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 ( ششوپ و  یسانشهلبق ، یسانشتقو ،  ) زامن ماکحا 

باتک تاصخشم 

يدیحو دمحم  هدنروآدرگ  ششوپ  یسانشهلبق  یسانشتقو  زامن ، ماکحا  روآدیدپ :  مان  ناونع و  هدنروآدرگ  دمحم  يدیحو  هسانشرس : 
رد یشور   : ) تسورف نوگانوگ  يراذگهرامش  1 ج  يرهاظ :  تاصخشم  یمالسا 1366 . تاغیلبت  رتفد  هیملع  هزوح  مق  رشن :  تاصخـشم 
 : هرگنک يدـنب  هدر  زاـمن  عوـضوم :  دــلج . يور  زا  ناوـنع  تشادداـی :  لاـیر  400: اـهب کـباش :  ( 34 2 ؛ ماـکحا 1 ؛ ناـیب  يدنبهتـسد و 

م278-66 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/353 ییوید :  يدنب  هدر   1366 3 فلا BP186/و3

ممیت لسغ و  ، وضو لوا :  لصف 

هراشا

يوضو رد  یبیترت  يوضو  روتسد  یسامترا  يوضو   . 2 یبیترت ؛  يوضو   . 1 داد : ماجنا  ناوت  یم  تروص  ود  زا  یکی  هب  ار  اهوضو  ماـمت 
زا هناچ  رخآ  ات  دـیآ  یم  نوریب  رـس  يوم  هک  ییاج  زا  ینعی  وم ، هاگنتـسر  زا  تروص  نتـسش  لوا  بجاو  تسا :  بجاو  زیچ  راهچ  یبیترت 

لطاب وضو  دیوشن ، ار  رادقم  نیا  زا  يرصتخم  رگا  هک  دریگ  یم  رارق  تسـشو  طسو  تشگنا  نیب  هک  يرادقم  هب  نآ  ضرع  لوط و  فرط 
رادقم نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دیوشب و  مه  ار  نآ  فارطا  یمک  دیاب  هدش ،  هتـسش  الماک  رادقم  نیا  دـنک  نیقی  هکنآ  يارب  تسا و 

نیقی هکنآ  يارب  و  اهتشگنارس ، ات  جنرآ  زا  پچ ،  تسد  نآ  زا  دعب  تسار و  تسد  نتسش  مود  بجاو  دوش . هتسش  نییاپ  هب  الاب  زا  یتسیاب 
نییاپ هب  الاب  زا  یتسیاب  مه  ار  تمـسق  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دیوشب ؛ مه  ار  جنرآزا  رتالاب  یمک  دیاب  هتـسش ،  الماک  ار  جنرآ  دنک 

تمسق نیا  ياج  ره  تسار و  تسد  اب  تسا  یناشیپ  لباقم  نامه  هک   - رس تمسق  راهچ  زا  تمـسق  کی  ندرک  حسم  موس  بجاو  دیوشب .
تـشگنا کی  ضرع  زا  هدش  حسم  ياج  بجاو  طایتحا  ربانب  دـنیامرف : یم  هر )   ) ماما ترـضح  تسا ؛  یفاک  دـنک  حـسم  هزادـنا  ره  هب  ار 

هتـسب تشگنا  هس  يانهپ  هزادنا  هب  انهپ  زا  تشگنا و  کی  يزارد  هزادـنا  هب  ازارد  زا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچ  رگا  دـشابن ؛ رتمک 
هک یناسک  اما  تسا و  حیحص  مه  رس  ولج  يوم  رب  هکلب  دشاب ، نآ  تسوپ  رب  تسین  مزال  رس  حسم  هک  تشاد  هجوتدیاب  هتبلا  دیامن . حسم 

بجاو دنیامن . حسم  ار  رـس  تسوپ  ای  اهوم  خیب  دیاب  دوش  یم  جراخ  حسم  دـح  زا  دـننک  هناش  رگا  هک  تسا  دـنلب  يدـح  هب  ناشرـس  يوم 
یلو  ، لصفم ات  اهتـشگنا  زا  یکی  رـس  زا  پچ ،  تسد  اب  پچ  ياپ  دـعب  تسار و  تسد  اب  تسار  ياپ  لوا  ، اهاپ يور  ندرک  حـسم  مراهچ 
یم تیافک  دـشاب ، هزادـنا  ره  هب  ضرع  تهج  زا  اما  لوط و  رظن  زا  نیا  دـنهد ، یم  هزاجا  مه  ار  اـهاپ  یگدـمآرب  اـت  هر )   ) ماـما ترـضح 

 . تساپ يور  مامت  حسم  نآ  زا  رتهب  هتـسب و  تشگنا  هس  هزادنا  هب  تسا  رتهب  یلو  دشاب ؛ کچوک  تشگنا  ضرع  هزادـنا  هب  هچ  رگا  ، دـنک
ات 253  249 . 624 . 524 . 324 هلاسم 723 . لئاسملا ،  حیضوت  ص 23 ؛ هلیسولاریرحت ج 1 ، هلاسم 49 ؛ ءوضولا ، لاعفا  یف  یقثولا ،  ةورع 

یبیترت يوضو  صوصخم  لئاسم 

اهنآ رب  یمک  بآ  تسد ،  ندیشک  هطـساوب  هک  دشاب  يردق  هب  تسد  يرت  هچنانچ  ، دشکب اهتـسد  تروص و  هب  دنک و  رت  ار  تسد  رگا  - 1
بآ دارم  ، دشاب نییاپ  هب  الاب  زا  اهتـسد  تروص و  نتـسش  هک  دش  هتفگ  هکنیا  هلاسم 244 2 -  ، لئاسملا حیـضوت  تسا .  یفاک  ، دوش يراج 

اب یلو   - دزیرب وم  هاگنتـسر  زا  رت  نییاپ  ار  بآ  یـسک  رگا  نیاربانب  ، دزیرب وم  هاگنتـسر  زا  الثم  مه  ار  بآ  یتسیاب  اـمتح  هک  تسین  نتخیر 
مزال وضو  رد  تروص  نتـسش  هلاسم 44 3 - وضو ، ماکحا   ، یقثولا ةورع  درادـن . یعناـم  دـنک  عورـش  وم  هاگنتـسر  زا  ار  نتـسش  رت  تسد 

. دریگ تروص  تسار  تسد  اب  امتح  هک  تسین 
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یسامترا يوضو  روتسد 

يوضو رد  هک  تساهتسد  تروص و  رد  یبیترت  يوضو  اب  شقرف  اهتنم  دراد  بجاو  زیچ  راهچ  یبیترت  يوضو  دننام  مه  یـسامترا  يوضو 
وـضو تین  هب  نییاپ  هب  الاب  زا  یتسیاب  اهتـسد  تروص و  یـسامترا  يوضو  رد  یلو  ، دـش یم  هتـسش  وضو  تین  هب  اهتـسد  تروص و  یبیترت 

يوضو رد  یلکشم  هلاسم 261  لـئاسملا ،  حیـضوت  دوش . هدروآ  نوریب  بآ  زا  نییاـپ  هب  ـالاب  زا  وضو  تین  هب  اـی  هدـش و  هدرب  ورف  بآرد 
وـضو تین  بآ  رد  اضعا  ندرب  ورف  ماگنه  رد  یتسیاـب  اـمتح  هک  دـنلئاق  ناـیاقآ  زا  یـضعب  یـسامترا  يوضو  رد  نآ  لـح  هار  یـسامترا و 

نیا دوش و  داجیا  دیاب  هک  تسا  يزیچ  نتسش  نوچ  دنک ؛ یمن  نتسش  قدص  نیا  دوش ، تین  ندروآ  نوریب  ماگنه  رد  طقف  رگا  نوچ  ، دوش
تقو رد  هتشادن و  وضو  تین  صخش  نیا  بآ  رد  ندرب  ورف  تقو  رد  هک  تسا  نیا  مه  ضرف  هدش و  داجیا  بآ  رد  البق  اضعا  ندرب  ورف  اب 

اـضعا ندرب  ورف  ماگنه  رد  امتح  یتسیاب  : دنیامرف یم  اذل  دنک ، یمن  نتـسش  قدص  اذل  تسا ،  یلبق  داجیا  نامه  ياقبا  نوچ  ندروآ  نوریب 
نوریب ماـگنه  ، دوش یم  ماـمت  نتـسش  ار ، وضع  ماـمت  بآ  نتفرگارف  بآ و  رد  ندرب  ورف  اـب  نوچ  دوشب و  یـسامترا  يوـضو  تین  بآ  رد 
تـسد مامت  یتسیاب  دنیامرف  یم  اهحـسم  يارب  نایاقآ  زا  هتـسد  نیا  دوش . یم  بوسحم  جراخ  بآ  دـسر  یم  تسد  هب  هک  ییاهبآ  ندروآ 

رد مه  : دنیامرف یم  هر )   ) ماما ترـضح  اما  دـنکن ، ادـیپ  ققحت  جراخ  بآ  اب  اهحـسم  ات  داد  یبیترت  يوضو  امتح  ار  نآ  زا  یـضعب  ای  پچ 
نوریب ماگنه  رد  رگا  ناشیا  شیامرف  قبط  الاح   ، ندروآ نوریب  ماـگنه  رد  مه  درک و  وضو  تین  دوش  یم  بآ  رد  اـضعا  ندرب  ورف  ماـگنه 

بآ اب  مه  اهحـسم  میهاوخب  دوش و  وضو  تین  ندرب  ورف  ماگنه  رد  رگا  اما  دـیآ ، یمن  شیپ  لاکـشااهحسم  يارب  دوش ، وضو  تین  ندروآ 
زا هتـسد  نآ  هک  هنوگ  نامه   - میهدـب یبیترت  يوضو  ار  نآ  زا  یـضعب  ای  پچ  تسد  مامت  هک  تسا  نیا  شلح  هار  دریگن  تروص  جراـخ 

هئارا مه  يرگید  لح  هار  یـسامترا  يوضو  حرـش  رد  کسمتـسم )   ) یقثولا ةورع  حرـش  رد  میکح  ياقآ  موحرم  دـندوب و  هدومرف  نایاقآ 
رد هک  تفگ  میهاوخ  نوچ  ؛ دشاب هتـشاد  مود  نتـسش  تین  ندروآ  نوریب  ماگنه  رد  لوا و  نتـسش  تین  ندرب  ورف  ماگنه  رد  هک  دـنهد  یم 

مارح موس  نتـسش  و  بحتـسم ،  نارگید  ياوتف  قبط  و  زیاج ، هر )   ) ماما ترـضح  شیاـمرف  قبط  مود  نتـسش  و  بجاو ،  لوا  نتـسش  وضو 
یقثولا ةورع  دنک . یم  قیبطت  دنناد  یم  زیاج  مه  ندروآ  نوریب  ماگنه  هک  مه  هر )   ) ماما ترـضح  يانبم  قبط  ناشیا  شیامرف  نیا  تسا و 

ص 357 ج 2 ، کسمتسم ،  ص 119 ؛ حیقنتلا ج 5 ، هلاسم 21 ؛ وضو ، لاعفا  ، 

یسامترا يوضو  صوصخم  لئاسم 

دناوت یم  مه  ار  وضع  کی  یتح  درادـن و  لاکـشا  دـهد ، ماجنا  یـسامترا  ریغ  ار  یـضعب  یـسامترا و  ار  اضعا  زا  یـضعب  يوضو  رگا  - 1
رد هلاسم 263 2 - لئاسملا ،  حیضوت  دهد . وضو  یبیترت  ار  هیقب  یـسامترا و  ار  تسد  دنب  ات  جنرآ  زا  ، الثم دهد ؛ وضو  یـسامترا  یبیترت و 

دصق درب ، یم  ورف  بآ  رد  ار  اهتسد  تروص و  هک  یتقو  رگا  سپ  دوش ؛ هتسش  نییاپ  هب  الاب  زا  اهتسد  تروص و  دیاب  مه  یسامترا  يوضو 
وـضو دـصق  بآ  زا  ندروآ  نوریب  عقوم  رگا  درب و  ورف  بآ  رد  جـنرآ  فرط  زا  ار  اهتـسد  یناشیپ و  فرط  زا  ار  تروص  دـیاب  ، دـنک وضو 

هلاسم 262 لئاسملا ،  حیضوت  دروآ . نوریب  جنرآ  فرط  زا  ار  اهتسد  یناشیپ و  فرط  زا  ار  تروص  دیاب  دنک ،

یسامترا یبیترت و  يوضو  كرتشم  لئاسم 

اب رگا  دشاب و  یم  مارح  نآ  زا  رتشیب  موس و  هبترم  رد  زیاج و  مود  راب  يارب  بجاو و  لوا  راب  يارب  اهتـسد  تروص و  نتـسش  وضو ، رد  - 1
. دنکن دـصق  ای  ار  هبترم  کی  دـنکب  دـصق  هچ  دوش  یم  باسح  هبترم  کی  ، دزیرب وضو  دـصق  هب  دوش و  هتـسش  وضع  مامت  بآ  تشم  کی 

ینعی نتـسش  ندیـشک ؟  تسد  اـی  تسا  نـتخیر  بآ  دارم  اـیآ  تـسیچ ؟  نتـسش  زا  دارم  فـلا )  حیـضوت  هلاسم 248  لـئاسملا ،  حیـضوت 
نیاربانب تسین .  بجاو  وضو  رد  ندیـشک  تسد  یتح  تسین و  نتخیر  بآ  ای  ندیـشک و  تسد  دارم  وضو و  وضع  مامت  هب  بآ  ندـناسر 
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تـسد تسا ،  هتفرگ  ار  شتـسد  ياج  همه  بآ  هک  دـنک  نیقی  دزیرب و  بآ  اهتـسد  يور  نییاـپ  هب  ـالاب  زا  رگید  هلیـسو  اـی  هباـتفآ  اـب  رگا 
دزیرب وضو  دصق  هب  دوش و  هتسش  وضع  مامت  بآ  تشم  کی  اب  رگا  : )) دنا هدومرف  هلاسم  نیا  رد  ماما  ترضح  ب )  تسین .  مزال  ندیشک 
نتـسش مادک  هکنیا  : )) دنا هدومرف  هلاسم  نیمه  رد  نارگید  اما  دنکن .)) دصق  ای  دنکب  دـصق  ار  هبترم  کی  هچ  دوش  یم  باسح  هبترم  کی 

هب بآ  هبترم  هد  ـالثم  لوا  هبترم  نتـسش  دـصق  هب  رگا  سپ  دریگ ؛ یم  وـضو  هک  تسا  یـسک  دـصق  هب  طوـبرم  تسا  موـس  اـی  مود  اـی  لوا 
هبترم دزیرب ، بآ  هبترم  هس  دیوشب  هبترم  هس  هکنیا  دـصق  هب  رگا  دوش و  یم  باسح  لوا  نتـسش  اهنآ  همه  درادـن و  لاکـشا  ، دزیرب تروص 

نیا هلاـسم  نیا  ندـش  حـضاو  رتهب  يارب  دـنراد و  یقیقد  رایـسب  قرف  هلاـسم  ود  نیا  تسیچ ؟  هلاـسم  ود  نیا  قرف  تسا .))  مارح  نآ  موس 
يارب هن  ، دزیرب وضو  تین  هب  ار  بآ  نیا  هکنیا  یکی  دنناد  یم  طرش  ار  تین  دصقات و  ود  وضو  رد  نتسش  رد  نارگید  هک  مییوگ  یم  نینچ 

: دـنیامرف یم  هتـسناد و  یفاک  ار  لوا  تین  نامه  ماما  ترـضح  یلو  دزیر ، یم  مدـنچ  نتـسش  تین  هب  ار  بآ  نیا  هکنیا  رگید  رگید و  زیچ 
نتـسش تین  هب  دشاب  هتـشاد  میمـصت  یـسک  رگا  هک  تروص  نیا  هب  دراد  مه  یلمع  رثا  قرف  نیا  دوش و  یم  ققحم  دوخ  هب  دوخ  مود  تین 

ود دـناوت  یم  نارگید  ياوتف  هب  اجنیا  رد  دریگب ، بآ  ار  شتروص  مامت  موس  تشم  نتخیر  اب  دزیرب و  شتروص  يور  بآ  تشم  جـنپ  لوا 
دوخ هبدوخ  تشم  ود  نآ  هدـش و  مامت  لوا  نتـسش  ماـما  ترـضح  شیاـمرف  هب  یلو  دزیرب ، لوا  نتـسش  تین  ناـمه  هب  مه  ار  رگید  تشم 
هبترم : )) دنا هدومرف  رگید  نایاقآ  یلو  زیاج )) مود  هبترم  : )) دنا هدومرف  مود  نتسش  هرابرد  ماما  ترـضح  ج )  دور . یم  مود  نتـسش  غارس 
هکنیا اب  زاوج ؛ - 3 بابحتسا ؛  - 2 تمرح ؛  - 1 تسا :  لوق  هس  مود  نتسش  هراب  رد  تسیچ ؟  مه  اب  ود  نیا  قرف  تسا ،  بحتـسم ))  مود 
هدوبن نشور  ناـشیا  رب  بابحتـسا  لـیلد  نوچ  اـما  تسین و  مارح  ینعی  تسا  زیاـج  دـنا : هدومرف  ماـما  ترـضح  هکنیا  تسا و  رتهب  شکرت 

کی یتح  هکلب  ، دشاب رتهب  دوش  هتـسش  هبترم  کی  اهتـسد  تروص و  هک  تسیندیعب  دـنیامرف : یم  ناشیا  دـنا و  هدادـن  بابحتـسا  هب  ياوتف  ،
تابحتـسم یقثولا ،  ةورع  تسا .  هدوب  مدرم  فعـض  رطاخ  هب  هدـش ،  هدرمـش  زیاـج  عیرـشت و  مود  نتـسش  هکنیا  دوش و  هتخیر  بآ  هبترم 

لطاـب مه  ار  وضو  تمرح  نیا  اـیآ  تسا ،  مارح ))  موس  هبترم  : )) دـنا هدومرف  هکنیا  ص 266 د ) ج 2 ،  ، مالکلا رهاوج   (، عساـتلا  ) ءوضولا
لاح هتفگ و  نید  هک  دـیوشب  راب  هس  دـصق  نیا  هب  هک  یتروص  رد  ـالثم - : ، دوش یم  وضو  نـالطب  بجوم  دراوم  زا  یـضعب  رد  دـنک ؟ یم 
. - ددرگ یم  وضو  نالطب  بجوم  مه  مارح و  مه  هک  تسا  تعدب  عیرـشت و  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدومرفن  ار  يزیچ  نینچ  نید  هکنآ 
دوش یم  ادیپ  لاکشا  شیاهاپ  حسم  يارب  تقو  نآ  تسین ،  وضو  بآ  ءزج  موس  هعفد  بآ  نوچ  هک  دیوشب  هبترم  هس  ار  پچ  تسد  هکنیا 

لوا و نتسش  نیمه  هب  طوبرم  مه  نآ   ، تسا یبابحتـسا  لمع  کی  رد  طقف  درم  نز و  يوضو  قرف  - 2 ددرگ . یم  حسم  جراخ  بآ  اب  هک 
ار اهتسد  هتخیر و  تسد  تشپ  زا  ار  لوا  بآ  اهتـسد  نتـسش  رد  تسا  بحتـسم  اهدرم  رب  هک  نایب  نیا  هب  دش  هتفگ  لبق  هلاسم  رد  هک  مود 
-3 ءوضولا . تابحتسم  یف   ، یقثولا ةورع  اهدرم . سکع  هب  اهنز  اما  دننک و  عورش  تسد  لخاد  زا  ار  مود  نتـسش  یلو  دیوشب  نآ  يور  زا 
تسا و یفاک  وم  نتـسش  دشابن  ادیپ  رگا  دناسرب و  تسوپ  هب  ار  بآ  یتسیاب  دشاب  ادـیپ  وم  يال  زا  تروص  تسوپ  رگا  تروص  نتـسش  رد 
ار وم  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب   ، هن ای  تسادـیپ  وم  يال  زا  تروص  تسوپ  هک  دـنک  کش  رگا  اما  تسین و  مزـال  نآ  ریز  هب  بآ  ندـناسر 

نتسب تقو  رد  هک  مشچ  بل و  زا  يرادقم  ینیب و  لخاد  نتـسش  هلاسم 241 4 - لئاسملا ،  حیضوت  دناسرب . مه  تسوپ  هب  ار  بآ  هتـسش و 
زا يرادقم  تسا  بجاو   ، هدنامن یقاب  يزیچ  ، دوش هتـسش  دیاب  هک  ییاهاج  زا  دنک  نیقی  هکنآ  يارب  یلو  تسین ؛  بجاو  دوش ، یمن  هدـید 
هن ای  هتـسش  ار  رادـقم  نیا  هتفرگ  هک  ییاـهوضو  رد  دـنادن  رگا  ، دـیوشب ار  رادـقم  نیا  دـیاب  هتـسناد  یمن  هک  یـسک  دـیوشب و  مه  ار  اـهنآ 

یتسیاب تسا ،  نطاب  ءزج  ای  دوش  هتسش  دیاب  هک  تسا  ندب  رهاظ  ءزج  هک  دراد  کش  ار  ییاج  رگا  تسا و  حیحص  هدناوخ  هک  ییاهزامن  ،
ات ار  دوخ  ياهتسد  تروص  نتـسش  زا  شیپ  هک  یـسک  هلاسم 342 5 - لئاسملا ،  حیـضوت  هلاسم 32، ، وضو ماکحا  یقثولا ،  ةورع  دـیوشب .

هلاسم 247 لئاسملا ،  حیضوت  تسا .  لطاب  وا  يوضو  دیوشب ، ار  چم  ات  طقف  رگا  دیوشب و  ار  اهتشگنارس  ات  دیاب  وضو  عقوم  رد  هتـسش  چم 
دوش یم  هدافتسا  وضو  يارب  هک  یبآ  دیاب  یلو  دنـشاب ، کشخ  نتفرگ  وضو  زا  لبق  اهتـسد  تروص و  هک  تسین  مزال  وضو  ماگنه  رد  - 6
يدح هب  مک  تبوطر  یلو  دشاب ، کشخ  یتسیاب  رس  حسم  ياج  اما  تسا و  حیحـص  وضو  دنـشاب ، رت  رگا  هکلب  ، دنک ادیپ  هبلغ  يرت  نآ  رب 
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رد نتفرگ  وضو  هلاسم 256 7 - لئاسملا ،  حیـضوت  درادن . لاکـشا  تسا ،  حسم  زا  تبوطر  نیا  دیوگب  دید  حسم  زا  دـعب  یـسک  رگا  هک 
رد دشاب و  وضو  بآ  مه  اهنآ  هک  دنک  تین  دزیر ، یم  شیاهتسد  تروص و  يور  هچنآ  هک  یطرش  هب  درادن ، لاکشا  ناراب  ندیراب  ماگنه 
رت مه  شحـسم  ياج  ودنک  حـسم  دـهاوخ  یم  هک  يرادـقم  نامه  هتبلا   - دریگن ار  شیاهتـسد  فک  بآ  نآ  دـشاب  بظاوم  اهحـسم  تقو 

لطاب وضو  دشکب ، نآ  هب  ار  اپ  ای  رس  درادهگن و  ار  تسد  رگا  دشکب و  نآ  يور  ار  تسد  دیاب  اهاپ ، يور  رس و  حسم  رد  - 8 دشاب . هدشن 
يارب رگا  هلاسم 255 9 - لئاسملا ،  حیضوت  درادن . لاکشا  دنک  تکرح  يرصتخم  اپ  ای  رس  دشک  یم  ار  تسد  هک  یعقوم  رگا  یلو  ؛  تسا

دریگب و تبوطروضو  رگید  ياضعا  زا  دیاب  هکلب  دنک ، رت  جراخ  بآ  هب  ار  تسد  دناوت  یمن  دشاب ، هدنامن  تسد  فک  رد  یتبوطر  حـسم 
حـسم يارب  دنک و  حسم  تبوطر  نامه  اب  ار  رـس  دناوت  یم  ، دشاب رـس  حسم  هزادنا  هب  طقف  تسد  فک  تبوطر  رگا  دیامن و  حسم  نآ  اب  و 

وضو رگید و  ياضعا  زا  بآ  نتفرگ  رارطـضا  لاح  رد  رکذت : هلاسم 258  لئاسملا ،  حیـضوت  دریگب . تبوطر  وضو  رگید  ياضعا  زا  اهاپ 
یلو دنهد ، یمن  هزاجا  یـضعب  ولو  رایتخا  لاح  رد  اما  دـیدش ؛ داب  دـیدش و  بت  اوه و  یمرگ  دـننام  ، درادـن لاکـشا  املـسم  اهحـسم  يارب 

جراخ وضو  ياضعا  دـح  زا  هک  دـشاب  ییاج  زا  بآ  نآ  هک  یطرـش  هب  تروص  ود  ره  رد  اهتنم  تسا ،  زیاـج  دـنیامرف  یم  ماـما  ترـضح 
نآ ندوبن  یبصغ  بآ و  ندوب  كاپ  لثم  نآ  طیارـش  وضو و  ياـهراک  رد  هک  یـسک  هلاسم 25 10 - ، وضو ماکحا  یقثولا ،  ةورع  دـشابن .

هلاسم ص 33، ج 1 ،  ، هلیـسولا ریرحت  دراد . ار  کـش  مکح  مه  اـجنیا  رد  نظو  دـنکن ، اـنتعا  دوـخ  کـش  هب  دـیاب  دـنک ، یم  کـش  یلیخ 
هلاسم 299 لئاسملا ،  حیضوت  ،1

وضو طیارش 

 : مییامن یم  رکذ  اجنیا  رد  دراد  حیـضوت  هب  زاین  هک  ار  ییاهنآ  طرـش  هدزیـس  نیا  زا  اـم  هک  تسا  زیچ  هدزیـس  وضو  ندوب  حیحـص  طـیارش 
یمن قالطا  اهنآ  رب  بآ  مسا  الـصا  اهنآ  زا  هتـسد  کی  دـنا : هتـسد  ود  رب  تاعیام  یلک  روط  هب  دـشاب  قلطم  یتسیاـب  وضو  بآ  مود  طرش 

یم میسقت  مسق  ود  هب  دوخ  هتسد  نیا  هک  دوش  یم  قالطا  اهنآ  هب  بآ  هک  تسا  یتاعیام  رگید  هتسد  و  و ... هریش ،  تفن ،  ریش ، دننام  دوش 
؛ درک هفاضا  نآ  هب  مه  يرگید  زیچ  یتسیاب  هکلب  تسین  یفاک  اهنت  بآ ))   )) قالطا طـقف  نآ  رب  يراذـگ  ماـن  رد  هک  یمـسق  فلا )  دوش :
هک تسا  نآ  شمود  مسق  ب )  تسا .  هدش  طولخم  يزیچ  اب  هک  لگ  بآ  ای  دنا و  هدش  هتفرگ  يزیچ  زا  هک  بالگ  هناودنه و  بآ  دـننام 

قالطا مه  نآ  نودـب  هک  تسا  يروط  دوش  هداد  تبـسن  مه  يزیچ  هب  رگا  هک  تسا ،  یفاک  نآ  رب  بآ  مان  قـالطا  طـقف  يراذـگ  ماـن  رد 
زا هک  تسا  نآ  دریگ  یم  وضو  وا  اب  ناسنا  هک  یعیام  طرـش  دـنیامرف  یم  لاح  هاچ و .... بآ  ، اـیرد بآ  دـننام  تسا ؛  قداـص  نآ  رب  بآ 

حیقنتلا دنیوگن . بآ  وا  هب  افرع  هک  دشاب  هدش  طولخم  يزیچ  اب  هن  هدش و  هتفرگ  يزیچ  زا  هن  هک  یبآ  ینعی  دشاب ؛ قلطم )  بآ   ) مود مسق 
يزیچ اب  هک  یبآ  ندوب  فاضم  رایعم  هدـش  طولخم  يزیچ  اـب  هک  یبآ  ندوب  فاـضم  راـیعم  هلاسم 15  لئاسملا ،  حیـضوت  ج 2،ص 11  ، 

فک دولآ  لـگ  بآ  رد  رگا  دـنیوگ : یم  یـضعب  هکنیا  اـما  تسا و  فاـضم  دـننادب ، فاـضم  ار  یبآ  رگا  هک  تسا  فرع   ، هدـش طولخم 
تسا قلطم  تسین  مولعم  هک  یبآ  يروآدای 1 - تسین .  یحیحص  رایعم  تسا ،  فاضم  دوشن  هدید  رگا  تسین و  فاضم  دوش  هدید  تسد 

شقباس تلاـح  رگا  اـما  دراد و  ار  فاـضم  بآ  مکح  هدوب ،  فاـضم  رگا  دراد و  ار  قلطم  بآ  مکح  هدوب ،  قلطم  ـالبق  رگا   ، فاـضم اـی 
ج  ، هلیسولا ریرحت  دیامنب . مه  ممیت  هتفرگ و  وضو  بآ  نیا  اب  زامن  يارب  یتسیاب  درادن ، مه  يرگید  بآ  بآ ،  نیا  زا  ریغ  تسین و  نشور 

حابم دریگ  یم  وضو  نآ  رد  هک  ییاـضف  وضو و  بآ  موس  طرـش  دوش . هعجارم  لـئاسملا  حیـضوت  هلاسم 266  هب  هلاسم 3 2 - ص 52  ، 1
وـضو وا  رد  هک  ییاضف  ای  وضو و  ناکم  ندوب  حابم  هرابرد  یلو  ، دنناد یم  طرـش  ماما  ترـضح  ار  ندوبن  یبصغ  وضو  بآ  هرابرد  دـشاب .
ناسنا یتسیاب  وضو ، بآ  هرابرد  اما  تسا و  هدرک  یمارح  راک  بصغ  رد  شفرصت  رد  ولو  دنراد  بحتـسم  طایتحا  ناشیا  ، دوش یم  هتفرگ 

رگید تافرـصت  هتفرگ و  وضو  دوش  یمن  کـش  تروـص  رد  دـشاب و  هتـشاد  وا  تیاـضر  هب  ملع  تسا  يرگید  سک  لاـم  وـضو  بآ  رگا 
هناوید ریغص و  اهنآ  نایم  رد  ولو  هتفرگ  وضو  دوش  یم  ، دنا هدرکن  یهن  ناشنابحاص  هک  یمادام  ات  هک  اهتانق  گرزب و  ياهرهن  رد  الا  ، دومن
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رد اجنیا  رد  حابم  هملک  - 1 يروآدای :  هلاسم 13  ءوضولا ، طئارـش  یف  یقثولا ،  ةورع  هلاسم 7 و   62 ج 1،ص 52 ،  ، هلیسولاریرحت دشاب .
ای تمرح  ای  بوجو  مکح  مدع  هدارا  نآ  زا  دوش و  یم  هتفگ  حابم  مه  یهاگ  و  ندوبن ،  یبصغ  ینعی  هدش ،  لامعتسا  ندوب  یبصغ  لباقم 

قرف یبصغ  ياضف  اـب  یبصغ  ناـکم  - 2 دنک . یم  قرف  شتالامعتـسا  هک  یـسراف  رد  ریـش ))  )) هملک دننام  ؛ دوش یم  تهارک  ای  بابحتـسا 
لئاسملا حیضوت  هب  - 3 دـشاب . یبصغاضف  طقف  تسا  نکمم  یهاگ  دـشاب و  یبصغ  اضف  مهو  ناکم  مه  تسا  نکمم  یهاـگ  اریز  دـنراد ؛

زج يرگید  بآ  رگا  دشابن . هرقن  الط و  زا  نینچمه  دشاب و  حابم  وضو  بآ  فرظ  مجنپ  مراهچ و  طرـش  دوش . هعجارم  هلاسم 268 و270 
نوچ تسین و  وضو  هب  رومام  اجنیا  رد  نوچ   ، تسا لطاب  بآ  نآ  اب  وضو  ، درادـن تسا  هرقن  ـالط و  اـی  یبصغ و  فرظ  رد  هک  یبآ  ناـمه 

