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ناوناب ماکحا 

باتک تاصخشم 

دمحا میظنت  هیهت و  [ ؛  یناحبس رفعج  ياواتف  اب  قباطم  ناوناب /  ماکحا  روآدیدپ :  مان  ناونع و   - 1308 رفعج ، يزیربت  یناحبس  هسانشرس : 
عـضو ناـنز --  عوـضوم :  177 ص . يرهاـظ :  تاصخـشم  . 1387 قداص ع ) ماـما  هسـسوم  مق : رـشن :  تاصخـشم  يدنمجرایبیلـضاف .]
هسانش هدنروآدرگ   -، 1338 دمحا ، يدنمجرایب  یلـضاف  هدوزفا :  هسانـش  هیلمع  هلاسر  يرفعج --  هقف  عوضوم :  هقف )  ) نیناوق یقوقح و 

 : یلم یسانشباتک  هرامش   297/36 ییوید :  يدنب  هدر   1387 3 فلا BP189/س24 هرگنک :  يدنب  هدر  ع )  ) قداص ماما  هسـسوم  هدوزفا : 
1634606

راتفگشیپ

رایـسب ار  توافت ، نیا  یخرب  تسا . هدـش  نایب  یـضقانتم  هاگ  نوگانوگ و  نانخـس  درم  نز و  تواـفت  هراـب ي  رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هتـسیاش دراد و  دوجو  توافت  درم  نز و  نایم  هک  تسا  نیا  درک  عاـفد  نآ  زا  ناوت  یم  هچ  نآ  دـنا . هتـشادنپ  مک  رایـسب  يا  هدـع  داـیز و 

لامک يوس  هب  ریس  دادعتسا  تیناسنا و  رهوگ  زا  رادروخرب  ود ، ره  هتبلا  دشاب . اه  هنیمز  همه ي  رد  درم  نز و  يواست  یعدم  یسک  تسین 
میرک نآرق  هاگدید  ناوت  یم  ارذگ  هاگن  کی  رد  دنتسه . ناسکی  تسا ، طوبرم  اهنآ  ّتیناسنا  هب  هک  یماکحا  اهـشزرا و  رد  دنـشاب و  یم 

نز و يارب  تسا ، یهلا  تردق  تخانش  و  هبیط ، تایح  ناحتما ، تیدوبع ، هک  ار  نایمدآ  شنیرفآ  فده  دنوادخ  . 1 دومن : میسرت  نینچ  ار 
تقبس شناد ، هحفـص 12  ملع و  حـلاص ، لمع  نامیا و  لثم  یناسنا ، ياه  شزرا  دروم  رد  . 2 تسا . هدرک  حرطم  ناـسکی  تروص  هب  درم 

دای ياه  شزرا  رد  درم  نز و  يربارب  هب  ًالثم  تسا ، هدـش  دروخرب  ناس  کی  درم  نز و  اب  زین  عافد  ترجه و  ییاـسراپ ، اوقت و  ناـمیا ، رد 
، وگ تسار  نانز  نادرم و  هشیپ ، تدابع  نانز  نادرم و  نامیا ، اب  نانز  نادرم و  ناملـسم ، نانز  نادرم و  دنک : یم  حیرـصت  هنوگ  نیا  هدـش 
نادرم و نماد ، كاپ  نانز  نادرم و  راد ، هزور  نانز  نادرم و  هدـنهد ، هقدـص  نانز  نادرم و  نتورف ، نانز  نادرم و  ابیکـش ، ناـنز  نادرم و 

ریسم دنوادخ  . 3 ( 1 .) تسا هتخاس  مهارف  گرزب  شاداپ  شزرمآ و  ناـنآ  همه ي (  ( يارب ادـخ  دـننک ، یم  داـی  ناوارف  ار  ادـخ  هک  یناـنز 
نانز دنوادخ  . 4 ( 2 .) دناد یم  ناسنا  كرتشم  نمشد  ار  ناطیش  و  دنک . یم  یفرعم  میقتسم  طارص  ناگمه ، يارب  ار  تداعـس  هار  لماکت و 

اه نآ  ششوپامش  دنیامش و  شـشوپ  نانز )  ) نانآ ( » 3 .) َّنَُهل ٌساِبل  ُْمْتنَأ  َو  ْمَُکل  ٌساِبل  َّنُه  : ) دـیامرف یم  دـناد و  یم  مه  لمکم  ار  نادرم  و 
رطاخ هب  دـیاش   ) هکلب دـیوگ ; یمن  نخـس  نادرم  زا  دـنک  یم  رکذ  نارفاک  نانمؤم و  يارب  يا  هنومن  هک  هاـگ  نآ  دـنوادخ  . 5 دیشاب ». یم 

.6 هیآ رطاف ، هروس  .2 هیآ 35 . بازحا ، هروس  دای 1 . نانمؤم  همه ي  يوگلا  ناونع  هب  نوعرف  رـسمه  هیـسآ  میرم و  زا  نانز ) هژیو ي  شقن 
(2 .) تسا هدرک  یفرعم  نارفاک  هنومن ي  ناونع  هب  مه  ار  طول  رسمه  حون و  رسمه  هتبلا  ( 1 .) دنک یم  هحفص 13  هیآ 187 ، هرقب ، هروس  . 3
ار اه  نآ  ياعد  ناشراگدرورپ  سپ  . » دـناد یم  شاداپ  لباق  دـهن ، یم  جرا  ناـس  کـی  روط  هب  ار  نادرم  ناـنز و  کـین  راـک  دـنوادخ   . 6
هک يدراوم  رد  . 7 ( 3 ...«.) منک یمن  هابت  دـیرگیدکی ، زا  همه  هک  نز ، درم و  زا  امـش ، زا  مادـک  چـیه  لـمع  نم  : ) دومرف و   ( درک تباـجا 

کی هن  ینوناق و  لصا  کی  ناونع  هب  ار  فورعم ) هب  ترـشاعم   ) یکین هب  راتفر  تسا ، هدرپس  درم  هب  ار  ییارجا  روما  یخرب  رایتخا  دنوادخ 
رکذ میرک  نآرق  رد  راب   38 فورعم »  » هژاو ي هک  نیا  بلاـج  ( 4 () ِفوُْرعَْملِاب َّنُه  وُرِشاَع   ) تسا هتسناد  مزال  ضحم ، یقالخا  هیـصوت ي 

هب رما  ) یمالـسا هعماج ي  ياهراتفر  رب  تراظن  دـنوادخ  . 8 تسا . نانز  اـب  راـتفر  باـب  رد  نادرم  هب  هیـصوت  نآ  دروم  هک 19  تسا  هدـش 
نانز نمؤم و  نادرم  : » دیامرف یم  هبوت  هروس ي  رد  هلمج  زا  تسا . هدرپس  نادرم  نانز و  هب  قح  کی  ناونع  هب  ار  رکنم ) زا  یهن  فورعم و 

، ءاسن هروس  . 4 هیآ 195 . نارمع ، لآ  هروس  . 3 . 10 هیآ میرحت ، هروس  . 2 11و12 . هیآ میرحت ، هروس  هب 1 . دنراد ، تیالو  رگیدکی  رب  نمؤم 
دنک یم  دییات  تعیب  بلاق  رد  ار  نانز  تکراشم  دنوادخ  . 9 ( 1 .« ) دنراد یم  زاب  تسیاشان  زا  دنهد و  یم  نامرف  یکین  هحفص 14  . 19 هیآ
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يدزد و دنهدن ، رارق  ادخ  کیرـش  ار  یـسک  چیه  هک  طرـش  نیدب  دننک ، تعیب  ات  دندمآ  وت  دزن  نمؤم  نانز  رگا  ربمایپ  يا  : » دیامرف یم  و 
وت زا  کین  ياهراک  رد  دنهدن و  تبـسن  وا  هب  غورد  هب  تسین ، ناشرهوش  هب  قلعتم  هک  ار  يدـنزرف  دنـشکن ، ار  دوخ  نادـنزرف  دـننکن ، انز 

نتـسناد موش  نارتخد و  ندرک  روگ  هب  هدنز  دـنوادخ  . 10 ( 2 .« ) هاوخب شزرمآ  ناشیارب  ادـخ  زا  نک و  تعیب  اه  نآ  اـب  دـننکن ، یناـمرفان 
هب هدـنز  نارتخد  نوماریپ  هک  ماگنه  نآ  و  ( » 3 (.) ْتَِلُتق ْبنَذ  يَِاب  ْتَِلئُـس  ُةَدُؤوَْملا  اَذِإ  َو  : ) دیامرف یم  دنک و  یم  تمذـم  تدـش  هب  ار  نانآ 
یم تمذم  نینچ  تسیاشان  راتفر  رطاخ  هب  ار  نادرم  زا  يا  هدع  رگید  ياج  رد  دندش .»!؟ هتشک  هانگ  نیمادک  هب  هک  دوش  لاؤس  هدش  روگ 

هروس ربخ 1 . رطاخ  هب  یتحاران ،) تّدش  زا   ) شتروص تسا ، هدـش  وت  بیـصن  يرتخد  هک  دـنهد  تراشب  اه  نآ  زا  یکی  هب  هاگره  : » دـنک
تدـش هب  دوش و  یم  هایـس  تسا  هدـش  هداد  وا  هب  هک  يدـب  هحفص 15  . 8 هیآ ریوکت ، هروـس  . 3 . 12 هیآ هنحتمم ، هروـس  . 2 . 71 هیآ هبوت ،
كاـخ رد  اـی  درادـهگن ، گـنن  شریذـپ  اـب  ار  رتخد  نآ  اـیآ  دـناد ) یمن  و   ) ددرگ یم  يراوتم  دوخ  هلیبق  موق و  زا  ددرگ ، یم  نیگمـشخ 

رد ود  نآ  يواست  شریذپ  رب  ینتبم  هک  ار  نز  هب  نآرق  شرگن  عون  ینآرق  هناگ  هد  لوصا  نیا  ( 1 !«) دننک یم  مکح  دب  هچ  دزاس ؟ شناهنپ 
نز سنج  هک  ییاهتوافت  دنراد  ییاه  توافت  مه  اب  ینیوکت  لیاسم  زا  یـضعب  رد  درم  نز و  هتبلا  دهد  یم  ناشن  تسا ، ماکحا  زا  يرایـسب 

ریبدت تسد  هک  دنا  هنامیکح  ییاهتیعقاو  یتیسنج ،  ياهتوافت  درم . ار  درم  دهد و  یم  رارق  نز ،  ار  نزو  . دشخب یم  ماوق  ار  در  و جـنـس مـ
َو ْمُکَرَوُص  َنَسْحَأَف  ْمُکَرَّوَص  َو  قَْحلِاب  َضْرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  قَلَخ   : ) تسا هداد  رارق  دوجو ، ِنسحا  ماـظن  زا  یـشخب  ناونع  هب  اراـهنآ  یهلا ، 
( همه  ) ِماجنارـس ریذـپلد و  ابیز و  يریوصت  درک ، ریوصت  نینج ) ملاـع  رد   ) ار امـش  دـیرفآ و  قحب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ( » 2 (. ) ُریصَْملا ِهَیلِإ 

میکحت یعامتجا و  یناـسنا و  تاـیح  ياـقب  هنیمز  لـباقتم و  زاـین  ساـسحا  بجوم  لاـمک و  أـشنم  هک  تساـهتوافت  نیمه  تسوا ». يوسب 
.3 هیآ نباـغت ، هروس  . 2 . 58 هیآ لـحن ، هروس  یهلا 1 . تمکح  تمحر و  زج  يزیچ  هک  اـهتوافت  نیا  نتـشاگنا  هدـیدان  دوـش . یم  اهدـنویپ 

میظنت رد  درادـن . یگتـسب  نآ  نیا و  يرواد  عون  تساوخ و  هب  اهنآ  دوبن  دوب و  هک  تسا  یتایعقاواب  هزراـبم  ياـنعم  هب  تسین ،  هحفص 16 
هزوح رد  هچ  درم ; نز و  زا  کی  ره  یعامتجا  يامیـس  یفر  رد مـعـ و  یعمجو ، يدرف  ياهتیلوؤسم  میـسقت  یعامتجا و  تابـسانم  طباور و 

ریغ یتایعقاو  ناونع  هب  هدـشدای  ياهتوافت  هک  تسا  یقطنمو  یعیبط  یعاـمتجا ،  ياـه  هنی  ـ مز رد  هچ  و  یگداوناـخ ،  لـئاسم  اـهتیلوؤسم و 
 ، لاثم ناونع  هب  ـد . ـشا درم بـ نز و  سنجود  زا  کی  ره  رد  صاخ ،  ییاهتیلوؤسم  اهتیعقوم و  ءاشنم  دوش و  ظاـحل  هتفریذـپ و  راـکنا  لـباق 
نز لباقم ، رد  و  دناشنب ، یگدنز  ناوخرب  ار  نز  دـهد و  رارق  هداوناخ  دوخ و  یگدـنز  هنیزه  نیمات  نیگنـس  تیلوؤسم  تیعقوم  رد  ار  درم 

ردپ و هب  یکینرب  دیکات  لابند  هب  میرک  نآرق  هک  نانچ  ده . وا نـ شود  ار بـر  نارگ  راب  نیا  دهد و  رارق  دـنزرف  يراد  هدـهع  تیعقوم  رد  ار 
ًاناسْحِإ ِهیَدـِلاِوب  َناْسنِإلا  اَنیَّصَو  َو  : ) دـنک یم  دای  دوش  یم  ماجنا  ردام  طـسوتاصاصتخا  هک  يراددـنزرفراوشد  نارگ و  راـب  زا  اـهنت  رداـم ،

ردـپ و هب  هک  میدرک  هیـصوت  ناسنا  هب  اـم  ( » 1 ...(.) ُهَّدُـشَأ َغََلب  اذِإ  یَّتَح  ًارْهَـش  َنُوثالَث  ُُهلاـِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  ًاـهْرُک  ُْهتَعَـضَو  َو  ًاـهْرُک  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح 
دراذـگ و یم  نیمز  رب  یتحاران  اب  دـنک و  یم  لمح  یتحاران  اب  ار  وا  شرداـم  هحفص 17  . 15 هیآ فاقحا ، هروس  . 1 دنک ، یکین  شردام 

يا هیآ  رد  ار  دافم  نیمه  هب  کیدزن  دـسرب »... دـشر  تردـق و  لامک  هب  هک  ینامز  ات  تسا  هام  یـس  شنتفرگزاـب  ریـش  زا  لـمح و  نارود 
هب هراشا  رد  دـنک ، یم  رداص  ار  ناـنز  رب  اـهرهوش )  ) نادرم تمومیق  یتسرپرـس و  مکح  یتقو  هکنیا  اـم  کـ تسا .  هدـش  روآداـی  زین  رگید 

یلَع ْمُهَضَْعب  ُهَّللا  َلَّضَف  اِمب  ِءاسِّنلا  یَلَع  َنُوماَّوق  ُلاجِّرلا  : ) دوش یم  روآدای  زین  ار  درم  نز و  نایم  یعیبط  توافت  نیمه  مکح ،  نیا  هاگتساخ 
يارب عامتجا ) ماظنرظن  زا   ) دـنوادخ هک  ییاهیرترب  رطاـخب  دـننانز ، ناـبهگن  تسرپرـس و  نادرم ، ( » 1 ...() ْمِِهلاْومَأ ْنِم  اوـقَْفنَأ  اـِمب  َو  ضَْعب 

یقطنم ًالماک  نیاربانب  دـننک »... یم  نانز ) دروم  رد   ) ناشلاوما زا  هک  ییاهقافنا  رطاـخب  و  تسا ، هداد  رارق  رگید  یـضعب  هب  تبـسن  یـضعب 
دشاب و یعیرشت  ماکحا  یعامتجا و  يدرف و  ياهتیلوؤسم  یقوق و  تافالتخا حـ یخرب  ءاشنم  ینیوکت ، هنامیکح  ياهتوافت  یخرب  هک  تسا 
َو ِفُصاَوَّتلا  ِیف  ِءایْشَألا  ُعَسْوَأ  ُّقَْحلاَف  دیامرف ...« : یم  ( مالسلا هیلع  ) یلع ماما  دوش . بجوم  ار  اهشقن  ددعت  دنک و  داجیا  یتوافتم  ياهتیعقوم 

هدرتسگ قح  ( » 1  ...«.) َُهل يَرَج  ّالِإ  ِهیَلَع  يِرْجی  َو َال  ِهیَلَع  يَرَج  ّالِإ  دَحَأل  يِرْجی  ِفُصاَنَّتلا َال  ِیف  هحفص 18  . 34 هیآ ءاسن ، هروس  اَهُقیْضَأ 1 .
رگم تسین  یقح  يرگید  رب  ار  یـسک  . مه اـب  نداد  فاـصنا  رادرکرد و  تساـهزیچ  نیرتگنت  و  وگتفگ ، فیـصوت و  رد  تساـهزیچ  نیرت 
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هب اهتوافت  نیا  بسانت  هب  هک  ییاهـشقن  اهتیلوؤسم و  ددـعت  درم و  نز و  نایم  یعیبط  ياـهتوافت  تسا ». یقح  وارب  مه  ار  يرگید  نآ  هکنیا 
یقوقح و کـی  ره  هک  تسا  تواـفتم  تیعقوم  شقن و  ود  ندوب ، دـنزرف  ندوبردـپ و  ـالثم  دـنریذپانراکنا . ییاـهتیعقاو  دـیآ ، یم  دوـجو 

تیریدـم تیعقوم  رد  نتفرگ  رارق   . یفیلاکت قوقح و  اب  تسا  تواـفتم  شقن  ود  زین  يدرگاـشو  يداتـسا  هک  ناـنچ  . دـبلط یمار  یفیلاـکت 
طباور بوچراچ  رد  هچ  زین ، در  نز و مـ دـنک . یم  باجیا  ار  مدرم  هدوت  تیعر و  شقن  تیعقوم و  اب  تواـفتم  یقوقح  طیارـش و  هعماـج ،

رد دـنراد ، هک  اهتیعقوم  یخرب  توا  شق و تـفـ ددـعت نـ رطاخ  هب  یعامتجا ،  تابـسانم  رد  هچ  و  يردام ،  ردـپو و  يرـسمه  یگداوناـخ و 
ریغ نکممان و  يرما  نانآ  هبناج  همه  هباشت  يواست و  دـنراد و  زین  یتوافتم  ياهتیلوؤسم  قوقح و  كرتشم ،  ياـهتیلوؤسم  قوقح و  راـنک 

فیاظواب و هحفص 19  هبطخ 216 .  هغالبلا ، جـهن  هسیاقم 1 . رد  دـنچ  ره  تواـفتم ،  ياـهتیلوؤسم  قوقح و  زا  شخب  نیا  تسا .  لوقعم 
. دنی بیسآ بـبـ زین  رگید  شخب  نآ  هک  دوش  یم  ثعاب  نآ  نتفرگ  هدیدانو  تساشگهار  مهم و  رایـسب  یلو  تسا  كدنا  كرتشم ،  قوقح 

ریغ ییاعدا  دشاب ، توافتم  ياهتی  ـ عقو اهشقن و مـ زا  هتسد  نیا  نتفرگ  هدیدان  يانعم  هب  رگا  نادرم  نانز و  هبناج  همه  يواست  راعش  نیاربانب 
تاـساجنو و تارهطم  رد  ًـالثم  دـنرباربو ، ناـسکی  یعرـش  ماـکحا  زا  يرایـسب  رد  درمو  نز  هک  تـسین  یکـش  تـسا .  یندـشان  یقطنم و 

اهنت ات  تسا  هدـمآ  لـمع  هب  یـششوک  هلاـسر ، نیا  رد  تهج ، نیا  زا  دـنراد ، ناـسکی  یطئارـش  تاـکزو ، سمخو  زاـمن  ماـکحا  نینچمه 
یمظعلا هللا  تیآ  رتفد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هسـسوم  مق ـ  تسا .  طبترم  وا  هب  رتشیب  ای  نز  ياهیگژیو  زا  هک  میوش  رکذـتم  ار  یلئاسم 

يرمق يرجه  ناتسبات 1387  يدنمجرایب  یلضاف  دمحا  دیس  يزیربت  یناحبس  رفعج 

دیلقت ماکحا 

نآ عبانم  زا  نید  ماکحا  جارختـسا  يارب  ناصّـصختم  شالت  داهتجا  دـنک . لمع  نید  ماکحا  هب  دـیلقت  ای  داهتجا  يور  زا  دـناوت  یم  ناـسنا 
زا يوریپ  يانعم  هب  اـجنیا  رد  تسا و  يوریپ  ياـنعم  هب  دـیلقت  تسا . ( مالـسلا مهیلع  ) ناـموصعم ثیداـحا  نآرق و  اـهنآ  نیرتمهم  هک  تسا 
زا دـیاب  دروآ ، تسد  هب  نآ  عباـنم  زا  ار  یهلا  ياهروتـسد  ماـکحا و  دـناوت  یمن  تسین و  دـهتجم  هـک  یـسک  هلأسم 1 . دشاب . یم  دـهتجم 
زا ادـخ  مکح  طابنتـسا  رد  هک  تسا  یـسک  مَـلعَا  هلأسم 2 . دـهد . ماجنا  وا  ياوتف  اـب  قباـطم  ار  دوخ  ياـهراک  ینعی  دـنک ; دـیلقت  دـهتجم 
هب ینز  رگا  هلأسم 4 . دنسرب . داهتجا ، ماقم  هب  دننک و  لیـصحت  ار  یمالـسا  مولع  دنناوت  یم  نانز  هلأسم 3. دشاب . رترهام  عبانم ، كرادـم و 
رد غولب  هناشن  هلأسم 5 . نآ  ياه  هناشن  غولب و  هحفـص 22  دننک .  دیلقت  وا  زا  دناوت  یمن  درم ـ  هچ  نز  هچ  نارگید -  دـسرب ، داهتجا  ماقم 

ج) ینم . ندـمآ  نوریب  ب ) يرمق . یگلاـس  هد  هـب  ندـش  دراوو  ( 1) يرمق لاـس  هن  ندـش  ماـمت  فلا ) تسا : زیچ  راـهچ  زا  یکی  نارتـخد 
. تسین جاودزا  ّنس  ًاـمازلا  و  تسا ، فـیلکت  ّنس  یگلاـس  هـُن  ّنـس  هلأـسم 6 . ضیح  نوخ  ندـید  د) تروع . يـالاب  تشرد  يوم  ندـییور 

ناسانشراک هک  یتروص  رد  و  دشاب ، هتشاد  جاودزا  يارب  یفاک  ینامسج  دشر  رتخد  هک  تسا  زیاج  یتروص  رد  جاودزا  هک : نیا  حیـضوت 
جاودزا يارب  یفاک  ینامـسج  دشر  نس ، نالف  رد  ام ، طیحم  رد  نارتخد  مومع  ای  رتخد  نالف  هک  دننک  دـییأت  ماع  روط  هب  ای  صاخ  روط  هب 

فیلکت و ّنس  يانعم  هب  غولب  ( فلا دراد : هلحرم  هس  عرـش ، ّهلدا  بسح  هب  غولب  غولب  لحارم  تسا . مارح  یّنـس  ناـنچ  رد  جاودزا  دـنرادن ،
. نآ دننامو  هزورو  زامن  هحفـص 23  تسا . رتمک  یـسمش  لاس  هن  زا  زور  دـنچ  هام و  هس  يرمق  لاس  هن  ماجنا 1 . مارح و  بجاو و  تیاـعر 

ناضمر هام  ات  تلاح  نیا  دشاب و  نایز  ررض و  هیام  هکیروط  هب  دنشاب  هتشادن  ار  نتفرگ  هزور  ناوت  غولب  لئاوا  رد  نارتخد  یتروصرد  هتبلا 
هتـشاد یفاک  یگدامآ  یمـسج  رظن  زا  نارتخد  هک  يروط  هب  جاودزا ، يارب  غولب  ب ) تسا . طقاس  ناشیا  زا  هزور  دشاب  هتـشاد  همادا  رگید 
نوبغم تالماعم  رد  هک  يروط  هب  یلام ، يداصتقا و  لئاسم  يارب  دشر  غولب و  ج ) دشابن . راک  رد  يرگید  صیاقن  ءاضفإ و  رطخ  و  دنـشاب ،

دنچ ره  ; تسین بجاو  نانز  نارتخد و  ندرک  هنتخ  هلأسم 8. تسا . غولب  ياه  هناشن  زا  نارتخد ، يارب  ضیح  نوخ  ندـید  هلأسم 7 . دنوشن .
دـشر ادص و  ندـش  تشرد  هلأسم 9 . دریگ . یم  ماـجنا  هنتخ  تسا  جرف  يـالاب  هک  تشوگ  کـچوک  هعطق  نتـشادرب  اـب  تسا و  بحتـسم 

. تسین غولب  مئالع  ییاهنت  هب  نآ ، دننام  اه و  نساب  اهناتسپ ، ندش  گرزب  دق ، لوط  شیازفا  دننام  ینامسج ،

ناوناب www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


تراهط ماکحا 

هبترم کی  هچنانچ  ددرگ ، سجن  هدشن  روخاذـغ  هک  يراوخ  ریـش  رتخد  ای  رـسپ  لوب  اب  يزیچ  هاگ  ره  هلأسم 10 . راوخ  ریـش  كدوک  لوب 
طایتحا یلو  تسین ، مزال  راشف  نآ  دـننام  شرف و  سابل و  رد  دوش و  یم  كاپ  دـسرب  نآ  سجن  ياهاج  ماـمت  هب  هکدـنزیرب  نآ  يور  بآ 
یلاکشا هچب ، فان  ای  تاقیرزت ، ّلحم  ندرک  ینوفع  ّدض  يارب  لکلا  زا  هدافتسا  هلأسم 11 . لکلا  دنزیرب . هبترم  ود  هک  تسا  نآ  بحتسم 

هک یجراخ  ياه  نلکدا  اهرطع و  هلأسم 12 . دنشکب . بآ  ار  نآ  تباصا  عضاوم  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  . تسا كاپ  درادن و 
بجاو هلأسم 13 . یلخت  ماـکحا  هحفـص 25  درادـن . لاکـشا  زامن  يارب  تسین  اهنآ  تساـجن  هب  نیقی  نوچ  دـسر ، یم  شورف  هب  رازاـب  رد 

نینچمه و  دنـشاب ، مرحم  وا  اب  ردام  رهاوخ و  لثم  هچرگا  دـنفلکم ، هک  یناسک  زا  ار  دوخ  تروع  رگید ، عقاوم  یلخت و  تقو  ناسنا  تسا 
رگیدـکی زا  ار  دوـخ  تروـع  تسین  مزـال  رهوـش  نز و  یلو  دـناشوپب  دـنمهف ، یم  ار  دـب  بوـخ و  هـک  زیمم  ياـه  هـچب  زیمم و  هناوـید  زا 

وضو و دـشاب . یم  كاپ  هن ، ای  تسا  كاپ  دـنک  کش  دـنیبب و  یتبوطر  رگا  تسین و  مزال  لوب  زا  ياربتـسا  نز  يارب  هلأسم 14 . دنناشوپب .
ناسنا هک  نآ  . 1 دوش : یم  تباـث  هار  هس  زا  يزیچ  ندوـب  سجن  هلأسم 15 . تساجن  ندـش  تباث  ياههار  دـنک . یمن  لطاب  مه  ار  وا  لسغ 

قثوم درف  هک  نآ  . 3 تسا . سجن  زیچ  نآ  هک  دهد  ربخ  هناخ ) بحاص  لثم   ) تسوا رایتخا  رد  يزیچ  هک  یسک  هک  نآ  . 2 دنک . ادیپ  نیقی 
یفیلکت دوشن  لـصاح  ینیقی  نینچ  هک  یماداـم  و  تسا . مزـال  دـص  رد  دـص  یعطق و  نیقی  تساـجن  هلأـسم  رد  هلأسم 16 . دـهد . یهاوگ 

هب دیابن  یساوسو  دارفا  هلأسم 17 . هحفـص 26  رارطـضا . دراوم  رد  رگم  تسا ; مزال  بانتجا  دش  لصاح  دص  رد  دص  نیقی  رگا  و  درادـن ،
هب و  دننک ، یم  ادیپ  تساجن  ای  تراهط  هب  نیقی  دروم  هچ  رد  یلومعم  دارفا  دننیبب  دیاب  هکلب  دـننک ، هّجوت  تساجن  تراهط و  رد  دوخ  ملع 
زا هک  یعیام  ياوتحم  هلأسم 18. تساجن  هقرفتم  لـئاسم  تسا . ییاـنتعا  یب  هار  نیرتهب  ساوسو  كرت  يارب  و  دـننک ، لـمع  بیترت  ناـمه 

یشیارآ مزاول  زا  يرایسب  هزورما  هک  اجنآ  زا  هلأسم 19 . دـشاب . نوخ  هب  هدولآ  هک  نیا  رگم  تسا ، كاپ  دوش  یم  جراخ  نینج  بآ  هسیک 
لئاسو نیا  تسا ، كاپ  میشاب ، هتشاد  کش  ای  دشابن ، نوخ  هب  هدولآ  ات  نینج  تفج  و  دوش ، یم  هیهت  نینج  تفج  زا  ناوناب  فرصم  دروم 

هچب و نیب  یقرف  و  تسا . نآ  هارمه  ینوـخ  دـینادب  هـک  نـیا  رگم  تـسین ; سجن  غارفتـسا  هلأـسم 20 . تسا . تراـهط  هب  موکحم  شیارآ 
نآ رد  تسد  و  دـنیوشب ، لـیلق  بآ  اـب  هبترم  هس  دـیاب  هدـش ، سجن  بارـش  اـب  هک  ار  یفرظ  هلأسم 21 . دـشاب . یمن  رـسپ  ای  رتخد  گرزب ،
راب ود  زا  شیب  دیابن  ار  اهتـسد  تروص و  وضو ، رد  هلأسم 22 . وضو  لئاسم  هحفص 27  دوش . هتسش  هبترم  تفه  تسا  ّبحتـسم  و  دنلامب ،
راب سپس  دوش ، هتسش  ًالماک  راب  کی  رظن  دروم  وضع  هک  تسا  نیا  نتسش  راب  ود  ای  راب ، هس  زا  روظنم  هک  درک  هّجوت  دیاب  نکل  و  تسش ،
راب کی  هدـشن  غراف  نآ  لماک  نتـسش  زا  هک  ینامز  ات  رتشیب ، ای  راب ، ود  يوضع ، رب  بآ  نتخیر  اّما  دـیوشب ، لماک  دـنک و  عورـش  ار  مود 

ياهاج هب  ای  دزیر ، یم  شتروص  هب  دنک  هناش  ًالثم  رگا  هک  تسا  دـنلب  يا  هزادـنا  هب  وا  رـس  يوم  هک  یـسک  هلأسم 23 . دوش . یم  باـسح 
نیب پچ ، تسد  نتـسش  زا  سپ  ات  دنک  زاب  ار  رـس  قرف  وضو ، زا  لبق  هک  تسا  رتهب  و  دنک . حـسم  ار  اهوم  خـیب  دـیاب  دزیر ، یم  رـس  رگید 

و دزیر ، یم  ناسنا  تسد  رد  ار  بآ  يرگید  صخـش  نتفرگ  وضو  ماـگنه  رگا  هلأسم 24 . دیامن . حـسم  یتحار  هب  ار  رـس  تسوپ  ای  اهوم ،
يور اهمناخ  هک  یکـال  هلأسم 25 . دراد . تهارک  راک  نیا  یلو  هدوبن ، لـطاب  امـش  يوضو  دـیا  هدز  یم  اهتـسد  اـی  تروص  هب  ار  نآ  اـمش 

هلأسم 26. دننک . حسم  اهنآ  يور  و  دنراذگب ، دازآ  اراه  نخان  زا  تشگنا  هس  هزادنا  هب  دیاب  تسا  حـسم  زا  عنام  ، دـننز یم  ناشیاهاپ  نخان 
نز هاگ  ره  هلأسم 27 . تسا . حیحص  اهنآ  حسم  دسرب  رس  تسوپ  هب  بآ  هک  یتروص  رد  اهنت  دنا  هدرک  تشک  یعونـصم  يوم  هک  یناوناب 
هک ییاهمناخ  هلأسم 28 . تسا . هدرک  هاـنگ  دـنچ  ره  تسین ; لـطاب  وا  يوضو  هحفـص 28  دـنیبب ، ار  وا  مرحمان  هک  دریگب  وضو  ییاج  رد 
ریز هک  تسا ، گنر  اب  یبوکلاـخ  . 2 دسر .  یم  ندـب  تسوپ  هب  بآ  . 1 دراد : تروص  هس  راک  نیا  ، دـننک یم  میمرت  ار  دوخ  يوربا  ّطـخ 

ناـکما رگا  تروص  نیا  رد  ، دـسر یمن  تسوـپ  هب  بآ  . 3 تسا .  حیحـص  اـهنآ  لـسغ  وضو و  تروص ، ودره  رد  ; دریگ یم  رارق  تسوـپ 
ِرهوج هلأسم 29 . دنکب . مه  ممیت  وضو  رب  هوالع  دـیاب  دـشابن ، نکمم  راک  نیا  هک  یتروص  رد  دوش و  هتـشادرب  عنام  دـیاب  دـشاب  نتـشادرب 
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هلأسم تسا . حیحص  نآاب  لسغ  وضو و  دشاب  هتشادن  مرج  رگادننک  یم  هدافتسا  رـس  يوم  يارب  اهمناخ  هک  یگنر  کیژام و  سیوندوخ ،
بآ ندیسر  زا  عنام  هک  یمرج ، هدافتـسا  دروم  یـشیارآ  ّداوم  هک  یتروص  رد  دننک ، یم  شیارآ  ناشنارهوش  يارب  ار  دوخ  هک  ینانز  . 30

، دننزیم ناشیاهاپ  نخان  يور  هک  ار  یکال  سپ  تسین . مزال  نوباص  اب  نتسش  تسا و  حیحص  وضو  دشاب  هتشادن  تسا ، تروص  تسوپ  هب 
درادن و يررض  وضو  يارب  دشابن ، بآ  ندیـسر  زا  عنام  رگا  نآ ، دننام  دنبتـسد و  رتشگنا و  دوجو  هلأسم 31 . دراد . لاکشا  اپ  حسم  يارب 

یلاکـشا اهمناخ  يارب  لوقعم  ّدح  رد  نخان  ندرک  دـنلب  هلأسم 32 . دوش . هتـسش  دـسرب و  نآ  ریز  هب  بآ  ات  دـنک  اجباج  ار  نآ  دـناوت  یم 
. درادن

تبانج ماکحا 

زامن يارب  دـیابو  هدـش  ملتحم  دوش  جراخ  ناـنآ  زا  یتبوطر  دنـسرب و  یـسنج  توهـش  جوا  هب  هک  یتروص  رد  نارتخد  ناـنز و  هلأسم 33 .
هفطن نتخیر  عنام  دنک و  یم  يریگولج  میقتـسم  ّسامت  زا  هک  مودـناک »  » دـننام یلئاسو  اب  شزیمآ  هلأسم 34 . دـننک . تبانج  لسغ  هزورو 

تبوطر ای  تسا  ینم  دـنادن  دوش و  جراخ  نز  زا  یتبوطر  رگا  هلأسم 35 . مالتحا  ياه  هناشن  دوش . یم  تبانج  لـسغ  بجوم  زین  دوش ، یم 
هلأسم درادن . ینم  مکح  دشاب  هتـشادن  ار  هناشن ، نیا  رگا  دراد و  ینم  مکح  تبوطر  نآ  دشاب  هدوب  توهـش »  » اب نآ  جورخ  هچنانچ  رگید ،

رد هاگ  ره  هلأسم 37 . درادن . لسغ  دنسرن  یسنج  توهش  جوا  هب  هک  یتروص  رد  دننیب ، یم  الومعم  اهمناخ  هک  یگنردیفس  تاحّشرت  . 36
زا دـعب  درک و  لسغ  هلـصافالب  شرـسمه  اـب  شزیمآ  زا  سپ  ینز  رگا  هلأسم 38 . تسین . بجاو  لسغ  دوش ، لـصاح  کـش  مـالتحا  دروم 

لئاسم هحفـص 30  تسین . مزال  هراب  ود  لسغ  شرهوش  زا  ای  تسوا ، دوخ  زا  هک  دـناد  یمن  یلو  دوش ، جراـخ  وا  زا  ینم  هدـنامیقاب  لـسغ 
تراهط اب  لاح  همهرد  ناسنا  تسا  رتهب  دـنچ  ره  درادـن ، یتهارک  تبانج  لـسغ  زا  لـبق  زپ ) تخپ و  لـثم   ) ندرکراـک هلأسم 39 . تبانج 

تئارق هلأسم 41 . دشاب . یمن  مارح  دنکن  سمل  ار  نآ  رگا  بنج  ای  ضئاح  نز  يارب  هّکربتم  ءامسا  نآرق و  تایآ  نتشون  هلأسم 40 . دشاب .
مایاو تبانج  لاح  رد  رسمه  يارب  شیارآ  هلأسم 42 . تسا ) رتمک  نآ  باوث  ینعی  .) تسا هورکم  ضئاـح  بنج و  يارب  هیآ  تفه  زا  شیب 

زا دعب  دنکن و  رگا  دوش و  جراخ  هدنامیقاب  تاّرذ  ات  دنک  لوب  ینم  ندمآ  نوریب  زا  دـعب  تسا  بّحتـسم  هلأسم 43 . درادن . تهارک  تداع 
نآ بحتـسم  طایتحا  دـنک . لسغ  هرابود  دـیاب  دراد و  ینم  مکح  رگید ، تبوطر  ای  تسا  ینم  دـنادن  هک  دـیآ  نوریب  وا  زا  یتبوطر  لـسغ 

دنزب ییاضرا »  دوخ  ای «  ءانمتسا  هب  تسد  یمناخ  ایرتخد  رگا  هلأسم 44 . دننک . ءاربتسا  لسغ  زا  لبق  ندرک  لوب  هلیسوب  زین  نانز  هک  تسا 
هحفـص 31 دـنک .  لسغ  دوخ  هزور  زامن و  يارب  تسا  بجاو  و  تسا ، هداد  ماجنا  یمارح  راک  دوش  جراخ  وا  زا  یتبوطر  لاح  نامه  رد  و 
ادـخ و مسا  هب  ای  نآرق  طخ  هب  ندـب  زا  ییاـج  ندـناسر  لوا  تسا : مارح  بنج  رب  زیچ  جـنپ  هلأسم 45 . تسا  مارح  بنجرب  هک  ییاـهزیچ 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دجـسم  مارحلادجـسم و  رد  نتفر  مود  دـش . هتفگ  وضو  رد  هک  يروط  هب  مالـسلا ،) مهیلع  ) ناـماما ناربمغیپ و 
، دوش جراخ  رگید  رد  زا  لخاد و  رد  کی  زا  رگا  یلو  رگید  دجاسم  رد  فقوت  موس  دوش . جراخ  رگید  رد  زا  لخاد و  رد  کی  زا  هچرگا 
رد يزیچ  نتـشاذگ  مراهچ  دـنکن . فقوت  مه  ناماما  مرح  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درادـن و  یعنام  دورب  يزیچ  نتـشادرب  يارب  اـی 

یس و هروس  لوا : تسا  هروس  راهچ  رد  اهنآ  درک و  هدجس  دیاب  نآ  ندناوخ  زا  سپ  هک  يا  هیآ  ندناوخ  مجنپ  روبع . لاح  ریغ  رد  دجـسم 
و أرقا )  ) مشـش دون و  هروس  مراـهچ : مجنلاو )  ) موس هاـجنپ و  هروس  موس : هدجـس ) مح   ) مکی لـهچ و  هروـس  مود : لـیزنت ) ملا   ) نآرق مود 

هورکم بنج  رب  زیچ  هـن  هلأسم 46 . تسا  هورکم  بنج  رب  هک  ییاهزیچ  دـناوخن . مه  ار  هروس  راهچ  نیا  زا  فرح  کـی  تسا  نآ  طاـیتحا 
تفه زا  رتشیب  ندناوخ  موس  تسین . هورکم  دـیامن ، هضمـضم  قاشنتـسا و  ای  دریگب  وضو  رگا  یلو  ندـیماشآ  ندروخ و  مود  لوا و  تسا :
مجنپ نآرق . هحفـص 32  ياه  طخ  نیب  هیـشاح و  دـلج و  هب  ندـب  زا  ییاج  ندـناسر  مراهچ  درادـن . بجاو  هدجـس  هک  ییاه  هروس  زا  هیآ 

هب ندرک  باضخ  متفه  تسین . هورکم  دنک ، مّمیت  بآ ، نتـشادن  هطـساو  هب  ای  دریگب  وضو  رگا  یلو  ندیباوخ  مشـش  نآرق ، نتـشاد  هارمه 
. دشاب هدمآ  نوریب  وا  زا  ینم  باوخ  رد  ینعی  هدش ، ملتحم  هکنآ  زا  دعب  ندرک  عامج  مهن  ندـب  هب  نغور  ندـیلام  متـشه  نآ . دـننام  انح و 
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يارب یلو  دوش . یم  بجاو  نآ  دننام  بجاو و  رامن  ندناوخ  يارب  تسا و  بحتسم  دوخ  يدوخ  هب  تبانج  لسغ  هلأسم 47 . تبانج  لسغ 
لسغ هک  دنک  تین  لسغ ، تقو  رد  تسین  مزال  هلأسم 48 . تسین . مزال  تبانج  لسغ  نآرق  بجاو  ياه  هدجس  رکش و  هدجس  تیم و  زامن 
نیقی رگا  هلأسم 49 . تسا . یفاک  دنک  لسغ  ملاع  دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ینعی  تبرق  دصق  هب  طقف  رگا  منک و  یم  بحتـسم  ای  بجاو 

مارح زا  بنج  قرع  تسا . حیحـص  وا  لسغ  هدرک ، لسغ  تقو  زا  شیپ  هک  دوش  مولعم  دعب  دنک  بجاو  لسغ  تین  هدش و  زامن  تقو  دـنک 
بجاو طایتحا  دـنک ، قرع  رگا  تسا و  مارح  ناضمر  كرابم  هام  هزور  لاح  رد  ای  هنایهام ، تداع  لاـح  رد  رـسمه  اـب  شزیمآ  هلأسم 50 .

هلأسم 51. دـناوخن . زامن  تسا  هدولآ  نآ  اب  هحفـص 33  هک  یـسابل  ای  ندب و  اب  ینعی  دـنک ، مارح  زا  بنج  قرع  هلماعم  نآ  اب  هک  تسا  نآ 
اب هک  یـسابل  ای  ندب و  اب  یلو  تسا  كاپ  دوش  بنج  ءانمتـسا  ای  طاول و  ای  انز و  دننام  مارح  قیرط  زا  هک  یـسک  دننام  مارح  زا  بنج  قرع 

مّمیت زا  دعب  و  دیامن ، مّمیت  لسغ  ياج  هب  رگید  رذع  ای  تقو  یگنت  هطساو  هب  مارح  زا  بنج  رگا  هلأسم 52 . دناوخن . زامن  هدش ، هدولآ  نآ 
اب دـناوت  یمن  زاب  دـنک  یکیدزن  دوخ  لالح  اب  دـعب  دوش و  بنج  مارح  زا  یـسک  رگا  هلأسم 53 . تسین . مزال  قرع  زا  باـنتجا  دـنک  قرع 

. تسین مزال  نآ  قرع  زا  بانتجا  دوش ، بنج  مارح  زا  دعب  دنک و  یکیدزن  دوخ  لالح  اب  لوا  رگا  یلو  دناوخب . زامن  نآ  قرع 

تیم ماکحا  ّ

يوم ای  دیایب  نوخ  هک  يروط  هب  دشارخب  ار  دوخ  تروص  ای  دـنک  هراپ  ار  دوخ  سابل  ای  هقی  دـنزرف  ای  رهوش  گرم  رد  نز  رگا  هلأسم 54 .
رگا هکلب  دریگب  هزور  زور  هس  دیاب  دناوتن  رگا  دناشوپب و  ار  اهنآ  ای  دهد و  ماعط  ار  ریقف  هد  ای  دـنک ، دازآ  هدـنب  کی  دـیاب  دـنکب ، ار  دوخ 

هلأسم 55. تسین .  زیاج  ردارب  ردـپ و  ریغ  گرم  رد  هقی  ندرک  هراـپ  .و  دـیامن لـمع  روتـسد  نیا  هب  بجاو ، طاـیتحا  رباـنب  دـیاین  مه  نوخ 
ای نز  ندرک  هاگن  هلأسم 56 . دنـشکن . دایرف  دننکن و  دنلب  یلیخ  هحفـص 34  ار  ادـص  تیم  رب  هیرگ  رد  اهنز  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا 

هدازانز هچرگا  ناملـسم  هچب  لسغ  هلأسم 57 . تیم  لـسغ  تسا . عناـم  ـالب  كرتشم  ياـهملیف  اهـسکع و  هب  يرگید  گرم  زا  سپ  رهوش 
نانآ زا  یکی  ای  وا  ردام  ردـپ و  هچنانچ  هدـش ، غلاـب  یگناوید  لاـح  هب  هدوب و  هناوید  یگچب  زا  هک  یـسک  نینچمه  و  تسا . بجاو  دـشاب ،

، درادن هام  راهچ  رگا  دنهدب و  لسغ  دیاب  دراد ، رتشیب  ای  هام  راهچ  رگا  ار  هدش  طقـس  هچب  هلأسم 58 . داد . لسغ  ار  وا  دیاب  دنشاب ، ناملسم 
، دـنریگب هزاجا  وا  یلو  زا  دـیاب  تیم  نفد  زاـمن و  نفک و  لـسغ و  يارب  هلأسم 59 . دننک . نفد  لسغ  نودـب  دـنچیپب و  يا  هچراپ  رد  دـیاب 

تیم رب  تیالو  دش ، نایب  ثرا  رد  هک  یبیترت  هب  دـنرب ، یم  ثرا  تیم  زا  هک  یناسک  سپـس  تسا ، یلوأ  همه  زا  دوخ  نز  هب  تبـسن  رهوش 
ار نز  درم ، رگا  هلأسم 60 . دنریگب . هزاجا  ود  ره  زا  هک  تسا  نیا  طایتحا  دشاب  دوجو  نز  مه  درم و  مه  هقبط ، کی  رد  هچنانچ  و  دـنراد .

