسم  زا  یعس 

هب ترایز  جـح و  نامزاس  يوسزا  یمازعا  نانیمطا  دروم  دارفا  رظن  راهظا  ساسارب  دـناسریم : راضحتـسا  هب  هلیـسونیدب  تیحت ، مالـس و  اب 
هوک هک  اجنامه  ) قباس راوید  هب  ندیسر  زا  لبق  افص ، تمـسق  رد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  دیدج  ياعـسم  طیارـش  هرّونم ، هنیدم  همّرکم و  هّکم 

زا نارئاز  هک  دناهتشاذگ  یبذاک  راوید  تسا ) عقاو  افص 

وا یعـس  تخادـنا ، ریخأت  رگا  یلو  مراکم : هَّللا  ۀـیآ  . دومن هداعا  ار  زامن  فاوط و  دـیاب  یلو  تسا  زیاج  ًافیلکت  ریخأت  يزیربت : هَّللا  ۀـیآ  - 1
تسا هدرک  هانگ  دنچره  دش  دهاوخن  لطاب 

دوش ماجنا  دنوادخ  هاگشیپ  رد  شنرک  للذت و  يارب  دیاب  تدابع  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  - 2

دناسرب تفه  هب  ار  نآ  تسا  بحتسم  دشاب  رتشیب  ای  طوش  کی  دیاز  رگا  یناتسیس : ییوخ ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 3
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162 ص :
ای تسا  يزجم  قوف  طیارـش  اب  دیدج  ياعـسم  رد  یعـس  هک  دییامرفب  تسا  دنمـشهاوخ  لاح  دـننک . زاغآ  ار  یعـس  هدرک  تین  دـیاب  اجنآ 

؟ ریخ
: اهخساپ

هب برقا  تیاعر  اـب  هنرگ  و  درادـن ؛ یعناـم  تسا ، هورم  افـص و  هوک  نیب  رد  دـیدج ، ياعـسم  ضرع  هک  دوش  تباـث  رگا  تجهب : هَّللا  ۀـیآ 
. تسا يزجم  میدق ، ياعسم 

رد یعس  تسا و  عقاو  هورم  افص و  هوک  ود  نایم  دیدج » ياعـسم   » رگید دهاوش  نئارق و  هقث و  رابخا  مالعا و  هب  هّجوت  اب  ياهنماخ : هَّللا  ۀیآ 
. هَّللا ءاشنا  تسا  يزجم  نآ 

. تسا ناعقیعق  هوک  زا  یئزج  هورم  هچ  نانچ  سیبقوبا  هوک  زا  یئزج  افص  یناحبس : هَّللا  ۀیآ 
یعـسم هنیدـم ، هّکم و  قوثو  دروـم  نیرّمعمزا  یهورگ  تداهـش  یخیراـت و  دـهاوش  هورم و  تمـسق  رد  دوـجوم  نئارق  نتفرگ  رظن  رد  اـب 

نیارد هوک  ود  نیا  همادا  دـنچ  ره  تسا  هورم  افـص و  نیب  یعـس  دـیدج  ياعـسم  رد  یعـس  نیارباـنب  تسا . هدوب  یلعف  عضو  زا  رتهدرتـسگ 
. تسا هتفر  نیب  زا  رگید  لماوع  هار و  داجیا  رطاخ  هب  شخب 

پاچ جح  باتک  زا  مجنپ  ءزج  رخآ  رد  میاهتشون و  یلقتسم  هلاسر  رد  ار  یعسم  ندوب  عیـسو  رب  نانیمطا  دیفم  مئالع  یخیرات و  دهاوش  ام 
. دننک هعجارم  هلاسر  نآ  هب  دنناوتیم  یعسم  ندوب  عیسو  كرادمزا  یهاگآ  يارب  نادنمقالع  تسا  هدش 

تسا يزجم  دیدج  ياعسم  رد  یعس  یناجنز : يریبش  هَّللا  ۀیآ 
قوثو دروم  هربخ  لها  لوق  رب  دامتعا  دیامن و  زارحا  هورم  افـص و  نیب  ار  یعـس  عوقو  دیاب  فّلکم  ریقح  رظن  هب  یناگیاپلگ : یفاص  هَّللا  ۀیآ 

. تسا یفاک  دشاب  سح  هب  دنتسم  هک 
لها تاقث  هربخ و  لهأ  نینمؤم  زا  ياهدع  دیدج  ياعسم  هب  تبـسن  دشاب و  هورم  افـص و  نیب  دیاب  یعـس  یلاعت ، همـسب  يدورهاش : هَّللا  ۀیآ 

هک دناهداد  تداهش  هربخ 
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163 ص :
هب نینچمه  هتفر و  ـالاب  هورم  فرط  هب  دوجوم  تاـمالع  زا  رتشیب  يرادـقم  ناـنیمطا  لوصح  طاـیتحا و  تهج  نکل  دـشابیم . نیلبجلا  نیب 

. دوب دهاوخ  يزجم  هَّللا  ءاشنا  و  افص ، فرط 
افـص و هوک  هک  دنک  ادیپ  نانیمطا  فّلکم  هچ  نانچ  دیدج ، ياعـسم  رد  یعـس  تسین و  يزجم  مّود  هقبط  رد  یعـس  ج . یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ 

اجنآ زا  یعـس  دراد ، دوجو  نآرب  درادـن ، ضراعم  هک  هربخ ، لهازا  هقث  تداهـش  هک  دوش  تباث  وا  يارب  ای  هتـشاد و  دادـتما  اجنآ  ات  هورم ،
رگا یلو  دوشیم . لکـشم  دودـصم ، ماکحا  يارجا  اـب  مارحازا ، ناـشجورخ  دـننادیم ، هک  یناـسک  تروص ، نیا  ریغ  رد  درادـن و  یعناـم 

مه دننک و  یعـس  دیدج  ياعـسم  زا  مه  ینعی  دنیامن ، عمج  دودصم ، ماکحا  هدرفم و  هرمع  لامعا  نیب  دیاب  دـندش ، مرحم  دنتـسنادیمن و 
. دننک حبذ  دودصم  ماکحا  ناونع  هب  دنفسوگ ، کی  ریصقت ، زا  لبق 

. تسا يزجم  دراد ، رارق  هورم  افص و  هوک  ود  نیب  هک  دیدج  ياعسم  رد  یعس  لاؤس ، ضرف  رد  ینادمه : يرون  هَّللا  ۀیآ 
هب اهنت  هورمو ، افـص  هوک  دـنیوگیم  نیعلّطم  هک  يروط  هب  درادـن و  لاکـشا  ًاعرـش  دـیدج  ياعـسم  زا  هدافتـسا  يزاریـش : مراکم  هَّللا  ۀـیآ 
رد هتشاد و  رارق  دیدج  ياعسم  رد  هک  ار  هوک  یناقوف  تمـسق  هک  دراد  همادا  فرط  ود  زا  هکلب  تسین ، دوشیم  هدهاشم  نآلا  هک  يرادقم 

هناخ ترایز  نیا ، رب  هفاضا  دوشیم . بوسحم  هورم  افص و  نیب  یعس  زین  دیدج  ياعسم  رد  یعـس  نیا  ربانب  دناهتـشادرب ؛ هتـشذگ  تاریمعت 
كرتی روسیملا ال  و  تسا ؛ میدق  ياعـسم  روسیم  دشابن ، نیلبج  نیب  دیدج  ياعـسم  هک  ضرف  هب  دوش و  لیطعت  دیابن  ینامز  چـیه  رد  ادـخ 

. روسعملاب

یعس ندرک  مک 

تقو ره  دنک  مامتا  ار  نآ  تسا  بجاو  دنک ، مک  ًاوهس  ار  یعس  رگا  م - [ 450]
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دیاب دراد  تقـشم  ای  دناوتیمن  رگا  دنک و  تعجارم  دـیاب  درادـن ، تقـشم  وا  يارب  هدرک و  تعجارم  دوخ  نطو  هب  رگا  دیایب (1) و  شدای 

هلأسم 845) کسانم ، .) دریگب بیان 
دریگب و رـس  زا  ار  یعـس  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا   (2) درواـیب ، درک  شومارف  ار  هیقب  درک و  یعـس  هبترم  کـی  زا  رتمک  رگا  م - [ 451]

طایتحا نکیل  دنک ، مامت  ار  یعـس  اجنامه  زا  تسا  زیاج  دناسرب ، هبترم  تفه  هب  درک  شومارف  رتشیب ، ای  هبترم  کی  ندرک  مامت  زا  دعب  رگا 
هلأسم 846) کسانم ، )(3) دریگب . رس  زا  دنک و  مامت  هدرکن ، مامت  ار  هبترم  راهچ  رگا  هک  تسا  نآ 

رد اًلثم  دیایب ؛ شدای  یعـس  نامز  نتـشذگ  زا  سپ  رگا  يوقا و  ربانب  رتشیب ، ای  دـشاب  هدرک  شومارف  طوش  کی  هچ  یناتـسیس : هَّللا  ۀـیآ  - 1
هک تسا  نآ  طایتحا  هدوب ، صقان  شجح  یعـس  دروآ  دای  هب  هجحيذ  ياهتنا  زا  سپ  ای  هدوب  صقان  شاهرمع  یعـس  دـیایب  شدای  تاـفرع 

تسا نآ  بجاو  طایتحا  دریگب و  بیان  دیاب  دراد ، تقـشم  ای  ددرگرب  دناوتن  رگا  دریگب و  رـس  زا  ار  یعـس  سپـس  دنک و  ناربج  ار  دوبمک 
لماک یعس  هداعا  نیب  دوبمک و  رادقم  كرادت  نیب  دیامن  عمج  مه  بیان  هک 

دشاب تالاوم  توف  زا  سپ  هک  یتروص  رد  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  - 2

دنچره دمآ ، شدای  تقو  ره  ار  یقاب  تسا  بجاو  هدوب ، مراهچ  طوش  زا  دعب  یشومارف و  يور  زا  یعس  دوبمک  رگا  و  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 3
بیان تسا  بجاو  دشاب  تخـس  كرادت  ای  دنک  كرادت  دناوتن  دوخ  هک  یتروص  رد  دیامن و  كرادت  دـشاب ، جـح  لامعا  تغارف  زا  دـعب 

رد دروآ و  اجب  لماک  یعـس  کی  ًاصخـش  هک  تسا  نیا  طایتحا  هدوب ، یـشومارف  يور  زا  مراـهچ و  طوش  زا  شیپ  شدوبمک  رگا  دریگب و 
. دریگب بیان  نآ  يراوشد  تروص 