تـسا لطابوضو  درادرب ، بآ  تشم  اب  ای  دزیرب  بآ  فرظ  نآ  هلیـسو  هب   ، یبیترت ای  دریگب و  وضو  یـسامترا  هچ  اذل  ، درادـن رما  شیوضو 
يرگید فرظ  رد  ار  بآ  هکنیا  رگم  ؛ درادـن اقلطم  وضو  هب  رما  الـصا  اجنیا  رد  تسا و  یبصغ  فرظ  رد  فرـصت  تروص  ماـمت  رد  نوچ  ؛

ادیپ عنام  نودب  بآ  هک  الاح  یلو  هداد ،  ماجنا  مارح  راک  شفرصت  نیا  رد  ولو  اجنیا  رد  هک  دشاب  هتشادن  یعرش  عنام  فرظ  نآ  هک  دزیرب 
اذلو هدشن  طقاس  وضو  هب  رما  اجنآ  رد  دراد ، عنام  نودب  رگید  بآ  بآ ،  نیا  زا  ریغ  هک  مود  تروص  رد  اما  دیآ و  یم  وضو  هب  رما  درک ،
هدـش یهن  یفرظ  نینچ  رد  وضو  نوچ   ، تسا لـطاب  شیوضو  ، دریگب یـسامترا  يوضو  یبـصغ  فرظ  نیا  رد  دـهاوخب  رگا  دروـم  نیا  رد 

یلو هدرک ،  تیصعم  بصغ  رد  فرصت  رطاخ  هب  دراد  یم  رب  ار  بآ  هک  یتقو  رد  ولو  ، درادرب بآ  تشم  هلیسو  هب  دهاوخب  رگا  اما  تسا . 
. دروـخ یمن  شیوـضو  هـب  یهن  دوـش و  یم  هتــشادرب  بآ  زا  عناـم  فرظ  زا  نوریب  هـب  بآ  ندروآ  اـب  نوـچ  تـسا ؛  حیحــص  شیوـضو 

عقوم وضو  ياضعا  مشش  طرـش  دوش . هعجارم  لئاسملا  حیـضوت  لئاسم 247 و 275  هب  يروآداـی  هلاسم 8  ص 62  ج 1 ، هلیـسولاریرحت ، 
نداد وضو  زا  لبق  ار  وضع  ره  دوش  یم  هکلب  دشاب ، كاپ  ندب  ياضعا  مامت  تسین  مزال  وضو  زا  لبق  دـشاب . كاپ  ندرک  حـسم  نتـسش و 

رک و بآ  رد  ندرب  ورف  هب  ول  دـنک و  یمن  تیاـفک  ندرک  كاـپ  دـصق  هب  مه  تساـجن و  هلازا  دـصق  هب  مه  نتـسش  کـی  یلو  ، درک كاـپ 
یفاک دـیامن  وضو  تین  ندروآ  نوریب  ماگنه  رد  دـشاب و  هتـشاد  ار  وضع  نآ  تراهط  دـصق  ندرب  ورف  ماـگنه  رد  رگا  یلو  دـشاب ، يراـج 
مامت وضو  هچ  رگا  ، درادن لاکـشا  نآ  نتفرگ  وضو  زا  دـعب  يوضع  ندـش  سجن  اما  تسا و  یـسامترا  يوضو  وضو  عون  نیا  هتبلا   - تسا
کـش وضو  زا  دـعب  هدوب  سجن  البق  وضو  ياضعا  زا  یکی  رگا  يروآدای 1 -  (. = یناثلا  ) ءوضولا طئارـش  یف  یقثولا ،  ةورع  دشاب . هدـشن 
هدوبن تفتلم  نتفرگ  وضو  لاح  رد  هک  دناد  یم  ای  دراد : تروص  هس  اجنیا  رد  هن ؟  ای  هتفرگ  وضو  هدیـشک و  بآ  ار  اجنآ  ایآ  هک  دنک  یم 

هک دراد  کش  ای  هتـشاد و  هجوت  وضو  لاح  رد  هک  دناد  یمای  تسا  لطاب  وضو  تروص  نیا  رد  هک  تسا  سجن  اجنآ  هک  هتـشادن  هجوت  و 
دوخ تساجن  لاح  هب  وضع  نآ  تروص  هس  مامت  رد  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ،  حیحـص  وضو  تروص  ود  نیا  رد  هک  هن ،  اـی  هتـشاد  هجوت 

یتسیاب تسا ،  هدیـسر  سجن  تبوطر  نآ  زا  دراد  نیقی  هک  مه  سابل  ای  ندـب  ياج  ره  هب  دـشکب و  بآ  ار  وضع  نآ  یتسیاب  تسا و  یقاب 
لئاسملا حیضوت  هلاسم 279  هب  هلاسم 278 2 - لئاسملا ،  حیضوت  هلاسم 52 و  ءوضولا ، طئارش  یف  یقثولا ،  ةورع  دشکب . بآ  مه  ار  اجنآ 

وـضو رگا  هک  تسا  نـتفرگ  وـضو  شا  هـفیظو  یتروـص  رد  يرآ ،  دـشاب . یفاـک  زاـمن  وـضو و  يارب  تـقو  مـتفه  طرـش  دوـش . هـعجارم 
، دوش هدناوخ  تقو  جراخ  تعکر  کی  زا  رتمک  ولو  يرادقمودریگب  وضو  دـهاوخب  رگا  اما  دوش و  یم  هدـناوخ  تقو  رد  زامن  مامتدریگب 

لوا تروص  نامه  رد  اما  دشاب و  هتـشاد  مزال   ( نتفرگ وضو  رادـقم  هب   ) تقو رادـقم  نیمه  مه  ممیت  هک  نآ  رگم  تسا ،  ممیت  شا  هفیظو 
ءوـضولا طئارـش  یف  یقثوـلا ،  ةورع  تسا .  حیحـص  شیوـضو  یلو  هدرک ،  تیـصعم  دریگب ، وـضو  رگا  تسا ،  ممیت  شا  هفیظو  هـک  مـه 

نداد ماجنا  يارب  ینعی  دـشاب ؛ هتـشاد  صـالخا  مه  شتین  رد  تین و  وضو  رد  متـشه  طرـش  هلاسم 280  لئاسملا ،  حیـضوت  و  نماـثلا ))  ))
يرگیدو نتشاد  تین  یکی  دنا ؛ هدرک  باسح  طرـش  ود  ار  نیا  یقثولا  ةورعرد  هتبلا  دهد ؛ ماجنا  وا  هب  برقت  يارب  لاعتم و  دنوادخ  نامرف 

هجوت - 2 دنک ؛ یم  هچ  هکنیا  هب  هجوت  - 1 تسا :  زیچ  ود  هب  هجوت  دراد ، تین  هب  زاین  هک  یلامعا  ماـمت  رد  تین ،  تسیچ ؟  تین  صولخ . 
هدنامن و ریحتم  یهد  یم  ماجنا  هک  يارب  ینک و  یم  هچ  هک  درک  لا  ؤس  وا  زا  یـسک  رگا  هک  يروط  هب  دـهد . یم  ماجنا  هک  يارب  هکنیا  هب 

يارب  ) صالخا هب  عجاراما  تسین و  مزال  نآ  نداد  روطخ  بلق  رد  ای  نتفگ و  نابز  هب  ندرکظفلت و  تین ،  رد  نیاربانب  دهد ، باوج  دناوتب 
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دنیاشوخو ایر ))  )) يارب هن  داد ، ماجنا  وا  هب  برقت  لاعتم و  دـنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  طـقف  ار  لاـمعا  دـیاب  دـهد ) یم  ماـجنا  یـسک  هچ 
و دناوخب ، زامن  دناوخ  یمن  زامن  دنیوگن  هکنیا  رطاخب  ای  ردـپ  سرت  زا  هکنیا  لثم  ، دـشاب لمع  لصا  رد  ایر  هچ  تسا ؛  لطاب  الا  نارگید و 

کنحلا تحت  اب  ای  نالف و  ياقآ  رس  تشپ  ای  ولج  فص  رد  ایدجسم  رد  ای  تقو  لوا  رد  ار  زامن  هکنیا  لثم  دشاب ؛ لمع  تیفیک  رد  ایر  هچ 
یم دوب و  زامن  يارب  هدش  هدز  هک  ییاهلاثم   - یبحتسم يازجا  ول  دشاب و  زامن  يازجا  رد  ایر  هچ  دناوخب و  هیرگ و ... عوشخ و  اب  ایو  ابع  و 

نمـض رد  یلو   ، تسا لاعتم  راگدرورپ  هب  برقت  وا  كرحم  لمع و  زا  شفدـه  رگا  اما  تفرگ  رظن  رد  ار  اهنیا  هباشم  مه  وضو  يارب  دوش 
زا تسا  نکمم  ولو   - دوش یمن  لمع  نالطب  بجوم  لمع  زا  دـعب  ایر  نینچمه  درادـن و  یلاکـشا  دـهدب  میلعت  مه  يرگید  هب  دـهاوخ  یم 

یقثولا ةورع  دوش . هعجارم  نارگید  ماما و  ترضح  ةولـصلارارسا ))   )) باتک هب  نآ  لحارم  صالخا و  هرابرد  اما  دیامن و  مک  لمع  باوث 
هچ رگا   ، تسین لطاب  دـنیب ، یم  ار  وا  مرحمان  هک  ییاج  رد  نز  نتفرگ  وضو  يروآداـی  هلاسم 29  13 و  هلاسم 12 ، ءوضولا ، طئارـش  یف  ، 

ار وضو  ياهراک  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  تالاوم  وضو  رد  مهد  طرـش  هلاـسم 30  ءوضولا ، طئارـش  یف  یقثولا ،  ةورع  تسا .  هدرک  تیـصعم 
ییاضعا دارم  هتبلا  ؛ دنـشاب هدـشن  کشخ  زونه  یلبق  ياضعا  - 1 تسا :  زیچ  ود  زا  یکی  نتـشاد  تالاوم  رایعم  دـهد . ماـجنا  مه  رـس  تشپ 

هک یفرع .  ندوب  مه  رس  تشپ  - 2 دنتسین . رایعم  دنوش  یم  کشخ  رترید  یلیخ  نوچ  اهنآ  اریز  شیر ،  دننام  دنتسه ؛ وم  ياراد  هک  تسین 
طرش . 17 هلاسم 15 ، ص 28  ج 1 ، هلیسولاریرحت ،  هلاسم 27 و  ءوضولاطئارـش ، یف  یقثولا ،  ةورع  تسا .  یفاک  دشاب  ود  نیا  زا  مادک  ره 

دنک یم  لطاب  ار  وضو  ضرف  نیا  رد  هچنآ  دهد . ماجنا  ناسنا  دوخ  ، رایتخا لاحرد  ار  اهاپ  رس و  حسم  اهتـسد و  تروص و  نتـسش  مهدزای 
تسا لطاب  وضو  دنک ، کمک  ار  يرگید  یسک  رگا  اهحـسم ، ای  اهتـسد  ای  تروص  هب  بآ  ندناسر  ینعی  نتـسش ،  لصا  رد  هک  تسا  نیا 

اما تسین و  لطاب  وضو  دـنک ، کمک  ار  هدـنریگ  وضو  یـسک  رگا   ، تسا ندرک  حـسم  نتـسش و  زا  لبق  هک  رگید  ياـهکمک  رد  رگا  اـما  ؛
، وا يوضو  يارب  ندرک  مرگ  ای  هدنریگ و  وضو  يارب  ندروآ  بآ  دننام  رود ، ياهکمک  - 1 دنا : هدرک  هتسد  هس  نایاقآ  ار  یلبق  ياهکمک 
تروـص و هب  ار  بآ  وا  دوـخ  هک  یـسک  تسد  فـک  رد  نـتخیر  بآ  دـننام  رت  کـیدزن  ياـهکمک  - 2 درادن . یلاکـشا  چیه  املـسم  هک 

ياهکمک - 3 تسین .  لطاب  وضو  مه  زاب  یلو  دـنک  یم  مک  ار  وضو  باوث  ینعی  دراد ؛ تهارک  ولو  تروص  نیا  رد  هک  دزیرب  شیاهتـسد 
وـضووضع مامت  هب  ار  بآ  هدرک و  وضو  تین  وا  دوخ  یلو  دزیرب ، یـسک  ياهتـسد  ای  تروص  هب  ار  بآ  یـسک  هکنیا  لثم  کـیدزن  یلیخ 

يرگید راـیتخا  لاـح  رد  هک  تسا  لـطاب  ییاـج  رد  وـضو   ، سپ تسا .  حیحـص  وا  يوـضو  دـنیامرف  یم  مه  تروـص  نیا  رد  هک  ، دـناسرب
رارطضا لاح  رد  اما  دیامن و  حسم  هدنریگ  وضو  ياهتسد  ای  دوخ  ياهتسد  هلیسو  هب  ار  وا  ياهاپ  رس و  ای  هتسش و  ار  وا  ياهتسد  ای  تروص 

رد دشاب -  نداد  دزم  هب  ول  دریگب و  بیان  دیاب  دشکب ، ار  اهاپ  ای  رـس و  حسم  ای  هتـسش و  ار  دوخ  ياهتـسد  ای  تروص  دـناوت  یمن  دوخ  هک 
دهد ماجنا  بیان  یتسیابن  دهد ، ماجنا  دناوت  یم  شدوخ  هک  ار  وضو  ياهراک  زا  رادقم  ره  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  تردـق  ناوت و  دـح 

و عساتلا )  ، ) ءوضولاطئارش یف  یقثولا ،  ةورع  دیامنب . مه  ممیت  بجاو  طایتحا  ربانب  یتسیاب  داد  شحـسم  شدوخ  ياهتـسد  اب  دوشن  رگا  و 
رد رگا  دشابن . بآ  ندیسر  زا  یعنام  وضو  ياضعا  رد  مهدزیس  طرـش  هلاسم 285-287  لئاسملا ،  حیضوتو  ج 1،ص 27   ، هلیسولا ریرحت 

ردق نآ  دیاب  دشاب  یعنام  شیاضعا  رد  دـهد  یم  لامتحا  رگا  وضو  زا  لبق  تسا و  لطاب  وضو  ، دـشاب بآ  ندیـسر  زا  یعنام  وضو  ياضعا 
لگ زا  دعب  هکنیا  لثم  دـشاب ؛ اج  هب  مدرم  رظن  رد  وا  لامتحا  هک  یتروص  رد  هتبلا  تسین ،  يزیچ  هک  دـنک  ادـیپ  نانیمطا  هک  دـنک  یـسراو 

 ، هدیبسچ وضو  ياضعا  هب  يزیچ  رگا  نینچمه  هن و  ای  هدیبسچ  شتسد  هب  اهنآ  زا  يزیچ  دنک  کش  ندرک  ریمخ  ای  يراک  گنر  ای  يراک 
وضو زا  شیپ  رگا  يروآدای 1 - هلاسم 239،290،293 . لئاسملا ،  حیضوت  دیامن . فرطرب  یتسیاب   ، هن ای  تسا  عنام  نیا  ایآ  دناد  یمن  یلو 
وـضو عقوم  رد  ایآ  هک  دنک  کش  وضو  زا  دعب  رتشگنا و  دـننام   - تسه بآ  ندیـسر  زا  یعنام  شیوضو  ياضعا  زا  یـضعب  رد  هک  دـنادب 
تروص نیا  رد  هک  هدوبن ،  عنام  نآ  هجوتم  نتفرگ  وضو  لاح  رد  هک  دناد  یم  ای  فلا )  دراد : تروص  هس  هن ،  ای  هدـناسر  اجنآ  هب  ار  بآ 

حیـضوت تسا .  حیحـص  شیوضو  تروص  ود  نیا  رد  هک  ، دراد کش  ای  و  ج )  هدوب ؛  تفتلم  دناد  یم  ای  و  ب )  دریگب ؛ وضو  هرابود  دیاب 
ای هدوب  وضو  عقوم  هک  دـنادن  دـنیبب و  وضو  ياضعا  رد  تسا  بآ  ندیـسر  زا  عنام  هک  يزیچ  وضو  زا  دـعب  رگا  هلاسم 295 2 - لئاسملا ، 
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 ( ب تسا ؛  لطاب  وضو  دشابن ، یعنام  هک  هتشادن  هجوت  وضو  لاح  رد  دناد  یم  رگا  فلا )  دراد : تروص  هس  مهاجنیا  رد  هدش ،  ادیپ  دعب 
ص ج 1 ، هلیـسولا ،  ریرحت  تسا .  حیحـص  وضو  قوف  تروص  ود  رد  هن ،  ای  هدوب  تفتلم  دراد  کش  ای  ج )  هدوب ،  تفتلم  دناد  یم  رگا  و 
زا یضعب  هدش ،  هتفگ  وضو  يارب  هک  یطرش  هدزیس  نیا  زا  یهجوت  طیارـش  یعقاو و  طیارـش  هلاسم 297  لئاسملا ،  حیضوت  هلاسم 21،  27

هتشاد ار  اهنآ  وضو  یتسیاب  امتح  هک  تسا  یطیارش  نآ  یعقاو  طیارش  اما  دنتسه و  یهجوت ))   )) طیارش یضعب  و  یعقاو ))   )) طیارـش اهنآ 
ییاهنآ یهجوت  طیارـش  اما  تسا و  لطاب  وضو  درواین ، اج  هب  ار  اهنآ  یـشومارف  ای  لهج  يور  زا  هچ  ادـمع و  هچ  هدـنریگ  وضو  هک  دـشاب 

. درادن لاکشا  ، درواین اج  هب  یشومارف  ای  لهج  يور  زا  رگا  هدنریگ  وضو  هک  دنتسه 

یعقاو طیارش 

 ، لئاسملا حیـضوت  مود ؛)  طرـش   ) وضو بآ  ندوبن  فاـضم   2 هلاسم 265 . لـئاسملا ،  حیـضوت  لوا ؛)  طرـش   ) وضو بآ  ندوب  كاـپ  - 1
یف یقثولا ،  ةورع  هلاسم 278  لئاسملا ،  حیضوت  مشش ؛)  طرـش   ) ندرک حسم  نتـسش و  ماگنه  وضو  ياضعا  ندوب  كاپ  هلاسم 265 3 -

ص 29 هلیسولاریرحت ج 1 ، مهدزیس ،  طرش  یقثولا ،  ةورع  متشه ؛)  طرش   ) نتـشاد تین  رد  صولخ  تین و  هلاسم 52 4 - ءوضولاطئارش ،
یف یقثوـلا ،  ةورع  مهد ؛)  طرـش   ) تـالاوم - 6 رـشاعلا . طرـشلا  ءوضولاطئارـش ، یف  یقثوـلا ،  ةورع  مهن ؛)  طرـش   ) بیترت هلاسم 18 5 -
ررض وا  يارب  بآ  هک  دنادن  رگا  مهدزاود ؛)  طرـش   ) دشاب هتـشادن  یعنام  شیارب  بآ  لامعتـسا  - 7 رشع . يداحلا  طرشلا  ءوضولاطئارش ،
زامن وضو  نآ  اب  رگا  دناوخن و  زامن  وضو  نآ  اب  دنک و  ممیت  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هتـشادررض ،  دمهفب  دـعب  دریگب و  وضو  دراد و 

دمهفب دعب  دریگب و  وضو  ای  دنک  لسغ  هچنانچ  ، درادن ررض  شیارب  بآ  دناد  یم  هک  یـسک  اما  دهد و  ماجنا  ار  نآ  هرابود  هدروآ ،  اج  هب 
بآ ندیسر  زا  یعنام  وضو  ياضعا  رد  هلاسم 288 8 - لئاسملا ،  حیضوت  تسا .  حیحص  وا  لسغ  وضو و  هتشاد ،  ررـض  وا  يارب  بآ  هک 

هلاسم 297 لئاسملا ،  حیضوت  مهدزیس .)  طرش   ) دشابن

یهجوت طیارش 

هرابرد ماما  ترـضح  و  تسا .  حیحـص  دـشاب ، هدرک  شومارف  هدرک و  بصغ  شدوخ  ولو  هک  وضو ، ناکم  وضو و  بآ  ندوبن  یبصغ  - 1
عوضوم هب  لهج  ای  تسا  مارح  یبصغ  بآ  اب  وضو  هتـسناد  یمن  هک   - دشاب مکح  هب  لهج  لهج ،  هچ  دـیامرف : یم  ندوب  یبصغ  رد  لهج 

؛)  موس طرش  ،) رصقم هچ  دشاب  رصاق  هچ  مه  لهاج  تسا و  یبصغ  بآ  نیا  هتـسناد  یمن  یلو  هتـسناد ،  یم  ار  مکح  هک  انعم  نیدب  دشاب ،
ةورع مراـهچ ؛)  طرـش   ) وضو بآ  فرظ  ندوبن  یبصغ  هلاسم 272 2 - لئاسملا ،  حیـضوت  هلاسم 4 و  ءوضولاطئارـش ؛ یف  یقثولا ،  ةورع 

هک زامن  وضو و  يارب  تقو  ندوب  یفاـک  - 4 مجنپ ؛)  طرـش   ) بآ فرظ  ندوبن  هرقن  ـالط و  زا  هلاسم 20 3 - ءوضولاطئارـش ، یف  یقثولا ، 
نآ يارب  هچ  تسا ،  حیحـص  دریگب ، وضو  ممیت ،  ياج  هب  رگا  دنک ، ممیت  تقو  یگنت  رد  دیاب  هک  یـسک  : دنیامرف یم  ماما  ترـضح  یتح 

هلاسم 281 لئاسملا ،  حیضوت  متفه .)  طرش   ) رگید راک  يارب  ای  دریگب  وضو  زامن 

وضو تابحتسم  زا  یضعب 

یف یقثولا ،  ةورع  تسد ؛  دنب  ات  اهتسد  نتسش  - 2 تسا ؛  كارا  بوچ  اب  ندرک  كاوسم  رتهب  دشاب و  تشگنا  اب  ولو  ندرک  كاوسم  - 1
؛  هبترم هس  مادک  ره  ندرک )  ینیب  رد  بآ   ) ندومن قاشنتـسا  و  ندنادرگ )  ناهد  رد  بآ   ) ندرک هضمـضم  هلاسم 13 3 - ءوضولاطئارش ،

فک لخاد  هب  ار  نآ  تسار  تسد  اب  بآ  نتـشادرب  زا  دـعب  تسار ،  تسد  نتـسش  يارب  هک  دـنچ  ره  تسار ،  تسد  اب  بآ  نتـشادرب  - 4
ار لوا  نتسش  بآ  اهدرم  - 6 اهتسد ؛ تروص و  يالاب  زا  وضو  بآ  نتخیر  - 5 دهد ؛ یم  وشتسش  ار  تسار  تسد  دزیر و  یم  پچ  تسد 

ياضعا هب  بآ  ندناسر  يارب  ندیشک  تسد  - 7 اهنز ؛ فالخ  هب  ، دنزیرب اهتسد  لخاد  زا  ار  مود  نتسش  بآ  اهتـسد و  تشپ  زا  اهتـسد  رد 
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-10 وضو ؛ زا  دعب  یسرکلا ))  ۀیآ   )) ندناوخ - 9 وضو ؛ لاح  رد  ردق  هروس  ندناوخ  - 8 دسرب ؛ بآ  مه  ندیشک  تسد  نودب  ولو  وضو ،
 ، یقثولا ةورع  تسا .  هدش  نایب  لئاسملا  حیـضوت  هلاسم 264  رد  هک  ، وضو ماگنه  رد  مالـسلا  مهیلع   - همئا زا  هدش  دراو  ياهاعد  ندناوخ 

. وضو تابحتسم 

وضو تاهورکم  زا  یضعب 

وـضو تسد  فک  رد  يرگید  نتخیر  بآ  لثم   ، ترورـض لاح  ریغ  اـهندرک و  حـسم  نتـسش و  ریغ  رد  هتبلا  وضو ، رد  نتفرگ  کـمک  - 1
ندرک کشخ  اما  و  دشاب ؛ هدش  مرگ  دیشروخ  يامرگ  هلیسو  هب  هک  یبآ  اب  نتفرگ  وضو  - 3 اجنتسا ؛ ناکم  رد  نتفرگ  وضو  - 2 هدنریگ ؛ 

. وضو تاهورکم  یقثولا ،  ةورع  دناد . یمن  هورکم  ماما  ترضح  یلو  دنناد ، یم  هورکم  يا  هدع  مه  ار  وضو  بآ 

هریبج يوضو 

هراشا

-4 هریبج ؛  يوضو  روتـسد  - 3 هریبـج ؛  يوضو  دراوم  - 2 تسیچ ؟  هریبج  - 1 تسا :  یـسررب  لباق  ثحاـبم  نیا  هریبج  يوضو  ثحب  رد 
هتفرگ و وضو  دیاب  هک  يدراوم  - 6 درک ؛ ممیت  یتسیاب  طقف  هک  يدراوم  - 5 تسا ؛  مزال  مه  ممیت   ، هریبج يوضو  رب  هوـالع  هک  يدراوم 

 . تارکذت - 8 دریگب ؛ مه  وضو  تسا  رتهب  هدرک و  ممیت  دیاب  هک  يدراوم  - 7 دنکب ؛ مه  ممیت  تسا  رتهب 

؟  تسیچ هریبج 

حیـضوت دوـش . یم  هدـیمان  هریبـج ))   )) دـنراذگ یم  نآ  دـننام  مخز و  يور  هک  ییاود  دـندنب و  یم  ار  هتـسکش  مخز و  نآ  اـب  هک  يزیچ 
هلاسم 324 زا  لبق  لئاسملا ، 

هریبج يوضو  دراوم 

تل هک  ییاهمخز  هچ  و  حورق )   ) اهلمد دـننام  دـنراد ، ینورد  تلع  هک  ییاهمخز  هچ  ، دـشاب مخز  وضو  ياضعا  زا  یکی  رد  هک  ییاج  - 1
مشچ رطاخ  هب  هک  یـسک  - 3 دـشاب ؛ یگتـسکش  وضو  ياضعا  زا  یکی  رد  هک  یتروص  رد  - 2 حورج ؛)   ) اهیگدیرب دننام  دـنراد ، ینوریب 

زا یشخب  يارب  بآ  هک  یتروص  رد  هلاسم 342 4 - لئاسملا ،  حیضوت  درادررض . شمشچ  هب  مه  بآ  ندناسر  هتسب و  ار  مشچ  يور  درد 
کشزپ دراد و  مسیتامر  ناتـشگنارس  ات  تسد  دنب  زا  شتـسد  هکنیا  لثم  دشاب ، هتـشادررض  هتـشذگ )  تلع  هس  زا  ریغ   ) شیوضو ياضعا 

تروص دوش  یم  هتبلا  تسا ؛  ممیت  هفیظو  ، دشاب هتـشاد  ررـض  وضع  کی  مامت  يارب  بآ  رگا  اماو  دراد  ررـض  وا  يارب  بآ  هک  تسا  هتفگ 
لـسغ ای  وضو  ياضعا  هب  هک  يدراوم  رد  هلاسم 7 5 - ص 53، ج 1 ، هلیـسولاریرحت ،  تسناد .  مراهچ  مسق  قیداـصم  زا  یکی  مه  ار  موس 
هلاسم لئاسملا ،  حیضوت  درک . لمحت  ار  نآ  دوش  یمن  هک  دراد  تقشم  يردق  هب  ای  هدوبن و  نکمم  نآ  نتـشادرب  هک  دشاب  هدیبسچ  يزیچ 
هلاسم دـننام   ) دـشاب هتـشادن  ناکما  نآ  ریهطت  ندرک و  ادـج  هک  دـشاب  هدـیبسچ  یتساجن  وضو  ياضعا  زا  یکی  رد  هک  ییاج  رد  - 6 338

هلاسم 23 رئابج ، ماکحا  یقثولا ،  ةورع  لئاسملا .)  حیضوت   101

هریبج يوضو  روتسد 

هتـشادن ررـض  صخـش ،  يارب  نتفرگ  وـضو  هک  يدراوـم  رد  هـک  تـسا  مزـال  هـتکن  نـیا  يروآداـی  هریبـج  يوـضو  روتـسد  ناـیب  زا  لـبق 
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ناوت یم  بآ  رد  ندرب  ورف  هب  یلو  تسین ،  نتشادرب  ناکما  رگا  ای  و  دشاب . هریبج  نتـشادرب  هب  ولو  ؛ دریگب وضو  لومعم  قبط  یتسیاب  ، دشاب
،324  ، هلاسم لئاسملا ،  حیـضوت  دشابن . سجن  هریبج  ای  وضع  هک  یطرـش  هب  هتبلا  دنکب ، ار  راک  نیا  یتسیاب  دناسر ، ندب  تسوپ  هب  ار  بآ 
ای هریبج  هک  تسا  نیا  هریبج  يوضو  روتـسد  تسا ،  هریبج  يوضو  نتفرگ  هفیظو  هک  يدراوم  رد  اماو  رئابج . ماـکحا  یقثولا ،  ةورع   327
رد هریبج  رگا  دشاب  نتـسشلحم  رد  هریبج  رگا  ددرگ . یم  نایب  الیذ  مادک  ره  ماکحا  هک  ندرک  حـسم  لحم  رد  ای  تسا و  نتـسش  لحم  رد 

تروص ود  اجنیا  رد  هک  دسرب  تسا  نتفرگ  هریبج  وا  هفیظو  هک  ییاج  هب  ات  هتسش  ار  نآ  زا  لبق  يازجا  اضعا و  یتسیاب  دشاب ، نتسش  لحم 
ندیـشک رت  تسد  رگا  ، دراد ررـض  وا  يور  نتخیر  بآ  هک  تروص  نیا  رد  هک  تسا :  زاب  یگتـسکش ،  اـی  لـمد  اـی  مخز  يور  - 1 دراد :

نآ يور  یکاپ  کیتسالپ  ای  هچراپ  دعب  هدیـشک و  رت  تسد  اب  تسا  كاپ  رگا  ار  یگتـسکش  ای  لمد  ای  مخز  يور  تسا  رتهب  درادن ، ررض 
نکمم هچ  هچراپ  نتشاذگ  تسا و  زاب  لمد  ای  مخز  يور  رگا  اما  دیامن و  حسم  ار  کیتسالپ  هچراپ و  يور  رت  تسداب  هرابود  هتـشاذگ و 

 : تسا هتسب  یگتسکش  ای  لمد  ای  مخز  يور  هلاسم 325 2 - لئاسملا ،  حیضوت  تسا .  یفاک  مخز  فارطا  نتسش  تروص  نیا  رد  تسین ، 
رت تسد  ندرک و  زاـب  رگا  ناوـت ؛  یمن  اـی  دیـشک و  رت  تسد  اـب  ار  نآ  يور  هدرک و  زاـب  ار  نآ  ناوـت  یم  اـی  دراد  تروـص  ود  اـجنیا  رد 
رت تسد  اب  ار  هریبج  يور  هراـبود  دـعب  هدیـشک و  نآ  يور  رت  تسد  اـب  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  هدرک و  زاـب  یتسیاـب  دراد  ناـکما  ندیـشک 
الا دـشابن و  سجن  هریبج  يور  هک  یطرـش  هب  دـشکب ، رت  تسد  اب  ار  هریبج  نامه  يور  یتسیاب  دوش ، یمن  زاـب  نآ  يوررگا  اـما  .و  دـشکب

. دوش هدیـشک  رت  تسد  اـب  ار  نآ  يور  هتـشاذگ و  یکاـپ  کـیتسالپ  اـی  هچراـپ  ، دوش باـسح  هریبـج  ءزج  هک  يروط  هب  نآ  يور  یتسیاـب 
329 هلاسم 328 ، لئاسملا ،  حیضوت 

دشاب حسم  لحم  رد  هریبج  رگا 

حـسم يارب  اج  حسم  بجاو  هزادنا  هب  رگا  تسین ،  ای  تسه  هریبج  نودب  ياج  حسم  بجاو  هزادنا  هب  ای  دـشاب ، حـسم  لحم  رد  هریبج  رگا 
، درادن ای  دراد  ناکما  نآ  ندرک  زاب  ای  دشاب ، هتفرگ  ار  حسم  ياهاج  مامت  هریبج  رگا  اما  دیامن و  حـسم  ار  اج  نامه  یتسیاب  دـشاب ، هتـشاد 