هچرگا دهد ; لسغ  ار  دوخ  نز  دناوت  یم  مه  رهوش  دهد و  لسغ  ار  دوخ  رهوش  دناوت  یم  نز  یلو  تسا  لطاب  دـهدب  لسغ  ار  درم  نز ، و 
هلأسم هحفـص 35  دشاب . نایم  رد  یتیـصو  هک  نیا  رگم  دهدن ، لسغ  ار  دوخ  نز  رهوش ، دوخ و  رهوش  نز ، هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا 

لاس هس  زا  رتمک  هک  ار  يا  هچب  رسپ  دناوت  یم  مه  نز  دهد و  لسغ  تسا  رتمک  لاس  هس  زا  وا  ّنس  هک  ار  يا  هچب  رتخد  دناوت  یم  درم  . 61
ردام و لثم  دنمرحم  دنراد و  تبـسن  وا  اب  هک  ینانز  دوشن ، ادیپ  درم  تسا  درم  هک  یتیم  نداد  لسغ  يارب  رگا  هلأسم 62 . دهد . لسغ  دراد 

يارب رگا  زین  و  دنهدب . شلـسغ  وا  تروع  ندناشوپ  اب  دنناوت  یم  دـنا ، هدـش  مرحم  وا  اب  ندروخ  ریـش  هطـساو  هب  ای  همع ، هلاخ و  رهاوخ و 
اب دنناوت  یم  دنا ، هدش  مرحم  ندروخ  ریـش  هطـساو  هب  ای  دنمرحم ، دـنراد و  تبـسن  وا  اب  هک  ییاهدرم  دـشابن ، يرگید  نز  نز ، تیم  لسغ 

هلأسم دنک . هنهرب  ار  وا  ندب  تروع ، زا  ریغ  تسا  زیاج  دهد ، لسغ  ار  نز  تیم  نز ، هاگره  هلأسم 63 . دنهد . لسغ  ار  وا  تروع  ندناشوپ 
وا يارب  تیم  لسغ  نامه  هکلب  دـنهدب ، تبانج  لسغ  ای  ضیح  لسغ  تسین  مزال  هدرم ، تبانج  لاح  رد  ای  ضیح  لاح  رد  هک  ار  ینز  . 64
رد هک  یحرـش  هب  ار  نز  رگا  نینچمه  دـشاب و  هتـشاد  لاـم  دوـخ  زا  نز  هچرگا  تسا . رهوـش  رب  نز ، نفک  هلأسم 65 . نفک  تسا . یفاـک 

غلاب رهوش  هچنانچ  دهدب و  ار  وا  نفک  دیاب  شرهوش  دریمب ، هّدع  ندش  مامت  زا  شیپ  دـنهدب و  یعجر  قالط  دوش ، یم  هتفگ  قالط  باتک 
ار شرـسمه  نفک  هیهت  تردـق  رهوش  رگا  هلأـسم 66 . دـهدب . ار  نز  نفک  وا  لاـم  هحفـص 36  زا  دیاب  رهوش  ّیلو  دـشاب ، هناوید  ای  دـشابن 
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ار نفک  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنـشاب  هتـشاد  تردق  ردام  ردپ و  هک  یتروص  رد  دـشاب ، هتـشادن  یلام  زین  نز  دوخ  دـشاب و  هتـشادن 
زیاج صلاخ  مشیربا  هچراـپ  اـب  تیم  ندرک  نفَک  هلأسم 67 . تسا . نیملـسم  لاملا  تیب  هدهع  رب  نآ  هنیزه  دـنرادن  تردـق  رگا  دـنهدب و 

تیفیک و رد  زین  نـفک و  ياـه  هـعطق  دادـعت  رد  هلأـسم 68. دوـشن . نفک  مه  تفاـب  ـالط  هچراـپ  اـب  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  تسین و 
مراهچ رکذ  رد  اهنت  هک  دراد  رکذ  راهچ  ریبکت و  جـنپ  تیم  زامن  هلأسم 69 . ّتیم  زامن  تسین . نز  درم و  تیم  نیب  یتواـفت  نآ ، یگنوگچ 
مراهچ ریبکت  زا  دـعب  هک  تسا  یفاک  دـشاب  نز  تیم ، هاگ  ره  نیاربانب  دنتـسه ، مه  لثم  هیقب  رد  دراد و  دوجو  توافت  نز  درم و  تیم  نیب 

َْتنَا َو  ِکب  َْتلََزن  ِکتَمَا  ُۀَْنباو  كِْدبَع  ُۀَْـنبا  َو  ُکتَمَا  هِذـه  َّنِا  َّمُهّللَا  تسا : رتهب  دـیوگب  ار  رکذ  نیا  رگا  تیملا و  ِهِذـِهل  ْرفْغا  َّمُهّللَا  دـیوگب :
َو اْهنَع  ْزَواجَتَف  ًۀَئیـسُم  َْتناک  ْنِا  َو  اِهناسِْحا  یف  ْدِزَف  ًۀَنِـسُْحم  َْتناک  ْنِا  َّمُهّللَا  اّنِم  اِهب  ُمَلْعَا  َْتنَا  َو  ًاریَخِّالا  اْهنِم  ُمَْلعَن  ّانا ال  َّمُهّللَا  ِهب ، لوُْزنَم  ُریَخ 

هلأسم َنیمحاّرلا . َمَحْرَا  ای  ِکتَمْحَِرب  اهْمَحْرا  َو  َنیِرباْغلا  ِیف  اـِهلْهَا  یلَع  ُْفلْخا  هحفـص 37  َو  َنییّلِع  یلْعَا  یف  كَْدنِع  اْهلَعْجا  َّمُهّللَا  اَهل  ْرِفْغا 
هلأسم 71. دتـسیاب . شا  هنیـس  لباقم  تسا  نز  تیم  رگا  دـناوخ ، یم  تیم  زامن  يادارف  هک  یـسک  ای  تعاـمج  ماـما  تسا ،  ّبحتـسم  . 70

نز رگا  هلأسم 72 . ْنفد  دتـسیاب . اهنت  فص  کـی  رد  دـناوخ ، یم  تعاـمج  هب  ار  تیم  زاـمن  هک  یتروص  رد  ضئاـح ، نز  تسا  ّبحتـسم 
دنناباوخب هلبق  هب  تشپ  پچ ، يولهپ  هب  ربق  رد  ار  نز  دیاب  دشاب ، ناملـسم  هچب ، ردـپ  هچنانچ  دـشاب ، هدرم  وا  مکـش  رد  هچب  دریمب و  هرفاک 

لمع روتـسد  نیمه  هب  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دشاب ، هدـشن  لخاد  وا  ندـب  هب  مه  حور  زونه  رگا  هکلب  دـشاب  هلبق  فرط  هب  هچب  يور  هک 
نوریب ار  وا  هار  نیرت  ناـسآ  هب  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  رطخ  رداـم  يارب  محر  رد  شندـنام  دریمب و  رداـم  محر  رد  هـچب  رگا  هلأسم 73 . دننک .

ینز ای  تسا  نف  لها  رگا  شرهوش  هلیـسو  هب  راک  نیا  دیاب  یلو  درادن ، لاکـشا  دننک  هعطق  هعطق  ار  وا  هک  دـنوش  راچان  هچنانچ  دـنروآ و 
نف لها  هک  یمرحمان  درم  دوشن  نکمم  مه  نآ  رگا  دـشاب و  نف  لها  هک  یمرحم  درم  تسین ، نکمم  رگا  دریگ و  ماجنا  دـشاب  نف  لها  هک 

هلأسم دروآ . نوریب  ار  هچب  دناوت  یم  دشابن  نف  لها  هک  یـسک  دوشن  ادیپ  مه  هحفـص 38  نآ  هک  یتروص  رد  دروایب و  نوریب  ار  هچب  دشاب 
ملاس هچب  هک  یفرط  ره  زا  دـش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  یناسک  هلیـسو  هب  دـیاب  دـشاب  هدـنز  شمکـش  رد  هچب  دریمب و  رداـم  هاـگره  . 74

بجاو طایتحا  دشابن  یقرف  هچب  ندوب  ملاس  رد  تسار  پچ و  يولهپ  نیب  رگا  یلو  دنزودب  هرابود  دنروآ و  نوریب  ار  هچب  دـیآ  یم  نوریب 
یم ربق  رد  ار  تیم  هک  یـسک  دشاب  راگدرورپ  بولطم  هک  نیا  دیما  هب  تسا  بوخ  هلأسم 75 . دنروآ . نوریب  پچ  يولهپ  زا  هک  تسا  نآ 

اب دنرـضاح ، هک  یناسک  تیم  ناشیوخ  زا  ریغ  دیایب و  نوریب  ربق  زا  تیم  ياپ  فرط  زا  دـشاب و  هنهرباپ  هنهرب و  رـس  تراهط و  اب  دراذـگ ;
ربق رد  ار  وا  دـشاب  یم  مرحم  وا  اب  هک  یـسک  تسا  نز  تیم  رگا  َنوعِجار . ِهَیلإ  ّانإ  ِهّلل و  اـّنإ  دـنیوگب : دـنزیرب و  كاـخ  ربق  رب  تسد  تشپ 
لفط هچرگا  وا  ربق  نتفاکش  ینعی  ناملسم ، ربق  شبن  هلأسم 76 . ربق  ْشبن  دنراذگب . ربق  رد  ار  وا  شناشیوخ  دشابن  یمرحم  رگا  دراذـگب و 

بلطم کی  ماـجنا  يارب  ربق  شبن  هلأسم 77. درادن .  لاکـشا  دشاب  هدـش  كاخ  هتفر و  نیب  زا  شندـب  رگا  یلو  . تسا مارح  دـشاب  هناوید  ای 
زا ار  هدنز  هچب  دـنهاوخب  هک  یتروص  ردربق  شبن  هلأسم 78. هحفص 39  درادن . لاکـشا  ، تسا رتشیب  ربق  نتفاکـش  زا  نآ  تیّمها  هک  یعرش 

. تسا بجاو  دنروآ  نوریب  دنا  هدرک  شنفد  هک  يا  هلماح  نز  مکش 

ضیح نوخ  ياه  هناشن  ( - 1  ) هناهام تداع 

جراخ اه  نز  محر  زا  يزور  دـنچ  هام  ره  رد  ًابلاغ  هک  تسا  ینوخ  ، دوش یم  ریبعت  هنایهام » تداع   » هب نآ  زا  یهاگ  هک  ضیح ، هلأسم 79 .
ضیح نوخ  هلأسم 80 . تسا . دنزرف  ياذغ  هفطن ، داقعنا  ماگنه  هب  دنیوگ و  یم  ضئاح » ، » ضیح نوخ  ندید  عقوم  رد  ار  نز  و  دوش . یم 
هلأسم دـیآ . یم  نوریب  شزوس  یمک  راـشف و  اـب  تسا و  یهایـس  هب  لـیام  خرـس  اـی  خرـس و  نآ  گـنر  مرگ و  ظـیلغ و  تاـقوا ، رتشیب  رد 
هچنانچ دشاب ، هتشاد  ضیح  ياه  هناشن  نوخ  نآ  دنیبب و  نوخ  رابود  هام  کی  رد  رگا  دنیب  یم  نوخ  هبترم  کی  یهام  ًالومعم  هک  ینز  .81

ندش مامت  زا  دعب  یشرق  ياه  نز  هلأسم 82 . (. 2) دهد رارق  ضیح  ار  ود  ره  دیاب  دشاب ، رتشیب  ای  زور  هد  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور 
ياهزور رگا  یلو  . 2 ُدیِِرپ »  » نامه ای  دعب 1. دنتـسین  یـشرق  هک  ییاه  نز  دـننیب و  یمن  ضیح  نوخ  ینعی  دـنوش ، یم  هسئای  لاس ، تصش 
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هک ینوخ  هلأسم 83 . دنوش . یم  هسئای  لاس  هاجنپ  ندش  مامت  زا  هحفص 40  تسا . هضاحتسا  نوخ  مّود  نوخ  دشاب ، زور  هد  زا  رتمک  طسو 
زا رتشیب  زور و  هس  زا  رتمک  ضیح  تدم  هلأسم 84 . تسین . ضیح  دننیب ، یم  ندش  هسئای  زا  دعب  نز  لاس و  هن  ندـش  مامت  زا  شیپ  رتخد ،

سپ دشاب ، مهرس  تشپ  ضیح ، لوا  زور  هس  دیاب  هلأسم 85 . تسین . ضیح  دشاب  رتمک  زور  هس  زا  مه  يرصتخم  رگا  دوش و  یمن  زور  هد 
طایتحا دـشکن  لوط  زور  هد  زا  شیب  تلاح  نیا  رگا  دـنیبب ، نوخ  زور  کی  هرابود  دوش و  كاپ  زور  کی  دـنیبب و  نوخ  زور  ود  الثم  رگا 

ياراد ضیح  نوـخ  سپ  هلأسم 86 . دـنک . بانتجا  ضئاح  تاـمرحم  زا  مه  دـهد و  ماـجنا  ار  هضاحتـسم  لاـمعا  مه  هک  تسا  نآ  بجاو 
لّوا زور  هس  . 5 دـشابن . زور  هد  زا  رتشیب  . 4 دـشابن . زور  هس  زا  رتمک  تّدـم  . 3 دشابن . هسئای  . 2 دـشاب . غلاب  رتخد  . 1 تسا :  لیذ  طـیارش 
رگا هکلب  دـیایب ، نوریب  نوخ  زور  هس  مامت  رد  تسین  مزال  هلأسم 87 . دتفیب . هلـصاف  زور  هد  لقادح  ضیحود  نیب  . 6 دشاب . لصتم  ضیح 

هک دـشاب  مک  يردـق  هب  ندـش  كاپ  تدـم  دوش و  كاـپ  يرـصتخم  زور  هس  نیب  رد  هچناـنچ  تسا و  یفاـک  دـشاب  نوخ  جرف  ياـضف  رد 
یلو دـنیبب ، نوخ  ار  مراهچ  بش  لوا و  بش  تسین  مزـال  هلأسم 88 . تسا . ضیح  مه  زاـب  هدوب ، نوخ  جرف  رد  زور  هس  ماـمت  رد  دـنیوگب 

تشپ دش  هتفگ  هک  يوحن  هب  موس  زور  بورغ  ات  لوا  زور  حبـص  ناذا  زا  رگا  سپ  دوشن ; عطق  نوخ  موس  مود و  بش  رد  دیاب  هحفص 41 
نوخ چیه  مه  موس  مود و  بش  رد  دوش و  عطق  مراهچ  زور  زا  عقوم  نامه  رد  دوش و  عورش  لوا  زور  ياه  طسو  رد  ای  دیایب ، نوخ  مهرس 
نوخ هک  ییاهزور  دنیبب و  نوخ  هرابود  هچنانچ  دوش ، كاپ  دـنیبب و  نوخ  مهرـس  تشپ  زور  هس  رگا  هلأسم 89 . تسا . ضیح  دوشن ، عطق 

هلأسم 90. تسا . ضیح  مکح  رد  هدوب  كاپ  طسو ، رد  هک  مه  ییاهزور  دوشن ، رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  هدوب ، كاـپ  طـسو  رد  هدـید و 
ریغ نز  هک  ییاهتدابع  همه  دـیاب  ضیح  نوخ  ای  تسا  لمد  نوخ  دـنادن  دـشاب و  رتمک  زور  هد  زا  رتشیب و  زور  هس  زا  هک  دـنیبب  ینوخ  رگا 

تـسا ضیح  نوخ  هک  دنک  کش  دنیبب و  ینوخ  رگا  هلأسم 91 . دیامن . بانتجا  ضئاح  تامرحم  زا  دروآ و  اج  هب  دـهد  یم  ماجنا  ضئاح 
ای تسا  ضیح  نوـخ  دـنادن  هک  دـنیبب  ینوـخ  رگا  هلأسم 92 . دـهد . رارق  ضیح  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  ار  ضیح  طیارـش  هچنانچ  ساـفن ، اـی 

هدولآ نآ  فارطا  رگا  سپ  دروآ  نوریب  دعب  دنک ، ربص  یمک  دیامن و  جرف  لخاد  هبنپ  يرادقم  ینعی  دنک ، یـسراو  ار  دوخ  دـیاب  تراکب ،
هـس دـعب  دوش و  كاپ  دـنیبب و  نوخ  زور  هس  زا  رتمک  رگا  هلأسم 93 . تسا . ضیح  هدیـسر ، نآ  همه  هب  رگا  تسا و  تراـکب  نوخ  دـشاب ،

. دنک عمج  ضئاح  تامرحم  هضاحتـسم و  لمع  نیب  دوب  كاپ  هک  دعب  ياهزور  لوا و  نوخ  رد  تسا و  ضیح  مود  نوخ  دنیبب ، نوخ  زور 
مامت شلاس  هن  دناد  یمن  هک  يرتخد  هلأسم 95 . دننیبب . ضیح  تسا  نکمم  دهد ، یم  ریش  هچب  هک  ینز  هلماح و  نز  هلأسم 94 . هحفص 42 

هب نانیمطا  دـشاب و  هتـشاد  ار  ضیح  ياه  هناشن  رگا  و  تسین . ضیح  دـشاب  هتـشادن  ار  ضیح  ياه  هناشن  هک  دـنیبب  ینوخ  رگا  هن ، ای  هدـش 
رگا هن ، ای  هدش  هسئای  دراد  کش  هک  ینز  هلأسم 96 . تسا . هدش  مامت  وا  لاس  هن  دوش  یم  مولعم  تسا و  ضیح  دنک  ادـیپ  شندوب  ضیح 

هدجـس تایآ  هب  نداد  شوگ  هلأسم 97 . تسا . هدـشن  هسئای  تسا و  ضیح  هک  دراذـگب  انب  دـیاب  هن ، ای  تسا  ضیح  دـنادن  دـنیبب و  ینوخ 
هلأسم 98. دنک . هدجـس  لاح  نامه  رد  دیاب  دونـشب  ار  هدجـس  هیآ  رگا  و  تسا ، زیاج  ضئاح  صخـش  يارب  اهنآ ، توالت  دـننامه  بجاو ،
و تسا ، حیحص  وا  قالط  دوش  كاپ  ضیح  نوخ  زا  نز  هک  یماگنه  هلأسم 99. تسا . زیاج  هنایهام  تداع  لاح  رد  دقع  مسارم  جاودزا و 
زا لـسغ  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  یلو  دـشاب ; هدرکن  لـسغ  زوـنه  دـنچ  ره  دـنک ، یکیدزن  وا  اـب  دـناوت  یم  زین  شرـسمه 

لـسغ ات  نآرق ، طخ  ّسمو  دجـسم  رد  فّقوت  دننام  هدوب ، مارح  وا  رب  ضیح  تقو  رد  هک  يرگید  ياهراک  یلو  دـنک ، يراددوخ  یکیدزن 
هلأسم 101. هحفص 43  درادن . یبولطمان  رثا  چیه  هنایهام  تداع  ماّیا  رد  راوخریش  هّچب  نداد  ریش  هلأسم 100. دوش . یمن  لالح  وا  رب  دنکن 

هناشن هلأسم 102 . هنایهام  تداع  نتفای  نایاپ  هناشن  درادـن . لاکـشا  هنایهام  تداع  ماگنه  هب  شیارآ  و  وم ، ندرک  گنر  تروص ، حالـصا 
هّکل و  دوش ، عطق  نوخ  نامز  نامه  دودـح  رد  و  دـشاب ، مولعم  تداع  ماّیا  نامز و  رگا  هک  تسا  تروص  نیا  هب  هنایهام  تداع  نتفای  نایاپ 

تادابع ماجنا  يارب  دیاب  دوش  كاپ  ضیح  زا  نز  هک  یماگنه  هلأسم 103. تسین . مزال  يرتشیب  راظتنا  هتفای و  نایاپ  تداع  دشابن ، ادیپ  يا 
یلو دوش  یم  ماجنا  تبانج  لسغ  دننامه  ضیح  لسغ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دیامن . مّمیت  درادن  بآ  هب  یـسرتسد  رگا  و  دنک ، لسغ  دوخ 

ياهتدابع دنک و  لسغ  دیاب  تسین ، نوخ  نطاب  رد  هک  دنادب  دوش و  كاپ  زور  هد  زا  شیپ  هاگره  هلأسم 104. دنک .  یمن  تیافک  وضو  زا 
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لاح رد  هک  ینانز  ياهزامن  هلأسم 105 . دنیب . یم  نوخ  هرابود  زور  هد  ندش  مامت  زا  شیپ  دشاب  هتشاد  نیقی  هچ  رگا  دهد ، ماجنا  ار  دوخ 
هام کی  طقف  لاس  لوط  رد  هزور  هک  دـشاب  نیا  نآ  ّتلع  دـیاش  دراد . اضق  اـهنآ  ياـه  هزور  یلو  درادـن ، اـضق  دنتـسه ، ساـفن  اـی  ضیح 

نیگنـس ناوناب  يارب  دشاب ، هتـشاد  اضق  هب  زاین  رگا  دوش  یم  هدناوخ  زور  ره  هک  زامن  اّما  دوب ; دهاوخن  لکـشم  نآ  ياضق  و  تسا ، بجاو 
هلأسم ضئاح  ماـکحا  هحفـص 44  تساهنآ . راک  عنام  اهزامن  ياضق  اّما  تسین ، ناـنز  ندرک  راـک  عناـم  هزور  نیا ، رب  هوـالع  دوب . دـهاوخ 
ندروآ اجب  یلو  دوش  هدروآ  اجب  مّمیت  ای  لسغ  ای  وضو  اب  دـیاب  زامن  دـننام  هک  ییاه  تداـبع  لوا  تسا : مارح  ضئاـح  رب  زیچ  دـنچ  . 106

تسا مارح  بنج  رب  هک  ییاهزیچ  مامت  مود  درادن . یعنام  تیم ، زامن  دننام  تسین ، مزال  اهنآ  يارب  مّمیت  لسغ و  وضو و  هک  ییاه  تدابع 
دوش لخاد  هاگ  هنتخ  رادقم  هب  هچرگا  نز ، يارب  مه  مارح و  درم  يارب  مه  هک  جرف ، رد  ندرک  عامج  موس  دش . هتفگ  تبانج  ماکحا  رد  و 

رد ندرک  عامج  هلأـسم 107 . دـنکن . لـخاد  مه  ار  هاـگ  هنتخ  زا  رتمک  رادـقم  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هکلب  دـیاین ، نوریب  مه  ینم  و 
یم نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  هک  ینز  سپ  تسا . مارح  دهد  رارق  ضیح  دوخ  يارب  دیاب  ًاعرش  یلو  تسین  یعطق  نز  ضیح  هک  مه  ییاهزور 

وا اب  اهزور  نآ  رد  دناوت  یمن  شرهوش  دهد ، رارق  ضیح  ار  دوخ  ناشیوخ  تداع  ياهزور  دوش  یم  هتفگ  ًادعب  هک  يوحن  هب  دـیاب  دـنیب و 
ُلبق رد  دوخ  نز  اـب  نآ  لوا  تمـسق  رد  درم  دوـش و  میـسقت  تمـسق  هس  هب  نز  ضیح  ياـهزور  هرامـش  رگا  هلأسم 108 . دـیامن . یکیدزن 

تمسق رد  رگا  دوخن و  هن  دنک ، عامج  مود  تمسق  رد  رگا  دهدب و  ریقف  هب  هرافک  الط  دوخن  هدجیه  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دنک ، عامج 
اب مود  لوا و  زور  ای  بش  رد  شرهوش  رگا  دنیب ، یم  ضیح  نوخ  زور  شش  هک  ینز  الثم  دهدب . دوخن  مین  راهچ و  دیاب  دنک ، عامج  موس 

دیاب مشش ، مجنپ و  زور  ای  بش  رد  دوخن و  هن  مراهچ ، موس و  زور  ای  بش و  هحفص 45  رد  دهدب و  الط  دوخن  هدجیه  دیاب  دنک  عامج  وا 
دیاب دهدب  ار  نآ  تمیق  دهاوخب  رگا  یلو  دهدب  راد  هکـس  يالط  تسین  مزال  هرافک  تخادرپ  يارب  هلأسم 109 . دهدب . مین  دوخن و  راهچ 
موـس تمـسق  رد  مه  مود و  تمـسق  رد  مه  لوا و  تمـسق  رد  مه  یـسک  رگا  هلأـسم 110 . دـنک . باـسح  دزادرپ  یم  هک  يزور  تمیق  هب 

زا دعب  ناسنا  رگا  هلأسم 111 . دهدب . دوش  یم  مین  دوخن و  کیو  یـس  مه  يور  هک  ار  هرافک  هس  ره  دیاب  دنک ، عامج  دوخ  نز  اب  ضیح ،
هلأسم 112. دـهدب . هرافک  دـیاب  مه  زاب  بجاو ، طایتحا  ربانب  دـنک  عامج  هرابود  هداد  ار  نآ  هرافک  هدرک و  عامج  ضیح  لاح  رد  هک  نآ 
. دـهدب هرافک  کی  عامج  ره  يارب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـهدن  هرافک  اهنآ  نیب  رد  دـنک و  عاـمج  هبترم  دـنچ  ضئاـح  نز  اـب  رگا 

هرافک دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دوشن  ادج  رگا  دوش و  ادج  وا  زا  ًاروف  دیاب  هدش ، ضئاح  نز  دـمهفب ، عامج  لاح  رد  درم  رگا  هلأسم 113 .
طایتحا دـیامن ، عامج  تسا  وا  دوخ  لایع  هک  نیا  نامگ  هب  یمرحمان  ضئاح  نز  اب  ای  دـنک  انز  ضئاح  نز  اـب  درم  رگا  هلأسم 114 . دهدب .

یمن رگا  دهدب و  ریقف  هب  يا  هقدص  هک  تسا  نآ  رتهب  دهدب  هرافک  دـناوت  یمن  هک  یـسک  هلأسم 115 . دـهدب . هرافک  هک  تسا  نآ  بجاو 
لاح رد  نز  نداد  قالط  هلأسم 116 . دهدب . ار  هرافک  دیاب  تسناوت  تقو  ره  دـنک و  هحفص 46  رافغتـسا  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دناوت 

. تسا لطاب  وا  زامن  دوش ، ضئاـح  زاـمن  نیب  رد  نز  رگا  هلأسم 117 . تسا . لـطاب  دوش  یم  هتفگ  قـالط  باـتک  رد  هک  يروط  هب  ضیح ،
زامن نیب  رد  هک  دمهفب  زامن  زا  دـعب  رگا  یلو  تسا . حیحـص  وا  زامن  هن ، ای  هدـش  ضئاح  هک  دـنک  کش  زامن  نیب  رد  نز  رگا  هلأسم 118 .

تدابع زامن و  يارب  تسا  بجاو  دش ، كاپ  ضیح  نوخ  زا  نز  هک  نآ  زا  دـعب  هلأسم 119 . تسا . لطاب  هدناوخ  هک  يزامن  هدش ، ضئاح 
دیاب زامن  يارب  یلو  تسا . تبانج  لسغ  لثم  نآ  هویـش  و  دـنک . لسغ  دوش ، هدروآ  اجب  مّمیت  ای  لـسغ  اـی  وضو  اـب  دـیاب  هک  يرگید  ياـه 
كاپ ضیح  نوخ  زا  نز  هاـگره  هلأسم 120 . تسا . رتهب  دریگب  وضو  لسغ  زا  شیپ  رگا  دریگب و  مه  وضو  نآ ، زا  دـعب  اـی  لـسغ  زا  شیپ 

طایتحا یلو  دنک ; یکیدزن  وا  اب  دناوت  یم  لحم  نتـسش  زا  سپ  مه  شرهوش  تسا و  حیحـص  وا  قالط  دـشاب ; هدرکن  لسغ  هچرگا  دـش ،
دننام هدوب  مارح  وا  رب  ضیح  تقو  رد  هک  يرگید  ياهراک  اما  دـیامن . يراددوخ  وا  اـب  یکیدزن  زا  لـسغ  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  بحتـسم 

هب دـشابن و  یفاک  لـسغ  وضو و  يارب  بآ ، رگا  هلأسم 121 . دوش . یمن  لالح  وا  رب  دـنکن  لسغ  ات  نآرق ، طـخ  سم  دجـسم و  رد  فقوت 
رگا دنک و  مّمیت  وضو ، زا  لدب  دـنک و  هحفـص 47  لسغ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دریگب  وضو  ای  دنک  لسغ  ای  دناوتب  هک  دشاب  يا  هزادـنا 
بآ اهنآ  زا  کی  چـیه  يارب  رگا  و  دـیامن . مّمیت  لسغ  ضوع  دریگب و  وضو  دـیاب  دـشابن ، لسغ  هزادـنا  هب  دـشاب و  یفاک  وضو  يارب  طقف 
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ار زامن  رگا  هک  دنادب  دوش و  لخاد  زامن  تقو  هاگره  هلأسم 122 . وضو . زا  لدب  يرگید  لسغ و  زا  لدب  یکی  دنک ، مّمیت  ود  دیاب  درادن ،
تابجاو ماجنا  هزادنا  هب  تقو  لوا  زا  دزادنیب و  ریخأت  ار  زامن  نز  رگا  هلأسم 123 . دناوخب . زامن  ًاروف  دیاب  دوش ، یم  ضئاح  دزادنیب  ریخأت 
هظحالم دیاب  رگید ، ياهزیچ  ندناوخدنک و  ندـناوخدنت و  رد  یلو  تسا  بجاو  وا  رب  زامن  نآ  ياضق  دوش ; ضئاح  درذـگب و  زامن  کی 

رادـقم هب  هک  دوش  یم  بجاو  یتروـص  رد  نآ  ياـضق  دـناوخن ، زاـمن  رهظ  لوا  رد  رگا  تسین  رفاـسم  هک  ینز  ـالثم  دـنکب  ار  دوـخ  لاـح 
هب تقو  نتـشذگ  تسا ، رفاسم  هک  یـسک  يارب  دوش و  ضئاح  درذـگب و  رهظ  لوا  زا  دـش  هتفگ  هک  ینایب  هبزاـمن  تعکر  راـهچ  ندـناوخ 
نآ ندروآ  مهارف  رادقم  هب  رگا  سپ  دـیامنب  تسین  اراد  هک  ار  یطیارـش  هیهت  هظحالم  دـیاب  زین  تسا و  یفاک  تعکر  ود  ندـناوخ  رادـقم 
زا زامن ، تقو  رخآ  رد  نز  رگا  هلأسم 124 . تسین . بجاو  هنرگو  تسا  بجاو  اضق  دوش  ضئاح  درذگب و  زامن  کی  ندناوخ  تامدقم و 

زامن تعکر  کی  ندناوخ  نآ و  ندیـشک  بآ  ای  سابل  ندرک  هیهت  دننام  زامن  رگید  تامدقم  وضو و  لسغ و  هزادنا  هب  دوش و  كاپ  نوخ 
رگا هلأسم 125 . هحفـص 48  دروآ . اجب  ار  نآ  ياضق  دیاب  دناوخن ، رگا  دناوخب و  ار  زامن  دیاب  دشاب ، هتـشاد  تقو  تعکر  کی  زا  رتشیب  ای 

دناوخب و ار  زامن  نآ  بجاو ، طایتحا  ربانب  دناوخب  تقو  رد  ار  زامن  مّمیت  اب  دناوت  یم  یلو  درادن ، تقو  وضو  لسغ و  هزادنا  هب  ضئاح  نز 
هلأسم 126. دناوخب . ار  زامن  نآ  دنک و  مّمیت  دیاب  دراد ، ررـض  شیارب  بآ  هک  نآ  لثم  تسا ، مّمیت  شفیلکت  تقو ، یگنت  زا  هتـشذگ  رگا 
هب هک  نیا  لایخ  هب  رگا  هلأسم 127 . دناوخب . ار  شزامن  دیاب  هن  ای  دراد  تقو  زامن  يارب  هک  دنک  کش  ندش  كاپ  زا  دـعب  ضئاح  نز  رگا 

. دروآ اجب  ار  زامن  نآ  ياضق  دیاب  هتشاد ، تقو  دمهفب  دعب  دناوخن و  زامن  درادن ; تقو  تعکر  کی  ندناوخ  زامن و  تامدقم  هیهت  هزادنا 
رگا دریگب و  وضو  دنک و  ضوع  ار  لامتـسد  هبنپ و  دیامن و  كاپ  نوخ  زا  ار  دوخ  زامن ، تقو  رد  ضئاح  نز  تسا  بحتـسم  هلأسم 128 .

ندناوخ و هلأسم 129 . دوش . تاولـص  اعد و  رکذ و  لوغـشم  دنیـشنب و  هلبق  هب  ور  زاـمن  ياـج  رد  دـیامن و  مّمیت  دریگب ، وضو  دـناوت  یمن 
ضئاح يارب  نآ  دـننام  انح و  هب  ندرک  باضخ  زین  نآرق و  ياـه  طـخ  نیباـمو  هیـشاح  هب  ندـب  زا  ییاـج  ندـناسر  نآرق و  نتـشاد  هارمه 

هک تسا  ینز  نآ  هیددع ;و  هیتقو و  تداع  بحاص  1 ـ دنتسه : هنوگ  شش  رب  ضئاح  نانز  هلأسم 130 . ضئاح  نانز  ماسقا  تسا . هورکم 
نآ لثم  دشاب ، هزادنا  کی  هام  ود  ره  رد  مه  وا  ضیح  ياهزور  هرامش  دنیبب و  ضیح  هحفص 49  نوخ  نیعم  تقو  رد  مهرس  تشپ  هام  ود 

، نیعم تقو  رد  مهرس  تشپ  هام  ود  هک  تسا  ینز  نآ  هیتقو ;و  تداع  بحاص  2 ـ دنیبب . نوخ  متفه  ات  هام  لوا  زا  مهرس  تشپ  هام  ود  هک 
دنیبب نوخ  هام  لوا  زور  زا  مهرـس  تشپ  هام  ود  الثم  دشابن ; هزادـنا  کی  هام  ود  ره  رد  وا  ضیح  ياهزور  هرامـش  یلو  دـنیبب  ضیح  نوخ 
ضیح ياهزور  هرامش  هک  تسا  ینز  نآ  هیددع ;و  تداع  بحاص  3 ـ دوش . كاپ  نوخ  زا  متشه  زور  مود  هام  متفه و  زور  لوا  هام  یلو 

مود هام  مهد و  ات  مجنپ  زا  لوا  هام  هکنآ  لثم  دشابن ; یکی  نوخ  ود  نآ  ندید  تقو  یلو  دشاب ; هزادنا  کی  هب  مه  رس  تشپ  هام  ود  رد  وا 
مه هب  شتداع  ای  هدرکن  ادیپ  ینیعم  تداع  یلو  هدید ، نوخ  هام  دنچ  هک  تسا  ینز  نآ  هبرطضم ;و  4 ـ دنیبب . نوخ  مهدفه  ات  مهدزاود  زا 
هک تسا  ینز  نآ  هئدتبم ;و  5 ـ تسا . هدرکن  ادـیپ  يا  هزات  تداع  هدـش و  ضئاح  هقباس  تداع  فالخ  رب  رتشیب  ای  هعفد  هس  الثم  هدروخ ;
هک دنراد  یماکحا  اهنیا  زا  مادک  ره  تسا . هدرک  شومارف  ار  دوخ  تداع  هک  تسا  ینز  نآ  هیسان ;و  6 ـ دوش . یم  ضئاح  راب  نیلوا  يارب 

.1 دنا : هتـسد  هس  دنراد  هیددع  هیتقو و  تداع  هک  ییاهنز  هلأسم 131 . هیددع  هیتقو و  تداع  بحاص  . 1 دوش . یم  هتفگ  هدنیآ  لیاسم  رد 
هام لوا  زور  زا  مهرـس  تشپ  هام  ود  الثم  دوش ، كاپ  مه  نیعم  تقو  رد  دنیبب و  ضیح  نوخ  نیعم  تقو  رد  مه  رـس  تشپ  هام  ود  هک  ینز 
دوش یمن  كاـپ  نوخ  زا  هک  ینز  . 2 تسا . متفه  ات  هاـم  هحفـص 50  لوا  زا  نز  نیا  ضیح  تداع  هک  دوش  كاـپ  متفه  زور  دـنیبب و  نوخ 

هایـس و ظیلغ و  ینعی  دراد ; ار  ضیح  ياه  هناشن  دـنیب  یم  هک  ینوخ  متـشه  ات  هام  لوا  زا  الثم  نیعم  زور  دـنچ  مهرـس  تشپ  هاـم  ود  یلو 
. دوش یم  متشه  ات  هام  لوا  زا  وا  تداع  دراد ، ار  هضاحتـسا  ياه  هناشن  وا  ياه  نوخ  هیقب  دیآ و  یم  نوریب  شزوس  راشف و  اب  تسا و  مرگ 

دوش كاپ  رتشیب  ای  زور  کی  دید ، نوخ  رتشیب  ای  زور  هس  هکنآ  زا  دعب  دنیبب و  ضیح  نوخ  نیعم  تقو  رد  مهرس  تشپ  هام  ود  هک  ینز  . 3
هزادـنا هب  وا  تداع  دوشن ، رتشیب  زور  هد  زا  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور  اب  هدـید  نوخ  هک  ییاـهزور  ماـمت  و  دـنیبب ، نوخ  هراـبود  و 

. دشاب هزادـنا  کی  هام  ود  ره  رد  هدوب  كاپ  هک  ییاهزور  تسین  مزال  تسا و  هدوب  كاپ  طسو  رد  هدـید و  نوخ  هک  تسا  ییاهزور  مامت 
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يروط هب  دنیبب ، نوخ  رت  بقع  زور  هس  ود  ای  رتولج  زور  هس  ود  ای  تداع  تقو  رد  رگا  دراد ، هیددـع  هیتقو و  تداع  هک  ینز  هلأسم 132 .
ضئاح نز  يارب  هک  یماکحا  هب  دـیاب  دـشاب ، هتـشادن  ار  ضیح  ياه  هناشن  نوخ ، نآ  هچرگا  هتخادـنا  بقع  ای  ولج  ار  ضیح  دـنیوگب  هک 

هدرواین اجب  هک  ار  ییاه  تدابع  دیاب  دوش ، كاپ  زور  هس  زا  شیپ  هک  نیا  لثم  هدوبن  ضیح  دـمهفب  دـعب  هچنانچ  و  دـنک . لمع  دـش  هتفگ 
زا شیپ  زور  دـنچ  هحفـص 51 1 . دـهد : یم  تسد  وا  هب  تلاح  هس  یهاـگ  دراد  هیددـع  هیتقو و  تداـع  هک  ینز  هلأسم 133 . دـیامن . اضق 
هد زا  رگا  و  تسا . ضیح  همه  دوشن ، رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  دـنیبب و  نوخ  تداع  زا  دـعب  زور  دـنچ  تداع و  ياـهزور  همه  تداـع و 
یم هضاحتسا  هدید  نآ  زا  دعب  نآ و  زا  شیپ  هک  ینوخ  تسا و  ضیح  هدید ، دوخ  تداع  ياهزور  رد  هک  ار  ینوخ  طقف  دوش ، رتشیب  زور 
طقف ار  تداع  ياهزور  همه  رگا  .2 دیامن . اضق  هدرواین  اجب  تداع  زا  دعب  تداع و  زا  شیپ  ياهزور  رد  هک  ار  ییاه  تدابع  دیاب  و  دشاب .

ياهزور طقف  دوش ، رتشیب  زور  هد  زا  رگا  تسا و  ضیح  همه  دوشن  رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  دـنیبب و  نوخ  تداـع  زا  شیپ  زور  دـنچ  اـب 
رگا . 3 دیامن . اضق  دیاب  هدرکن  تدابع  اهزور  نآ  رد  هچنانچ  دشاب و  یم  هضاحتسا  هدید  نآ  زا  رتولج  هک  ینوخ  تسا و  ضیح  وا  تداع 
دوش رتشیب  رگا  و  تسا . ضیح  همه  دوشن ، رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  دنیبب و  نوخ  تداع  زا  دعب  زور  دنچ  اب  طقف  ار  تداع  ياهزور  همه 
دید نوخ  رتشیب  اـی  زور  هس  هک  نآ  زا  دـعب  رگا  دراد ، تداـع  هک  ینز  هلأسم 134 . تسا . هضاحتـسا  یقاب  ضیح و  تداع  ياهزور  طـقف 

طـسو رد  هک  ییاهزور  اب  هدید  نوخ  هک  ییاهزور  همه  دـشاب و  زور  هد  زا  رتمک  نوخ ، ود  نیب  هلـصاف  دـنیبب و  نوخ  هرابود  دوش و  كاپ 
تروص دـنچ  دـنیبب ، نوخ  زور  جـنپ  هرابود  دوش و  كاپ  زور  جـنپ  دـنیبب و  نوخ  زور  جـنپ  هکنآ  لثم  دـشاب ، رتشیب  زور  هد  زا  هدوب  كاپ 

كاپ زا  دعب  هک  مود  نوخ  دـشاب و  تداع  هحفـص 52  ياهزور  رد  نآ ، زا  يرادـقم  ای  هدـید ، لوا  هعفد  هک  ینوخ  مامت  هک  نآ  . 1 دراد :
رد لوا  نوخ  هک  نآ  . 2 دهد . رارق  هضاحتـسا  ار  مود  نوخ  ضیح و  ار  لوا  نوخ  همه  دیاب  هک  دشابن ، تداع  ياهزور  رد  دنیب  یم  ندـش 

ار لوا  نوخ  ضیح و  ار  مود  نوخ  همه  دـیاب  هک  دـشاب  تداع  ياهزور  رد  نآ  زا  يرادـقم  ای  مود  نوخ  مامت  دـشابن و  تداـع  ياـهزور 
هـس زا  هدوب  تداع  ياهزور  رد  هک  یلوا  نوخ  دـشاب و  تداع  ياـهزور  رد  مود  لوا و  نوخ  زا  يرادـقم  هک  نآ  . 3 دهد . رارق  هضاحتسا 
نیا رد  هک  دـشابن ، رتـشیب  زور  هد  زا  هدوب  تداـع  ياـهزور  رد  مه  نآ  هک  مود  نوخ  زا  يرادـقم  طـسو و  یکاـپ  اـب  دـشابن و  رتـمک  زور 

ياهزور زا  دـعب  هک  مود  نوخ  زا  يرادـقم  هدوب و  تداـع  ياـهزور  زا  شیپ  هک  لوا  نوخ  زا  يرادـقم  تسا و  ضیح  اـهنآ  همه  تروص 
زور ود  دـنیبب و  نوخ  مشـش  ات  لوا  زا  هام  کی  هک  یتروص  رد  هدوب ، مهد  ات  هام  موس  زا  شتداع  رگا  الثم  تسا ; هضاحتـسا  هدوب  تداـع 

. دشاب یم  هضاحتسا  مهدزناپ  ات  مهد  زا  نینچمه  موس و  ات  لوا  زا  تسا و  ضیح  مهد ، ات  موس  زا  دنیبب ، نوخ  مهدزناپ  ات  دعب  دوش و  كاپ 
هک دشاب  رتمک  زور  هس  زا  هدوب ، تداع  ياهزور  رد  هک  یلوا  نوخ  یلو  دشاب  تداع  ياهزور  رد  مود  لوا و  نوخ  زا  يرادقم  هک  نآ  . 4

اجب ار  هضاحتـسا  ياهراک  دـنک و  كرت  دـش  هتفگ  ًاقباس  تسا و  مارح  ضئاح  رب  هک  ار  ییاهراک  طسو ، یکاپ  نوخ و  ود  ماـمت  رد  دـیاب 
هیتقو تداع  هک  ینز  هلأسم 135 . دهد . ماجنا  ار  دوخ  ياه  تدابع  دش ، هتفگ  هضاحتسم  نز  يارب  هک  يا  هویش  هب  ینعی  هحفص 53  دروآ ;
رارق ضیح  ار  نامه  دـیاب  دـنیبب ، نوخ  شـضیح  ياهزور  هرامـش  هب  تقو  نآ  ریغ  رد  دـنیبن و  نوخ  تداـع  تقو  رد  رگا  دراد ، هیددـع  و 
دوخ تداع  تقو  رد  رگا  دراد ، هیددـع  هیتقو و  تداـع  هک  ینز  هلأسم 136 . نآ . زا  دعب  هچ  دـشاب  هدـید  تداع  تقو  زا  شیپ  هچ  دـهد ،

یتداع ياهزور  هرامـش  هب  هرابود  ندش ، كاپ  زا  دعب  دشاب و  وا  تداع  ياهزور  زا  رتشیب  ای  رتمک و  نآ  ياهزور  هرامـش  یلو  دنیبب  نوخ 
هلأسم دروآ . اجب  ار  هضاحتـسا  ياهراک  دنک و  كرت  تسا  مارح  ضئاح  رب  هک  ار  ییاهراک  نوخ  ود  ره  رد  دـیاب  دـنیبب ، نوخ  هتـشاد  هک 

ياـه هناـشن  هچرگا  هدـید  تداـع  ياـهزور  رد  هک  ینوخ  دـنیبب ، نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  دراد ، هیددـع  هیتـقو و  تداـع  هک  ینز  . 137
. تسا هضاحتـسا  دشاب  هتـشاد  ار  ضیح  ياه  هناشن  هچرگا  هدید  تداع  ياهزور  زا  دعب  هک  ینوخ  تسا و  ضیح  دشاب ، هتـشادن  ار  ضیح 

دعب زور  جـنپ  ضیح و  نآ  لوا  زور  تفه  دـنیبب ، نوخ  مهدزاود  ات  لوا  زا  رگا  تسا ، متفه  ات  هاـم  لوا  زا  وا  ضیح  تداـع  هک  ینز  ـالثم 
، نیعم تقو  رد  مهرـس  تشپ  هام  ود  ینعی  دـنراد ; هیتقو  تداـع  هک  ییاـه  نز  هلأسم 138 . هیتقو  تداع  بحاـص  . 2 دشاب . یم  هضاحتـسا 

دوش كاپ  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـنیبب و  ضیح  نوخ  نیعم  تقو  رد  مهرـس  تشپ  هام  ود  هک  ینز  هحفص 54 1 . دنا : هتـسد  هس  دننیبب ، نوخ 
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هام متفه و  زور  لوا  هام  یلو  دنیبب  نوخ  هام  لوا  زور  مهرس  تشپ  هام  ود  الثم  دشابن ; هزادنا  کی  هام  ود  ره  رد  نآ  ياهزور  هرامش  یلو 
كاپ نوخ  زا  هک  ینز  . 2 دـهد . رارق  دوخ  ضیح  تداع  لّوا  زور  ار  هام  لوا  زور  دـیاب  نز  نیا  هک  دوش ، كاـپ  نوخ  زا  متـشه  زور  مود 

شزوس راشف و  اب  تسا و  مرگ  هایس و  ظیلغ و  ینعی  دراد  ار  ضیح  ياه  هناشن  وا  نوخ  نیعم  تقو  رد  مهرس  تشپ  هام  ود  یلو  دوش  یمن 
هزادنا کی  هام  ود  ره  رد  دراد  ضیح  هناشن  وا  نوخ  هک  ییاهزور  هرامـش  دراد و  ار  هضاحتـسا  هناشن  وا  ياه  نوخ  هیقب  دیآ و  یم  نوریب 