تقو ره  ار  یقاـب  تسا  بجاو  هدوب ، مراـهچ  طوش  زا  دـعب  یـشومارف و  يور  زا  یعـس  دوبمک  هچناـنچ  ییوخ : هَّللا  ۀـیآ  يزیربت ، هَّللا  ۀـیآ 
هتـشاد تّقـشم  نآ  كرادت  ای  دنک  كرادت  دناوتن  دوخ  رگا  و  دیامن . كرادت  دـشاب ، جـح  لامعا  زا  تغارف  زا  دـعب  دـنچره  دـمآ ، شدای 

یعـس کی  مامت ، ای  ماـمتا  زا  هنع  بونم  همذ  غارف  ّتین  هب  بیاـن  هک  تسا  نیا  طاـیتحا  تروص  نیا  رد  دریگب و  بیاـن  تسا  بجاو  دـشاب 
دصق هب  لماک  یعس  کی  ًاصخش  هک  تسا  نیا  طایتحا  هدوب ، یشومارف  يور  زا  مراهچ و  طوش  زا  شیپ  شدوبمک  رگا  و  دروآاجب . لماک 

. دروآ اجب  مامتا  ای  مامت  زا  معا 
رـس زا  ار  یعـس  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـهد ، ماجنا  هک  درک  شومارف  ار  هیقب  درک و  یعـس  هبترم  کی  زا  رتمک  رگا  لضاف : هَّللا  ۀـیآ 

دشاب هدرک  شومارف  ار  هیقب  دشاب و  هداد  ماجنا  ار  هبترم  راهچ  زا  رتمک  رگا  تسا  روطنیمه  دریگب و 

http://www.ghaemiyeh.com


165 ص :

یعس رد  کش 

تسا و حیحـص  شیعـس  دـنکن و  انتعا  دـنک ، نآ  ندروآ  تسرُد  رد  کـش  يرود ، ره  زا  اـی  یعـس  زا  ندـش  غراـف  زا  دـعب  رگا  م - [ 452]
هلأسم 851) کسانم ، .) دنکن انتعا  دنک ، شیپ  ءزج  ندروآ  اجب  حیحص  رد  کش  دمآ ، تفر و  نیب  رد  رگا  روطنیمه 

رگا دـنکن و  انتعا  ُهن  تفه و  نیب  دـنک  کش  هکنیا  لثم  رتدایز ؛ ای  هدرک  دـمآ  تفر و  هعفد  تفه  هک  دـنک  کـش  هورم  رد  رگا  م - [ 453]
زا رتمک  هب  هک  یکش  ره  تسا  نینچمه  تسا و  لطاب  وا  یعس  ًارهاظ  رتمک ، ای  تسا  تفه  رود  نیا  هک  دنک  کش  هورم  هب  ندیـسر  زا  لبق 

هلأسم 852) کسانم ، .) اذکه راهچ و  ود و  ای  هس  کی و  نیب  کش  لثم  دریگب ؛ قلعت  تفه 
(1) ندروآ ، رب  يراذـگانب  تسین  دـیعب  هن ، ای  تسا  هدرک  یعـس  هک  درک  کش  دـعب  زور  دْرَوآ و  اـجب  يزور  رد  ار  فاوط  رگا  م - [ 454]

، تسا ندروآ (2)  رد  طایتحا  هچرگ 

: یناتـسیس هَّللا  ۀیآ  . تسا یعـس  نایتا  زامن و  فاوط و  هداعا  هب  طایتحا  اذل  تسین و  نشور  هلأسم  نیا  رد  ناشیا  ياوتف  ییوخ : هَّللا  ۀـیآ  - 1
نیا رد  هک  هتخادنا  ریخأت  ار  یعس  ًادمع  دهدب  لامتحا  رگم  تسین ، مزال  نآ  زامن  فاوط و  هداعا  یلو  تسا ، یعس  هب  نایتا  بجاو  طایتحا 

تسه مه  زامن  فاوط و  هداعا  بجاو  طایتحا  تروص 

نتخادـنا ریخأت  تسا ، كوکـشم  هک  يزیچ  رگا  لضاف : هَّللا  ۀـیآ  . تسا یعـس  هب  نایتا  زامن و  فاوط و  هداـعا  طوحا  يزیربت : هَّللا  ۀـیآ  - 2
، تسا كوکـشم  هک  يزیچ  رگا  تسا و  ندروآ  رد  بحتـسم  طایتحا  هچرگا  ندروآ ، رب  يرازگانب  تسین  دـیعب  تسا ، رذـع  نودـب  یعس 

دوشن كرت  طایتحا  نیا  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . تسین هدش  هدروآ  هکنیا  رب  يرازگانب  يارب  یهجو  تروص  نیا  رد  دشاب . رذع  اب  ریخأت 
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. دنک یعس  تسین  مزال  تروص  نیا  رد  هک  دنک  کش  ریصقت  زا  دعب  هکنآ  رگم 

هلأسم 853) کسانم ، )
دـش و غراف  لمع  زا  هکنآ  زا  دـعب  دـنک  کـش  رگا  دنکن (1) و  انتعا  ریـصقت ، زا  دـعب  اهدـمآ  تفر و  ددـع  رد  دـنک  کش  رگا  م - [ 455]

صقن لامتحا  هچنآ  هک  تسا  نآ  طاـیتحا   (2) تسین ، لاکـشا  زا  یلاخ  کش  هب  ندرکن  انتعا  مامتا و  رب  يراذـگانب  نوچ  دـش ، فرـصنم 
ددرگرب و هک  ار ، یعس  تسا  هدرک  كرت  یتجاح  يارب  ًادمع  هک  دشاب  نیا  رد  نتشاذگ  صقان  رد  کش  رگا  ًاصوصخ  دنک  مامتا  دهدیم 

کـسانم .) دـنکن انتعا  هدـشن  صقان  دـنادیم  دراد و  هدایز  رد  کش  رگا  تسین (3) و  دـیعب  مامتا  بوجو  تروص  نیا  رد  هک  دـنک  ماـمتا 
هلأسم 850)

دنک هدایز  رد  کش  لمع  زا  غارف  زا  دعب  رگا  تسا  روطنیمه  هصیقن و  رد  کش  هچ  دنک و  هدایز  رد  کش  هچ  لضاف : هَّللا  ۀیآ  - 1

هک تسانیارهظا  ییوخ : هَّللا  ۀـیآ  يزیربت ، هَّللا  ۀـیآ  . تسا حیحـص  شلمع  دـنکن و  کش  هب  انتعا  يرون : مراکم ، تجهب ، ماظع  تاـیآ  - 2
ربانب دهدب ، ار  اهنآ  ندوب  دایز  لامتحا  رگا  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  . دنکیم لطاب  ار  یعـس  طاوشا  ددع  رد  کش  دوش و  انتعا  کش  نیا  هب  دیاب 

تسا و لطاب  یعس  دشاب  تالاوم  ندروخ  مه  هب  زا  لبق  وا  کش  هک  یتروص  رد  دهدیم  ار  اهنآ  ندوب  مک  لامتحا  رگا  دراذگب و  تحص 
نآ ددع  رد  کش  یعـس ، زا  ندش  فرـصنم  زا  دعب  رگا  یناگیاپلگ : هَّللا  ۀیآ  یفاص ، هَّللا  ۀـیآ  . تسا لطاب  زین  دـشاب  دـعب  رگا  طایتحا  ربانب 

تسا نآ  طایتحا  هدرک ، یعـس  هبترم  تفه  زا  رتمک  هک  دهدیم  لامتحا  رگا  نکیل  تسا ، حیحـص  شیعـس  دنکن و  انتعا  کش  نآ  هب  دنک 
ص 297) عجارملاءارآ ، .) دنک یعس  هرابود  هک 

دنکن انتعا  کش  نیا  هب  هداد ، نایاپ  ار  نآ  رهاظ ، هب  هدش و  فرصنم  لمع  زا  رگا  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 3
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یعس ماکحا 

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  م - [ 456]
تیافک يوقا  هچرگا  دـنک ، هداـعا  ار  یعـس (1)  هک  تسا  نآ  طایتحا  هدومن ، یعـس  هبترم  هدراـهچ  هجیتن  رد  هدرک و  باـسح  هبترم  کـی 

هلأسم 854) کسانم ، .) تسا یعس  نامه 
کسانم م 847) .) مارحا هطساو  هب  دوب  هدش  مارح  هچنآ  وا  رب  دوشیمن  لالح  یعس ، ندرک  مامت  اب  م - [ 457]

ار یعـس  هک  دنک  طایتحا  وحن  نیا  هب  دـناوتیم  هدوب ، طوش  تفه  زا  شیب  وا  فاوط  هک  دوش  هجوتم  یعـس  يانثا  رد  هک  یـسک  م - [ 458]
دـنک و هداعا  ار  یعـس  زامن و  فاوط و  طوش ، ات 14  هدنامیقاب  رادقم  فاوط و  دـیاز  طوش  نیب  هیفرع  تالاوم  توف  زا  دـعب  دـیامن و  مامت 

کسانم س 857) .) دیامن ریصقت  دعب 
نآ يذاحم  ای  هدرک  عطق  هک  هطقن  نامه  زا  ار  یعـس  دـیاب  دـش  فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  بآ  ندیـشون  يارب  یعـس  يانثا  رد  رگا  م - [ 459]

یعنام دـهد  همادا  ار  یعـس  بآ  ندیـشون  زا  سپ  دورب  ندروخ  بآ  لـحم  فرط  هب  نآ  تین  اـب  یعـس و  عطق  نودـب  رگا  یلو  دـهد  همادا 
س 860) کسانم ، .) درادن

ناشدوخ دیاب  ار  یعس  دنریگب  بئان  فاوط  يارب  دنتسه  روبجم  هک  یضیاح  نانز  تسین  دجسم  یعـس  لحم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  م - [ 460]
کسانم س 862) .) دنهد ماجنا  دروآ  اج  هب  ار  زامن  فاوط و  بیان ، هک  نیا  زا  سپ 

« رّصقم  » رگا تسا و  حیحص  شیعسهدوب  رصاق »  » لهاجرگا یناتـسیس : هَّللاۀیآ  . تسا حیحـص  یعـس  ياهنماخ : هَّللا  ۀیآ  تجهب ، هَّللا  ۀیآ  - 1
دوشن كرت  طایتحا  نیا  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . دراد لاکشا  شتّحص  هدوب 
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روـبع لـحم  رد  یعـس  رگا  هدـش ، کـیکفت  مه  زا  اـهخرچ  تکرح  هژیو  لـحم  تشگرب و  تفر و  ریـسم  هک  رـضاح  ناـمز  رد  م - [ 461]