حـسم ار  هریبج  نامه  يور  یتسیاب  ، دـشاب هتـشادن  ناکما  رگا  دـشکب و  حـسم  لومعم  روط  هب  هدرک و  زاب  ار  نآ  یتسیاب  دراد  ناـکما  رگا 
هریبجزا دیابن  دشاب ، نآ  يور  رب  مه  تسد  ندیشک  ناکما  دشاب و  هریبج  نودب  حسم  ياج  زا  رادقم  ره  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دیامن ؛

، دـشاب هتـشادن  ناکما  مه  حـسم  ناونع  هب  رت  تسد  ندیـشک  دـشاب و  زاب  یگتـسکش  ای  لمد  اـی  مخز  يور  رگا  نینچمه  و  درک ، هدافتـسا 
، وضو ياج  هب  دیاب  دشاب ، هتشادن  ناکما  هچراپ  نتـشاذگ  رگا  دیامن و  حسم  ار  نآ  يور  هدراذگ و  نآ  يور  یکیتسالپ  ای  هچراپ  یتسیاب 

هلاسم 327 لئاسملا ،  حیضوت  هلاسم 4 ، رئابج ، ماکحا   ، یقثولا ةورع  دریگب . مه  حسم  نودب  يوضو  کی  تسا  رتهب  دنک و  ممیت 

دیامن ممیت  دیاب  مه  هتفرگ و  هریبج  يوضو  دیاب  مه  هک  يدراوم 

هچراپ دیاب  دنک ، حـسم  ار  نآ  دـناوتن  هچنانچ  دـشاب ، زاب  نآ  يور  دـشاب و  اهاپ  يور  ای  رـس  يولج  رد  لمد  ای  یگتـسکش  ای  مخز  رگا  ( 1
. دنکب مه  ممیت  بجاو  طایتحا  ربانب  دنک و  حسم  تسا ،  هدـنام  تسد  رد  هک  وضو  بآ  يرت  اب  ار  هچراپ  يور  دراذـگب و  نآ  يور  یکاپ 

یمن تسا و  سجن  مخز  ای  تسین و  نکمم  بآ  ندناسر  ای  دراد  ررـض  مخز  يارب  بآ  هک  یتروص  رد  هلاسم 326 2 ) لئاسملا ،  حیضوت 
مه ممیت  هتفرگ و  وضو  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  ، درادـن ناـکما  مه  ندیـشک  رت  تسد  هچراـپ و  نتـشاذگ  دیـشک و  بآ  ار  نآ  دوـش 

يوضو دیاب  دشاب ، هتفرگ  ار  تسد  ود  ره  مامت  ای  اهتسد  زا  یکی  مامت  ای  تروص  مامت  هریبج  رگا  هلاسم 329 3 ) لئاسملا ،  حیضوت  دنکب .
هتفرگ ار  مخز  فارطا  لومعم  زا  رتشیب  هریبج  رگا  هلاسم 330 4 ) لئاسملا ،  حیضوت  دنکب . مه  ممیت  بجاوطایتحا  ربانب  دریگب و  يا  هریبج 

رد هلاسم 335 5 ) لئاسملا ،  حیضوت  دنکب . مه  ممیت  بجاو  طایتحا  ربانب  هدرک و  لمع  هریبج  روتسد  هب  دیاب  دشابن  نکمم  نآ  نتـشادرب  و 
نیارد دراد ، ررض  تروص  ای  تسد و  زا  يرادقم  يارب  بآ  يرگید  تهج  هب  یلو  تسین ،  یگتسکش  مخز و  وضو  ياج  رد  هک  یتروص 
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هک یضرم  يارب  یسک  رگا  هلاسم 336 6 ) لئاسملا ،  حیضوت  دنکب . مه  ممیت  بجاو  طایتحا  ربانب  یتسیاب  هریبج  يوضو  رب  هوالع  تروص 
رد  ) دـیامنب مه  ممیت  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـهد و  ماجنا  يا  هریبج  ار  لـسغ  وضو و  دـیاب  دنابـسچب ، ار  دوخ  مشچ  يوم  تسوا  مشچ  رد 

هلاسم 342 لئاسملا ،  حیضوت  دنا .) هدومرف  نایب  بجاو  طایتحا  احیرص  ار  طایتحا  نیا  ماما  ترـضح  هلاسم 8  ص 35  هلیسولاریرحت ج 1 ،
هلاسم لئاسملا ،  حیضوت  دروآ . اج  هب  ار  ود  ره  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  هریبج ،  يوضو  ای  تسا  ممیت  شا  هفیظو  دناد  یمن  هک  یسک  ( 7
تسا كاپ  دنیوگن ، نوخ  نآ  هب  رگید  هک  دوش  يروط  رگا  ، دریم یم  تسوپ  ریز  ای  نخان  ریز  ندش  هدیبوک  هطـساو  هب  هک  ینوخ  ( 8 343
نوریب ار  نوخ  لـسغ  اـی  وضو  يارب  دـیاب  درادـن  تقـشم  رگا  دوش ، خاروس  تسوپ  اـی  نخاـن  هک  یتروص  رد  دـنیوگب  نوـخ  نآ  هب  رگا  و 

دنراذگب و نآ  رب  هچراپ  لثم  يزیچ  ای  هچراپ  دنیوشب و  دوشن ، دایز  تساجن  هک  يروط  هب  ار  نآ  فارطا  دیاب  دراد  تقـشم  رگا  دـنروآ و 
ار فراعتم  ردق  زا  رتدایز  تحارج  فارطا  رد  هاگ  ره  ( 9 هلاسم 101 . لئاسملا ،  حیضوت  دننکب . مه  ممیت  دنشکب و  رت  تسد  هچراپ  يور 

حـسم ار  هریبج  يور  دـعب  هتـسش و  ار  نکمم  رادـقم  بجاو  طایتحا  ربانب  یتسیاب  تسـش ،  ناوتن  نآ  هب  بآ  ندـناسر  ررـض  رطاـخ  هب  مه 
يروط هب  نوخ  اـب  رگا  دوش  یم  هتـشاذگ  مخز  يور  هک  يا  هریبج  ( 10 هلاسم 8 . رئابج ، ماـکحا  یقثولا ،  ةورع  دـنکب . مه  ممیت  هدومن و 

اجنیا رد  دوشب ، نوخ  ناـیرج  لـحم و  ندرک  ادـیپ  تحارج  بجوم  نآ  نتـشادرب  هک  دـنوش  دـحاو  یـش ء  کـی  دـننام  هک  دوش  طوـلخم 
دنیامرف یم  ماما  ترـضح  هکج  دوش  یمن  هتفگ  نوخ  نآ  هب  رگید  هدـش و  هلاحتـسا  نوخ  ای  دراد : تروص  ود  دـیامرف  یم  هورع  بحاـص 

ای تسا ج  مود  ضرف  مه  نیا  دشاب ، هدش  هلاحتسا  دهاوخب  مه  نآ  هدش  سجن  هک  ییاود  نینچمه  تسین و  شیب  یضرف  درجم  فرح  نیا 
بجاو طایتحا  ربانب  دریگب و  هریبج  يوضو  یتسیاب  دنیامرف : یم  لوا  تروص  هرابرد  تسا .  یقاب  شدوخ  تلاح  نامه  هب  هدشن و  هلاحتسا 

، دشاب هدشن  هلاحتـسا  رگا  اما  دیامن و  حسم  مه  ار  نآ  يور  هداهن و  مخز  يور  یکاپ  هچراپ  وضو  ماگنه  رد  تسا  رتهب  دیامنب و  مه  ممیت 
، رئابج ماـکحا  یقثولا ،  ةورع  دـیامن . حـسم  ار  نآ  يور  هتخادـنا و  نآ  يور  يا  هچراـپ  هدومن و  لـمع  هریبج  يوضو  روتـسد  هب  یتسیاـب 

هلاسم 20

درک ممیت  یتسیاب  طقف  هک  يدراوم 

مه ار  وضو  ياـضعا  رتشیب  رگا  دـنیامرف : یم  یقثولا  ةورع  رد  یلو  دومن ؛ ممیت  دـیاب  دـشاب ، هتفرگ  ار  وضو  ياـضعا  ماـمت  هریبـج  رگا  ( 1
ةورع دشاب . ملاس  وا  ياهاپ  رـس و  طقف  هتفرگ و  ار  وا  ياهتـسد  تروص و  مامت  هریبج  هکنیا  لثم  دیامن ، ممیت  یتسیاب  مه  زاب  دشاب ، هتفرگ 

وا رب  هریبج  مکح  اجنیا  رد  ، دـشابن مه  نآ  ریهطت  ناکما  دـشاب و  سجن  وضو  ياضعا  زا  یکی  هاـگره  هلاسم 2 2 ) رئابج ، ماـکحا  یقثولا ، 
ناکما نآ  ندـنک  هدـیبسچ و  تساجن  نیع  هک  تسا  ییاج  زا  ریغ  نیا  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا   ) دـیامن ممیت  یتسیاب  طقف  تسین و  قداـص 

ای مخز  رگا  هلاسم 23 3 ) رئابج ، ماکحا  یقثولا ،  ةورع  میدرک .)  نایب  ار  نآ  مکح  تفرگ ،  هریبج  يوضو  دیاب  هک  يدراوم  رد  هک  درادن 
ص 35 ج 1 ، هلیسولا ،  ریرحت  دیامن . ممیت  یتسیاب  دشاب ، هتشاد  ررض  نآ  يارب  بآ  لامعتسا  یلو  دشاب ، وضو  عضاوم  ریغ  رد  یگتـسکش 

ممیت طقف  یتسیاب  دشاب ، هتـشادن  ناکما  مه  مشچ  فارطا  نتـسش  یتح  وا  يارب  بآ  نتـشاد  ررـض  درد و  مشچ  رطاخ  هب  رگا  هلاسم 7 4 )
هلاسم 88 ج 1 ص 35  هلیسولاریرحت ،  دیامن .

دنکب مه  ممیت  تسا  رتهب  هتفرگ و  وضو  دیاب  هک  يدراوم 

ممیت تسا  رتهب  تسا و  یفاک  نآ  يور  ندرک  حسم  تسین ،  نکمم  نآ  ندنک  هک  هدـیبسچ  ریق  دـننام  يزیچ  اهتـسد  تروص و  هب  رگا  ( 1
هلاسم 9 ص 53  ج 1 ، هلیسولاریرحت ،  دیامنب . مه 

دریگب مه  وضو  تسا  رتهب  هدرک و  ممیت  دیاب  هک  يدراوم 
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هراشا

مه نآ  يور  ندرک  حسم  يارب  هچراپ  نتشاذگ  دشاب و  زاب  نآ  يور  دشاب و  اهاپ  يور  ای  رـس  ولج  رد  یگتـسکش  ای  لمد  ای  مخز  رگا  ( 1
هلاسم 326 2) لئاسملا ،  حیـضوت  دریگب . مه  حسم  نودب  يوضو  کی  تسا  رتهب  هدرک و  ممیت  وضو  ياج  هب  دـیاب  دـشاب ، هتـشادن  ناکما 

ممیت دـیاب  دراد ، ررـض  تروص  تسد و  مامت  يارب  بآ  يرگید  تهج  هب  یلو  تسین ،  یگتـسکش  تحارج و  مخز و  وضو  ياج  رد  رگا 
هلاسم 336 لئاسملا ،  حیضوت  دریگب . مه  هریبج  يوضو  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دنک و 

هریبج يوضو  هب  طوبرم  تارکذت 

هریبج يوضو  روتـسد  هب  دـیاب  دـشاب ، یگتـسکش  ای  لمد  ای  مخز  وا  ممیت  ياضعا  زا  یـضعب  رد  رگا  تسا ،  ممیت  وا  هفیظو  هک  یـسک  - 1
هلاـسم 12 ص 36  ج 1 ، هلیـسولاریرحت ،  تسین .  شنتـشادرب  ناـکما  هـک  تـسا  هدـیبسچ  يزیچ  رگا  نـینچمه  دـیامن و  يا  هریبـج  مـمیت 
هلاسم 27 3- رئابج ، ماکحا  یقثولا ،  ةورع  تسین .  بحتـسم  بجاو و  ياـهوضو  نیب  یقرف  هریبج  رد  هلاسم 340 2 - لئاسملا ،  حیضوتو 

وـضو زیچ  شـش  يارب  تفرگ  وضو  دیاب  اهنآ  يارب  هک  ییاهزیچ  دوش . هعجارم  لئاسملا  حیـضوت  ات 334 339 431 434، لئاسم 332  هب 
دشاب تراهط  اب  هکنیا  دصق  هب  زامن  تقو  زا  شیپ  رگا  يروآدای 1 - تیم .  زامن  زا  ریغ  بجاو  ياهزامن  يارب  لوا :  تسا :  بجاو  نتفرگ 

وا يوضو  ، دریگب وضو  نآ  يارب  زامن  تقو  زا  لبق  رگا  س :  هلاسم 320 2 - لئاسملا ،  حیضوت  تسا .  حیحص  دنک  لسغ  ای  دریگب و  وضو 
شیوضو ج :  ریخ ؟ ای  تسه  یقرف  هن ،  ای  دشاب  کیدزن  زامن  تقو  هکنیا  نیب  ایآ  دـشاب ، حیحـص  هک  یتروص  رد  و  ریخ ؟ ای  تسا  حـیحص 

دهـشت هدجـس و  ياضق  يارب  مود :  هلاـسم 321  لـئاسملا ،  حیـضوت  تسا .  بحتـسم  تقو  زا  دـعب  تقو و  زا  لـبق  وضو  تسا و  حـیحص 
هک دوش  یم  هتفگ  يزیچ  هب  ثدح  فلا )  حیـضوت  دشاب . هدرک  لوب  الثم  ؛ دـشاب هدزرـس  وازا  یثدـح  زامن  اهنآ و  نیب  رگا   ، هدـش شومارف 

دریگ و یم  وضو  زامن  يارب  دـشاب  رغـصا  ثدـح  رگا  هک  دـیامن ، لسغ  ای  هتفرگ و  وضو  یتسیاب  شزامن  يارب  دـیآ  شیپ  ناسنا  يارب  رگا 
دننام دریگب ؛ وضو  شزامن  يارب  ناسنادوش  یم  ببـس  هک  تسا  نآ  رغـصا  ثدح  دنک ؛ لسغ  شزامن  يارب  یتسیاب  دشاب  ربکا  ثدح  رگا 
زامن رد  ار  يدهـشت  ای  هدجـس و  ناسنا  رگا  ب )  تبانج و ... دـننام  ددرگ ؛ یم  لسغ  بجوم  هک  تسا  نآ  ربکا  ثدـح  و  ندرک و ... لوب 

رد ای  دشاب  کش  تروص  رگا   ، تسا هدادن  ماجنا  هک  دراد  نیقیای  هن و  ای  هدروآ  اج  هب  هک  دراد  کش  ای  دراد : تروص  ود  دـنک ، شومارف 
هب دشاب  هتشذگ  نآ  لحمزا  دنک و  کش  رگا  اما  دروآ و  اج  هب  یتسیاب  دشاب ، لحم  رد  دنک و  کش  رگا  هتـشذگ ،  لحم  زا  ای  تسا  لحم 

یتسیاب دـشاب ، هتـشذگ  لحمزا  هچ  دـشاب و  لحم  رد  هچ  هدرواین ،  اج  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  اما  دـنک و  یمن  ییاـنتعا  دوخ  کـش 
هدش عوکر  دراو  رگا  هک  دشاب ، هدش  دعب  تعکر  عوکر  دراو  هکنیا  لثم  دشاب ؛ هدش  يدـعب  نکر  دراو  هکنیا  رگم  دـهد ؛ ماجنا  ددرگرب و 

مه نآ  زا  دعب  هدومن و  اضق  ار  دهشت  ای  هدجس  نآ  زامن  مالـس  زا  دعب  دیاب  درادن و  نتـشگرب  قح  اجنیا  رد  دنک ، ادیپ  نیقی  نآ  زا  دعب  ای  و 
زامن زا  دعب  هدرک و  شومارف  ار  يدهشت  ای  هدجـس و  هک  تسا  ییاج  تسا ،  بجاو  نتفرگ  وضو  هک  يدراوم  زا  دیامنب . وهـس  هدجـس  ود 

نیا رد  هک  هدوب  رغصا  ثدح  هدرک  لطاب  ار  وا  يوضو  هک  مه  یثدح  هدش و  لطاب  وا  يوضو  سپس  هدرک و  تلفغ  نآ  ندرک  اضق  زا  مه 
مه وهس  هدجس  ود  نآ  زا  دعب  هدومن و  اضق  ار  دهشت  ای  هدجس  کی  هتـسشن و  هلبق  هب  ور  هتفرگ و  وضو  یتسیاب  دمآ ، شدای  یتقو  تروص 

 : مجنپ دریگب ؛ وضو  هک  دشاب  هدروخ  مسق  ای  هدرک  دـهع  ای  هدرک  رذـن  رگا  مراهچ :  هبعک ؛  هناخ  بجاو  فاوط  يارب  موس :  دروآ . اج  هب 
ندروآ نوریب  ای  هدش  سجن  هک  ینآرق  ندیـشک  بآ  يارب  مشـش :  دناسرب ؛ نآرق  طخ  هب  ار  دوخ  ندب  زا  ییاج  هک  دـشاب  هدرک  رذـن  رگا 

هب ندـش  لطعمرگا  یلو  دـناسرب ، نآرق  طخ  هب  ار  دوخ  ندـب  رگید  ياـجای  تسد  دـشاب  روبجم  هک  یتروصرد  نآ  دـننامو  حارتسم  زا  نآ 
هدش سجن  رگا  ای  دروآ ، نوریب  نآ  دننام  حارتسم و  زا  ار  نآرق  دریگبوضو ، هکنیا  نودـب  دـیاب  دـشاب ، نآرق  هب  یمارتحا  یب  وضو  رادـقم 

 ، تسا مزال  نآ  مارتحا  هک  يزیچای  نآرق  قرورگا  اما  دـنک و  يراددوخ  نآرق  طخ  هب  تسد  ندز  زا  تسا  نکمم  ات  دـشکب و  بآ  ار  نآ 
نوریب هداتفا و  حارتسم  رد  مالـسلا  هیلع   - ادهـشلادیس ترـضح  تبرای  هدـش و  هتـشون  نآ  رب  ماماای  ربمغیپ  اـی  ادـخ  مسا  هک  يذـغاک  لـثم 
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نوریب هداتفا و  حارتسم  رد  مالـسلا  هیلع   - ادهـشلادیس ترـضح  تبرای  هدـش و  هتـشون  نآ  رب  ماماای  ربمغیپ  اـی  ادـخ  مسا  هک  يذـغاک  لـثم 
. دنا هتفر  نیب  زا  یلک  هب  اهنآ  هک  دننک  نیقی  ات  دنورن  حارتسم  نآ  هب  دـیاب  دـشاب ، هتـشادن  ناکما  یغلبم  ندرک  جرخ  اب  یتح  نآ -  ندروآ 

هتـشون ینابز  ره  هب  لاعتم ،  دنوادخ  مسا  ای  نآرق  طخ  هب  ممیت )  ای  لسغ  وضو ،  ) تراهط نودـب  ندـب ،  زا  ییاج  ندـناسر  يروآدای 1 ) =
مارح دشاب ، یمارتحا  یب  کته و  رگا  مالـسلا  مهیلع   - ارهز ترـضح  ماما و  ربمایپ و  كرابم  مان  سم  نینچمه  تسا و  مارح  دـشاب ، هدـش 
زاـج دوش  یم  سم  هچنآ  هک  تسین  یقرف  میتـفگ  لوا  يروآداـی  رد  هک  هچنآ  دروـم  رد  ( 2 319 هلاسم 317 ، لـئاسملا ،  حیـضوت  تسا . 
ةورع یمالـسا و .... يروهمج  مرآ  ای  و  الط ، تروص ج  هبج  هللا  همانزور ،  ندب ،  دننامرگید  ياج  رد  ای  دشاب  نآرق  رد  سدـقم ج  یماسا 
ةورع تسا .  هدنـسیون  دـصق  كالم  دـنکرتشم ، رگید  ياـهزیچ  نآرق و  نیب  هک  یتاـملک  رد  ( 3 هلاـسم 8 . ءوضولا ، تاـیاغ  یف  یقثولا ، 

نآ سم  دنشکب ، کیتسالپ  ای  هشیـش  تسا ،  مارح  تراهط  نودب  نآ  سم  هک  يزیچ  يور  رگا  هلاسم 9 4 ) ءوضولا ، تایاغ  یف  یقثولا ، 
هک یـسک  يارب  نآ  دـلج  هیـشاح و  دـننام  نآرق ،  طوـطخ  زا  ریغ  سم  هلاسم 12 5 ) ءوضولا ، تاـیاغ  یف  یقثولا ،  ةورع  درادـن . لاکـشا 
نآ نتـشاد  هارمه  هکلب  دراد ، تهارک  هیـشاح  سم  اهنت  هن  دراد و  تهارک  هچ  رگا  تسین ،  مارح  درادـن ، ممیت )  ای  لسغ  وضو ،  ) تراهط

دنوادخ یماسا  زا  یمـسا  هک  یطرـش  هب  درادن  یلاکـشا  دشاب ، ینابز  ره  هب  نآرق  همجرت  سم  نینچمه  تسا و  هورکم  تراهط  نودب  مه 
، ءوضولا تاـیاغ  یف  یقثولا ،  ةورع  تسا .  مارح  تراـهط  نودـب  دـشاب ، هک  یناـبز  ره  هب  لاـعتم  دـنوادخ  مسا  سم  نوچ  دـشابن ؛ نآ  رد 

دیاب دشاب ، نآرق  هب  یمارتحا  یب  نانآ  ندومن  سم  رگا  یلو  تسین ،  بجاو  نآرق  طخ  سم  زا  هناوید  هچب و  يریگولج  ( 6 17 هلاسم 16 ،
رگا ( 8 دوش . هعجارم  لئاسملا  حیـضوت  لئاسم 301 303 304 305  هب  هلاسم 318 7 ) لئاسملا ،  حیـضوت  دـننک . يریگولج  نانآ  راـک  زا 

. دریگب وضو  هراـبود  یتسیاـب  هن ،  اـی  تسا  هدرک  ماـمت  ار  نآ  اـیآ  هک  دـناد  یمن  یلو  تسا ،  هدرک  نتفرگ  وضو  هب  عورـش  هک  دراد  نیقی 
يارب - 3 روبق ؛ لها  تراـیز  يارب  - 2 تیم ؛  زاـمن  يارب  یبحتسم 1 - ياهوضو  زا  یـضعب  هلاـسم 49  ءوضولا  طئارـش  یف  یقثولا ،  ةورع 

-7 نآرق ؛  نتـشون  ندناوخ و  يارب  - 6 نآرق ؛  نتـشاد  هارمه  يارب  - 5 مالـسلا ؛  مهیلع   - ناـماما مرح  هب  نتفر  يارب  - 4 دجسم ؛ هب  نتفر 
بش - 11 رکش . هدجـس  يارب  - 10 لاـعتم ؛  دـنوادخ  زا  تجاـح  بلط  اـعد و  يارب  - 9 ندـیباوخ ؛  يارب  - 8 نآرق ؛  هیــشاح  سم  يارب 
زامن تاقوا  رد  تسا  بحتـسم  ضئاح  نز  يارب  - 13 یگلماح ؛  لاح  رد  نز  اـب  رهوش  شزیمآ  يارب  - 12 داماد ؛ سورع و  يارب  یسورع 

بحتسم دراد ، وضو  هک  یسک  يارب  - 14 دوش ؛ نآرقو  اعد  رکذ و  لوغشم  دنیشنب و  ندناوخ  زامن  هزادنا  هب  شهاگیاج  رد  هتفرگ و  وضو 
هلاسم 2 و ۀبحتـسملا ،  تائوضو  یف  یقثولا ،  ةورع  دروخب . يزیچ  دـهاوخ  یم  رگا  بنج  صخـش  يارب  - 15 دریگب ؛ وضو  هراـبود  تسا 

الا دشاب ، يا  هرطق  ولو  لوب  لوا :  دـنک : یم  لطاب  ار  وضو  زیچ  تفه  دـنک  یم  لطاب  ار  وضو  هک  ییاهزیچ  هلاسم 323  لئاسملا ،  حیضوت 
هدش نایب  دعب  هب  لئاسملا  حیـضوت  هلاسم 306  زا  نآ  مکح  هک  سولـسم )   ) دـیآ یم  نوریب  وا  زا  راـیتخا  یب  هرطق  هرطق  وا  لوب  هک  یـسک 

تسا و كاپ  دنیوگ ، یم  يذم ))   )) نآ هب  دوش و  یم  جراخ  ناسنا  زا  ندرک  يزاب  هبعالم و  زا  دـعب  یهاگ  هک  یبآ  يروآدای 1 - تسا . 
 (( يدو  )) نآ هب  دـیآ و  یم  نوریب  لوب  زا  دـعب  هک  یبآ  دـنیوگ و  یم  يذو ))   )) نآ هب  دـیآ و  یم  نوریب  ینمزا  دـعب  یهاـگ  هک  یبآ  زین 

کـش دوش و  جراخ  وا  زا  یبآ  دعب  دنک و  اربتـسا  لوب  زا  دعب  ناسنا  هک  نانچ  تسا و  كاپ  دشاب ، هدیـسرن  نآ  هب  لوب  رگا  دوش  یم  هتفگ 
ضقاون یف  یقثولا ،  ةورع  دـنک . یمن  لطاب  مه  ار  وضو  اهبآ  نیا  زا  مادـک  چـیه  دـشاب و  یم  كاپ  اـهنیا ، زا  یکی  اـی  تسا  لوب  هک  دـنک 

ای تسا  كاپ  دنادن  هک  دیآ  نوریب  وا  زا  یتبوطر  هن و  ای  هدرک  اربتسا  دنک  کش  رگا  هلاسم 73 2 - لئاسملا ،  حیضوت  هلاسم 3 و  ءوضولا ،
یتبوطر هن و  ای  هدوب و  تسرد  هدرک ،  هک  ییاربتسا  هک  دنک  کش  رگا  دوش و  یم  لطاب  ، دشاب هتفرگ  وضو  هچنانچ  دشاب و  یم  سجن  هن ، 

هک یسک  هلاسم 74 3 - لئاسملا ،  حیـضوت  دنک . یمن  لطاب  مه  ار  وضو  دـشاب و  یم  كاپ  هن ،  ای  تسا  كاپ  دـنادن  هک  دـیآ  نوریب  وا  زا 
کش دنیبب و  یتبوطر  تسا و  هدنامن  راردا  يارجم  رد  لوب  دنک  نیقی  هتشذگ ،  وا  ندرک  لوب  زا  یتدم  هکنآ  هطساو  هب  رگا  هدرکن  اربتـسا 

زا ياربتسا  نز  يارب  هلاسم 75 4 - لئاسملا ،  حیـضوت  دنک . یمن  لطاب  مه  ار  وضو  دشاب و  یم  كاپ  تبوطر  نآ  هن ،  ای  تسا  كاپ  دـنک 
. دنک یمن  لطاب  مه  ار  وا  لسغ  وضو و  دشاب و  یم  كاپ  هن ،  ای  تسا  كاپ  هک  دنک  کش  دـنیبب و  یتبوطر  رگا  تسین و  حرطمج ج  لوب 
هک نوطبم )   ) دیآ یم  نوریب  وا  زا  رایتخا  یب  بترم و  وا  طئاغ  هک  یـسک  الا  دـشاب ، يا  هرذ  ولو  طئاغ  مود :  هلاسم 77  لئاسملا ،  حیضوت 
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، دوش یم  جراخ  طئاغ  جرخم  زا  هک  هدور  هدـعم و  داب  موس :  تسا .  هدـش  نایب  نآ  زا  دـعب  لئاسملا و  حیـضوت  هلاسم 308  رد  نآ  ماکحا 
هب هک  یباوخ  مراهچ :  هلاسم 317  لئاسملا ،  حیضوت  دوش . یم  جراخ  وا  زا  رایتخا  یب  هدعم  داب  دراد  هک  یضرم  رطاخ  هب  هک  یـسک  رگم 
زا ار  لقع  هک  ییاهزیچ  مجنپ :  دوش ؛ یمن  لطاب  وضو  دونـشب ، شوگ  یلو  دـنیبن ، مشچ  رگا  اما  دونـشن ، شوگ  دـنیبن و  مشچ  نآ  هطـساو 

تبانج دننام : درک ، لسغ  یتسیاب  نآ  يارب  هک  يراک  متفه :  نانز ؛  هضاحتسا  مشش :  یـشوهیب ؛  یتسم و  یگناوید و  دننام : درب ، یم  نیب 
هک دـنک  کش  رگا  يروآدای 1 -  = هلاسم 323 لـئاسملا ،  حیـضوت  هلاـسم 14 و  تـیملا ،  سم  لـسغ  یف  یقثوـلا ،  ةورع  تـیم .  سم  و 

دناد یمن  هک  دشاب  یتبوطر  ندش  جراخ  شکـش  ببـس  هکنآ  رگم  تسا ،  یقاب  وا  يوضو  هک  دراذگ  یم  انب  هن ،  ای  هدش  لطاب  وا  يوضو 
هب هلاسم 300 2 - لئاسملا ،  حیـضوت  هلاـسم 37 و  ءوضولا ، طئارـش  یف  یقثولا ،  ةورع  دـشاب . هدرکن  مه  اربتـسا  لوب و  ریغ  اـی  تسا  لوب 

-3 تیم ؛  لسغ  - 2 تبانج ؛  لسغ  - 1 تسات :  تفه  بجاو  ياهلسغ  بجاو  ياهلـسغ  لسغ  دوش . هعجارم  لئاسملا  حیـضوت  هلاسم 302 
زا دعب  لئاسملا ،  حیـضوت  هضاحتـسا .  لسغ  - 7 سافن ؛  لـسغ  - 6 ضیح ؛  لـسغ  - 5 مسق ؛  دـهع و  رذـن و  لسغ  - 4 تیم ؛  سم  لـسغ 
یم بجاو  لوا  لسغراهچ  طقف  اهدرم  رب  یلو  ددرگ ؛ یم  بجاو  شطیارش  هب  هجوت  اب  اهنز  رب  لسغ  تفه  نیا  مامت  يروآدای  هلاسم 344 
یم لوا  لسغ  هس  حرـش  هب  ام  هک  تساهنز  صوصخم  رخآ  لـسغ  هس  یلو  دنکیرـش ؛ اـهدرم  اـهنز و  لوا  لـسغ  راـهچ  رد  نیارباـنب  دوش ؛

هب تبانج  للع  تبانج  لسغ  درک . میهاوخ  حرطم  يا  هناگادـج  هوزج  رد  ار  هضاحتـسا )  ساـفن و  ضیح ،   ) رخآ لـسغ  هس  اـما  ؛  میزادرپ
رد دوش ، لخاد  رتشیب  ای  هاگ و  هنتخ  هزادـنا  هب  دـنک و  عامج  ناسنا  رگا  هک  شزیمآ )   ) عاـمج - 1 دوش : یم  بنج  ناـسنا  زیچ  ود  زا  یکی 

دـنوش و یم  بنج  ود  ره  دـیاین ، نوریب  ینم  هچ  رگا  غلابان ،  ای  دنـشاب  غلاب  بقع ،)   ) ربد رد  ای  دـشاب  ولج )  ) لبق رد  درم ، رد  اـی  دـشاب  نز 
هدش لخاد  هاگ  هنتخ  رادقم  هب  هک  دنک  کش  رگا  تروص  ره  رد  دوش و  یم  بنج  دـنک ، یطو  ار  یناویح  هللاابذوعن   - یـسک رگا  نینچمه 

ای مالتحا ،)   ) دشاب باوخ  رد  هچ  ینم  ندمآ  نوریب  - 2 هلاسم 345 349 350 351 . لئاسملا ،  حیـضوت  تسین .  بجاو  وا  رب  لسغ  هن ،  ای 
هک یبآ  دراد  نیقی  هک  تسا  یتروص  رد  اهنیا  هتبلا  رایتخا ، یبای  دشاب  رایتخااب  توهش ،  یب  ای  دشاب  توهش  اب  دایز ، ای  دشاب  مک  يرادیب ، 
درم صخش  نیا  رگا  رگید ، تبوطر  ای  تسا  ینم  دناد  یمن  یلو  دیآ ، یم  نوریب  ناسنا  زا  هک  یبآ  ای  تبوطر  اما  دشاب و  ینم  هدش  جراخ 