هتشاد ار  هضاحتسا  هناشن  هیقب  ضیح و  ياه  هناشن  وا  نوخ  متشه  ات  هام  لوا  زا  مود ، هام  رد  متفه و  ات  هام  لوا  زا  لوا ، هام  رد  الثم  تسین .
ای زور  هس  نیعم  تقو  رد  مهرـس  تشپ  هام  ود  هک  ینز  . 3 دهد . رارق  دوخ  ضیح  تداع  لوا  زور  ار  هام  لوا  زور  دیاب  مه  نز  نیا  دـشاب .
زا هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور  اب  هدید  نوخ  هک  ییاهزور  مامت  دنیبب و  نوخ  هبترم  ود  دوش و  كاپ  دـعب  دـنیبب و  ضیح  نوخ  رتشیب 

دیاب مه  نز  نیا  دشاب . زور  هن  مود  هام  رد  زور و  تشه  لوا  هام  رد  الثم  دشاب ، لوا  هام  زا  رتشیب  ای  رتمک  مود  هام  یلو  دوشن  رتشیب  زور  هد 
هحفـص ود  ای  دوخ  تداع  تقو  رد  رگا  دراد ، هیتقو  تداـع  هک  ینز  هلأسم 139 . دـهد . رارق  دوخ  ضیح  تداع  لوا  زور  ار  هاـم  لوا  زور 

نآ هچرگا  هتخادـنا ، بقع  ای  ولج  ار  ضیح  دـنیوگب  هک  يروط  هب  دـنیبب  نوخ  تداـع  زا  دـعب  زور  هس  ود  اـی  تداـع  زا  شیپ  زور  هس   55
ضیح دـمهفب  دـعب  رگا  و  دـیامن . لمع  دـش ، هتفگ  ضئاح  ياه  نز  يارب  هک  یماکحا  هب  دـیاب  دـشاب ، هتـشادن  ار  ضیح  ياه  هناشن  نوخ 

، دراد هیتقو  تداع  هک  ینز  هلأسم 140 . دـیامن . اضق  هدرواین  اجب  هک  ار  ییاه  تدابع  دـیاب  دوش ، كاپ  زور  هس  زا  شیپ  هکنآ  لثم  هدوبن ،
ضیح ار  دوخ  ناشیوخ  تداع  هرامـش  دیاب  دهد ، صیخـشت  نآ  ياه  هناشن  هطـساو  هب  ار  ضیح  دناوتن  دـنیبب و  نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا 

هک دـهد  رارق  دوخ  ضیح  ار  نانآ  تداع  دـناوت  یم  یتروص  رد  یلو  هدرم ، ای  دنـشاب  هدـنز  يرداـم ، هچ  دنـشاب و  يردـپ  هچ  دـهد ، رارق 
زور و جنپ  یضعب  تداع  الثم  دشابن ; هزادنا  کی  نانآ  ضیح  ياهزور  هرامـش  رگا  دشاب و  هزادنا  کی  نانآ  همه  ضیح  ياهزور  هرامش 

تداع بحاص  . 3 دـهد . رارق  دوخ  تداع  مایا  زور ، تفه  هام  ره  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـشاب ، زور  تفه  رگید  یـضعب  تداع 
.1 دنا : هتسد  هس  تسین ، صخشم  نآ  تقو  یلو  نیعم  ضیح  ياهزور  هرامش  ینعی  دنراد  هیددع  تداع  هک  ییاه  نز  هلأسم 141 . هیددع 

تروص نیا  رد  هک  دشابن  یکی  وا  ندید  نوخ  تقو  یلو  دـشاب ، هزادـنا  کی  مهرـس  تشپ  هام  ود  رد  وا  ضیح  ياهزور  هرامـش  هک  ینز 
، دـنیبب نوخ  مهدزناپ  ات  مهدزای  زا  مود  هاـم  مجنپ و  اـت  لوا  زور  زا  لوا  هاـم  رگا  ـالثم  دوش . یموا  تداـع  هدـید  نوخ  هک  يزور  دـنچره 

دنیب یم  هک  ینوخ  زا  زور  دـنچ  مهرـس  تشپ  هاـم  ود  یلو  دوش  یمن  كاـپ  نوخ  زا  هک  ینز  . 2 دوش . یم  زور  جـنپ  وا  تداع  هحفص 56 
یکی نآ  تقو  اما  تسا ; هزادنا  کی  هام  ود  ره  رد  دراد  ضیح  هناشن  نوخ  هک  ییاهزور  هرامش  دراد و  ار  هضاحتـسا  هیقب  ضیح و  هناشن 

هام مجنپ و  ات  هام  لوا  زا  هام  کی  رگا  الثم  دوش . یم  وا  تداع  دراد ، ار  ضیح  هناشن  وا  نوخ  هک  يزور  دـنچ  ره  تروص  نیا  رد  تسین ،
.3 دوش . یم  زور  جنپ  وا  تداع  ياهزور  هرامش  دشاب ، هتـشاد  ار  هضاحتـسا  هناشن  هیقب  ضیح و  هناشن  وا  نوخ  مهدزناپ ، ات  مهدزای  زا  دعب 
رد ندید ، نوخ  تقو  دـنیبب و  نوخ  هبترم  ود  دوش و  كاپ  رتشیب  ای  زور  کی  دـنیبب و  نوخ  رتشیب  ای  زور  هس  مهرـس  تشپ  هام  ود  هک  ینز 

دوشن و رتشیب  زور  هد  زا  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور  هدید و  نوخ  هک  ییاهزور  مامت  رگا  هک  دشاب ، هتـشاد  قرف  مود  هام  اب  لوا  هام 
دوش و یم  وا  ضیح  تداع  هدوب  كاپ  هک  طسو  ياهزور  اب  هدید  نوخ  هک  ییاهزور  مامت  دـشاب ، هزادـنا  کی  هب  مه  نآ  ياهزور  هرامش 
دنیبب و نوخ  موس  ات  هام  لوا  زور  زا  لوا  هام  رگا  الثم  دـشاب ; هزادـنا  کی  هب  هام  ود  ره  رد  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور  تسین  مزال 
دوش و كاپ  رتمک  ای  رتشیب  ای  زور  ود  دـنیبب و  نوخ  مهدزیـس  ات  مهدزاـی  زا  مود  هاـم  دـنیبب و  نوخ  زور  هس  هراـبود  دوش و  كاـپ  زور  ود 

دنچ هک  ینز  هلأسم 142 . هبرطضم  هحفص 57 4 . دوش . یم  زور  تشه  وا  تداع  دوشن ، رتشیب  زور  تشه  زا  مه  يور  دنیبب و  نوخ  هرابود 
، دـنیب یم  نوخ  زور ـ  هس  رتمک ـ  ای  زور  هد  طقف  هام  ماـمت  رد  . 1 دراد : تروص  دنچ  تسا  هدرکن  ادـیپ  ینیعم  تداع  یلو  هدـید  نوخ  هام 

هـس زا  رتشیب  دراد ، ار  ضیح  ياه  هناشن  نوخ  نآ  هک  ییاهزور  دـنیب و  یم  نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  هام  ماـمت  رد  . 2 تسا . ضیح  شا  همه 
ناسکی فاصوا  رظن  زا  زور  هد  زا  رتشیب  ياـهزور  همه  رگا  . 3 دوش . یم  بوسحم  ضیح  اـهزور  نیا  همه  تسا ، زور  هد  زا  رتـمک  زور و 

ضیح و زور  تفه  دنتـسه  فلتخم  مایا ، هرامـش  رظن  زا  ناشیوخ  رگا  . 4 دـنک . لمع  ددـع  رظن  زا  ناشیوخ  عطاق  تیرثکا  تداع  هب  تسا 
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زور هد  زا  رتشیب  رگا  تسوا ، ندـید  نوخ  لوا  هعفد  هک  ینز  ینعی  هئدـتبم  هلأسم 143 . هئدتبم  . 5 دنک . بوسحم  هضاحتـسا  ار  هدنام  یقاب 
ار هیقب  ضیح و  دش  هتفگ  هیتقو  رد  هک  يروط  هب  ار  دوخ  ناشیوخ  تداع  دیاب  دـشاب ، روج  کی  هدـید  هک  ییاه  نوخ  همه  دـنیبب و  نوخ 

هناـشن رگید  زور  دـنچ  ضیح و  هناـشن  نآ  زور  دـنچ  هـک  دـنیبب  ینوـخ  زور  هد  زا  رتـشیب  رگا  هئدــتبم  هلأسم 144 . دـهد . رارق  هضاحتـسا 
ضیح نآ  هحفـص 58  همه  دـشابن ، زور  هد  زا  رتشیب  زور و  هس  زا  رتمک  دراد  ضیح  هناشن  هک  ینوخ  هچناـنچ  دـشاب ، هتـشاد  ار  هضاحتـسا 
هتـشاد هضاحتـسا  هناشن  نآ  رگید  زور  دنچ  ضیح و  هناشن  نآ  زور  دنچ  هک  دـنیبب  ینوخ  زور  هد  زا  رتشیب  هئدـتبم  رگا  هلأسم 145 . تسا .

، دراد ضیح  هناشن  نوخ  هک  یلوا  زور  زا  دـیاب  دـشاب ، رتشیب  زور  هد  زا  اـی  رتمک  زور  هس  زا  دراد  ضیح  هناـشن  هک  ینوخ  هچناـنچ  دـشاب ،
هک ینز  ینعی  هیسان  هلأسم 146 . هیسان  . 6 دهد . رارق  هضاحتـسا  ار  هیقب  دنک و  عوجر  دوخ  نادنواشیوخ  هب  ددـع ، رد  دـهد و  رارق  ضیح 

ضیح و زور ، هد  ات  دراد  ار  ضیح  هناشن  وا  نوخ  هک  ییاهزور  دیاب  دنیبب  نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  تسا ; هدرک  شومارف  ار  دوخ  تداع 
ار لوا  زور  تفه  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دهد ، صیخـشت  نآ  ياه  هناشن  هطـساو  هب  ار  ضیح  دناوتن  رگا  دـهد و  رارق  هضاحتـسا  ار  هیقب 
، دراد هیددع  تداع  طقف  هک  ینز  هیـسان و  هبرطـضم و  هئدتبم و  هلأسم 147 . ضیح  هقرفتم  لئاسم  دـهد . رارق  هضاحتـسا  ار  هیقب  ضیح و 

دعب هچنانچ  دننک و  كرت  ار  تدابع  دیاب  دشک ، یم  لوط  زور  هس  هک  دننک  نیقی  ای  دشاب ، هتـشاد  ضیح  ياه  هناشن  هک  دـننیبب  ینوخ  رگا 
هناشن دشک و  یم  لوط  زور  هس  ات  هک  دـننکن  نیقی  رگا  یلو  دـنیامن . اضق  دـنا  هدرواین  اجب  هک  ار  ییاه  تدابع  دـیاب  هدوبن  ضیح  دـنمهفب 

رب هک  ار  ییاهراک  دنروآ و  اجب  ار  هضاحتـسا  ياهراک  زور  هس  ات  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دـشاب ، هتـشادن  مه  ار  ضیح  هحفص 59  ياه 
ای هیتقو  تداع  هک  ینز  یلو  دـنهد . رارق  ضیح  ار  نآ  دـیاب  دـندشن ، كاـپ  زور  هس  زا  شیپ  هچناـنچ  دـنیامن و  كرت  تسا  مارح  ضئاـح 
هچ دراد ، تداع  ضیح  رد  هک  ینز  هلأسم 148 . دنک . یم  كرت  ار  تدابع  تداع ، مایا  رد  نوخ  ندید  ضحم  هب  دراد ، هیددـع » هیتقو و  »

تداع فالخ  رب  مهرـس  تشپ  هام  ود  رگا  نآ ، ددـع  رد  مه  تقو و  رد  مه  اـی  ضیح  ددـع  رد  هچ  دـشاب  هتـشاد  تداـع  ضیح ، تقو  رد 
هچنآ هب  ددرگ  یمرب  شتداع  دـشاب ، یکی  نآ  ياهزور  هرامـش  مه  تقو و  مه  ای  نآ ، ياهزور  هرامـش  ای  نآ  تقو  هک  دـنیبب  ینوخ  دوخ 
نوخ هام  مهدفه  ات  مهد  زا  هام  ود  هچنانچ  هدش  یم  كاپ  هدید و  یم  نوخ  متفه  ات  هام  لوا  زور  زا  رگا  الثم  تسا ; هدـید  هام  ود  نیا  رد 

زا هن  زور ، یس  ات  تسا  ندید  نوخ  يادتبا  زا  هام ، کی  زا  دوصقم  هلأسم 149 . دوش . یم  وا  تداع  مهدفه  ات  مهد  زا  دوش ، كاپ  دنیبب و 
ود ره  دـنیبب و  نوخ  هبترم  ود  هام  کی  رد  رگا  دـنیب ، یم  نوخ  هبترم  کی  هام  ره  ـالومعم  هک  ینز  هلأسم 150 . هام . رخآ  ات  هاـم  لوا  زور 

رارق ضیح  ار  ود  ره  دـیاب  دـشابن ، رتمک  زور  هد  زا  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور  هچناـنچ  دـشاب ، هتـشاد  ار  ضیح  ياـه  هناـشن  نوخ 
ار هضاحتـسا  هناشن  هک  دـنیبب  ینوخ  رتشیب  ای  زور  هد  دـعب ، دراد ، ار  ضیح  هناشن  هک  دـنیبب  ینوخ  رتشیب  ای  زور  هس  رگا  هلأسم 151 . دهد .

ضیح هتـشاد ، ضیح  ياه  هناشن  هک  ار  رخآ  نوخ  لوا و  نوخ  دیاب  دـنیبب ، ضیح  ياه  هناشن  هب  ینوخ  زور  هس  هرابود  هحفص 60  دراد و 
، دـنک لسغ  دوخ  ياه  تدابع  يارب  دـیاب  تسین ; نوخ  نطاب ، رد  هک  دـنادب  دوش و  كاپ  زور  هد  زا  شیپ  نز  رگا  هلأسم 152 . دهد . رارق 
هد ندش  مامت  زا  شیپ  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  یلو  دـنیب ; یم  نوخ  هرابود  زور  هد  ندـش  مامت  زا  شیپ  هک  دـشاب  هتـشاد  نامگ  هچرگا 
زا شیپ  نز  رگا  هلأسم 153 . دیامن . راتفر  ضئاح  ماکحا  هب  دیاب  دناوخب و  زامن  دناوت  یمن  دنک و  لسغ  دـیابن  دـنیب  یم  نوخ  هرابود  زور 

سپ دروآ ، نوریب  دنک و  ربص  یمک  دـیامن و  جرف  لخاد  هبنپ  يردـق  دـیاب  تسه ، نوخ  نطاب  رد  هک  دـهد  لامتحا  و  دوش ، كاپ  زور  هد 
تروص نیا  رد  دشاب ، هدولآ  مه  یگنر  درز  بآ  هب  هچرگا  دوبن  كاپ  رگا  دروآ و  اجب  ار  دوخ  ياه  تدابع  دـنک و  لسغ  دوب ، كاپ  رگا 

بوسحم هضاحتسا  دننیب ، یم  يرمق  لاس  زا 50  دعب  یشیرق  ریغ  نانز  هک  ییاهنوخ  هلأسم 154 . دنک . لمع  دش  هتفگ  البق  هک  یماکحا  هب 
نز هلأسم 155 . دنوش . یم  هسئای  لاس  تصـش  مامتا  زا  دعب  یـشیرق  نانز  اما  دـشابن . ای  دـشاب  ضیح  تافـص  لکـش و  هب  هاوخ  دوش ; یم 
نز ندـش  دراو  یلو  دوشب  دوش ، یم  هدـید  اجنآ  زا  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا رهطم  ربق  هک  ییاه  قاور  دراو  دـناوت  یمن  طایتحا  رباـنب  ضئاـح 

بنُج ضئاح و  نانز  روضح  هلأسم 156 . درادن . لاکشا  اه  نحص  نینچمه  دوش و  یمن  هدید  اجنآ  زا  رهطم  ربق  هک  ییاه  قاور  هب  ضئاح 
یلو درادن ; یلاکـشا  نآرق  تاسلج  رد  تکرـش  هحتاف و  تئارق  ءادهـش و  رازلگ  هب  نتفر  يرادازع و  هحفص 61  ماگنه  هب  اه  هینیـسح  رد 
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وی يآ  هاگتـسد  زا  یگلماح ،  زا  يریگولج  تهج  هک  یمناخ  هلأسم 157. درادن . یلاکشا  نآ  ندرک  شوگ  یلو  دنناوخن  ار  هدجـس  تایآ 
ار ضیح  مکح  دشاب ،  ضیح  طیارش  نآ  رد  هدوب و  محر  زا  يزیرنوخ  رگا  دهد : خر  يزیرنوخ  تلاح  نیا  رد  رگا  دنک  یم  هدافتـسا  يد 

مکح هدـش  دای  نوخ  تروص  نیا  رد  تسا ، هدـش  هفطن  داقعنا  زا  سپ  نینج  طقـس  بجوم  هدـش  دای  هاگتـسد  هک  دوش  تباـث  رگا  دراد و 
دوجوب محر  رد  هک  تسا  یمخز  رطاـخ  هب  نوخ  دوش  مولعم  هک  نیا  رگم  دراد  ار  هضاحتـسا  مکح  تروـص  نیا  ریغ  رد  دراد و  ار  ساـفن 

هک یئاهکالپ ، زا  هدافتـسا  هلأـسم 158 . تسین .  مزـال  وـضو  لـسغ و  و  دراد ،  ار  حورجو  حورق  مکح  تروـص ،  نیا  رد  هک  تسا  هدـمآ 
ندـب تسوپ  اب  هک  یتروص  رد  هنایهام  تداع  مایا  رد  تسا  ینآرق  تاـیآ  اـیو  ( مالـسلا مهیلع  ) همئا یماـسا  اـی  هّللا و  هلـالج  ظـفل  هب  نیزم 
تداـع هدوب و  بنُج  نز  هاـگ  ره  هلأسم 159 . تسا . هورکم  ضئاح  يارب  نآرق  نتـشاد  هارمه  هّتبلا  درادـن . یلاکـشا  دـشاب  هتـشادن  ّسامت 

، دوش بجاو  وا  رب  یلـسغ  یّلک  روطب  و  دـنزب ، تسد  يا  هدرم  هب  ای  دوش ، بنج  ای  ملتحم  هنایهام  تداع  لاح  رد  اـی  دـسرب ، ارف  وا  هناـیهام 
ار بحتـسم  ياهلـسغ  نینچمه  دنک و  لسغ  ضیح  يارب  دیاب  ندش  كاپ  زا  سپ  دهد و  ماجنا  ار  تیم  سم  لسغ  اب  تبانج  لسغ  دناوتیم 

بآ دنا ، هدیشوپ  تداع  لوط  رد  هک  ار  ییاهسابل  تسین  مزال  تداع ، ندش  مامت  زا  سپ  هلأسم 160 . هحفص 62  دهد . ماجنا  دناوت  یم  زین 
دروم تداع  مایا  رد  هک  ییاـه  هنهک  هلأسم 162 . تسا . كاپ  ضئاـح  نز  قرع  هلأسم 161 . دشاب . هدش  سجن  هک  ییاهسابل  رگم  ، دنـشکب
گنر ندـنام  یقاب  دـشابن ، نآ  رد  نوخ  مرج  هک  یتروص  رد  دـنام ، یم  یقاب  نوخ  گنر  ًابلاغ  نتـسش  زا  سپ  و  دریگ ، یم  رارق  هدافتـسا 

مارح ضیح  لاـح  رد  شزیمآ  هلأسم 163 . ضیح  تلاح  رد  یـسنج  شزیمآ  دوشب . تشادـهب  تاـعارم  تسا  رتهب  هچ  رگ  ; درادـن يررض 
رد درم  رگا  هلأسم 165 . درادن . مه  هراّفک  تسین و  مارح  ضیح  لاح  رد  رـسمه  اب  ندرک  يزاب  هلأسم 164 . دهد . هرافک  درم  دیابو  تسا 

هلأسم 166. دوش . هظحالم  ضئاح  ماکحا  رد  نآ  مکح  دشن  ادج  رگا  دوش و  ادج  وا  زا  ًاروف  دیاب  هدش ، ضئاح  نز  دـمهفب  یکیدزن  لاح 
. دشاب نظ  ءوس  دروم  هک  نیا  رگم  دوش ; یم  هتفریذپ  وا  نخس  ما » هدش  كاپ  ضیح  زا   » ای متسه » ضئاح  : » دیوگب نز  هاگره 

هضاحتسا

یم هضاحتسم  هضاحتـسا ، نوخ  ندید  عقوم  رد  ار  نز  تسا و  هضاحتـسا  نوخ  دوش  یم  جراخ  نز  زا  هک  ییاه  نوخ  زا  یکی  هلأسم 167.
نوخ هلأـسم 168 . دراد . ار  هضاحتـسم  مکح  هّیقب  ضیح و  تداـع  ماـیا  رادـقم  هب  دـنیبب ، نوخ  زور  هد  زا  شیب  ضئاـح  نز  رگاو  دـنیوگ 

نوریب شزوس  راشف و  نودب  تسا و  درـس  گنر و  درز  تاقوا  رتشیب  رد  دشابن . لمد  مخز و  سافن و  ضیح و  هک  تسا  ینوخ  هضاحتـسا 
هلأسم 169. دـیآ . نوریب  شزوس  راشف و  اب  دـشاب و  ظیلغ  مرگ و  خرـس و  اـی  هایـس  یهاـگ  تسا  نکمم  یلو  تسین  مه  ظـیلغ  دـیآ و  یم 

ذوفن دیامن  یم  جرف  لخاد  نز  هک  يا  هبنپ  رد  نوخ  هک  تسا  نآ  هلیلق » هضاحتـسا  . » 1 هریثک . هطسوتم و  هلیلق و  تسا : مسق  هس  هضاحتـسا 
هب یلو  دوش  رهاظ  رگید  فرط  زا  دور و  ورف  هبنپ  رد  نوخ  هک  تسا  نآ  هطـسوتم » هضاحتـسا  . » 2 دوشن . رهاظ  رگید  فرط  زا  ینعی  دـنکن 

. دسرب لامتسد  هب  هبنپ  زا  نوخ ، هک  تسا  نآ  هریثک » هضاحتسا  . » 3 دسرن . دندنب ، یم  نوخ  زا  يریگولج  يارب  اه  نز  الومعم  هک  یلامتسد 
ضوع ار  یتشادـهب  راون  ای  هبنپ  دریگب و  وضو  کی  زاـمن  ره  يارب  نز  دـیاب  هلیلق  هضاحتـسا  رد  هلأسم 170 . هضاحتـسم  هفیظو  هحفص 64 

رد هلأسم 171 . تسین . بجاو  وارب  لسغ  و  دشکب . بآ  هدیسر -  نآ  هب  نوخ  رگا  مه  ار -  جْرف  رهاظ  زامن ، زا  لبق  و  دشکب ) بآ   ) ای دنک 
شیپ هلأسم  رد  هک  ار  هلیلق  هضاحتسا  ياهراک  دوخ  ياهزامن  يارب  ادرف  حبص  ات  دنک و  لسغ  حبص  زامن  يارب  نز  دیاب  هطسوتم  هضاحتـسا 
زامن يارب  دیاب  دنکن  لسغ  حبـص  زامن  يارب  یـشومارف  يور  زا  ای  ًادمع  رگا  ودریگب .)... وضو  کی  زامن  ره  يارب  دهد (. ماجنا  دـش  هتفگ 

ای دیایب  نوخ  هک  نآ  هچ  دیامن  لسغ  ءاشع  برغم و  زامن  زا  شیپ  دیاب  دنکن  لسغ  رـصع  رهظ و  زامن  يارب  رگا  دنک و  لسغ  رـصع  رهظ و 
هضاحتسا رد  هلأسم 172 . دناوخب . هرابود  ار  اهنآ  دریگب و  وضو  دنک و  لسغ  دیاب  هدناوخ  لسغ  نودب  هک  ار  ییاهزامن  دشاب ;و  هدش  عطق 

بآ ای  دنک ، ضوع  ار  یتشادهب  راون  ای  لامتسد  زامن  ره  يارب  ، ) دش هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  هطسوتم  هضاحتسا  ياهراک  رب  هوالع  هریثک 
اجب ءاشع » برغم و   » زامن يارب  لسغ  کی  و  رـصعورهظ »  » زامن يارب  لسغ  کی  دـیاب  دـهد ) ماجنا  حبـص  زامن  يارب  لسغ  کی  دـشکب و 
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، دزادـنیب هلـصاف  رـصع  رهظ و  زامن  نیب  ًالثم  رگا  دزادـنین و  هلـصاف  ءاشعو  برغم  ایو  رـصع  رهظ و  ًالثم  اهزامن  نیب  هدـعو  ره  رد  دروآ و 
لـسغ هرابود  ءاشع  زامن  يارب  دیاب  دزادنیب ، هلـصاف  ءاشع  برغم و  زامن  نیب  رگا  زین  دنک و  لسغ  هرابود  رـصع  زامن  يارب  دیاب  هحفص 65 
يارب . 2 دراد ) لسغ  کی  زاـمن  هدـعو ي  ره  يارب  .) دـنکب لـسغ  هس  دـیاب  زور  ره  . 1 دراد : هفیظو  هس  هریثـک ، هضاحتـسا  رد  سپ  دـیامن .

زا شیپ  هضاحتسم  نز  رگا  هلأسم 173 . هضاحتسا  ماکحا  دزادنین . هلـصاف  زامنود  نایم  . 3 زور ) رد  وضو  جـنپ  دریگب ( وضو  کی  زامنره 
هلأسم 174. دروآ . اجب  هرابود  ار  لسغ  وضو و  زامن ، عقوم  رد  دـیاب  بجاو ، طایتحا  رباـنب  دـشاب  هداد  ماـجنا  ار  لـسغ  وضو و  زاـمن ، تقو 

هضاحتسم هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  اّما  تسا . حیحص  دروآ  اجب  لوا  ار  مادک  ره  دنک  لسغ  دریگب و  وضو  دیاب  هک  هطسوتم  هضاحتسم 
رهظ و زامن  يارب  دیاب  دوش ، هطـسوتم  حبـص  زامن  زا  دعب  نز  هلیلق  هضاحتـسا  رگا  هلأسم 175 . دـنک . لسغ  سپـس  دریگب ، وضو  لّوا  هریثک 

هلیلق هضاحتسا  رگا  هلأسم 176 . دیامن . لسغ  ءاشع  برغم و  زامن  يارب  دیاب  دوش  هطسوتم  رصع  رهظ و  زامن  زا  دعب  رگا  دنک و  لسغ  رصع 
دروآ اجب  يرگید  لسغ  ءاشع  برغم و  زامن  يارب  لسغ و  کی  رصع ، رهظ و  زامن  يارب  دیاب  دوش  هریثک  حبص  زامن  زا  دعب  نز  هطسوتم  ای 

ای هریثک  هضاحتـسم  هلأسم 177 . دـیامن . لسغ  ءاـشع  برغم و  زاـمن  يارب  دـیاب  هحفـص 66  دوش ، هریثک  رـصع  رهظ و  زاـمن  زا  دـعب  رگا  و 
لسغ بش  زامن  يارب  حبـص ، ناذا  کیدزن  رگا  تسا و  لطاب  وا  لسغ  دنک ، لسغ  زامن  يارب  زامن  تقو  ندش  لخاد  زا  شیپ  رگا  هطـسوتم 

نز هلأسم 178 . دروآ . اجب  ار  وضو  لسغ و  هرابود  حبـص ، ندش  لخاد  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـناوخب  ار  بش  زامن  دـنک و 
هرابود ًاطایتحا  هدـناوخ  هک  ار  يزامن  دـهاوخب  رگا  زین  دریگب و  وضو  دـیاب  بحتـسم ، هچ  دـشاب و  بجاو  هچ  يزامن  ره  يارب  هضاحتـسم 

هدـش هتفگ  هضاحتـسا  يارب  هک  ار  ییاهراک  مامت  دـیاب  دـناوخب ، تعامج  اب  هرابود  تسا  هدـناوخ  اهنت  هک  ار  يزامن  دـهاوخب  ای  دـناوخب ،
ًاروف زامن  زا  دعب  ار  اهنآ  رگا  وهس ، هدجـس  هدش و  شومارف  دهـشت  هدش و  شومارف  هدجـس  طایتحا و  زامن  ندناوخ  يارب  یلو  دهد ; ماجنا 
یلوا زامن  يارب  طقف  دش ، عطق  شنوخ  هکنآ  زا  دعب  هضاحتـسم  نز  هلأسم 179 . دهد . ماجنا  ار  هضاحتـسا  ياهراک  تسین  مزال  دروآ ، اجب 
مادک زا  وا  هضاحتسا  دنادن  نز  رگا  هلأسم 180 . تسین . مزال  دعب  ياهزامن  يارب  دهد و  ماجنا  ار  هضاحتـسا  ياهراک  دیاب  دناوخ ، یم  هک 

دنک ربص  یمک  دیامن و  جرف  لخاد  هبنپ  يرادقم  بجاو  طایتحا  ربانب  دـناوخب ، زامن  دـهاوخ  یم  هک  یعقوم  تسا ، هناگ  هس  ماسقا  زا  کی 
. دهد ماجنا  دیدرگ  نایب  مسق  نآ  يارب  هک  ار  ییاهراک  تسا ، مسق  هس  نآ  زا  کی  مادک  وا  هضاحتسا  دیمهف  هکنآ  زا  دعب  دروآ و  نوریبو 

هفیظو هب  هتشاد و  تبرق  دصق  هچنانچ  دوش ، زامن  لوغشم  دنک ، یسراو  ار  دوخ  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هضاحتسم  نز  هلأسم 181 . هحفص 67 
ای هتشادن  تبرق  دصق  رگا  تسا و  حیحص  وا  زامن  هدومن ، لمع  هلیلق  هضاحتسا  هفیظو  هب  هدوب و  هلیلق  شا  هضاحتـسا  الثم  هدرک  لمع  دوخ 
نز هلأسم 182 . تسا . لطاب  وا  زامن  هدرک ، راتفر  هلیلق  هفیظو  هب  هدوب و  هطسوتم  وا  هضاحتسا  هک  نآ  لثم  دشابن  شا  هفیظو  قباطم  وا  لمع 

ای تسا  هلیلق  وا  هضاحتسا  دناد  یمن  رگا  الثم  دنک ، لمع  تسوا  هفیظو  ًامّلسم  هچنآ  هب  دیاب  دیامن ، یـسراو  ار  دوخ  دناوتن  رگا  هضاحتـسم 
ماجنا ار  هطسوتم  هضاحتسا  ياهراک  دیاب  هریثک ، ای  تسا  هطـسوتم  دناد  یمن  رگا  دهد و  ماجنا  ار  هلیلق  هضاحتـسا  ياهراک  دیاب  هطـسوتم ،

رد هضاحتـسا  نوخ  رگا  هلأسم 183 . دـنک . راتفر  مسق  نامه  هفیظو  هب  دـیاب  هدوب ، مسق  هس  نآ  زا  کی  مادـک  ًاقباس  دـنادب  رگا  یلو  دـهد 
تـشذگ هک  یلیـصفت  هب  ار  لسغ  وضو و  دشاب  مک  دنچره  دـیایب  نوریب  رگا  دوش و  یمن  لطاب  لسغ  وضو و  دـیاین ، نوریب  دـشاب و  نطاب 

اب دیآ ، یم  نوخ  هرابود  دنادب  هچرگا  دـنیبن  نوخ  دـیامن و  یـسراو  ار  دوخ  زامن  زا  دـعب  رگا  هضاحتـسم  نز  هلأسم 184 . دـنک . یم  لطاب 
نوریب وا  زا  ینوخ  هدش  لسغ  ای  وضو  لوغشم  هک  یتقو  زا  دنادب  رگا  هضاحتسم  نز  هلأسم 185 . دناوخب . زامن  دناوت  یم  دراد  هک  ییوضو 
دنادب هضاحتسم  رگا  هلأسم 186 . دزادنیب . ریخأت  هب  ار  زامن  ندناوخ  دناوت  یم  دـمآ  هحفـص 68  دهاوخن  نوریب  هک  دراد  نانیمطا  هدماین و 

دنک ربص  دیاب  بجاو ، طایتحا  ربانب  دیآ ، یم  دنب  نوخ  زامن  ندناوخ  هزادنا  هب  ای  دوش ، یم  كاپ  یلک  هب  زامن  تقو  نتـشذگ  زا  شیپ  هک 
و دنک ، لسغ  دیاب  دش  كاپ  نوخ  زا  یلک  هب  یتقو  هطـسوتم  هریثک و  هضاحتـسم  هلأسم 187 . دـناوخب . تسا  كاپ  هک  یتقو  رد  ار  زاـمن  و 

مزال دوب ، هدش  عطق  نطاب  زا  نوخ  وضو ، لسغ و  عقوم  هدماین و  نوخ  رگید  هدـش  لسغ  لوغـشم  شیپ ، زامن  يارب  هک  یتقو  زا  دـنادب  رگا 
لوغشم ًاروف  دیاب  وضو ، لسغ و  زا  دعب  هطسوتم  هریثک و  هضاحتسم  و  وضو ، زا  دعب  هلیلق  هضاحتسم  هلأسم 188 . دنک . لسغ  هرابود  تسین 
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تونق و لثم  بحتسم  ياهراک  دناوت  یم  مه  زامن  رد  و  درادن ، لاکـشا  زامن  زا  لبق  ياهاعد  ندناوخ  هماقا و  ناذا و  نتفگ  یلو  دوش  زامن 
دیاب جرف - ياضف  رددنچره  دیآ ـ  نوریب  نوخ  دزادـنیب و  هلـصاف  زامن  لسغ و  نیب  رگا  هضاحتـسم  نز  هلأسم 189 . دروآ . اـجب  ار  نآ  ریغ 

وا يارب  هچنانچ  دوشن ، عطق  دشاب و  هتشاد  نایرج  نز ، هضاحتـسا  نوخ  رگا  هلأسم 190 . دوش . زامن  لوغشم  هلـصافالب  دنک و  لسغ  هرابود 
طقف درادن ، نایرج  هشیمه  رگا  یلو  دنک ، يریگولج  نوخ  ندـمآ  نوریب  زا  هبنپ  هلیـسو  هب  نآ  زا  دـعب  لسغ و  زا  شیپ  دـیاب  درادـن ، ررض 

دنک و لسغ  هرابود  دـیاب  دـیآ ، نوریب  نوخ  دـنک و  یهاتوک  هچنانچ  دـنک و  يریگولج  نوخ  ندـمآ  نوریب  زا  لسغ  وضو و  زا  دـعب  دـیاب 
حیحص لسغ  دوشن ، عطق  نوخ  لسغ ، عقوم  رد  رگا  هلأسم 191 . دناوخب . هرابود  دیاب  هدـناوخ  مه  زامن  رگا  دریگب و  هحفص 69  مه  وضو 

رـس زا  ار  نامه  هدوب  یبیترت  لسغ  لوغـشم  هچنانچ  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  دوش ، هریثک  هطـسوتم ، هضاحتـسا  لـسغ ، نیب  رد  رگا  یلو  تسا 
رگا هلأـسم 192 . هضاحتـسا  رگید  لـئاسم  دـهد . ماـجنا  هراـبود  ار  ناـمه  هک  تسا  نآ  رتـهب  هدوب  یـسامترا  لـسغ  لوغـشم  رگا  دریگب و 

، هطسوتم هضاحتـسا  رگا  زین  دهد و  ماجنا  ار  هلیلق  لمع  دعب  ياهزامن  يارب  هریثک و  لمع  لوا  زامن  يارب  دیاب  دوش ، هلیلق  هریثک ، هضاحتـسا 
دیاب دوش ، هطسوتم  نز ، هریثک  هضاحتسا  رگا  دروآ . اجب  ار  هلیلق  لمع  دعب  ياهزامن  يارب  هطـسوتم و  لمع  لوا ، زامن  يارب  دیاب  دوش  هلیلق 

، دوش هطسوتم  هریثک ، هضاحتسا  رهظ ، زامن  زا  شیپ  رگا  الثم  دروآ . اجب  ار  هطسوتم  لمع  دعب  ياهزامن  يارب  هریثک و  لمع  لوا  زامن  يارب 
زامن زا  شیپ  نز ، هلیلق  هضاحتسا  رگا  هلأسم 193 . دریگب . وضو  طقف  ءاشع  برغم و  رـصع و  زامن  يارب  دنک و  لسغ  رهظ  زامن  يارب  دـیاب 
دیاب دوش  هریثک  هطسوتم ، هضاحتسا  رگا  و  دهد . ماجنا  دش  هتفگ  هک  ار  هریثک  ای  هطسوتم  ياهراک  دیاب  دوش  هریثک  ای  هطسوتم  زامن ، نیب  ای 
لسغ هریثک  يارب  هرابود  دیاب  درادن و  هدیاف  دشاب  هدرک  لسغ  هطسوتم  هضاحتـسا  يارب  هچنانچ  دهد و  ماجنا  ار  هریثک  هضاحتـسا  ياهراک 
لسغ هریثک  هضاحتـسا  يارب  دنکـشب و  ار  زامن  دیاب  دوش ، هریثک  نز ، هطـسوتم  هضاحتـسا  زامن ، نیب  رد  رگا  هلأسم 194 . هحفص 70  دنک .
دیاب درادن  تقو  وضو  لسغ و  زا  مادک  چیه  يارب  رگا  و  دناوخب . ار  زامن  نامه  دـهد و  ماجنا  ار  نآ  رگید  ياهراک  دریگب و  وضو  دـنک و 

ار يرگید  دنک و  مّمیت  نآ  ضوع  دیاب  درادن  تقو  اهنآ  زا  یکی  يارب  رگا  وضو و  زا  لدـب  يرگید  لسغ و  زا  لدـب  یکی  دـنک ; مّمیت  ود 
دـیامن و اضق  بجاو  طایتحا  ربانب  دـنک و  مامت  ار  زامن  دـیاب  دنکـشب و  ار  زامن  دـناوت  یمن  درادـن  تقو  مه  مّمیت  يارب  رگا  یلو  دروآ  اجب 

هـضاحتسم دیایب و  دـنب  نوخ  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 195 . دوش . هریثک  اـی  هطـسوتم  وا ، هلیلق  هضاحتـسا  زاـمن ، نیب  رد  رگا  تسا  نینچمه 
اجب هرابود  ار  زامن  لسغ و  وضو و  دیاب  طایتحا  ربانب  هدوب ، هدش  عطق  دمهفب  زامن  زا  دـعب  هچنانچ  هن ، ای  هدـش  عطق  مه  نطاب  رد  هک  دـنادن 

لطاب شزاـمن  دـنک  كرت  ار  هبنپ  ندرک  ضوع  یتح  دـشاب  یم  بجاو  وا  رب  هک  ار  ییاـهراک  زا  یکی  هضاحتـسم  رگا  هلأسم 196 . دروآ .
هب تسد  دهاوخب  الثم  تسا ، نتـشاد  وضو  نآ  طرـش  هک  دهد ، ماجنا  يراک  زامن  زا  ریغ  دهاوخب  رگا  هلیلق  هضاحتـسم  هلأسم 197 . تسا .
هللا یلص  ) یبنلادجسم مارحلادجسم و  هب  نتفر  هلأسم 198 . تسین . یفاک  هتفرگ  زامن  يارب  هک  ییوضو  دریگب و  وضو  دیاب  دنزب  نآرق  طخ 

اب رهوش  یکیدزن  یلو  درادن  لاکشا  هضاحتسم  نز  يارب  دراد  بجاو  هدجس  هک  يا  هروس  ندناوخ  دجاسم و  ریاس  رد  فقوت  )و  هلآو هیلع 
، تسا بجاو  زامن  يارب  هک  ار  يرگید  ياهراک  هچرگا  دـنک ; لـسغ  هک  دوش  یم  لـالح  یتروص  هحفـص 71  رد  بجاو  طایتحا  ربانب  وا 

تایآ زامن  يارب  دیاب  و  تسا . بجاو  هضاحتـسم  رب  تایآ  زامن  هلأسم 199 . دشاب . هدادن  ماجنا  لامتـسد  هبنپ و  ندرک  ضوع  وضو و  لثم 
بجاو هضاحتـسم  رب  تایآ  زامن  هیموی ، زاـمن  تقو  رد  هاـگره  هلأسم 200 . دـهد . ماجنا  دـش ، هتفگ  هیموی  زامن  يارب  هک  ار  ییاـهراک  مه 
تـسا بجاو  وا  هیموی  زامن  يارب  هک  ار  ییاهراک  مامت  مه  تایآ  زامن  يارب  دیاب  دروآ ، اجب  مه  رـس  تشپ  ار  ود  ره  دـهاوخب  هچرگا  دوش 

مخز نوخ  دوش  یم  جراـخ  وا  زا  هک  ینوـخ  دـنادب  نز  رگا  هلأسم 202 . دناوخب . اضق  زامن  دـیابن  هضاحتـسم  نز  هلأسم 201 . دهد . ماجنا 
هک دشاب  هتـشاد  کش  رگا  هکلب  دنک  لمع  هضاحتـسا  روتـسد  هب  دیاب  بجاو ، طایتحا  ربانب  درادـن  ار  سافن  ضیح و  مکح  ًاعرـش  تسین و 

. دهد ماجنا  ار  هضاحتسا  ياهراک  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دشاب ، هتشادن  ار  اهنآ  هناشن  هچنانچ  رگید ، ياه  نوخ  ای  تسا  هضاحتـسا  نوخ 
دهد ماجنا  دـناوت  یم  ار  تادابع  همه  و  تسا ، رهاط  مکح  رد  دـهد  ماجنا  ار  هضاحتـسم  فئاظو  رگا  هضاحتـسا  ماـیا  رد  نز  هلأسم 203 .

بجاو زامن ، يارب  هک  ار  يرگید  ياهراک  هچ  رگا  دـنک ، لسغ  هک  دوش  یم  لالح  یتروص  رد  وا  اب  رهوش  یکیدزن  بجاو ، طایتحاربانبو 
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، دنیب یم  هّکل  یپ  رد  یپ  هام  دـنچ  هک  یمناخ  هلأسم 204 . هحفـص 72  دشاب . هدادن  ماجنا  لامتـسد  هبنپ و  ندرک  ضوع  وضو و  لثم  تسا 
دریگب و وضو  دیاب  نتـسش  زا  سپ  لومعم  قبط  درادن و  لسغ  تسا  لمد  ای  مخز  هب  طوبرم  نوخ  هک  دوش  تباث  رگا  : * دراد تروص  دنچ 
. تسا هضاحتـسا  مکح  رد  دـشاب  هتـشادن  ضیح  نوخ  طئارـش  تافـص و  دـشاب و  هدوب  محر  ضراوع  هب  طوبرم  نوخ  رگا   * دـناوخب زامن 
هلأسم 206. تسا . حیحـص  طیارـش ، رگید  ظفح  اب  دشاب ، هداد  ماجنا  ار  دوخ  ياهلـسغ  هک  یتروص  رد  هضاحتـسم  نز  قالط  هلأسم 205 .
. دشاب هتـشاد  فقوت  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا هّمئا  مرح  دجاسم و  هیقب  رد  دوش و  یبنلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  لخاد  دناوت  یم  هضاحتـسم 
هک تسا  یسک  ّنس  رد  هک  یمناخ  هلأسم 208 . درادن . رثکاّدح  لقادح و  ینامز ، رظن  زا  سافن  ضیح و  فالخ  رب  هضاحتسا ، هلأسم 207 .

ار هضاحتـسا  هناهام و  تداع  مکح  دوش ، جراخ  اهنآ  زا  ینوخ  رگا  دنا ، هتـشادرب  ار  وا  محر  هدرک و  یحاّرج  لمع  دنیب ، یم  ضیح  ًاتداع 
یم هسئای  تسا ،) یسمش  هام  لاس و 6  لداعم 48 ًابیرقت  ، ) يرمق لاس  ّنس 50 رد  اهمناخ  هلأسم 209 . دنیوشب . ار  لحم  دیاب  اهنت  و  درادـن ،

هـضاحتسم ضیح و  ماکحا  نیب  دـننیبب ، ضیح  قباس  فاصوا  نامه  اب  هنایهام  تداع  نامز  لثم  هام ، ره  نس  نیا  زا  دـعب  رگا  لاح  دـنوش ،
دنیبن و ینوخ  چـیه  رهظ  زامن  زا  دـعب  رگا  لاح  هحفـص 73  دریگب ، وضو  کی  زامن  ره  يارب  هک  هلیلق  هضاحتـسم  هلأسم 210 . دننک . عمج 
ات دناوخب و  ار  دوخ  رصع  زامن  هلیلق  هضاحتسم  رگا  هلأسم 211 . تسین . مزال  نتفرگ  وضو  تروص  نیا  رد  دناوخب ، ار  رصع  زامن  دهاوخب 

ماجنا يراک  دهاوخب  هلیلق  هضاحتـسم  رگا  هلأسم 212 . دـناوخب . ار  اشع  برغم و  زامن  وضو ، نامه  اب  دـناوت  یم  دـنیبن ، نوخ  برغم  زاـمن 
ماجنا يارب  دیاب  نآ ، دننام  ادخ و  هناخ  بجاو  فاوط  ای  نآرق ، طخ  هب  ندـب  زا  ییاج  ندـناسر  دـننام  تسا ; تراهط  نآ  طرـش  هک  دـهد 
يارب نینچمه  و  تسین ، مزال  یفاضا  يوضو  بجاو  ياـهزامن  ياـه  هلفاـن  يارب  يو  دراد ; وضو  نآ  رارکت  نینچمه  و  دریگب ، وضو  اـهنآ 

وا رب  لسغ  نوخ ، زا  ندـش  كاپ  زا  سپ  هلیلق  هضاحتـسم  هلأسم 213. تسا . یفاک  وضو  کی  دروآ  یم  اـجب  مه  رـس  تشپ  هک  بش  زاـمن 
و تایآ ، زامن  فاوط ، دننام  رگید ، لامعا  يارب  دهد  ماجنا  ار  دوخ  هنازور  ياهلـسغ  هاگره  هریثک ، هضاحتـسم  هلأسم 214 . تسین . بجاو 

دننک یم  هدافتسا  یگلماح  دض  ياهوراد  زا  هک  ییاهنز  هلأسم 215 . دریگب . وضو  دیاب  اهنت  تسین ، بجاو  وا  رب  يرگید  لسغ  بش ، زامن 
ار ضیح  مکح  دشابن ، ضیح  یعرـش  طیارـش  دجاو  اه  هکل  نیا  هچنانچ  دـننک  هدـهاشم  نآ  ریغ  تداع و  مایا  رد  ار  ینوخ  ياه  هکل  رگا 
دریگب و ار  ناضمر  هام  هزور  دیاب  هضاحتسم  نز  هلأسم 216 . هضاحتسا  لاح  رد  هزور  هحفص 74  تسا . هضاحتسا  هب  موکحم  هکلب  درادن 

نینچمه دروآ و  اجب  دریگب ، هزور  زور  نآ  يادرف  دـهاوخ  یم  هک  یبش  ياشع  برغم و  زامن  لسغ  هک  تسا  تسرد  وا  هزور  یتروص  رد 
هک يرادـقم  هب  تسا  هزور  هک  يزور  مامت  رد  هضاحتـسم  نز  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هلأسم 217 . تسا . هزور  هک  يزور  لـسغ ،
وا هزور  دنکن  لسغ  بورغ  ات  دوش و  هضاحتـسم  رـصع ، زامن  زا  دـعب  رگا  هلأسم 218 . دنک . يریگولج  نوخ  ندـمآ  نوریب  زا  دـناوت ، یم 

یتشادهب راون  ضیوعت  لیبق  زا  يرگید ، طیارش  تسا و  لسغ  ماجنا  طقف  هریثک  هضاحتسم  هزور  تّحـص  طرـش  هلأسم 219. تسا . حیحص 
. درادن یّصاخ  طرش  تسین و  مزال  اضعا ، ریاس  هب  نوخ  تیارس  زا  يریگولج  و  هدولآ ،

سافن ماکحا 

عطق زور  هد  رس  ای  زور  هد  زا  شیپ  رگا  دنیب ، یم  نز  هک  ینوخ  ره  دیآ ، یم  نوریب  ردام  مکش  زا  هچب  ءزج  نیلوا  هک  یتقو  زا  هلأسم 220 .
هچب ءزج  نیلوا  ندـمآ  نوریب  زا  شیپ  نز  هـک  ینوـخ  هلأـسم 221 . دـنیوگ . یم  ءاـسفن  لاـح ،  نیا  رد  ار  نز  و  تسا . ساـفن  نوخ  دوش ،
جراخ نز  محر  زا  مه  يا  هتـسب  نوخ  رگا  هکلب  دـشاب ، ماـمت  هچب  تقلخ  هک  تسین  مزـال  هلأسم 222 . تسین . سافن  دـنیب  یم  هحفص 75 

. تسا سافن  نوخ  دـنیبب  زور  هد  ات  هک  ینوخ  دـش ، یم  ناسنا  دـنام  یم  محر  رد  رگا  هک  دـنیوگب  هلباق  رفن  ود  ای  دـنادب ، نز  دوخ  دوش و 
هلأسم دوش . یمن  زور  هد  زا  رتشیب  یلو  درادـن ،) لقاّدـح  ینامز  رظن  زا  ینعی  ) دـیاین رتشیب  نآ  کـی  ساـفن  نوخ  تسا  نکمم  هلأسم 223 .