کسانم س 865) .) دوش نارگید  محازم  دیابن  یلو  درادن ، لاکشا  دیامن  یعس  ناگدننک  یعس  ریاس  تهج  فالخرب  ای  و  اهخرچ ،
کسانم س 871) )(1) تسا . یعس  نالطب  بجوم  طایتحا  ربانب  اًلهج ، یعس  رد  يدایز  م - [ 462]

هب هک  ار  يرادـقم  ددرگرب و  هدوب  مزال  هلوره  هک  نیا  ناـمگ  هب  هلوره  ناـکم  زا  نتـشذگ  زا  دـعب  یعـس ، لاـح  رد  یـسک  رگا  م - [ 463]
هب یعـس ، لاح  رد  هک  یـصخش  م - [ 464  ] (2) کسانم س 866 ) .) دراد لاکـشا  شیعـس  دـنک  رارکت  هلوره  اب  هدرک  ریـس  يداع  تروص 

لاکشا شیعس  هدرک  یط  ار  تفاسم  نامه  ًاددجم  هجوت  نودب  هتشگیم و  رب  بقع  هب  یهاگ  یعس ، نیح  رد  دوخ  ناهارمه  لرتنک  تهج 
کسانم س 877) )(3) دنک . هداعا  ار  یعس  دیاب  دراد و 

اب دناوتیم  رگا  درادن ، یلام  نکمت  نکیل  دنک  یعـس  یعـسم  رد  یلومعم  ياهخرچ  رد  ندش  راوس  نودب  دناوتیمن  هک  یـسک  م - [ 465]
راک رد  جرح  تقـشم و  هک  نآ  رگم  تسین  حیحـص  هبانتـسا  دـنک و  یعـس  شدوخ  دـیاب  ضرق  ای  يزیچ  شورف  اـب  ول  دـنک و  یعـس  خرچ 

کسانم س 872) .) دشاب

تسا حیحص  وا  یعس  دراد و  ار  يوهس  يدایز  مکح  مراکم : یناگیاپلگ ، یفاص ، ياهنماخ ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 1

هداعا هچ  رگا  درادن  لاکشا  رهظا  ربانب  ییوخ : هَّللا  ۀیآ  . درادن لاکشا  مراکم : لضاف ، یفاص ، یناگیاپلگ ، يزیربت ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 2
وا رب  يزیچ  تسا و  تسرد  وا  یعـس  روکذم  ضرف  رد  یلو  دنک  نینچ  دیابن  رایتخا  لاح  رد  ياهنماخ : هَّللا  ۀـیآ  . تسا طایتحا  قباطم  یعس 

تسا یعس  هداعا  مامتا و  رد  طایتحا  هچرگا  تسین .

یعس دصق  هب  ار  یفاضا  رادقم  ای  دشاب  رصاق  لهاج  هک  نیارگم  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  . درادن لاکشا  مراکم : ییوخ ، يزیربت ، ماظع  تایآ  - 3
دهدن ماجنا 
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هداعا ار  یعـس  دیاب  دراد (1) و  لاکـشا  وا  یعـس  هداد  ماجنا  لماک  یعـس  کی  ادـتبا  زا  هدرک و  اهر  ار  دوخ  یعـس  یـسک  رگا  م - [ 466]

کسانم س 873) .) دنک
لاؤس دیدج  تاءاتفتسا  کسانم ، .) دنشاب رادیب (2)  یعـس  لاح  رد  دیاب  دـنیامنیم  یعـس  نآ  لاثما  خرچ و  يور  رب  هک  يدارفا  م - [ 467]

(19

زاوج هب  داقتعا  ضرف  رد  ییوخ : هَّللا  ۀـیآ  . درادـن لاکـشا  يرون : مراکم ، یناگیاپلگ ، یفاص ، لضاف ، ياهنماخ ، يزیربت ، ماـظع  تاـیآ  - 1
لاکشا دشاب  نآ  زا  لبق  رگا  تسا و  حیحص  دشاب  هتفرگ  رس  زا  ار  یعـس  هیفرع  تالاوم  تاوف  زا  سپ  رگا  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  . درادن یعنام 

تسا حیحص  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  رصاق  لهاج  هک  نآ  رگم  دراد 

هک تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  يزیربت : هَّللا  ۀـیآ  . درادـن یلاکـشا  دـشاب ، هدرک  تین  یعـس  يادـتبا  رد  هک  یتروص  رد  مراـکم : هَّللا  ۀـیآ  - 2
رگا دنک و  هداعا  ار  یقبام  هتفر  باوخ  مراهچ  طوش  زا  دعب  رگا  لضاف : هَّللا  ۀیآ  . دـنک هداعا  هتفر  باوخ  هک  ار  رادـقم  نآ  و  دورن . باوخ 

دنک هداعا  هدوب  باوخ  رد  هک  ار  يرادقم  نآ  يرون : هَّللا  ۀیآ  . دنک هداعا  ار  یعس  هدوب  نآ  زا  لبق 
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7
أ

نآ ماکحا  ضعب  ریصقت و  ای  قلح 

هراشا

(1) تسا . ریصقت  ای  قلح  هدرفم  هرمع  تابجاو  زا  مجنپ 
ار شیر  ای  براش  ای  رـس  يوم  زا  يردق  ای  اهنخان  زا  يردـق  ینعی  دـنک ، ریـصقتای  قلح  درک  یعـس  هکنآ  زا  دـعب  تسا  بجاو  م - [ 468]

طاـیتحا قـفاوم  هـکلب  دـنزب ، يردـق  يوـم  زا  دـنکن (2) و  نخاـن  ندز  هـب  اـفتکا  هـک  تـسا  نآ  رتـهب  دـشارتب و  ار  دوـخ  رــس  اـی  دــنزب و 
هلأسم 888) کسانم ، .) تسا

لغب و ریز  يوم  ندرک  هاتوک  هب  افتکا  دشاب و  ياهلیسو  ره  هب  تسا  ندرک  هاتوک  نازیم  هکلب  تسین  یفاک  وم  ندنک  ریصقت ، رد  م - [ 469]
هلأسم 894) کسانم ، )(4) تسا . رس  يوم  ای  براش  ای  شیر  ندیچ  ای  نخان  نتفرگ  ریصقت ، رد  طوحا (3)  تسا و  لکشم  نآ  وحن 

ندش لطاب  بجوم  دنک  ایر  رگا  دروایب و  ادخ  تعاطا  ریغ  دـصق  زا  یلاخ  كاپ و  تین  اب  دـیاب  تسا و  تادابع  زا  زین  لمع  نیا  م - [ 470]
هلأسم 889) کسانم ، .) دنک ناربج  هکنآ  رگم  دوشیم  شاهرمع 

تسا لضفا  ریصفت  زا  قلح  هدرفم ، هرمع  رد  - 1

تسا بجاو  طایتحا  هکلب  مراکم : یناتسیس ، هَّللاۀیآ  - 2

دنکن ءافتکا  نخان  نتفرگ  هب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  لضاف : هَّللا  ۀیآ  . تسا يوقا  یناگیاپلگ : هَّللا  ۀیآ  یفاص ، هَّللا  ۀیآ  - 3

دوش هعجارم  لبق  هلأسم  هب  - 4
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رد رگا  هن ، ای  تسا  حیحص  مدرک  هک  يریصقت  ایآ  هک  داتفا  کش  هب  سپس  و  درک ، ریصقت  عتمت  هرمع  رد  یعس  زا  دعب  هک  یـسک  [- 471]

کسانم س 896) .) دنکن ءانتعا  دوخ  کش  هب  (1) و  درادن . لاکشا  هدوب ، تفتلم  هلأسم و  هب  ملاع  لمع ، لاح 
دیامن ریصقت  دیاب  داد ، ماجنا  ار  ءاسن  فاوط  دومن و  كرت  نایسن  لهج و  يور  زا  ای  ًادمع  ار  ریـصقت  یـسک  رگا  هدرفم ، هرمع  رد  [- 472]

(898 س 908 - کسانم ، .) طوحألا یلع  تسین  لهج  ملع و  وهس و  دمع و  روص  نیب  یقرف  دیامن (2) و  هداعا  ار  ءاسن  فاوط  و 
هعیـش يرگید  تسین  مزـال  دـنک و  ریـصقت  يرگید  طـسوت  دـناوتیم  هـکلب  دـهد  ماـجنا  دوـخ  تـسد  هـب  ار  ریـصقت  تـسین  مزـال  [- 473]

کسانم س 899) .) دشاب
دناوتیم یلو  دشارتب  ار  وا  رـس  دنک  ریـصقت  ای  قلح  شدوخ  هکنیا  زا  لبق  دناوتیمن  دیامن ، قلح  ار  يرگید  دهاوخب  هک  یـسک  م - [ 474]

، کسانم )(3) ریـصقت . يارب  ولو  تسین  زیاج  مارحا  زا  ندـش  جراخ  زا  لبق  زین  يرگید  يوم  هلازا  دریگب و  ریـصقت  يارب  ار  يرگید  نخاـن 
هلأسم 1146)

زا دـعب  دـیاب  یلو  تسین ، وا  رب  يزیچ  درک  ریـصقت  نآ  زامن  فاوط و  زا  دـعب  هلأسم ، نتـسنادن  اـی  یـشومارف  يور  زا  هک  یـسک  م - [ 475]
کسانم س 901) .) ددرگ جراخ  مارحا  زا  ات  دیامن  هداعا  ار  ریصقت  یعس ،

هداد ماجنا  لطاب  ای  هدادن  ماجنا  ار  هدرفم  هرمع  قلح  ای  ریصقت  هک  یسک  م - [ 476]

لاح ره  هب  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  . دنکن انتعا  دـهدب ، ار  لمع  لاحرد  تافتلالامتحاهک  یتروص  رد  ییوخ : ياهنماخ ، يزیربت ، ماظعتایآ  - 1
درادن لاکشا 

بجاو طایتحا  ربانب  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 2

هَّللا ۀـیآ  . دریگ ماـجنا  تسا  مارح  ریغ  رب  هک  یلعف  اـب  دـنچ  ره  دوـش ، لـالحا  بجوـم  عـقاو و  ریـصقت  تسین  دـیعب  و  تـجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 3
دشابیمن زین  يزجم  و  یناتسیس :
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جراخ هدرفم  هرمع  مارحا  زا  قلح  ای  ریـصقت  اب  دـیاب  تسا و  لطاب  شمارحا  هدـش ، مرحم  يرگید  هدرفم  هرمع  اـی  عتمت  هرمع  يارب  تسا و 