 ( فلا کش .)  تروص  رد  هتبلا   ) دوشب نآ  ندوب  ینم  هب  مکح  هک  دشاب  تمالع  هس  ياراد  هدمآ  نوریب  هک  یبآ  نآ  یتسیاب  تسا  ملاس  و 
رگا اما  دشاب . هدش  تسس  ندب  ندمآ ،  نوریب  زا  دعب  ج )  دشاب ؛ هتـشاد  یگدنهج  ندمآ  نوریب  ماگنه  ب )  دشاب ؛ هدمآ  نوریب  توهـش  اب 

ود نآ  ندوب  تسا و  یفاک  وا  تبانج  رد  دشاب ، هدمآ  نوریب  توهـش  اب  بآ  نآ  هک  رادـقم  نیمه  دـشاب ، نز  ای  ضیرم و  يدرم  صخش ، 
وـضو البق  رگا   ) دریگب مه  وضو  لسغ ،  رب  هوالع  نز  صوصخ  هب   - ضیرم نز و  هک  تسا  هتـسیاش  هچ  رگا  تسین ،  مزـال  رگید  تمـالع 
تسا هتـشادن  وضو  البق  رگا  دوش ، هتفرگ  مه  وضو  لسغ ،  رب  هوالع  تسا  رتهب  دوبن ، عمج  تمالع  هس  رگا  یلک  روط  هب  هکلب  و  هتـشادن ) 

هک تسا  بوخ  دریگب . مه  وضو  تسا  رتهب  لسغ ،  رب  هوـالع  دـش  هتفگ  هک  يدراوم  رد  اـهتنم  تسا ،  هدوب  نتفرگ  وضو  مه  شا  هفیظوو 
 ، یقثولا ةورع  تفرگ .  وضو  دیابن  تبانج  لسغ  اب  هک  تفگ  میهاوخ  نوچ  دریگب ؛ وضو  دعب  دربب ، نیب  زا  ار  شدوخ  یلـسغ  تراهط  لوا 

دوخ ياج  زا  ینم  رگا  يروآدای 1 - هلاسم 345 و 346  لئاسملا ،  حیضوت  ص 37  ج 1 ، ۀلیسولاریرحت ،  هلاسم 11 و  هبانجلا ،  لـسغ  یف 
هلاسم 352 لئاسملا ،  حیـضوت  تسین .  بجاو  وا  رب  لسغ   ، هن ای  هدمآ  نوریب  وا  زا  ینم  هک  دنک  کش  ناسنا  ای  دیاین  نوریب  دنک و  تکرح 

نوریب وا  زا  یتبوطر  لسغ  زا  دعب  دـنکن و  لوب  رگا  و  لوب )  هب  اربتـسا   ) دـنک لوب  ینم  ندـمآ  نوریب  زا  دـعب  ناسنا  هک  تسا  بحتـسم  - 2
نیزگیاـج دـناوت  یمن  تاـطرخ  هب  اربتـسا  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  یلو  دراد ؛ ار  ینم  مکح  رگید ، تبوـطر  اـی  تسا  ینم  دـنادن  هک  دـیایب 

نیب كوکشم  رگا  يدعب ،  تبوطر  دیامن ، تاطرخ  هب  ياربتسا  لوب  هب  ياربتسا  ياجب  ینم  جورخ  زا  دعب  رگا  نیاربانب  دوش ؛ لوب  هباربتـسا 
هلاسم 72 لئاسملا ،  حیضوت  هب  تاطرخ ،  هب  ياربتـسا  ای  لوب و  زا  ياربتـسا  حیـضوت  يارب  تسا و  ندوب  ینم  هب  موکحم  دشاب ، ینم  لوب و 

طایتحا ربانب  لوب  هب  ياربتـسا  یهاـگ  هلاسم 348  لـئاسملا ،  حیـضوت  هلاسم 7 و  تباـنج ،  لـسغ  تابحتـسم  یقثولا ،  ةورع  دوش . هعجارم 
هدـنام ارجم  رد  ینم  دـناد  یم  هدـش و  ملتحم  ناضمر  كرابم  هام  زور  رد  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  دوش و  یم  مزال  لسغ  زا  لـبق  بجاو 
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 ، لئاسملا حیضوت  تسین .  زیاج  لسغ  زا  دعب  ياربتسا  دنکن  اربتـسا  رگا  دیآ و  یم  نوریب  لسغ  زا  دعب  دنکن  اربتـسا  لسغ ،  زا  لبق  رگا  هک 
هک ییاـهتبوطر  لوا :  مسق  دنمـسقود : دوـش ، یم  جراـخ  ناـسنا  زا  هک  یکوکـشم  ياـهتبوطر  كوکـشم  ياـهتبوطر  مـکح  هلاسم 1593 
هن ای  تسا  كاپ  تبوطر  نیا  دناد  یمن  صخش  هک  تسا  ینم  يذم و  ای  و  لوب ،  يذم و  نیب  ای  تسا و  ینم  لوب و  يذم و  نیب  كوکـشم 

البق رگا  دـشاب و  هتفرگ  تراهط  هدرک و  اربتـسا  هک  یتروص  رد  هتبلا   - تسه مه  كاـپ  درادـن و  لـسغ  تبوطر  نیا  تروص  نیا  رد  هک  ، 
ياربتـسا زا  لبق  ینم و  جورخ  زا  دعب  تبوطر  نیا  هک  یتروص  ردالا  درم ، ای  دـشاب  نز  دریگ ، یم  وضو  شزامن  يارب  طقف  هتـشادن ،  وضو 

 ، یقثولا ةورع  هلاسم 16  ص 34  ج 1 ، هلیـسولاریرحت ،  دهدب . مه  ار  كاپ  ياهتبوطر  لامتحا  ول  تسا و  ینم  هب  موکحم  هک  دشاب  لوب  هب 
هب هصالخ  ینم و  ای  تسا  لوب  ای  تبوطر  نیا  دناد  یم  هک  ینم  لوب و  نیب  ددرم  ياهتبوطر  مود :  مسق  هلاسم 3 . تبانج ،  لسغ  تابحتسم 
یم هظحالم  دعب  هحفص  رد  ار  نآ  فلتخم  ياهتروص  مسق و  نیا  مکح  هک  تسا ،  کی  مادک  دناد  یمن  یلو  دراد ، نیقی  نآ  ندوب  سجن 

هک ار  ییاهزامن  دنک و  لسغ  دیاب  هدرکن ،  لسغ  نآ  يارب  تسوا و  دوخ  زا  دـنادب  دـنیبب و  ینم  دوخ  سابل  رد  رگا  يروآدای 1 - دییامرف .
مزال هدناوخ  ینم  نآ  ندمآ  نوریبزا  دعب  دهد  یم  لامتحا  هک  ار  ییاهزامن  یلو  دنک ، اضق  هدناوخ ،  ینم  ندـمآ  نوریبزا  دـعب  دراد  نیقی 

لـسغ تروص  نیا  رد  هدش  بنج  هزات  ای  تسا و  قباس  تبانج  زا  دـناد  یمن  یلو  تسوا ،  دوخزا  ینم  دـنادب  رگا  اما  دـیامن و  اضق  تسین 
رد - 2 هلاسم 2 . ص 73  ج 1 ، هلیسولاریرحت ،  هلاسم 445  لئاسملا ،  حیـضوت  دـنک . لسغ  اطایتحا  هک  تسا  بوخ  هچ  رگا  تسین ،  مزـال 

بجاووا رب  لسغ  ، دوش جراخ  نز  زا  درم  ینم  رگا  اما  دـشاب ، صخـش  دوخ  زا  ینم  هک  دوش  یم  تبانج  ببـس  ینم  ندـمآ  نوریب  یتروص 
 ، هلاسم ص 63  ج 1 ، هلیـسولاریرحت ،  تسا .  هدـش  طولخم  نآ  اـب  مه  شدوخ  ینم  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  هک  یتروـص  رد  رگم  تسین ، 

بجاو وا  رب  لسغ  دشاب ، هدـمآ  نوریب  وا  زا  ینم  باوخ  رد  رگا  دوش ، یم  ملتحم )   ) بنج باوخ  رد  درم  دـننام  مه  نز  - 3 امهیدحا .)) ))
تسا مارح  بنج  رب  هک  ییاهزیچ  هلاسم 6  تبانج ،  لسغ  ماکحا  یقثولا ،  ةورع  تسا . 

تسا مارح  بنج  رب  زیچ  جنپ 

. دش هتفگ  وضو  رد  هک  يروط  هب  مالـسلا  مهیلع   - ناماما ناربمایپ و  لاعتم و  دـنوادخ  مسا  هب  ای  نآرق  طخ  هب  ندـب  زا  ییاج  ندـناسر  - 1
رد فقوت  - 3 دوش . جراخ  رگید  زا  لخاد و  رد  کی  زا  هچ  رگا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - ربماـیپ دجـسم  مارحلادجـسم و  هب  نتفر  - 2

رگید رد  زا  لخاد و  رد  کی  زا  رگا  یلودناوخن  ای  دناوخب  زامن  نآ  رد  یسک  هچ  دشاب و  بارخ  هچ  دابآ و  شدجسم  هچ   - رگید دجاسم 
دنکن و فقوت  مه  مالسلا  مهیلع   - ناماما مرح  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درادن و  یعنام  دورب ، يزیچ  نتـشادرب  يارب  ای  دوش ، جراخ 

تسا رتهب  دوش و  قحلم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص   - ربمایپ دجسم  مارحلادجسم و  هب  مکح  نیا  رد  مالسلا  مهیلع   - همئا مرح  هک  تسا  رتهب 
لاح رد  هچ  نآ و  نتـشاذگ  دـصق  هب  دوش  لخاد  هچ  دجـسم ، رد  يزیچ  نتـشاذگ  - 4 دوش . قحلم  رهطم  مرح  هب  مه  ناـنآ  ياـهقاور  هک 
رگا یتح  دنراد ، بجاو  هدجـس  هک  ییاه  هروس  ندناوخ  - 5 دراذـگب . نآ  لخاد  ار  يزیچ  دجـسم  نوریب  زا  ای  دراذـگب و  ار  يزیچ  نتفر 

-3 هدجس ؛)  مح   ) هروس 41 - 2 لیزنت ؛)  ملا   ) هروس 32 - 1 تسا :  هروس  راهچ  نآ  و  تسا ،  مارح  دـناوخب ، مه  ار  اـهنآ  زا  فرح  کـی 
 ، لئاسملا حیضوت  ص 38  ج 1 ، هلیسولاریرحت ،  هلاسمو 2  بنجلا ،  یلع  مرحیام  یقثولا ،  ةورع  ارقا .)  ) هروس 96 - 4 مجنلاو ؛)   ) هروس 53

یقثولا ةورع  درادن . ار  مکح  نیا  هداد ،  صاصتخا  هناخزامن  دجسم و  ناونع  هب  ار  ییاج  شا  هناخ  رد  هک  یسک  يروآدای 1 - هلاسم 355 
ناسنا رگا   - دجسم نحص  فارطا  ياه  هناخ  هرانم و  ناویا ،  نحـص ،  هب  تبانج  لاح  اب  ندش  لخاد  هلاسم 3 2 - بنجلا ،  یلع  مرحی  ام  ، 
هکنیا ای  تسا و  دجـسم  ءزج  ایآ  هک  دراد  کش  رگا  اـما  دراد و  ار  قباـس  مکح  ناـمه  دـنا  هدرک  دجـسم  فقو  ار  شنیمز  هک  دراد  نیقی 

رد ناسنا  هک  تسا  رتهب  یلو  ؛ درادـن ار  دجـسم  مکح  تروص  نیا  رد  دجـسم ، يارب  هن  دـنا ، هداد  دجـسم  نحـص  ای  ناویا  يارب  ار  شنیمز 
یقثولا ةورع  دنا . هدرکن  فقو  ندوب  دجسم  يارب  ار  اجنآ  هک  دنک  نیقی  هکنیا  ات  دنک  يراج  نآ  هب  ار  دجـسم  مکح  شیاهاج  مامت  دروم 

نمک انم  ؤم  ناک  نمفا  هلمج  دـیاب  دـناوخب  لیمک  ياعد  دـهاوخب  ضئاح  نز  ای  بنج  صخـش  رگا  هلاسم 4 3 - بنجلا ،  یلع  مرحیاـم  ، 
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هدجس هک  تسا  ییاه  هروس  زا  یکی  هروس  نیا  تسا و  هدجس ))  ملا   )) هروس زا  یئزج  هلمج  نیا  نوچ  دناوخن ؛ ار  نووتـسیال  اقـساف  ناک 
رتهب یلوا و  یلو  ، درادـن یعنام  اه  هداز  ماما  مرح  رد  بنج  صخـش  نتفر  هلاسم 5 4 - بنجلا ،  یلع  مرحیاـم  یقثولا ،  ةورع  دراد . بجاو 
لا 204 ؤس  ج 1 ، لئاسملا ،  عمجم  دورن . تبانج  لاح  اب  مالسلااهیلع   - هموصعم ترضح  لثم  روهشم  ياه  هداز  ماما  مرح  رد  هک  تسا 

تسا هورکم  بنج  رب  هک  ییاهزیچ 

ترضح  ، ندرک قاشنتسا  ای  هضمـضم و  ای  تسد  نتـسش  تروص  رد  اما  و   ، تسین هورکم  دریگب  وضو  رگا  یلو  ندیماشآ ،  ندروخ و  - 1
-2 دوش . یم  هتـشادرب  تهارک  دنیامرف : یم  یـضعب  یلو  دوش ، یم  هداد  فیفخت  دنچ  ره  دوش ،  یمن  هتـشادرب  تهارک  دـنیامرف : یم  ماما 

یم مک  شباوث  ینعی   ) دوش یم  رتشیب  شتهارک  رتشیب ، هیآ  داتفه  زا  درادن و  بجاو  هدجـس  هک  ییاه  هروس  زا  هیآ  تفه  زا  شیب  ندناوخ 
؛  نآ دننام  انح و  هب  ندرک  باضخ  - 5 نآرق ؛  نتشاد  هارمه  - 4 نآرق ؛  ياهطخ  نیب  هیشاح و  دلج و  هب  ندب  زا  ییاج  ندناسر  - 3 دوش .)

تسین 8- هورکم  ، دـنک ممیت  لسغ  ای  وضو  ياج  هب  درادـن  بآ  رگا  اـی  دریگب  وضو  رگا  یلو  ندـیباوخ ؛  - 7 ندب ؛  هب  نغور  ندـیلام  - 6
لئاسملا حیـضوت  و  بنجلا ،  یلع  هرکیام  یقثولا ،  ةورع  هدمآ .  نوریب  وا  زا  ینم  باوخ  رد  ینعی  هدش ،  ملتحم  هکنآ  زا  دعب  ندرک  عامج 

ياـهزامن اـضق و  هچ  ادا و  هچ  بـجاو -  ياـهزامن  تسا 1 - تباـنج  زا  ندرک  لـسغ  هب  طونم  اـهنآ  تحـص  هک  یفیلاـکت  هلاـسم 356  ، 
رب هدجس  هیآ  ندینش  ماگنه  رد  بجاو  هدجـس  رکـش و  هدجـس  تیم و  زامن  یلو  طایتحا ؛ زامن  هدش و  شومارف  يازجا  ياضق  بحتـسم و 

كرابم هام  هزور  - 3 دشاب . نینچ  مه  بحتسم  فاوط  هک  تسین  دیعب  هکلب  و  بجاو ،  فاوط  - 2 تسین .  فقوتم  تبانج  زا  ندرک  لسغ 
هزور ریاس  اما  تسین و  حیحص  شا  هزور  یشومارف ،  يور  زا  ای  دشاب  ادمع  دنک ، حبـص  تبانج  تلاح  اب  رگا  ینعی  نآ ،  ياضق  ناضمر و 
ربانب دـنیامرف : یم  ماما  ترـضح  یلو  دوش ؛ یمن  لطاب  تبانج  لاح  رد  ندرک  حبـص  اب  نآ  ياضق  ناضمر و  كرابم  هاـم  هزور  زا  ریغ  اـه 

تبانج یلب  دـنوشن . حبـص  دراو  تبانج  تلاح  اب  ادـمع  نآ  ياضق  ناضمر و  كراـبم  هاـم  زا  ریغ   - بجاو ياـه  هزور  رد  بجاو  طاـیتحا 
ینم جورخ   ) زور رد  مالتحا  یلو  ار ، یبحتـسم  ياه  هزور  یتح  دنک ؛ یم  لطاب  ار  هزور  عون  همه  تسا ،  هزور  هک  يزور  نایم  رد  يدمع 
یسک رگا  تیم  لسغ  ص 38  ج 1 ، هلیسولاریرحت ،  هلاسم 11  زا  دعب  ۀبانجلا ،  لسغ  یقثولا ،  ةورع  درادـن . هزور  هب  يررـض  باوخ )  رد 
هدرم ناسنا  - 1 دوش . یم  هراشا  اهنآ  هب  الیذ  هک  طرـش  دـنچ  ندوب  اراد  اـب  هتبلا  دـنهدب ؛ لـسغ  ار  هدرم  نآ  هک  تسا  مزـال  هیقب  رب  دریمب ،

نیا ربانب  دشاب . هدـش  مامت  شهام  راهچ  دـیاب  تسا ،  هدـش  طقـس  هچب  تیم ،  رگا  - 2 تیملا .  لیـسغت  یف  یقثولا ،  ةورع  دشاب . ناملـسم 
يدیهش هتبلا  دشابن ؛ دیهش  - 3 تیملا .  لیـسغت  یف  یقثولا ،  ةورع  تسین .  مزال  هدـشن ،  مامت  شهام  راهچ  هک  يا  هدـش  طقـس  هچب  لسغ 

مکح یلو  دنراد ؛ ار  دیهـش  باوث  ادهـش  هیقب  اما  و  تسا .  هتـسویپ  یلعا  الم  هب  شحور  مه  اج  نامه  هدش و  یمخز  گنج  نادیم  رد  هک 
هدـشن بجاو  صاصق  ای  ندرک )  راسگنـس   ) مجر رطاخ  هب  وا  نتـشک  هک  یـسک  - 4 دیهـشلا . مکح  یف  یقثولا ،  ةورع  دـنرادن . ار  دـیهش 

 . تیم لسغ  ماکحا  یقثولا ،  ةورع  دیامن . لسغ  البق  هک  دنهد  یم  روتسد  وا  هب  شبیان  ای  ماما  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ،

تیم سم  لسغ 

دنترابع طیارـش  نیا  دوش ، یم  مزال  تیم  سم  لسغ  وا  رب  طرـش  دنچ  اب  دنک ، دروخرب  يا  هدرم  ناسنا  ندب  هب  يا  هدنز  صخـش  ندب  رگا 
هب وا  نتشک  هک  یسک  هلاسم 11 2 - دیهـشلا ، مکح  یف  یقثولا ،  ةورع  درادن .) لسغ  هک  يدیهـش   ) دشابن دیهـش  دسج  دسج ، نآ  - 1 زا :
يا هدش  طقس  هچب  هلاسم 11 3 - دیهـشلا ، مکح  یف  یقثولا ،  ةورع  دشابن . هدرک  لسغ  شدوخ  البق  هدش و  بجاو  صاصق  ای  مجر  رطاخ 
یف یقثولا ،  ةورع  دشاب . هدش  درـس  تیم  ندب  - 4 تیم .  سم  لسغ  یف  یقثولا ،  ةورع  تسا .  هدـشن  مامت  شهام  راـهچ  زونه  هک  دـشابن 

يوم - 6 تیم .  سم  لسغ  یف  یقثولا ،  ةورع  دشاب . هدشن  مامت  شلـسغ  هس  ینعی  ؛ دنـشاب هدادن  لسغ  ار  تیم  ندـب  - 5 تیم .  سم  لسغ 
نآ بحتـسم  طایتحا  دنچ  ره  درادن ؛ مزال  لسغ  الا  دشاب و  هدـناسرن  تیم  يوم  هب  ار  دوخ  يوم  ای  ندـب  نینچمه  تیم و  ندـب  هب  ار  دوخ 
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یسک ندب  زا  یتمـسق  رگا  دشاب ، مه  اب  ناوختـسا  مه  تشوگ و  مه  یتسیاب  هدش ،  ادج  يوضع  ناسنا  زا  رگا  - 7 دنیامن . لسغ  هک  تسا 
لـسغ ار  شندب  دشاب و  هدرم  رگا  ، دنا هدادن  ای  دنا  هداد  لسغ  ار  شندب  ای  دـشاب  هدرم  رگا  هدـنز ،  ای  تسا  هدرم  وا  دوخ  ای  دوش  ادـجوا  زا 

هک تسا  ییاضعا  زا  وضع  نآ  ای  دنا ، هدادن  لسغ  ار  شندب  زونه  هک  دشاب  يا  هدرم  زا  رگا  و  درادن ، لسغوضع  نآ  سم  هک  دنشاب ، هداد 
( اهوم ) دـشاب لوا  تروص  رگا  تسا ،  رگید  ياضعا  زا  ای  اهوم ،) دـننام   ) دوبن مزال  تیم  سم  لسغ  دـش ، یم  حـسم  دوب و  مه  لصتم  رگا 
 ، تسا هدنز  دوخ  هک  دشاب  یناسنا  زا  هدش ،  ادـج  تمـسق  رگا  تسا و  مزال  تیم  سم  لسغ  ، دـشاب مود  تروص  رگا  تسین و  مزال  لسغ 

موس تروص  رد  هک  تسا  مه  اب  ود  ره  ناوختـسا  تشوگ و  ای  و  نادند )  دننام   ) اهنت ناوختـسا  ای  تساهنت و  تشوگ  ای  : دراد تروص  هس 
یم تیم س :  سم  لسغ  هفسلف  هلاسم 1  ص 63  ج 1 ، هلیـسولاریرحت ،  درادن . تیم  سم  لسغ  لبق  تروص  ود  اما  دراد و  لسغ  نآ  سم 

؛  تسین مزال  لسغ  هدوب و  نیب  رد  تبوطر  رگا   - دشکب بآ  ار  شتـسد  دیاب  طقف  دنزب ، يا  هدرم  ناویح  ندب  هب  تسد  یـسک  رگا  دنیوگ 
بآ ار  شتسد  دیاب  لسغ ،  رب  هوالع  هدوب ،  نیب  رد  یتبوطر  رگا  دنک و  لسغ  دیاب  دنزب ، يا  هدرم  ناسنا  ندب  هب  ار  شتسد  یـسک  رگا  اما 

یهلا ماکحا  یعقاو  هفـسلف  الوا : هک :  مییوگب  دیاب  لا  ؤس  نیا  خساپ  رد  ج :  تسا ؟  رت  سجن  مه  تاناویح  هدرمزا  ناسنا  هدرم  ایآ  دشکب .
: ایناث دوش .) هعجارم  ماکحا  هفـسلف  ثحب  ماکحا  همدـقم  ثحب  هب  عوضوم  نیا  ندـش  نشور  يارب   ) تسین نشور  دراوم  ماـمت  رد  اـم  يارب 

کی رگا  هک  دنک  یم  دروخرب  یلئاسم  هب  یهاگ  دوخ  يراذگ  نوناق  رد  مالـسا  سدـقم  نید  هک  دـشاب  نیا  نآ  ياهتمکح  زا  یکی  دـیاش 
یم يدسافم  راچد  مه  زاب  دـنک ، عنم  یلک  روط  هب  دـهاوخب  رگا  دـیآ و  یم  شیپ  هدـسفم  دراذـگب ، دازآ  یلک  روط  هب  دـهاوخب  ار  هلاسم 

هب ددنب ؛ یم  تایلام  زیچ  نآ  يور  هک  دـنک  یم  يزیر  همانرب  نینچ  نیا  نوناق  ندـش  ارجا  حیحـص  هعماج و  تمالـس  يارب  اجنیا  رد  ددرگ 
ربمایپ فارطا  دـندمآ  یم  هک  دوب  نیا  رب  ناشتداع  برع  نادـنمتورث  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - مرکا ربمایپ  تثعب  لیاوا  رد  لاثم  ناونع 
رـضاح درک و  یم  تبحـص  یـشوگ  رد  ترـضح  اب  تشاد  يراک  ربمایپ  اب  سک  ره  دـندش و  یم  عمج  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - مرکا

دینـش یمن  یـسک  نوچ  دنتـساوخ  یم  هک  ار  یناتـساد  ره  ربمایپ  شوگ  رد  تقو  نآ  دنراذگب ، نایم  رد  ربمایپ  اب  انلع  ار  ناشلئاسم  دندوبن ،
. دندش یم  نیگهودنا  ارقف  مه  دـنتفرگ و  یم  ار  ربمایپ  تقو  مه  هداد و  هولج  ربمایپ  برقم  ار  دوخ  مه  راک  نیا  اب  هک  دـندرک  یم  فیرعت 

اقلطم رگا  تسا و  يدسافم  نینچ  ياراد  دراذگب ، دازآ  اقلطم  ار  ربمایپ  اب  ندرک  تبحص  یشوگ  رد  رگا  دنکب ؟ هچ  مالسا  اجنیارد  بوخ 
اب یشوگ  رد  تروص  هب  دیاب  ددرگ و  حرطم  عمج  رد  دوش  یمن  هک  تسا  لئاسم  زا  یـضعب  یهاگ  اریز  ؛  تسین حیحـص  مه  زاب  دنک ، عنم 
ار یغلبم  تخادرپ  نآ  يارب  هلاسم ،  نیا  ندش  ارجا  حیحص  دسافم و  عفد  يارب  مالسا  سدقم  نید  اجنیا  رد  دوش ؛ هتـشاذگ  نایم  رد  ربمایپ 
؛  ۀقدص مکیوجن  يدی  نیب  اومدقف  لوسرلا  متیجان  اذا  اونما  نیذلا  اهیا  ای  دیامرف : یم  هلداجم  هروس  مهدزای  هیآ  دروم  نیا  رد  درک ؛ یمازلا 

يرابجا هقدص  نیا  هک  دیهدب )). هقدص  دیاب  رتولج  دینک ، تبحـص  یـشوگرد  ربمایپ  اب  دیتساوخ  هاگره  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
مالسلا هیلع   - نینم ؤملاریما  درک ، لمع  هیآ  نیا  هب  هک  یـسک  اهنت  تفر و  نایم  زا  ربمایپ  اب  ندرک  تبحـص  یـشوگرد  دب  تداع  دش  ببس 

زا دعب  دومن و  یم  تفایرد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - مرکا ربمایپ  زا  ار  يرـس  ياهییامنهار  هقدـص  نداد  اب  دراوم  زا  یـضعب  رد  هک  دوب 
دیاش مه  تیم  سم  هلاسم  رد  الاح  ج 19 ص 215  نازیملا ،  ریـسفت  دیدرگ . خسنربمایپ  اب  اوجن  زا  لبق  نداد  هقدص   - مکح نیا  مه  یتدم 

ناگتسب ماوقا و  دعب  دنریم ؛ یم  كانرطخ  يرسم و  ضارما  يرس  کی  هب  ندوب  التبم  رثا  رب  ییاهناسنا  یهاگ  هک  دشاب  حرطم  هلاسم  نیمه 
هب مه  ار  نارگیدو  هدیـسوب  ار  وا  تسا  رت  يوق  ناشفطاوع  هتـشاد و  تیم  هب  يرتشیب  هقالع  هک  يدارفا  دـنوش و  یم  عمج  دـسج  رود  اهنآ 

الماک اررما  نیا  هچ  دنکب ؟ هچ  مالسا  اجنیا  رد  ؛ دندرگ ضرم  نآ  هب  التبم  هعماجرد  یناوارف  هدع  تسا  نکمم  دننک و  یم  قیوشت  راک  نیا 
هب مالـسا  ماهتا  ببـس  نآ  عنم  دوش و  یم  نوگانوگ  ضارما  تیارـس  ببـس  يدازآ  نوچ  دراد  هدسفم  ، دنک عنم  اقلطم  هچ  دراذگب و  دازآ 

نیدـب هدرک ،  عضو  یـصاخ  ماکحا  هلاـسم ،  نیا  ندـش  ارجا  حیحـص  هدـسفم و  زا  يریگولج  يارب  مالـسا  اـجنیا  رد  ددرگ ؛ یم  تنوشخ 
مدرم نوچ  ناسنا ،  هدرم  هرابرد  تسا و  لطاب  شزامن  الا  دنک و  لسغ  شزامن  يارب  امتح  دـیاب  درک  سم  ار  یتیم  یـسک  رگا  هک  تروص 

هک تاناویح  هدرم  هرابرد  اما  تسا ؛  هدروآ  دوجو  هب  هار  نیا  رد  ییاهدـنبودیق  مالـسا  دـنهد ، یم  ناـشن  تبغر  وا  هب  مه  شندرم  زا  دـعب 
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، دننک ندیـسوب  هب  قیوشت  ار  نارگید  هدیـسوب و  ار  اهنآ  انایحا  ای  دنوش ، عمج  ناشفارطا  مدرم  ناشندرم  زا  دـعب  هک  تسین  يا  هلاسم  نینچ 
هداد و لسغ  ندرم  زا  دعب  ار  ناسنا  تسا  دقتعم  هک  تسا  ناسنا  هب  مالـسا  مارتحا  هجرد  تیاهن  نیا  درادن و  ار  مکح  نیا  اجنآ  مالـسا  اذل 

. دنتسین نینچ  نیا  تاناویح  اما  دنراپسب ، كاخ  هب  صاخ  تافیرشت  اب  هدومن و  نفک 

بحتسم ياهلسغ  زا  یضعب 

دراد یناوارف  تیمها  هعمج  لسغ  هتبلا  هعمج :  لـسغ  - 1 میرب :  یم  مان  ار  اهنآ  زا  يدادعت  ام  هک  تسا  دایز  مالسا  رد  یبحتـسم  ياهلـسغ 
كرت ار  هعمج  لسغ  ینعی ،  قساف ،))  الا  هکرتیال   )) هک دراد  تایاور  زا  یضعب  رد  دنا و  هداد  نآ  بوجو  هب  اوتف  املع  زا  یـضعب  یتح  هک 

اج هب  رهظ  کـیدزن  تسا  رتـهب  رهظ و  لوا  اـت  تسا  هعمج  زور  حبـص  ناذا  لوا  زا  هعمج  لـسغ  تقو  و  قساـف ،  صخـش  رگم  دـنک ، یمن 
هعمج زور  رد  رگا  دروآ و  اج  هب  هعمج  رـصع  ات  همذلا )  یف  ام   ) اضق ادا و  تین  نودـب  تسا  رتهب  دـهدن ، ماجنا  رهظ  ات  رگا  دوش و  هدروآ 

یم دنکن ، ادیپ  بآ  هعمج  زور  رد  دسرت  یم  هک  یـسک  دروآ و  اج  هب  ار  نآ  ياضق  بورغ  ات  هبنـش  حبـص  زا  تسا  بحتـسم  دنکن ، لسغ 
حیحـص دروآ  اج  هب  تسا ،  دنوادخ  بولطم  هکنآ  دـیما  هب  ار  لسغ  هعمج  بش  رد  رگا  هکلب  دـهد ، ماجنا  ار  لسغ  هبنـش  جـنپ  زور  دـناوت 

یف یقثولا ،  ةورع  تسا .  بحتسم  ضئاح  نز  زیمم و  ياه  هچب  یتح  درم و  نز و  رفاسم و  ریغ  رفاسم و  صخش  يارب  هعمج  لسغ  تسا و 
ریغ يارب  هـک  ینز  لـسغ  - 3 تسا .  هدـمآ  اـیند  هب  هزاـت  هک  يا  هـچب  نداد  لـسغ  هلاسم 644 2 - لئاسملا ،  حیـضوت  هبودـنملا ،  لاـسغا 