، دشاب ناسآ  یسراو  رگا  هن ، ای  دش  یم  ناسنا  دنام  یم  رگا  هدش  طقـس  هک  يزیچ  ای  هن ، ای  هدش  طقـس  يزیچ  هک  دنک  کش  هاگره  . 224
مارح مه  ءاسفن  رب  تسا ، مارح  ضئاح  رب  هک  يرگید  ياهراک  نآرق و  طخ  هب  ندز  تسد  دجـسم و  رد  فقوت  هلأسم 225 . دنک . یسراو 
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نداد قالط  هلأسم 226 . دـشاب . یم  هورکم  بحتـسم و  بجاو و  مه  ءاسفن  رب  تسا ، هورکم  بحتـسم و  بجاو و  ضئاح  رب  هچنآ  تسا و 
بجاو طایتحا  دـنک ، یکیدزن  وا  اب  شرهوش  رگا  و  دـشاب . یم  مارح  وا  اب  ندرک  یکیدزن  تسا و  لطاب  دـشاب  یم  سافن  لاح  رد  هک  ینز 

دنک و لسغ  دیاب  دش ، كاپ  سافن  نوخ  زا  نز  یتقو  هلأسم 227 . دهدب . هرافک  دش  هتفگ  ضیح  ماکحا  رد  هک  يا  هویـش  هب  هک  تسا  نآ 
طـسو رد  هک  ییاهزور  اب  هدـید  نوخ  هک  ییاهزور  هحفـص 76  مامت  هچنانچ  دـنیبب ، نوخ  هرابود  رگا  و  دروآ . اجب  ار  دوخ  ياه  تداـبع 
دشاب هتفرگ  هزور  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور  رگا  تسا و  سافناه  نآ  مامت  دشاب ، زور  هد  زا  رتمک  ای  زور  هد  مه  يور  هدوب ، كاپ 

جرف لخاد  هبنپ  يرادـقم  دـیاب  تسه ، نوخ  نطاب  رد  هک  دـهد  لامتحا  دوش و  كاپ  سافن  نوخ  زا  نز  رگا  هلأسم 228 . دیامن . اضق  دیاب 
. درذـگب زور  هد  زا  نز  ساـفن  نوخ  رگا  هلأسم 229 . دـنک . لسغ  دوخ  ياه  تدابع  يارب  تسا ، كاـپ  رگا  هک  دـنک  ربص  یمک  دـیامن و 

هیقب سافن و  زور  هد  ات  درادـن  تداع  رگا  و  تسا . هضاحتـسا  هیقب  سافن و  وا ، تداع  ياهزور  هزادـنا  هب  دراد  تداع  ضیح ، رد  هچناـنچ 
ات مهد  زور  زا  دعب  درادن  تداع  هک  یسک  تداع و  زا  دعب  زور  زا  دراد  تداع  هک  یسک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دشاب و  یم  هضاحتسا 

تداع هک  ینز  هلأسم 230 . دـنک . كرت  تسا  مارح  ءاسفن  رب  هک  ار  ییاهراک  دروآ و  اجب  ار  هضاحتـسا  ياهراک  ناـمیاز ، مهدـجیه  زور 
دهد و رارق  سافن  دوخ  تداع  ياهزور  هزادنا  هب  دیاب  دـنیبب ، سافن  نوخ  شتداع  ياهزور  زا  رتشیب  رگا  تسا ، زور  هد  زا  رتمک  شـضیح 
تسا و و هضاحتـسا  هیقب  سافن و  شتداع ، ياهزور  هزادنا  هب  درذگب ، زور  هد  زا  رگا  سپ  دیامن . كرت  ار  تدابع  مهد  زور  ات  نآ  زا  دعب 

تداع ضیح  رد  رگا  دنیبب ، نوخ  رتشیب ، ای  هام  کی  لمح ، عضو  زا  سپ  رگا  هلأسم 231 . دنک . اضق  دیاب  هدرک  كرت  هک  ار  ییاه  تدابع 
مایا زور ، هد  نتـشذگ  زا  سپ  رگا  دراد و  ار  هضاحتـسا  مکح  زور  هد  ات  نآ  زا  سپ  دـهد ، رارق  سافن  شتداـع  ياـهزور  رادـقم  هب  دراد ،

دـسرن ارف  وا  تداع  مایا  رگا  هن و  ای  دشاب  هتـشاد  ضیح  ياه  هناشن  هاوخ  دـنک  لمع  ضئاح  ماکحا  قباطم  دـسر ، ارف  وا  تداع  هحفص 77 
ات نامیاز  زا  دعب  رگا  درادن ، تداع  ضیح  رد  هک  ینز  هلأسم 232 . دشاب . نآ  رد  ضیح  ياه  هناشن  هک  نیا  رگم  دراد ، ار  هضاحتسا  مکح 

رگا دنیب ، یم  نآ  زا  دعب  هک  ینوخ  و  تسا . هضاحتـسا  نآ  مود  زور  هد  سافن و  نآ  لوا  زور  هد  دنیبب ، نوخ  هام  کی  زا  رتشیب  ای  هام  کی 
، هداد ماجنا  ار  ژاترُک -  - نینج طقـس  لـمع  هک  ینز  هلأسم 233 . دشاب . یم  هضاحتـسا  مه  نآ  هنرگو  ضیح  دـشاب  هتـشاد  ار  ضیح  هناشن 

ماـما مرح  رد  دورو  هلأـسم 234. تسا . ساـفن  هب  موکحم  دـشاب ، هکل  تروـص  هب  وـل  درک و  هدـهاشم  ار  ینوـخ  رگا  نینج  طقـس  زا  دـعب 
دوش كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  حبص  ناذا  زا  شیپ  نز  رگا  هلأسم 235 . درادن . عنام  تسا  سافن  ای  ضیح و  لاح  رد  هک  ینز  يارب  ناگداز 

زا حبــص  ناذا  زا  شیپ  نز  رگا  هلأسم 236 . تسا . لطاب  شا  هزور  دـنکن ، ممیت  ًادـمع  تسا  ممیت  وا  هفیظو  رگا  ای  دـنکن ، لـسغ  ًادـمع  و 
نیعم نآ  تقو  ناضمر  هزور  لثم  هک  دریگب  یبجاو  هزور  دـهاوخب  هچنانچ  دـشاب ، هتـشادن  تقو  لسغ  يارب  دوش و  كاپ  سافن  اـی  ضیح 

لثم هک  دریگب  یبجاو  هزور  ای  بحتـسم  هزور  دهاوخب  رگا  دـنامب و  رادـیب  حبـص  ات  تسین  مزال  تسا و  حیحـص  شا  هزور  ممیت  اب  تسا ،
سافن ای  ضیح  زا  حبص  ناذا  کیدزن  نز  رگا  هلأسم 237 . دریگب . هزور  هحفص 78  ممیت  اب  دناوت  یمن  تسین ، نیعم  نآ  تقو  هراّفک  هزور 
حیحـص وا  هزور  هدش ، كاپ  ناذا  زا  شیپ  هک  دمهفب  ناذا  زا  دـعب  ای  دـشاب ، هتـشادن  تقو  ممیت  لسغ و  زا  مادـک  چـیه  يارب  دوش و  كاپ 
هچرگا دـنیبب  سافن  ای  ضیح  نوخ  زور  نیب  رد  اـی  دوش ، كاـپ  ساـفن  اـی  ضیح  نوخ  زا  حبـص  ناذا  زا  دـعب  نز  رگا  هلأـسم 238 . تسا . 

زور دـنچ  ای  زور  کی  زا  دـعب  دـنک و  شومارف  ار  سافن  ای  ضیح  لسغ  نز  رگا  هلأسم 239 . تسا . لطاب  وا  هزور  دـشاب ، برغم  کـیدزن 
لسغ ناذا  ات  دوش و  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  حبـص  ناذا  زا  شیپ  نز  رگا  هلأسم 240 . دنک . اضق  دیاب  هتفرگ  هک  ییاه  هزور  دـیایب ، شدای 

رد هک  ینز  رگا  هلأسم 241 . تسا . حیحـص  وا  هزور  دنک ، ممیت  رگا  یلو  تسا . لطاب  شا  هزور  دنکن ، مه  ممیت  تقو  یگنت  رد  و  دـنکن ،
هلأسم تسا . حیحـص  وا  هزور  دروآ ، اج  هب  دـش ، هتفگ  هضاحتـسا  ماـکحا  رد  هک  یلیـصفت  هب  ار  دوخ  ياـه  لـسغ  تسا ، هضاحتـسا  لاـح 

یم ایندب  ولق  دـنچ  ياهدـنزرف  هک  ییاهمناخ  هلأسم 243 . دـشاب . یمن  كالم  زور  هنابـش  و  تسا ، كالم  زور »  » اهنت ساـفن  ماـّیا  رد  .242
نآ رب  دـئاز  رادـقم  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  یلو  دـشاب ، یم  لـماک  زور  هد  زا  سپ  نآ  ناـیاپ  ،و  تسا لّوا  هچب  زا  ساـفن  عورـش  دـنروآ ،

ضیح نوخ  هدـنامیقاب  تقیقح  رد  ساـفن  نوخ  هلأسم 244. دـنک . عمج  هضاحتـسا  سافن و  هحفـص 79  ماکحا  نایم  ریخا ، هّچب  هب  تبـسن 
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نآ رد  نآ ، دـننام  تدورب و  ترارح ، تعرـس ، گنر ، رظن  زا  تافـص  نآ  ندوب  اراد  یلو  دـشاب ; یم  نآ  تافـص  ياراد  ًالومعم  و  تسا ،
. دراد ار  سافن  نوخ  مکح  نوخ  نیا  دوش  هدهاشم  ینوخ  نینج ،  صقان  جورخ  زا  دعب  هک  یتروص  رد  هلأسم 245 . تسین . طرش 

نآ طئارش  زامن و 

يوم رس و  یّتح  ندب ، مامت  زامن  عقوم  رد  دیاب  نز  هلأسم 247 . تسا . مّدقم  یّبحتسم  ياهزامن  ماجنا  رب  رهوش  توعد  تباجا  هلأسم 246 .
يارب اّما  تسین ، مزال  چم  ات  اهاپ  چم و  ات  اهتسد  و  دوش ) یم  هتسش  وضو  رد  هک  يرادقم   ) تروص يدرگ  ندناشوپ  یلو  دناشوپب  ار ، دوخ 

. دناشوپب مه  ار  چم  زا  رت  نییاپ  يردق  تروص و  فارطا  زا  يرادقم  هک  تسا  نیا  طایتحا  هدناشوپ  ار  بجاو  رادقم  هک  دنک  نیقی  هک  نیا 
يور تالآ  تنیز  یلو  تسا . مزال  زین  دنبندرگ ) دنبتـسد و  دننام   ) یناهنپ ياهتنیز  یعونـصم و  ياهوم  ندـیناشوپ  نانز  يارب  هلأسم 248 .

زین نآ  كالم  دشوپن ; هنادرم  هحفص 80  سابل  نز  هنانز و  سابل  درم  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 249 . درادن . یلاکشا  دشاب  سابل 
دشاب رازگزامن  سابل  ای  ندب  رد  ضیح ، نوخ  ینزوس  رس  رگا  هلأسم 250 . درادن . لاکشا  دناوخب  زامن  سابل  نآ  اب  رگا  یلو  تسا .  فرع 

تشوگ مارح  ناویح  رادرم و  رفاک و  و  كوخ ، گس و  نوخ  و  هضاحتـسا ، و  سافن ، نوخ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  تسا و  لطاب  وا  زامن 
ندب ياج  دنچ  رد  هچرگا  تشوگ  لالح  ناویح  نوخ  ای  ناسنا  ندب  نوخ  لثم  رگید  ياه  نوخ  یلو  دـشابن ، رازگزامن  سابل  ای  ندـب ، رد 

ندیشوپ زا  هلأسم 251 . درادـن . لاکـشا  نآ  اب  ندـناوخزامن  دـشاب . مهرد »  » کی حطـس  زا  رتمک  مه  يور  هک  یتروص  رد  دـشاب  سابل  و 
زا رت  بقع  نز  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  هلأسم 252 . دوش . يراددوخ  زامن  رد  دهد ، یم  ناشن  ار  ندب  مجح  هک  نابسچ  گنت و  ياهـسابل 
ای يرگید  زیچ  ای  هدرپ ، ای  راوید  نز ، درم و  نیب  رگا  هلأسم 253 . دشاب . رت  بقع  یمک  درم  نداتسیا  ياج  زا  وا  هدجس  ياج  دتسیاب و  درم 
هب دیابن  نایاقآ  ناوناب و  فوفـص  نیب  لئاح  راوید  هلأسم 254 . تسا . حیحـص  ناشزامن  دشاب  هلـصاف  مین  رتم و  راهچ  ًابیرقت  ناشنایم  هکنیا 

يارب هلأسم 255 . درادن . لاکـشا  دنناوخب ، زامن  فقـس  کی  ریز  اهنآ  همه  عقاو  رد  و  دنک ، ادج  مه  زا  ار  لحم  ود  هک  دشاب  دـنلب  يردـق 
زامن دجـسم  رد  تسا  رتهب  دـننک ، ظفح  مرحماـن  زا  ار  دوخ  ًـالماک  دـنناوتب  هحفـص 81  رگا  یلو  تسا ، رتهب  هناـخ  رد  ندـناوخزامن  اـهنز 

دـنکن و تروشم  وا  اب  اـهراک  رد  دروخن و  اذـغ  دوش  یمن  رـضاح  دجـسم  رد  هک  یـسک  اـب  ناـسنا  تسا  بحتـسم  هلأسم 256 . دـنناوخب .
نماد و زولب و  ای  یلومعم ، يرـسور  راولـش و  وتنام و  اب  ندناوخ  زامن  هلأسم 257 . دـهدن . نز  وا  هب  دریگن و  نز  وا  زا  و  دوشن ، وا  هیاـسمه 

رداچ دنچره  درادن . یعنام  دشاب ، هدیـشوپ  ندب  هیقب  چم  ات  اهتـسد  تروص و  يدرگ  زج  هب  هک  يا  هنوگ  هب  یلومعم ، يرـسور  باروج و 
زامن ریغ  زاـمن و  رد  نز  يارب  یلو  تسا ، لـطاب  نآ  اـب  زاـمن  مارح و  درم  يارب  فاـبالط  ساـبل  ندیـشوپ  هلأسم 258 . تسا . رترب  باـجح 

الط یچم  تعاس  نتسب  ندرک و  تسد  هب  الط  رتشگنا  هنیـس و  هب  الط  ریجنز  نتخیوآ  لثم  الط  هب  ندرک  تنیز  هلأسم 259 . درادن . لاکشا 
; دـنک يراددوخ  مه  الط  کنیع  لامعتـسا  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  تسا . لطاب  اهنآ  اب  ندـناوخزامن  مارح و  درم  يارب  تسد  هب 

زامن ریغ  زامن و  رد  نز  يارب  یمشیربا  سابل  ندیشوپ  هلأسم 260 . درادن . لاکـشا  زامن  ریغ  زامن و  رد  نز  يارب  الط ، هب  ندرک  تنیز  یلو 
اجنآ رد  هک  یتروص  رد  زامن  لاح  رد  دوش  یم  ناـیامن  ندـب  رون ، ربارب  رد  هک  كزاـن  ياـهرداچ  زا  هدافتـسا  هلأسم 261 . درادن . لاکـشا 

هلأسم 262. درادن . یلاکـشا  دشاب  هتـشاد  ندـب  رب  سابل  رداچ  ریز  رگا  یلو  دراد  یلاکـشا  دوش  هحفـص 82  نایامن  ندب  هک  دـشابن  يرون 

. تسا حیحص  شزامن  تسا ، هدشن  هدیشوپ  هدوب ، مزال  نآ  ندیشوپ  هک  شمادنا  زا  یتمسق  دبایرد  نآ ، زا  سپ  ای  زامن ، ماگنه  نز  هچنانچ 
، دنک یم  هاگن  دراد ، تنیز  هک  رازگزامن  نز  تروص  يدرگ  و  چم ) ات  ) اهتسد هب  ذّذلت  دصق  هب  مرحمان  صخـش  هک  ییاج  رد  هلأسم 263 .

هماقا ناذا و  هلأسم 264. هماقا  ناذا و  دهدن . رارق  مرحمان  دید  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یلو  تسا . حیحـص  شزامن 
ار نیتداهـش  ریبکت و  راهچ  اهنت  لماک ، ناذا  ياجب  دناوت  یم  دشاب  لیام  نز  رگا  یلو  درادن ; مه  اب  یتوافت  تسا ، مه  دننام  نانز  نادرم و 

جنپ رد  هلأسم 265 . دهدب . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  تّوبن  دنوادخ و  ّتینادـحو  هب  تداهـش  ریبکت و  ود  هماقا ، ياجب  و  دـیوگب ،
هک تسا  هضاحتـسم  نز  ياشع  رـصع و  زامن  دراوم ، نآ  زا  یکی  درک . كرت  ار  نآ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دوش و  یم  طقاس  ناذا  دروم 
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هحفـص 83 دوش ، یمن  طقاس  وا  زا  ناذا  دونـشب  ار  نز  ناذا  درم  رگا  هلأسم 266 . دناوخب . برغم  ای  رهظ  زامن  زا  دعب  ار  نآ  هلـصافالب  دـیاب 
زامن هماقا  ناذا و  دـنراد ، تکرـش  ناـنز  نادرم و  هک  یتعاـمج  رد  هلأـسم 267 . دوـش . یم  طـقاس  وا  زا  دونــشب  ار  درم  ناذا  نز  رگا  یلو 
لها شرهوش  ینز  هلأسم 268 . زامن  هقّرفتم  ماکحا  تسا . یفاک  نانز  هماقا  ناذا و  نانز ، تعامج  رد  یلو  دـیوگب ، درم  دـیاب  ار ، تعامج 

هلأسم 269. تسا . حیحـص  دـنک  یم  هیهت  وا  يارب  رهوش  هک  ییاه  سابل  هناخ و  رد  نز  ندـناوخ  زامن  تسین ، هّیعرـش  تاهوجو  سمخ و 
وا زامن  دـشاب  هدـش  زامن  دراو  ًالبق  یکی  رگا  اّما  تسا ، لطاب  ود  ره  زامن  دـنوش  زامن  دراو  مه  اب  دتـسیاب و  رتولج  ای  درم  رانک  رد  نز  رگا 

نتفرگ دای  هب  رداق  دوش  یم  هدـید  يدایز  ياهطلغ  شزاـمن  راـکذا  تئارق و  رد  هک  يدرف  هلأسم 270. تسا . لطاب  یمود  زامن  و  حـیحص ،
عضاوم رب  هوالع  هدجس  ماگنه  هلأسم 271. دناوخب . تعامج  اب  ار  زامن  ناکما ، تروص  رد  دناوخب و  دناوت  یم  هک  لکـش  نامه  هب  دشابن ،

. تسین بجاو  یلو  دـنراذگب ، نیمز  رب  تسا  بوخ  اجر  دـصق  هب  ار  اهجنرآ  نانز  تسا  رتهب  دریگ ، رارق  نیمز  يور  رب  دـیاب  هک  هناـگتفه 
جراخ یلو  يراچان ، يور  زا  ای  و  ًاوهـس ، ای  دشاب  ًادـمع  هاوخ  تسا ، زامن  ماگنه  هب  وضو  ندـش  لطاب  زامن ، تالطبم  زا  یکی  هلأسم 272 .

هلأسم 273. دشاب . هدرک  لمع  هضاحتسا  تاروتسد  هب  هک  نیا  طرـش  هب  دنک ، یمن  لطاب  ار  زامن  هضاحتـسم  نز  زا  نوخ  هحفص 84  ندش 
نامه هب  وا  باوج  دـنک ، مالـس  رازگزامن  ریغ  ای  رازگزاـمن  هب  دـمهف  یم  ار  دـب  بوخ و  هک  يا  هچب  یتحو  مرحماـن ، نز  اـی  درم ، هاـگره 
رفاسم زامن  تسا . بجاو  مالس  باوج  دنک ، مالس  رازگزامن  نز  هب  یمرحمان  درم  رگا  هلأسم 274. تسا . بجاو  هدرک  مالس  وا  هک  يوحن 

هک نیا  رگم  دوش ، یم  بوسحم  تیصعم  وا  رفس  اریز  تسا . مامت  شزامن  رهوش  هزاجا  نودب  نز  ندرک  ترفاسم  تروص  رد  هلأسم 275 .
هلأـسم 277. دـشاب . یم  رهوش  عباـت  نطو  رظن  زا  زین  نز  دـنک  باـختنا  نطو  دوخ  يارب  ار  یّلحم  درم  رگا  هلأسم 276. دـشاب . بجاو  رفس 

درادن يدیما  رگا  تسین و  نطو  زا  ضارعا  دنادرگ  زاب  ار  رهوش  هک  دشاب  راودـیما  هچنانچ  ، رهوش زا  تیعبت  هب  نطو ، زا  نز  یمازلا  جورخ 
دصق شرهوش  وا و  دنک و  یگدنز  يرگید  رهش  رد  دوخ  رهوش  اب  دراد  میمـصت  نز  رگا  هلأسم 278 . تسا . لصاح  دوخ  هب  دوخ  ضارعا 

شا هزور  هحفـص 85  زامن و  محر )  هلـص  يارب  ًالثم   ) تشگزاب ماگنه  هب  دنـشاب  هتـشادن  يردـپ  رهـش  هب  رّمتـسم  تماـقا  يارب  تشگزاـب 
مئاد دـقع  هب  ینز  هلأسم 279 . درادـن . مکح  نیا  رد  يریثأت  کلم  نتـشادن  نتـشاد و  و  تسا . هدـش  لـصاح  ضارعا  اریز  تسا ; هتـسکش 

ناتـسرهش كرتشم ، یگدنز  عورـش  زا  لبق  دنا . هدرکن  یـسورع  زونه  یلو  تسا  هدـمآرد  دـشاب ، یم  يرگید  ناتـسرهش  لها  هک  يدرم ،
تعامج ماما  درادـن  قح  بجاو ، طایتحا  ربانب  هضاحتـسم ، نز  هلأسم 280 . هعمج  تعاـمج و  زاـمن  دوش . یمن  بوسحم  نز  نطو  رهوش ،

تماما هلأسم 282 . دننک . تکرـش  نآ  رد  دـنناوت  یم  مه  نانز  یلو  دوش ; یم  دـقعنم  نادرم  طّسوت  هعمج  زامن  هلأسم 281 . دوش . ناوناب 
هعمج زامن  رد  دنناوت  یم  نانز  هلأسم 283. دشاب . یم  زیاج  ناشدوخ  يارب  رگید ، ياهزامن  رد  دـنچ  ره  تسین ; زیاج  هعمج  زامن  رد  نانز 

لیکـشت هعمج  زامن  دـنناوت  یمن  نادرم ) تکرـش  نودـب   ) ییاهنت هب  اّما  تسا ; رهظ  زاـمن  زا  يزجم  حیحـص و  ناـشزامن  و  دـننک ، تکرش 
یلو تسین ; بجاو  نانز  يارب  هعمج  زامن  هلأسم 284. دنـشاب . رفن -  جنپ  مزال -  ددع  لقاّدح )  ) لّمکم دنناوت  یمن  هک  هنوگ  نامه  دنهد ،

. تسا یبولطم  رما  ام ، نامز  رد  ًاصوصخم  هعمج ، زامن  رد  اهنآ  تکرش 

هزور ماکحا 

نآ زا  يزیچ  رگا  وراد ، ای  بآ  اب  ناهد  يوشتسش  نآ و  دننام  اذغ و  ندیـشچ  نینچمه  هچب و  يارب  اذغ  ندیوج  هلأسم 285 . هزور  ماکحا 
دـسر یم  قلح  هب  رایتخا  یب  دنادب  لّوا  زا  رگا  هتبلا  درادـن ، یلاکـشا  دـسرب  قلح  هب  هدارا  نودـب  رگا  دـنک و  یمن  لطاب  ار  هزور  دورن  ورف 
كاپ سافن  ای  ضیح  زا  حبـص  ناذا  زا  شیپ  ناضمر  كراـبم  هاـم  رد  ینز  رگا  هلأسم 286 . دراد . هراّفک  اـضق و  تسا و  لـطاب  شا  هزور 

دیاب درادن  تقو  مّمیت  لسغ و  زا  مادک  چـیه  يارب  رگا  اّما  تسا ، حیحـص  شا  هزور  دـنک ، مّمیت  دـشاب و  هتـشادن  تقو  لسغ  يارب  دوش و 
شومارف ار  لسغ  ندش  كاپ  زا  سپ  هدوب  سافن  ای  ضیح  لاح  رد  هک  ینز  رگا  هلأسم 287 . تسا . حیحص  زین  وا  هزور  دنک و  لسغ  ًادعب 

هلأسم 288. درادـن . هراّفک  یلو  دـنک ، اضق  ار  اه  هزور  هک  تسا  بجاو  دریگب  هزور  لکـش  نیمه  هب  ناضمر  كرابم  هاـم  رخآ  اـت  دـنک و 
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تلاح رد  وا  هزور  دروآ و  اج  هب  دـش ، هتفگ  هضاحتـسا  ماکحا  رد  هک  یلیـصفت  هب  ار ، دوخ  لسغ  دـیاب  تسا  هضاحتـسا  لاـح  رد  هک  ینز 
هک یسک  هلأسم 289 . دروآ . اجب  دیاب  ار  نآ  ياضق  یلو  دوشیم  طقاس  وا  زا  هزور  هک  سافن » ضیح و   » فالخب تسا . حیحـص  هضاحتـسا 

هزور تسین  هحفص 87  مزال  دورب ، ایند  زا  ناضمر  هام  نایاپ  زا  شیپ  و  دریگن ، ار  ناضمر  هام  هزور  سافن ، ای  ضیح ، ای  يرامیب ، هطساو  هب 
: فلا هلمج : زا  تسا ، هورکم  راد  هزور  يارب  راـک  دـنچ  هلأسم 290 . هزور  تاهورکم  زا  یخرب  دـنیامن . اضق  وا  يارب  هتفرگن  هک  ار  ییاـه 

ندیـشک همرـس  مکح  رد  راد ، هزور  ياهمناخ  يارب  ندیـشک  دادم  نینچمه  دسرب  قلح  هب  نآ  يوب  ای  هّزم  هک  یتروص  رد  ندیـشک ، همرس 
، دنک لطاب  ًادمع  ار  دوخ  هزور  هاگره  هلأسم 291 . هزور  هراّفک  اضق و  طایتحا . رب  انب  بآ ، رد  نز  نتـسشن  ب :  دشاب . یم  هورکم  تسا و 
، سافن ای  ضیح ، دننام  يرذع  دعب  دنک  لطاب  ار  دوخ  هزور  ًادمع  رگا  تسا  نینچمه  دوش ، یمن  طقاس  وا  زا  هراّفک  دورب  ترفاسم  هب  دـعب 

نوریب دصق  هب  رگا  دراد و  تهارک  ینم  ندمآ  دصق  نودب  ار  شرسمه  راد  هزور  درم  ندیسوب  هلأسم 292 . دوش .  ادیپ  وا  يارب  يرامیب  ای 
راد هزور  هک  دوخ  نز  اب  ناـضمر  هاـم  رد  راد  هزور  رگا  هلأسم 293 . دیاین . نوریب  ینم  هچرگا  دوش  یم  لطاب  وا  هزور  دـشاب ، ینم  ندـمآ 
نز هزور  شدوخ و  هزور  هراّفک  دشاب ، هدرک  روبجم  رگا  دهدب و  هرافک  دیاب  مادک  ره  دشاب ، یـضار  لمع  رب  نز  رگا  دنک ، عامج  تسا ،
نز عامج  نیب  رد  دـنک و  عاـمج  تسا ، راد  هزور  هک  دوخ  نز  اـب  ناـضمر ، هاـم  رد  راد  هزور  رگا  هلأسم 294 . هحفـص 88  دهدب . دیاب  ار 

باوخ هک  دوخ  راد  هزور  نز  اـب  ناـضمر  هاـم  رد  راد  هزور  رگا  هلأسم 295 . دـهدب . هرافک  کی  نز  هراّفک و  ود  درم  دـیاب  دوش ، یـضار 
نز درم  رگا  هلأسم 296 . تسین . بجاو  وا  رب  مه  هراّفک  تسا و  حیحص  نز  هزور  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  هراّفک  کی  دیامن ، عامج  تسا 

مادـک چـیه  رب  هرافک  دروخب  اذـغ  ای  بآ و  ًالثم  دروآ  اج  هب  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راک  عاـمجریغ  هک  دـنک  روبجم  ار  دوخ 
عامج هب  روبجم  ار  دوخ  راد  هزور  نز  دـناوت  یمن  دریگ ، یمن  هزور  ضرم  اـی  ترفاـسم  هطـساو  هب  هک  یـسک  هلأـسم 297 . تسین . بجاو 

نیب زا  ثعاب  هک  یتروص  رد  یبحتسم  هزور  نتفرگ  هلأسم 298 . دهدب . ار  نز  هرافک  دیاب  طایتحا  ربانب  دیامن ، روبجم  ار  وا  رگا  یلو  دنک ،
عنم یبحتـسم  هزور  نتفرگ  زا  ار  وا  رهوش ، یلو  دورن ، نیب  زا  مه  رهوش  قح  رگا  هکلب  تسین ، زیاـج  نز  يارب  دوـش  یم  رهوـش  قـح  نتفر 

، تسین زیاج  دوش  دج  ای  ردام ، ردپ و  تیذا  بابسا  رگا  دالوا  یبحتسم  هزور  هلأسم 299 . دنک . يراددوخ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دنک ،
. دریگن هزور  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  دـننک ، يریگوـلج  یبحتـسم  هزور  نتفرگ  زا  ار  وا  یلو  دوـشن  ناـنآ  تیذا  بابـسا  رگا  هکلب 

ررـض شدوخ  ای  شلمح  يارب  هزور  تسا و  کـیدزن  وا  ندـیئاز  هک  ینز  هلأسم 300 . تسین  بجاو  اـهنآ  رب  هزور  هک  یناـنز  هحفص 89 
رد و  دهدب . ریقف  هباهنآ  دـننامومدنگ  ای  درآ  ینعی  ماعط  مرگ ) لداعم 750   ) ّدُم کی  زور  ره  يارب  دـیاب  و  تسین . بجاو  وا  رب  هزور  دراد 
هیاد ای  هچب ، ردام  هچ  تسا  مک  وا  ریش  دهد و  یم  ریش  هچب  هک  ینز  هلأسم 301 . دنک . اضق  دیاب  هتفرگن  هک  ار  ییاه  هزور  تروص  ود  ره 
کی زور  ره  يارب  دیاب  و  تسین . بجاو  وا  رب  هزور  دراد  ررض  دهد  یم  ریش  هک  يا  هچب  يارب  هزور  رگا  دهد ، ریش  ترجا  یب  ای  دشاب ، وا 
کی زور  ره  يارب  دیاب  و  تسین ، بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، ررـض  شدوخ  يارب  رگا  زین  دهدب و  ریقف  هب  نآ  دـننام  مدـنگ و  ینعی  ماعط  ّدـم 

یلو هدیسر ، غولب  ّنس  هب  هک  يرتخد  هلأسم 302 . دیامن . اضق  دیاب  هتفرگن  هک  ار  ییاه  هزور  تروص  ود  ره  رد  و  دهدب . ریقف  هب  ماعط  دـُم 
، دنک اضق  دناوت  یمن  دعب  لاس  ات  مه  كرابم  هام  زا  دـعب  درادـن و  ناضمر  كرابم  هام  رد  نتفرگ  هزور  ناوت  ینامـسج  فعـض  هطـساو  هب 

نیا ياضق  دهدب و  ریقف  هب  نآ ، دننام  ای  مدنگ ، درآ  مرگ  لداعم 750  زور  ره  يارب  ینعی  دهدب ; هراّفک  ماعط  ّدُم  کی  زور  ره  يارب  دـیاب 
هب هن  ار  نآ  ضوع  هک  تسنآ  مزال  طایتحا  دنیبب  ضیح  نوخ  نیعم ، رذن  هزور  لاح  رد  نز ، رگا  هلأسم 303 . تسین . بجاو  وا  رب  اه  هزور 
رد یّبحتسم ) هزور   ) نز نتفرگ  هزور  هلأسم 304 . بحتسم  مارح و  ياه  هزور  هحفـص 90  دروآ . اج  هب  تیبولطم  دصق  هب  هکلب  اضق  دصق 

سافن ای  هناهام  تداـع  زا  زور  نیب  رد  هک  یناـنز  يارب  هلأسم 305 . تسین . زیاـج  وا  هزاـجا  نودـب  دورب  نیب  زا  شرهوش  قح  هک  یتروص 
هرطف تاکز  تسین . بجاو  اهنآ  رب  زور  نآ  هزور  دنچ  ره  دننک ، كرت  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  یلامعا  تسا  ّبحتـسم  دنوش  یم  كاپ 

مود صخـش  هدـهعرب  وا  هرطف  تاکز  دوش ، يرگید  روخنان  رطف  دـیع  بورغ  زا  لـبق  یلو  دـشاب ، یـسک  روخناـن  ناـسنا  رگا  هلأسم 306 .
جراخم شرهوش  هک  ینز  هلأسم 307 . دـهدب . ار  وا  هرطف  دـیاب  شرهوش  هک  دور  رهوش  هناخ  هب  بورغ  زا  شیپ  رتخد  هک  نیا  لثم  تسا ;
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جرخ دوخ  لام  زا  تسا و  ینغ  نز  رگا  دشاب و  یم  وا  روخنان  هک  تسا  یـسک  هدـهعرب  شا  هرطف  تسا  يرگید  روخنان  دـهد و  یمن  ار  وا 
هیاد ای  ردام  جراخم  هک  تسا  یـسک  رب  دروخ ، یم  ریـش  هیاد  ای  ردام  زا  هک  یلفط  هرطف  هلأسم 308 . دهدب . ار  هرطف  ًاصخـش  دیاب  دنک  یم 

. تسین بجاو  یسک  رب  لفط  هرطف  دراد  یمرب  لفط  لام  زا  ار  دوخ  جراخم  هیاد  ای  ردام  رگا  یلو  دهد . یم  ار 

جح

تین تسا  نیا  رتهب  دروآ و  اج  هب  دوخ  فرط  زا  ار  ءاسن  فاوط  دیاب  هدـش ، ریجا  جـح  يارب  يرگید  فرط  زا  هک  یـسک  هلأسم 309 . جح 
رد وا  هب  ندرک  هاگن  رسمه ، ندیسوب  سمل ، هنوگ  ره  هلأسم 310 . دوش . یم  مارح  ریجا  نآ  رب  نز  درواین ، اج  هب  رگا  دنک و  همذلا » یف  ام  »

ار نز  هک  یتروص  رد  دنک ، تعماجم  ادـمع  دوخ  نز  اب  مارحا  لاح  رد  يدرم  رگا  هلأسم 311 . تسین .  زیاج  توهـش  يور  زا  مارحا  لاح 
رگا هلأسم 312 . دهدب . هرافک  کی  دیاب  کی  ره  دنـشاب ، هتـشاد  تیاضر  ود  ره  رگا  دهدب و  هرافک  ود  دـیاب  دـیامن ، راک  نیا  هب  روب  مـجـ

. دوش یمن  لالح  دوب ، هدش  مارح  وا  رب  ندش  مِرُْحم  هطساو  هب  هک  شنز  درواین ، اج  هب  تسا ، جح  ياهراک  زا  یکی  هک  ار  ءاسن  فاوط  درم 

. دنوش یم  لالح  رگیدکی  هب  دنهد ، ماجنا  ار  ءاسن  فاوط  ًادعب  رگا  یلو  دوش  یمن  لالح  وا  رب  شرهوش  دـنکن ، ءاسن  فاوط  نز  رگا  زین  و 
نز و ـد  نروآ اجب  هابتـشا  ای  دنرواین و  اجب  ار  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  اوهـس  ای  ادمع  دـنوش و  فرـشم  جـح  هب  نز  اب  درم  ـر  گا هلأسم 313 .
شزیمآ و دـشاب ، هدرواین  اجب  ار  زامن  فاوط و  اهنآ  بیان  يدراوم  رد  ای  نانآ و  دوخ  هک  ینامز  ات  دـنوش و  یمن  لالح  رگیدـکی  در بـه  مـ

عیطتـسم طیارـش  ریاس  یندب و  یلام و  ظاحل  هب  هک  یمناخ  هلأسم 314 . هحفـص 92  دوب . دـهاوخ  مارح  اهنآ  رب  رهوش  نز و  طـباور  رگید 
بجوم لفط  زا  ندش  ادج  هچنانچ  دربب ، دوخ  هارمه  ار  وا  دـناوت  یمن  دریگ و  یمن  مارآ  وا  ریغ  اب  هک  دراد  يراوخ  ریـش  لفط  یلو  تسا ،

یندـب یلام و  ظاحل  هب  هک  ینز  هلأسم 315 . تسین . عیطتـسم  دوش  نارگید  يارب  جرح  رـسُع و  ببـس  ای  وا ، دـیدش  يرامیب  ای  یناج  رطخ 
لتخم وا  یگدنز  هجیتن  رد  دهد و  یم  قالط  ار  وا  شرهوش  جح  هب  ییاهنت  هب  نتفر  تروص  رد  هک  دنادب  رگا  دراد  ار  جـح  ماجنا  تردـق 

فـالتخا نوـچ  يا  هدـسفم  رهوـش  زا  نآ  هبلاـطم  تسه و  جـح  هب  یفاو  وا  هیرهم  هک  ینز  هلأسم 316 . دشاب .  یمن  عیطتـسم  دش  دـهاوخ 
ةریبکت دـیاب  نز  بجاو  طایتحا  رب  اـنب  هلأسم 317 . دورب . جـح  هب  دوخ  هیرهم  تفاـیرد  اـب  دـیاب  دروآ  یمن  دوجو  هب  قـالط  یگداوناـخ و 

زا شیپ  عتمت  هرمع  رد  رگا  هلأسم 318 . دیوگب . هتسهآ  دونـش  یم  مرحمان  رگا  ار  ندش ) مرُحم  عقوم  رد   ) هیبلت زامن و  رد  تئارق  مارحالا و 
رگا دـنک و  مامت  ار  لطاب  هرمع  نامه  تسا  بجاو  و  تسا . رتش  کی  نآ ، هرافک  دوش و  یم  لطاب  شا  هرمع  دـنک  طاول  اـی  عاـمج  یعس ،

دروآ و اج  هب  هدرفم  هرمع  دعب  دارفا و  جح  تسا  بجاو  درادـن  هداعا  تقو  رگا  دـیامن و  هداعا  ار  عتمت  هرمع  دورب و  تاقیم  هب  دراد  تقو 
رتش کی  نکل  دوش  یمن  لطاب  هرمع  هدرک  طاول  ای  عامج  ریـصقت ، زا  لبق  یعـس و  زا  دـعب  رگا  هدـنیآ و  لاس  رد  تسا  جـح  هداـعا  طوحا 

رد شکتـسد  دیابن  طقف  دنریگ  هرهب  مارحا  تلاح  رد  هتخود  سابل  زا  دـنناوت  یم  نانز  هلأسم 319 . تسا . بجاو  وا  رب  هراـفک  هحفص 93 
زا سپ  دناوتن  یگنانز  تداع  رثا  رد  دهدب  لامتحا  هک  ینز  لثم  دهدب  رذع  لامتحا  ای  دشاب و  روذعم  هک  یـسک  هلأسم 320 . دننک . تسد 

فوقو رب  مدقم  دش ، جح  مارحا  هب  مرحم  هکنآ  زا  دعب  ار  لمع  ود  نیا  دناوت  یم  دروایب ، اج  هب  ار  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  ینم  زا  تعجارم 
تـسا نآ  طوحا  دراد ، ار  نآ  هداعا  ییاناوت  رگا  تشگزاب ، زا  سپ  و  تسا . مزال  نکمت ، مدع  زا  فوخ  تروص  رد  هکلب  درادـب ، تافرع 
ضئاح دـعب  هب  مین  طوش و  هس  زا  فاوط ، لاـح  رد  نز  رگا  هلأسم 321 . دریگب . بیان  درادـن ، ار  نآ  ییاناوت  دوخ  رگا  و  دـنک ، هداعا  هک 

عقوم رد  دهد و  ماجنا  ضیح  لاح  نامه  اب  ار  ریصقت  یعس و  تسا و  حیحـص  وا  عتمت  هرمع  دوشن  كاپ  تافرع  رد  فوقو  تقو  ات  دوش و 
اب ار  هرمع  فاوط  زا  هدـنام  یقاب  ياـضق  ادـتبا  ندـش  كاـپ  زا  دـعب  هکم  هب  ینم  زا  تشگزاـب  رد  دوش و  عتمت  جـح  مارحا  هب  مرحم  جـح ،

زیاج دورب  اهنآ  اب  هک  دـش  راچان  دـشن و  كاپ  هکم  زا  ناهارمه  تکرح  تقو  ات  رگا  دزادرپب و  جـح  لامعا  هب  سپـس  دروآ  اج  هب  شزامن 
زامن يارب  دیاب  هریثک  هضاحتسم  هلأسم 322 . دریگب . بیان  شزامن  جح و  ِفاوط  نآ و  زامن  هرمع و  فاوط  هدـنام  یقاب  ياضق  يارب  تسا 

نآ بحتسم  طایتحا  یلو  هحفص 94  هن  ای  ددرگ  عطق  نوخ  فاوط ، زامن  نایاپ  ات  ندرک  لسغ  زا  سپ  هاوخ  دریگب  وضو  دنک و  لسغ  دوخ 
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هب دوش و  ضئاح  ینم  رد  جح  لامعا  زا  دعب  نز  رگا  هلأسم 323 . دیامنب . يا  هناگادج  لسغ  نآ ، زامنو  فاوط  زا  کی  ره  يارب  هک  تسا 
هک وا  رب  تسا  مزال  دنـشاب  تعجارم  مزاع  وا  ناهارمه  هک  نیا  لـثم  دوش  هکم  زا  نتفر  هب  راـچان  دوش  كاـپ  هک  نآ  زا  شیپ  دـیایب و  هکم 

ءاسن و فاوط  يارب  یعس ، زا  دعب  دروآ و  اج  هب  ار  یعـس  شدوخ  داد  ماجنا  ار  نآ  زامن  جح و  فاوط  بیان ، هک  نآ  زا  دعب  دریگب و  بیان 
هدش ضیاح  لمع  ماجنا  زا  شیپ  هک  دنک  کش  دنیبب و  دوخ  رد  تداع  رثا  جح  لامعا  زا  سپ  نز  رگا  هلأسم 324 . دریگب . بئان  نآ  زامن 

ای صرق و  ندروخ  هطساو  هب  هک  ینز  هلأسم 325 . تسا . تحص  هب  موکحم  وا  جح  دنکن و  کش  نیا  هب  انتعا  لامعا ، ندش  مامت  زا  دعب  ای 
فاوط و هضاحتـسم ، فیاظو  هب  لمع  اب  دـنیب  یم  نوخ  هظحل  کی  يزور  تداع  مایا  رد  نکل  هتفرگ  ار  هنانز  تداـع  ولج  لوپمآ ، قیرزت 

هتـسناد یمن  هدروآ و  اج  هب  ار  جح  لامعا  تیفیک ، نیا  اب  هدوب  هدـیبسچ  كال  وا ، نخان  يور  هک  ینز  هلأسم 326 . تسا . حیحص  وا  زامن 
يذ رد  رگا  تسا و  مارحا  لاح  رد  وا  تسا و  لطاب  وا  فاوط  تروص ،  نیا  رد  دـشاب  یم  لسغ  وضو و  يارب  عناـم  كـال ، گـنر  نیا  هک 