کسانم س 897) .) يوهس ای  دشاب  يدمع  نآ  نداد  ماجنا  لطاب  ای  ریصقت و  قلح و  كرت  هک  تسین  یقرف  مکح  نیا  رد  دوش و 
ره رد  دـناوتیم  زین  تقو  تعـسو  رد  هکلب  دـهد ، ماجنا  یعـس  زا  سپ  هلـصافالب  تسین  مزـال  ار  هدرفم  هرمع  ریـصقت  اـی  قلح و  م - [ 477]
اج نامه  رد  هدـمآ ، شدای  نطو  رد  هدرک و  شومارف  ار  هدرفم  هرمع  ریـصقت  ای  قلح  هک  یـسک  نیاربانب  دـهد . ماـجنا  تساوخ  هک  ییاـج 

بئاـن دراد ، تقـشم  اـی  ددرگرب  ءاـسن  فاوـط  يارب  دـناوتیمن  رگا  (1) و  دـنک . هداـعا  ار  ءاـسن  فاوط  دـیاب  یلو  هدومن  ریـصقت  اـی  قلح 
کسانم س 898) .) دریگب

كرادت ار  یعـس  دیاب  دنک ، ریـصقت  لاح  نیا  اب  دشاب و  لطاب  شیعـس  ای  دهد ، ماجنا  صقان  ار  نآ  ای  دـنک ، كرت  ار  یعـس  رگا  م - [ 478]
(906 کسانم س 882 - )(2) تسا . هدش  جراخ  مارحا  زا  ریصقت  ای  قلح  نیا  اب  دنک و 

: دناوخب ار  اعد  نیا  دنک و  ادتبا  رس  شیپ  تسار  بناج  زا  تسا  بحتسم  قلح  رد  م - [ 479]
«. ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ًارُون  ٍةَْرعَش  ِّلُِکب  ینِطْعأ  َّمُهَّللأ  »

کسانم م 1171) )

تسا يزجم  هتشاد  مدقم  لهج  ای  نایسن  ای  ترورض  تهج  هب  ریصقت  زا  لبق  ار  ءاسن  فاوط  رگا  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 1

هداعا ار  قلح  ای  ریصقت  طایتحا  ربانب  لضاف : یناتـسیس ، هَّللا  ۀیآ  . دیامن هداعا  ار  قلح  ای  ریـصقت  هدشن و  جراخ  مارحا  زا  ییوخ : هَّللا  ۀیآ  - 2
یعس زا  سپ  ار  ریصقت  دیاب  طایتحا  ربانب  اًلهج  ای  ًاوهس  ولو  هدرک  ریصقت  یعس  ءانثا  رد  رگا  یناگیاپلگ : یفاص ، تجهب ، ماظع  تایآ  . دیامن

دنک هداعا  یعس  زا  سپ  دیاب  هدومن  ریصقت  یعس  ءانثا  رد  رگا  يزیربت : هَّللا  ۀیآ  . دنک هداعا 
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نآ زامن  ءاسن و  فاوط 

تسا نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  هدرفم  هرمع  تابجاو  زا  متفه  مشش و 
تین رد  رگم  یتوافت ، چـیه  نودـب  تشذـگ  نآ  زامن  هرمع و  فاوط  رد  هک  تسا  وحن  نامه  هب  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  تیفیک  م - [ 480]

کسانم م 1174) .) دروآیم اج  هب  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  ّتین  هب  هک 
لیلد ره  هب  ای  یـشومارف و  تهج  هب  رگا  دروآ و  اج  هب  ندیـشارت  رـس  ای  ریـصقت و  زا  دـعب  دـیاب  هدرفم  هرمع  رد  ار  ءاسن  فاوط  م - [ 481]

هک نیا  لثم  دهد  ماجنا  ار  نآ  دناوتیمن  شدوخ  رگا  دنک (1) و  هداعا  ار  نآ  ندیشارترس  ای  ریصقت  زا  دعب  دیاب  درک  مدقم  ار  نآ  يرگید 
(898 - 181 کسانم س 1209 - .) دریگب بئان  فاوط  يارب  دیاب  هتشگرب  نطو  هب 

دیاب داد ، ماـجنا  ار  ءاـسن  فاوط  دومن و  كرت  نایـسن  لـهج و  يور  زا  اـی  ًادـمع  ار  قلح  اـی  ریـصقت  هدرفم  هرمع  رد  هک  یـسک  م - [ 482]
يارب دـیامن و  قلح  ای  ریـصقت  اجنامه  رد  دـناوتیم  هتـشگرب ، نطو  هب  هچناـنچ  دـنک (2) و  هداعا  ار  ءاسن  فاوط  هدومن و  قلح  اـی  ریـصقت 

کسانم س 898) .) دریگب بئان  تعجارمزا  نتشادن  نکمت  تروص  رد  ءاسن  فاوط 
مامت يارب  ءاسن  فاوط  کی  دشاب  هدرکن  ءاسن  فاوط  مادک  چـیه  رد  دـشاب و  هدروآ  ياجب  هدرفم  هرمع  نیدـنچ  یـصخش  رگا  م - [ 483]

کسانم م 1203) )(3) دنکیم . تیافک  اهنآ 
کسانم )(4) دهد . ماجنا  هنع  بونم  تین  هب  دناوتیم  هچرگ  دنک ، همذـلایفام  تین  ءاسن ، فاوط  رد  بیان  هک  تسا  نآ  طایتحا  م - [ 484]

م 1404)

تسا يزجم  هتشاد  مدقم  نایسن  ای  لهج  ای  ترورض  تهج  هبار  ءاسن  فاوط  رگا  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 1

تشذگ لبق  هلأسم  رد  تجهب  هَّللا  ۀیآ  رظن  - 2

ربانب لضاف : یناتـسیس ، تهجب ، ماظع  تایآ  . دراد زاین  لقتـسم  ءاسن  فاوط  مارحا ، ره  یفاص : ییوخ ، ياهنماخ ، يزیربت ، ماـظع  تاـیآ  - 3
تسازاینءاسنفاوط کی  مادک  ره  يارب  طایتحا ،

ّتین هب  دـیاب  ار  ءاسن  فاوط  یناگیاپلگ : هَّللا  ۀـیآ  یفاص ، هَّللا  ۀـیآ  . دـهد ماجنا  هنع  بونم  ّتین  هب  یناتـسیس : هَّللا  ۀـیآ  ییوخ ، هَّللا  ۀـیآ  - 4
دوش ماجنا  هنعبونم  تین  هب  ءاسن  فاوط  لضاف : هَّللا  ۀیآ  (. م 2057 لئاسملا ، حیضوت  ) دروآاجب هنع  بونم 
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ناونع هک  دنادن  دنچ  ره  تسا  حیحـص  وا  فاوط  دهد  ماجنا  ار  تسا  بجاو  ریـصقت  ای  قلح  زا  سپ  هک  یفاوط  دنک  دـصق  رگا  م - [ 485]

کسانم س .) تسا لاجر  فاوط  نزرب  بجاو  فاوط  دنک  روصت  هک  نیا  لثم  دراد  يرگید  ناونع  دـنک  لایخ  هکلب  تسا  ءاسن  فاوط  نآ 
(1208

اب مراهچ (2)  طوش  زا  سپ  رگا  یلو  تسا ، یقاب  رسمه  زا  عاتمتسا  قلطم (1)  تمرح  هدادن ، ماجنا  ار  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  ات  م - [ 486]
(1211 کسانم س 1205 - .) درادن هرافک  دنک  هعقاوم  شرسمه 

دهد ماجنا  ار  ءاسن  فاوط  دیاب  هتـشادن  ءاسن  فاوط  بوجو  هب  تافتلا  رگا  هن ، ای  هداد  ماجنا  ار  ءاسن  فاوط  هک  دـنک  کش  رگا  م - [ 487]
کسانم س 1210) .) تسین توق  زا  یلاخ  هکلب  طوحألا (4)  یلع  تافتلا  تروص  رد  تسا  نینچمه  (3) و 

هدنز ات  تسا  بجاو  وا  رب  دوشیمن و  لالح  وا  يارب  رـسمه  زا  عاتمتـسا  دـنک  كرت  ار  ءاسن  فاوط  رگا  هرمع  ای  جـح  رد  بئان  م - [ 488]
کسانم س 1215) دریگب (5)( بئان  دناوتیمن  رگا  دهد و  ماجنا  ار  نآ  شدوخ  تسا 

بجاو طایتحا  ربانب  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 1

ربانب مجنپ  طوش  ماـمتا  زا  لـبق  یلو  درادـن  هراـفک  مجنپ  طوش  زا  دـعب  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  . مجنپ طوش  زا  سپ  ییوخ : يزیربت ، هَّللا  ۀـیآ  - 2
دراد هرافک  طایتحا 

بجاو طایتحا  ربانب  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . دنکن ءانتعا  نآ  هب  درک  کش  هجوزاب  هعقاوم  زا  دعب  رگا  ییوخ : يزیربت ، هَّللا  ۀیآ  - 3

تسین بجاو  طایتحا  نیا  یناگیاپلگ : مراکم ، یفاص ، ماظع  تایآ  - 4

اجب شاهکرت  زا  نآ  ياضق  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دـنک ، توف  دـنکن و  كرادـت  هچ  نانچ  و  لـضاف : ییوخ ، تجهب ، ماـظع  تاـیآ  - 5
دوش هدروآ 
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حیحـص وا  دیدج  مارحا  دوش  مرحم  جح  ای  هدرفم  ای  عتمت  هرمع  يارب  دـنک و  كرت  جـح  ای  هدرفم  هرمع  رد  ار  ءاسن  فاوط  رگا  م - [ 489]

(1) دنکیم . تیافک  نآ  زا  مود  مارحا  ءاسن  فاوط  دنکن ، كرادت  ار  ءاسن  فاوط  هچ  نانچ  تسا و 

جح هرمع و  تارافک  حبذ  ناکم 

رس هکم  رد  ار  نآ  ریغ  ای  دنفـسوگ  هک  تسا  نآ  بجاو (2)  طایتحا  دیـص  زا  ریغ  رد  تسا ، هدرک  هرمعرد  هک  ییاهریـصقت  رد  م - [ 490]
. دهدب هقدص  دـشکب و  دوخ  لحمرد  دوخ  لحم  هب  تشگرب  رد  ار  نآ  درک  كرت  رگا  دربب و  رـس  انم  رد  درک  ریـصقت  جـح  رد  رگا  دربب و 
هرمع م يواتفلا  عماج  - 1354 کسانم م 1317 - .) تسا ینم  هدوب  جـحرد  رگا  هکم و  نآ  نتـشک  ياج  دوب  هرمع  رد  رگا  دیـص  هرافکو 