-5 تسا .  هدناسر  دنا  هداد  لسغ  هک  یتیم  ندـب  هب  ار  شندـب  زا  ییاج  هک  یـسک  لسغ  - 4 تسا .  هدرک  لامعتـسا  شوخ  يوب  شرهوش 
زا نتـساوخ  تجاح  يارب  لسغ  - 6 کیدزن .  ای  رود  زا  مالـسلا  مهیلع   - ناماما ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - ربمایپ تراـیز  يارب  لـسغ 

لاـسغا زا  رتشیب  عـالطا  يارب  يروآداـی   645 هلاـسم 644 ، لـئاسملا ،  حیـضوت  تداـبع .  تهج  هب  طاـشن  هبوـت و  يارب  لاـعتم و  دـنوادخ 
ماـمت ندرک  لـسغ  روتـسد  دوش . هعجارم  بحتـسم  لاـسغا  ثحب  هب  یقثولا  ةورع  رد  645 و  هلاسم 644 ، لئاسملا ،  حیـضوت  هب  یبحتـسم 
لـسغ روتـسد  یبیترت .  لسغ  - 2 یـسامترا ؛  لسغ  - 1 داد : ماـجنا  ناوـت  یم  لکـش  ود  زا  یکی  هب  بحتـسم  هچ  بـجاو و  هـچ  ار  اهلـسغ 

ار ندب  مامت  جیردت  هب  ای  هعفدکی  بآ  هک  يروط  هب  دورورف ، بآ  رد  هرابکی  لسغ  تین  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  یـسامترا  لسغ  یـسامترا 
امتح لسغ  نیا  ماجنا  يارب  تسا و  حیحـص  وا  لسغ  دهد ، تکرح  ار  ندب  لسغ  تین  زا  دعب  دـشاب و  بآ  ریز  ندـب  مامت  رگا  دریگب و  ارف 

هلاسم لئاسملا ،  حیضوت  دومن . یـسامترا  لسغ  دوش  یمن  نآ  دننام  شود و  ریز  دریگب و  ارف  بآ  ار  ندب  مامت  دناوتب  هک  دشاب  ییاج  دیاب 
دیوشب ار  ندب  پچ  فرط  دعب  تسار و  فرط  دعب  ندرگ و  رس و  لوا  لسغ  تین  هب  دیاب  یبیترت  لسغ  رد  یبیترت  لسغ  روتسد   368 ، 367

بحتسم طایتحا  هکلب  دیوشب و  هدرک و  همیمض  مه  ار  رگید  تمسق  زا  يرادقم  دیاب  هتسش ،  الماک  ار  تمسق  ره  دنک ، نیقی  هکنآ  يارب  و 
يور زا  ای  ادمع  رگا  دیوشب و  پچ  فرط  اب  ار  ندرگ  پچ  فرط  مامت  ندـب و  تسار  فرط  اب  ار  ندرگ  تسار  فرط  مامت  هک  تسا  نآ 

 ، لئاسملا حیضوت  تسا .  لطاب  وا  لسغ  ، دنکن لمع  پچ )  تسار و  ندرگورـس ،   ) بیترت نیا  هب  هلاسم  نتـسنادن  هطـساو  هب  ای  یـشومارف 
هلاسم لئاسملا ،  حیضوت  دروآ . اج  هب  یبیترت  ار  نآ  دیاب  یلو  تسا ،  هریبج  يوضو  دننام  مه  هریبج  لسغ  يروآدای 1 -  363 هلاسم 361 ،

نیا ریغ  رد  داد و  ماجنا  یبیترت  تروص  هب  امتح  دیاب  دراومزا  یضعب  رد  یسامترا و  تروص  هب  ار  لسغ  دیاب  دراوم  زا  یضعب  رد  - 2 339
هب امتح  دـیاب  هک  يدراوم  زا  یـضعب  اما  دـیامن و  لـسغ  دـهاوخ  یم  قیرط  ود  زا  کـی  ره  هب  هک  تسا  هدـننک  لـسغ  دوخاـبرایتخا  دراوم 
دنک لسغ  دهاوخب  رگا  هک  هتسب  مارحا  هرمع  ای  جح  يارب  ای  هتفرگ  بجاو  هزور  یسک  هک  یتروص  رد  فلا )  دومن : لسغ  یبیترت  تروص 

یـشومارف يور  زا  رگا  اما  تسا و  لطاب  شلـسغ  دـنک ، لسغ  یـسامترا  تروص  هب  ادـمع  رگا  ودـنک  لسغ  یبیترت  تروص  هب  دـیاب  امتح 
هب دیاب  تسا ،  هریبج  شلـسغ  اضعا  زا  یکی  رد  هک  یتروص  رد  هلاسم 371 ب )  لئاسملا ،  حیضوت  تسا .  حیحص  دنک ، یـسامترا  لسغ 

لسغ مه  یهاگ  هلاسم 339 و  لئاسملا ،  حیضوت  تسا .  لطاب  شلسغ  دنک ، لسغ  یسامترا  تروص  هب  رگا  دیامن و  لسغ  یبیترت  تروص 
رتدوز یـسامترا  لسغ  دوش و  یم  اضق  شزامن  دـنک ، یبیترت  لسغ  دـهاوخب  رگا  تسا و  تقو  رخآ  هکنیا  لـثم  ؛ دوش یم  نیعتم  یـسامترا 
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هلاسم 2 لسغلا ،  ۀیفیک  یف  یقثولا ،  ةورع  دوش . یم  ماجنا 

تبانج لسغ  تابحتسم 

ای عارذ  فصن  ای  قفرم  ات  تسد  ود  نتسش  - 2 دـشاب . ینم  جورخ  رطاخ  هب  شتبانج  هک  یتروص  رد  هتبلا  لسغ ،  زا  لبق  لوب  هب  اربتـسا  - 1
قاشنتسا و  ندنادرگ )  ناهد  رد  بآ   ) همـضمضم - 3 تسین .  یـسامترا  یبیترت و  لسغ  نیب  یقرف  تهج  نیا  رد  هبترم و  هس  تسد  دـنب  ات 

نیقی هکنیا  يارب  ندیشک  تسد  - 4 دـنک . یم  تیافک  مه  هبترم  کی  هبترم و  هس  تسد  ود  نتـسش  زا  دـعب  ندومن )  ینیب  رد  بآ   ) ندرک
هللا مسب   )) ای هللا ))  مسب   )) لاعتم دـنوادخ  ماـن  ندرب  - 6 نداد .  لسغ  راب  هس  ار  اـضعا  زا  مادـک  ره  - 5 هدیـسر .  اج  همه  هب  بآ  هک  دـنک 

لبقت یبلق و  رهط  مهللا  دیوگب : هکنیا  هب  هدیسر ،  ندرک  لسغ  لاح  رد  هک  ییاهاعد  ندناوخ  - 7 تسا .  رتهب  یمود  و  میحرلا ))  نمحرلا 
یلع کنا  ارونو  ءافشو  اروهط  یل  هلعجا  مهللا  کیلع  ءانثلاو  کتحدم  یناسل  یلع  رجاو  يردص  حرشاو  یل  اریخ  كدنعام  لعجاو  ییعس 

نییاپ هب  الاب  زا  نتـسش  تالاوم و  ندرک  تیاعر   - 8 تسا .  رتهب  دناوخب ، لسغ  ندش  مامت  زا  دعب  ار  اعد  نیا  رگا  یلو  ریدـق . یـش ء  لک 
 . تبانج لسغ  تابحتسم  یقثولا ،  ةورع  یبیترت .  لسغ  رد 

یبیترت یسامترا و  لسغ  ياهقرف 

لـسغ فالخ  هب  ؛ دوش فرطرب  تساجن  بآ  رد  نتفر  اب  هکنآرگم  دشاب ، كاپ  ندب  مامت  ندرک  لسغ  زا  لبق  دـیاب  یـسامترا  لسغ  رد  - 1
یقثولا ةورع  دنک . ریهطت  شنداد  لسغ  زا  لبق  ار  يوضع  ره  تسا  زیاج  هکلب  دـشاب ، كاپ  لسغ  زا  لبق  ندـب  مامت  تسین  مزال  هک  یبیترت 

رد دوش ، هدـید  لسغ  ياضعا  زا  یکی  رد  یعنام  لـسغ ،  زا  دـعب  رگا  هلاسم 372 2 - لئاسملا ،  حیـضوت  هلاسم 5 و  لسغلا ،  ماـکحا  یف  ، 
دعب دشاب ، پچ  فرط  رد  رگا  تسا ،  ندب  ياجک  رد  عنام  دنک  هظحالم  دـیاب  هدرک ،  لسغ  یبیترت  رگا  اما  تسا و  لطاب  لسغ  یـسامترا 
عنام ندرک  فرطرب  زا  دعب  دشاب ، تسار  فرط  رد  عنام  رگا  تسا و  حیحص  شلسغ  ، دیوشب لسغ  تین  هب  ار  اج  نامه  ندرک ،  فرطرب  زا 

فرطرب زا  دعب  روط  نیمه  دشاب ، مه  ندرگورس  رد  رگا  تسا و  حیحص  شلـسغ  ، دهد یم  لسغ  ار  پچ  فرط  هرابود  عضوم  نآ  لسغ  و 
یبیترت لسغ  زا  دـعب  رگا  اـما  تسا و  حیحـص  شلـسغ  ، دـهد یم  لـسغ  ار  پچ  تسار و  فرط  هراـبود   ، عضوم نآ  نداد  لـسغ  ندرک و 

369 ، 365 هلاسم 364 ، لئاسملا ،  حیضوت  دنک . لسغ  هرابود  دیاب  تسا ،  ندب  ياجک  دنادن  هتسشن و  ار  ندب  زا  ییاج  دمهفب 

یسامترا یبیترت و  لسغ  كرتشم  ماکح 

لثم دوش ، یمن  هدید  هک  ندب  زا  ییاهاج  نتـسش  یلو  تسا ،  لطاب  وا  لسغ  ، دـنامب هتـسشن  ندـب  زا  ییوم  رـس  هزادـنا  هب  رگا  لسغ  رد  - 1
طایتحا یلو  تسین ،  مزال  نآ  نتسش  نآ ،  نطاب  زا  ای  تسا  ندب  رهاظ  زا  هک  دراد  کش  ار  ییاج  رگا  تسین و  بجاو  ینیب  شوگ و  يوت 

تسـش و ار  نآ  دیاب  دوش ، هدید  نآ  لخاد  هک  دشاب  داشگ  يردـق  هب  نآ  دـننام  هراوشوگ و  ياج  خاروس  رگا  نیاربانب  تسا ؛  نتـسش  رد 
ءزج هک  ار  یهاتوک  ياهوم  دـیاب  لسغ  رد  - 2  . 376537437 هلاسم لئاسملا ،  حیـضوت  تسین .  مزال  نآ  لخاد  نتـسش  دوشن ، هدید  رگا 
نیا لسغ ،  ماکحا  رد  یقثولا  ةورع  باتک  رد  هتبلا  . ) دشاب یم  مزال  مه  دنلب  ياهوم  نتـسش  طایتحا ، ربانب  دیوشب و  دوش  یم  باسح  ندـب 
لوپ زا  دهاوخب  ای  دـهدن ، ار  یمامح  لوپ  دراد  دـصق  هک  یـسک  - 3 هلاسم 379 . لئاسملا ،  حیـضوت  تسا .)  هدش  هتـسناد  بجاو  طایتحا 

لسغدنک یضار  ار  مامح  دعب  هچ  رگا   - دراذگب هیسن  دهاوخب  تسا ،  یـضار  یمامح  دنادب  هکنیا  نودب  ای  دهدب  هدادن  سمخ  ای  مارح و 
یم لسغ  هک  یـسک  یلو  دنامب ، هیـسن  مامح  لوپ  هک  دشاب  یـضار  یمامح  رگا  - 4 383 هلاسم 381 ، لئاسملا ،  حیـضوت  تسا .  لـطاب  وا 

لئاسم 538 387 هب  نینچمه  هلاسم 382  هلاسم ،  لئاسملا ،  حیضوت  دراد . لاکـشا  وا  لسغ  دهدن ، ار  وا  بلط  هک  دشاب  نیا  شدصق  دنک ،
لسغ هرابرد  دش ، هتفگ  وضو  تحص  هرابرد  هک  یطرش  هدزیـس  مامت  لسغ  ندوب  حیحـص  طیارـش  دوش . هعجارم  لئاسملا  حیـضوت  و 389 
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نوریب رایتخا  یب  هرطق  هرطق  اهنآ  لوب  یضیرم  رطاخ  هب  هک  يدارفا  رد  الا   - تسین طرش  یبیترت  لسغ  رد  هک  تالاوم  زج  هب  تسا ،  يراج 
 . هضاحتسم نز  نینچمه  و  نوطبم )   ) دوش یم  جراخ  رایتخا  یب  طئاغ  داب و  اهنآ  زا  یضیرم  رطاخ  هب  هک  يدارفا  ای  و  سولـسم )   ) دیآ یم 

فرظ ندوبن  هرقن  الط و  زا  - 2 لسغ ؛  بآ  ندوبن  یبصغ  - 1 الا : ، دنتسه یعقاو  یطورش  لسغطیارش  مامت  یهجوت  طیارش  یعقاو و  طیارش 
 ، لسغ ماـکحا  یقثولا ،  ةورع  دـیدرگ .) ناـیب  وضو  ثحب  رد  یهجوت  یعقاو و  طیارـش  ینعم   . ) یـسامترا تمرح  مدـع  - 3 لـسغ ؛  بآ 

هلاسم 380 و لئاسملا ،  حیـضوت  لسغ .  فالخ  هب  دوش  هتـسش  نییاپ  هب  الاب  زا  دـیاب  اـمتح  وضو ، رد  لسغ 1 - وضو و  ياـهقرف  هلاسم 12 
 . تسین مزال  دـشابن ، ادـیپ  اـهوم  يـال  زا  تروص  تسوپ  رگا  هک  وضو  فـالخ  هب  دـسرب ، ندـب  تسوپ  هب  بآ  دـیاب  لـسغ ،  رد  - 2 243
 . نوطبم سولسم و  هضاحتسم و  لسغ  الا  یبیترت  لسغ  فالخ  هب  تسا ،  طرش  تالاوم  وضو ، رد  - 3 240 هلاسم 374 ، لئاسملا ،  حیضوت 

کش یلبق  وضع  زا  يرادقم  نتسش  رد  وضو  رد  رگا  هلاسم 283 4 - لئاسملا ،  حیضوت  هلاسم 8 و  تبانج ،  لسغ  ماکحا  یقثولا ، ،  ةورع 
یبیترت لسغ  فالخ  هبدنکن  انتعا  الا  دشاب و  هدشن  کشلاریثک  هک  یتقو  ات  هتبلا   - ددرگرب دیاب  دـشاب ، هدـش  مه  يدـعب  وضع  دراو  دـنک و 

دعب ولو  دیاب  هک  دشاب  پچ  فرط  رد  شکـش  رگم  ، ددرگرب تسین  مزال  دش  دراو  رگا  ددرگرب و  دیاب  هدشن ،  يدـعب  وضع  لخاد  رگا  هک 
زامن دوش  یم  اهوضو  مامت  اب  هلاسم 11 5 -  ، ۀبانجلا لسغ  ماکحا  یف  یقثولا ،  ةورع  دـیوشب . لسغ  تین  هب  ار  اجنآ  دـنک ، کش  ینامز  زا 
دیابن تبانج  لسغ  اب  یلو  دریگب ، مه  وضو  دـیاب  اهلـسغ  هیقب  اب  دـناوخ و  زامن  دوش  یم  تبانج  لسغ  اب  طقف  هک  لسغ  فالخ  هب  دـناوخ ،

رد هک  دـنک  نیقی  دـنیبب و  شیوضو  ياضعا  زا  یکی  رد  یعنام  وضو  زا  دـعب  رگا  - 6 391 هلاسم 322 ، لئاسملا ،  حیـضوت  تفرگ .  وضو 
لـسغ رد  یلو  تسا ،  لطاب  یـسامترا  لسغ  رد  هک  لـسغ  فـالخ  هب  تسا ،  لـطاب  وضو  هدروخ ،  مه  هب  مه  تـالاوم  هدوب و  وضو  تقو 

رد هک  یسک   396 هلاسم 290،365 ، لئاسملا ،  حیـضوت  دـیامن . لمع  میتفگ  اهلـسغ  ياهقرف  رد  هک  يروط  هب  دـیاب  تسین و  لطاب  یبیترت 
هیقب ای  دشاب  تبانج  شلـسغ  هچ  تسین ،  لطاب  شلـسغ  تروص  نیا  رد  هک  هدوب  رغـصا  ثدح  تسا -:  هدزرـس  وا  زا  ثدـح  لسغ  طسو 
هداعا ار  لسغ  هرابود  لسغ ،  ندش  مامت  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دریگب و  وضوامتح  زامن  يارب  شدـعب  دـیاب  یلو  لاسغا ، 

یم ماما  ترـضح  یلو  دریگب ، مه  وضو  دـنک و  عورـش  رـس  زا  هراـبود  هدرک و  اـهر  ار  لـسغ  اـج  ناـمه  زا  اـی  دریگب و  مه  وضو  هدرک و 
هدوب یـسامترا  تروص  هب  یلبق  لسغ  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  قفاوم  دـنک ، عورـش  هرابود  هدرک و  اهر  ار  نآ  دـهاوخ  یم  رگا  دـنیامرف :

تابحتـسم یقثولا ،  ةورع  دـهد . ماـجنا  یبـیترت  تروص  هب  مه  ار  نیا  هدوب ،  یبـیترت  تروص  هب  رگا  و  یـسامترا ،  تروـص  هب  مه  ار  نیا 
دیابتـسا تروص  نیا  رد  هک  هدرک ،  یم  لسغ  نآ  يارب  هک  تسا  یقباـس  ثدـح  دـننام  هدوب -:  ربکا  ثدـح  هلاسم 18 -  تبانج ،  لـسغ 

لطاب یلبق  لسغ  تروص  نیا  رد  هک  تسا  قباس  ثدح  ریغ  هلاسم -   ، تبانج لسغ  تابحتـسم  یقثولا ،  ةورع  دهد . ماجنا  هرابود  ار  لسغ 
هدرک و اهر  اج  نامهزا  ار  یلبق  لسغ  هک  تسه  مه  زیاج  دـنک و  یم  لـسغ  دـیدج  ثدـح  تین  هب  هراـبود  دـنک و  یم  شماـمت  هدـشن و 

تبانج یلوا  ای  هدوبن و  تبانج  ثدح  ود  رگا  دریگ ، یم  مه  وضو  شزامن  يارب  دـعب  دـهد و  یم  ماجنا  لسغ  کی  ود ، ره  تین  هب  هرابود 
دهد ماجنا  القتـسم  ار  تبانج  لسغ  هرابود  هدرک و  مامت  ار  لسغ  نآ  هچ  تسین ،  مزال  وضو  هدوب ،  تبانج  یمود  ثدـح  رگا  اما  هدوبن و 

: دنیامرف یم  هدش  هتفگ  رغـصا  ثدح  رد  هک  هنوگ  نامه  ماما  ترـضح  یلو  دـیامن . لسغ  کی  ود  ره  تین  هب  هدرک و  اهر  اج  نامه  زا  ای 
یسامترا تروص  هب  ار  یلبق  لسغ  رگا  هک  دشاب  هتشاد  هجوت  دهد ، ماجنا  هرابود  ار  لسغ  نآ  دهاوخ  یم  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  قفاوم 

هلاسم تبانج ،  لسغ  تابحتـسم  یقثولا ،  ةورع  دـهد . ماجنا  یبیترت  هدوب ،  یبیترت  رگا  دـهد و  ماجنا  یـسامترا  مه  ار  نیا  هداد  یم  ماجنا 
لـسغ هراب  رد  اما  تسا ؛  روصتم  یبیترت  لسغ  هرابرد  لسغ )  نیب  رد  ثدح  نداد  خر   ) هلاسم نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  يروآدای 1 -  19

رد رغـصا  ثدح  هلاـسم 8 2 - تباـنج ،  لـسغ  تابحتـسم  یقثولا ،  ةورع  درادـن . روصت  دوش ، یم  ماـجنا  یعفد  تروص  هب  هک  یـسامترا 
لسغ دننام : دنا ؛ هدش  بحتـسم  يراک  نداد  ماجنآ  يارب  هک  یبحتـسم  ياهلـسغ  رگم  دوش ، یمن  اهنآ  نالطب  بجوم  یـسامترا  ياهلـسغ 

هلاسم 10 تبانج ،  لسغ  تابحتسم  یقثولا ،  ةورع  دوشب . نانآ  نالطب  بجوم  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تسین  دیعب  هک  مارحا  لسغ  ترایز و 

ممیت
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ود ندز  لوا :  بجاو  مینک :  یم  هراـشا  نآ  هب  هک  دراد  بجاو  زیچ  هس  لـسغ  زا  لدـب  هچ  دـشاب و  وضو  زا  لدـب  هچ   - ممیت ممیت  روتـسد 
حیحـص نآ  رب  ممیت  هک  يزیچ  رب  مه  ار  اهتـسد  نتـشاذگ  ماما  ترـضح  هتبلا  تسا ؛  حیحـص  نآ  رب  ممیت  هک  يزیچ  رب  مه  اب  تسد  فک 

 : مود بجاو  تسا .  بحتسم  ندز  زا  دعب  ار  اهتـسد  ندناکت  اما  ،و  دنناد یم  بحتـسم  طایتحا  ار  اهتـسد  ندز  یلو  دنناد ، یم  یفاک  تسا 
 ( هر  ) ینیمخ ماما  هتبلا  یناشیپ ؛  فرط  ود  اهوربا و  يور  ینیب و  يالاب  ات  وم  هاگنتسر  زا  یناشیپ ،  یمامت  رب  تسد  فک  ود  مامت  ندیـشک 
ات تسد  دـنب  زا  تسار ،  تسد  تشپ  مامت  هب  پچ  تسد  فک  ندیـشک  موس :  بجاو  دـنناد . یم  بجاو  طایتحا  ار  اهوربا  يور  ندیـشک 

مامت هک  دنک  نیقی  هکنآ  يارب  ناتـشگنارس و  ات  تسد  دنب  زا  پچ ،  تسد  تشپ  مامت  هب  تسار  تسد  فک  ندیـشک  ادعب  اهتـشگنا و  رس 
لدب هچ  لسغ و  زا  لدب  هچ  ممیت  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  هتبلا  دیامن . حسم  مه  ار  دنب  زا  رتالاب  يرادقم  دیاب  هدرک ،  حسم  ار  تسد  تشپ 

تـشپ هب  هدز ،  نیمز  ار  اهتـسد  رگید  راب  کی  تسا  رتهب  دنیامرف : یم  یلو  دنناد ، یم  یفاک  ار  رادقم  نیمه  ماما  ترـضح  دشاب ، وضو  زا 
يروآدای هلاسم 3  ص 011، ج 1 ،  ، هلیسولا ریرحت  هلاسم 701 و689  لئاسملا ،  حیـضوت  ممیتلا و  ۀیفیک  یف  یقثولا ،  ةورع  دشکب . اهتـسد 

ات دریگب  بیان  دیاب  دنک ، ممیت  دناوت  یمن  هک  یسک  لولعم  دارفا  يارب  ممیت  روتسد  دوش . هعجارم  لئاسملا  حیـضوت  لئاسم 702 و 703  هب 
نیمز هب  ار  شدوخ  ياهتـسد  درادن ، ناکما  رگاو  دهد  ممیت  ار  وا  وا ، دوخ  ياهتـسد  اب  الوا  دراد  ناکما  رگا  دیاب  بیان  دـهد و  ممیت  ار  وا 
ررـض شلاح  هب  رگا  دیاب  لثملا  ةرجا  ربارب  دـنچ  هب  یتح   - دـهاوخب مه  دزم  بیان ،  رگا  دـشکب و  وا  ياهتـسد  تشپ  تروص و  هب  دـنزب و 
عطق شتـسد  عارذ  زا  رتالاب  زا  ینعی   ) درادـن ای  دراد  عارذ  ای  هدـش  عطق  شتـسد  کی  هک  یـسک  اما  دریگب و  بیان  دزادرپب و  ار  نآ  درادـن 

طایتحا ربانب  دـشکب و  شتروص  هب  دـنزب و  نیمز  هب  شرگید  تسد  عارذ  اب  ار  شملاس  تسد  کـی  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  عارذ  رگا  هدـش ) 
شعارذ اب  عارذ و  تشپ  شملاس  تسد  اب  دـعب  دـیامن و  حـسم  ار  نآ  فرط  ود  یناشیپ و  مامت  شملاـس  تسد  فک  اـب  هراـبود  بحتـسم 

نیمز هب  ار  ملاس  تسد  فک  نامه  دشاب ، هتشادن  عارذ  مه  يرگید  دشاب و  ملاس  شتـسد  کی  رگا  اما  و  دنک . حسم  ار  ملاس  تسد  تشپ 
تروص نیا  هب  دریگب ، مه  بیان  راک  نیا  رب  هوالع  بجاو  طایتحا  ربانب  دشکب و  نیمز  هب  ار  شتـسد  تشپ  دعب  دشکب و  یناشیپ  هب  دـنزب و 

وا تسد  تشپ  هب  ار  شتـسد  فک  بیان  دعب  دشکب و  تروص  هب  دـنزب و  تسا  حیحـص  نآ  رب  ممیت  هک  يزیچ  هب  مه  اب  ار  شتـسد  ود  هک 
، دشاب اهعارذ  رگا  تسین و  ای  تسا  یقاب  وا  ياهعارذ  ای  دراد : تروص  ود  مه  نیا   ، تسا هدش  عطق  شتـسد  ود  ره  هک  یـسک  اماو  دشکب .

یناشیپ تقو  نآ  درادن  عارذ  رگا  دنراد و  ار  تسد  فک  ود  مکح  عارذ  ود  نوچ   - دنک یم  ممیت  تسد  فک  ود  دننام  عارذ  ود  هلیسو  هب 
 : تین ممیت 1 - طیارش  هلاسم 3و 4  ص 011  ج 1 ، هلیـسولا ،  ریرحت  دریگ . یم  مه  بیان  بجاو  طایتحا  رباـنب  هدیـشک و  نیمز  هب  ار  دوخ 

-2 تسا .  حیحـص  نآ  رب  ممیت  هک  يزیچ  رب  اهتـسد  ندز  اـب  هارمه  لـسغ ؛  زا  لدـب  اـی  تسا  وضو  زا  لدـب  ممیت  نیا  هکنیا  هب  هجوت  ینعی 
. دریگب بیان  دناوت  یم  رارطـضا  لاح  رد  یلو  دهد ؛ ماجنا  صخـش  دوخ  ار  ممیت  ياهراک  رایتخا  لاح  رد  ینعی  رایتخا : لاح  رد  ترـشابم 
هب الاب  زا  اهتسد  تشپ  تروص و  هب  اهتـسد  فک  ندیـشک  - 5 بیترت .  - 4 ممیت .  ياهراک  نداد  ماـجنا  مهرـس  تشپ  ینعی  تـالاوم :  - 3
 . تسا يا  هریبج  ممیت  شا  هفیظو  هک  ییاج  رد  رگم  تسد ؛  تشپ  تسد و  فک  نیب  یناشیپ و  اهتـسد و  فک  نیب  عنام  ندوبن  - 6 نییاپ . 

هلاسم 704 لئاسملا ،  حیـضوت  ممیتلا و  ۀـیفیک  یف  یقثولا ،  ةورع  رایتخا . لاح  رد  اهتـسد ، تشپ  یناشیپ و  اهتـسد و  فک  ندوب  كاپ  - 7
اهنآ رب  ممیت  هک  ییاهزیچ  تسا  حیحص  اهنآ  رب  ممیت  هک  ییاهزیچ  دوش . هعجارم  لئاسملا  حیـضوت  لئاسم 707 708 و 709  هب  يروآدای 

هلحرم دسر . یمن  موس  هلحرم  هب  تبون  مود ،  هلحرم  ندوب  اب  و  مود ،  هب  تبون  لوا ،  هلحرم  ندوب  اب  هک  دـنراد  هلحرم  هس  تسا ،  حـیحص 
كاخ اب  ناوت  یم  لوا  هلحرم  رد  نیاربانب  کمن و ... هرقن ،  الط ، لثم :  نآ ؛  نداعم  اهیندـییور و  زا  ریغ  نیمز  همه  زا  تسا  تراـبع  لوا : 
هتـشاد يدرگ  تسا  بحتـسم  دوش ، یم  ممیت  نآ  رب  هک  يزیچ  تسا .  رتهب  دشاب ، كاخ  رگا  یلو  درک ، ممیت  گنـس  ای  خولک  ای  گیر  ای 

يزیچ رابغ  درگ و  زا  تسا  ترابع  مود :  هلحرم  دسر . یم  مود  هلحرم  هب  تبون  دوبن ، اهنیا  زا  مادک  چیه  رگا  دنامب و  تسد  رد  هک  دـشاب 
هک دنک  ممیت  رابغ  درگ و  هب  دناوت  یم  ناسنا  یتقو  هک  تسناد  دیاب  هتبلا  درآ و .)... دننام  هن   ) كاخ دننام : ؛  تسا حیحـص  نآ  رب  ممیت  هک 
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رگا یلو  ددرگ  یم  رب  لوا  هلحرم  هب  نوچ  دـیامن ، ممیت  كاخ  رب  هدرک و  هیهت  كاخ  دـیاب  الاو  دـنک  هیهت  كاخ  اـهنآ  عومجم  زا  دـناوتن 
ترابع موس :  هلحرم  درادب . مدقم  تسا ،  رتشیب  شرابغ  درگ و  هک  ار  ییاج  بجاو ،  طایتحا  ربانب  دیاب  دروآرد ، كاخ  تروص  هب  دناوتن 

هب ـالا  درک و  هیهت  كاـخ  نآ ،  زا  هدرک و  کـشخ  ار  نآ  ناوتن  هک  درک  ممیت  لـگ  رب  ناوت  یم  یتـقو  هک  تسناد  دـیاب  و  لـگ ،  زا  تسا 
ندوب اراد  اب  هک  دنتـسه ، طرـش  هس  ياراد  دـش ، هتفگ  هک  يا  هلحرم  هس  نیا  مامت  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال  هتبلا  ددرگ ؛ یم  رب  لوا  هلحرم 
حیحـص نآ  رب  ممیت  هک  يزیچ  اب  - 2 دشاب . كاپ  - 1 طرـش : هس  نآ  اما  درک و  ممیت  نآ  رب  ناوت  یم  هلحرم  ره  رد  طرـش  هس  نیا  یماـمت 
بجاو طایتحا  ربانب  - 3 دشاب . مک  یلیخ  هدش ،  طولخم  هک  هچنآ  هکنیا  رگم  رتسکاخ ، كاخ و  كاخ ،  هاک  دننام : دشابن ؛ طولخم  تسین 

هک تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  درادن ، طیارش  نیا  اب  ار  هلحرم  هس  نیا  زا  مادک  چیه  رگا  و  دشابن . یبصغ  دوش ، یم  ممیت  نآ  رب  هک  يزیچ 
هلاسم هب ،  ممیتلا  حـصیام  یف  یقثولا ،  ةورع  دروایب . اج  هب  ار  نآ  هرابود  ادـعب  بجاو  طایتحا  ربانب  دـناوخب و  ممیت  وضو و  نودـب  ار  زامن 

. دوش هعجارم  لئاسم 684 685 688 690 692 و 695 699  هب  يروآدای 1 -  686،692-684،689 هلاسم 694 ، لئاسملا ،  حیـضوت  10 و 
حیحص نآ  رب  ممیت  دمهفب  دعب  یلو  تسا ،  حیحـص  نآ  رب  ممیت  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نآ  هکنیا  هب  داقتعا  اب  دنک ، ممیت  يزیچ  رب  رگا  - 2

رگا هدناوخ ،  هک  يزامن  تسا و  لطاب  وا  ممیت  هدوب ،  یلبق  هلحرم  رب  ممیت  شا  هفیظو  دمهفب  دعب  دنک و  ممیت  يدـعب  هلحرم  رب  ای  هدوبن و 
نش و رب  ندرک  ممیت  هلاسم 12 3 - هب ،  ممیتلا  حصی  امیف  یقثولا ،  ةورع  دیامن . اضق  هتشذگ ،  نآ  تقو  رگا  هداعا و  ار  نآ  تسا  تقو  رد 
دنا و هتفر  هار  نآ ،  يور  هک  یکاخ  اهلادوگ و  رب  نینچمه  و  تسین )  زیاج  الاو   ) دشاب هتفرگن  ار  نآ  يور  کمن  هاگره  راز ، هروش  نیمز 