هدرفم هرمع  زین  ًادـعب  دروآ و  اج  هب  ار  ءاسن  فاوط  یعـس و  جـح و  فاوط  وضو  ای  لسغ  اب  عناـم ، هلازا  زا  دـعب  دوش  هجوتم  هکم  رد  هجح 
هحفـص 95 نز  رب  جح  رد  هدرفم و  هرمع  رد  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  هلأسم 327 . دیآ . نوریب  مارحا  زا  ات  دـهد  ماجنا  ءاسن  فاوط  اب  هارمه 

تسا مزال  مه  وا  يارب  ءاسن  فاوط  دندومن  مرحم  مه  ار  لفط  رگا  هکلب  دوش  یمن  لالح  وا  رب  درم  درواین  اج  هب  ار  نآ  ات  تسا و  مزال  زین 
ماحدزا و هطساوب  ( مالسلا هیلع   ) میهاربا ماقم  رد  رگا  هلأسم 328 . دوش . یمن  لالح  غولب  زا  سپ  وا  رب  نز  دوشن ، ماجنا  وا  ءاسن  فاوط  ات  و 

فاوط نیب  تالاوم  ندروخ  مهب  نآ  همزال  ای  دشاب و  یجرح  طرش  نیا  تیاعر  ای  دنتـسیاب و  ولج  نادرم  هک  دوشن  نکمم  تیعمج  ترثک 
یم يراتسرپ  ضیرم  زا  هک  یـسک  هلأسم 329 . تسا .  حیحـص  اهنآ  زامن  تسین و  مزال  طرـش  نیا  تیاـعر  تروص  نیا  رد  ددرگ  زاـمن  و 
زور رد  دناوتب  يراتـسرپ  فصو  اب  رگا  یلو  دنک  یمر  بش  رد  تسا  زئاج  دنک  تارمج  یمر  زور ، رد  دناوت  یمن  رامیب  لثم  رگا  زین  دـنک 

. تسین زیاج  وا  يارب  بش  رد  یمر  دنک ، یمر 

فاکتعا ماکحا 

طایتحا رباـنب  نز  هلأسم 331 . دـنوش . فکتعم  دـنناوت  یم  زین  ناـنز  تسین ، نادرم  ناـنز و  نیب  یقرف  فاـکتعا  بابحتـسا  رد  هلأسم 330 .
شرسمه هب  يدرم  رگا  هلأسم 332 . دنرادن . ّیلو  هزاجا  هب  جایتحا  غلاب  نادنزرف  یلو  دریگب ; هزاجا  فاکتعا  يارب  شرسمه  زا  دیاب  بجاو 

بلاغ هک  نیا  هب  هجوت  اب  هلأسم 333 . دهد . یم  همادا  رخآ  ات  ار  فاکتعا  دیاب  نز  دوش ، نامیشپ  موس  زور  رد  یلو  دهدب ، فاکتعا  هزاجا 
رد ار  فکتعم  نز  رگا  هلأـسم 334 . دراد . لاکـشا  فکتعم  نز  ندومن  شیارآ  تسا  شوخ  يوب  هحفص 96  ياراد  ناوناب  یـشیارآ  ّداوم 
رد نز  اریز  دورب ، رهوش  هناخ  هب  هّدع  همادا  يارب  دیاب  و  دوش ، یم  لطاب  شفاکتعا  دنهد ، یعجر  قالط  فاکتعا  ياهزور  تسخن  زور  ود 

. دوش جراخ  رهوش  هناخ  زا  دیابن  یعجر ، قالط  هّدع  تّدم 

سمخ ماکحا 

لاس رگا  هتبلا  دزادرپب .  لاس  کی  نتـشذگ  زا  سپ  ار  دوخ  دـمآرد  سمخ  دـیاب  دراد  شجراخم  رب  دـیاز  يدـمآرد  سک  ره  هلأسم 335.
زا درم  نز و  نیب  یتوافت  و  دنک ، سیمخت  ار  دوخ  لاوما  دیاب  لاس  نتـشذگ  زا  دعب  نیاربانب  تسا  یـسمخ  لاس  نایاپ  نازیم  دراد  یـسمخ 
زا یخرب  دشاب و  الط  تالآ  تنیز  ياراد  هک  یمناخ  هلأسم 337 . دریگ . یم  ّقلعت  سمخ  اهمناخ  هیرهم  هب  هلأسم 336 . تسین . تهج  نیا 

هلأسم 338. درادـن . سمخ  دـشاب  هدوب  وا  نوؤش  ءزج  زاین و  دروم  روبزم  تالآ  تنیز  هچنانچ  درذـگب ، نآ  رب  لاس  دـشاب و  هیدـه  زین  نآ 
زا هک  يدـمآرد  عون  ره  نینچمه  دـهدب و  ار  نآ  سمخ  تسا  بجاو  دنـشخبب  وا  هب  يزیچ  ًالثم  دروآ ; تسد  هب  یلاـم  بسک  ریغ  زا  رگا 

هحفص درادن . سمخ  دسرب  ناسنا  هب  ناکیدزن  زا  هک  یثرا  طقف  دسرب ، وا  هب  تیـصو  قیرط  زا  يزیچ  ًالثم  دیایب ، تسد  هب  بسکریغ  هیحان 
شیازفا هدـش  لقتنم  وا  هب  ثرالا  لام  هک  یناـمز  زا  اـهنآ  تمیق  هک  یثوروم  ياـهنیمز  یلو  تسین ; سمخ  لومـشم  ثرا  هلأسم 339.  97
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ره هک  دشاب  روبجم  دنک و  هیهت  ار  رتخد  هیزیهج  اجکی  دـناوتن  ناسنا  رگا  هلأسم 340 . دریگ .  یم  قلعت  سمخ  نآ  شیازفا  هب  دـشاب ، هتفای 
نیب رد  هچنانچ  دـننک ، یم  هیهت  ار  رتخد  هیزیهج  زا  يرادـقم  لاس  ره  ًالومعم  هک  دـشاب  يرهـش  رد  ای  دـیامن  هیهت  ار  نآ  زا  يرادـقم  لاس 

هچنانچ درخب ، لزنم  يارب  يا  هیثاثا  بسک  تعفنم  زا  لاس  ءاـنثا  رد  رگا  هلأسم 341 . درادـن . سمخ  درخب ، هیزیهج  لاس  نآ  عفانم  زا  لاس 
تـسا نینچمه  ـد و  هدـب ار  نآ  سمخ  هک  تسا  نآ  ـب  حتـسم طایتحا  دو ، ـ ـش فرطرب  نآ  زا  شجایتحا  دـعب  ياه  لاـس  اـی  لاـس  نیب  رد 

رتشگنا و نینچمه  دّدـعتم و  ياـه  ساـبل  هلأـسم 342 . درذـگب . اـهنآ  هب  اـه  نز  ندرک  تنیز  تقو  لاـس  نـیب  رد  رگا  هناـنز ، تـالآرویز 
سمخ دشاب  هدـش  هیهت  لاس  نامه  دـمآرد  زا  دـشاب و  وا  نأش  ّدـح  رد  زاین و  دروم  اهنآ  همه  رگا  یگدـنز ، فلتخم  لیاسو  تالآرویز و 
دهدب سمخ  وا  هب  دیابن  تسا  هدیس  شنز  هک  یسک  هلأسم 343 . دراد . سمخ  يدایز ، رادقم  دشاب ، نأش  زاین و  رب  دیاز  رگا  یلو  درادـن ،
تـسا زیاج  دـهدب ، ار  نانآ  جراخم  دـناوتن  دـشاب و  بجاو  نز  نآ  رب  نارگید  جراـخم  رگا  یلو  دـناسرب  شدوخ  جراـخم  فرـصم  هب  هک 

ار شتالآ  تنیز  یلکـشم ، ّلـح  يارب  دـش  روبجم  یـسک  رگا  هلأسم 344 . دـناسرب . ناـنآ  فرـصم  هب  هک  دـهدب  نز  نآ  هب  سمخ  ناـسنا 
نآ لح  يارب  نآ  يرادهگن  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسین و  سمخ  لومشم  دنامب ، لوپ  نآ  لاس  کی  زا  شیب  رگا  دشورفب  هحفص 98 

ای دـنک ، هیهت  شرتخد  يارب  يا  هیزیهج  هدـمآ ، تسدـب  مارح  هار  زا  شتورث  هللااـب ـ  ذوعن  هک ـ  يردـپ  هچناـنچ  هلأسم 345 . دشاب . لکـشم 
مارح و رادـقم  هچناـنچ  دراد ، نیقی  رگا  و  درادـن . یلاکـشا  وا  يارب  تسا ، مارح  لاـم  زا  هک  درادـن  نیقی  رتخد  هک  دـهدب  وا  هب  يا  هیدـه 

نادنزرف هب  ردام  قیرط  زا  تدایس  هلأسم 346 . دوش . یم  كاپ  هّیقب  و  دزادرپب ، ار  نآ  سمخ  تسا  بجاو  دنتسین ، هدش  هتخانش  شنابحاص 
هللا یلص  ) مرکا ربمایپ  هب  ناشباستنا  رطاخ  هب  دارفا  هنوگ  نیا  یلو  دوش . یمن  لقتنم  سمخ ) نتفرگ  هلمج  زا   ) تدایـس ماکحا  زا  یـضعب  رد 

تاداس مهـس  زا  تسا ، دـنمزاین  یلو  تسین ، دّیـس  شرهوش  هک  يا  هدیـس  نز  هب  ناوت  یم  هلأـسم 347 . دنتـسه . مارتحا  ياراد  هلآو ) هیلع 
. دنک شنادنزرف  رهوش و  جرخ  ات  دومن ، کمک 

تاکز

. داد تاکز  دوش  یم  دشاب ، بجاو  ناسنا  رب  وا  جراخم  هچرگا  دهدب  ار  دوخ  یهدب  دناوت  یمن  تسا و  راکهدب  هک  یـسک  هب  هلأسم 348 .
هک مـه  يرگید  سک  رگا  هـکلب  دـهدب  تاـکز  زا  ار  وا  یهدـب  دـناوت  یمن  رهوـش  دـشاب  هدرک  ضرق  شدوـخ  یجرخ  يارب  نز  رگا  یلو 

. دهدن تاکز  هحفـص 99  زا  ار  وا  یهدـب  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـنک  ضرق  دوـخ  یجرخ  يارب  تسا  بجاو  ناـسنا  رب  وا  جراـخم 
شرـسپ هب  دناوت  یم  ردپ  هلأسم 350 . درادـن . لاکـشا  دـیامن  دوخ  مداخ  نز و  جرخ  هک  دـهدب  شرـسپ  هب  تاکز  ناسنا  رگا  هلأسم 349 .

هک ینز  هلأسم 351 . دهدب . وا  هب  ار  دوخ  تاکز  دریگب  نز  شردپ  هکنآ  يارب  دناوت  یم  مه  رـسپ  دریگب  نز  دوخ  يارب  هک  دـهدب  تاکز 
جراخم هک  دنک  طرـش  دقع  نمـض  رد  شرهوش  رگا  یلو  دنهدب . تاکز  وا  هب  دنناوت  یم  نارگید  شرهوش و  دشاب ، ریقف  رگا  هدـش  هغیص 

ار وا  دـناوتب  نز  ای  دـهدب  ار  نز  نآ  جراخم  رهوش  هک  یتروص  رد  دـشاب ، بجاو  وا  رب  شجراخم  نداد  يرگید  تهج  هب  ای  دـهدب ، ار  وا 
فرص ار  تاکز  رهوش  هچرگا  دهدب ، تاکز  دوخ  ریقف  رهوش  هب  دناوت  یم  نز  هلأسم 352 . داد . تاکز  نز  نآ  هب  دوش  یمن  دنک ، روبجم 
هکـس نوچ  دـشاب و  هلماعم  جـیار  هّکـس  تروص  هب  هک  دریگ  یم  قلعت  ییاهالط  هب  اهنت  تاـکز  هلأسم 353 . دـیامن . نز  نآ  دوخ  جراخم 
تهج نز  دیدرگ و  رثالا  دوقفم  یـسک  رگا  هلأسم 354 . درادـن . تاکز  دوش ، یمن  بوسحم  رازاب  رد  هلماعم  جـیار  لوپ  يدازآ  راهب  ياه 
تهج زا  نز  رگا  تّدم  نیا  رد  دـننک  رداص  ار  قالط  مکح  سپـس  هدومن ، وجتـسج  لاس  راهچ  دـش  رارق  درک و  هعجارم  هاگداد  هب  قالط 

هداوناخ جراخم  درادن و  یبسانم  یلام  عضو  رهوش  رگا  هلأسم 355 . هحفص 100  دنک . هدافتسا  تاکز  زا  دناوت  یم  دشاب ، هقیضم  رد  هقفن 
. دیامن جراخم  فرص  دریگب و  تاکز  دناوت  یم  دشابن  هدیس  شنز  هک  یتروص  رد  دنک ، یم  نیمأت  یتخس  هب  ار  شا 

جاودزا ماکحا 
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جاودزا هلأسم 357 . درادن . دوجو  مالسا  سدقم  عرـش  رد  هغیـص  وحن  نیا  تسین و  تیمرحم  بجوم  يردارب  رهاوخ و  هغیـص  هلأسم 356 .
. درادن یعنام  تسا و  حیحـص  دشابن ، يرگید  دقع  رد  ودـشاب  هتفرگ  قالط  دوخ  رهوش  زا  هک  یتروص  رد  ( 1) شردام رهوش  نز  اب  ناسنا 

یناز ردارب  دـنک ، انز  ینز  اب  يدرم  رگا  هلأسم 359 . تسین . مرحم  داماد  هب  دـشابن ، داماد  نزردام  هک  یتروصرد  نزردـپ  ِنز  هلأسم 358 .
اب دناوت  یمن  بجاو  طایتحا  ربانب  یلو  دیامن  هعتم  ار  همذ  لها  نز  دـناوت  یم  ناملـسم  درم  هلأسم 360 . دنک . جاودزا  نز  نآ  اب  دـناوت  یم 
هن دنک  جاودزا  رفاک  اب  تسین  زیاج  ناملسم  نز  تسا و  ناملسم  نز  هعتم  هغیص  نامه  وا  هعتم  هغیـص  و  دنکب . یمیاد  جاودزا  همذ  لها  نز 

هداد قالط  ار  دوخ  یلبق  نز  درم  نآ  دنک و  جاودزا  يدرم  اب  ناسنا  ردام  هداد < 1. انز  رفاک  هب  لطاب و  دنک  جاودزا  رگا  مئاد و  هن  هعتم و 
رهوش : » دـیوگب نز  هاگره  هلأسم 361 . دوش . ناملـسم  دـیاب  تسا  ناملـسم  اب  جاودزا  هب  لـیام  رگا  رفاـک  درم  تسا و  هحفص 101  دشاب .

، ینز هک  نیا  لثم   ) سنجمه ندرک  سمل  ندیـسوب و  هلأسم 362 . دشابن . مهّتم  هک  نآ  طرـش  هب  درک ، لوبق  ار  وا  فرح  ناوت  یم  مرادـن »
هانگ هب  هتخیمآ  قیقحت  هچنانچ  نارسپ ، دروم  رد  ندرک  قیقحت  هلأسم 363 . يراگتساوخ  تسین . زیاج  تّذل ، يارب  دسوبب ) ار  يرگید  نز 
رسپ ای  رتخد  رگا  هلأسم 364 . دنک . قیقحت  دیابن  درادن ، جاودزا  دصق  ناسنا  هک  ییاج  رد  یلو  درادن  یعنام  دشاب  جاودزا  همّدقم  و  دوشن ،
یلو دیوگب ، لباقم  فرط  هب  ار  نآ  تسین  بجاو  دشابن  راکشآ  لکشم  نآ  ،و  دشاب یمسج  رظن  زا  یلکشم  ياراد  يراگتـساوخ  ماگنه  هب 

. تسا مزال  شنتفگ  دـنک ، یمن  جاودزا  هب  مادـقا  دـمهفب ، فرط  رگا  هک  يوحن  هب  دـشاب ، یّمهم  لکـشم  رگا  اـّما  دـیوگن . ار  نآ  فـالخ 
رهم دیاب  دنک  یکیدزن  نز  اب  ًادعب  هچنانچ  یلو  تسا ، حیحص  دقع  نآ  نودب  و  تسین ، بجاو  مئاد  دقع  رد  رهم  نییعت  هلأسم 365 . هیرهم 

کبس اه  هّیرهم  هک  دنک  یم  باجیا  یمالـسا  قالخا  هلأسم 366 . دـهدب . دنتـسه ، وا  لثم  هک  ییاهنز  لومعم  قباطم  هحفص 102  ار  وا  ار 
مومذمًاعرـش و جاودزا  راب  ندرک  نیگنـسو  دـش ، دـهاوخ  نیجوز  تداعـس  هیام  دریگ ، ماـجنا  مک  هنیزه  اـب  رگا  جاودزا  ًـالوصا  و  دـشاب ،

هلأسم دوش . زیهرپ  نیگنـس  ياه  هّیرهم  زا  تسا  هتـسیاش  یلو  درادن ، یتباث  ّدح  رهم  هلأسم 367 . دراد . دـیدش  ّتیلوؤسم  راوگان و  بقاوع 
یمان دقع  ماگنه  هب  ًالثم  هک  تسا  نآ  لثملارهم »  » زا دارم  دوش . یم  هدربمان  دقع  رد  هک  تسا  يرهم  نامه  یّمـسملارهم »  » زا روظنم  . 368

رهم  » زا روظنم  هلأسم 369 . دنزادرپب . وا  هب  تسا و  ردقچ  تداع  فرع و  رد  نز  نآ  لاثما  رهم  دید  دیاب  تروص  نیا  رد  دنا ، هدربن  رهم  زا 
. تسا هدوب  هرقن ) لاقثم  مین  ود  تصش و  تسیود و   ) مهرد دصناپ  تسا  فورعم  هک  تسا ، ( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  ترضح  رهم  هّنسلا »
ار نآ  فافک  مه  شرمع  مامت  هنایهام  قوقح  لـک  لداـعم  هک  دـشاب  هدرک  نیگنـس  يردـق  هب  ار  شرـسمه  هیرهم  يدرم  رگا  هلأسم 370 .
نز هلأسم 371. دننادب . هناهیفـس  ار  هّیرهم  نآ  هک  دـشاب  يّدـح  رد  هک  نیا  رگم  تسین ; لطاب  رهم  دـقع و  یلو  هدرکن ، یبوخ  راک  دـنکن ،

دیاب رهوش  هلأسم 372. هحفـص 103  دشاب . هتـشادن  هّیرهم  تخادرپ  رب  تردـق  رهوش  رگا  یّتح  دـنک ; رهم  هبلاطم  نیکمت  زا  لبق  دراد  قح 
جرح رسع و  ای  هجوز ، نایز  ررض و  ثعاب  دبای و  همادا  اهتدم  رما  نیا  دنکن و  تخادرپ  ار  شرسمه  هقفن  رگا  دزادرپب و  ار  شرـسمه  هقفن 

نز رهم  درم  رگا  هلأسم 373 . دهد . یم  قالط  عرش  مکاح  دادن  قالط  رگا  و  دنک ، یم  قالط  هب  راداو  ار  درم  عرـش  مکاح  دوش ، وا  دیدش 
هّیرهم نز  رگا  هلأسم 374 . دهدب . دیاب  ار  رهم  یلو  تسا  حیحـص  دقع  دهدن ، ار  نآ  هک  دشاب  نیا  شدـصق  دـنک و  نیعم  دـقع  رد  هک  ار 

دنک فلخت  طرش  زا  درم  هچنانچ  درادن . یلاکشا  دنکن ، رایتخا  يرگید  رسمه  شرهوش  تسا  هدنز  ات  هک  نیا  رب  طورشم  دشخبب ، ار  دوخ 
هلأسم دریگب . سپ  زاب  ار  شا  هیرهم  دناوت  یم  لّوا  نز  یلو  تسین ; مارح  وا  رب  مود  نزو  تسا  حیحص  شجاودزا  دیامن ، دّدجم  جاودزا  و 

هب تسا  مزال  دـنکن ، هدافتـسا  دوخ  یعرـش  قح  زا  هک  ینعم  نیا  هب  دریگن ، رگید  نز  هک  دـنک  حلـص  رهوش  هب  ار  دوخ  رهم  نز  رگا  . 375
یم یتروص  رد  سورع  ردام  ای  ردـپ  هلأسم 376. دـیامنن . جاودزا  رگید  نز  اـب  مه  درم  و  دریگن ، ار  رهم  نز  ینعی  دـننک ، لـمع  هحلاـصم 

یقیسوم هلأسم 377 . یـسورع  سلجم  دوش . دیق  حاکن  ندناوخ  ماگنه  هب  دقعلا  نمـض  طرـش  تروص  هب  هک  دنکب  اهب  ریـش  هبلاطم  دـناوت 
رد هن  تسا ، زیاـج  شرهوش  يارب  طـقف  نز  صقر  هلأسم 378 . هحفص 104  یـسورع . ریغ  یـسورع و  سلاجم  رد  هاوخ  تسا  مارح  ًاقلطم 
نآ رب  یصاخ  هدسفم  هک  نیا  رگم  درادن ، یلاکـشا  ندز  فک  هلأسم 379 . تسین . زیاج  مارح و  صقر  ماسقا  رگید  و  رگید . ناـنز  روضح 

، یـسورع سلاجم  و  نانز ، یـصوصخ  لفحم  رد  یعمجتـسد ، ای  يدارفنا  تروصب  نارتخد  نانز و  یناوخ  زاوآ  هلأسم 380 . دوش . بترتم 
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نیا رگم  درادن ، یلاکشا  یـسورع  سلاجم  رد  يزاب  بوچ  ندز و  فک  هلأسم 381 . تسین . زیاج  دـشاب ، داسف  وهل و  سلاجم  بسانم  رگا 
ماکحا تیاعر  نآ  رد  دـناد  یم  ناسنا  هک  رگید ، سلاجم  اـی  یـسورع ، رد  تکرـش  هلأسم 382 . دوش . بترتم  نآ  رب  یّـصاخ  هدـسفم  هک 
يایلوا تسا . مارحو  هانگ  نآ ) دـننام  یقیـسوم و  ياهراون  زا  هدافتـسا  یبوکیاپ ، صقر و  درم ، نز و  طالتخا  لیبق  زا   ) دوش یمن  یمالـسا 
طایتحا دشاب  هرکاب  هچنانچ  دهد ، یم  صیخشت  ار  دوخ  تحلصم  ینعی  تسا ، هدیـشر  هدیـسر و  غولب  ّدح  هب  هک  يرتخد  هلأسم 383. دقع 

طرش وا  هزاجا  دنک  تفلاخم  ردپ  دوش و  ادیپ  رتخد  يارب  یبسانم  رسمه  رگا  یلو  دیامن ; جاودزا  يردپ  ّدج  ای  ردپ  هزاجا  اب  هک  تسا  نآ 
رتخد هک  نیا  ای  دشاب ، هتـشاد  ندرک  رهوش  هب  جایتحا  مه  رتخد  دشاب و  هتـشادن  یـسرتسد  دوخ  يردپ  ّدج  ای  ردپ  هب  رگا  نینچمه  تسین .
رتخد هلأسم 384 . تسین . مزال  دیدج  جاودزا  رد  يردپ  ّدج  ردپ و  هزاجا  زین  تروص  هحفص 105  ود  نیا  رد  هک  دشاب ، هدرک  رهوش  ًالبق 

هلأـسم 385. دروآرد . يدرم  ّتقوـم  دـقع  هب  ار  دوـخ  تسین ، زیاـج  ردـپ ، نذا  نودـب  تسا  هدیـشر  هدیـسر و  غوـلب  نس  هب  هک  يا  هرکاـب 
اهنآ تقفاوم  دناوتب  رگا  دنراد ، رظن  رد  ار  يرگید  درف  شنیدلاو  اّما  هدیدنسپ ، ار  وا  شدوخ  هک  تسا  يرتخد  اب  جاودزا  هب  لیام  یصخش 

ّتقوم حاکن  رد  هلأسم 386 . دوش . اهنآ  یتحاران  بجوم  رما  نیا  هچ  رگ  تسین  مزال  اهنآ  رظن  تیاعر  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنک ، بلج  ار 
دّلقم درم  رگا  هلأسم 387 . تسا .  طرـش  یلو  نذا  زاب  دیامن ، طرـش  ار  لوخد  مدـع  رتخد  ای  دـشابن ، لوخد  ربانب  رگا  هدیـشر  هغلاب  هرکاب 

: دیوگ یم  هک  تسا  یـسک  دّلقم  رتخد  یلو  تسا .» زیاج  شردپ  هزاجا  نودب  هرکاب  رتخد  ّتقوم  جاودزا  :» تسا دـقتعم  هک  دـشاب  یعجرم 
يا هرکاب  رتخد  هلأسم 388 . دنک . جاودزا  ردپ  هزاجا  نودب  دناوت  یمن  بجاو  طایتحا  ربانب  رتخد  تسا » ردپ  هزاجا  بسک  بجاو  طایتحا  »

. رتگرزب ردارب  ًاصوصخم  دریگب ; هزاجا  لیماف  ياهرتگرزب  یـضعب  زا  هک  تسا  نیا  طایتحا  جاودزا  ماگنه  هب  درادن ، يردپ  ّدج  ردپ و  هک 

. دوش یم  طقاس  یلو  هزاجا  دـشاب ، هتـشاد  رهوش  هب  جایتحا  هرکاب  رتخد  و  دـشاب ، بیاغ  يردـپ  ّدـج  اـی  ردـپ  هک  یتروص  رد  هلأسم 389 .
هلأسم هحفـص 106  دـتفا . یم  رطخ  ای  تمحز  هب  دـنکن  رهوش  هاگره  هک  هدیـسر  یّنـس  هب  هک  تسا  نیا  رهوش » هب  نتـشاد  جایتحا   » ياـنعم

مه اـب  یعاـمتجا  نوؤش  رظن  زا  هک  تسا  نآ  یفرع  وفک  زا  روظنم  و  دـشاب ، ناملـسم  هک  تسا  نآ  جاودزا  رد  یعرـش  وفک  زا  روظنم  .390
یم باختنا  رهوش  وا  يارب  ّیلو  و  درادن ، یفاک  يرکف  دـشر  رتخد  هک  ییاج  رد  رگم  تسین ; مزال  یفرع  وفک  تاعارم  و  دنـشاب . بسانتم 

، رگیدکی اب  نانآ  جاودزا  رد  دوش ، یم  هلماح  رتخد  هجیتن  رد  هک  دنا  هتشاد  عورشمان  هطبار  هللااب ) ذایعلا   ) يرـسپ رتخد و  هلأسم 391 . دنک .
تراکب زواجت  رثا  رد  ای  یگدـننار  هثداح  کی  رد  هلأسم 392 . دننک . مادقا  وا  تقفاوم  اب  تسا  رتهب  یلو  تسین ; طرـش  رتخد  ردـپ  هزاجا 

هلأسم 393. تسا . طرش  تروص  ود  ره  رد  ردپ  نذا  جاودزا  يارب  تسا . هدیدرگ  میمرت  حاّرج  کشزپ  هب  هعجارم  ابو  هدش ، لیاز  يرتخد 
دوخ هریغص  رتخد  يردپ ، رگا  هلأسم 394. تسا . زیاج  دشاب  نانآ  تحلصم  هب  هک  یتروص  رد  اهنت  ایلوا  هلیسو  هب  هریغـص  ریغـص و  جیوزت 

مالعا ار  دوخ  یتیاضران  غولب  زا  سپ  رتخد  تسا . هدروآرد  تسا  رتگرزب  هک  يدرم ، دقع  هب  وا  عالطا  نودب  دراد ، لاس  ُهن  زا  رتمک  هک  ار 
رگا یلو  دنک ; رهوش  قالط  نودب  دـناوت  یم  رتخد  تسا و  لطاب  هدوبن  رتخد  تحلـصم  هب  دـقع  نیا  هچنانچ  دـیامن ، ییادـج  رب  رارـصا  و 

وا ردپ  تسین  مولعم  یلو  دنک ، تقوم  دقع  دهاوخب  يرتخد  رگا  هلأسم 395 . دنز . مهرب  ار  نآ  دناوت  یمن  هداد  تیاضر  غولب  زا  دعب  رتخد 
ماکحا هحفص 107  دوش . هتفرگ  هزاجا  رتخد  ردپ  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا ،» یـضار  مردپ  : » دیوگب رتخد  هچرگ  هن ؟ ای  تسا  یـضار 

ار دقع  هغیص  تسین و  یفاک  درم  نز و  ندوب  یضار  اهنت  دوش و  هدناوخ  هغیـص  دیاب  تقوم ، هچ  مئاد و  هچ  یئوشانز  رد  هلأسم 396 . دقع 
مه نز  دشاب ، درم  تسین  مزال  لیکو  هلأسم 397 . دناوخب . نانآ  فرط  زا  هک  دننک  یم  لیکو  ار  يرگید  ای  دنناوخ ، یم  درم  نز و  دوخ  ای 

هدناوخ ار  هغیـص  اهنآ  لیکو  هک  دننکن  نیقی  ات  درم  نز و  هلأسم 398 . دوش . لیکو  يرگید  فرط  زا  دقع  هغیـص  ندناوخ  يارب  دناوت  یم 
ار هغیص  دیوگب  لیکو  رگا  یلو  دنک  یمن  تیافک  تسا ، هدناوخ  ار  هغیـص  لیکو  هک  نیا  هب  نامگ  دنوش و  یمن  لالح  رگیدکی  هب  تسا ،

يدرم تقوـم  دـقع  هب  ار  وا  زور  هد  ًـالثم  هک  دـنک  لـیکو  ار  یـسک  ینز  رگا  هلأسم 399 . تسا . یفاک  دـشاب  داـمتعا  دروم  ما و  هدـناوخ 
دناوت یم  رفن  کی  هلأسم 400 . دهد . رارق  دنک  یم  دقع  هک  یتعاس  زور و  زا  ار  نآ  زاغآ  دـیاب  دـنکن  نیعم  ار  زور  هد  يادـتبا  دروآرد و 

دوخ يارب  ار  وا  دوش و  لیکو  نز  فرط  زا  دناوت  یم  ناسنا  زین  دوش و  لیکو  رفن  ود  فرط  زا  مئادریغ  ای  مئاد  دـقع  هغیـص  ندـناوخ  يارب 
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مئاد دقع  ندـناوخ  تیفیک  هحفـص 108  دنناوخب . رفن  ود  ار  دـقع  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دـنک  دـقع  مئادریغ  ای  مئاد  روط  هب 
نز ار  دوخ  ینعی  « ) مُوْلعَملا قادَّصلا  یَلَع  یِسْفَن  ُکتْجَّوَز  : » دیوگب نز  لوا  دنناوخب و  درم  نز و  دوخ  ار  مئاد  دقع  هغیص  رگا  هلأسم 401 .

مدرک لوـبق  ینعی  « ) ِموـلعملا قادَّصلا  یلع  َجـیِوْزَّتلا  ُْتِلبق  : » دـیوگب درم  هلـصاف  نودـب  نآ  زا  سپ  هدـش .) نیعم  هک  يرهم  هب  مدوـمن ، وـت 
ًالثم هچنانچ  دناوخب  ار  دقع  هغیص  اهنآ  فرط  زا  هک  دننک  لیکو  ار  يرگید  رگا  تسا و  حیحـص  دقع  هدش ) نیعم  هک  يرهم  اب  ار  جاودزا 

نودب سپ  ِمُوْلعَملا .» قادَّصلا  یَلَع  َدَمْحَا  ِکلِّکَُوم  َۀَـمِطاف  ِیتَلِّکَُوم  ُتْجَّوَز  : » دـیوگب نز  لیکو  دـشاب و  همطاف  نز  مسا  دـمحا و  درم  مسا 
هلأسم تقوم  دقع  ندناوخ  روتـسد  دـشاب . یم  حیحـص  ِمُوْلعَْملا » قادَّصلا  یَلَع  َدَـمْحَا  ِیلِّکَوُِمل  جـیوزَّتلا  ُْتِلبق  : » دـیوگب درم  لیکو  هلـصاف 

: دـیوگب نز  هچناـنچ  دـندرک ، نیعم  ار  رهم  تدـم و  هک  نآ  زا  دـعب  دـنناوخب ، ار  تقوم  دـقع  هغیـص  دـنهاوخب  درم  نز و  دوـخ  رگا  . 402
ِرهملا یلع  ِمولعملا  ِلجالا  یلا  َجـیوزتلا  ُْتِلبق  : » دـیوگب درم  هلـصاف  نودـب  دـعب  ِمُوْلعَملا ،» ِرْهَملا  یَلَع  مولعملا  لجالا  یلا  یِـسْفَن  ُکتْجَّوَز  »

لجـالا یلا  کَـلّکَُوم  ِیتَـلِّکَُوم  ُْتعَّتَم  : » دـیوگب درم  لـیکو  هب  نز  لـیکو  لوا  دـننک و  لـیکو  ار  يرگید  رگا  و  تسا . حیحـص  ِموـلعملا ،»
دقع طئارش  هحفـص 109  دـشاب . یم  حیحـص  ِیلِّکَوُِمل » کلذ  ُْتِلبق  : » دـیوگب درم  لیکو  هلـصاف  نودـب  سپ  ِمُوْلعَملا ،» ِرْهَملا  یَلَع  مولعملا 

حیحص یبرع  هب  ار  هغیص  دنناوتن  نز  درم و  دوخ  رگا  و  دنناوخب . حیحص  یبرع  هب  ار  دقع  لوا : دراد : طرش  دنچ  جاودزا  دقع  هلأسم 403 .
دناوخ یم  حیحص  یبرع  هب  هک  ار  یسک  دنناوتن  رگا  و  دننک ، لیکو  دناوخب  حیحص  یبرع  هب  ار  دقع  دناوت  یم  هک  ار  یسک  دیاب  دنناوخب ;
لیکو ای  نز  درم و  مود : دنامهفب . ار  تلبق » تجَّوَز و   » ینعم هک  دنیوگب  یظفل  دـیاب  اما  دـنناوخب  یبرعریغ  هب  ناشدوخ  دـیاب  دـننک  لیکو 

« یـسفن کتجَّوَز   » نتفگ هب  نز  دنناوخ ، یم  ار  هغیـص  نز  درم و  دوخ  رگا  ینعی  دنـشاب  هتـشاد  ءاشنا  دـصق  دـنناوخ  یم  ار  هغیـص  هک  اهنآ 
درم و لیکو  رگا  و  دیامن ، لوبق  دوخ  يارب  ار  وا  ندوب  نز  جیوزتلا » تلبق   » نتفگ هب  درم  دهد و  رارق  وا  نز  ار  دوخ  هک  دشاب  نیا  شدصق 
. دنوش رهوش  نز و  دنا ، هدرک  لیکو  ار  نانآ  هک  ینز  درم و  هک  دشاب  نیا  ناشدصق  تلبق » تجَّوز و   » نتفگ هب  دـنناوخ ، یم  ار  هغیـص  نز 

هدـش لیکو  يرگید  فرط  زا  ای  دـناوخب ، شدوخ  يارب  هچ  دـشاب  غلاب  طایتحا  ربانب  و  دـشاب ، لـقاع  دـناوخ  یم  ار  هغیـص  هک  یـسک  موس :
هب ای  دنربب  ار  اهنآ  مسا  ًالثم  دننک  نیعم  ار  رهوش  نز و  دقع ، رد  دنناوخ ، یم  ار  هغیـص  اهنآ  یلو  ای  رهوش  نز و  لیکو  رگا  مراهچ : دـشاب .

ینعی تلبق »  » دیوگب وا  و  یتاَنب » يدـِحا  ُکتْجَّوَز   » هحفـص 110 دیوگب  يدرم  هب  رگا  دراد ، رتخد  دنچ  هک  یـسک  سپ  دنیامن . هراشا  اهنآ 
رگا هلأسم 404 . دنـشاب . یـضار  جاودزا  هب  درم  نز و  مجنپ : تسا . لطاب  دقع  دنا  هدرکن  نیعم  ار  رتخد  دـقع ، عقوم  رد  نوچ  مدرک ، لوبق 
یمن ار  یبرع  نابز  روتسد  هک  یـسک  هلأسم 405 . تسا . لطاب  دقع  دـنک  ضوع  ار  نآ  ینعم  هک  دوش  هدـناوخ  طلغ  فرح  کی  دـقع  رد 

ار دقع  دناوت  یم  دیامن ، دصق  ار  نآ  يانعم  یظفل  ره  زا  دنادب و  هناگادج  ار  دقع  زا  هملک  ره  يانعم  دـشاب و  حیحـص  شتئارق  رگا  دـناد ،
یـضار دـقع  نآ  هب  دـیوگب  نز  ًادـعب  دـننک و  دـقع  وا  هزاجا  نودـب  يدرم  يارب  ار  وا  نز ، ناکیدزن  ای  ناگتـسب  رگا  هلأسم 406 . دناوخب .

دعب دنیامن و  روبجم  جاودزا  هب  ار  ود  نآ  زا  یکی  ای  درم  نز و  رگا  هلأسم 407 . درم . دروم  رد  تسا  نینچمه  تسا و  حیحص  دقع  متسه ،
دنزرف دنناوت  یم  يردپ  دـج  ردـپ و  هلأسم 408 . تسا . حیحـص  دقع  میتسه  یـضار  دقع  نآ  اب  دنیوگب  دنوش و  یـضار  دقع  ندـناوخ  زا 

ای دش  غلاب  لفط  هک  نآ  زا  دـعب  و  دـننک . جـیوزت  ناشیا  تحلـصم  تیاعر  اب  تسا  هدـش  غلاب  یگناوید  لاح  هب  هک  ار  دوخ  هناوید  ای  غلابان 
زا ندرک  رهوش  هطـساو  هب  شتراکب  هک  یتروص  رد  دـشابن  هرکاب  رتخد  رگا  هلأسم 409 . دننزب . مه  هب  ار  نآ  دـیابن  دـیدرگ ، لقاع  هناوید 

دیاب رسپ  دریگب ، نز  دوخ  غلابان  رسپ  يارب  يردپ  دج  ای  ردپ ، رگا  هلأسم 410 . هحفص 111  تسین . مزال  دج  ردپ و  هزاجا  دشاب ، هتفر  نیب 
يارب يردپ  دج  ای  ردپ ، رگا  هلأسم 411 . دهدب . ییوشانز ـ  لئاسم  يارب  تیلباق  نیکمت و  تروص  رد  ار ـ  نز  نآ  جرخ  ندش  غلاب  زا  دـعب 

وا دج  ای  ردپ  هتشادن ، یلام  دقع  عقوم  رد  رگا  تسا و  نز  رهم  نویدم  هتشاد ، یلام  دقع  عقوم  رد  رسپ  هچنانچ  دریگب ، نز  دوخ  غلابان  رسپ 
ار بیع  تفه  نیا  زا  یکی  نز  هک  دمهفب  دقع  زا  دعب  درم  رگا  هلأسم 412 . بویع و ).. هطـساوب   ) دقع ندز  مه  هب  دنهدب . ار  نز  رهم  دیاب 
.6 دشاب . مولعم  هک  يروط  هب  ندوب  ْلَش  . 5 يروک . . 4 صرب . ضرم  . 3 هروخ . ضرم  . 2 یگناوید . . 1 دنزب : مه  هب  ار  دقع  دناوت  یم  دراد 

لاکـشا دقع  ندز  مه  هب  دشاب ، هدش  یکی  وا  طئاغ  ضیح و  هار  رگا  یلو  دشاب . هدـش  یکی  وا  ضیح  لوب و  هار  ینعی  هدـش ، اضفا  هک  نآ 
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دعب نز  رگا  هلأسم 413 . دوش . یکیدزن  عنام  هک  دشاب  وا  جرف  رد  يا  هّدـغ  ای  یناوختـسا  ای  تشوگ ، هک  نآ  . 7 دوش . طایتحا  دیاب  دراد و 
; دنا هدیـشک  ار  وا  اه  مخت  ای  دیامن ، یکیدزن  دناوت  یمن  تسا و  نیّنع  ای  درادن ، يدرم  تلآ  ای  تسا ، هناوید  وا  رهوش  هک  دـمهفب  دـقع  زا 

دش هتفگ  شیپ  هلأسم  هحفـص 112  ود  رد  هک  ییاه  بیع  زا  یکی  هطـساو  هب  نز ، ای  درم  رگا  هلأسم 414 . دنزب . مه  هب  ار  دقع  دـناوت  یم 
; دنک یکیدزن  دناوت  یمن  تسا و  نیّنع  درم  هک  نآ  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 415 . دنوش . ادج  مه  زا  قالط  نودب  دیاب  دنزب ، مه  هب  ار  دـقع 
ار دقع  نز  ای  درم ، دش  هتفگ  هک  يرگید  ياه  بیع  زا  یکی  هطـساو  هب  رگا  یلو  دهدب . ار  رهم  فصن  دیاب  رهوش  دنزب ، مه  هب  ار  دقع  نز 
هک اجنآ  زا  و  دـهدب . ار  رهم  مامت  دـیاب  هدرک ، یکیدزن  رگا  تسین و  وا  رب  يزیچ  دـشاب ، هدرکن  یکیدزن  نز  اب  درم  هچناـنچ  دـنزب ، مه  هب 

. دریذپ تروص  عرـش  مکاح  رظن  ریز  خـسف  عون  ره  تسا  مزال  دراد ، یـصاخ  طیارـش  نز ، ای  درم و  بناج  زا  دـقع » خـسف   » طوبرم لئاسم 
تـصرف وا  هب  لاس  کـی  عرـش  مکاـح  هب  هعجارم  اـب  تسا  مزـال  تسا ، نینع  جوز  هک  دوش  لـصاح  ناـنیمطا  هک  یتروص  رد  هلأسم 416 .

ره دـنوش ، التبم  يراودا  نونج  ضرم  هب  لوخد ، جاودزا و  زا  دـعب  ای  یکیدزن ، زا  لبق  يرهوش  نز و  رگا  هلأسم 417 . دوش . هداد  هجلاعم 
دوخ هداوناـخ و  رارقا  ناصـصختم و  رظن  قبط  نآ  زا  سپ  و  هدومن ، جاودزا  يرتخد  اـب  يدرم  هلأسم 418. دنراد . ار  حاکن  خـسف  ّقح  کی 

خـسف ّقح  رهوش  تروص  نیا  رد  درادن ، دوجو  یلکـشم  نونکا  یلو  ، هدوب نونج  زا  يا  هبترم  ياراد  جاودزا  زا  لبق  هک  هدش  مولعم  رتخد ،
هدوبن یکیدزن  هب  رداق  یمـسج  یناوتان  ّتلع  هب  هک  هدمآرد  يدرف  مئاد  دقع  هب  هک  تسا  یتدم  ینز  رگا  هلأسم 419 . هحفص 113  درادن .

هتـسناد و یمن  ار  مکح  هچنانچ  و  دراد . خـسف  ّقح  دـشاب ، هدادـن  تیاضر  رهوش  بیع  هب  نز  نیا  هک  یتروص  رد  تسا  هرکاـب  نز  زونه  و 
يدرف رگا  هلأسم 420. دراد . ار  رهم  فصن  ّقح  نز  خسف ، اب  ندـش  ادـج  تروص  رد  و  دراد . هقفن  ّقح  هدوب ، نیکمت  هدامآ  هدرکن و  خـسف 

دییأت و دروم  ناکـشزپ  طّسوت  هک  دوجوم ، ياهوراد  زا  هدافتـسا  اب  یلو  دـشابن ، یکیدزن  لمع  هب  ّقفوم  يداع  تلاح  رد  یـسنج  ظاحل  زا 
سپ ینز  هلأسم 421 . دشاب . یمن  حاکن  خسف  بجوم  و  دوش ، یمن  بوسحم  ْنَنَع »  » روکذـم يرامیب  دـشاب ، راک  نیا  هب  رداق  تسا ، زیوجت 

و تسا .» هضیب  دقاف  مرهوش  : » دیوگ یم  نز  نونکا  دشاب ، یم  درم  زا  بیع  هک  هداد  صیخشت  رتکد  تسا ، هدشن  راد  هچب  جاودزا  اهلاس  زا 
ندش هاگآ  زا  دعب  هک  نیا  رگم  دنک ; خسف  دـناوت  یم  هتـشادن ، رما  نیا  رب  یهاگآ  نز  هک  یتروص  رد  تسا ، هدـشن  راد  هچب  تهج  نیدـب 
یتح ای  دشاب و  لامک  بجوم  هک  دـننک  یتافـص  راهظا  نز  ای  درم  هک  يدراوم  مامت  هلأسم 422 . دشاب . هدرک  یگدنز  وا  اب  هدش و  یـضار 

يدـنزرف ما و  هدرکن  جاودزا  نونکات  دـیوگ  ًالثم   » دـشاب تافـص  نآ  دوجو  رطاـخ  هب  لـباقم  فرط  تیاـضر  یلو  دـشابن ، لاـمک  بجوم 
تروص هب  هک  یتروص  رد  دراوم  نیا  مامت  رد  ددرگ ، فالخ  فشک  ًادعب  و  دوش ، وا  اب  جاودزا  هدامآ  طرـش  نیا  اب  رگید  فرط  و  مرادن »

قالط نودب  دناوت  یم  و  دراد ، خـسف  رایخ  هحفـص 114  هدش  لافغا  هک  یفرط  دشاب  نآ  رب  ینبم  دقع  ای  دوش  رکذ  دـقع  رد  ینمـض  طرش 
رد هجوز  لاغتـشا  اب  جاودزا ، عقوم  رد  جوز  هلأسم 423. دنوش . ادـج  مه  زا  قالط  اب  هک  تسا  نآ  طایتحا  یلو  دـنزب  مه  رب  ار  حاکن  دـقع 

همادا عنام  هجوز ، لاغتـشا  جاودزا و  زا  لاس  دنچ  تشذـگ  زا  سپ  لاح  دـنکن ، تعنامم  هک  هدـش  دـهعتم  هدرک و  تقفاوم  لزنم  زا  جراخ 
هلأسم 424. دنک . لمع  وا  روتـسد  هب  دنک و  عوجر  عرـش  مکاح  هب  دناوت  یم  هجوز  دنک ، فّلخت  طرـش  زا  رهوش  رگا  تسا ، هدـش  وا  راک 
، دنا هدومن  قیدصت  مه  شرتکد  رتخد و  دوخ  تسا ، التبم  شغ ) ) عرص يرامیب  هب  تساهتّدم  رتخد  هک  دوش  مولعم  یـسورع  زا  دعب  هاگره 

یـسورع هچنانچ  دهد ، قالط  ار  رتخد  دهاوخب  رگا  دنک و  خسف  ار  دقع  دناوت  یمن  درم  ، دنا هدرک  ناهنپ  ار  بلطم  نیا  شردام  ردپ و  یلو 
ار يرامیب  نیا  زا  تمالـس  طرـش  دـقع ، هغیـص  يارجا  ماگنه  هب  ای  دـقع  زا  لبق  تارکاذـم  رد  رگا  یلو  دزادرپب . ار  رهم  مامت  دـیاب  هدومن 
اب دناوت  یمن  تسین ، ناملسم  شرهوش  دمهفب  جاودزا  زا  دعب  نز  رگا  هلأسم 425 . حیحص  ریغ  حاکن  دراد . خسف  رایخ  رهوش  دنشاب ، هدرک 

هحفص تسا . مارح  باتک  لها  یتح  ناملـسم ، ریغ  اب  ناملـسم  نز  ّتقوم  جاودزا  هلأسم 426 . تسا . لطاب  شجاودزا  و  دنک ، یگدـنز  وا 
. تسا لطاب  حاکن  تسا ، لکـشم  ياثنخ  ود  ره  اـی  نیفرط  زا  یکی  هک  ددرگ  صخـشم  یکیدزن  دـقع و  زا  سپ  هچناـنچ  هلأسم 427.  115

یعنام دـشابن  هقح  دـیاقع  زا  فارحنا  فوخ  هک  یتروص  رد  ّتنـس  لها  نادرم  ناـناوج و  اـب  هعیـش ، نارتخد  ناـنز و  جاودزا  هلأسم 428 .
یلو تسا ، ناملسم  رهاظ  هب  هک  يرـسپ  اب  جاودزا  هلأسم 429 . تسین . زیاج  دشاب  یتدـیقع  فارحنا  لامتحا  هک  یتروص  رد  یلو  درادـن ;
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تـسا مارح  نانآ  اب  جاودزا  هک  ینانز  مراحم و  دومن . تاـبجاو  ماـجنا  هب  توعد  ار  وا  ًاجیردـت  دـیاب  یلو  تسا ، زیاـج  تسین ، زاـمن  لـها 
هّمع و هلأسم 431 . تسا . مارح  نزردام ،) هلاخ و  هّمع ، رهاوخ ، ردام و  لثم   ) دنتـسه مرحم  ناسنا  اب  هک  ییاـه  نز  اـب  جاودزا  هلأسم 430.