(492

تارافک رد  ینابرق  طئارش  ندوبن  ربتعم 

دنک ینابرق  دیاب  ریـصقت  هرافک  يارب  هک  یناویح  رد  کی  چیه  دنک ، حبذ  دیاب  عتمت  جح  رد  هک  تسا  يْدَه  يارب  هک  یطیارـش  م - [ 491]
کسانم م 1327) )(3) دنک . ینابرق  هرافک  يارب  ار  بویعم  یصخ و  دنفسوگ  دناوتیم  سپ  تسین  ربتعم 

ناسنا رب  رگید  زیچ  ای  هرافک  يارب  هک  ییاهيْدَه  زا  عتمت ، يْدَه  زا  ریغ  م - [ 492]

، تجهب ماظع  تایآ  . دراد زاـین  لقتـسم  ءاـسن  فاوط  مادـک  ره  دـنکیمن و  تیاـفک  یفاـص : ییوخ ، ياهنماـخ ، يزیربت ، ماـظع  تاـیآ  - 1
دنکیمن تیافک  طایتحا  ربانب  لضاف : یناتسیس ،

ار هرمع  مارحا  رد  تارافک  تسا  بجاو  یناگیاپلگ : یفاص ، هَّللا  ۀیآ   ... بحتسم طایتحا  ییوخ : يزیربت ، تجهب ، مراکم ، ماظع  تایآ  - 2
دنک حبذ  دوخ  نطو  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  دوشیمن  نمؤم  يارقف  فرص  نآ  تشوگ  هک  اًلعف  لضاف : هَّللا  ۀیآ  ...

دوش تاعارم  زین  هرافک  رد  طیارش  نآ  هک  تسا  نیا  طایتحا  دنچ  ره  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 3
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کسانم م .) دروخب تسا  زیاج  یبابحتـسا  یناـبرق  زا  اـما  دروخب (1) و  اهنآ  تشوگ  زا  هدـنهد  هرافک  صخـش  دـناوتیمن  دوشیم ، بجاو 

(1328

تارافک فرصم 

کسانم م 1329) )(2) دنتسه . نیکاسم  ارقف و  تارافک : فرصم  م - [ 493]
کسانم م 1353) ) دومن فرصم  تسا  بجاو  هدنهد  هرافک  رب  اهنآ  هقفن  هک  یئارقف  يارب  ناوتیمن  ار  تارافک  م - [ 494]

هنیدم هکم و  رد  مامت  رصق و  نیب  رییخت 

مارحلا دجسم  هب  صاصتخا (3)  هنیدم  هکم و  رد  مامتا  رصق و  نیب  رییخت  م - [ 495]

هَّللا ۀیآ  . دریگب هدهع  هب  ارقف  يارب  ار  نآ  تمیق  دروخب و  شدوخ  ار  نآ  زا  يرادقم  هک  درادن  یبیع  ییوخ : هَّللا  ۀـیآ  يزیربت ، هَّللا  ۀـیآ  - 1
ار يرادقم  تمیق  هک  تسا  نیا  طایتحا  دروخ  رگا  دروخن و  نآ  زا  هدنهد  هرافک  دوخ  هک  تسا  نیا  طایتحا  و  لضاف : هَّللا  ۀـیآ  یناتـسیس ،

( دنروخن نآ  زا  دنتسین  ریقف  رگا  زین  وا  ناکیدزن  و  دنیامرفیم : هفاضا  لضاف  هَّللاۀیآ  و  .) دهدب هقدص  ارقف  هب  هدروخ  هک 

هکنیا رگم  دنـشاب  نمؤم  بجاو  طایتحا  هب  هکلب  ناملـسم  دیاب  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  . دنـشاب نمؤم  دیاب  ییوخ : هَّللا  ۀـیآ  يزیربت ، هَّللا  ۀـیآ  - 2
هدنهدرگایلب تسا . دیس  ریغ  نمؤم  ریقف  هراّفک ، فرصم  لضاف : هَّللاۀیآ  . داد یبصان  ریغ  يافعض  هب  ناوتیم  هک  دوشن  ادیپ  قحتـسم  نمؤم 

تسا نآ  طایتحا  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . تسا طایتحا  قباطم  نتم  یناگیاپلگ : هَّللا  ۀیآ  . دهدب ریقف  دّیس  هب  ار  دوخ  هراّفک  دناوتیم  دشاب  دیـس  نآ 
دوشن هداد  تاداس  هب  تاداس  ریغ  هرافک  هک 

نیا رد  طایتحا  دناوخب و  مامت  ار  شزامن  هلآ و ...  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دجسم  مارحلا و  دجسم  رد  دناوتیم  رفاسم  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 3
زامن هدـش  هفاضا  دـجاسم  نیا  هب  دـعب  هدوبن و  دجـسم  نیا  زج و  لّوا  هک  ییاـج  رد  دـهاوخب  رگا  یلو  دـناوخب  هتـسکش  ار  زاـمن  هک  تسا 

. دناوخب هتسکش  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دناوخب ،
س 129. تائاتفتسا ، دناوخب . مامت  رصق و  دناوتیم  میدق  هنیدم  هکم و  همه  رد  يزیربت : هَّللا  ۀیآ 

مامت ار  زامن  هنیدـم  هکم و  رهـش  ود  یمامت  رد  دـناوتیم  يرون : مراکم ، یناگیاپلگ ، لـضاف ، یفاـص ، یناتـسیس ، ياهنماـخ ، ماـظع  تاـیآ 
. درادن یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  هب  صاصتخا  دناوخب و 

دیق . ] هلأسم 925 نیحلاصلا ، جاهنم  تسا . يراج  هنیدم  هکم و  یمیدق  رهـش  رد  مکح  نیا  هکلب  درادـن ، صاصتخا  ًارهاظ  ییوخ : هَّللا  ۀـیآ 
[ تسا روکذم  کسانم  ضعب  رد  تائاتفتسا و  رد  هکلب  تسین  جاهنم  رد  یمیدق 
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دجسم هدش  هداد  هعـسوت  ياهاج  رد  درادن و  یلـصا  دجـسم  هب  صاصتخا  یلب  تسین  يراج  هنیدم  هکم و  مامت  رد  دراد و  یبنلا  دجـسم  و 

روطنامه دناوخب  مامت  ار  زامن  دناوتیم  رفاسم  یلعف  دجسم  مامت  رد  سپ  تسا  یلصا  دجـسم  رب  راصتقا  طایتحا ، دنچره  تسا ، يراج  مه 
کسانم م 1316) .) دناوخب هتسکش  دناوتیم  هک 
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هقرفتم لئاسم 

دنوش جراخ  اجنآ  زا  دیابن  نینمؤم  دـش  دـقعنم  تعامج  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  ای  مارحلا  دجـسم  رد  هک  یتقو  م - [ 496]
کسانم م 1313) .) دنناوخب زامن  تعامج  هب  نیملسم  ریاس  اب  دیاب  دننک و  فلخت  تعامج  زا  دیابن  (1) و 

(1339 کسانم م 1313 - )(2) درادن . هداعا  هب  زاین  تسا و  حیحص  دوشیم  هدناوخ  ننست  لها  تعامج  اب  هک  يزامن  م - [ 497]
دجاسم رد  نیملسم  ریاس  تعامج  رد  دنناوتیم  دنناوخب (3) و  تعامج  هب  ار  زامن  دیابن  لته  هناخرفاسم و  رد  هنیدم  هکم و  رد  م - [ 498]

. دنناوخب تعامج  هب  ار  زامن  دننک و  تکرش 
زامن تشپ  هب  نآ ، رد  هک  نیا  لثم  دـشاب  قفاوم  مه  ننـست  لها  رظن  اب  تسین  مولعم  رگا  دوش  هدـناوخ  ننـست  لها  اب  هک  يزاـمن  م - [ 499]

ای دوش و  هدجس  ولج  فص  نارازگ 

درادن یعنام  درک  باجیا  یترورض  رگاو  دنوشن  جراخ  دنرادن  يرورض  راک  رگا  یفاص : تجهب ، هَّللا  ۀیآ  - 1

ثیدح وحن  هب  دوشیمن  رگاو  دنک  تئارق  هتسهآ  دوخ  يارب  ار  هروس  دمح و  هک  یتروص  رد  یناتـسیس : يزیربت ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 2
ریغ رد  تـسا و  يزجم  دـشاب  ترورـض  رگا  یناـگیاپلگ : هَّللا  ۀـیآ  . دـنک هداـعا  ار  نآ  دـیاب  غارف  زا  دـعب  هـعمج  زاـمن  رد  دـناوخب و  سفن 

دشاب ترورض  رگا  یفاص : هَّللا  ۀیآ  . دنک هداعا  لماک  طیارـش  اب  ار  زامن  نکمت ، اب  نکل  تسا ، بوخ  نانآ  تعامج  رد  تکرـش  ترورض ،
تسا طایتحا  قفاوم  نآ  هداعا  هچرگ  دشاب  هعیش  زا  ماهتا  عفد  اهنآ و  بولق  فیلأت  بجوم  ای 

هیقتول هیقت و  فالخ  هک  یتروص  رد  لضاف : هَّللا  ۀـیآدشاب  هتـشاد  هدـسفم  هک  یتروص  رد  یناـگیاپلگ : یفاـص ، تجهب ، ماـظع  تاـیآ  - 3
دشاب هیقت  فالخ  هک  یتروص  رد  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  . دشاب یتارادم 
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کسانم م 1339) .) دنک هداعا  ار  زامن  نآ  دیاب  دوشن  تاعارم  دننادیم  مزال  نانآ  هک  يوحن  هب  فوفص  لاصتا 

ياهرئاد تروـص  هب  رگا  زین  نیرئاز  تسا  لکـش  ياهرئاد  نآ  ياـهفص  هک  مارحلا  دجـسم  رد  ننـست  لـها  تعاـمج  زاـمن  رد  م - [ 500]
کسانم س 1336) )(1) درادن . هداعا  هب  زاین  دنتسیاب 

ربتعم ار  نآ  هعیش  هک  دشاب  يوحن  هب  فوفـص  لاصتا  تسین (2)  مزال  تسا  حیحـص  ننـست  لها  تعامج  زامن  هک  يدراوم  رد  م - [ 501]
يواتفلا عماج  و س 1339 - دیدج 20 - تاءاتفتـسا  کسانم ، ) تسا یفاک  دشاب  حیحـص  ننـست  لها  رظن  هب  تعامج  رگا  هکلب  دـنادیم ،