ةورع دیامن . ممیت  تسا ،  نوصم  تساجن  یگدولآ و  ضرعم  زا  ابلاغ  دـنلب  نیمز  رب  ناسنا  هک  تسا  بحتـسم  تسا و  هورکم  هداج  كاخ 
لـسغ وضو و  ياج  هب  دروم  تفه  رد  درک  ممیت  دیاب  لسغ ،  وضو و  ياج  هب  هک  يدراوم   10 هلاسم 9 ، هب ،  ممیتلا  حـصی  ام  یف  یقثولا ، 
هدزرس وا  زا  ربکا  ثدح  هک  یسک  يروآدای 1 - تسا .  هدش  نایب  احورشم  دعب  هب  هلاسم 648  زا  لئاسملا  حیـضوت  رد  هک  درک  ممیت  دیاب 
ثدـح رگا  اما  دـنک و  لسغدـناوت  یمن  رگا   - تسا یفاک  دـنکب ، ممیت  کی  طقف  شزاـمن  يارب  رگا  دـشاب ، تباـنج  شثدـح  رگا  تسا ، 
لـسغ زا  لدب  یکی  : دیامنب ممیت  ود  دیاب  دریگب ، وضو  دناوت  یمن  رگا  دریگب و  مه  وضو  ممیت  رب  هوالع  دیاب  دـشاب ، تبانج  زا  ریغ  شربکا 

دنک یم  لطاب  مه  ار  وضو  زا  لدب  ممیت  دنک ، یم  لطاب  ار  وضو  هچنآ  هلاسم 3 2 - ص 211، ج 1 ، هلیسولا ،  ریرحت  وضو . زا  لدب  یکی  و 
دنک یم  لطاب  ار  وضو  هچنآ  ایآ  هک  تسا  نیا  تسه  هک  یثحب  دنک ، یم  لطاب  مه  ار  لسغ  زا  لدب  ممیت  دنک ، یم  لطاب  ار  لسغ  هچنآ  و 
هدز رس  وا  زا  يرغصا  ثدح  دعب  هدرک و  لسغ  زا  لدب  ممیت  تبانج ،  رطاخ  هب  هک  یسک  الثم  هن ؟  ای  دنک  یم  لطاب  ار  لسغ  زا  لدب  ممیت 
نیا رد  : دـنیامرف یم  ماما  ترـضح  دریگب ؟ وضو  دـیاب  زامن  يارب  طقف  تسا و  یفاک  لوا  ممیت  نامه  هن ،  ای  دـنک  ممیت  هرابود  دـیاب  اـیآ  ، 
لوا لوـق  هک  درب . یم  نـیب  زا  ار  وا  تراـهط  یلو  دـنک ؛ یمن  لـطاب  - 2 دـنک ؛ یم  لطاب  ار  لـسغ  زا  لدـب  ممیت  تسا 1 - لوق  ود  هلاـسم 

زا رغصا  ثدح  لسغ  زا  لدب  ممیت  زا  دعب  رگا  بنج  صخـش  ناشیا ،  شیامرف  هب  نیاربانب  تسا .  رت  يوق  مود  لوق  یلو  تسا ،  رتروهـشم 
یضئاح نز  نینچمه  دریگب و  وضو  زامن  يارب  دیاب  طقف  دشاب و  هدزرس  وا  زا  رغصا  ثدح  لسغ  زا  دعب  هک  تسا  یـسک  لثم  دنزبرـس ، وا 

نآ بحتسم  طایتحا  یلو  درب ؛ یم  نیب  زا  ار  وا  يوضو  زا  لدب  ممیت  ای  وضو  طقف  ، دنزب رس  وا  زا  رغصا  ثدح  رگا   ، هدرک ضیح  لسغ  هک 
ناکما رگا  ودریگب  وضو  دناوت  یمن  هک  یتروص  رد  هتبلا   - دراد ناکما  رگا  وضو  لسغ و  زا  لدب  ممیت  نیب  دـنک  عمج  بنج  رد  هک  تسا 

. وضو زا  لدـب  يرگید  لسغ و  زا  لدـب  یکی  : دـنک ممیت  ات  ود  اطایتحا  بنج  ریغ  اما  دـهد و  ماجنا  همذـلا  یفاـم  تین  هب  ممیت  کـی  درادـن 
مکح هب  تسا  یقاب  وا  رذع  ممیت و  هک  یتقو  ات  دنک  یم  ممیت  وضو  ای  لسغ  ياجب  هک  یـسک  هلاسم 5 3 - ص 112  ج 1 ، هلیسولاریرحت ، 
زامن ای  تقو  یگنت  رطاخ  هب  شممیت  هکنیا  رگم  دـهد ، ماجنا  دـناوت  یم  دوب ، تراهط  شطرـش  هک  ییاهراک  ماـمت  تسا و  رهاـط  صخش 

تـسا بنج  رگا  ای  دنزب و  نآرق  طخ  هب  تسد  دناوت  یمن  اهممیت  نیا  اب  هک  دشاب  بآ  هب  یـسرتسد  دوجو  اب  ندـیباوخ  يارب  ممیت  ای  تیم 
یگنت رطاخ  هب  ممیت  دروم  رد  ماما  ترـضح  هتبلا  دوش ؛ دجـسم  لخاد  اـی  دـناوخب و  دراد ، بجاو  هدجـس  هک  ار  ییاـه  هروس  دـناوت  یمن  ،

رگا اما  تسا و  بجاو  ممیت  دوش ، بجاو  ناسنا  رب  نآرق  سم  رگا  هلاسم 9 4 - ممیت ،  ماکحا  یقثولا ،  ةورع  دنراد . بجاو  طایتحا   ، تقو
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. دـنزب نآرق  طخ  هب  تسد  دـناوت  یم  دـنک ، ممیت  يرگید  فدـه  يارب  رگا  یلو  ؛  تسین عورـشم  نآ  سم  يارب  ممیت  دـشاب ، زیاج )  ) حابم
ضئاح و دننام : وضو ، زا  لدب  یکی  لسغ و  زا  لدب  یکی  دنک ، ممیت  ود  دیاب  هک  يدراوم  رد  هلاسم 33 5 - ممیت ،  ماکحا  یقثولا ،  ةورع 

لـسغ ای  وضو و  زا  تیلدب  هب  هجوت  نودب  دیامنب ، ندش  كاپ  دصق  هب  مه  یموس  ممیت  تسا  رتهب  هدرک و ... تیم  سم  هک  یـسک  ءاسفن و 
یموس ممیت  زا  دـنک ، همذـلا  یفام  دـصق  ود  ممیت  هلیـسو  هب  رگا  و  لخادـت )  باب  زا   ) دـشابن بولطمرتشیب  ممیت  کی  دراد  لاـمتحا  اریز   ؛

هلاسم 36 ممیت ،  ماکحا  یقثولا ،  ةورع  دنک . یم  تیافک 

یسانش تقو  مود :  لصف 

حیضوت

؛ دنیوگ یم  بذاک )  رجف   ) لوا رجف  ار  نآ  هک  دنک  یم  تکرح  الاب  هب  ور  يا  هدیفس  قرشم  فرط  زا  حبص  ناذا  کیدزن  حبص  زامن  تقو 
باتفآ هک  تسا  یعقوم  حبـص  زامن  تقو  رخآ  تسا و  حبـص  زاـمن  تقو  لوا  و  قداـص )  رجف   ) مود رجف  ، دـش نهپ  هدیفـس  نآ  هک  یعقوم 

هدش علاط  قداص  رجف  هک  دنک  نیقی  یسک  رگا  تسه ،  حبص  ات  باتهم  هک  ییاهبـش  هلاسم 741 س -  لئاسملا ،  حیضوت  دیآ . یم  نوریب 
هام هزور  كاسما  رد  وا  هفیظو  دوش و  راکشآ  سوسحم  روط  هب  حبـص  يدیفـسات  دنک  ربص  دیاب  ای  دناوخب ، ار  حبـص  زامن  دناوت  یم  ایآ  ، 
هک ییاهناتـسرهش  رد  ای  يربا  ياهبـش  رد  دشاب ، يدیفـس  ندشراکـشآ  لوا  زا  زامن  تقو  هک  یتروص  رد  تسا و  هنوگچ  ناضمر  كرابم 
زا دعب  دنک ، ربص  رجف  لوا  زا  هقیقد  هد  هزادنا  هب  رگا  ، دوش راکشآ  يدیفس  ات  درک  ربص  یلیخ  دیاب  هک  تسا  دایز  يدح  هب  قرب  ییانـشور 

هبلغ دوش و  رهاظ  قفا  رد  حبـص  هدیفـس  ات  دـنک  ربص  هک  تسا  نآ  باتهم  ياهبـش  رد  مزال  طایتحا  ج -  هن ؟  ای  تسا  زامن  تقو  هقیقد  هد 
رد دـنک و  طایتحا  هزور  رد  تسین و  يربا  ياهبـش  قرب و  ینـشور  رد  مکح  نیا  تسین و  هجو  زا  یلاخ  هکلب  باـتهم ،  ییانـشور  رب  دـنک 

حبص زامن  تلیضف  تقو  هلاسم 754  لئاسملا ،  حیضوت  دش . رکذ  هچنآ  زا  لبق  كاسما  دشابن  مزال  هک  تسین  دیعب  هچ  رگا  باتهم  ياهبش 
زا لبق  ات  تقو  نیا  ریغ  رد  و  هیقرشم )  هرمح   ) قرشم فرط  یخرس  ندش  ادیپ  ات  تسا  قداص  حبص  عولط  لوا  زا  حبص  زامن  تلیضف  تقو 

زونه اوه  هک  دناوخب  يروط  ار  حبص  زامن  ناسنا  تسا  بحتـسم  یلو  دشاب ، یم  ازجا  تقو  رد  ، دوش هدناوخ  حبـص  زامن  رگا  باتفآ  عولط 
ار نآ  دـننام  يزیچ  ای  بوچ  رگا  تسا ؟  ینامز  هچ  رهظ  لوا  هلاسم 10  هیمویلا ،  ةالـصلا  تاقوا  یقثولا ،  ةورع  دشاب . هدشن  نشور  بوخ 

الاب باتفآ  هچ  ره  دـتفا و  یم  برغ  فرط  هب  نآ  هیاس  دـیآ ، یم  نوریب  دیـشروخ  هک  حبـص  دـنربورف ، راومه  نیمز  رد  تسار  صخاش )  )
فرط هب  هیاس  تشذگ  هک  رهظ  دسر و  یم  یمک  هجرد  نیرخآ  هب  یعرش  رهظ  لوا  رد  ام  ياهرهش  رد  دوش و  یم  مک  هیاس  نیا  دیآ ، یم 
دیسر دوخ  هجرد  نیرتمک  هب  هیاس  هک  یتقو  نیاربانب  دوش ، یم  رتدایز  هیاس  دور ، یم  برغم  هب  ور  دیشروخ  هچ  ره  ددرگ و  یم  رب  قرشم 

رهظ عقوم  یهاگ  هک  هکم  لثم  اهرهش ، زا  یضعب  رد  یلو  تسا ،  هدش  یعرش  رهظ  دوش  یم  مولعم   ، تشاذگ ندش  دایز  هب  ور  هبترم  ود  و 
قرف هلاسم 729  لئاسملا ،  حیـضوت  تسا .  هدـش  رهظ  دوش  یم  مولعم  دـش ، ادـیپ  هرابود  هیاس  هکنآ  زا  دـعب  دور  یم  نیب  زا  یلک  هب  هیاـس 

یخرس هک  تسا  ینامز  برغم  اما  دوش و  یم  هدیمان  بورغ  زور ) رخآ  رد   ) دوش یم  ناهنپ  اهرظن  زا  دیشروخ  هک  ینامز  برغم  بورغ و 
، دوش دیدپان  رس  يور  زا  قرشم  فرط  یخرس  نآ  هک  دنا  هتفگ  یضعب  دورب ؛ نیب  زا  دوش  یم  ادیپ  باتفآ  بورغ  زا  دعب  هک  قرشم  فرط 

یم دیدپان  دیآ  یم  الاب  هک  يرادقم  قرشم  فرط  نامه  هکلب  دسر ، یمن  ناسنا  رس  تمس  هب  یخرـس  نآ  دنیامرف : یم  ماما  ترـضح  یلو 
صوصخم تقو  رـصع  رهظ و  زامن  صوصخم  تقو  هلاسم  هیمویلا ،  ةالـصلا  تاـقوا  یقثولا ،  ةورع  هلاسم 735  لئاسملا ،  حیـضوت  ددرگ .

هب هک  تسا  یعقومرـصع  زامن  صوصخم  تقو  درذـگب و  رهظ  زاـمن  ندـناوخ  هزادـنا  هب  رهظ  زا  هک  یتقو  اـت  تسا  رهظ  لوا  زا  ، رهظ زاـمن 
رصع زامن  دیاب  هدش و  اضق  وا  رهظ  دناوخن  ار  رهظ  زامن  عقوم  نیا  ات  یـسک  رگا  هک  دشاب  هدنام  برغم  هب  تقو  رـصع  زامن  ندناوخ  هزادنا 
تقو  737 هلاسم 731 ، لئاسملا ،  حیـضوت  دراد . قرف  رفاـسمریغ  رفاـسم و  يارب  صوصخم ،  تقو  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  دـناوخب ؛ ار 
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رگا تسا و  رـصع  رهظ و  زامن  كرتشم  تقو  رـصع  زامن  صوصخم  تقو  رهظزامن و  صوصخم  تقو  نیب  ام  رـصع  رهظ و  زامن  كرتشم 
هلاسم 731 لئاسملا ،  حیضوت  تسا .  حیحـص  شزامن  ، دوش تفتلم  زامن  زا  دعب  دناوخب و  رهظ  زامن  زا  شیپ  ار  رـصع  زامن  اهابتـشا  یـسک 

تقو رد  هچنانچ   ، تسا هدرک  هابتـشا  دمهفب  زامن  نیب  رد  دوش و  رـصع  زامن  لوغـشم  اوهـس  رهظ  زامن  ندـناوخ  زا  شیپ  رگا  يروآدای 1 -
یم دعب  هچنآ  ملوغـشم و  ار  هچنآ  ما و  هدناوخ  لاح  هب  ات  هچنآ  هک  دـنک  تین  ینعی  دـنادرگرب ؛ رهظ  زامن  هب  ار  تین  دـیاب  دـشاب ، كرتشم 

ار تین  دیاب  دشاب ، رهظ  هب  صوصخم  تقو  رد  رگا  دناوخب و  ار  رـصع  زامن  ، درک مامت  ار  زامن  هکنآ  زا  دعب  دـشاب و  رهظ  زامن  همه  مناوخ 
رصع رهظ و  زامن  هرابود  رصع  زامن  زا  دعب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دناوخب و  ار  رصع  زامن  دعب  دنک و  مامت  ار  زامن  دنادرگرب و  رهظ  زامن  هب 

هلاسم 732 لئاسملا ،  حیضوت  تسا .  بولطم  یلیخ  طایتحا  نیا  دناوخب و  ار 

رصع رهظ و  زامن  تلیضف  تقو 

ندـش دایز  هب  عورـش  زا  دـعب  هتبلا   - دوش شدوخ  هزادـنا  هب  صخاش  هیاس  هک  یتقو  ات  تسا  لاوز )   ) رهظ لوا  زا  رهظ  زاـمن  تلیـضف  تقو 
روهشم رـصع ، زامن  تلیـضف  تقو  يادتبا  رد  اما  دوش و  شدوخ  ربارب  ود  صخاش  هیاس  هک  تسا  نیا  رـصع  زامن  تلیـضف  تقو  رخآ  اماو 
تلیضف تقو  يادتبا  هک  تسا  نیا  رهظا  دنیامرف  یم  ماما  ترضح  یلو  صخاش .  مود  تمـسق  هیاس  عورـش  يادتبا  زا  هک  دنا  هدومرف  املع 

 ، یقثولا ةورع  دشاب . رهظ  زامن  ندش  مامت  زا  دـعب  زا  هک  تسین  دـیعب  نکلو  دـسرب  دوخ  هب -  صخاش  هیاس  هک  تسا  یتقو  زا  رـصع  زامن 
رهظ لوا  افرع  هک  یعقوم  زا  ار  هعمج  زامن  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  يروآداـی  ص 138  ج 1 ، هلیسولا ،  ریرحت   ، هیمویلا ةالصلا  تاقوا 
هیاس هک  یتقو  ات  دنیوگ  یم  یـضعب  یلو  دناوخب  رهظ  زامن  هعمج  زامن  ياج  هب  داتفا ، ریخات  رهظ  لیاوا  زا  رگا  دزادنین و  ریخات  دنیوگ  یم 

یناـمز هچ  بش  فصن  هلاسم 734  لئاسملا ،  حیـضوت  هیمویلا و  ةالـصلا  تاـقوا  یقثولا ،  ةورع  دراد . تقو  دوشب  شدوخ  دـننام  صخاـش 
زامن يارب  دننک و  باسح  حبـص  نذا  ات  بورغ  لوا  زا  ار  بش  اهنیا ، دننام  اشع و  برغم و  زامن  يارب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسا ؟ 

هلاسم 739 لئاسملا ،  حیضوت  دنیامن . باسح  باتفآ  لوا  ات  نآ  دننام  بش و 

اشع برغم و  زامن  صوصخم  تقو 

یـسک رگا  هک  درذـگب ، زاـمن  تعکر  هس  ندـناوخ  هزادـنا  هب  برغم  زا  هـک  یتـقو  اـت  تـسا  برغم  لوا  زا  برغم  زاـمن  صوـصخم  تـقو 
دناوخب و هرابود  ار  اشع  زامن  برغم  زامن  زا  دعب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  ، دناوخب تقو  نیا  رد  ار  اشع  زامن  مامت  دشاب و  رفاسمالثم 

برغم زامن  عقوم  نیا  ات  یسک  رگا  هک  ، دشاب هدنام  بش  فصن  هب  اشع  زامن  ندناوخ  هزادنا  هب  هک  تسا  یعقوم  اشع  زامن  صوصخم  تقو 
. دراد قرف  رفاسم  ریغ  رفاسم و  يارب  اشع  زامن  صوصخم  تقو  هتبلا  دناوخب ؛ ار  برغم  زامن  نآ  زا  دـعب  اشع و  زامن  لوا  دـیاب   ، هدـناوخن ار 

هلاسم 736 لئاسملا ،  حیضوت 

اشع برغم و  زامن  كرتشم  تقو 

تقو نیا  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  اـشع  برغم و  زاـمن  كرتشم  تقو  اـشع  زاـمن  صوصخم  تقو  برغم و  زاـمن  صوصخم  تقو  نیب  اـم 
اج هب  نآ  زا  دعب  ار  برغم  زامن  دیاب  تسا و  حیحـص  شزامن  دوش  تفتلم  زامن  زا  دعب  دـناوخب و  برغم  زامن  زا  شیپ  ار  اشع  زامن  اهابتـشا 

هلاسم 736 لئاسملا ،  حیضوت  دروآ .

اشع برغم و  زامن  تلیضف  تقو 

دنیوگ یم  مه  قفش  ای  هیبرغم و  هرمح  نآ  هب  هک  برغم ،  فرط  یخرس  ندش  فرط  رب  ات  تسا  برغم  لوا  زا  برغم ،  زامن  تلیضف  تقو 
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 . هیمویلا ةالصلا  تاقوا  یقثولا ،  ةورع  بش .  زا  ات -  تسا  یخرس  نآ  ندش  فرط  رب  زا  دعب  زا  اشع  زامن  تلیضف  تقو  اما  و 

زامن كرتشم  صوصخم و  تاقوا  ياه  يروآدای 

( اشع زاـمن  نینچمه  و   ) رـصع زاـمن  هب  صاـصتخا  تقو  رخآ  و  برغم ،)  زاـمن  نینچمه  و   ) رهظ زاـمن  هب  صاـصتخا  تقو ،  لوا  هکنیا  - 1
، دوش هدـناوخ  برغم  زامن  صوصخم  تقو  رد  اشع  زامن  رهظ و  زامن  صوصخم  تقو  رد  رـصع  زامن  ادـمع  رگا  هک  تسا  نآ  دارم  دراد ،
رد هتبلا   - درک عورـش  ار  رهظ  زامن  هدـش و  رهظ  هک  درک  ادـیپ  ناـمگ  رگا  فلا )  تسا .  هدـش  انثتـسا  بلطم  دـنچ  اـجنیا  رد  تسا .  لـطاب 

یعنام تسا ،  حیحـص  شزامن  نوچ  تروص  نیا  رد  دـش ، لخاد  تقو  زاـمن  نیب  رد  یلو  تسا  یفاـک  تقو  لوخد  هب  ناـمگ  هک  يدراوم 
دعب دـنک و  ربص  هتـشذگ  تقو  لوا  زا  تعکر  راهچ  هزادـنا  هب  تسین  مزـال  دـناوخب و  رهظ  صوصخم  تقو  رد  ار  رـصع  زاـمن  هک  درادـن 

تروص نیا  رد  هک  ، دشاب هدنام  یقاب  تعکر  راهچ  رادقم  هب  طقف  تقو  زا  دناوخب و  رهظ  زامن  زا  لبق  ار  رصع  زامناوهس  رگا  ب )  دناوخب .
زا ریغ  يرگید  زامن  تسا ،  رهظ  زامن  صوصخم  تقو  الثم  هک  تقو  لوا  رد  رگا  ج )  دـناوخ . یم  رـصع  صوصخم  تقو  رد  اررهظ  زامن 

صتخم و هب  تقو  میسقت  هلاسم 2 2 - هیمویلا ،  ةالصلا  تاقوا  یقثولا ،  ةورع  درادن . یعنام  اضق  زامن  دننام  دناوخب ، ار  زور  نآ  رصع  زامن 
ار رهظ  زامن  دوش و  ضئاح  رهظ  زامن  ندناوخ  رادقم  نتـشذگ  زا  دـعب  تقو  لوا  رد  ینز  رگا  الثم  ؛ دراد یلمع  هرمث  يدراوم  رد  كرتشم 

تقو زامن  ود  ره  ياربرگا  دوش ، فرطرب  وا  رذـع  تقو  رخآ  کیدزن  رد  رگا  تسا و  بجاو  وا  رب  رهظ  زامن  ياضق  طـقف  دـشاب ، هدـناوخن 
يارب رگا  تسا و  بجاو  یمود  طـقف  شتعکر  کـی  هزادـنا  هب  دـنچ  ره   - دراد تقو  یمود  يارب  رگا  و  تـسا ،  بـجاو  وا  رب  ود  ره  ، دراد

ماکحا هلاسم 3 و   ، هیمویلا ةالـصلا  تاقوا  یقثولا ،  ةورع  تسا .  بجاو  وا  رب  ود  ره  مه  زاب  دراد ، تقو  لوا  زا  تعکر  کی  یتح  یمود و 
هب ار  زامن  دیاب  دراد ، تقو  تعکر  کی  ندناوخ  هزادـنا  هب  هک  یـسک  هلاسم 15 3- ص 140، ج 1 ، هلیـسولاریرحت ،  هلاسم 15  تاـقوالا ، 

رفاسم ریغ  صخش  تعکر و  هس  هزادنا  هب  رفاسم  یـصخش  رگا  نیاربانب  . دزادنیب ریخات  تقو  نیا  ات  ادمع  ار  زامن  دیابن  یلو  ، دناوخب ادا  تین 
یم هدناوخ  تقو  جراخ  ، رصع زامن  زا  يرادقم  هچ  رگا  دناوخب ، لوا  ار  رهظ  زامن  دیاب  دشاب ، هتـشاد  تقو  بورغ  ات  تعکر  جنپ  هزادنا  هب 

زامن لوا  دیاب  دشاب ، هتـشاد  تقو  تعکر  جـنپ  رادـقم  بش  فصن  ات  دـشابن و  رفاسم  صخـش  رگا  اشع ، برغم و  زامن  رد  نینچمه  دوش و 
تـسا اشع  زامن  تقو  صوصخم  رخآ  تعکر  راهچ  نوچ  ؛ دناوخب ار  اشع  زامن  لوا  دیاب   ، هتـشاد تقو  تعکر  جنپ  زا  رتمک  رگا  و  برغم ، 
دناوخب ار  برغم  زامن  نآ  زا  دعب  اشع و  زامن  لوا  دیاب  دشاب ، هتـشاد  تقو  تعکر  راهچ  هزادنا  هب  بش  فصن  ات  دـشاب و  رفاسم  رگا  اما  ،و 

دنک عورـش  ار  برغم  زامن  يروف  دیاب  دشاب ، هتـشاد  تقو  رتشیب  ای  تعکر  کی  هزادنا  هب  تسا  نکمم  برغم  زامن  ندناوخ  زا  دعب  نوچ  و 
ةورع هلاسم 9  ص 139، ج 1 ، هلیـسولا ،  ریرحت  دـنکن . اـضق  ادا و  تین  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  هچ  رگا  تسادا ،  مـه  نآ  تـین  و 

هک دوش ، هدناوخ  برغم  زامن  زا  دـعب  اشع  زامن  ،و  رهظ زامن  زا  دـعب  رـصع  زامن  تسا  بجاو  هلاسم 4 4 -  ، هیمویلا ةالـصلا  تاقوا   ، یقثولا
رد ای  دـناوخب  رتولجاوهـس  رگا  اما  و  كرتشم ،  تقو  رد  هچ  دـشاب و  یلوا  هب  صتخم  تقو  رد  هچ  تسا ،  لطاب  ، دـناوخب رتولجادـمع  رگا 
هب صتخم  تقو  رد  شمامت  ای  دراد : تروص  ود  دشاب ، صتخم  تقو  رد  رگا  و  كرتشم ،  تقو  رد  ای  هدش  هدـناوخ  یلوا  هب  صتخم  تقو 

ربانب دـشاب ، هدـش  عقاو  یلوا  هب  صتخم  تقو  رد  شماـمت  رگا  هدـیدرگ ؛  لـخاد  كرتشم  تقو  رد  نآ  زا  يرادـقم  اـی  هدـش و  عقاو  یلوا 
كرتشم تقو  رد  اوهـس  رگا  اما  تسا و  حیحـص  شزامن  هدش ،  لخاد  مه  كرتشم  تقوزا  يرادـقم  رد  رگا  تسا و  لطاب  بجاو  طایتحا 

یم رب  یلبق  زامن  هب  ار  شتین  دیایب ، شدای  زامن  طسو  رد  رگا  تسا و  حیحـص  شزامن  دیایب ، شدای  زامن  زا  دعب  رگا  ، دـشاب هدـناوخ  رتولج 
تروص نیا  رد  هک  دشاب  هدش  مراهچ  تعکر  عوکر  دراو  اشع  برغم و  زامن  رد  هکنیا  لثم  دشاب ؛ لودع  يارب  اج  هک  یطرـش  هب  دنادرگ ،
هشیمه هلاسم 3 5 - هیمویلا ،  ةالـصلا  تاقوا  یقثولا ،  ةورع  دـناوخ . یم  ار  اشع  نآ  زا  دـعب  برغم و  زامن  هراـبود  هدرک و  ماـمت  ار  زاـمن  ، 

 - درک لودع  دوش  یم  برغم  هب  اشع  زا  رهظ و  هب  رصع  زا  نیا  ربانب  تسین ؛  زیاج  شسکع  یلو   ، تسا زیاج  یلبق  هب  يدعب  زامن  زا  لودع 
دیایب شدای  دوش و  زامن  لوغشم  رهظ  زامن  تین  هب  رگا  نیاربانب  تسین ؛  زیاج  شسکع  اما  ودشاب  هتـشذگن  لودع  لحم  زا  هکنآ  طرـش  هب 
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ص 139 ج 1 ، هلیسولا ،  ریرحت  دناوخب . ار  رصع  زامن  دنکشب و  ار  زامن  دیاب  تسین و  زیاج  رـصع  زامن  هب  لودع   ، هدناوخ ار  رهظ  زامن  هک 
. دوش هعجارم  ات 796  لئاسم 757 و 759  هب  هنیمز  نیا  رد  هلاسم 756 6 - لئاسملا ،  حیضوت  هلاسم 1 

زامن تقو  ماکحا 

دناوخب زامن  دهاوخ  یم  هک  یتقو  ناسنا  دیاب  تسا و  لطاب  زامندـشاب  نآ  زا  يرادـقم  رگا  یتح   - دوش هدـناوخ  تقو  زا  لبق  زامن  رگا  - 1
هک یتروص  رد  هتبلا   - دومن داـمتعا  مه  لداـع  رفن  ود  تداهـش  هب  ملع ،  ياـج  هب  دوـش  یم  هتبلا  دـشاب ، هتـشاد  ملع  تقو  ندـش  لـخاد  هب 

هکنیا هن   ، تسا هدومن  قرشم  فرط  هب  ندش  دایز  هب  ور  صخاش  هیاس  هک  دنـشاب  هدید  ینعی  دشاب ؛ هدهاشم  سح و  يور  زا  اهنآ  تداهش 
بجاو طایتحا  ربانب  دشاب ، مه  یلداع  نذ  ؤم  وا  رگا  یتح  تسین ،  یفاک  لداع  رفن  کی  تداهش  اما  دشاب  يرگید  ناذا  لقن  نانآ  تداهش 

دوش یمن  تقو  لوخد  هب  نامگ  نظ و  هب  لاح  ره  هب  یلو  ، درک دامتعا  دوش  یم  وا  ناذا  هب  دنیامرف  یم  اهقف  زا  يا  هدـع  هتبلا  ؛  تسین یفاک 
ریخات ار  زامن  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  هک  ندوب ،  نادنز  رد  يروک و  دننام  دـنراد ؛ یـصوصخ  رذـع  هک  یناسک  يارب  یتح  درک ، دامتعا 

نظ هب  هک  تسا  زیاج  اوه ، ندوب  دولآرابغ  ای  يربا  دننام  دنراد ، یمومع  رذع  هک  یناسک  اما  دننک و  ادیپ  تقو  لوخد  هب  ملع  ات  دـنزادنیب 
لئاسم 744 745 و 746 هب  هلاسم 16 2 - ج 1،ص 140  هلیسولاریرحت ،  هلاسم 1   ، تاقوالا ماکحا  یقثولا ،  ةورع  دـنیامن . دامتعا  نامگ  و 
تسا و هدش  شرافس  یلیخ  نآ  هب  عجار  دناوخب و  نآ  تقو  لوا  رد  ار  زامن   ، ناسنا هک  تسا  بحتـسم  - 3 دوش . هعجارم  لئاسملا  حیضوت 
ره دراوم  زا  یـضعب  هب  هک   ، تسا رتهب  یهاگ  و  مزال ،  یتهج  زا  یهاگ   ، نآ ریخات  اـما  تسا و  رتهب  ، دـشاب رت  کـیدزن  تقو  لوا  هب  هچ  ره 

هلاسم 753 ب )  لئاسملا ؛  حیـضوت  هلاسم 752  فلا )  تسا  مزال  تقو  لوا  زا  زامن  ریخات  هک  يدراوم  زا  یـضعب  دوش . یم  هراـشا  مادـک 
دیاـب تسا ،  نکمم  هک  یتروص  رد  دـنک ، یم  هبلاـطم  ار  دوخ  بلط  مه  راـکبلط  دراد و  تعـسو  زاـمن  تقو  رگا  ج )  لـئاسملا ؛  حیـضوت 
شیپ دروآ  اج  هب  ار  نآ  اروف  دـیاب  هک   - يرگید بجاو  راک  رگا  تسا  نینچمه  دـناوخب و  زامن  دـعب  دـهدب ، ار  دوخ  ضرق  لوا  رازگزامن 