ّدج ردپ و  هلأسم 432 . دنمرحم . ناسنا  هب  دـنور ، الاب  هچ  ره  ردامِردام ، هلاخ  هّمع و  ردام ، هلاخ  هّمع و  ردـپِردپ ، هلاخ  هّمع و  ردـپ ، هلاخ 
وا نز  هب  دنیایب ، ایند  هب  ًادعب  ای  دنـشاب ، دـقع  عقوم  رد  هچ  دـنیآ ، نیئاپ  هچ  ره  وا  ِيرتخد  يرـسپ و  هون  رـسپ و  دـنور و  الاب  هچ  ره  رهوش ،
وا ردپ  ِردام  نز و  نآ  ِردام  ِردام  ردام و  دنکن ، یکیدزن  وا  اب  هچرگا  دیامن ، دقع  دوخ  يارب  ار  ینز  یسک  رگا  هلأسم 433 . دنتسه . مرحم 

يرتخد هون  رتخد و  دیامن ، یکیدزن  وا  اب  دنک و  دقع  ار  ینز  رگا  هلأسم 434 . هحفص 116  دنوش . یم  مرحم  درم  نآ  هب  دنور ، الاب  هچ  ره 
اب رگا  هلأسم 435 . دنوش . یم  مرحم  درم  نآ  هب  دنیایب -  ایند  هب  ًادـعب  ای  دنـشاب  دـقع  تقو  رد  هچ  دـنور -  نیئاپ  هچ  ره  نز ، نآ  ِيرـسپ  و 
وا رب  نز  نآ  دنک ، انز  وا  ردام  اب  دعب  دنک  یکیدزن  وا  اب  دـیامن و  دـقع  ار  ینز  رگا  و  دـنک ، جاودزا  وا  رتخد  اب  دـناوت  یمن  دـنک ، انز  ینز 

قالط هلیـسو  هب  نز  نآ  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـیامن ، انز  وا  ردام  اـب  دـنک  یکیدزن  وا  اـب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  دوش و  یمن  مارح 
دناوت یمن  ناملسم  نز  هلأسم 437 . دنکب . جاودزا  نز  نآ  اب  دناوت  یمن  درم  نآ  رـسپ  دـنک ، انز  ینز  اب  يدرم  رگا  هلأسم 436 . دوش . ادج 

هّدع رد  هک  ینز  اب  رگا  هلأسم 438 . دنک . جاودزا  تقوم  روط  هب  باتک  لها  ياه  نز  اب  دناوت  یم  ناملـسم  درم  یلو  دیآرد  رفاک  دـقع  هب 
ًادعب دنک ، انز  تسا  تافو  هدع  ای  نئاب ، قالط  ای  هعتم ، هّدع  رد  هک  ینز  اب  رگا  دوش و  یم  مارح  وا  رب  نز  نآ  دنک ، انز  تسا  یعجر  قالط 

هعتم و هدع  نئاب و  قالط  یعجر و  قالط  يانعم  دنکن و  جاودزا  وا  اب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچرگا  دیامن ، دـقع  ار  وا  دـناوت  یم 
ار نز  نآ  دناوت  یم  ًادعب  دنک ، انز  تسین  هّدـع  رد  هک  يرهوش  یب  نز  اب  رگا  هلأسم 439 . دش . دهاوخ  هتفگ  قالط  ماکحا  رد  تافو  هدع 

رگا تسا  نینچمه  دیامن و  دقع  ار  وا  دعب  دـنیبب  ضیح  نز  نآ  ات  دـنک  ربص  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دـیامن ، دـقع  دوخ  يارب 
درم و هچنانچ  دنک . دقع  دوخ  يارب  تسا  يرگید  هّدع  رد  هک  ار  ینز  رگا  هلأسم 440 . هحفص 117  دنک . دقع  ار  نز  نآ  دهاوخب  يرگید 

تـسا مارح  هدع  رد  نز  ندرک  دقع  هدشن و  مامت  نز  هّدع  هک  دـننادب  ینعی  دـنهد  یم  ماجنا  یمارح  راک  هک  دـننادب  نانآ  زا  یکی  ای  نز ،
دنک و دـقع  دوخ  يارب  ار  ینز  رگا  هلأسم 441 . دـشاب . هدرکن  یکیدزن  نز ، نآ  اب  دـقع  زا  دـعب  درم  هچرگا  دوش ، یم  مارح  وا  رب  نز  نآ 

هدع رد  نز  ندرک  دقع  هک  دنا  هتـسناد  یمن  ای  تسا و  هدع  رد  نز  دنا  هتـسناد  یمن  مادک  چیه  هچنانچ  هدوب  هّدع  رد  هک  دوش  مولعم  دـعب 
، دـننک ربـص  دـنناوت  یم  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دوش . یم  مارح  وا  رب  نز  نآ  دـشاب ، هدرک  یکیدزن  وا  اـب  درم  هک  یتروـص  رد  تسا ، مارح 

مه ًادعب  دوش و  ادج  وا  زا  دیاب  دنک  دقع  ار  وا  دراد و  رهوش  ینز  دنادب  ناسنا  رگا  هلأسم 442 . دننک . دقع  ًاددجم  هدع ، زا  جورخ  زا  سپ 
رب دـنکب ، اـنز  هللااـب -  ذوعن  رادرهوش -  نز  رگا  هلأسم 443 . دـشاب . هدرکن  یکیدزن  وا  اب  دـنچ  ره  دـنک ، دـقع  دوخ  يارب  ار  وا  دـناوت  یمن 

ار شرهم  دیاب  یلو  دـهد  قالط  ار  وا  رهوش ، هک  تسا  رتهب  دـشاب ، یقاب  دوخ  لمع  رب  دـنکن و  هبوت  هچنانچ  دوش و  یمن  مارح  دوخ  رهوش 
زا دعب  هچنانچ  هدش ، مامت  شتدم  ای  هدیشخب  ار  وا  تدم  شرهوش  هدوب و  هغیـص  هک  ینز  دنا و  هداد  قالط  هک  ار  ینز  هلأسم 444 . دهدب .

هحفـص دنکن . انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هن ، ای  هدوب  مامت  لوا  رهوش  هدع  مود ، رهوش  دـقع  عقوم  هک  دـنک  کش  دـعب  دـنک و  رهوش  یتدـم 
. دنـشابن غلاب  هدنهد  طاول  هدننک و  طاول  هچرگا  تسا  مارح  هدننک  طاول  رب  هداد  طاول  هک  یـسک  رتخد  رهاوخ و  ردام و  هلأسم 445 .  118

دعب دیامن و  جاودزا  یـسک  رتخد  ای  رهاوخ  ای  ردام  اب  رگا  هلأسم 446 . دنوش . یمن  مارح  وا  رب  هن ، ای  هدش  لوخد  هک  دـنک  کش  رگا  یلو 
هدـع زا  جورخ  زا  سپ  دـهاوخب  دـشاب و  هداد  قـالط  ار  نز  هک  نیا  رگم  دـنوش . یمن  مارح  وا  رب  اـهنآ  دـنک  طاول  سک  نآ  اـب  جاودزا  زا 

یکیدزن هدرک  دقع  دوخ  يارب  هک  ینز  اب  رگا  هلأسم 447 . دنکن . جاودزا  هک  تسا  نیا  مزال  طایتحا  تروص  نیا  رد  دنک ، جاودزا  ًاددجم 
، دنک دقع  دوخ  يارب  ار  ینز  رگا  هلأسم 448 . دنک . جاودزا  وا  رتخد  اب  دناوت  یمن  تسوا ، دـقع  رد  نز  نآ  هک  یتقو  ات  دـشاب ، هدرکن  مه 

نز تدم  رگا  تقوم  جاودزا  رد  و  دیامن . جاودزا  نز  نآ  رهاوخ  اب  دناوت  یمن  تسوا ، دقع  رد  نز  نآ  هک  یتقو  ات  هغیـص ، ای  دشاب ، همئاد 
رد هک  یبیترت  هب  ار  دوخ  نز  رگا  هلأسم 449 . دنک . جاودزا  وا  رهاوخ  اب  دناوت  یمن  دسرن ، نایاپ  هب  وا  هدع  ات  دنشخبب  يو  هب  ای  دوشب  مامت 

ًادعب هک  مه  نئاب  قالط  هّدع  رد  هکلب  دیامن ، دقع  ار  وا  رهاوخ  دـناوت  یمن  هّدـع  نیب  رد  دـهد ، یعجِر  قالط  دوش ، یم  هتفگ  قالط  باتک 
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نز هزاجا  نودب  دـناوت  یمن  ناسنا  هلأسم 450 . دـیامن . يراددوخ  وا  رهاوخ  اـب  جاودزا  زا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  دوش ، یم  ناـیب 
یـضار دقع  نآ  هب  دـیوگب  نز  ًادـعب  دـیامن و  دـقع  ار  نانآ  شنز  هزاجا  نودـب  رگا  یلو  دـنک  جاودزا  وا  هدازردارب  هدازرهاوخ و  اب  دوخ 

ای هدازردارب  شرهوش  دمهفب  نز  رگا  هلأسم 451 . دنک . دیدجت  ار  دـقع  هک  تسا  هحفص 119  نیا  دکوم  طایتحا  درادن و  لاکشا  متـسه ،
دـشاب مولعم  شندزن  فرح  زا  رگا  یلو  تسا . لطاب  نانآ  دقع  دهدن ، تیاضر  ًادـعب  هچنانچ  دـنزن ، یفرح  هدرک و  دـقع  ار  وا  هدازرهاوخ 

لاـح رد  هک  ینز  رگا  هلأسم 452 . دـهد . قالط  ار  وا  هک  نآ  رگم  دوش  ادـج  وا  هدازردارب  زا  دـناوت  یمن  شرهوش  هدوب  یـضار  ًاـنطاب  هک 
مارحا لاح  رد  ندرک  جاودزا  هک  هتـسناد  یم  نز  رگا  و  تسا ، لطاب  وا  دقع  دـنک  جاودزا  تسین ، مارحا  لاح  رد  هک  يدرم  اب  تسا  مارحا 

رگا هلأسم 453 . دشابن . مارحا  لاح  رد  نز  و  دـشاب ، مارحا  لاح  رد  درم  رگا  تسا  نینچمه  و  دـنکن . جاودزا  درم  نآ  اب  دـیاب  تسا ، مارح 
وا لاس  هن  رگا  نینچمه  و  دنک ، یکیدزن  وا  اب  دیابن  دوش ، مامت  رتخد  لاس  هن  هک  نآ  زا  شیپ  دنک ، دقع  دوخ  يارب  ار  یغلابان  رتخد  یـسک 

چیه دومن  اضفا »  » ار وا  داد و  ماجنا  یکیدزن  رگا  دیامن و  یکیدزن  وا  اب  دیابن  دـشاب  هتـشادن  یکیدزن  يارب  ینامـسج  دادعتـسا  دـش و  مامت 
رد هک  یطئارـش  اب  رگا  یلو  دوش ، یم  مارح  شرهوش  رب  دنا ، هداد  قالط  هبترم  هس  هک  ار  ینز  هلأسم 454 . دنک . یکیدزن  وا  اب  دیابن  تقو 

دوخ يارب  ار  وا  هرابود  دـناوت  یم  لوا  رهوش  دـهدب ، قالط  ار  وا  مود  رهوش  دـنک و  جاودزا  يرگید  درم  اب  دوش  یم  هتفگ  قـالط  باـتک 
نوریب رهش  زا  ار  وا  هک  دنک  طرـش  درم  اب  دقع  رد  نز  رگا  هلأسم 455 . حاکن  دقع  رد  زاجم  ریغ  زاجم و  طیارـش  هحفص 120  دیامن . دقع 

قالط رد  تلاـکو  قح  دـناوت  یم  نز  هلأـسم 456 . وا . تیاـضر  اـب  رگم  دربب  نوریب  رهـش  نآ  زا  ار  نز  دـیابن  دـنک ، لوبق  مه  درم  دربـن و 
نمـض رد  ار  نآ  ناوت  یم  زین  جاودزا  دـقع  زا  دـعب  و  دـهد . رارق  دـقعلا  نمـض  طرـش  ناونع  هب  شردـپ ، ًالثم  یثلاث ، درف  يارب  ار  شیوخ 

اب حاـکن  دـقع  يارجا  عقومرد  دـناوت  یم  نز  هلأسم 457 . داد . رارق  یثلاث  صخـش  يارب  دـشاب ، جاودزا  زا  دـعب  دـنچ  ره  يرگید ، هلماـعم 
رد لیکو  درم  فرط  زا  هک  دنک  طرش  دناوت  یم  نز  هلأسم 458. دهد .  همادا  نانچمه  ار  دوخ  سیردت  ای  لیصحت  هک  دنک  طرش  شرهوش 

هلأسم 459. دوش . ماجنا  هناگادج  روط  هبو  دشاب  يرگید  مزال  دقع  ای  جاودزا ، دقع  نمـض  رد  دناوت  یم  طرـش  نیاو  دشاب  شیوخ  قالط 
رایتخا دهدن ، ار  وا  یجرخ  ای  ددرگ ، رّدخم  ّداوم  هب  داتعم  ای  دیامن ، ترفاسم  ًالثم  شرهوش  هاگره  هک  دـنک  طرـش  دـقع  عقوم  رد  نز  رگا 

ار اهراک  نیا  رهوش  هاگره  هک  دـشاب  لیکو  شرهوش  فرط  زا  وا  هک  دـنک  طرـش  هاگره  یلو  تسا ; لطاب  طرـش  نیا  دـشاب ، وا  اب  قـالط 
دقع ماکحا  هحفـص 121  دهد . قالط  ار  دوخ  دراد  قح  یتروص  نینچ  رد  و  تسا ، حیحـص  تلاکو  نیا  دنک ، هقّلطم  ار  دوخ  دـهد  ماجنا 
هناخ جراخ  رد  ار  يراک  ای  دور  نوریب  هناخ  زا  رهوش  هزاجا  نودب  دیابن  هدش ، یمئاد  دـقع  هک  ینز  هلأسم 460 . رهوش  زا  تعاطا  مئاد 1 .

یکیدزن زا  دیابن  یعرش  رذع  نودب  دشاب و  هتـشادن  تافانم  وا  نوئـش  جوز و  قوقح  اب  هک  یئزج  ياه  يدنمزاین  يارب  رگم  دنک ، باختنا 
رهوش رب  هدـش  رکذ  یهقف  ياـه  باـتک  رد  هک  يرگید  مزاول  وا و  لزنم  ساـبل و  اذـغ و  هیهت  تروـص ، نیا  رد  دـنک  يریگوـلج  وا  ندرک 
يارب نز  جورخ  زا  دیابن  رهوش  لاح  نیع  رد  و  تسا . نز  نویدم  دشاب ، هتشادن  ای  دشاب ، هتشاد  یئاناوت  هچ  دنکن ، هیهت  رگا  تسا و  بجاو 
رهوش تعاطا  دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  ییاهراک  رد  نز  رگا  هلأسم 461 . دنک . يریگولج  لومعم  دح  رد  ماحرا  ردام و  ردپ و  رادید 

دوخ نز  درادن  قح  درم  هلأسم 462 . دور . یمن  نیب  زا  وا  رهم  یلو  درادن  یباوخمه  لزنم و  سابل و  اذغ و  قح  تسا و  راکهانگ  دنکن ، ار 
دشاب لیام  رهوش  رگا  یلو  تسین  رهوش  اب  دشاب  نطو  جراخم  زا  رتشیب  رگا  نز  رفـس  جراخم  هلأسم 463 . دنک . روبجم  هناخ  تمدخ  هب  ار 

هحفـص 122 و دنک  یجرخ  هبلاطم  رگا  دـنک  یم  تعاطا  رهوش  زا  هک  ینز  هلأسم 464 . دهدب . ار  وا  رفـس  جرخ  دیاب  دربب  رفـس  ار  نز  هک 
هک دشاب  راچان  هچنانچ  تسین  نکمم  رگا  درادرب و  وا  لام  زا  هزاجا  نودـب  زور  نآ  یجرخ  هزادـنا  هب  زور  ره  رد  دـناوت  یم  دـهدن  رهوش 

هلأسم 465. یباوخمه  نیکمت و  . 2 تسین . بجاو  وا  رب  رهوش  تعاطا  تسا ، شاعم  هیهت  لوغشم  هک  یعقوم  رد  دنک ، هیهت  ار  دوخ  شاعم 
راهچ ره  تسین  بجاو  نکل  رهوش ، یب  نز  لثم  هن  دشاب  رادرهوش  نز  لثم  هن  هک  دنک  كرت  يروط  هب  ار  دوخ  یمئاد  نز  دناوت  یمن  درم 

نز هک  نیا  رگم  دنک . كرت  ار  دوخ  یمئاد  لایع  اب  یکیدزن  هامراهچ  زا  شیب  دناوت  یمن  رهوش  هلأسم 466 . دنامب . وا  دزن  بش  کی  بش 
یکیدزن نز  اب  درم  هچناـنچ  تسا و  حیحـص  دـقع  دـننکن  نیعم  ار  رهم  یمئاد ، دـقع  رد  رگا  هلأـسم 467 . هّیرهم  . 3 دـشاب . یئالاب  نس  رد 
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نیعم یتدم  رهم  نداد  يارب  یمئاد  دقع  ندناوخ  عقوم  رگا  هلأسم 468 . دهدب . دنتسه ، وا  لثم  هک  ییاهنز  رهم  قباطم  ار  وا  رهم  دیاب  دنک ،
هچ دشاب  هتشاد  ار  رهم  نداد  یئاناوت  رهوش  هچ  دنک . يریگولج  رهوش  ندرک  یکیدزن  زا  رهم  نتفرگ  زا  شیپ  دناوت  یم  نز  دنشاب ، هدرکن 

هحفـص 123 دوب . دـهاوخ  هعاطتـسالادنع »  » رهم تخادرپ  هک  دـشاب  هنیرق  دـقع  نامز  رد  رهوش  یلام  یناوتان  هک  نیا  رگم  دـشاب . هتـشادن 
داسف نازابسوه و  يارب  يزیواتسد  و  دوش ، ماجنا  یعرش  نیزاوم  تیاعر  لوقعم و  طیارش  اب  رگا  تقوم  جاودزا  هلأسم 469. تقوم  جاودزا 
حیحص دشاب  هتشاد  یئوشانز  دصق  هک  یتروص  رد  نز  ندرک  هغیص  هلأسم 470 . تسا .  زاسراک  دیفم و  هعماج  يارب  نیقی  هب  دوشن  رتشیب 

نز هک  نیا  رگم  دنک  كرت  ار  دوخ  هعتم  اب  یکیدزن  دـیابن  هام  راهچ  زا  شیب  رهوش  هلأسم 471 . دشابن . مه  ندرب  تذل  يارب  هچرگا  تسا 
حیحص وا  طرش  دقع و  دنکن ، یکیدزن  وا  اب  رهوش  هک  دنک  طرش  دقع  رد  رگا  دوش  یم  هغیـص  هک  ینز  هلأسم 472 . دشاب . ییالاب  نس  رد 

. دیامن یکیدزن  وا  اب  دناوت  یم  رهوش  دوش ، یـضار  یکیدزن  هب  ًادـعب  رگا  یلو  دربب ، وا  زا  رگید  ياه  تذـل  دـناوت  یم  طقف  رهوش  تسا و 
زا درادـن و  یباوخمه  قح  هدـش  هغیـص  هک  ینز  هلأسم 474 . درادـن . یجرخ  قح  دوش ، نتـسبآ  هچرگا  هدـش  هغیـص  هک  ینز  هلأسم 473 .

، درادن یباوخمه  یجرخ و  قح  هک  دنادن  رگا  هدـش  هغیـص  هک  ینز  هلأـسم 475 . درب . یمن  ثرا  وا  زا  مه  رهوش  و  درب ، یمن  ثرا  رهوـش 
دناوت یم  هدش ، هغیص  هک  ینز  هلأسم 476 . هحفص 124  دنک . یمن  ادیپ  رهوش  هب  یقح  هتـسناد  یمن  هک  نآ  يارب  تسا و  حیحـص  وا  دقع 
هلأـسم تسا . مارح  وا  نتفر  نوریب  دور ، یم  نیب  زا  رهوش  قح  نتفر ، نوریب  هطـساو  هب  رگا  یلو  دورب ، نوریب  هناـخ  زا  رهوش  هزاـجا  نودـب 
دروآرد دوخ  مئاد  دقع  هب  ار  وا  درم  هچنانچ  دیامن ، هغیـص  دوخ  يارب  ار  وا  نیعم  غلبم  تدم و  هب  هک  دنک  لیکو  ار  يدرم  ینز  رگا  . 477

لطاب هنرگو  حیحـص  دقع  متـسه  یـضار  دیوگب  رگا  دیمهف ، نز  نآ  یتقو  دـنک ، هغیـص  ار  وا  هدـش  نیعم  هک  یغلبم  ای  تدـم  زا  ریغ  هب  ای 
رـسپ تقوم  دقع  هب  ار  وا  دننک  یم  یگدنز  هناخ  کی  رد  هک  ینز  اب  ندش ، مرحم  يارب  دنناوت  یم  يردـپ  دـج  ردـپ و  هلأسم 478 . تسا .
غلابان رتخد  دنناوت  یم  زین  دسرب و  یسنج  يریگ  هرهب  دح  هب  رسپ  هک  دشاب  يا  هزادنا  هب  دقع  تدم  هک  نیا  طرـش  هب  دنروآرد  دوخ  غلابان 
سپس دشاب  وا  زا  عاتمتـسا  ناکما  هک  دشاب  يردق  هب  نآ  تدم  هکنآ  طرـش  هب  دروآرد  یـسک  دقع  هب  ناگتـسب  ندش  مرحم  يارب  ار  دوخ 

ای هدرک  یکیدزن  وا  اب  هاوخ  دشخبب ، ار  هغیص  تدم  درم  رگا  هلأسم 479 . دشخبب . غلابان  رتخد  هب  ار  تدم  هیقب  دناوت  یم  درم  دقع  زا  دـعب 
زونه هدوب و  وا  هغیـص  هک  ار  ینز  دـناوت  یم  درم  هلأسم 480 . دهدب . وا  هب  دنتـشاذگ  رارق  هک  ار  يزیچ  مامت  دـیاب  دـشاب ، هدرکن  یکیدزن 

نآ زا  هک  ینادنزرف  و  دراد ، هدع  تدـم  ندـش  مامت  زا  سپ  تقوم  جاودزا  هلأسم 481 . دروآرد . دوخ  مئاد  دقع  هب  هدـشن  مامت  شا  هدـع 
زا رهوش  نز و  نآ  دنچ  ره  دنرب  یم  ثرا  دوخ  ناگتـسب  ردام و  هحفـص 125  ردپ و  زا  دنراد و  ار  يدنزرف  قوقح  مامت  دنوش ، یم  دلوتم 
یم یسک  هعتم  امئاد  دنتسین و  رادهگن  هدع  هک  ییاهنز  هلأسم 483 . تسین .  زیاج  هیناز ، ِنز  ندرک  هعتم  هلأسم 482 . دنربن . ثرا  رگیدکی 

فالخ رب  ملع  هک  یتروص  رد  رگم  تسا  لوبق  وا  فرح  متـسین  هدع  رد  دیوگب  ای  مرادن  رهوش  دیوگب  رگادنتـسین  مه  هشحاف  یلو  دـنوش 
هاگن و  تسا . مارح  نآ  نودـب  هچ  تّذـل و  دـصق  اب  هچ  مرحماـن  نز  ندـب  هب  درم  ندرک  هاـگن  هلأسم 484 . ندرک  هاگن  ماـکحا  دـشاب . نآ 

نآ رگم  دـشاب  یم  مارح  مرحمان  درم  ندـب  هب  نز  ندرک  هاگن  زین  و  تسا ، مارح  دـشاب ، تذـل  دـصق  هب  رگا  اه  تسد  تروص و  هب  ندرک 
ندرک هاگن  هطـساو  هب  و  دشابن ، تذل  دـصق  هب  رگا  غلابان  رتخد  يوم  ندـب و  تروص و  هب  ندرک  هاگن  دـنناشوپ و  یمن  ًالومعم  هک  رادـقم 

. دنکن هاگن  دنناشوپ  یم  ًالومعم  مکش  نار و  لثم  هک  ار  ییاهاج  دیاب  طایتحا  ربانب  یلو  درادن  لاکشا  دتفیب ، مارح  هب  هک  دسرتن  ناسنا  مه 
دننک یم  زاب  ار  نآ  یعرش  دح  زا  رتشیب  هک  باتک  لها  ياه  نز  ياه  تسد  تروص و  رـس و  هب  تذل  دصق  نودب  ناسنا  رگا  هلأسم 485 .

، دناشوپب مرحمان  درم  زا  ار  دوخ  يوم  ندـب و  دـیاب  نز  هلأسم 486 . درادن . لاکـشا  دتفیب ، مارح  هب  هک  دـسرتن  هک  یتروص  رد  دـنک ، هاگن 
يدح هب  دمهف و  یم  ار  دب  بوخ و  یلو  هدشن ، هحفص 126  غلاب  هک  مه  يرسپ  زا  ار  دوخ  يوم  ندب و  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب 

ای هنیئآ  رد  ای  هشیش  تشپ  زا  هچرگا  تسا ، مارح  يرگید  تروع  هب  ندرک  هاگن  هلأسم 487 . دناشوپب . تسا ، یناوهش  رظندروم  هک  هدیسر 
مامت هب  دـنناوت  یم  رهوش  نز و  یلو  دـننکن . هاگن  مه  زیمم  هچب  تروع  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دـشاب . اهنیا  دـننام  فاص و  بآ 

هب تروع  زا  ریغ  دنناوت  یم  دنـشاب ، هتـشادن  تذل  دصق  رگا  دـنمرحم ، رگیدـکی  اب  هک  ینز  درم و  هلأسم 488 . دننک . هاگن  رگیدکی  ندـب 
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اب رگید  نز  ندب  هب  مه  نز  ندرک  هاگن  دنک و  هاگن  رگید  درم  ندب  هب  تذل  دصق  اب  دیابن  درم  هلأسم 489 . دننک . هاگن  رگیدکی  ندب  مامت 
. تسا مارح  تذل  دصق 

یکشزپ ماکحا 

اهنآ تروع  هب  وا  تسد  هک  دنک  تسد  رد  شکتسد  دیاب  دنزب  رامیب  تروع  هب  تسد  دشاب  راچان  بیبط  ای  راتـسرپ و  هاگ  ره  هلأسم 490 .
دیاب دنزب  درم  ندب  هب  تسد  نز  بیبط  راتـسرپ و  ای  دنزب  نز  ندب  هب  تسد  دوش  راچان  درم  بیبط  ای  راتـسرپ و  رگا  تسا  نینچمه  دسرن و 
رامیب نز  تسد  اب  رـسپ ، يوجـشناد  تسد  ساـمت  سمل و  هلأسم 491 . دشاب . راک  رد  یترورـض  هک  نیا  رگم  دـننک ، تسد  رد  شکتـسد 

رگا تسا و  زیاج  ترورـض  دروم  رد  اهنت  تسا ، یمازلا  داتـسا  رظن  زا  هک  یملع  شزومآ  ماقم  رد  هجلاـعم ، هنیاـعم و  ضبن و  نتفرگ  عقوم 
هاگن مزلتـسم  هک  ، مرحماـن درم  ّطـسوت  نز ، راـمیب  هب  لوپمآ  قیرزت  هلأـسم 492 . دریگب . نـهاریپ  يور  زا  دـشاب  هحفص 127  هتـشاد  ناکما 

هب طوبرم  ياـهراک  رد  قیـال ، ناـنز  دوجو  تروـص  رد  هلأـسم 493 . تسین . زیاـج  ترورـض  تروص  ریغ  رد  دوـش  یم  مرحماـن  ساـمتو 
رگا هلأسم 494 . تسین . زیاج  ، دوش یم  نانز  ندـب  اب  سامت  ای  رظن  بجوم  هک  نامیاز ، ياهـشخب  رد  دراوم  نیا  رد  نادرم  روضح  نامیاز ،

دناوتب ندرک  هاگن  اب  رگا  یلو  درادـن  لاکـشا  دـنزب ، وا  ندـب  هب  تسد  ای  دـنک و  هاگن  ار  وا  هک  دـشاب  راچان  مرحمان  نز  هجلاـعم  يارب  درم 
يارب ناسنا  رگا  هلأسم 495 . دنک . هاگن  ار  وا  دیابن  دـنک ، هجلاعم  دـناوتب  ندز  تسد  اب  رگا  دـنزب و  وا  ندـب  هب  تسد  دـیابن  دـنک ، هجلاعم 

رگا یلو  دنک  هاگن  نآ  رد  هتـشاذگ و  لباقم  رد  ار  هنیئآ  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دـنک ، هاگن  وا  تروع  هب  هک  دوش  راچان  یـسک  هجلاعم 
دروم تابحتسم  زا  دالوا  ریثکت  جاودزا و  هلأسم 496 . هفطن  داقعنا  زا  يریگولج  درادن . لاکشا  دشابن ، تروع  هب  ندرک  هاگن  زج  يا  هراچ 

هب نم  دینک  ادیپ  دنزرف  دینک و  جاودزا  تسا : هدش  لقن  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ  زا  یثیدـح  رد  تسا . مالـسا  رد  دـیکأت 
.1 درادـن : لاکـشا  ریز  طیارـش  اب  ندـش  راد  هچب  زا  يریگولج  هلأسم 497. هحفـص 128  منک . یم  تاهابم  رگید  ياـهتما  رب  امـش  هطـساو 

هتفگ هک  اجنآ  زا  هلأسم 498 . دشاب . هتـشاد  تیاضر  رهوش   . 3 دوشن . یمارح  لعف  مزلتـسم  راک  نیا  . 2 دوشن . یمئاد  ندـش  میقع  بجوم 
هفطن و داـقعنا  زا  دـعب  هکلب  دـنک  یمن  يریگولج  محر  رد  هفطن  داـقعنا  زا  نآ  ریظن  ياههاگتـسد  يد و  وـی ـ  يآ ـ  هاگتـسد  هک  دوـش  یم 

هنوگنیا زا  ندرک  هدافتـسا  نیاربانب  دوش ، یم  طقـس  نینج  عقاو  رد  دـنک ، یم  يریگولج  محر  رد  نآ  ندـش  نیزگیاج  زا  نینج ،  لیکـشت 
هجوزو جوز  تیاضر  تروص  رد  هلأسم 499. دراد . زین  هید  ندوب ،  مارح  رب  هوالع  نینج  طاقـسا  تسین و  زیاـج  یلک  روط  هب  اههاگتـسد 

زا هشیمه  يارب  نز  ای  درم  هک  نیا  لثم   ) دوشن نز  ای  درم  صقن  ثعاب  دـشاب و  ررـض  یب  هک  يا  هلیـسو  ره  هفطن  داقعنا  زا  يریگولج  يارب 
ار نز  هلأسم 500 . ترورـض . عقوم  رد  رگم  تسین ، زیاج  دشاب  مارح  سمل  ای  رظن  مزلتـسم  رگا  یلو  تسا ; زاجم  دتفیب ) لثم  دیلوت  تیلباق 

يریگولج نآ  دـننام  صرق و  هلیـسو  هب  هک  درک  روبجم  ار  وا  ناوت  یمن  یّتـح  ددـنبب ، ار  دوخ  ياـه  هلول  ـالثم  هک  درک  روبجم  ناوـت  یمن 
رگا هلأسم 501 . دـنک . يریگولج  هفطن  داقعنا  زا  ًاـتقوم  نآ ، دـننام  اـی  لوپمآ ، زا  هدافتـسا  اـی  وراد ، ندروخ  اـب  دـناوت  یم  درم  یلو  دـنک ;
يریگ ولج  دوش  لـصاح  ناـنیمطا  اـهنآ  راـتفگ  زا  هک  یتروـص  رد  دراد  هحفـص 129  رطخ  تیارب  یگلماح  : دـنیوگب یمناخ  هب  ناکـشزپ 

هتشادن يا  هظحالم  لباق  ررـض  هک  یتروصرد  يرادراب ، زا  يریگـشیپ  يارب  یگلماح ، دض  ياهـصرق  فرـصم  هلأسم 502 . تسا . عنامالب 
ای دیامن و  هدافتسا  یگلماح  دض  صرق  زا  شرهوش ،  هزاجا  نودب  نز  تسین  زیا  جـ هلأسم 503 . درادن . یعنام  دشاب ، یضار  رسمه  دشاب و 
دو ـم خـ حر رد  در  لاز مـ ـ نا زا  ـر  هو تیا شـ ـ ـضر نود  نز بـ ـت  ـسا مار  حـ هلأسم 504 . دنک . يریگولج  ندـش  هلماح  زا  رگید  ياهـشور  هب 

ـر گا هلأـسم 505 . دزادرپـب . زین  ار  هفطن  هید  مارح ،  لـعف  نیا  ماـجنا  تروـص  رد  دـیاب  نز  هک  تسین  دـیعب  هکلب  دروآ  لـمع  هـب  تعناـمم 
یلومعم هار  هک  یتروص  رد  دـناوت  یم  نز  دراد ، یناج  رطخ  تیارب  يوش  هلماـح  هک  یتروص  رد  دـنیوگب  یمناـخ  دـمتعم بـه  ياهکـشزپ 

هلأسم نینج  طقس  دوشب . یمئاد  ندش  میقع  مزلتسم  هچ  رگا  ددنبب ، ار  دوخ  محر  ياه  هلول  دشابن  ندش  هلماح  زا  يریگولج  يارب  يرگید 
هک دنک  يراک  ترورـض  ریغ  رد  ردام  رگا  هلأسم 507 . هحفص 130  تسین . زیاج  يا  هلیسو  ره  اب  یـسک و  ره  طسوت  نینج  طق  ـ ـس . 506

ناوناب www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


ثرا ناونع  هب  ردام  دوخ  هب  يزیچ  هید  نآ  زا  دزادرپب و  ار  نآ  هید  دیاب  هدش ، بکترم  ار  یمارح  لعف  هکنیا  رب  هوالع  دوش  طقس  شدنزرف 
مهارف ار  هچب  یتمالـس  ظفح و  تهج  مزال  طیارـش  مامت  دیاب  ردام  ینعی   . ) تسا بجاو  محر  رد  هچب  زا  تظافح  هلأسم 508. دسر . یمن 

. دنک طقس  ار  شا  هچب  تسین  زیاج  دوش ، نتسبآ  انز  زا  ینز  رگا  هلأسم 509 . دنک ).

یئوشانز هقّرفتم  لئاسم 

رد رهوش  رگا  هلأسم 511 . دریگب . نز  تسا  مزال  دوخ  تفع  ظفح  يارب  دتفا ، یم  مارح  هب  نز  نتـشادن  هطـساو  هب  هک  یـسک  هلأسم 510 .
ار دقع  دناوت  یم  هتفر ، نیب  زا  دقع  زا  لبق  یکیدزن  هلیـسو  هب  وا  تراکب  هک  دوش  تباث  دقع  زا  دعب  دشاب و  هرکاب  نز  هک  دنک  طرـش  دقع 

دیاب دوش  دراو  دناوت  یمن  مه  يرگید  دشابن و  اجنآ  رد  یسک  هک  دنشاب  یتولخ  لحم  رد  مرحمان  نز  درم و  رگا  هلأسم 512 . دنزب . مه  هب 
دوخ رـسپ  يارب  ار  رتخد  نآ  دناوت  یم  ناسنا  دـشاب ; هتـشاد  يرتخد  شرگید  رهوش  زا  ناسنا ، نز  رگا  هلأسم 513 . دـنورب . نوریب  اجنآ  زا 

. دیامن هحفـص 131  جاودزا  رتخد  نآ  ردام  اب  دناوت  یم  دنک  دـقع  دوخ  رـسپ  يارب  ار  يرتخد  رگا  زین  دـنک و  دـقع  تسین ، نز  نآ  زا  هک 
هداز لالح  دیایب ، ایند  هب  نانآ  زا  يا  هچب  دنادن و  مه  نز  هچنانچ  دنک ، جاودزا  وا  اب  تسا و  هدـع  رد  نز  هک  دـنادن  درم  رگا  هلأسم 514 .

، هچب ًاعرش  تسا  مارح  هدع  رد  جاودزا  هک  هتسناد  یم  تسا و  هّدع  رد  هک  هتـسناد  یم  نز  رگا  یلو  دشاب  یم  ود  ره  دنزرف  ًاعرـش  تسا و 
دیابن ما  هسئای  دـیوگب  نز  رگا  هلأسم 515 . دنـشاب . یم  مارح  رگیدکی  هب  تسا و  لطاب  نانآ  دـقع  تروص  ود  ره  رد  تسا و  ردـپ  دـنزرف 

جاودزا ینز  اب  ناـسنا  هک  نآ  زا  دـعب  رگا  هلأـسم 516 . دوش . یم  لوبق  وا  فرح  مرادـن ، رهوش  دـیوگب  رگا  یلو  درک ، لوـبق  ار  وا  فرح 
. درک لوبق  ار  نز  فرح  دیاب  دراد ، رهوش  نز  هک  دوشن  تباث  ًاعرـش  هچنانچ  مرادن ، دیوگب  نز  دراد و  رهوش  نز  نآ  دیوگب  یـسک  درک ،
ناملـسم و دازآ و  هک  ینز  رگا  هلأسم 517 . دوش . ادج  وا  زا  دـیاب  تروص  نیا  رد  دـشاب  دامتعا  دروم  نتـشاد  رهوش  یعدـم  هک  نیا  رگم 
رد تسا  بحتسم  هلأسم 518 . دنک . ادج  شردام  زا  ار  وا  دناوت  یمن  ردپ  هدشن ، مامت  رتخد  لاس  تفه  ات  دشاب  هتـشاد  يرتخد  تسا  لقاع 
نآ درم  ياه  تداعس  زا  یکی  دندومرف : مالسلا ) هیلع  ) قداص ترـضح  دننک ، هلجع  هدش  فّلکم  ینعی  تسا  هغلاب  هک  يرتخد  نداد  رهوش 
دنک یکیدزن  وا  اـب  نز  ضیح  لاـح  رد  اـی  ناـضمر  هاـم  هزور  رد  درم  هاـگ  ره  هلأـسم 519 . دـنیبن . ضیح  وا  هناـخ  رد  شرتـخد  هک  تسا 
رفس رد  شرهوش  دراد  نیقی  هک  ینز  هلأسم 520 . تسا . هداز  هحفص 132  لالح  دیایب ، ایند  هب  نانآ  زا  يا  هچب  رگا  یلو  هدرک ، تیـصعم 

رهوش زا  دیاب  ددرگرب ، رفـس  زا  لوا  رهوش  و  دنک ، رهوش  دش ، دهاوخ  هتفگ  قالط  ماکحا  رد  نآ  رادقم  هک  تافو  هدـع  زا  دـعب  رگا  هدرم 
رهم دیاب  مود  رهوش  درادهگن و  هدع  دیاب  نز  دشاب ; هدرک  یکیدزن  وا  اب  مود  رهوش  رگا  یلو  تسا  لالح  لوا  رهوش  هب  دوش و  ادـج  مود 

ماـگنه ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » نتفگ شزیمآ 1. تابحتـسم  درادـن . هدـع  جرخ  یلو  دـهدب  دنتـسه ، وا  لثم  هک  ییاه  نز  قباطم  ار  وا 
: دناوخب ار  اعد  نیا  دـنک و  بلط  ملاس  كرابم و  كاپ و  يدـنزرف  دـنوادخ  زا  . 2 دوش . یم  ناطیـش  زا  ندـنام  زیهرپ  ثعاب  اریز  شزیمآ ، 

ِهِیف ِناَطیَّشِلل  ْلَعَْجت  َالَف  ًۀَفِیلَخ  ِۀَلیَّللا  ِهِذَه  ِیف  یِّنِم  َتیَـضق  ْنِإ  َّمُهَّللا  ِضْرَألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ُعیَِدب  َوُه  ّالِإ  ََهلِإ  يِذَّلا َال  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
هلماح نز  رگا  اصوصخ  دنـشاب ، وضو  اب  . 3 ِكُؤاَنَث ». َّلَج  ِهِزْجِر  َو  ِناَطیَّشلا  َنِم  یفَـصُم  ًاِصلُْخم  ًانِمُْؤم  ُْهلَعْجا  َو  ًاّظَح  َو َال  ًابیِـصَن  َو َال  ًاـکْرِش 

شزیمآ تاهورکم  دنشاب . روتسم  ناکم  رد  . 6 نتشادن .  لیجعت  ندرک و  گنرد  هحفص 133 5 . ندرک .  هبعالم  شزیمآ  زا  لبق  . 4 دشاب .
رفس رد  . 4 نابرق .  رطف و  دیع  بش  رد  . 3 دورب . اوه  يزمرق  ات  باتفآ  بورغ  ماگنه  رد   . 2 دشاب . هتفرگ  دیشروخ  ایو  هام  هک  یبش  رد  . 1

اب اذغ و  زا  دعب   . 7 لسغ .  زا  ـل  بق مال  ـتـ حا لا  رد حـ . 6 دنشاب . نایرع  ًالماک  ود  ره  هک  یلاح  رد  شزیمآ  . 5 دشابن . لسغ  يارب  بآ  رگا 
دراو شرـسمه  محر  رد  ار  درم  هفطن  هاگره  هلأسم 521 . حیقلت  دشاب . یکی  نز  درم و  تفاظن  لامتـسد   . 9 هداتسیا . لاح  رد   . 8 رپ . مکش 

نآ هب  ّقلعتم  تسا و  هداز  لالح  دوش  یم  ّدلوتم  وا  زا  هک  يدـنزرف  مارح ) هّللاب  ذوعن  ای  دـشاب ، لالح  تامّدـقم  زا  هدافتـسا  اب  هاوخ   ) دـننک
رد ار  هناگیب  درم  هفطن  تسین  زیاج  هلأسم 522 . هحفـص 134  دراد . ار  نآ ) ریغ  هقفن و  ثرا و  دننام   ) دنزرف ماکحا  مامت  دـشاب و  یم  درم 

رگا یلو  هن ، ای  دـهدب  هزاجا  شرهوش  هاوخ  و  هن ، ای  دـشاب  هتـشاد  رهوش  هاوخ  و  هن ، ای  دـشاب  نز  نآ  هزاجا  اب  هاوخ  دـننک ، دراو  ینز  محر 
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ار نآ  دـننام  ثرا و  ماکحا  ودوش  یمن  باسح  اهنآ  دـنزرف  دوش  یم  دـّلوتم  نآ  زا  هک  يا  هچب  دریگ ، ماجنا  دـمع  ملع و  يور  زا  راک  نیا 
دیامن جاودزا  دناوت  یمن  ردام  نآ  اب  دشاب  رـسپ  رگا  دنک و  جاودزا  وا  اب  دناوت  یمن  هفطن  نآ  بحاص  دشاب  رتخد  هچب  نآ  رگا  اّما  درادـن ،

گنرـس و دننام  یتالآ  اب  وا  هجوز  ـم  حر رد  در ، ندو مـنـی مـ دراو نـمـ هلأسم 523 . جاودزا . هب  طوبرم  لئاسم  ریاـس  دروم  رد  نینچمه  و 
و دهد ، ماجنا  شدوخ  ار  لمع  نیا  نز ،  تیاضر  اب  درم  رگا  سپ  دومن . زارتحا  مارح  تامدـقم  زا  دـیاب  نکل  درادـن . لاکـشا  نآ  لاثما  ای 

سپـس دوش  قیفلت  محر  زا  جراخ  رد  مه  اـب  رهوش  نز و  هفطن  رگا  هلأسم 524 . درادـن . عنام  دروایب  تسد  هب  یلـالح  هجو  هب  ار  دوخ  ینم 
زا هکنآ  هب  طورـشم   . دـشاب یم  هفطن  نابحاص  هب  قلعتم  دـنزرف  درادـن و  لاکـشا  دـنهد  رارق  درادـن  رهوش  هک  رگید  نز  محر  رد  ار  نینج 

. دنیامن زارتحا  مارح  تامدقم  باکترا 

نادنزرف نیدلاو و 

رد رگم  دنشاب  نز  امام و )... راتـسرپ ، کشزپ ،  دننام   ) دننک یم  کمک  ار  ردام  هک  یناسک  دنزرف ، دلوت  ماگنه  تسا  بجاو  هلأسم 525 .
. دشابن مه  رارطضا  هچ  رگا  درادن ، هحفص 135  یلاکـشا  لمح  عضو  ماگنه  رد  نز  دزن  رهوش ، ندوب  هتبلا  نز ،  ندوبن  ای  رارطـضا و  ماقم 

یلاکـشا دتفیب  ریخات  هب  ـر  گا یلو  دشاب ، تدالو  زا  دعب  متفه  زور  رد  تسا  بحتـسم  تسا و  بجاو  رـسپ  دنزرف  ندرک  هنتخ  هلأسم 526 .
هلأسم دنک . مادقا  نآ  ماجنا  يارب  دوب  دهاوخ  بجاو  دـنزرف  دوخ  رب  نآ  زا  دـعب  دریگن ، تروص  راک  نیا  غولب  زا  دـعب  ات  هچنانچ  درادـن و 

لیذ روما  ماجنا  هلأسم 528 . دنزرف  تدالو  تابحتـسم  دننک . هنتخ  ار  وا  تسین  بجاو  دیایب ، ایند  هب  هدش ) هنتخ   ) نوتخم دـنزرف  رگا  . 527
هماقا تسار و  شوگ  رد  نتفگ  ناذا  . 2 دشاب . هتشادن  ررض  شیارب  رگا  دلوت  زا  دعب  دنزرف  نتـسش  . 1 تسا :  بحتـسم  دنزرف  دلوت  زا  دعب 

. ابیز ياهمان  هب  وا  يراذگمان  . 4 وا . ناهد  فقس  هب  ( مالسلا هیلع   ) ءادهشلادیس تبرت  تارف و  بآ  ندیلام  . 3 دنزرف . پچ  شوگ  رد  نتفگ 
دشاب و ناربمایپ  مان  ای  نآ و  لاثما  نمحرلادـبع و  میحرلادـبع ،  دـننام : دـشاب  دـنوادخ  تیدوبع  نمـضتم  هک  دـشاب  یئامـسا  زا  تسا  رتهب 
.6 اهوم .  نزو  مه  هرقن ، ای  هحفص 136  الط  نداد  هقدص  دلوت و  زا  دعب  هتفه  کی  دازون  رس  يوم  ندیـشارت  . 5 تسا .  دمحم  نآ  نیرتهب 
.9 دنزرف . ندرک  هنتخ  ماگن  ـه هـ میلو نداد  .8 متفه .  زور  رد  ندرک  هنتخ   . 7 نآ .  زا  دعب  زور  دنچ  ای  دنزرف و  دـلوت  نامز  رد  همیلو  نداد 

هقیقع ـتـر . خد هچ  ـد  شا رسپ بـ دنزرف  هچ  تسا ،  ندرک  هقیقع  نادنزرف ،  يارب  هدک  ؤم  تابحت  زا مـسـ هلأسم 529 . ردام . ریش  اب  هچب  هیذغت 
ناویح رتخد  يارب  و  رن ، ناویح  رـسپ  يارب  تسا  بحتـسم  .1 لیذ .  ماکحا  هب  هجوت  اب  رتش  ای  دنفـسوگ  ای  واـگ  ندرک  یناـبرق  ینعی  ندرک 

ـد نزر دـلو فـ زور هـفـتـم تـ رد  هقیقع  ـت  ـسا ـتـحـب  ـس مـ . 3 داد . هقدـص  ار  نآ  لوـپ  ندرک ،  یناـبرق  ياـج  هب  ناوـت  یمن  . 2 دـشاب . هدام 
هقیقع دناوت  یم  زین  ادـعب  دـشن ، ماجنا  روبذـم  تقو  رد  هقیقع  رگید  لیلد  ره  ای  هلا و  ـ ـس ای جـهـل بـه مـ رذ و  يور عـ زا  ـر  گا ـا  ما ـد ، ـشا بـ

يار ـر بـ گا . 5 دنک . هقیقع  هب  مادقا  شدوخ  دناوت  یم  دنزرف  دندرکن ، هقیقع  دنزرف  يارب  غولب  ـن  ـس زا  ـل  بق ردا تـا  ردـپ و مـ ـر  گا دنک 4 .
هقیقع زا  ناگدنوش  توعد  تسا  بحتـسم   . 6 دـننک . هقیقع  شیارب  وا  ناگدـنامزاب  تسا  بحتـسم  دوشن ، هقیقع  رمع  رخآ  ات  ـی  ـص شـخـ

دوش و هیذـغت  ردام  ریـش  اب  كدوک  هک  تسا  بحتـسم  هلأسم 530 . دنزرف  هیذـغت  هحفـص 137  دننک . اعد  دنزرف  يارب  سپـس  دـنروخب و 
هلأسم تسا .  هچب  قح  رد  متـس  نآ  زا  رتمک  تسا و  یفاک  مه  هام  کـی  تسیب و  یلو  تسا . هاـم )  24  ) لاس ود  ردام  ریـش  اب  لماک  هیذغت 

اب هچ  یناجم و  هچ  دهدب ، ریـش  ار  دوخ  دـنزرف  هک  تسین  بجاو  ردام  رب  دـشابن  ردام  ریـش  رد  رـصحنم  هچب  هیذـغت  هک  یتروص  رد  . 531
دنزرف يارب  درک و  هیذ  نآ تـغـ دننام  دنفـسوگ و  واگ و  ریـش  اب  ای  نتفرگ و  هیاد  اب  ای  کشخ و  ریـش  اب  ار  هچب  ناوتب  رگا  نیاربانب  تر . ـ جا

الثم  ) دشاب ردام  ریش  هب  رصحنم  هچب  هیذ  ـر تـغـ گا هلأسم 532 . دهدب . ریش  ار  دنزرف  تسین  بجاو  ردام  رب  دوبن ، هیحان  نیا  زا  يررـض  مه 
ردپ دیا و  تر نـمـ ـ جا بل  هچ طـ نداد بـ ریـش  يارب  دناوت  یم  ردام  دشابن ) یـسرتسد  اهنادـب  ای  دـشاب و  هتـشاد  ررـض  وا  يارب  نارگید  ریش 

مه وا  رگا  دزادرپب و  شدوخ  دـیاب  تشادـن  یلاو  ـ ما هچ  ـر بـ گا ـد ;و  هد ار بـ نآ  ـد ) ـشا لا بـ ـب مـ حا ـ ـص ـر  گا  ) هچ دو بـ لا خـ زا مـ دـیا  بـ
ناشیارب ای  دندوبن و  مادکچی  ـر هـ گا دو ;و  ـ ـش یم  هتفرگ  ترجا  وا  يردپ ) ّدج   ) گرزب ردپ  زا  تشادن ،  ردـپ  الـصا  هچ  ای بـ ـت و  ـشاد نـ
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. دنک ریجا  وا  يارب  ار  يا  هیاد  ای  دـهد و  ریـش  ار  هچب  اناجم  ای  دوب ، دـهاوخ  ردام  هدـه  هچب بـه عـ هیذـغت  دـنزادرپب ، ار  ترجا  دوبن  رودـقم 
يزیچ وا  ـکـه بـه  نیا اـی  ـد  نی ار بـبـ شا  هچب  تساوـخ  هحفـص 138  يرگید  رگا  ردام ، ردپ و  زا  مادـک  ره  یتسرپرـس  مایا  رد  هلأسم 533 .