هرمع م 501)

یّتح رود  مامت  ات  دـشاب  ظوفحم  رگا  هبعک ، هب  ماما  تبـسن  ظافحنا  اب  ماما ، اب  نیمومأـم  فص  رد  تبـسن  ظاـفحنا  اـب  تجهب : هَّللا  ۀـیآ  - 1
روط هب  تعامج  زامن  حیحـصت  تسین  رود  تسا ، لـصّتم  وا  هب  هکنآ  مومأـم و  ره  نیب  لـئاح  مدـع  مالـسلا و  هیلع  لیعامـسا  رجح  فارطا 

: ياهنماخ هَّللا  ۀیآ  ص 231) ج 2 ، هریخذ ،  ..) تسا مزال  درفنم  هفیظو  تاعارم  ّیـضرم  ریغ  ماما  رد  دجـسم و  ای  هبعک  فارطا  رد  هرادتـسا 
تایآ . تسین حیحص  دنراد  رارق  ماما  يوربور  هک  يدارفا  زامن  نکل  تسا  حیحص  دناهداتـسیا  ماما  فرط  ود  ای  رـس  تشپ  هک  یناسک  زامن 

نینچمه دشابن و  ماما  رب  مدقم  هریاد  بسح  هب  دیاب  طایتحا  ربانب  یلو  درادن  یعنام  هرادتسا  وحن  هب  زامن  مراکم : یناگیاپلگ ، یفاص ، ماظع 
هَّللا ۀیآ  (. ۀعامجلا طیارش  هلأسم 25  ص 783  ج 1 ، یقثولا ، ةورعلا  .) دـشابن مه  هبعک  هب  ماما  زا  رتکیدزن  یلبق  دـیق  تاعارم  اب  طایتحا  ربانب 

تسین زیاج  هرادتسا  هیقت  دروم  ریغ  رد  درادن و  هداعا  دشاب  هدناوخ  هّیقت  تهج  هب  رگا  لضاف :

دوب ییاج  رد  ًاقافتا  تعامج  هماقا  ماگنه  رگا  لضاف : هَّللا  ۀیآ  . دوش تاعارم  فوفـص  لاصتا  دـیاب  ناکما  تروص  رد  مراکم : هَّللا  ۀـیآ  - 2
تسا مزال  يرون : هَّللا  ۀیآ  . دنامن اجنآرد  تقو  تعسو  اب  رایتخا و  لاح  رد  یلو  تسا  حیحص  دنک و  ادتقا  اجنامه  تسین  رارقرب  لاصتا  هک 

دننک تاعارم  ار  فوفص  لاصتا 
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ندش نشور  زا  دعب  تسین  زاین  تسا و  حیحـص  دـناوخیم  نیملـسم  ریاس  تعامج  اب  هک  ار  یحبـص  زامن  یباتهم ، ياهبش  رد  م - [ 502]

کسانم س 1343) دناوخب (1)( هرابود  اوه 

نآ دننام  شرف و  رب  هدجس 

مزال تسین و  زیاج  نتشاذگ  رهم  درادن (2) و  عنام  دجسم  ياهشرف  يور  ندرک  هدجس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجـسم  رد  م - [ 503]
بجوم هک  دـننک  تاعارم  رگا  یلو  دـنربب ، دوخ  اب  نآ  وحن  ای  ریـصح  تسین  مزال  دـنناوخب و  زامن  تسا  گنـس  هک  ییاـج  رد  تسین (3) 
لاکـشا تسا  نیملـسم  ریاس  فراعتم  هک  يروط  هب  دـنناوخب ، زاـمن  نآ  يور  دنـشاب و  هتـشاد  دوخ  اـب  زاـمناج  يارب  ریـصح  دوشن و  نهو 

بانتجا دشاب  ندش  امنتشگنا  کته و  بجوم  هک  یلمع  زا  دوشیم  دیکأت  نکیل  درادن ،

ریغ یباتهم و  ياهبش  ناـیم  یقرف  يرون : یناـگیاپلگ ، مراـکم ، لـضاف ، یفاـص ، یناتـسیس ، ییوخ ، ياهنماـخ ، تجهب ، ماـظع  تاـیآ  - 1
تسین یباتهم 

حیحص هدجـس  درادن ، تسا  زیاج  نآ  رب  دوجـس  هچنآ  رب  دوجـس  زا  نکمت  ناکم ، نآ  رد  رگا  یناتـسیس : یئوخ ، تجهب ، ماظع  تایآ  - 2
لقتنم اجنآ  زا  تسین  مزال  تسا و  حیحص  هدجس  دشابن ، هیلع  دوجسلا  ّحصیام  اجنامه  رد  دنک و  اضتقا  هیقت  رگا  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  . تسا

وا یناشیپ  دناوتب  هک  یّلحم  رد  دیاب  دوشن  ندش  امنتشگنا  کته و  بجوم  دشابن و  هیقت  فلاخم  رگا  لضاف : هَّللا  ۀیآ  . رگید ياج  هب  دوش 
عنام هیقت  تروص  رد  دجسم  ياهشرف  يور  هدجس  یناگیاپلگ : هَّللا  ۀیآ  . دیامن هدجـس  دریگ  رارق  دجـسم  ياهگنـس  رب  هدجـس  ّلحم  رد 

هلأسم 52) ص 30 ، جح ، هژیو  تائاتفتسا  .) درادن

هب دیابن  دشابن  یترورـض  دناوخیم و  يدارف  رگا  یناگیاپلگ : هَّللاۀیآ  یفاص ، هَّللاۀیآ   .... تسا مزال  نّکمت  تروص  رد  يزیربت : هَّللاۀـیآ  - 3
مکح درادن و  عنام  دشاب ، هتـشاد  ترورـض  هّیقت  رطاخ  هب  هک  يدراوم  رد  شرف  رب  هدجـس  دناوخیم  تعامج  هب  رگا  دنک و  هدجـس  شرف 

تشذگ هلأسم 503  رد  نآ  مدع  هداعا و  موزل 

http://www.ghaemiyeh.com


181 ص :
کسانم م 1334) .) دنیامن

دنک هدجس  تسد  تشپ  هب  یبنلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  رد  هک  یـسک  نیاربانب  تسین  حیحـص  تسد  تشپ  رب  ندرک  هدجـس  م - [ 504]
هک دراد  ار  یـسک  مکح  هدـناوخ  تیفیک  نیا  هب  ار  فاوط  زاـمن  رگا  دشاب (1) و  رـصاق  لهاج  هک  نیا  رگم  دنک  هداعا  ار  دوخ  زامن  دـیاب 

کسانم س 1342) .) تسا حیحص  شزامن  هک  دشاب  رصاق  لهاج  هک  نیا  رگم  هدرک  كرت  ار  فاوط  زامن 
یفاک دناوخب  ننست  لها  تعامج  اب  ار  برغم  زامن  رگا  دجاسم  ریاس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  رد  م - [ 505]
هدشن لخاد  ءاشع  تقو  رگا  یلو  دناوخب  ار  ءاشع  زامن  نآ  زا  دعب  هلصافالب  دناوتیم  دشاب (2) و  هدشن  لئاز  هیقرشم  هرمُح  دنچ  ره  تسا 

کسانم س 1341) .) دنک ربص  دیاب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  ماکحا 

روبع زین  هتفای (3)  هعـسوت  ياهتمـسق  زا  دـنناوتیمن  بنج  ضئاـح و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  رد  م - [ 506]
کسانم س 1340) .) دنیامن

رگا دنک و  هداعا  دیاب  تسا و  لطاب  زامن  يزیربت : هَّللا  ۀـیآ  . تسا هدـشن  ینثتـسم  رـصاق  لهاج  یناگیاپلگ : یفاص ، ییوخ ، ماظع  تایآ  - 1
رگا دنک و  هداعا  میهاربا  ماقم  تشپ  تسا  نکمتم  هچ  نانچ  دراد  ار  فاوط  زامن  نایـسن  مکح  هدـناوخ  تروص  نیا  هب  مه  ار  فاوط  زامن 

دنک هداعا  شبئان  ای  دوخ  ار  فاوط  زامن  تجهب : هَّللا  ۀیآ  . دنک هداعا  دوخ  ياجرد  دناوتیم  تسین  نکمتم 

زامناهنآ اب  تقو  لوخد  زا  لبق  رگا  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  . تسا هدـش  لخاد  تقو  تسا و  یفاک  صرق  راتتـسا  مراکم : تجهب ، هَّللا  ۀـیآ  - 2
تسین تسد  رد  ناشیا  ياوتف  ییوخ : هَّللا  ۀیآ  . تسین یفاک  دناوخب 

طایتحا ربانب  يزیربت : هَّللا  ۀیآ  . دراد ار  دجاسم  ریاس  مکح  تجهب : هَّللا  ۀیآ  - 3
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زا رتمک  ندرک  ممیت  دـشاب و  ممیت  ناکما  رگا  هدـش ، بنج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  اـی  مارحلا  دجـسم  رد  هک  یـسک  م - [ 507]

دریگیم تقو  رتشیب  رگا  دوش و  جراخ  سپـس  دنک و  تبانج  لسغ  زا  لدب  ممیت  جورخ ، يارب  دیاب  دریگیم  تقو  دجـسم  زا  ندش  جراخ 
کسانم س 1348) .) دوش جراخ  دجسم  زا  ًاروف  دیاب 

مرح رد  هدش  ادیپ  ءایشا 

« مرح هطقل  »

رگا م - [ 509  ] (2) تسا . نتـشادنرب  رد  طاـیتحا (1)  هکلب  دراد ، دـیدش  تهارک  نآ  نتـشادرب  درک ، ادـیپ  يزیچ  مرح  رد  رگا  م - [ 508]
شبحاص نماض  دنک و  فرـصم  ار  نآ  دـنکب و  ار  نآ  کلمت  دـصق  دـناوتیم (3)  دـشاب  رتمک  مهرد  کی  زا  و  تشادرب ، ار  مرح  هطقل » »

درک طیرفت  یهاتوک و  يرادـهاگن  رد  تشاد و  هاگن  کلمت  نودـب  رگا  یلو  تسین ، نماض  درکن  طیرفت  درکن و  کلمت  هچنانچ  تسین و 
(5) بجاو . طایتحا  هب  دنک  در  شبحاص  هب  ار  نآ  دیاب  دش  ادیپ  ندش  فلت  زا  لبق  شبحاص  درک و  کلمت  دصق  رگا  (4) و  تسا ، نماض 