هدرک و ریهطت  ار  دجسم  دیاب  لوا  هک  دهد ، تاجن  ار  وا  دهاوخب  دشاب و  رطخ  ضرعم  رد  یسک  ای  تسا و  سجن  دجـسم  دنیبب  الثم  دیایب ،
یلو تسا ،  حیحـص  وا  زامن  اما  هدرک ،  تیـصعم  دـناوخب  زامن  لوا  هچناـنچ  دـناوخب و  زاـمن  دـعب  دـهد و  تاـجن  ار  همرتحم  سفن  نآ  اـی 

زا یضعب  هلاسم 754  لئاسملا ،  حیضوت  هلاسم 15   ، بتاورلا تاقوا  یقثولا ،  ةورع  دناوخب . هرابود  ار  زامن  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا 
زا لبق  ار  شا  هلفان  رگا  حبـص ،  زامن  نینچمه  اهنآ و  هلفان  ندـناوخ  يارب  رـصع  رهظ و  زاـمن  ریخاـت  تسا 1 رتهب  زاـمن  ریخاـت  هک  يدراوم 
یم ممیت  زامن  يارب  يرذع  هطـساو  هب  هک  یـسک  - 3 دراد ؛ اضق  زامن  هک  یـسک  يارب  اضق  زامن  میدـقت  - 2 تسا ؛  هدـناوخن  تقو  لوخد 
هیقب اما  دوش و  فرطرب  شرذـع  دـیاش  ات  دزادـنیب  ریخاـت  هب  ار  نآ  تسا  رتهب  یلو  دـناوخب ، زاـمن  تقو  لوا  رد  دـناوت  یم  دـنچ  ره  دـنک ،

؛) دولآ باوخ  صخش  لثم   ) درادن تقو  لوا  رد  هجوت  لابقا و  تلاح  هک  یـسک  يارب  - 4 دزادنیب ؛ ریخات  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  اهرذع 
لوا رد  هک  يرفاـسم  - 6 دجـسم و ؛... رد  روضح  ای  نیمومام  ندـش  رتشیب  ای  تعامج  راظتنا  دـننام : زامن ؛ يارب  یلاـمک  لیـصحت  يارب  - 5

دزادنیب ریخات  هک  رهظ  رد  اوه  یمرگ  رطاخ  هب  - 8 ناشتلیضف ؛  تقو  لوا  هب  اشع  رـصع و  زامن  ریخات  - 7 دناوخب ؛ زامن  هلجع  اب  دیاب  تقو 
؛  تسوا رظتنم  یـسک  ای  هدروآ  راشف  وا  هب  یگنـشت  ای  یگنـسرگ  تسا و  هزور  هک  یـسک  يارب  برغم  زامن  ریخات  - 9 دوش ؛ کنخ  اوه  ات 
یف یقثولا ،  ةورع  دناوخب . دهاوخ  یم  دشاب و  یقاب  وا  بش  هلفان  زا  يرادـقم  حبـص  عولط  زا  دـعب  هک  یـسک  يارب  حبـص  زامن  ریخات  - 10

ای یتسم  ای  ندنام  باوخ  رطاخ  هب   - هدـناوخن تقو  رد  ار  دوخ  بجاو  زامن  هک  یـسک  هنازور  ياهزامن  ياضق  هلاسم 13   ، بتاورلا تاقوا 
ممیت ای  لسغ  ای  وضو  نتـشادن  رطاخ  هب  تقو  رد  اـی  هدوب و  لـطاب  شزاـمن  هک  هدـیمهف  دـعب  یلو   ، هدـناوخ تقو  رد  اـی  و  اـی -... یـشوهیب 

ياضق هک  یناسک  - 1 دیامن . اضق  ار  اهزامن  ای  زامن  نآ ،  تقو  نتـشذگ  زا  دعب  دـیاب  هدـناوخ ،  نیروهطلا )  دـقاف   ) اهنآ نودـب  ار  شزامن 
-4 دیآ ؛ شوه  هب  هک  یتقو  شوهیب ،  ناسنا  - 3 ددرگ ؛ لقاع  هک  یتقو  هناوید  - 2 دوش ؛ غلاب  هک  یتقو  هچب  - 1 تسین :  مزال  اهنآ  رب  زامن 
رد هک  تسا  یتروص  رد  اهنیا  مامت  هتبلا  دوش . كاپ  تقو  زا  دـعب  هک  یتروص  رد  ءاسفن ، ضئاـح و  نز  - 5 دوش ؛ ناملسم  هک  یتقو  رفاک 
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کی یتح  ندناوخ  رادقم  هب  هک  دشاب  مک  تقو  ردق  نآ  تسه ،  مه  تقو  لخاد  رد  رگا  ای  دـیآ و  شیپ  ناشیا  رب  تلاح  نیا  تقو  جراخ 
رایتخا هب  دوخ و  تسد  هب  یـشوهیب  هکنیا  نآ  دراد و  مه  يرگید  طرـش  هدش ،  شوهیب  صخـش  اما  دشاب و  هتـشادن  تقو  مه  زامن  تعکر 

هلاسم 3-1 ءاضقلا ، ةالـص  یقثولا ،  ةورع  دروآ . اج  هب  ار  شیاهزامن  ياضق  بجاو  طایتحا  رب  انب  دیاب  الاو  دـشاب  هتفرگن  تروص  شدوخ 
ای هدوب  اتراهچ  دناد  یمنالثم  دناد ، یمن  ار  اهنآ  هرامش  هدش و  اضق  وا  زا  زامن  دنچ  هک  یسک  دراد  اضق  زامن  دنچ  دناد  یمن  هک  یسک  - 2

رتمک رادقم  رگا  هدرک ،  شومارف  ار  نآ  یلو  هتسناد  یم  ار  اهنآ  هرامش  رگا  نینچمه  تسا و  یفاک  دناوخب  ار  رتمک  رادقم  هچنانچ  ، ات جنپ 
تسا و هدوبن  رتـشیب  نیا  زا  وا  زاـمن  هک  دـنک  ادـیپ  ملع  هک  دـناوخب  ردـق  نآ  بحتـسمطایتحا ،  رباـنب  یلو  دـنک ؛ یم  تیاـفک  دـناوخب ، ار 

اهنآ ياضق  اطایتحا  تسا  بحتـسم   ، تسا هدوبن  حیحـص  هدناوخ  هک  ار  ییاضقزامن  ای  دراد  ییاضق  زامن  دهد  لامتحا  ناسنا  رگا  نینچمه 
بجاو اضق ، زامن  ندـناوخ  ایآ  هلاسم 1383 1374 3 - لئاسملا ،  حیـضوت   30 هلاسم 26 ، ءاـضقلا ، ةالـص  یقثولا ،  ةورع  دروآ . اـج  هب  ار 

ات هتبلا  دروآ ؛ اج  هب  ار  نآ  اروف  هک  تسین  بجاو  یلو  دـنکن ، یهاـتوک  نآ  ندـناوخ  رد  دـیاب  دراد ، اـضق  زاـمن  هک  یـسک  تسا ؟  يروف 
یبحتسم زامن  دناوت  یم  ، دراد اضق  زامن  هک  یسک  ددرگن و  نید  تاروتسد  ندرمش  کبـس  يراگنا و  لهـس  هحماسم و  هب  رجنم  هک  يدح 

تـسین مزال  دناوخب و  ار  ییادا  زامن  هدش ،  اضق  هک  يزامن  ندـناوخ  زا  لبق  دـناوت  یم  دراد ، زور  نیمه  زا  اضق  زامن  رگا  یتح  دـناوخب و 
طاـیتحا یلو  دـناوخب  ار  اـضق  زاـمن  لوا  هک  دـنراد  بجاو  طاـیتحا  ریخا  مسق  نیمه  رد  اـهقف  زا  یـضعب  ولو   - دزادـنیب وـلج  ار  اـضق  زاـمن 

،29 هلاسم 27 ، ءاضقلا ، ةالص  یقثولا ،  ةورع  دشاب . زور  نامه  زا  اضق  زامن  رگا  اصوصخ  دناوخب ، ار  اضق  زامن  لوا  هک  تسا  نآ  بحتسم 
 ، تسا هدـنز  ناسنا  ات  دـناوخب ؟ ار  ناسنا  ياـضق  زاـمن  دـناوت  یم  يرگید  سک  اـیآ  هلاسم 13 4 - ص 227  ج 1 ، هلیــسولا ،  ریرحت   31

شندرم زا  دعب  اما  دشاب و  زجاع  شیاضق  ياهزامن  ندـناوخ  زا  صخـش  دوخ  دـنچ  ره  ، دـناوخب ار  وا  ياضق  ياهزامن  دـناوت  یمن  يرگید 
ای هتسکش  بیترت ،   ) اضق ياهزامن  ندناوخ  تیفیک  هلاسم 1387 5 - لئاسملا ،  حیضوت  هلاسم 32  ءاضقلا ، ةالص  یقثولا ،  ةورع  دوش . یم 

ياضق رد  زور ، کی  رد  اشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  دـننام :  ، تسا ربتعم  اعرـش  اهنآ  يادا  رد  بیترت  هک  ییاـهزامن  رد  تعاـمج )  ماـمت 
زامن تفگ :  دیاب  ندناوخ  مامت  ای  هتـسکش و  هراب  رد  اما  دوش و  هدناوخ  بیترت  هب  تسا  رتهب  هیقب  رد  دوش و  تیاعر  بیترت  دـیاب  مه  اهنآ 
مامت تروص  هب  دیاب  هدش ،  توف  مامت  رگا  و  هتسکش ،  دیاب  هدش ،  توف  هتـسکش  رگا  ینعی  ، دومن اضق  دیاب  هدش ،  توف  هک  روط  نامه  ار 
اضق مامت ،  مه  هتـسکش و  مه  دیاب ، هدش ،  توف  شزامن  هدوب و  مامت  هتـسکش و  نیب  ندرک  عمج  وا  هفیظو  هک  ییاهاج  رد  دیامن و  اضق  ، 

ار زاـمن  کـی  ود  ره  تسین  مزـال  ادا و  اـی  دـشاب  اـضق  تعاـمج  ماـما  زاـمن  هچ  دـناوخ ، دوش  یم  مه  تعاـمج  اـب  ار  اـضق  زاـمن  دـیامن و 
ریرحت هلاسم 12 16  ءاضقلا ، ةالص  یقثولا ،  ةورع  درادن . لاکشا  دناوخب ، ماما  رصع  رهظ و  زامن  اب  ار  حبص  ياضق  زامن  رگا  الثم  ؛ دنناوخب

ار اضق  ياهزامن  دروآ ؟ اج  هب  ار  اضق  زامن  ناوت  یم  یناـمز  هچ  رد  هلاسم 1388 6 - لئاسملا ،  حیضوت  هلاسم 8  ص 225  ج 1 ، هلیسولا ، 
اررفس لاح  ریغ  رد  هدش  توف  ياهزامن  ، رفـس رد  دهاوخب  رگا  ،و  رـضح رد  هچ  رفـس و  رد  هچ  ، دناوخ زور  هنابـش  تاقوا  مامت  رد  دوش  یم 

هتـسکش دیاب  دیامن  اضق  ار  ترفاسم  رد  هدش  توف  ياهزامن  دهاوخب  ترفاسم )  ریغ   ) رـضح رد  رگا  دناوخب و  مامت  ار  اهنآ  دیاب  دـناوخب ،
تلاح اب  هک  یناسک  دنناوخب ؟ اضق  زامن  دـنناوت  یم  ایآ  دـنراد  رذـع  هک  یناسک  هلاسم 10 7 - ءاضقلا ، ةالـص  یقثولا ،  ةورع  دـیامن . اضق 

ات ار  دوخ  ياضق  ياهزامن  ندناوخ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دـناوخب ، زامن  هتـسشن  لاح  رد  دـیاب  هک  یـسک  لثم  دـنناوخ ، یم  زامن  رذـع 
هب  - دسرتب دوخ  ندرم  دوز  زا  ای  دنک ، ادیپ  همادا  رمع  رخآ  ات  شرذع  هک  یـسک  رگم  دنزادنیب ، ریخات  هب  هدـشن  فرطرب  وا  رذـع  هک  یتقو 
 ، هدرک ممیت  لسغ  وضو و  ياج  هب  دنک ، لسغ  ای  دریگب  وضو  هتـسناوت  یمن  نوچ  هکنیا  رطاخ  هب  ای  گرم و  ياه  هناشن  ندش  رهاظ  رطاخ 
 ، یقثولا ةورع  دزادـنیب . ریخات  هب  ار  اضق  زامن  ندروآ  اـج  هب  تسا  رتهب  ریخا  تروص  نیا  رد  یلو  دـناوخب ، دـناوت  یم  تروص  نیا  رد  هک 

هلاسم 716 لئاسملا ،  حیضوت  هلاسم 12  ص 622، ج 1 ، هلیسولاریرحت ،  هلاسم 34  ءاضقلا ، ةالص 

دومن تین  همذلا  یف  ام  دیاب  هک  يدراوم 
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تین تسوا )  ندرگ  هب  هچنآ  ینعی   ) همذـلا یفام  دـیاب  هکلب  اضق ، تین  هن  دـنکب و  ادا  تین  هن  شزامن  تین  رد  دـیاب  ناـسنا  تاـقوا  یهاـگ 
ای ندـنام  باوخ  دـننام :  ، يرذـع هطـساو  هب  ای  تیـصعم  يور  زا  رگا  - 1 مییامن .  یم  هراـشا  نآ  دراوم  زا  یـضعب  هب  اـم  هک  دـشاب  هتـشاد 

اـضق ادا و  تین  هکنیا  نودـب  حبـص  ناذا  زا  لبق  ات  دـیاب   ، بجاو طایتحاربانب  دـناوخن ، بش  فصن  ات  ار  اشع  برغم و  زامن  اـی ... یـشومارف 
هلاسم 740 لئاسملا ،  حیضوت   ، ۀیمویلا ةالصلا  تاقوا  یقثولا ، ،  ةورع  دروآ . اج  هب  دنک ،

رهظ هلفان  يادا  تقو 

رهظ زا  دـعب  هک  صخاش  هیاـس  زا  رادـقم  نآ  هک  یعقوم  اـت  تسا  رهظ  لوا  زا  نآ  تقو  دوش و  یم  هدـناوخ  رهظ  زاـمن  زا  شیپ  رهظ  هلفاـن 
هب دوش  یم  ادیپ  رهظ  زادعب  هک  يا  هیاس  رادقم  تقوره  دشاب ، بجو  تفه  صخاش  يازارد  رگا  الثم  دوش ؛ نآ  هزادـنا -  هب  دوش  یمادـیپ 

هلاسم 768 لئاسملا ،  حیضوت  تسا .  رهظ  هلفان  تقو  رخآ  دیسر ، بجو  ود 

رصع هلفان  يادا  تقو 

، دوش یم  ادیپ  رهظ  زا  دعب  هک  صخاش  هیاس  زا  رادقم  نآ  هک  تسا  یعقوم  ات  نآ  تقو  دوش و  یم  هدناوخ  رصع  زامن  زا  شیپ  رـصع  هلفان 
هلفان رهظ و  زامن  زا  دـعب  ار  رهظ  هلفان  تسا  رتهب  دـناوخب ، اهنآ  تقو  زا  دـعب  ار  رـصع  هلفان  اـی  رهظ  هلفاـن  دـهاوخب  هچناـنچ  دـسرب و  نآ  هب 

بجاو طایتحاربانب  يروآدای  هلاسم 769  لئاسملا ،  حیضوت  دنکن . اضق  ادا و  تین  بجاو  طایتحا  ربانب  دناوخب و  رصع  زامن  زا  دعباررـصع 
ریرحت دناوخب . ار  نآ  تسناوت  دهاوخن  لاوز  زا  دعب  دـنادب  هک  یتروص  رد  هتبلا  ؛ دـناوخب لاوز  زا  لبق  ار  رـصع  رهظ و  هلفان  هک  تسا  زیاج 

هلاسم 5 ص 137  ج 1 ، هلیسولا ، 

هعمج زور  هلفان  تقو 

هلاسم 5 ص 137  ج 1 ،  ، هلیسولا ریرحت  لاوز .  زا  دعب  مه  دناوخ و  لاوز  زا  لبق  ناوت  یم  مه  ار  هعمج  زور  هلفان  تعکر  تسیب 

برغم هلفان  يادا  تقو 

نامـسآ رد  باتفآ  ندرک  بورغ  زا  دـعب  هک   - برغم فرط  یخرـس  هک  یتقو  ات  تسا  برغم  زامن  ندـش  مامت  زا  دـعب  برغم ،  هلفان  تقو 
هلاسم 770 لئاسملا ،  حیضوت  دورب . نیب  زا  دوش  یمادیپ 

اشع هلفان  يادا  تقو 

 ، لئاسملا حیـضوت  دوش . هدناوخ  هلـصافالب  اشع  زامن  زا  دعب  تسا  رتهب  تسا و  بش  فصن  ات  اشع  زامن  ندش  مامت  زا  دعب  اشع  هلفان  تقو 
هلاسم 771

بش زامن  يادا  تقو 

يروآدای هلاسم 773  لئاسملا ،  حیضوت  دوش . هدناوخ  حبص  ناذا  کیدزن  تسا  رتهب  حبـص و  ناذا  ات  تسا  بش  فصن  زا  بش  هلفان  تقو 
ای تسا و  نیگنـس  ناشباوخ  هک  یناناوج  دـننام   ) دـناوخب بش  فصن  زا  دـعب  ار  بش  هلفاـن  تسا  تخـس  وا  يارب  هک  یـسک  رفاـسم و  - 1

. ادا تین  هن  دهد ، ماجنا  لیجعت  تین  هب  ار  نآ  هک  تسا  هتسیاش  یلو  دروآ ، اج  هب  بش  لوا  ار  نآ  دناوت  یم  ریپ و )... ای  ضیرم و  صاخشا 
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رادیب بش  زامن  يارب  بش  فصن  دـناوت  یمن  هک  یـسک  هلاسم 9 2 - بتاورلا ،  تاـقوا  یف  یقثولا ،  ةورع  هلاسم 774  لئاسملا ،  حیـضوت 
تاقوا یف  یقثولا ،  ةورع  دراد . حـیجرت  ندرک  اضق  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  ياضق  ادرف  ای  دـناوخب  بش  لوا  هکنیا  نیب  دوش  رئاد  رما  رگا  ، دوش

هلاسم 10  ، بتاورلا

حبص هلفان  يادا  تقو 

بـش زامن  تعکر  هدزای  ندناوخ  رادقم  هب  بش ،  فصن  زا  نتـشذگ  زا  دعب  نآ  تقو  دوش و  یم  هدناوخ  حبـص  زامن  زا  شیپ  حبـص  هلفان 
یعناـم تروص  نیا  رد  هک  دـنناوخب ، هلـصافالب  بش  هلفاـن  زا  دـعب  هکنآ  رگم  ، دـنناوخن لوا  رجف  زا  لـبق  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  یلو  ؛  تسا

هلاسم 772 لئاسملا ،  حیضوت  درادن .

یسانش هلبق  موس :  لصف 

هراشا

رما هب  هنیدـم ،  رد  ترجه  زا  دـعب  هام  دـنچ  هکم و  رد  تثعب  زا  سپ  لاس  هدزیـس  تدـم  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - مرکا ربماـیپ  هلبق 
هک یلاح  رد  دوب ) اراصن  دوهی و  هلبق  یـسیع و  ترـضح  هاگداز  سدـقملا  تیب   ) درک یم  تداـبع  سدـقملا  تیب  يوس  هب  لاعتمدـنوادخ 

یلـص  - مرکا ربمایپ  هلبق  رییغت  يارجام  دـندوب . هداد  رارق  دوخ  هناخ  تب  ار  اجنآ  دـندوب و  لئاق  يدایز  تیمها  هبعک  هب  هکم  زور  نآ  مدرم 
هب دندرک  عورـش  دندوب  هنیدم  رد  هک  ینایدوهی  دندناوخ ، زامن  سدقملا  تیب  فرط  هب  دـندمآ و  هنیدـم  هب  هک  یتقو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

، دنناوخ یم  زامن  ام  هلبق  فرط  هب  هک  نیا  دنرادن و  لالقتـسا  دوخ  زا  نانیا  هکنیا  رب  ینبم  نیملـسم  هیلع  رب  غیلبت  ضارتعا و  ییوج و  هناهب 
 - مرکا ربمایپ  دوب . هدـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - مرکا ربمایپ  ندـیبوک  يارب  يزیواتـسد  هلبق ،  هلاسم  هصالخ  تسام و  تیناقح  لیلد 

تعاـس درک و  یم  هاـگن  نامـسآ  هب  دروم  نیا  رد  یحو  راـظتنا  هب  اهبـش  دوب و  تحاراـن  رایـسب  عوضوم  نیا  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
يوزاـب هک  دـش  روماـم  ع )   ) لـیئربج دوـب ، هدـناوخ  ار  رهظ  زاـمن  زا  تـعکر  ود  هـک  یلاـح  رد  زور  کـی  ماجنارـس  و  درک ، یم  يراـمش 

یفنم تاغیلبت  هدش و  تحاران  دوهی  هلبق  رییغت  زا  دـعب  هیآ 144 .) هرقب  هروس   ) دـنادرگب هبعک  يوس  هب  ار  وا  يور  هتفرگ و  ار  (ص )  ربماـیپ
ای سپ  دـنیامن ، ضارعا  اـیبنا  نیـشیپ  هـلبق  زا  ناناملـسم  هـک  دـش  ثعاـب  یلماـع  هـچ  : دـنتفگ دـندرک و  عورــش  يرگید  قـیرط  زا  ار  دوـخ 

تسادخ هب  طوبرم  اج  همه  هک  دهد  یم  نینچ  ار  اهنآ  باوج  هدش  دای  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  نانآ .  یلعف  راک  ای  هدوب  لطاب  ناشقباسراک 
هلبق رییغت  هفسلف  تسین .  یتاذ  تفارش  ياراد  یهلا  روتـسد  نودب  یـصاخ  هطقن  دناوخ و  زامن  وس  نادب  دیاب  دهد ، روتـسد  وا  اجک  ره  هب  و 

هراـبرد هچنآ  یلو  تسا  لوهجم  اـم  يارب  ماـکحا  یعقاو  هفـسلف  میتـفگ ،  تامدـقم  تمـسق  رد  ماـکحا  هفـسلف  ثحب  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
طلغ بادآ  طیحم و  وج و  ریثات  تحت  ندوب و  لقتسم  - 1 زا : دنترابع  ، دسر یم  رظن  هب  یمالسا  كرادم  زا  هدافتـسا  اب  هلاسم  نیا  تمکح 

زا نیملسم  فوفص  دنتساوخ  نوچ  دندوب  هکم  رد  هک  یتقو  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - مرکا ربمایپ  تسا .  لامک  نیرتهب  نتفرگن  رارق 
هب لوا  هلحرم  رد  دندمآ ، هنیدم  هب  هک  نیمه  دندش و  هجوتم  سدقملا  تیب  هب  اذل  ددرگ ، ادج  دـندیزرو  یم  مامتها  هبعک  هب  هک  ناکرـشم 

یللع هیاپ  رب  نیا  هک  دندش  هلبق  رییغت  راتـساوخ  ، دوب حیحـص  فرط  نآ  هب  ناشزامن  هک  یلاح  رد  دندناوخ و  یم  زامن  سدقملا  تیب  فرط 
دوهی و هکنیا  يارب  ب )  ار . هلبق  هلاسم  دوهی  نداد  رارق  زیواتسد  هدافتـساءوس و  رطاخ  هب  فلا )  دوش : یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  دوب 

هلاسم نیا  هب  نآرق  هک  نانچمه  دـناوخ ، یم  زامن  هلبق  ود  هب  هک  دـمآ  دـهاوخ  يربمایپ  هک  دـندوب  هدـناوخ  دوخ  ینید  ياهباتک  رد  اراـصن 
هک ییاهنآ  يارب  روتـسد  نیا  زا  تعاطا  هک  دوب  اهنآ  رد  كرـش  نارود  تابوسر  زونه  هک  یناملـسم  دارفا  شیامزآ  يارب  - 2 دراد . هراشا 
 : تسا هدش  هراشا  هلاسم  نیا  هب  هیآ 143 )  ) هرقب هروس  رد  میرک  نآرق  رد  دوب و  يراوشد  راک  رایسب  دندوب ، هدیـسرن  میلـست  ماقم  هب  زونه 
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هلبق ام  هللا ؛  يدـه  نیذـلا  یلع  الا  ةریبکل  تناک  ناو  هیبقع  یلع  بلقنی  نمم  لوسرلا  عبتی  نم  ملعنل  الا  اهیلع  تنک  یتلا  ۀـلبقلا  اـنلعج  اـمو 
هچ رگا  ، دنوش راکـشآ  دننک ، یم  درگ  بقع  هک  يدارفا  زا  هدرک  يوریپ  ربمایپ  زا  هک  يدارفا  هکنآ  يارب  رگم  میدادن ،  رییغت  ار  وت  نیـشیپ 

نامز و قوف  ام  دنوادخ  رگا  دنا )). هدش  تیادـه  جاعقاوج  هک  یناسک  رب  رگم   ، تسا نارگ  شلمحتج ج  رایـسب  هلبق ج  رییغت  هلاسمج  نیا 
یگنهامه و بجوم  هک  ار  یمکح  ره  هداد و  تیمها  رایـسب  داحتا  هلاـسم  هب  مالـسا  ـالوا : دراد ؟ یموهفم  هچ  هلبق  هب  هجوت  تسا ،  ناـکم 

یم یفرط  هب  سک  ره  دوـبن و  هلبق  ینیعم  هطقن  رگا  نیارباـنب  تسا ؛  هدوـمرف  ناـیب  بابحتـسا  اـی  بوـجو  تروـص  هـب  دوـش ، یم  تدـحو 
هچ دنراد ، تدابع  شتـسرپ و  يارب  يرتشیب  هقباس  يروحم و  تلاح  طاقن  زا  یـضعب  ایناث : دـمآ . یم  دوجو  هب  یبیجع  جرمو  جره  ، داتـسیا
هب نایناهج  همه  ات  دوشب  باختنا  هلبق  ناونع  هب  يا  هطقن  تدابع  یلـصا  زکارم  هب  رتشیب  هجوت  يارب  مه  تدـحو و  ظـفح  يارب  مه  هک  رتهب 
ات دـنیامن  میـسرت  تدابع  ماگنه  هب  يزکرملادـحتم  ددـعتم  ياه  هریاد  عقاو  رد  دـننک و  هطقن  نامه  هجوتم  ار  دوخ  راکفا   ، تداـبع ماـگنه 

دنترابع اهنآ  هک  تسا  مزال  هلبق  تیاعر  دروم  جنپ  رد  تسا  بجاو  ندوب  هلبق  هب  ور  هک  يدراوم  دشاب . اهنآ  داحتا  تدـحو و  يارب  يزرم 
رگا  ، یبحتـسم ياهزامن  نینچمه  هدـش و  شومارف  يازجا  ياضق  طایتحا و  زاـمن  هنازور و  ياـهزامن  ياـضق  بجاو و  ياـهزامن  لوا :  زا :

نآ بحتسم  طایتحا  هتبلا   ) وهس هدجس  رد  - 1 تسین :  مزال  هلبق  تیاعر  دروم  ود  رد  اما  دناوخب و  ندب  رارقتـسا  لاح  رد  ار  اهنآ  دـهاوخب 
زامن هیلقن ،  هلیـسو  تکرح  ماگنه  ای  نتفر  هار  لاـح  رد  دـهاوخب  هک  یتروص  رد  یبحتـسم  ياـهزامن  رد  - 2 دـشاب .) هلبق  هب  ور  هک  تسا 

اما و  دشاب ، هلبق  هب  ور  شندب  ولج  تروص و  یتسیاب  دناوخ ، یم  هداتسیا  ار  شزامن  هک  یـسک  اهزامن  رد  ندوب  هلبق  هب  ور  تیفیک  دناوخب .
زامن هتسشن  هک  یسک  اما  يرخآ و  صوصخب  دنشاب ، هلبق  هب  ور  نتسشن  ماگنه  رد  مه  اهوناز  رس  اهتسد و  تشپ  اهاپ و  ناتشگنا  تسا  رتهب 
هفیظو دناوخب و  زامن  هتسشن  دناوت  یمن  یـسک  رگا  دشاب و  هلبق  هب  ور  شیاهوناز  رـس  یتح  مکـشو و  هنیـس  تروص و  یتسیاب  دناوخ ، یم 

نیا رگا  دـشاب و  هلبق  هب  ور  شندـب  ولج  تروص و  هک  يروـط  هب  ، دـباوخب تسار  يوـلهپ  هب  یتسیاـب  تسا ،  ندـناوخ  زاـمن  هدـیباوخ  شا 
یتسیاب دناوت ، یمن  مه  روط  نیا  رگا  دشاب و  هلبق  لباقم  شندب  ولج  تروص و  هک  دباوخب  يروط  پچ  يولهپ  هب  یتسیاب  دـناوت ، یمنروط 
یتروص هب  نآ  راضتحا و  لاح  رد  مود :  دشاب . هلبق  فرط  هب  شیاهاپ  فک  نامـسآ و  فرط  هب  شتروص  هک  يروط  هب  دـناوخب ، تشپ  هب 

دنراذگب رازگزامن  ولج  يروط  ار  تیم  یتسیاب  هک  تیم  رب  ندناوخ  زامن  لاح  رد  موس :  دشاب . هلبق  هب  ور  شتروص  دنیشنب ، رگا  هک  تسا 
هب شیاهاپ  برغم و  فرط  هب  شرـس  ام  ياهرهـش  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  رارق  رازگزامن  پچ  فرط  شیاـهاپ  تسار و  فرط  هب  شرـس  هک 
ور شندب  ولج  تروص و  هک  دـنناباوخ  یم  يروط  تسار  يولهپ  هب  ار  تیم  هک  تیم  نفد  لاح  رد  مراهچ :  دریگ . یم  رارق  قرـشم  فرط 
هب ور  وا  ندب  ولج  نینچمه  ناویح و  رحن  حبذ و  ياج  هک  یتروص  هب  تاناویح  ندرک  رحن  ای  ندیرب و  رـس  ماگنه  رد  مجنپ :  دشاب . هلبق  هب 

ندوب هلبق  هب  ور  هک  ییاج  هل .  لبقتـسی  امیف  یقثولا ،  ةورع  دشاب . هلبق  هب  ور  مه  هدـننک  حـبذ  صخـش   ، بحتـسم طایتحا  ربانبو  دـشاب  هلبق 
هلاسم 2 هل ،  لبقتـسی  امیف  یقثولا ،  ةورع  تسا .  مارح  ندوب  هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  ندرک )  طـئاغ  لوب و   ) یلخت لاـح  رد  تسا  مارح 
رد - 5 بیقعت ؛  لاح  رد  - 4 رکذ ؛ لاح  رد  - 3 نآرق ؛  تئارق  لاح  رد  - 2 اعد ؛ لاح  رد  تسا 1 - بحتـسم  ندوب  هلبق  هب  ور  هک  يدراوم 
هک يدراوم  هلاسم 3  هل ،  لبقتـسی  امیف  یقثولا ،  ةورع  نتـسشن .  لاح  رد  اقلطم  - 7 نآرق ؛  بجاو  هدجـس  لاح  رد  - 6 رکش ؛ هدجس  لاح 

هتـشاد تافانم  هلبق  میظعت  اب  هک  یلاح  ره  - 3 راولش ؛ ندیـشوپ  لاح  رد  - 2 ؛)  عامج  ) شزیمآ لاـح  رد  تسا 1 - هورکم  ندوـب  هلبق  هب  ور 
هلاسم 4 لبقتسی ،  امیف  یقثولا ،  ةورع  هلبق و ... لباقم  رد  نتخادنا  ناهد  بآ  دننام  دشاب ،

هلبق تهج  صیخشت  ياههار 

رفن ود  تداهش  - 2 دیامن . فرط  نآ  ندوب  هلبق  هب  مکح  یتسیاب  درک ، ادیپ  تهج  کی  ندوب  هلبق  هب  ملع  یـسک  رگا  هک  نیقی :)   ) ملع - 1
نیزگیاج ، درواین مه  نیقی  نانآ  تداهش  ولو  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدهاشم  سح و  يور  زا  نانآ  تداهش  هک  یطرش  هب  لداع :  دهاش 

نامگ نظ و  - 4 دشاب . مه  روآ  نانیمطا  وا  هتفگ  دهد و  یم  صیخشت  ار  هلبق  یملع  دعاوق  يور  زا  هک  یـسک  هتفگ  هب  - 3 دوش . یم  نیقی 
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زا مه  نآ  دشاب و  نامگ  نظ و  هب  ندرک  لمع  هک  دسر  یم  مراهچ  هلحرم  هب  تبون  تشادن  دوجو  یلبق  هلحرم  هس  زا  مادک  چیه  رگا  هک  : 
هراتس و دیشروخ و  هار  زا  هچ  هناخ و  بحاص  هتفگ  زا  هچ  دشاب و  ناناملسم  ياهربق  ای  دجسم  بارحم  هار  زا  هچ  دیآ ، تسد  هب  یهار  ره 

یتسیاب الاو  دنک  ادیپ  يرت  يوق  نامگ  دـناوتن  هک  دـنک  لمع  نامگ  هب  دـناوت  یم  یتروص  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  ؛ دـشاب امن  بطق 
هب رت  يوق  نامگرگید  هار  زا  دناوتب  یلو  دنک ، ادیپ  هلبق  هب  نامگ  هناخ  بحاص  هتفگ  زا  نامهم  رگا  الثم  دیامن ؛ لیصحت  ار  رت  يوق  نامگ 

حیضوت هلاسم 2 و  ص 141، ج 1 ، هلیــسولاریرحت ،  و 2 و  هلاـسم 1   ، هلبقلا یقثولا ،  ةورع  دـیامن . لـمع  وا  فرح  هب  دـیابن  ، دروآ تسد 
مه زامن  تقو  تسا و  يواـسم  وا  رظن  رد  فارطا  ماـمت  هک  یـسک  تسا 1 - فرط  مادک  هلبق  دـناد  یمن  هک  یـسک  هلاسم 783  لئاسملا ، 

فرط راهچ  هب  زامن  راهچ  دـیاب  تسا و  نشور  شا  هفیظو  اجنیارد  حبـص ،  زامن  دـننام  دـناوخب ، دـیاب  مه  زامن  کی  طـقف  دراد و  تعـسو 
ای رصع  رهظ و  دننام  دناوخب ؛ زامن  ود  دیاب  تسا و  يواسم  وا  رظن  رد  فارطا  مامت  دراد و  تعـسو  زامن  تقو  هک  یتروص  رد  - 2 دناوخب .