هلأسم 534. هقفن  دوش . عنام  دیابن  يرگید  دنـشاب ، مه  رانک  رد  یتدم  هکنیا  ای  و  دـنک ، فرطرب  وا  زا  ار  يررـض  لک و  ـ ـش ای مـ ـد ، نا ـ ـسر بـ
یم ردا  ردـپ و مـ هلأسم 535 . دوش . یمن  نید  نکل  دـشاب ، یم  تیـصعم  نآ  تفلاـخم  تسا و  فیلکت  ردـپ  يارب  نادـنزرف ،  هقفن  بوجو 

هب دنروخب  ردام  ردپ و  یکاروخ  داوم  زا  دنناوت  یم  نادنزرف  روطنیم  ـد و هـ نرو اهنآ بـخـ هزاجا  نودب  نادنزرف  یکاروخ  داو  زا مـ ـد  نناو تـ
هجوز ناـمرد  وراد و  هـنیزه  هلأسم 536 . دنتـسه . یـضار  اهنآ  امتح  دـننادب  تسین  مزال  اما  دنتـسین ، یـضار  اـهنآ  هک  دـننادن  هکنآ  طرش 

یم دمآرد  بسک  عورـشمان  هار  زا  هک  یـصخش  نادـنزرف  رـسمه و  يارب  هلأسم 537 . تسا . هقفن  ءزج  فراـعتم  ّدـح  رد  اوادـم  ضیرم و 
. ترورـض لاـح  رد  رگم  تسین ; زیاـج  نآ  رد  فّرـصت  تسا ، لوپ  ناـمه  زا  دوش  یم  هتخادرپ  اـهنآ  هب  هک  يا  هقفن  دـنناد  یم  رگا  دـنک ،

هقفن هب  عجار  رهوش  نز و  نیب  هاگره  هک  ینعم  نیا  هب  دیامن ، دّهعت  ار  هجوز  هقفن  جاودزا  دقع  نمـض  رد  ثلاث  صخـش  رگا  هلأسم 538 .
جراخم هلأسم 539 . هحفـص 139  دوب . دهاوخ  وا  هدهع  رب  هقفن  تروص  نیا  رد  و  دیامن . تخادرپ  ار  هجوز  هقفن  دـمآ ، دوجو  هب  یفالتخا 

مادکچیه رگا  ردپ و  ردپ  هدهع  هب  دوبن ، ردپ  الـصا  ای  دوب و  ریقف  ردپ  رگا  تسا و  ردـپ  هدـهع  هب  ناشندوب  دـنمزاین  تروص  رد  نادـنزرف 
ردپ هدهع  هب  دزادرپب ، ار  هچب  جراخم  دناوتن  هک  يا  هنوگ  هب  دوب  ریقف  ای  دو و  ردا هـم نـبـ رگا مـ تسا و  هچب  ردام  هدهع  هب  جراخم  دندوبن 
لوا لا  ود سـ تـا  هلأسم 540 . تناضح  دشاب . یم  بیترت ،  نیمه  هب  ردام و  گرزب  ردپ  دـعب ، ردام و  ردام  دـعبو ، ردـپ  ردام  دـعب ، ردام و 

ردپ و هدهع  هب  رـسپ  يرادهگن  تیبرت و  یگلاس  تفه  نس  ات  نآ ،  زا  دعب  تسوا و  ردام  هدـهع  هب  دـنزرف  تیبرت  يرادـهگن و  یگدـنز ، 
تناضح قح  غولب  نس  زا  دعب  ردـپ و  هدـهع  هب  رتخد  هچ  رـسپ و  هچ  غولب  نس  ات  یگلاس  تفه  زا  دـعب  و  دـشاب ، یم  ردام  هدـهع  هب  رتخد 

قالط زا  سپ  ردام  رگا  اما  دشاب  هدرکن  يرگید  رهوش  ردام ، دنـشاب و  هدنز  ود  ره  ردام  ردـپ و  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوش  یم  طقاس 
ناـمز اـت  وا  شرورپ  هچب و  يرادـهگن  دروم  رد  هلأـسم 541 . تسا . ردـپ  صوصخم  تناـضح  قح  دـشاب  هدرک  يرگید  رهوش  لوا  رهوش 

، هچب لاوما  رب  تیالو  هلأسم  رد  یلو  دنک ، جاودزا  شرهوش  توف  زا  سپ  نز  هک  یتروص  رد  یتح  تسا ; مّدقم  وا  ّدج  رب  هّچب  ردام  غولب ،
هحفـص غولب  نس  هب  ناشرتخد  هاگره  رهوش  نز و  ییادج  زا  دـعب  هلأسم 542 . درادـن . كدوک  لاوما  رب  یتیالو  ردام  تسا و  ّدـج  اب  قح 

هلأسم 543. ردام . هن  دنک و  رابجا  ار  وا  دناوت  یم  ردپ  هن  دنک و  یگدنز  دناوت  یم  دشاب ، هتـشاد  تسود  مادکره  دزن  دنزرف  هدیـسر ،  140
ای ـی  ـصو نـه  دوش ، یم  يرگید  صوصخم  یتسرپرـس  قح  دورب ، ایند  زا  تناضح  تبون  ندیـسر  زا  لـبق  ـر  گا ردا ، ردـپ و مـ زا  کـی  هـر 

ریخا تروص  رد  طایتحا  یلو  دشاب . هدرک  رهوش  دنچ  ره  تسا  یتسرپ  رس  قح  ياراد  ردام  ردپ ، تافو  تروص  رد  و  یفوت .  نا مـ ـ کیدز نـ
زا هجوز  هاگره  هلأسم 544. زوشن  دوش .  بلج  تسا  تناضح  قح  بحاص  رداـم  ردـپ و  زا  دـعب  اعرـش  هک  یـسک  تیاـضر  هک  تسا  نیا 

، دنز زابرس  ّتیجوز  فیاظو  ماجنا  زا  رهوش  رگا  لاح  دوب . دهاوخن  هقفن  قحتسم  هدوب و  هزـشان  دیامن ، يراددوخ  ّتیجوز  فیاظو  يافیا 
تروص رد  و  دیامن ، هفیظو  ماجنا  هب  راداو  ار  وا  ات  دنک  تیاکـش  عرـش  مکاح  هب  دناوت  یم  هجوز  و  تسا ، زـشان  زین  جوز  تروص  نیا  رد 

ار نآ  دناوت  یمن  دهد ، لیوحت  اهنآ  هب  ار  نآ  دشخبب و  شنادـنزرف  هب  ار  يزیچ  ردـپ  رگا  هلأسم 545 . نادنزرف  هب  هیده  دـنک . ریزعت  موزل 
هب ناسنا  تسا  بحتسم  هلأسم 547 . تسا .  هورکم  نداد  هیده  رد  نادنزرف  نیب  ندـش  لئاق  توافت  هلأسم 546 . هحفص 141  دریگب . سپ 
رد هتبلا  دهدب  هیده  نارگید  زا  رتشیب  دوش ، یم  ینید  هاگدید  زا  اهنآ  تیولوا  ثعاب  هک  دنتسه  یتیصوصخ  ياراد  هک  نادنزرف  زا  یـضعب 

ینعی تقو  هس  رد  هک  تسا  مزـال  نادـنزرف  رب  هلأسم 548 . یعامتجا  طباور  ددرگن . هدـقع  هنیک و  ینمـشد و  اـی  هنتف  بجوم  هک  یتروص 
نذا دـنوش  دراو  دنتـسه  اهنت  نآ  رد  ردام  ردـپ و  هک  یناکم  دـنهاوخب  رگا  ءاـشع  زاـمن  زا  سپو  رهظ  زاـمن  زا  دـعب  حبـص و  زاـمن  زا  سپ 

. دنهدب وا  هثرو  هب  دیاب  دریمب  رگا  تسا و  لفط  لام  هید  دو ، ـب شـ جاو هید  ـد کـه  نز يرو بـ ار طـ هچ  ـر کـسـی بـ گا هلأسم 549 . دنریگب .

( عاضر  ) نداد ریش  ماکحا 
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نز و دوخ  . 1 دوش : یم  مرحم  هدع  نیا  هب  هچب  نآ  دهد ، ریش  دش ، دهاوخ  هتفگ  هدنیآ  رد  هک  یطئارش  اب  ار  يا  هچب  ینز  رگا  هلأسم 550 .
نآ ردام  ردپ و  هحفـص 142 3 . دنیوگ . یم  یعاضر » ردپ   » ار وا  تسوا و  لام  ریـش  هک  نز  رهوش  . 2 دـنیوگ . یم  یعاضر » ردام   » ار نآ 

هچب . 5 دـنیآ . یم  ایند  هب  ای  دـنا ، هدـمآ  ایند  هب  نز  نآ  زا  هک  ییاه  هچب  . 4 دنـشاب . وا  یعاضر  ردام  ردپ و  هچرگا  دـنور ، الاب  هچ  ره  نز 
نز نآ  ردارب  رهاوخ و  . 6 دنـشاب . هداد  ریـش  ار  اه  هچب  نآ  وا  دالوا  ای  هدمآ ، ایند  هب  وا  دالوا  زا  هچ  دنور ، نیئاپ  هچ  ره  نز  نآ  دالوا  ياه 

. دنشاب یعاضر  هچرگا  نز  نآ  همع  ومع و  . 7 دنشاب . هدش  ردارب  رهاوخ و  نز  نآ  اب  ندروخ ، ریش  هطساو  هب  ینعی  دنـشاب  یعاضر  هچرگا 
دالوا هچرگا  دـنور ، نیئاپ  هچ  ره  تسا ، رهوش  نآ  لام  ریـش  هک  نز  نآ  رهوش  دـالوا  . 9 دنـشاب . یعاضر  هچرگا  نز  نآ  هلاـخ  یئاد و  . 8

ریـش هک  يرهوش  ردارب  رهاوخ و  . 11 دـنور . الاب  هچ  ره  تسا ، رهوش  نآ  لام  ریـش  هک  نز  نآ  رهوش  ردام  ردـپ و   10 دنشاب . وا  یعاضر 
. دـنور الاب  هچ  ره  تسوا ، لام  ریـش  هک  يرهوش  هلاـخ  یئاد و  همع و  ومع و  . 12 دنـشاب . وا  یعاضر  ردارب  رهاوخ و  هچرگا  تسا  وا  لاـم 

رگا هلأسم 551 . دنوش . یم  مرحم  نداد  ریـش  هطـساو  هب  دوش ، یم  هتفگ  دعب  لئاسم  رد  هک  مه  يرگید  هّدع  زین  و  دنـشاب . یعاضر  هچرگا 
هحفص 143 ایند  هب  نز  نآ  زا  هک  ییاهرتخد  اب  دناوت  یمن  هچب  نآ  ردپ  دهد ، ریش  دوش  یم  هتفگ  هدنیآ  رد  هک  یطئارش  اب  ار  يا  هچب  ینز 

تسا نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  دیامن ، دقع  دوخ  يارب  تسوا ، لام  ریـش  هک  ار  يرهوش  ياهرتخد  دناوت  یمن  زین  و  دنک . جاودزا  دنا ، هدمآ 
طاـیتحا هچرگا  دـنک ، جاودزا  نز  نآ  یعاـضر  ياـهرتخد  اـب  تسا  زیاـج  یلو  دـیامنن  دـقع  دوخ  يارب  مه  ار  وا  یعاـضر  ياـهرتخد  هک 

نانآ هب  دـنک ، دوخ  ياه  مرحم  هب  دـناوت  یم  ناسنا  هک  یهاگن  ینعی  هنامرحم  هاـگن  و  دـنکن ، جاودزا  مه  ناـنآ  اـب  هک  تسا  نآ  بحتـسم 
هب تسا ، ریـش  بحاـص  هک  نز  نآ  رهوش  دـهد ، ریـش  دوـش  یم  هتفگ  هدـنیآ  رد  هک  یطئارـش  اـب  ار  يا  هچب  ینز  رگا  هلأسم 552 . دیامنن .

ردارب رهاوخ و  هب  رهوش  ناشیوخ  زین  دـیامنن و  جاودزا  نانآ  اب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  یلو  دوش  یمن  مرحم  هچب  نآ  ياـهرهاوخ 
هب نز  نآ  ناشیوخ  زین  و  دوش . یمن  مرحم  هچب  نآ  ياـهردارب  هب  دـهد ، ریـش  ار  يا  هچب  ینز  رگا  هلأسم 553 . دـنوش . یمن  مرحم  هچب  نآ 
اب دنک و  جاودزا  هداد  لماک  ریش  ار  يرتخد  هک  ینز  اب  ناسنا  رگا  هلأسم 554 . دنوش . یمن  مرحم  هدروخ  ریـش  هک  يا  هچب  رهاوخ  ردارب و 

یمن رگید  دـنک ، جاودزا  يرتخد  اب  ناسنا  رگا  هلأسم 555 . دنک . دـقع  دوخ  يارب  ار  رتخد  نآ  دـناوت  یمن  رگید  دـیامن ، یکیدزن  نز  نآ 
ناسنا گرزب  ردام  ای  ردام ، هک  يرتخد  اب  دـناوت  یمن  ناـسنا  هلأسم 556 . دـیامن . جاودزا  هداد ، لماک  ریـش  ار  رتخد  نآ  هک  ینز  اب  دـناوت 

اب دناوت  یمن  ناسنا  دشاب ; هداد  ریـش  ار  يرتخد  وا  ردپ  ریـش  زا  ناسنا ، ردپ  نز  رگا  زین  و  دنک . جاودزا  هداد  لماک  ریـش  ار  وا  هحفص 144 
ردپ نامه  ریـش  زا  وا  ردپ  نز  ای  گرزبردام ، ای  ردام  دعب  دنک ، دـقع  دوخ  يارب  ار  يراوخریـش  رتخد  هچنانچ  و  دـیامن . جاودزا  رتخد  نآ 
هداد لماک  ریـش  ار  وا  شردارب  ریـش  زا  ناسنا  ردارب  نز  ای  رهاوخ ، هک  يرتخد  اب  هلأسم 557 . دوش . یم  لطاب  دقع  دهد ، ریـش  ار  رتخد  نآ 
هداد ریـش  ار  رتخد  نآ  ناـسنا  ردارب  هون  اـی  رهاوخ ، هون  اـی  هدازردارب ، اـی  هدازرهاوخ ، رگا  تسا  نینچمه  و  درک . جاودزا  دوش  یمن  تسا ،

دوش و یم  مارح  دوخ  رهوش  هب  رتخد  نآ  دـهد ، ریـش  دـش  دـهاوخ  هتفگ  هک  یطئارـش  اـب  ار  دوخ  رتـخد  هچب  ینز  رگا  هلأسم 558 . دشاب .
ردام هک  شرسپ  نز  دهد ، ریش  ار  دوخ  رـسپ  هچب  رگا  یلو  دهد . ریـش  دراد  رگید  نز  زا  شرتخد  رهوش  هک  ار  يا  هچب  رگا  تسا  نینچمه 

ریش ردپ ، نآ  ریش  زا  ار  رتخد  نآ  رهوش  هچب  يرتخد ، ردپ  نز  رگا  هلأسم 559 . دوش . یمن  مارح  دوخ  رهوش  رب  تسا ، راوخریش  لفط  نآ 
راوخریش هّچب  نداد  ریش  هلأسم 560 . دشاب . وا  رهوش  رگید  نز  زا  ای  رتخد  نامه  زا  هچب  هچ  دوش . یم  مارح  دوخ  رهوش  هب  رتخد  نآ  دهد ،

هک ینداد  ریش  هلأسم 561 . تسا  ندش  مرحم  تلع  هک  ینداد  ریـش  طئارـش  هحفـص 145  درادن . یبولطمان  رثا  چیه  هنایهام  تداع  ماّیا  رد 
هدئاف دروخب ، ریش  تسا  هدرم  هک  ینز  ناتـسپ  زا  رگا  سپ  دروخب ، ار  هدنز  نز  ریـش  هچب ، . 1 دراد : طرـش  تشه  تسا ، ندش  مرحم  تلع 

هب هچب  ریـش ، نآ  هطـساو  هب  دنهدب ، رگید  هچب  هب  هدمآ  ایند  هب  انز  زا  هک  ار  يا  هچب  ریـش  رگا  سپ  دشابن ; مارح  زا  نز  نآ  ریـش  . 2 درادن .
رگید زیچ  اب  صلاخ و  ریش ، . 4 درادن . هجیتن  دنزیرب  وا  يولگ  رد  ار  ریش  رگا  سپ  دکمب ، ناتسپ  زا  ار  ریش  هچب  . 3 دوش . یمن  مرحم  یسک 
قالط ار  یهدریش  نز  رگا  سپ  دشاب . رهوش  کی  زا  ریـش  . 5 دوش . کلهتـسم  نآ  رد  هک  دشاب  مک  يردق  هب  هک  نیا  رگم  دشابن ، طولخم 
شیپ هعفد  تشه  ًالثم  دشاب و  یقاب  هتشاد  لوا  رهوش  زا  هک  يریـش  ندیئاز . عقوم  ات  دوش و  نتـسبآ  وا  زا  دنک و  يرگید  رهوش  دعب  دنهد ،
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هچب . 6 دوش . یمن  مرحم  یسک  هب  هچب  نآ  دهدب ، يا  هچب  هب  مود  رهوش  ریـش  زا  ندیئاز  زا  دعب  هعفد  تفه  لوا و  رهوش  ریـش  زا  ندیئاز  زا 
هحفص 146 مرحم  هچب  نآ  هب  ندروخ  ریـش  هطـساو  هب  هک  یناسک  بجاو  طایتحا  ربانب  دنک ، یق  رگا  دنکن و  یق  ار  ریـش  ضرم  هطـساو  هب 

دعب هلأسم  رد  هک  يروط  هب  زور  هنابـش  کی  اـی  هبترم ، هدزناـپ  . 7 دـنیامنن . وا  هب  مه  هنامرحم  هاگن  دـننکن و  جاودزا  وا  اب  دـیاب  دـنوش ، یم 
هدیئور شندب  رد  تشوگ  هدش و  مکحم  شناوختسا  ریش  نآ  زا  دنیوگب  هک  دنهدب  وا  هب  ریش  يرادقم  ای  دروخب ، ریس  ریش  دوش ، یم  هتفگ 

اب دنوش ، یم  مرحم  وا  هب  وا  ندروخ  ریش  هطـساو  هب  هک  یناسک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دنهد ، ریـش  وا  هب  مه  هبترم  هد  رگا  هکلب  تسا ،
، دنهد ریـش  ار  وا  لاس . ود  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  دشاب و  هدشن  مامت  هچب  لاس  ود   . 8 دنیامنن . وا  هب  مه  هنامرحم  هاگن  دـننکن و  جاودزا  وا 

ریش ار  يا  هچب  دشاب و  یقاب  وا  ریـش  دشاب و  هتـشذگ  لاس  ود  زا  رتشیب  هدریـش  نز  ندیئاز  عقوم  زا  هچنانچ  یلو  دوش . یمن  مرحم  یـسک  هب 
دروخن ار  رگید  سک  ریـش  ای  اذغ  زور  هنابـش  کی  نیب  رد  هچب  دیاب  هلأسم 562 . دوش . یم  مرحم  دـش ، هتفگ  هک  یناسک  هب  هچب  نآ  دـهد 

نیب رد  دروخب و  نز  کی  ریـش  زا  ار  هبترم  هدزناپ  دیاب  زین  درادـن و  لاکـشا  هدروخ ، اذـغ  نیب  رد  دـنیوگن  هک  دروخب  اذـغ  یمک  رگا  یلو 
یمک ای  دنک ، هزات  سفن  ندروخ  ریـش  نیب  رد  رگا  یلو  دروخب . ریـش  هلـصاف  نودب  هعفد  ره  رد  دروخن و  ار  رگید  سک  ریـش  هبترم  هدزناپ 
هلأسم هحفـص 147  درادن . لاکـشا  دوش ، باسح  هعفد  کی  دوش ، یم  ریـس  یتقو  ات  دریگ  یم  ناهد  رد  ناتـسپ  هک  یتقو  زا  هک  دنک ، ربص 

هچب ود  نآ  دهد  ریش  ار  رگید  هچب  مه  رهوش  نآ  ریـش  زا  دنک و  رگید  رهوش  دعب  دهد ، ریـش  ار  يا  هچب  دوخ  رهوش  ریـش  زا  نز  رگا  . 563
ریش زا  نز  رگا  هلأسم 564 . دنیامنن . رگیدـکی  هب  هنامرحم  هاگن  دـننکن و  جاودزا  مه  اب  تسا  رتهب  هچرگا  دـنوش . یمن  مرحم  رگیدـکی  هب 
رگا هلأسم 565 . دنوش . یم  مرحم  هداد ، ریش  ار  نانآ  هک  ینز  هب  رهوش و  هب  رگیدکی و  هب  نانآ  همه  دهد ، ریش  ار  هچب  نیدنچ  رهوش  کی 

هب درم و  نآ  هب  رگیدکی و  هب  اه  هچب  نآ  همه  دهد ، ریش  ار  يا  هچب  میتفگ ، هک  یطئارـش  اب  نانآ  مادک  ره  دشاب و  هتـشاد  نز  دنچ  یـسک 
يرگید هبترم و  تشه  ًالثم  ار  يا  هچب  نانآ  زا  یکی  دشاب و  هتشاد  هدریش  نز  ود  یسک  رگا  هلأسم 566 . دنوش . یم  مرحم  اه  نز  نآ  همه 

دهدب لماک  ریـش  ار  يرتخد  رـسپ و  رهوش  کی  ریـش  زا  ینز  رگا  هلأـسم 567 . دوش . یمن  مرحم  یـسک  هب  هچب  نآ  دهدبریـش  هبترم  تفه 
هلأسم دننکن . جاودزا  رگیدکی  اب  هک  تسا  نیا  بحتسم  طایتحا  و  دنوش . یمن  مرحم  رـسپ  نآ  ردارب  رهاوخ و  هب  رتخد  نآ  ردارب  رهاوخ و 

جاودزا دـنا ، هدـش  وا  نز  هدازردارب  ای  هدازرهاوخ  ندروخ ، ریـش  هطـساو  هب  هک  ییاه  نز  اب  دوخ ، نز  نذا  نودـب  دـناوت  یمن  ناسنا  . 568
ریش هطساو  هب  ینعی  دنتـسه  یعاضر  هک  رـسپ  نآ  گرزبردام  ردام و  رهاوخ و  رتخد و  اب  دناوت  یمن  دنک ، طاول  يرـسپ  اب  رگا  زین  و  دنک .

مرحم ناسنا  هب  هداد ، ریـش  ار  ناسنا  ردارب  هک  ینز  هلأسم 569 . دیامن . جاودزا  دنا ، هدـش  وا  ردام  هحفـص 148  رهاوخ و  رتخد و  ندروخ ،
، دنشاب یعاضر  هچرگا  رهاوخ ، ود  اب  دناوت  یمن  ناسنا  هلأسم 570 . دنکن . جاودزا  وا  اب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچرگا  دوش ، یمن 
رد دنا . هدوب  رهاوخ  دمهفب  دعب  دنک و  دقع  ار  نز  ود  هچنانچ  دنک ;و  جاودزا  دنشاب ، هدش  رگیدکی  رهاوخ  ندروخ  ریـش  هطـساو  هب  ینعی 

. دشاب یم  لطاب  یمود  دقع  حیحص و  یلوا  دقع  هدوبن ، تقو  کی  رد  رگا  تسا و  لطاب  ود  ره  هدوب  تقو  کی  رد  نانآ  دقع  هک  یتروص 
نآ رتـهب  هچرگا  دوش ، یمن  مارح  وا  رب  شرهوش  دـهد ، ریـش  دوش  یم  هتفگ  ًادـعب  هک  ار  یناـسک  دوخ  ِرهوش  ِریـش  زا  نز  رگا  هلأسم 571 .

.4 ار . دوخ  یئاد  دـالوا  وـمع و  دـالوا  . 3 ار . دوـخ  هلاـخ  یئاد و  هـمع و  وـمع و  . 2 ار . دوـخ  رهاوـخ  ردارب و  . 1 دـننک : طایتحا  هک  تسا 
یئاد و همع و  وـمع و  . 7 ار . شرهوش  هدازرهاوخ  اـی  دوخ ، هدازرهاوخ  . 6 ار . دوخ  رهوش  رهاوخ  اـی  رهوـش ، ردارب  . 5 ار . دوـخ  هدازردارب 
هحفـص 149 هب  دهد  ریـش  ار  ناسنا  هلاخ  رتخد  ای  همع  رتخد  یـسک  رگا  هلأـسم 572 . ار . دوخ  رهوش  رگید  نز  هوـن   . 8 ار . شرهوش  هلاخ 

نداد ریش  يارب  هلأسم 573 . نداد  ریش  بادآ  دیامن . يراددوخ  وا  اب  جاودزا  زا  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  دوش  یمن  مرحم  ناسنا 
دزم رهوـش  هک  تسا  بوـخ  دریگن و  دزم  دوـخ  رهوـش  زا  نداد  ریـش  يارب  رداـم  هک  تسا  راوازـس  تسا و  وا  رداـم  سک  ره  زا  رتـهب  هچب 
هیاد تسا  بحتسم  هلأسم 574 . دهدب . هیاد  هب  هتفرگ و  وا  زا  ار  هچب  دناوت  یم  رهوش  دریگب ، دزم  هیاد  زا  رتشیب  دهاوخب  ردام  رگا  و  دهدب .

هدازانز ای  قلخدـب ، ای  تروصدـب ، ای  لقع  مک  تسا  هورکم  دـشاب و  وکین  تروص  تّفع و  لـقع و  ياراد  دـنریگ ، یم  لـفط  يارب  هک  يا 
بحتسم هلأسم 575 . نداد  ریـش  هقّرفتم  لئاسم  دشاب . هدمآ  ایند  هب  انز  زا  دراد ، هک  يا  هچب  هک  دـنریگب  يا  هیاد  تسا  هورکم  زین  و  دـشاب .
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ود ًادعب  دنا و  هداد  ریش  یناسک  هچ  هب  هک  دوش  شومارف  تسا  نکمم  اریز  دنهدن ، ریـش  ار  يا  هچب  ره  هک  دننک  يریگولج  اه  نز  زا  تسا 
ار رگیدکی  تسا  بحتسم  دننک ، یم  ادیپ  یشیوخ  ندروخ ، ریش  هطـساو  هب  هک  یناسک  هلأسم 576 . دنیامن . جاودزا  رگیدکی  اب  مرحم  رفن 
. تسین نانآ  يارب  دراد ، دوخ  ناشیوخ  اب  ناـسنا  هک  یـشیوخ  ياـه  قح  دـنرب و  یمن  هحفـص 150  ثرا  رگیدکی  زا  یلو  دـنیامن ، مارتحا 

قح نداد ، ریش  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 578 . دـنهدب . ریـش  مامت  لاس  ود  ار  هچب  تسا  بحتـسم  دـشاب ، نکمم  هک  یتروص  رد  هلأسم 577 .
هطـساو هب  هک  دهد  ریـش  ار  يا  هچب  تسین  زیاج  یلو  دهد ، ریـش  ار  رگید  سک  هچب  رهوش ; هزاجا  نودب  دناوت  یم  نز  دورن ، نیب  زا  رهوش 

ار رتخد  نآ  دیابن  نز  دشاب ، هدرک  دقع  دوخ  يارب  ار  يراوخریش  رتخد  وا  رهوش  رگا  ًالثم  دوش . مارح  دوخ  رهوش  هب  هچب  نآ  هب  نداد  ریش 
نز دهاوخب  یسک  رگا  هلأسم 579 . ددرگ . یم  مارح  وا  رب  دوش و  یم  رهوش  نزردام  شدوخ  دهد ، ریـش  ار  رتخد  نآ  رگا  نوچ  دهد ، ریش 

اب دنک و  هغیـص  دوخ  يارب  دشاب  هتـشاد  یـسنج  يریگ  هرهب  تیلباق  هک  یتدـم  يارب  ار  يراوخریـش  رتخد  دـیاب  دوش ، مرحم  وا  هب  شردارب 
نآ زا  شیپ  درم  رگا  هلأسم 580 . دشخبب . ار  تدم  دناوت  یم  یتدم  زا  سپ  و  دهد . ریـش  ار  رتخد  نآ  شردارب  نز  دش ، هتفگ  هک  یطئارش 

هچنانچ هدروخ ; ار  وا  ردام  ریـش  دیوگب  ًالثم  هدش : مارح  وا  رب  نز  نآ  ندروخ ، ریـش  هطـساو  هب  دیوگب  دـنک ، دـقع  دوخ  يارب  ار  ینز  هک 
، دیامن لوبق  ار  وا  فرح  مه  نز  دوخ  دیوگب و  دقع  زا  دعب  رگا  و  دـنک . جاودزا  نز  نآ  اب  دـناوت  یمن  دـیوگ  یم  غورد  هک  دـشابن  مولعم 

درم نآ  رب  دـنادب  نز  ندرک ، یکیدزن  تقو  رد  یلو  دـشاب ، هدرک  یکیدزن  ای  دـشاب ، هدرکن  یکیدزن  وا  اب  درم  رگا  سپ  تسا  لـطاب  دـقع 
هک ییاه  نز  قباطم  ار  وا  رهم  دـیاب  رهوش  هدوب ، مارح  درم  نآ  رب  هک  دـمهفب  یکیدزن  زا  دـعب  رگا  هحفـص 151  درادن و  رهم  تسا ، مارح 
هک دشابن  مولعم  هچنانچ  هدـش ، مارح  يدرم  رب  ندروخ  ریـش  هطـساو  هب  دـیوگب  دـقع  زا  شیپ  نز  رگا  هلأسم 581 . دهدب . دنتـسه ، وا  لثم 
رب نز  هک  دیوگب  دقع  زا  دعب  درم  هک  تسا  یتروص  لثم  دیوگب ، دقع  زا  دعب  رگا  دنک و  جاودزا  درم  نآ  اب  دـناوت  یمن  دـیوگ  یم  غورد 

لوا دوش : یم  تباث  زیچ  ود  هب  تسا ، ندش  مرحم  تلع  هک  ینداد  ریـش  هلأسم 582 . دـش . هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  نآ  مکح  تسا و  مارح  وا 
طئارش دیاب  یلو  دنـشاب ، نز  ود  ای  نز  راهچ  ای  لداع  درم  ود  تداهـش  مود  دنک . ادیپ  نانیمطا  نانآ  هتفگ  زا  ناسنا  هک  يا  هدع  نداد  ربخ 

رد مه  يزیچ  هدروخ و  ریـش  نز  نالف  ناتـسپ  زا  تعاس  راهچ  تسیب و  هچب  نالف  هک  میا  هدید  ام  دـنیوگب  ًالثم  دـنیوگب . مه  ار  نداد  ریش 
ریش طیارش  رد  دنناد و  یم  ار  طئارـش  هک  دشاب  مولعم  رگا  یلو  دنهد . حرـش  دش ، هتفگ  ًالبق  هک  ار  اه  طرـش  ریاس  نینچمه  هدروخن و  نیب 

، تسا ندش  مرحم  تلع  هک  يرادقم  هب  هچب  دننک  کش  رگا  هلأسم 583 . دنهد . حرش  ار  طئارش  تسین  مزال  دنتـسین ، فلاخم  مه  اب  نداد 
طایتحا هک  تسا  نآ  رتهب  یلو  دوش . یمن  مرحم  یـسک  هب  هچب  هدروخ ، ریـش  رادـقم  نآ  هب  هک  دنـشاب  هتـشاد  نامگ  اـی  هن ، اـی  هدروخ  ریش 

. دننک

قالط ماکحا 

هک دـننک  روبجم  ار  وا  رگا  دـهد و  قالط  دوخ  رایتخا  هب  دـشاب و  غلاب  لـقاع و  دـیاب  دـهد ، یم  قـالط  ار  دوخ  نز  هک  يدرم  هلأسم 584 .
. تسین حیحـص  دیوگب ، یخوش  هب  ار  قالط  هغیـص  رگا  سپ  دشاب ; هتـشاد  قالط  دصق  دیاب  زین  تسا و  لطاب  قالط  دـهد ، قالط  ار  شنز 
زا شیپ  هک  ضیح  ای  سافن  لاح  رد  ای  یکاپ  نآ  رد  شرهوش  دشاب و  كاپ  سافن  ضیح و  نوخ  زا  قالط  تقو  رد  دـیاب  نز  هلأسم 585 .
لاح رد  نز  نداد  قالط  هلأسم 586 . دوش . یم  هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  طرـش  ود  نیا  لیـصفت  دـشاب و  هدرکن  یکیدزن  وا  اب  دوب  یکاپ  نیا 
رگا دشاب و  نتـسبآ  مود  دـشاب . هدرکن  یکیدزن  وا  اب  جاودزا  زا  دـعب  شرهوش  هک  نآ  لوا  تسا : حیحـص  تروص  هس  رد  سافن  ای  ضیح 
بئاغ هطساو  هب  درم  موس  درادن . لاکشا  هدوب ، نتـسبآ  دمهفب  دعب  دهدب ، شقالط  ضیح  لاح  رد  رهوش  تسا و  نتـسبآ  هک  دشابن  مولعم 
دنادـب كاـپ  ضیح  نوـخ  زا  ار  نز  رگا  هلأسم 587 . دـمهفب . ار  نز  ندوب  كاـپ  هک  دـشاب  لکـشم  شیارب  اـی  دـناوتن  ندوب  سوبحم  اـی  و 

قالط ار  وا  ًاّدِج  دنادب و  ضیح  رد  ار  وا  رگا  تسا و  لطاب  وا  قالط  هدوب ، ضیح  لاح  رد  قالط  عقوم  هک  دوش  مولعم  دـعب  دـهد  شقالط 
سافن ای  ضیح  لاـح  رد  شنز  دـناد  یم  هک  یـسک  هلأسم 588 . تسا . حیحـص  وا  قـالط  هحفـص 153  هدوب ، كاپ  دوش  مولعم  دعب  دـهد 
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زا اه  نز  ًالومعم  هک  یتدـم  ات  دـیاب  دـشابن  نکمم  مالعتـسا  رگا  دـهد ، قالط  ار  وا  دـهاوخب  دـنک و  ترفاسم  ًالثم  دوش  بئاغ  رگا  تسا ،
عالطا دناوتب  هچنانچ  دهد  قالط  ار  دوخ  نز  دهاوخب  تسا  بئاغ  هک  يدرم  رگا  هلأسم 589 . دنک . ربص  دنوش ، یم  كاپ  سافن  ای  ضیح 

رد هک  دـشاب  يرگید  ياه  هناشن  ای  نز ; ضیح  تداع  يور  زا  وا  عالطا  هچرگا  هن ، ای  تسا  سافن  ای  ضیح  لاح  رد  وا  نز  هک  دـنک  ادـیپ 
نوخ زا  هک  شلایع  اـب  رگا  هلأسم 590 . دنک . ربص  دنوش ، یم  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  اه  نز  ًالومعم  هک  یتدـم  اتدـیاب  هدـش ، نیعم  عرش 

هن هک  ار  ینز  یلو  دوش . كاپ  دنیبب و  ضیح  هرابود  ات  دنک  ربص  دیاب  دهد ، شقالط  دهاوخب  دـنک و  یکیدزن  تسا ، كاپ  سافن  ضیح و 
هدیـس رگا  ینعی  دشاب  هسئای  رگا  تسا  نینچمه  درادن و  لاکـشا  دـهد ، قالط  یکیدزن  زا  دـعب  رگا  تسا ; نتـسبآ  ای  هدـشن ، مامت  شلاس 
سافن ضیح و  نوخ  زا  هک  ینز  اب  هاگ  ره  هلأسم 591 . دشاب . هتشاد  لاس  هاجنپ  زا  رتشیب  تسین ، هدیس  رگا  لاس و  تصـش  زا  رتشیب  تسا ،
هلأسم درادن . لاکـشا  هدوب ، نتـسبآ  قالط  عقوم  هک  دوش  مولعم  دعب  رگا  دـهد  شقالط  ًاّدـج  یکاپ  نامه  رد  دـنک و  یکیدزن  تسا  كاپ 

شقالط رفـس  رد  دهاوخب  هچنانچ  دیامن  ترفاسم  دنک و  هحفـص 154  یکیدزن  تسا  كاپ  سافن  ضیح و  نوخ  زا  هک  ینز  اـب  رگا  . 592
رتهب دنک و  ربص  دوش ، یم  كاپ  هرابود  دنیب و  یم  نوخ  یکاپ  نآ  زا  دعب  ًالومعم  نز  هک  يردق  هب  دیاب  دشابن  نکمم  مالعتـسا  رگا  دهد ،

شنیرفآ رد  ای  دـنیب  یمن  ضیح  هک  یـضرم  هطـساو  هب  هک  ار  دوخ  نز  دـهاوخب  درم  رگا  هلأسم 593 . دـیامن . ربص  هام  کـی  هک  تسا  نیا 
هلأسم دهد . قالط  ار  وا  دعب  دیامن و  يراددوخ  وا  اب  یکیدزن  زا  هام  هس  ات  هدرک  یکیدزن  وا  اب  هک  یتقو  زا  دـیاب  دـهد ، قالط  تسا  نینچ 

دناوخب و ار  قالط  هغیص  دهاوخب  رهوش  دوخ  رگا  دنونشب و  ار  نآ  لداع  درم  ود  دوش و  هدناوخ  حیحص  یبرع  هغیـص  هب  دیاب  قالط  . 594
دیاب لیکو  نآ  دنک  لیکو  ار  يرگید  رگا  تسا و  اهر  همطاف  نم  نز  ینعی  ِقلاط  ُهَمِطاف  ِیتَجْوَز  دیوگب : دیاب  دشاب ، همطاف  ًالثم  وا  نز  مسا 

اهر درادن و  قالط  دنا  هدرک  دـقع  ار  وا  هلاسکی  ای  ههام  کی  ًالثم  هدـش ، هغیـص  هک  ینز  هلأسم 595 . ِقلاط . ُۀَمِطاف  ِیلِّکَوَم  ُۀَجْوَز  دـیوگب :
دهاش مدیـشخب و  وت  هب  ار  تدـم  دـیوگب : هک  بیترت  نیا  هب  دـشخبب  وا  هب  ار  تدـم  درم  اـی  دوش ، ماـمت  شتدـم  هک  تسا  نیا  هب  وا  ندـش 
دشاب هدرک  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  هچرگا  درادن ; هدع  هسئای  نز  هلأسم 596 . قالط  هّدع  تسین . مزال  ضیح  زا  نز  ندوب  كاپ  نتفرگ و 
شلاس هن  هک  ینز  هلأسم 597 . درادن . هدع  زین  هدشن  مامت  هحفـص 155  شلاس  هن  هک  يرتخد  دنک و  رهوش  ًاروف  دناوت  یم  قالط  زا  دعب  و 
یکاپ رد  هک  نآ  زا  دعب  ینعی  درادهگن  هدع  دیاب  قالط  زادعب  دهد ، شقالط  دنک و  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  رگا  تسین  هسئای  هدش و  مامت 
دناوت یم  دوش و  یم  مامت  وا  هدـع  دـید ، ار  موس  ضیح  هکنیمه  دوش و  كاپ  دـنیبب و  ضیح  رابود  هک  دـنک  ربص  يردـق  هب  داد ، شقالط 

هلأسم 598. دنک . رهوش  ًاروف  قالط  زا  دعب  دناوت  یم  ینعی  درادن ، هدع  دهدب  شقالط  وا  اب  ندرک  یکیدزن  زا  شیپ  رگا  یلو  دـنک . رهوش 
دیاب دهد ، قالط  ار  وا  ندرک  یکیدزن  زا  دعب  شرهوش  هچنانچ  دننیب ، یم  ضیح  هک  دـشاب  ییاهنز  نس  رد  رگا  دـنیب  یمن  ضیح  هک  ینز 
طقس ای  ندمآ ، ایند  ای  نآ  هدع  دنهد ، قالط  ار  نتـسبآ  نز  رگا  هلأسم 599 . دراد . هاگن  هدع  مامت  زور  دون  ینعی  هام  هس  ات  قالط  زا  دـعب 

جاودزا هدع  هلأسم 600 . دوش . یم  مامت  شا  هدـع  دـیآ ، ایند  هب  وا  هچب  قالط  زا  دـعب  تعاس  کی  ًالثم  رگا  نیا  ربانب  تسا ، وا  هچب  ندـش 
ندرک رهوش  زا  دیاب  زور  جنپ  لهچ و  دنیب ، یمن  ضیح  رگا  تسا و  ضیح  ود  تدم ، هدنام  یقاب  ندیـشخب  ای  ندش و  مامت  زا  سپ  تقوم 

هداد شقالط  دنادب  نز  هچ  دوش ، یم  مامت  قالط  هغیـص  ندـناوخ  هک  تسا  یعقوم  زا  قالط  هدـع  يادـتبا  هلأسم 601 . دـیامن . يراددوخ 
ینز هدع  هحفـص 156  درادهگن . هدع  هرابود  تسین  مزال  دنا ; هداد  قالط  ار  وا  هک  دمهفب  هدع  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  سپ  دنادن  ای  دـنا ،

ای هسئای  هچرگا  درادـهگن  هدـع  زور  هد  هام و  راهچ  اـت  دـیاب  دـشابن ، نتـسبآ  رگا  هدرم  شرهوش  هک  ینز  هلأـسم 602 . هدرم  شرهوش  هک 
نتـشذگ زا  شیپ  رگا  یلو  درادهگن ، هدع  ندیئاز  عقوم  ات  دیاب  دشاب ، نتـسبآ  رگا  دـشاب و  هدرکن  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  ای  دـشاب ، هغیص 

. دنیوگ یم  تافو  هدع  ار  هدع  نیا  دـنک و  ربص  شرهوش  گرم  زا  زور  هد  هام و  راهچ  ات  دـیاب  دـیایب  ایند  هب  شا  هچب  زور ، هد  هام و  راهچ 
نینچمه دشکب و  همرـس  دشوپب و  دوش  یم  باسح  تنیز  فرع  رد  هک  یـسابل  تسا  مارح  دـشاب  یم  تافو  هدـع  رد  هک  ینز  هلأسم 603 .