دوشن كرت  طایتحا  نیا  مراکم : لضاف ، ماظع  تایآ  - 1

درادن کلمت  قح  دهدب و  هقدص  ریقف  نمؤم  هب  شبحاص  ضوع  دیاب  طایتحا  ربانب  لضاف : هَّللا  ۀیآ  ییوخ ، هَّللا  ۀیآ  - 2

نداد هقدص  هب  هچنانچ  دـش  ادـیپ  شبحاص  تقو  ره  دـهدب و  هقدـص  شبحاص  فرط  زا  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  یناتـسیس : هَّللا  ۀـیآ  - 3
م 2574) لئاسملا ، حیضوت  .) دهدب وا  هب  ار  نآ  ضوع  دوشن  یضار 

بجاو طایتحا  ربانب  مراکم : هَّللا  ۀیآ  - 4

ص 326) ج 2 ، ةاجنلا ، ۀلیسو  ) دشابن يوقا  رگا  طایتحا  ربانب  دنک  در  شبحاص  هب  دیاب  یناگیاپلگ : هَّللا  ۀیآ  - 5
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وجتسج شبحاص  زاو  دنک  فیرعت  لاس  کی  دیاب  تشاد (1) ، شزرا  رتشیب  اـی  مهرد  کـی  تشادرب ، مرح  رد  هک  ار  هطقل  رگا  م - [ 510]

رما (2): ود  نیب  تسا  ریخم  لاس ، کی  زادعب  ار  وا  تفاین  رگاسپ  دنک ،
. فلت تروص  رد  تسین  نماض  درکن  یهاتوک  يرادهاگن  رد  رگا  تروص  نیا  رد  دنک ، ظفح  شبحاص  يارب  ار  نآ  هکنآ  یکی 

زیاج دهدب (3) و  وا  هب  ار  شـضوع  دیاب  دشن  هقدص  هب  یـضار  دـش و  ادـیپ  شبحاص  رگا  نکل  دـهدب ، هقدـص  شبحاص  يارب  هکنآ  مود 
. دوشیم مه  نماض  دوشیمن و  کلام  دنک  کلمت  رگا  دنک و  کلمت  ار  نآ  تسین 

هقرفتم لئاسم  ریاس 

گنـس و نتـشادرب  اما  دـنادرگرب و  ار  نآ  تسین  مزـال  تشادرب ، رگا  یلو  تسین (4) ، زیاج  هورم  افص و  ياهگنـس  نتـشادرب  م - [ 511]
تاءاتفتسا کسانم س 1347 - )(5) درادن . یعنام  تافرع  ینم و  مارحلارعشم و  لثم  رعاشم  ریاس  زا  كاخ 

دهدب هقدص  دیاب  بجاو  طایتحا  هب  یفاص : هَّللا  ۀیآ  یناتسیس ، هَّللا  ۀیآ  - 1

هَّللا ۀیآ  ص 646) ج 2 ، نیحلاصلا ، جاهنم  .) درادـن کلمت  قح  دـهدب و  هقدـص  شبحاص  ضوع  دـیاب  طایتحا  رب  اـنب  ییوخ : هَّللا  ۀـیآ  - 2
ادیپ دروم  رد  هجوت  لباق  لامتحا  هاگره  مراکم : هَّللا  ۀیآ  (. م 2577 لئاسملا ، حیضوت  .) دنک قدصت  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یناتسیس :

دهدب هقدص  دهدیمن  شبحاص  ندش 

ربانب مراکم : هَّللا  ۀـیآ  (. ص 326 ج 2 ، ةاجنلا ، ۀلیـسو  .) دـهدب عرـش  مکاح  لـیوحت  ار  نآ  دـناوتیم  نینچمه  و  یناـگیاپلگ : هَّللا  ۀـیآ  - 3
بجاو طایتحا 

تسین تسد  رد  ناشیا  ياوتف  ییوخ : هَّللا  ۀیآ  . درادن یعنام  هدش  ادج  هچنآ  نتشادرب  یلو  تسین  زیاج  نتسکش  یناتسیس : هَّللا  ۀیآ  - 4

مرح هب  نکمت  تروص  رد  هدروآ  رگا  دوش و  يراددوخ  مرح  گیر  كاـخ و  ندروآ  زا  طاـیتحا  رباـنب  یناـگیاپلگ : یفاـص ، هَّللا  ۀـیآ  - 5
ۀیآ . دنادرگرب طایتحا  ربانب  مراکم : هَّللا  ۀیآ  . تسا مزال  نآ  ندنادرگرب  تسین و  زیاج  هدروآ ، دـجاسم  زا  رگا  يزیربت : هَّللا  ۀـیآ  . دـنادرگرب

دنادرگرب دیاب  دراد و  لاکشا  هورم  افص و  زا  يرون : هَّللا 
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هرمع م 515) يواتفلا  عماج  دیدج 12 و 

تمالع اهنآ  يوررب  دنچ  ره  تسین  زیاج  دنریگب  هطوبرم  يدـصتم  زاار  اهنآ  هک  نیا  نودـب  مارحلا  دجـسم  ياهنآرق  نتـشادرب  م - [ 512]
کسانم س 1346) .) دوش هدنادرگرب  دیاب  دنتشادرب  هچ  نانچ  دشابن و  فقو 

دوجو هب  نیقی  صخـش  نآ  هچ  نانچ  تسین ، سمخ  تخادرپ  لها  هک  دهدب  یـسک  ار  یـصخش  هرمع  ای  جـح  رفـس  هنیزه  رگا  م - [ 513]
مارحا و دنک و  تخادرپ  ار  نآ  سمخ  دراد  ار  روکذـم  لام  رد  سمخ  دوجو  هب  نیقی  رگا  درادـن و  لاکـشا  درادـن  ار  لام  نآ  رد  سمخ 

(. کسانم س 1351 .) دیامن هیهت  لالح  لام  زا  ار  ینابرق 

« همّظعم هکم  رگید  تابحتسم  »

: تسا رارق  نیا  زا  همّظعم  هکم  رد  رگید  تابحتسم  بادآ و  م - [ 514]
. نآرق ندناوخ  ندومن و  ادخ  رکذ  دایز  - 1

. نآرق ندومن  متخ  - 2
: دناوخب ار  اعد  نیا  ندروخ ، زا  دعب  مزمز و  بآ  زا  ندروخ  - 3

«. ٍمْقُسَو ٍءاد  ِّلُک  ْنِم  ًءافِشَو  ًاعِساو ، ًاقْزِرَو  ًاِعفان ، ًاْملِع  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللأ  »
: دیوگب زین  و 

«. ِهَّلل ُرْکُّشلاَو  ِهَّللِابَو  ِهَّللا  ِمِْسب  »
. نآ ندرک  رارکت  رایسب  هبعک و  هب  ندومن  رظن  - 4

رد فاوط ، هس  بش  لوا  رد  ندومن (1) ؛ فاوط  هبترم  هد  زور  هنابش  ره  رد  - 5

دـننک و كرت  ار  بحتـسم  ياـهفاوط  تسا  رتـهب  تسا ، بجاو  فاوط  يارب  تیعمج  ماـحدزا  هک  یعقاوم  رد  یلو  مراـکم : هَّللا  ۀـیآ  - 1
دنهدب دنراد  بجاو  فاوط  هک  یناسک  هب  ار  لاجم 
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. فاوط ود  رهظزادعب  فاوط و  ود  حبص  لوخد  زا  سپ  فاوط ، هس  بش  رخآ 

رگا هبترم و  ود  هاجنپ و  دشن  رادقم  نیا  رگا  دـیامن و  فاوط  هبترم  تصـش  دصیـس و  ینعی  لاس ؛ مایا  ددـع  هب  هکم ، رد  فقوت  ماگنه  - 6
. دناوتب هک  يرادقم  ره  دشن  روسیم  مه  نآ 

لخاد تقو  رد  دیامنب و  لسغ  لوخد  زا  لبق  تسا  بحتـسم  تسا و  وا  لوا  رفـس  هک  یـسک  ًاصوصخ   (1) دوش ؛ لخاد  هبعک  هناـخ  هب  - 7
: دیوگب ندش 

«. ِراَّنلا ِباذَع  ْنِم  یِّنِمآَف  ًانِمآ  َناک  ُهَلَخَد  ْنَمَو  َْتُلق  َکَّنإ  َّمُهَّللأ  »
، دمح زا  دعب  مود  تعکر  رد  و  هدجـس » مح ، ، » دمح زا  دعب  لوا  تعکر  رد  دراذـگب . زمرق  گنـس  رب  نوتـس  ود  نیب  زامن  تعکر  ود  سپ 

. دناوخب نآرق  ياهاج  ریاس  زا  هیآ  جنپ  هاجنپ و 
: دناوخب ار  اعد  نیا  زامن  زا  دعب  و  هبعک ، هیواز  راهچ  زا  کی  ره  رد  ندناوخ  زامن  تعکر  ود  - 8

ِیتَِئبْعَتَو ِیتَِئیْهَت  يِدِّیَـس  اـی  َکـَْیلاَف  ِِهلِـضاوَفَو  ِِهِلفاَونَو  ِِهتَِزئاـجَو  ِهِدـْفِر  َءاـجَر  ٍقُولْخَم  یلإ  ٍةَداـفِِول  َّدَعَتْـسا  ِوأ  َّدَـعأ  ْوأ  أَّبَعَت  ْوأ  أَّیَهَت  ْنَم  َّمُهَّللأ  »
َْمل یِّناَف  ٌِلئان  ُهُصُْقنَی  الَو  ٌِلئاس  ِْهیَلَع  ُبیِخَی  ْنَم ال  ای  ِیئاجَر  َمْوَْیلا  ِبِّیَُخت  الَف  َِکتَِزئاجَو ، َکـِِلفاََونَو  َكِدـْفِر  َءاـجَر  يدادِْعتْـساَو  يدادـْعإَو 

َرْذُـع الَو  ِیل  َۀَّجُح  ُهَّناَف ال  یِـسْفَن  یلَع  ِةَءاسْإلاَو  ِْملُّظلِاب  ًاّرِقُم  َُکْتیَتأ  یِّنِکلَو  ُُهتْوَجَر  ٍقُولْخَم  ِۀَعافَـش  ـالَو  ُُهْتمَّدَـق  ٍحـِلاَص  ٍلَـمَِعب  َمْوَْیلا  َکـِتآ 
ای ُمیِظَع  ای  ًاِبئاخ  الَو  ًاعُونْمَم  ًاهُوبْجَم  ِینَّدَُرت  الَو  یتَبْغَِربینَِبْلقَتَو  ِیَتلَأْسَم  ِینَیِطُْعتَو  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  یِّلَُـصت  ْنأ  َِکلذَـک  َوُه  ْنَم  ای  َُکلَأْسأف 