یم لوبق  وا  زا  طرـش  ود  اب  هدش ، مامت  ما  هدع  دیوگب  نز  رگا  هلأسم 604 . دـشاب . یم  مارح  وا  رب  دوش  باسح  تنیز  هک  يرگید  ياهراک 
نکمم هدع  ندش  مامت  تدم  نآ  رد  هک  دشاب  هتـشذگ  يردق  هب  شرهوش  ندرم  ای  قالط  زا  مود : دـشابن . تمهت  دروم  هک  نآ  لوا : دوش :
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دریمب هچناـنچ  یلو  دـنک  وبـشوخ  ار  دوخ  تسا  مارح  هچرگا  هدـشن ، ماـمت  شا  هدـع  زوـنه  هدرم و  وا  رهوـش  هک  ینز  هلأسم 605 . دـشاب .
نز هب  درادن  قح  درم  قالط ، زا  دعب  هک  تسا  نآ  نئاب  قالط  هلأسم 606 . یعجر  قالط  نئاب و  قالط  هحفص 157  تسا . بجاو  وا  طونح 

. دشاب هدشن  مامت  شلاس  هن  هک  ینز  قالط  لوا : تسا : تمـسق  جنپ  رب  نآ  دیامن و  لوبق  ینز  هب  ار  وا  دقع  نودـب  ینعی  دـنک ، عوجر  دوخ 
: موس دشاب . هتـشاد  لاس  هاجنپ  زا  رتشیب  تسین  هدیـس  رگا  لاس و  تصـش  زا  رتشیب  تسا ، هدیـس  رگا  ینعی  دشاب  هسئای  هک  ینز  قالط  مود :

علُخ قالط  مجنپ : دنا . هداد  قالط  هعفد  هس  ار  وا  هک  ینز  قالط  مراهچ : دشاب . هدرکن  یکیدزن  وا  اب  دقع  زا  دـعب  شرهوش  هک  ینز  قالط 
یم درم  تسا ، هدـع  رد  نز  یتقو  ات  قالط  زا  دـعب  هک  تسا  یعجر  قالط  اهنیا  ریغ  و  دـش . دـهاوخ  هتفگ  ًادـعب  اهنیا  ماکحا  و  تاراـبُم . و 
هناخ نآ  رد  قـالط  عقوم  هک  يا  هناـخ  زا  ار  وا  تسا  مارح  هداد ، یعجر  قـالط  ار  شنز  هک  یـسک  هلأسم 607 . دیامن . عوجر  وا  هب  دـناوت 

نز تسا  مارح  زین  درادـن و  لاکـشا  وا  ندرک  نوریب  هدـش . هتفگ  لصفم  ياـه  باـتک  رد  هک  عقاوم  زا  یـضعب  رد  یلو  دـنک . نوریب  هدوب ،
دناوت یم  مسق  ود  هب  درم  یعجر  قالط  رد  هلأسم 608 . ندرک  عوجر  ماکحا  هحفص 158  دور . نوریب  هناخ  نآ  زا  مزالریغ  ياهراک  يارب 

نآ زا  هک  دـنک  يراک  مود : تسا . هداد  رارق  دوخ  نز  هرابود  ار  وا  هک  دـشاب  نیا  شیاـنعم  هک  دـنزب  یفرح  لوا : دـنک : عوجر  دوخ  نز  هب 
ای دریگب ، دهاش  درم  تسین  مزال  ندرک  عوجر  يارب  هلأسم 609 . دنک . عوجر  دصق  نطاب  رد  دروم  ود  ره  رد  تسا و  هدرک  عوجر  دنمهفب 
ار دوـخ  نز  هک  يدرم  هلأسم 610 . تسا . حیحـص  مدرک ، عوجر  منز  هب  دیوگب  دمهفب ، یـسک  هک  نیا  نودـب  رگا  هکلب  دـهد ، ربخ  نز  هب 

هلأسم تشاد . دـهاوخن  عوجر  قح  رگید  حیحـص و  هحلاصم  دـنک ، هحلاـصم  یغلبم  ربارب  رد  ار  دوخ  عوجر  قح  رگا  هداد ، یعجر  قـالط 
، دنک شدقع  قالط  ره  زا  دعب  دـهد و  قالط  ار  وا  راب  ود  ای  دـنک ، عوجر  وا  هب  یقالط  ره  زا  دـعب  دـهد و  قالط  راب  ود  ار  ینز  رگا  . 611

یم لالح  لوا  رهوش  هب  طرـش  راهچ  اب  دنک ، رهوش  يرگید  هب  موس  قالط  زا  دـعب  رگا  یلو  تسا ، مارح  وا  رب  نز  نآ  موس  قالط  زا  دـعب 
ای هحفـص 159  ههام  کی  ًالثم  رگا  دشاب و  یگـشیمه  مود  رهوش  دقع  هک  نآ  لّوا : دـیامن : دـقع  هرابود  ار  نز  نآ  دـناوت  یم  ینعی  دوش ،

. دنک یکیدزن  وا  اب  مود  رهوش  مود : دنک . دـقع  ار  وا  دـناوت  یمن  لوا  رهوش  دـش ، ادـج  وا  زا  هک  نآ  زا  دـعب  دـنک ، هغیـص  ار  وا  هلاس  کی 
ار ینز  قالط  هلأسم 612 . علُخ  قالط  دوش . مامت  مود  رهوش  تافو  هّدـع  ای  قالط  هّدـع  مراهچ : دریمب . ای  دـهد  شقالط  مود  رهوش  موس :

رهوش رگا  هلأسم 613 . دـنیوگ . علخ  قالط  دـهد  شقالط  هک  دـشخب  یم  وا  هب  ار  دوخ  رگید  لاـم  اـی  رهم  تسین و  لـیام  شرهوش  هب  هک 
« ِقلاط یِه  َْتلَذـَب  ام  یلَع  اهتعلخ  ُۀَـمِطاف  ِیتَجْوَز  : » دـیوگ یم  دـشاب  همطاف  ًالثم  نز  مسا  هچنانچ  دـناوخب ، ار  علخ  قـالط  هغیـص  دـهاوخب 

رهوش دشخبب و  شرهوش  هب  ار  وا  رهم  هک  دنک  لیکو  ار  یسک  ینز  رگا  هلأسم 614 . تسا .) اهر  وا  مداد  علخ  قالط  ار  همطاف  منز  ینعی  )
یم روط  نیا  ار  قالط  هغیـص  لیکو ، دشاب  همطاف  نز  مسا  دمحم و  رهوش  مسا  هچنانچ  دـهد ، قالط  ار  نز  هک  دـنک  لیکو  ار  سک  نامه 
یلَع اهتعلخ  ِیلِّکَوَم  ُۀَجوَز  : » دیوگ یم  هلـصاف  نودب  نآ  زا  سپ  ِهیَلَع » اهَعَلْخِیل  دَّمَُحم  ِیلِّکَوُِمل  اهَرْهَم  ُْتلََذب  ۀَـمِطاف  ِیتَلِّکَُوم  ْنَع  : » دـناوخ
دهد قالط  ار  وا  هک  دشخبب  وا  رهوش  هب  ار  هحفص 160  يرگید  زیچ  رهم  زا  ریغ  هک  دنک  لیکو  ار  یـسک  ینز  رگا  و  ِقلاط » یِه  َْتلََذب  ام 

زا سپـس  نامُوت .» فلا  َةَِأم  ُْتلَذـَب  : » دـیوگب دـیاب  هداد ، ناموت  رازه  دـص  رگا  ًالثم  دـیوگب  ار  زیچ  نآ  اهرهم )  ) هملک ياج  هب  دـیاب  لیکو 
رگا هلأسم 615 . تارابُم  قالط  قلاط . یه  تلذب  ام  یلع  اهتعلخ  یلّکوم  ۀجوز  دیوگب  ًادعب  کلذ  تلبق  دـیوگب  دـنک و  لوبق  رهوش  فرط 
رهوش رگا  هلأسم 616 . دـنیوگ . تارابم  ار  قالط  نآ  دـهد  قـالط  ار  وا  هک  دـهدب  درم  هب  یلاـم  نز  دـنهاوخن و  ار  رگیدـکی  رهوش  نز و 

زا ینعی  ِقلاط . یِهَف  اهِرْهَم  یلَع  َۀَمِطاف  ِیتَجْوَز  ُْتأَراب  دیوگب : دیاب  دـشاب ، همطاف  نز  مسا  ًالثم  هچنانچ  دـناوخب  ار  تارابم  هغیـص  دـهاوخب 
َۀَمِطاف ِیلِّکَُوم  ُۀَـجْوَز  ُْتأَراب  دـیوگب : دـیاب  لیکو  دـنک  لیکو  ار  يرگید  رگا  و  تساهر ، وا  سپ  مدـش  ادـج  وا  رهم  لباقم  رد  همطاف  منز 

قالط هغیص  هلأسم 617 . درادـن . لاکـشا  دـیوگب ، اهرهمل » ( » اهرهم یلع   ) هملک ياج  هب  رگا  تروص  ود  ره  رد  و  ِقلاط . یِهَف  اـهِرْهَم  یلَع 
يارب دیوگب  یـسراف  هب  ًالثم  دـشخبب  رهوش  هب  ار  دوخ  لام  هک  نآ  يارب  نز  رگا  یلو  دوش  هدـناوخ  حیحـص  یبرع  هب  دـیاب  تارابم  علخ و 

، ددرگرب دوخ  شـشخب  زا  تارابم  اـی  علخ ، قـالط  هدـع  نیب  رد  نز  رگا  هلأسم 618 . درادـن . لاکـشا  مدیـشخب  وت  هب  ار  لام  نالف  قالط ،
قـالط يارب  رهوش  هک  ار  یلاـم  هلأسم 619 . هحفـص 161  دـهد . رارق  دوخ  نز  ار  وا  هرابود  دـقع  نودـب  دـنک و  عوجر  دـناوت  یم  رهوش 
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اب رگا  هلأسم 620 . قالط  هقّرفتم  ماکحا  درادن . لاکـشا  دشاب ، رتشیب  رگا  علخ  قالط  رد  یلو  دشابن ، رهم  زا  رتشیب  دـیاب  دریگ ، یم  تارابم 
، دشاب یم  شرهوش  دنک  نامگ  ای  تسین ، شرهوش  وا  هک  دنادب  نز  هچ  دنک ، یکیدزن  تسا ، وا  دوخ  لایع  هک  نیا  نامگ  هب  یمرحمان  نز 

طایتحا ربانب  تسا ، وا  رهوش  هک  دنک  نامگ  نز  هچنانچ  دنک ، انز  تسین  شلایع  دناد  یم  هک  ینز  اب  رگا  هلأسم 621 . درادهگن . هدع  دیاب 
نز نآ  دـقع  قـالط و  دوش  وا  نز  دریگب و  قـالط  شرهوش  زا  هک  دـنزب  لوگ  ار  ینز  درم ; رگا  هلأسم 622 . درادهگن . هدع  دـیاب  بجاو 

ترفاسم رهوش  رگا  هک  دنک  طرش  رهوش  اب  دقع  نمـض  رد  نز  هاگ  ره  هلأسم 623 . دنا . هدرک  یگرزب  تیـصعم  ود  ره  یلو  تسا  حیحص 
ترفاسم درم  رگا  هک  دنک  طرـش  هچنانچ  تسا و  لطاب  طرـش  نیا  دشاب ، وا  اب  قالط  رایتخا  دهدن ، یجرخ  وا  هب  هام  شـش  ًالثم  ای  دـیامن ،

ای درَم ، ِترفاسم  زا  سپ  هچنانچ  دهد  قالط  ار  دوخ  دـشاب  لیکو  رهوش  فرط  زا  الاح  نیمه  زا  دـهدن ، یجرخ  هام  شـش  ات  ًالثم  ای  دـنک .
هحفـص يرگید  هب  دهاوخب  رگا  هدـش ; مگ  شرهوش  هک  ینز  هلأسم 624 . تسا . حیحـص  دهد ، قالط  ار  دوخ  هام ، شـش  ندادـن  یجرخ 

یم دشاب  تحلصم  رگا  هناوید  يردپ  دج  ردپ و  هلأسم 625 . دیامن . لمع  وا  ییامنهار  هب  دورب و  لداع  دهتجم  دزن  دیاب  دنک ، رهوش   162
هچرگا دنک ; هغیـص  ار  ینز  تحلـصم ـ  تروص  رد  دوخ ـ  لفط  يارب  يردپ  دج  ای  ردـپ  رگا  هلأسم 626 . دنهدب . قالط  ار  وا  نز  دـنناوت 

حالص هچنانچ  دنک ، هغیـص  هلاس  ود  ار  ینز  شدوخ  هلاس  هدراهچ  رـسپ  يارب  ًالثم  دشاب ، هغیـص  تدم  ءزج  هچب  فیلکت  نامز  زا  يرادقم 
عرش رد  هک  یتامالع  يور  زا  رگا  هلأسم 627 . دهد . قالط  دناوت  یمن  ار  وا  یمئاد  نز  یلو  دشخبب  ار  نز  نآ  تدم  دناوت  یم  دشاب ، هچب 

بجاو طایتحا  ربانب  دـناد  یمن  لداع  ار  نانآ  هک  يرگید  دـهد ، قالط  ناـنآ  شیپ  ار  دوخ  نز  دـنادب و  لداـع  ار  رفن  ود  درم  هدـش ، نیعم 
. دنک دقع  رگید  سک  يارب  ار  نز  نآ  دیابن 

انِز

ادیپ نانآ  زا  يا  هچب  دنک و  دقع  ار  وا  دعب  هچنانچ  دنک ، انز  تسین  مه  یـسک  هّدع  رد  درادـن و  رهوش  هک  ینز  اب  یـسک  رگا  هلأسم 628 .
دنک انز  راد  رهوش  نز  اـب  يدرم  رگا  هلأسم 629 . تسا . هداز  لالح  هچب  نآ  مارح ، اـی  تسا  لـالح  هفطن  زا  دـننادن  هک  یتروص  رد  دوش ،

هب لوغـشم  هتفر و  هناخ  زا  رهوش  نذا  یب  دـشاب و  هزـشان  نز ، هچنانچ  هلأسم 630 . هحفـص 163  دوش . یم  يدـبا  مارح  درم  نآ  رب  نز  نآ 
ایند هب  اـنز  زا  هک  یـسک  هلأسم 631 . تسا . هنـصحم  هروکذـم  نز  نکل  تسین  نصحم  دـنک  اـنز  رهوش  رگا  ددرگ  یمنرب  هدـش و  يراـک 

رد رهوش  نز  زا  مادک  ره  دشاب  ینادـنز  رهوش  هاگ  ره  هلأسم 632 . تسا . هداز  لالح  هچب  نآ  دنک  ادـیپ  يا  هچب  دریگب و  نز  رگا  هدـمآ ،
هنصحم هجوز  دهد  انز  شا  هجوز  دشاب و  نیّنع  رهوش  هاگ  ره  هلأسم 633 . دنتـسین . نصحم  هجوز  جوز و  زا  کی  چیه  دننک  انز  لاح  نآ 

یم يراج  دح  یناز  ربو  دوش  یمن  مارح  رسپ  رب  رـسپ  ِنز  دنک  انز  سورع  اب  رـسپ  ِردپ  رـسپ ، لوخد  دقع و  زا  دعب  رگا  هلأسم 634. تسین .
هک ینز  رب  دراد و  یعرش  ّدح  دنک  انز  وا  اب  هبترم  نیدنچ  دنک و  نوریب  روز  اب  شا  هناخ  زا  ار  راد  رهوش  نز  هک  یسک  هلأسم 635 . دوش . 
هار زا  هک  ینز  هلأسم 637 . دنک . وفع  دناوت  یم  عرش  مکاح  دشاب  رارقا  هب  انز  توبث  هچنانچ  هلأسم 636 . تسین . يّدح  تسا  هدوب  ههرکم 

. درب یمن  وا  زا  ثرا  طقف  دوش ، یم  باسح  وا  دنزرف  دنک و  طقس  ار  شا  هچب  تسین  زیاج  هدش ، رادراب  عورشمان 

ششوپ ماکحا 

یب یباجحدـب و  هنوگره  و  دـنراد ، رظن  قاّفتا  نآ  رد  مالـسا  ياهقف  مامت  و  تسا ، مالـسا  تامّلـسم  زا  باـجح  کـش  نودـب  هلأسم 638.
، رگید هداس  ياهگنر  زا  هدافتسا  و  تسین . هورکم  نانز  يارب  یکـشم  رداچ  باختنا  هلأسم 639 . تسا . هسّدقم  تعیرش  فالخ  رب  یباجح 
زا روظنم  تسا و  مارح  یتنیز  ياهسابل  ندیشوپ  هلأسم 640 . تسا . رتهب  نیگنس  ياهگنر  هتبلا  تسا ; زیاج  دوشن ، يدسافم  أشنم  هک  مادام 

تروص زج  ندب  مامت  هک  یسابل  و  تسین ، یتنیز  یلومعم  ياهوتنام  یلو  دنناوخ ، یم  تنیز  سابل  ار  نآ  فرع  هک  تسا  نیا  یتنیز  سابل 
نآ ناملسم  ریغ  نانز  ربارب  رد  ششوپ ، رادقم  هلأسم 641. تسا . رت  هتـسیاش  رت و  ظوفحم  رداچ  دنچ  ره  تسا ; یفاک  دناشوپبار  نیّفک  و 
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، نز ّتیـصخش  ظـفح  يارب  باـجح  هلأـسم 642 . دـننکن . هنهرب  ناملـسم  ریغ  ناـنز  ربارب  رد  ار  دوـخ  ندـب  هک  ناملـسم  ناـنز  هـک  تـسا 
اب تافانم  نادرم  نانز و  يارب  سابل  ندیـشوپ  لصا  هک  هنوگ  نامه  و  تسا . یمالـسا  هعماـج  رد  داـسف  شرتسگ  فارحنا و  زا  يریگولجو 

ترورض هحفص 165  دراوم  رد  زج  شکتـسد  اب  مرحمان  درم  اب  نز  نداد  تسد  هلأسم 643 . تسا . نینچ  زین  باجح  درادـن ، اهنآ  يدازآ 
. درادن یلاکـشا  دـشابن ، توهـش  يور  زا  رظن  هاگره  مرحمان  درم  هب  نتـسیرگن  هلأسم 644 . دـهدن . راشف  هک  نیا  رب  طورـشم  تسین  زیاـج 

ریغ هچب  تروع  هب  هاگن  و  دننک . هاگن  دوش  یمن  هدیناشوپ  ًالومعم  هک  غلاب  ریغ  ياه  هچب  ندب  زا  ییاهتمـسق  هب  دنناوت  یم  نانز  هلأسم 645.
. دننک سمل  نآ  ریغ  ای  وشتسش  تهج  ار  نآ  دنناوت  یم  ترورض  دراوم  رد  ناردام  و  درادن ، یلاکشا  زیمم 

هقّرفتم هلئسم  دنچ 

یلوپ دیامن ، یم  دمآ  تفر و  عامتجا  رد  بسانمان  تیعـضو  اب  مناخ  نآ  دناد  یم  دـنک و  یم  شیارآ  ار  یمناخ  يرگـشیارآ  هلأسم 646 .
. تسا راکهانگ  دـهد ، یم  رارق  نامرحمان  دـید  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  مناخ ، نآ  نکل  تسا ; لـالح  دـنک  یم  تفاـیرد  رگـشیارآ  زا  هک 

لزنم زا  نز  جورخ  هلأسم 648 . درادن . یعنام  رگید ، یعرش  تاهج  یمالـسا و  باجح  ظفح  اب  نانز  يارب  لیبموتا  یگدننار  هلأسم 647 .
هک يدراوم  رد  تاسلج  رد  تکرـش  و  مزال ، رادقم  هب  محر  هلـص  و  رتکد ، هب  هعجارم  و  بجاو ، ّجح  هب  فّرـشت  لثم  تابجاو ، ماجنا  يارب 

هحفص 166 ار  یمالسا  قالخا  و  دریگ ، یمن  ارف  ار  یمالسا  همزال  میلاعت  و  دنام ، یم  رود  مالسا  زا  دورن ، دجاسم  ینید و  سلاجم  هب  رگا 
ناوناب يارب  روبزم ، مسارم  رد  تکرش  یطیارش  نینچ  رد  هکلب  تسین ; رهوش  هزاجا  هب  طونم  دوش ، یم  فیعـض  نآ  رد  ای  دنک ، یم  كرت 

کچوک ياهـسابل  تسا  زیاج  رازگزامن  سابل  ندوب  سجن  هک  يدراوم  زا  یکی  هلأسم 649 . دشابن . یـضار  رهوش  دنچ  ره  درادن ، یعنام 
. تسین مکح  نیا  لومشم  دوش  یم  هدافتسا  نآ  زا  راولش  ياجب  یهاگ  هک  دنلب  ياهباروج  یلو  تسا ، باروج  دننام  رازگزامن ،

مرحمان اب  وگتفگ 

دودـح رد  مرحمان  نادرم  اـب  وگتفگ  هلأسم 651 . درادـن . یعنام  دـشاب  يداـع  روط  هب  هک  یتروص  رد  مرحماـن  نز  اـب  وگتفگ  هلأسم 650 .
یم دننک ، جاودزا  رگیدکی  اب  دنهاوخ  یم  هک  ینز  درم و  هلأسم 652 . تسا . زیاج  دشابن  يداسف  أشنم  هک  نیا  هب  طورـشم  يداع ، نانخس 
یم دشن ، لصاح  دوصقم  هسلج  کی  رد  رگاو  دننک . تبحص  رگیدکی  ابو  دننیبب  ار  رگیدکیو  دننیـشنب  يا  هسلج  رد  مزال  رادقم  هب  دنناوت 

نیفرط هدوارم  رتخد و  رـسپ و  ینفلت  هملاکم  هلأسم 653 . دنریگب . میمصت  سپـس  و  دننک ، تبحـص  دننیـشنب و  مه  اب  هسلج  دنچ  رد  دنناوت 
دنتـسه یناکم  رد  درم  نز و  رگا  هلأسم 654 . دراد . ترورـض  جاودزا  رد  قیقحت  يارب  هک  يرادـقم  هب  رگم  تسین ; زیاـج  یتسود  تهج 

یم رکف  رگا  یتح  هّیبنجا ، اـب  تولخ  و  دوش . یم  بوسحم  هّیبـنجا  اـب  تولخ  دـنک ، یمن  دـمآ  تفر و  هحفـص 167  سک  چیه  ًالومعم  هک 
، دناوخ یم  سرد  سکعلاب  ایو  رتخد ، يوجشناد  يا  هّدع  نیب  رد  يرسپ  يوجشناد  هاگ  هلأسم 655 . تسا . مارح  دنتفا  یمن  مارح  هب  دننک 

یلو درادن ; یلاکـشا  دوش  یمن  یمارح  راک  بجوم  رگا  دوش  یم  رّرـضتم  دـهدن  همادا  ار  لیـصحت  طیارـش  نیا  اب  رگا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
ندینش هلأسم 656 . دننک . میظنت  نارتخد  نارسپ و  یلیصحت  زکارم  نتخاسادج  يارب  يا  همانرب  یمالسا  ياهروشک  نیلوؤسم  تسا  راوازس 

ار دوخ  يادص  نحل  دیابن  نز  یلو  درادن ; یلاکـشا  دوشن  هانگ  ماجنا  ببـس  دشابن و  تّذـل  دـصق  هب  هک  یتروص  رد  مرحمان ، نز  يادـص 
هجوتم رگا  دننک  یم  گنهآ  اب  یناوخ  هضور  ای  یحادـم  هنانز  سلاجم  رد  هک  ییاهمناخ  هلأسم 657 . دشاب . زیگنا  سوه  هک  دنک  يروط 

ای دنک و  رت  هتسهآ  ار  دوخ  يادص  اطایتحا ، تسا  مزال  دونـش  یم  ار  اهنآ  يادص  دنمهف  یم  ار  دب  بوخ و  هک  ییاه  هچب  ای  درم  هک  دنوش 
مارح رد  عوقو  فوخ  ای  تذل  دصق  اب  دناوت  یمن  مرحمان  درم  دـناوخب ، نآرق  توص  اب  نز  رگا  هلأسم 658 . دناوخب . توص  رب  هیکت  نودب 

. دنک یمن  یقرف  راون  ریغ  راون و  نیب  دهد و  شوگ  نآ  هب 
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سکع

تروص و زا  ریغ  وا  ندب  هب  هک  دوش  روبجم  نتـشادرب  سکع  يارب  رگا  یلو  تسین  مارح  مرحمان  نز  زا  درم  نتـشادرب  سکع  هلأسم 659 .
هب دیابن  دشاب  یعرـش  باجح  هب  دـیقم  نز  نآ  و  دسانـشب ، ار  یمرحمان  نز  رگا  تسا و  مارح  دـنزب  وا  ندـب  هب  تسد  ای  دـنک  هاگن  اهتـسد 

دـسرتن هک  یتروص  رد  تّذل  دصق  نودب  ناملـسم ، ریغ  باجح  نودب  نانز  سکع  ندید  هلأسم 660 . دنک . هاگن  وا  باجح  نودـب  سکع 
هلأسم 661. دنکن . هاگن  هجو  چیه  هب  دنناشوپ  یم  ًالومعم  مکش  نار و  لثم  هک  ار  ییاهاج  طایتحا  ربانب  و  درادن . لاکشا  دتفیب  مارح  هب  هک 
وا راک  دهد ، رارق  نامرحمان  رایتخا  رد  ار  اهسکع  هک  دشاب  نآ  يارب  راک  نیا  رگا  اما  درادن ، لاکشا  نانز  هلیسو  هب  نانز  زا  نتفرگ  سکع 
زا دـیاب  تسین و  زیاج  دوش ، یم  شا  هداوناخ  ای  ناسنا  دوخ  داـسف  بجوم  هک  لذـتبم ، ياـهملیف  هب  ندرک  هاـگن  هلأـسم 662 . تسا .  مارح 
هب هاگن  هلأسم 664 . دشاب . یم  مارح  ناملـسم  ریغ  ولو  نارگانـش  هب  تذـل  دـصق  هب  هاگن  هلأـسم 663 . درک . يراددوخ  نآ  هب  ندرک  هاـگن 
هب ندرک  هاـگن  زین  تسینزیاـج و  دـشاب  هتـشاد  مارح  هب  نداـتفا  فوـخ  هک  هحفـص 169  یتروص  رد  نایرع  ياهندـب  اب  یجراـخ  ياـهملیف 

 . دشاب هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  تذل  دصق  هچ  تسا  مارح  اقلطم  دوش  یم  هدناشوپ  الومعم  هک  ییاهاج 

درم نز و  طالتخا 

دراو دـناوت  یمن  مه  يرگید  تسین و  اـجنآ  رد  یـسک  هک  یتولخ  ّلـحم  رد  مرحماـن  نز  درم و  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هلأسم 665 .
، نز دـیتاسا  مه  درم و  دـیتاسا  مـه  هـک  یئاهـسالک  رد  هلأسم 666 . دراد . لاکـشا  اهنآ  زاـمن  دـنناوخب  زاـمن  اـجنآ  رد  رگا  دـننامن ; دوش ،
هجو و دروم  رد  دـشابن ـ  دولآ  سوه  هاگن  هک  یتروص  رد  سکعلاـب -  نز و  داتـسا  هب  درم  نایوجـشناد  ندرک  هاـگن  دـننک ، یم  سیردـت 

. درادن یلاکشا  نیّفک 

نز ریش  ندروخ 

داجیا سکع  رب  نز و  ناگتسب  اب  رهوش  تیمرحم  رد  یلاکشا  دروخب  ار  شنز  ریش  يدرم  رگا  تسین و  مارح  نز  ریـش  ندروخ  هلأسم 667.
 . دوش یمن 

ندش دترم 

یم مالـسا  نید  ءزج  ناناملـسم  هک  ار  یمکح  ینعی  نید  يرورـض  مکح  ای  دوش ، داعم  ای  ربمغیپ  ای  ادـخ  رکنم  هک  یناملـسم  هلأسم 668 .
. تسا دـترم  ددرگرب ، ربمغیپ  ای  ادـخ  راکنا  هب  مکح ; نآ  ندـش  رکنم  هک  یتروص  رد  دـنک ، راکنا  هزور  زاـمن و  ندوب  بجاو  لـثم  دـنناد 

یم لطاب  وا  دقع  دوش ; دـترم  دـش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  يروط  هب  دـنک ، یکیدزن  وا  اب  شرهوش  هک  نآ  زا  شیپ  نز  رگا  هلأسم 669 .
هدیس رگا  لاس و  تصش  تسا  هدیـس  رگا  ینعی  دشاب  هسئای  یلو  دوش  دترم  یکیدزن  زا  دعب  رگا  تسا  نینچمه  و  درادن . مه  هدع  ددرگ و 
سپ درادهگن ; هدع  دش  دهاوخ  هتفگ  قالط  ماکحا  رد  هک  يروتـسد  هب  دیاب  دـشابن ، هسئای  رگا  اما  دـشاب  هدـش  مامت  وا  لاس  هاجنپ  تسین 

. تسا لطاب  دقع  دنامب ، دترم  هدع  رخآ  ات  رگا  یقاب و  دقع  دوش  ناملسم  هدع  نیب  رد  رگا 

ثرا ماکحا 

، دالوا ندوبن  اب  تسا و  تیم  دالوا  ردام و  ردپ و  لوا : هتسد  دنتسه : هتسد  هس  دنرب ، یم  ثرا  یـشیوخ  هطـساو  هب  هک  یناسک  هلأسم 670 .
ثرا مود  هتـسد  تسه ، هتـسد  نیا  زا  رفن  کی  ات  درب و  یم  ثرا  تسا ، رتکیدزن  تیم  هب  هک  نانآ  مادک  ره  دنور  نیئاپ  هچ  ره  دالوا  دالوا 
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ندوبن اب  ردارب و  رهاوخ و  دور و  الاب  هچ  ره  يردام و  ای  دشاب  يردپ  هاوخ  هدـج ، دـج و  مود : هتـسد  هلأسم 671 . هحفص 171  دنرب . یمن 
. دنرب یمن  ثرا  موس  هتـسد  تسه ، هتـسد  نیا  زا  رفن  کی  ات  درب و  یم  ثرا  تسا  رتکیدزن  تیم  هب  مادـک  ره  ناشیا  دالوا  رهاوخ ، ردارب و 
اه و یئاد  اه و  همع  اهومع و  زا  رفن  کی  ات  دـنور و  نیئاپ  هچ  ره  نانآ  دـالوا  دور و  ـالاب  هچ  ره  هلاـخ  یئاد و  هّمع و  ومع و  موس : هتـسد 

اهنیا زا  ریغ  دشاب و  هتـشاد  يردام  ردپ و  يومع  رـسپ  يردپ و  يومع  تیم  رگا  یلو  دنرب  یمن  ثرا  نانآ  دالوا  دنا ، هدنز  تیم  ياه  هلاخ 
یئاد و همع و  ومع و  رگا  هلأسم 672 . درب . یمن  ثرا  يردپ  يومع  دسر و  یم  يردام  ردپ و  يومع  رـسپ  هب  ثرا  دشاب ، هتـشادن  یثراو 
، دنـشابن اهنیا  رگا  دنرب و  یم  ثرا  تیم  ردام  ردـپ و  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  دنـشابن ، نانآ  دالوا  دالوا  نانآ و  دالوا  تیم و  دوخ  هلاخ 
. دنرب یم  ثرا  ناشدالوا  دنشابن ، اهنیا  رگا  تیم و  هدج  دج و  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  دنشابن ، مه  اهنیا  رگا  دنرب و  یم  ثرا  ناشدالوا 

الاب رد  هک  ییاه  هتسد  ثرا  ماکحا  لیصفت  و  دنرب . یم  ثرا  رگیدکی  زا  دوش ، یم  هتفگ  ریز  رد  هک  یلیـصفت  هب  رهوش  نز و  هلأسم 673 .
لام همه  فصن  دشاب ، هتشادن  دالوا  دریمب و  ینز  رگا  هلأسم 674 . رهوش  نز و  ثرا  هحفص 172  تسا . دوجوم  هیلمع  هلاسر  رد  دش  رکذ 
هیقب رهوش و  ار  لام  همه  مراهچ  کی  دشاب ، هتـشاد  دالوا  رگید  رهوش  زا  ای  رهوش  نآ  زا  رگا  دنرب و  یم  رگید  هثرو  ار  هیقب  وا و  رهوش  ار 

یم رگید  هثرو  ار  هیقب  ویمئاد  نز  ار  وا  لام  مراـهچ  کـی  دـشاب ، هتـشادن  دـالوا  دریمب و  يدرم  رگا  هلأسم 675 . دـنرب . یم  رگید  هثرو  ار 
نیمز زا  اّما  و  دـنرب . یم  رگید  هثرو  ار  هیقب  و  نز ، ار  لوقنم  لاوما  متـشه  کی  دـشاب ، هتـشاد  دـالوا  يرگید  نز  نز و  نآ  زا  رگا  و  دـنرب .

تعارز غاب و  نیمز  زا  هک  نانچمه  درب ، یم  ثرا  تخرد  نامتخاس و  لثم  نآ  ینایعا  تمیق  زا  یلو  درب  یمن  ثرا  نآ  تمیق  ینوکـسم و 
یمن ثرا  نآ  نیع  زا  هک  ینایعا  ای  ینوکـسم  هناخ  دننام   ) درب یمن  ثرا  نآ  زا  هک  يزیچ  رد  دـهاوخب  نز  رگا  هلأسم 676 . درب . یم  ثرا 

ییاهزیچ رد  دیابن  دنا ; هدادن  ار  نز  مهـس  ات  هثرو  زینو  دریگب . هزاجا  رگید  هثرو  زا  دیاب  دـنک ، فرـصت  درب ) یم  ثرا  نآ  تمیق  زا  درب و 
رد دنـشورفب ، ار  اهنیا  نز ، مهـس  نداد  زا  شیپ  هچنانچ  و  دـننک . فرـصت  وا  هزاـجا  نودـب  درب ، یم  ثرا  اـهنآ  تمیق  اـی  نیع و  زا  نز  هک 

ار نآ  دننام  تخرد و  انب و  دنهاوخب  رگا  هلأسم 677 . تسا . لطاب  وا  مهس  هب  تبسن  هنرگو  حیحص  دهد ، هزاجا  ار  هلماعم  نز  هک  یتروص 
نز مهـس  دنراد و  شزرا  ردقچ  دنورب ، نیب  زا  ات  دننامب ، نیمز  رد  هراجا  نودب  اهنآ  رگا  هک  دننک  باسح  دیاب  هحفص 173  دنیامن ، تمیق 
رد هتفر ، راـک  هب  نآ  رد  هک  ییاـهزیچ  رجآ و  دراد و  ار  نیمز  مکح  نآ  دـننام  تاـنق و  بآ  يارجم  هلأسم 678 . دـنهدب . تمیق  نآ  زا  ار 

دالوا رگا  لام و  مراهچ  کی  دـشاب ; هتـشادن  دالوا  هچنانچ  دـشاب ، هتـشاد  نز  کـی  زا  شیب  تیم  رگا  هلأسم 679 . تسا . ناـمتخاس  مکح 
چیه اب  رهوش  هچرگا  دوش . یم  تمـسق  وا  يدقع  ياه  نز  نیب  يواسم  روط  هب  دـش ، هتفگ  هک  یحرـش  هب  لام  متـشه  کی  دـشاب ; هتـشاد 

یکیدزن وا  اب  هدرک و  دـقع  ار  ینز  هتفر ; ایند  زا  ضرم  نآ  هب  هک  یـضرم  رد  رگا  یلو  دـشاب ; هدرکن  یکیدزن  نانآ  ضعب  ای  نانآ  زا  کی 
يرامیب نامه  هب  دـنک و  رهوش  يراـمیب ، لاـح  رد  نز  رگا  هلأـسم 680 . درادـن . مه  رهم  قـح  درب و  یمن  ثرا  وا  زا  نز  نآ  تـسا ، هدرکن 

، دش هتفگ  قالط  ماکحا  رد  هک  یبیترت  هب  ار  نز  رگا  هلأسم 681 . درب . یم  ثرا  وا  زا  دشاب ، هدرکن  یکیدزن  وا  اب  هچرگا  شرهوش  دریمب ،
یلو درب . یم  ثرا  وا  زا  نز  دریمب ، نز  هدع  نیب  رد  رهوش  رگا  زین  و  درب . یم  ثرا  وا  زا  رهوش  دریمب ، هدع  نیب  رد  دنهدب و  یعجر  قالط 
لاح رد  رهوش  رگا  هلأسم 682 . درب . یمن  ثرا  وا  زا  يرگید  دریمب ، نانآ  زا  یکی  نئاب  قالط  هدع  رد  ای  یعجر  هدع  نتـشذگ  زادـعب  رگا 

تدم نیا  رد  هک  نآ  لوا  درب : یم  ثرا  وا  زا  طرش  هس  اب  نز  دریمب ، یلاله  لام  هدزاود  نتشذگ  زا  شیپ  دهد و  قالط  ار  شلایع  ضرم ،
قالط ار  نز  ضرم  نآ  رد  هک  یضرم  رد  رهوش  موس  دشابن . نز  تیاضر  ای  اضاقت و  هب  قالط  مود  هحفص 174  دشاب . هدرکن  رگید  رهوش 
ثرا وا  زا  نز  دورب ، ایند  زا  يرگید  تهج  هب  دوش و  بوخ  ضرم  نآ  زا  رگا  سپ  دریمب ، يرگید  تهج  هب  اـی  ضرم  نآ  هطـساو  هب  هداد ،
رهوش لام  ءزج  رهوش ، ندرم  زادعب  دشاب ، هدیشوپ  ار  نآ  نز  هچرگا  هتفرگ  دوخ  نز  ندیشوپ  يارب  درم  هک  یـسابل  هلأسم 683 . درب . یمن 

وا نز  ود  زا  ًالثم  دشاب . یکی  زا  شیب  تیم  گرزب  رسپ  رگا  هلأسم 684 . ثرا  هقّرفتم  لئاسم  دشاب . هدرک  کیلمت  وا  هب  هک  نیا  رگم  تسا 
. دـننک تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  ار  تیم  ریـشمش  رتشگنا و  نآرق و  سابل و  دـیاب  دـشاب ، هدـمآ  ایند  هب  رـسپ  ود  تقو  کی  رد 
وا هقبط  رد  و  تسا ، ردام  مکـش  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  يا  هچب  تیم  هک  یتروص  رد  دـننک ، میـسقت  ار  ثرا  دـنهاوخب  هاـگ  ره  هلأسم 685 .
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مهـس درب .ـ  یم  ثرا  دیایب ، ایند  هب  هدنز  رگا  هک  تسا ـ ، مکـش  رد  هک  يا  هچب  يارب  دشاب . ردام  ردـپ و  دالوا و  دـننام  مه  يرگید  ثراو 
ار رـسپ  هس  مهـس  دشاب ، هلماح  هچب  هس  هب  نز  هک  دنهدب  لامتحا  ًالثم  تسا ، رتشیب  دنهدب  لامتحا  رگا  یلو  دنراذگ . یم  رانک  ار  رـسپ  ود 

. دننک یم  میسقت  ناشدوخ  نیب  هثرو  ار  يدایز  هدمآ ; ایند  هب  رتخد  کی  ای  رسپ  کی  ًالثم  هچنانچ  و  دنراذگ . یم  رانک 

دهع رذن و  ماکحا 

هغیـص دیاب  رذن  رد  هلأسم 687 . دـهد . رارق  مزـال  دوخ  رب  ار  نآ  كرت  اـی  يزیچ  ماـجنا  ادـخ  يارب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  رذـن  هلأسم 686 .
هب یغلبم  هک  تسا  نم  رب  ادخ  يارب  دوش ، بوخ  نم  ضیرم  هچنانچ  دیوگب  رگا  سپ  دنناوخب  یبرع  هب  ار  نآ  تسین  مزال  دوش و  هدـناوخ 
اب دروم  نینچ  رد  رگا  تسین و  حیحـص  دشاب  یفانم  رهوش  قوقح  اب  هک  یتروص  رد  نز  رذن  هلأسم 688 . تسا . حیحص  وا  رذن  مهدب  ریقف 

رهوش دیـس  هب  ار  دوخ  رتخد  هک  دنک  رذـن  ردام  ای  ردـپ  رگا  هلأسم 689 . دـنک . تعنامم  نآ  ماجنا  زا  دـناوت  یمن  رهوش  درک ، رذـن  وا  نذا 
نانآ يارب  یفیلکت  دشن ، یضار  رگا  و  دنک . رهوش  دیس  هب  هک  دنیامن  یـضار  ار  وا  تسا  مزال  دیـسر  فیلکت  هب  رتخد  هک  نآ  زا  دعب  دهد 

ربخ ردپ  هب  هک  نیا  نودب  دنک  يرذن  دنزرف  هاگره  و  دریگب . هزاجا  شردپ  زا  دهع  رذـن و  رد  تسین  بجاو  دـنزرف  رب  هلأسم 690 . تسین .
دازآ هدنب  کی  ینعی  دهدب  هرافک  دیاب  دنکن ، لمع  دوخ  رذـن  هب  رایتخا  يور  زا  ناسنا  رگا  هلأسم 691 . دنک . لمع  رذن  نآ  هب  دیاب  دـهد ،

هدناوخ هغیص  دیاب  رذن  لثم  مه  دهع  رد  هلأسم 692 . هحفص 176  دریگب . هزور  مه  رس  تشپ  هام  ود  ای  دهد  ماعط  ریقف  تصـش  هب  ای  دنک 
، دنکن لمع  دوخ  دهع  هب  رگا  هلأسم 693 . دشابن . نآ  ماجنا  زا  رتهب  نآ  كرت  دیاب  و  دهد ، ماجنا  دـنک  یم  دـهع  هک  ار  يراک  زین  و  دوش ،

. دنک دازآ  هدنب  کی  ای  دریگب ، هزور  هام  ود  ای  دنک ، ریس  ار  ریقف  تصش  ینعی  دهدب  هرافک  دیاب 

ندروخ مسق  ماکحا 

هچنانچ دـنکن ، لامعتـسا  دود  ای  دریگب ، هزور  هک  دروخب  مسق  ًالثم  دـنک  كرت  ای  دـهد  ماجنا  ار  يراـک  هک  دروخب  مسق  رگا  هلأسم 694 .
هس دیاب  دناوتن  ار  اهنیا  رگا  دناشوپب و  ارنانآ  ای  دنک ، ریـس  ار  ریقف  هد  ای  دنک ، دازآ  هدنب  کی  ینعی  دهدب ، هرافک  دیاب  دنک ; تفلاخم  ًادمع 

ياپ دوخ  مسق  رب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دروخب ، مسق  رهوش  هزاجا  نودب  نز  و  ردپ ، هزاجا  نودب  دنزرف  رگا  هلأسم 695 . دریگب . هزور  زور 
ندروخ مسق  دشاب  تسار  وا  فرح  رگا  دروخ ، یم  مسق  هک  یـسک  هلأسم 696 . دننک . یهن  نآ  زا  مسق ، زا  سپ  هک  نیا  رگم  دنـشاب ، دنب 

یملاظ ّرش  زا  ار  يرگید  ناملـسم  ای  شدوخ  هکنیا  يارب  رگا  یلو  دشاب ، یم  گرزب  ناهانگ  زا  مارح و  دشاب  غورد  رگا  تسا و  هورکم  وا 
لئاسم رد  هک  تسا  یمـسق  زا  ریغ  ندروخ  مسق  روج  نیاو  دوش  یم  بجاو  یهاگ  هکلب  درادـن  لاکـشا  دروخب  غورد  مسق  دـهد ، تاـجن 

. دش هتفگ  شیپ 

هبه

زا هجوز  هک  نیا  رگم  تسا ; تشگزاـب  لـباق  تسا  یقاـب  هبه  لـصا  هک  یتروـص  رد  دـهد  یم  شرـسمه  هب  درم  هک  يا  هـبه  هلأسم 697 .
. دشاب یبسن  نادنواشیوخ 

ابر

زا دنزرف  ردپ و  نتفرگ  ابر  . 2 دنتسین . مالسا  هانپ  رد  هک  رفاک  زا  ناملسم  نتفرگ  ابر  . 1 تسین : مارح  نتفرگ  ابر  دروم  دنچ  رد  هلأسم 698 .
. رگیدکی زا  رهوش  نز و  نتفرگ  ابر  . 3 رگیدکی .
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لاف

تسا و مارح  دوش  یم  هداد  نآ  تباب  هک  یلوپ  تسین و  زاجم  اعرش  تناهک  عاونا  رگید  ینیب و  علاط  ینیب و  فک  يریگ ، لاف  هلأسم 699 .
( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  یتاقیقحت  یتامیلعت و  هسّسؤم  مق : نیملاعلا  ّبر  هّلل  دمحلا  نا  اناوعد  رخآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
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سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com
هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)

هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 
یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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