، ِمیِظَْعِلل َكوُجْرأ  ُمیِظَع  ای  ُمیِظَع 

وا هب  شفطل  هب  دنوادخ  دشاب ، هتـشاد  ار  نآ  ّتین  یـسک  هاگره  درادن و  ناکما  ًالومعم  رـضاح  لاح  رد  روما  هنوگنیا  مراکم : هَّللا  ۀـیآ  - 1
دهدیم ار  نآ  باوث 
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«. َْتنَأّالإ َهلإ  َمیِظَْعلا ال  َْبنَّذلا  َِیل  َرِفْغَت  ْنأ  ُمیِظَع  ای  َُکل  َأْسأ 

هبترم هس  هبعک ، زا  جورخ  ماگنه  تسا  بحتسم  و 
« ُرَبْکأ ُهَّللا  »

: دیوگب سپ  دیوگب ،
«. ُِعفاَّنلا ُّراَّضلا  َْتنأ  َکَّناَف  انَءادْعأ  اِنب  ْتِمُْشت  الَو  انَّبَر  اَنَءالَب  ْدَهَْجت  َّمُهَّللأ ال  »

. دناوخب زامن  تعکر  ود  اههلپ  دزن  دیامن و  لابقتسا  ار  هبعک  هداد  رارق  پچ  تسد  ار  اههلپ  هدمآ و  نییاپ  ًادعب 
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ناکدوک هرمع  مود : لصف 

ناکدوک هرمع 
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دیاب درک  مرحم  ار  وا  رگا  یلو  دنک ، مرحم  هرمع  ای  جـح  يارب  هدروآ  هکم  هب  دوخ  هارمه  هک  ار  یکدوک  تسین  بجاو  ّیلو  رب  م - [ 515]

كرادت ات  دنامیم (1) و  یقاب  مارحا  رد  لفط  روص  یضعب  رد  هنرگ  دهد و  ماجنا  هدش  رکذ  کسانم  رد  هچنآ  قباطم  ار  لامعا  فیاظو و 
س 105) کسانم ، .) دیامن جاودزا  دناوتیمن  دنکن 

يواتفلا م 2) عماج  کسانم م 7 . )(2) دهدن . نذا  وا  ّیلو  هچرگا  تسا  حیحص  بحتسم و  زیمم  كدوک  يارب  هرمع  ماجنا  م - [ 516]
تروص نیا  هب  دنک (3)  مرحم  ار  وا  زیمم  ریغ  لفط  ّیلو  تسا  بحتسم  م - [ 517]

ناکرا هب  رگا  جح  رد  یلو  دنامیم ، یقاب  مارحا  رب  دهدن  ماجنا  حیحـص  ار  لامعا  هک  یتروص  رد  هدرفم ، هرمع  رد  یناتـسیس : هَّللا  ۀیآ  - 1
وا رب  نز  زا  عاتمتـسا  درواین  اجب  حیحـص  ار  ءاسن  فاوط  طقف  رگا  یلب  دوشیم . دساف  نآ  مارحا  جح ، تقو  تشذگ  اب  دنک  دراو  للخ  نآ 

تسا حیحص  لاح  نیا  رد  وا  جاودزا  نکلو  دهد  ماجنا  ار  اسن  فاوط  ات  دنامیم  یقاب  مارح 

تحص طرش  یلو  نذا  مراکم : یفاص و  یناگیاپلگ ، ماظع  تایآ  . دشاب ربتعم  یلو  نذا  نآ  تحص  رد  هک  تسین  دیعب  یناتسیس : هَّللاۀیآ  - 2
ربانب تجهب : هَّللاۀـیآ  . تسا مزال  یلو  نذا  فرـصت ، يارب  دوشیم  لـفط  لاوما  رد  فرـصت  بجوم  هرمع  هک  يدراوم  رد  نکلو  تسین  نآ 

تسا ربتعم  یلو  نذا  نآ  تحص  رد  تسا ، وا  لاوما  رد  فرصت  مزلتسم  هک  یتروص  رد  طایتحا 

ریغ لـفط و  هک  ار  یلمع  ره  تسا و  ّیلو  مارحا ، تین  یلوتم  تسا و  حیحـص  نونجم  زیمم و  ریغ  لـفط  زا  ّیلو  مارحا  تجهب : هَّللاۀـیآ  - 3
دهدیم ماجنا  ّیلو  تسین  نکمتم  ار  هچنآ  دهدیم و  ماجنا  ّیلو  ّتین  اب  تسا  نکمتم  لقاع 
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رگا عتمت و  هرمع  هب  منکیم  رمتعم  ار  لفط  نیا  ای  جـح ، يارب  منکیم  مرحم  ار  لـفط  نیا  هک  دـنک  تین  دـناشوپب و  وا  هب  مارحا  ساـبل  هک 

کسانم م 8) .) دیوگب وا  ضوع  هب  شدوخ  ّالا  دنک و  نیقلت  وا  هب  ار  هیبلت  دوشیم 
(1) کسانم م 9 ) .) دشابن یعرـش  ّیلو  هچ  رگا  تسا  وا  رادهگن  هچب و  لیفک  هک  دـشاب  یـسک  رما  نیا  رد  ّیلو  هک  تسین  دـیعب  م - [ 518]

دوخ تسین  ّزیمم  رگا  درادزاب (2) و  مارحا  تامرحم  زا  ار  وا  ّیلو ، دیاب  دندرک ، مرُحم  ار  وا  ای  دـش  مرحم  لفط  هک  نآ  زا  دـعب  م - [ 519]
کسانم م 10) .) دنک ظفح  تامّرحم  زا  ار  وا  ّیلو 

ّیلو ای  دروآ  اجب  ار  مارحا  تامّرحم  رگا  دش  مرحم  لفط  هک  نیا  زا  دعب  م - [ 520]

هجو زا  یلاخ  لفط ، مارحا  رد  ردام  تیـالو  يردـپ و  ّدـج  ردـپ و  لـثم  تسا ، لاـم  رد  ّیلو  ناـمه  ماـقم  نیا  رد  ّیلو  تجهب : هَّللاۀـیآ  - 1
ریغ هچ  ردام و  هچ  دشاب و  ردپ  هچ  دراد  ار  لفط  یتسرپرس  تناضح و  قح  هک  تسا  یسک  رما  نیا  رد  لفط  ّیلو  یناتسیس : هَّللاۀیآ  . تسین
ریغ مراکم : هَّللاۀـیآ  . تسا یعرـش  ّیلو  هب  قحلم  دروم  نیا  رد  ردام ، نکلو  تسا  یعرـش  ّیلو  نامه  ّیلو  زا  دوصقم  لضاف : هَّللاۀـیآ  . اـهنآ

یعرش ّیلو  زیمم  ریغ  هب  تبسن  رما  نیا  رد  یلو  زا  نقیتم  ردق  یناگیاپلگ : یفاص و  هَّللاۀیآ  . دهد ماجنا  یعرش  ّیلو  نذا  هب  دیاب  یعرش  یلو 
نیا رد  ردام  نکل  دشاب ، هچب  رادهگن  لیفک و  هچرگا  تسا  لاکـشا  لحم  ردارب  ومع و  دننام  یعرـش  ّیلو  ریغ  اما  ّدج ، ردپ و  دـننام  تسا 

تیاـفک یعرـش  ّیلو  ریغ  هزاـجا  تسا  مزـال  یعرـش  ّیلو  هزاـجا  هک  يدراوم  رد  ّزیمم ، هچب  رد  اـما  و  تسا . یعرـش  ّیلو  هب  قـحلم  دروـم 
دنکیمن

ود رد  روکذـم  مکح  تسا  هنوگ  نیمه  تسا و  زیمم  ریغ  یبـص  جاـجحا  دروم  رد  مکح  نیا  یناتـسیس : یئوخ ، تجهب ، ماـظع  تاـیآ  - 2
تسا یبص  جاجحا  دروم  رد  مکح  نیا  يزیربت : هَّللاۀیآ  . يدعب هلأسم 
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191 ص :
کسانم م )(1) دیص . ریغ  رد  بجاو  طایتحا  ربانب  دیص و  رد  يوقا  ربانب  لفط ، لام  رب  هن  تسا  لفط  ّیلو  رب  هرافک  تشادنزاب  اهنآ  زا  ار  وا 

(11
. دروآ اـجب  لـفط  تباـین  هب  وا  ّیلو  دـناوتیمن  رگا  دروآ و  اـجب  ار  لاـمعا  ماـمت  اـت  دـنک  راداو  ار  وا  تـسا  مزـال  لـفط  ّیلو  رب  م - [ 521]

کسانم م 13) )(2)

نآ دـمع  هچنآ  رد  هکلب  تسا ، مزـال  هراـفک  ّیلو  رب  دراد  هراـفک  نآ  ياـطخ  دـمع و  هچنآ  رد  دیـص ، ریغ  هراـفک  رد  تجهب : هَّللاۀـیآ  - 1
، یناتـسیس ییوخ ، ياهنماخ ، يزیربت ، ماـظع  تاـیآ  تسین . هجو  زا  یلاـخ  ّیلو  رب  هراـفک  توبث  دوش  بکترم  ًادـمع  یبص  دراد و  هراـفک 

لفط لام  رد  هن  تسا و  بجاو  هرافک  لفط  ّیلو  رب  هن  دیص ، ریغ  رد  مراکم :

رد دـنناوخب و  ود  ره  ار  فاوط  زاـمن  دنـشاب و  رهاـط  ود  ره  فاوط  لاـح  رد  هک  تسا  نآ  طوحا  نکمت ، تروص  رد  تجهب : هَّللاۀـیآ  - 2
فاوط ار  لفط  دهاوخیم  هک  یتقو  رد  يزیربت : هَّللاۀیآ  دوشیم . تین  يدصتم  ّیلو  دـهد ، ماجنا  دـناوتیم  تین  ریغ  رد  هچنآ  لاعفا ، مامت 

دریگب وضو  مه  شدوخ  دهد و  وضو  ار  لفط  ًاطایتحا  لضاف : هَّللاۀیآ  . دشاب وضو  تروص  هب  هچرگا  دهد ، وضو  ار  وا  تسا  بجاو  دهد 
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 

http://www.ghaemiyeh.com


هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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