زامن دعب  دـناوخ و  یم  فرط  راهچ  هب  ار  لوا  زامن  ادـتبا  فلا )  دـناوخب : دـناوت  یم  تروص  ود  هب  ار  زامن  ود  نیا  اجنیا  رد  اشع ، برغم و 
عورش تسا ،  هدرک  عورش  ار  لوا  زامن  هک  یفرط  نامه  زا  ار  نآ  هک  تسین  مزال  مود  زامن  ندناوخ  ماگنه  رد  دیامن و  یم  عورـش  ار  مود 
رگید فرط  هب  مود  زامن  ندـناوخ  دـناوخ و  یم  فرط  نامه  هب  ار  مود  زامن  نآ ،  لابند  هب  دـناوخ  فرط  ره  هب  ار  لوا  زاـمن  ب )  دـیامن .

یم هزاجا  تقو  هک  فرط  دـنچ  ره  هب  تروص  نیا  رد  هک  - 3 دوش . باختنا  لوا  شور  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  تسین ،  زیاج 
هک فرط  دـنچ  ره  هب  ینعی  دـهدب ، مود  زامن  هب  ار  يرـسک  هدـناوخ و  فرط  راهچ  هب  ار  لوا  زامن  دـیاب  - 4 دناوخ . یم  ار  شزامن  دـهد ،

همذلا یف  ام  تین  هب  ار  شلبق  ياهزامن  رصع و  تین  هب  دناوخ ، یم  هک  يزامن  نیرخآ  تروص  نیا  رد  - 5 دناوخب . ار  مود  زامن  ، دراد تقو 
رگا - 7 دـناوخب . ، دـناوت یم  هک  فرط  دـنچ  ره  هب  برغم  زامن  تین  هب  ار  یلبق  تقو  هیقب  اشع و  تین  هب  ار  رخآ  تعکر  راهچ  - 6 دناوخب .

ترضح - 8 دـناوخب . زامن  دراد ، اهنآ  زا  یکی  ندوب  هلبق  هب  نیقی  هک  یفارطا  نامه  هب  طقف  دـیاب  تسا ،  فرط  دـنچ  رد  هلبق  هک  دـناد  یم 
هب طقف  دراد ، اهنآ  ندوب  هلبق  هب  نامگ  هک  فرط  دـنچ  ره  هب  ینعی  دـنا . هدومرف  قحلم  نتـشاد  نیقی  تروص  هب  مه  ار  نامگ  تروص  ماـما 
 ، ۀلبقلا یف  یقثولا ،  ةورع  ددرگ . قحلم  کش  ریحت و  تروص  هب  نامگ  تروص  بحتـسم  طایتحا  رب  انب  نکلو  دناوخب  زامن  فارطا  نامه 

.16 ، 14 ، 13 هلاسم 11 ،

هدوبن هلبق  هب  ور  شزامن  هدیمهف  هک  یسک 

دشاب عوضوم  هب  تبسن  تلفغ  یشومارف و  لهج و  هتبلا   - دشاب لفاغ  هچ  دشاب و  هدرک  شومارف  هچ  دشاب و  لهاج  هچ  تروص  نیا  رد  - 1
 ، تسا هدرک  هابتـشا  هدـیمهف  ـالاح  هدوب و  شا  هفیظو  هک  یتروـص  رد   - هدرک ناـمگ  نظ و  هب  داـمتعا  هک  دـشاب  یـسک  هچ  مکح و  هب  هن 

دنادرگ و یم  رب  هلبق  فرط  هب  ار  شندـب  رکذ ، نتفگ  نودـب  تسا ،  زامن  طسو  رد  رگا  اهتنم  ؛  تسا حیحـص  شزامن  اهتروص  نیا  مامترد 
 ، هدرک ششوک  هلبق  ندرک  ادیپ  يارب  هک  یسک  زا  ریغ  دنیامرف  یم  یلو   ، تسین نتشادن  ای  تقو  نتشاد  نیب  یقرف  مه  زامن  نیا  تحص  رد 

-2 9 هلاسم 8 ، ۀلبقلا ،  یف  للخلا  ماکحا  یف  یقثولا ،  ةورع  دناوخب . هرابود  ار  اهزامن  بحتسم  طایتحا  ربانب  هدرک ،  هابتشا  دیمهف  دعب  یلو 
هب ور  ار  زامن  هرابود  هدرک و  اهر  ار  زامن  نآ  دیاب  تقو  رد  زامن  زا  تعکر  کی  ندـناوخ  هزادـنا  هب  ولو   - دـشاب هتـشاد  تعـسو  تقو  رگا 
زا دعب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دنک و  مامت  ار  زامن  هتـشگرب و  هلبق  فرط  هب  رکذ  نتفگ  نودب  دیاب  - 3 اج . نامه  دیامن . عورش  هلبق 

. اج نامه  دشاب . هدناوخ  هلبق  هب  تشپ  ولو  ، دـیامن هداعا  بحتـسم  طایتحا  ربانب  5 دنک . هداعا  ار  زامن  دـیاب  - 4 اج . نامه  دـیامن . اضق  تقو 
بجاو ياهزامن  رد  هک  هنوگ  ناـمه  لداـع و )... رفن  ود  تداهـش  ملع -   ) دـش هتفگ  هلبق  صیخـشت  يارب  هک  یلحارم  ماـمت  يروآدای 1 -

نظ و یتح  هک  يدراوم  رد  اما  دـشاب و  یم  يراـج  تسا ،  مزـال  اـهنآ  هراـبرد  هلبق  تیاـعر  هک  مه  ییاـهزیچ  هیقب  رد  دوب  يراـج  هنازور 
عوضوم نیا  رد  دوش ، هدـناوخ  زامن  فرط  راهچ  هب  دـندومرف  میدرک ،  یمن  ادـیپ  هنازور  ياهزامن  رد  فرط  کی  ندوب  هلبق  هب  مه  ناـمگ 

زامن : دـننام تسا ،  ریذـپ  ناکما  ناشرارکت  هک  تسا  ییاهزیچ  مسق  کی  دنمـسق : ود  تسا ،  مزال  اهنآ  رد  هلبق  تیاعر  هک  ییاـهزیچ  هیقب 
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تـسین رارکت  لباق  مسق  کی  دوش و  رارکت  فرط  راهچ  هب  یتسیاب  مه  اهنیا  رد  هک  زامن ، هدش  شومارف  يازجا  ياضقو  تیم  زامن  تایآ و 
ره دنک  ادیپ  فرط  کی  ندوب  هلبق  هب  نظ  دناوتن  رگا  دراوم  نیا  رد  راضتحا ، لاح  تاوما و  نفد  ای  تاناویح و  رحن  ای  ندیربرس و  دننام : ، 

رحن ای  حبذ  هلبق  فالخرب  ادمع  یناویح  رگا   2 هلاسم 16 . هلبقلا ،  ماکحا  یف  یقثولا ،  ةورع  تسا .  دازآ  دـنک ، باختنا  تساوخ  ار  فرط 
هلبق هب  ور  ار  ناویح  نآ  دش  یمن  ای  دوش و  رحن  ای  حـبذ  یـشومارف  ای  هلبق  هب  لهج  يور  زا  رگا  اما  دوش و  یم  مارح  نآ ج  ندروخج  دوش 
ادمع هچ  الاح   - دشاب هدشن  نفد  هلبق  هبور  یتیم  رگا  هلاسم 2 3 - نامه ،  درادن . لاکـشا  تسا ،  هداتفا  هاچ  لخاد  هک  یناویح  دننام  درک ،

شندـب هک  یتروـص  رد  هتبلا  دوـمن ؛ هلبق  هب  ور  ار  وا  هدرک و  شبن  ار  وا  ربـق  یتسیاـب  هلبق  هب  لـهج  رطاـخ  هـب  اـی  یـشومارف  يور  زا  هـچ  و 
ج 1، هنومن ،  ریـسفت  ك :  هیآ 144 2.ر .  ( 2  ) هرقب  : ك یقرواپ 1.ر .  هلاسم 3  نامه ،  ددرگن . شتمرح  کته  بجوم  هدـشن و  یـشالتم 

 (. صیخلت اب   ) دعب هب  ص 350 

رازگزامن ناکم 

هراشا

طیارـش نیا  ؛  تسا لطاب  ناکم  نآ  رد  ندـناوخ  زاـمن  دـشاب ، هتـشادن  هک  ار  اـهنآ  زا  مادـک  ره  تسا و  یطیارـش  ياراد  رازگزاـمن  ناـکم 
: زا دنترابع 

دشابن یبصغ  لوا :  طرش 

زامن نیاربانب  تسا ،  یـضار  شبحاص  دنادب  تسا ،  يرگید  لام  رگا  ای  دشاب و  شدوخ  لام  ای  هک  دناوخب  زامن  دناوت  یم  ناسنا  ییاج  رد 
یـضار شبحاص  دـناد  یمن  ناـسنا  تسا و  يرگید  زا  شکلم  هک  ییاـج  رد  - 1 تسا :  لـطاب  دوش  یم  هتفگ  هک  ییاـهناکم  رد  ندـناوخ 

رود و هد  زا  هک  یعیسو  رایـسب  نیمز  رد  فلا )  رد : رگم  تسا  لطاب  اجنآ  رد  زامن  تسا  هدرکن  ادیپ  وا  تیاضر  هب  ملع  ات  هک  هن ،  ای  تسا 
ياهنیمز رد  درادـن و  لاکـشا  نآ  رد  ندـیباوخ  نتـسشن و  ندـناوخ و  زامن  دنـشابن ، یـضار  شنابحاص  هچ  رگا  تسا ،  تاناویح  هاـگارچ 

یئزج تافرـصت  روبع و  زامن و  دـشاب ، هناوید  ریغـص و  دارفا  اـهنآ  ناـکلام  رد  هچ  رگا  درادـن ، راوید  تسا و  هد  کـیدزن  هک  مه  یتعارز 
 ( هلاسم 789 ب لئاسملا ،  حیضوت  تسا .  لطاب  زامن  مارح و  نآ  رد  فرصت  دنشاب ، یضاران  شنابحاص  زا  یکی  رگا  یلو  درادن ؛ لاکشا 

هناخ رد  هلاسم 878 ج )  لئاسملا ،  حیـضوت  اهمامح و ... اهلته و  اه و  هناخرفاسم  دننام : اهنآ ، هب  ناگدـنوش  دراو  يارب  یمومع  نکاما  رد 
هب ملع  ناسنا  هک  رادـقم  نیمه  تسا .  هدومن  اهنآ  نابحاص  هزاـجا  نودـب  ار  هناـخ  نآ  زا  ندروخ  زاوج  ناـیب  رون  هروس  هیآ 61  هک  ییاه 
هک دراد  ار  مکح  نیمه  مه  اهنآ  رد  زامن  دـنیامرف ، یم  ندروخ  رب  هوالع  هناخ  نیا  رد  هک  دـشاب ، هتـشادن  اـهنآ  تیاـضر  مدـع  تهارک و 

یقثولا ةورع  تسود  هناخ  تسوا و  تسد  رد  شدیلک  هک  یسک  هناخ  ییاد ،  هلاخ ،  همع ،  ومع ، ردارب ، ردام ، ردپ ، هناخ  زا : دنترابع  اهنآ 
، دـناوخب زامن  ناکم  نآ  رد  عفانم  کلام  هزاجا  نودـب  رگا  تسا ،  يرگید  زا  شعفانم  هک  یناکم  رد   2 هلاسم 18 . یلـصملا ،  ناکم  یف  ، 

هزاجا یعقاو  کلام  فرط  زا  هچ  رگا  دناوخ ، یم  زامن  رجاتـسم  هزاجا  نودب  يرجاتـسم  هناخ  رد  هک  یـسک  نیاربانب  تسا ،  لطاب  شزامن 
هتفرگن قلعت  وا  هب  يرگید  قح  هک  یناکم  رد  هلاسم 867 3 - لئاسملا ،  حیضوت  تسا .  لطاب  شزامن  یعقاو  کلام  دوخ  ای  دشاب و  هتـشاد 

تـسا نآ  نهر  نهر :  قح  فلا )  دناوخ : زامن  اهنآ  رد  دوش  یمن  دـشاب ، هتفرگ  قلعت  اهنآ  هب  ریز  قوقح  هک  ییاهناکم  رد  نیاربانب  دـشاب ،
راـکبلط و دروآ و  تسد  هب  لاـم  نآ  زا  ار  شبلط  دـهدن ، ار  وا  بلط  رگا  هک  دراذـگب  راـکبلط  دزن  ار  دوخ  لاـم  زا  يرادـقم  راکهدـب  هک 

حیـضوت دنـشورفب . ای  دنـشخبب و  الثم  دننک ، یـسک  کلم  رگیدکی ، هزاجا  نودب  هدش ،  هتـشاذگ  ورگ  هک  یلام  رد  دـنناوت  یمن  راکهدـب 
زاـمن اـجنآ  رد  دـنک و  بصغ  ار  وا  ياـج  يرگید  رگا  هتـسشن ،  دجـسم  رد  هک  یـسک  قبـس :  قح  ب )  . 2312 هلاسم 2307 ، لـئاسملا ، 
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کیرش يرگید  اب  یکلم  رد  هک  یـسک  کیرـش :  قح  ج )  دناوخب . يرگید  لحم  رد  ار  شزامن  هرابود  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دناوخب ،
هلاسم لئاسملا ،  حیـضوت  دناوخب . زامن  دنک و  فرـصت  کلم  نآ  رد  دناوت  یمن  شکیرـش  هزاجا  نودب  دشابن ، ادـج  وا  مهـس  رگا  تسا ، 
یکلم هدادـن ،  ار  نآ  تاـکز  سمخ و  هک  یلوپ  نیع  اـب  رگا  ارقف : ماـما و  قـح  هلاسم 12 د ) یلـصملا ،  ناـکم  یف  یقثولا ،  ةورع  872 و 

شدـصق ندـیرخ  عقوم  رد  درخب و  همذ  هب  رگا  تسا  نینچمه  تسا و  لطاب  نآ  رد  مه  شزامن  مارح و  کـلم ،  نآ  رد  وا  فرـصت  درخب ،
 ، یعرـش یهجو  هب  ار  تاکز  ای  سمخ  رادـقم  نآ  هکنیا  رگم  دـهدب ؛ ار  شلوپ  هدادـن ،  ار  شتاکز  اـی  سمخ  هک  یلاـم  زا  هک  دـشاب  نیا 

تیم دوخ  قح  هلاسم 873 ه )  لئاسملا ،  حیضوت  هلاسم 4 و  ص 147  ج 1 ، هلیسولاریرحت ،  دشاب . هتفرگ  هدهع  هب  دهتجم  اب  هحلاصم  دننام 
. دناوخ زامن  وا  کلم  رد  دوش  یمن  دننکن ، ادج  ار  ثلث  هک  یتقو  ات  دنناسرب ، یفرصم  هب  ار  وا  لام  ثلث  هک  دشاب  هدرک  تیصو  تیم  رگا  : 
 ، تسا لطاب  نآ  رد  زامن  و  مارح ،  وا  کلم  رد  فرـصت  دنـشاب ، بئاغ  ای  هناوید  ای  ریغـص  تیم ،  هثرو  زا  یـضعب  رگا  تیم :  هثرو  قح  و )
 : تیم ياـهراکبلط  قح  هلاسم 877 ز ) لئاسملا ،  حیـضوت  درادـن . لاکـشا  تسا ،  لومعم  تیم  نتـشادرب  يارب  هک  یئزج  تافرـصت  یلو 

رگا تسا ،  یلومعم  ياهیهدب  مسق  زا  ای  هدادن و  یتدم  ای  هداد ،  یمن  لاح  هب  ات  هک  تسا  تاکز  سمخ و  مسق  زا  ای  تیم ،  ياهیراکهدب 
نآ نداد  دصق  ای  هداد  ار  وا  يراکهدـب  هکنآ  رگم  تسا ،  لطاب  نآ  رد  زامن  مارح و  وا  کلم  رد  فرـصت  دـشاب ، تاکز  سمخ و  مسق  زا 
وا کلم  رد  فرصت  مه  زاب  دشاب ، تاکز  سمخ و  زا  ریغ  وا  ياهیهدب  رگا  اما  دنیامنن و  نداد  رد  هحماسم  هک  یطرش  هب  دنشاب ، هتـشاد  ار 

رتمک وا  يراکهدب  رگازین  درادن و  لاکشا  تسا ،  لومعم  تیم  نتـشادرب  يارب  هک  یئزج  تافرـصت  یلو  ؛  تسا لطاب  نآ  رد  زامن  مارح و 
هک تسین  یفرـصت  مه  ناشفرـصت  دـننک و  یمن  مه  هحماسم  دـنهدب و  ار  وا  یهدـب  هک  دنـشاب  هتـشاد  میمـصت  مه  هثرو  دـشاب و  شلام  زا 

ةورع دوش . هتفرگ  تیاضر  مه  تیم  یلو  زا   ، بحتـسم طایتحا  ربانب  یلو  درادن ، لاکـشا  دـشاب ، تیم  لام  ندرب  نیب  زا  ای  نتخورف  بجوم 
رد ثحب  هصالخ  هلاسم 875 و 876  لئاسملا ،  حیضوت  هلاسم 4 و  ص 147  ج 1 ، هلیسولاریرحت ،  هلاسم 14 و  یلصملا ،  ناکم  یقثولا ، 

يرگید قح  هک  یناکم  تسا -  يرگید  زا  شعفانم  هک  یناکم  تسا -  يرگید  زا  شکلم  هک  یناکم  دناوخ -: زامن  ناوت  یمن  اهناکم  نیا 
تیم ياهراکبلط  قح  تیم -  هثرو  قح  تیم -  دوخ  قح  ارقف - ماـما و  قح  کیرـش -  قح  قبـس -  قح  نهر -  قح  هتفرگ -:  قلعت  نآ  هب 

دناوخب و زامن  اهناکم  نیا  رد  دمع  يور  زا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسا و  لطاب  دش ، هدرمـش  هک  يدراوم  ندناوخ  زامن  يروآدای 1 -
. دشاب هدرک  بصغ  ار  ناکم  نآ  شدوخ  هکنآ  رگم  تسین ،  لطاب  ، دناوخب زامن  اهناکم  نآ  رد  یـشومارف  ای  تلفغ  ای  لهج  يورزا  رگا  اما 

نیب یقرف  هدش  دای  یبصغ  دراوم  رد  زامن  ندوب  لطاب  رد  هلاسم 1 2 - ص 147  ج 1 ، هلیسولاریرحت ،  یلـصملا و  ناکم  یف  یقثولا ،  ةورع 
یبصغ شرف  نآ  يور  یلو  دـشابن ، یبصغ  ناـکم  دوخ  هاـگره  - 3 یلـصملا .  ناـکم  یف  یقثولا ،  ةورع  تسین .  بحتـسم  بجاو و  زاـمن 

، دـنزادنیب یبصغ  ناکم  يور  ار  یحابم  شرف  رگا  ینعی  نآ ،  سکع  تسا  نینچمه  تسا و  لطاب  زامن  مه  زاب  دـنناوخب ، زاـمن  هتخادـنا و 
بحاص رگا  نیاربانب  تسا ،  ینطاب  تیاضر  تیاضر ،  رد  كـالم  هلاسم 1 4 - یلـصملا ،  ناکم  یف  یقثولا ،  ةورع  تسا .  لطاب  زامن  زاب 
هزاجا رگا  تسا و  لطاب  وا  کلم  رد  ندـناوخ  زامن  تسین ،  یـضار  ابلق  هک  دـنادب  ناسنا  یلو  دـهدب ، ندـناوخ  زامن  هزاجا  نابز  هب  کـلم 

رهاظ زا  رگا  هصالخ ،  و  اهمامح و ... اه و  هناخرفاسم  دـننام : تسا ؛  حیحـص  زامن  تسا ،  یـضار  اـبلق  هک  دراد  نیقی  ناـسنا  یلو  هدادـن ، 
ص 148 ج 1 ، هلیـسولا ،  ریرحت  دوش . یمن  انتعا  فالخ ،  لامتحا  هب  دـنک و  یم  تیافک  دوش ، فشک  وا  تیاضر  هب  نانیمطا  یـسک  لاح 
 ، تسا یبصغ  نآ  ياهراوید  زا  یـضعب  هک  يا  هناخ  رد  ای  یبصغ و  همیخ  ای  فقـس  ریز  رد  هلاسم 874 5 - لئاسملا ،  حیـضوت  هلاسم 5 و 

هلاسم 3 ص 147  ج 1 ، هلیسولاریرحت ،  تسا .  بانتجا  رد  طایتحا  هچ  رگا  تسین ،  لطاب  زامن 

دشاب تکرح  یب  رایتخا  لاح  رد  رازگزامن  ناکم  مود :  طرش 

تکرح لاح  رد  رایتخا و  لاح  رد  یتشک ،  نیشام و  ای  راطق و  لخاد  رد  ای  دنتسیا ، یمن  تباث  هک  ییاهزیم  ای  کشت و  يور  ندناوخ  زامن 
هتبلا دناوخبزامن ، دنهد ، یمن  ناکت  یلو  دـننک  یم  تکرح  اهنآ  هک  هنوگ  نامه  یتشک  نیـشام و  ای  راطق و  رد  هکنیا  رگم  تسین ،  زیاج  ، 
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هلبق فرط  هب  دـندش ، فرحنم  هلبق  زا  اهنآ  هاگره  دـناوخن و  يزیچ  ندـب  ندروخ  ناـکت  ماـگنه  رد  هکنیا  لـثم  رگید ، طورـش  تیاـعر  اـب 
املسم هک  رارطضا  لاح  رد  اما  درادن و  لاکـشا  دنک ، یم  تکرح  ناسنا  یتشک  نیـشام و  راطق و  تکرح  عبت  هب  هک  یتکرح  اما  وددرگرب 

یلصملا ناکم  یف  یقثولا ،  ةورع  دیامنب . ناکما  ردق  هب  ار  رارقتسا  هلبق و  تاعارم  هک  تسا  بجاو  یلو  تسا ،  لاکـشا  یب  ندناوخ  زامن 
هلاسم 15 ص 151  ج 1 ، هلیسولاریرحت ،  هلاسمو 24 و  یناثلا )  )

دروآ اج  هب  تسردار  زامن  لاعفادناوتب  رازگزامن  هک  دوش  هدناوخ  زامن  ییاج  رد  موس :  طرش 

زامن درادن ، دوجس  عوکر و  ياج  هک  تسا  کچوک  يا  هزادنا  هب  ای  دتـسیاب و  دناوت  یمن  تسرد  تسا و  هاتوک  نآ  فقـس  هک  ییاج  رد 
اج هب  ار  دوجـس  عوکر و  مایق و  تسا ،  نکمم  هک  يردق  هب  دیاب  دناوخب ، زامن  ییاج  نینچ  رد  هک  دوش  راچان  رگا  تسا و  لطاب  ندـناوخ 

 (. موس طرش   ، ) لئاسملا حیضوت  دروآ .

دشاب كاپ  رازگزامن  ناکم  مراهچ :  طرش 

یم نآ  رب  ار  یناشیپ  هک  ییاج  یلو  دسرب ، وا  سابل  ای  ندب  هب  نآ  تبوطر  هک  دشابن  رت  يروط  هب  دیاب  تسا ،  سجن  رگا  رازگزامن  ناکم 
الـصا رازگزامن  ناکم  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  تسا و  لطاب  زاـمن  دـشاب ، مه  کـشخ  هک  یتروص  رد  دـشاب ، سجن  رگا  دراذـگ ،

 (. مراهچ طرش   ، ) لئاسملا حیضوت  دشابن . سجن 

دشابن دنلب  تسپ و  رازگزامن  ناکم  مجنپ :  طرش 

زا هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـشابن و  رتدـنلب  اـی  رت  تسپ  هتـسب  تشگنا  راـهچ  زا  شیب  وا  ياـهوناز  ياـج  زا  رازگزاـمن  یناـشیپ  ياـج 
ناکم هرابرد  اهقف  زا  یضعب  يروآدای 1 - مجنپ .)  طرـش   ، ) لئاسملا حیـضوت  دشابن . رتدنلب  رت و  تسپ  نیا  زا  رتشیب  مه ،  اپ  ناتـشگنارس 

 ( فلا دوش : یم  هراشا  اهنآ  هب  الیذ  هک  دـنناد  یمن  طرـش  ار  اهنآ  ماما  ترـضح  هک  دـنا  هدـش  رکذـتم  مه  ار  يرگید  طیارـش  رازگزاـمن ،
هب یهاـگ  مه  فـقوت  ندوـب  مارح  نیا  تسا و  لـطاب  اـجنآ  رد  زاـمن  تـسا ،  مارح  اـجنآ  رد  فـقوت  هـک  ییاـج  رد  نداتـسیا  دـنا  هدوـمرف 
رب همرتحم  یماسا  ای  لاعتم و  دنوادخ  مسا  ای  نآرق و  تایآ  هک  يزیچ  يور  نداتـسیا  دننام  تسا ،  ناکم  نآ  يور  نداتـسیا  فرـصرطاخ 
رد نداتسیا  دننام : دراد ، یناج  رطخ  وا  يارب  ناکم  نآ  رد  شفقوت  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  فقوت  تمرح  مه  یهاگ  هدش و  هتشون  وا  يور 

یلو هفیظو )  عافد و  لاحریغ  رد  هتبلا   ) تسا نمشد  سرریت  رد  هک  ییاج  رد  نداتسیا  ای  دراد و  یبارخ  لامتحا  هک  يراوید  ای  فقـس  ریز 
 ( ب سماخلاو .)  عبارلا   ) یلـصملا ناکم  یقثولا ،  ةورع  دنک . یمن  لطاب  ار  زامن  یلو  تسا ،  مارح  فقوت  ولو  دنیامرف : یم  ماما  ترـضح 

یلو ، دـشاب یعنام  لیاح و  موصعم  ربق  وا و  نیب  هکنیا  رگم  دتـسیاب ، موصعم  ربق  زا  رتولج  ای  يواسم  دـیابن  رازگزاـمن  صخـش  دـنا  هدومرف 
یمن لطاب  ار  زامن  یلو  تسا ،  نآ  زا  نتـسج  يرود  رد  بحتـسم  طایتحا  تسا و  بدا  ءوس  لمع  نیا  دنچ  ره  دنیامرف : یم  ماما  ترـضح 

نیا دنکن ، ناکم  تدحو  قدص  هک  يدایز  هلـصاف  نتـشاد  هکلب  دشاب  رگید  زیچ  ای  راوید و  تسین  مزال  لیاح  دنیامرف : یم  نینچمه  ، دـنک
و عباسلا )   ) یلـصملا ناـکم  یقثولا ،  ةورع  تسین .  یفاـک  ندوب  لـیاح  رد  نآ  يور  هچراـپ  حیرـض و  اـما  درب و  یم  ناـیمزا  ار  بدا  ءوس 
اب ود  ره  رگا  اهتنم  دراد ، تهارک  درم  رب  نز  ندوب  مدقم  ای  مه  ربارب  درم  نز و  ندناوخ  زامن  - 2 هلاسم 9 . ص 149  ج 1 ، هلیسولاریرحت ، 

دریگ و یم  قلعت  هدرک  عورش  رت  بقع  هک  یـسک  زامن  هب  تهارک  دننکن ، عورـش  مه  اب  رگا  دراد و  تهارک  ود  ره  زامن  دننک ، عورـش  مه 
یم هتشادرب  تهارک  نیا  تسین و  بحتـسم  بجاو و  زامن  رهوش و  نز و  یتح  غلابان و  غلاب و  مرحمریغ و  مرحم و  نیب  یقرف  هلاسم  نیا  رد 

( رتم جنپ  ابیرقت   ) تسد عارذ  هد  هزادنا  هب  اهنآ  نیب  ای  دشاب و  یعنام  لیاح و  اهنآ  نیب  دـنربارب  رگا  ای  هداتـسیا ،  رتولج  درم  هک  نیا  هب  دوش 
زامن لاح  رد  اهنآ  زا  یکی  رگا  اما  دنشاب و  زامن  لوغشم  اهنآ  رفن  ود  ره  هک  تسا  ییاج  رد  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  دشاب و  هلـصاف 
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تولخ ياج  رد  مرحماـن  درم  نز و  ندوب  هلاسم 26،27،29 3 - و  رـشاعلا )  ) یلـصملا ناکم  یقثولا ،  ةورع  درادن . تهارک  دشابن  ندناوخ 
 . تسین لطاب  شزاـمن  دـناوخ  رگا  نکل  تساـجنآ ،  رد  ندـناوخن  زاـمن  رد  طاـیتحا  تسا و  نآ  كرت  رد  دـیدش  طاـیتحا  تسا و  هورکم 

مارح اهنآ  هب  نداد  شوگ  یلو  تسین  لطاب  ، دـنزاون یم  نآ  دـننام  رات و  هک  ییاج  رد  ندـناوخ  زاـمن  - 4 889 هلاسم ،  لئاسملا ،  حیـضوت 
اهسابل دنیشنب ، دهشت  هدجـس و  يارب  دهاوخب  رگا  هک  تسا  یلگ  يردق  هب  رازگزامن  ناکم  رگا  هلاسم 890 5 - لئاسملا ،  حیضوت  تسا . 
دهـشت هدجـس و  يارب  یلو  دـناوخب ، زامن  اج  نامه  رد  یتسیاب  درادـن ، زامن  يارب  يرگید  ناکم  رگا  اـجنیا  رد  دوش ، یم  هدولآ  شندـب  و 

هلاسم 12 ص 150  ج 1 ، هلیسولاریرحت ،  دیامن . یم  هراشا 

تسا هورکم  اهنآ  رد  ندناوخ  زامن  هک  ییاهناکم  زا  یضعب 

؛  فیثک ياهاج  - 2 دشاب ؛ نآ  نک  تخر  رد  ولو  مامح ،  رد  - 1 دنک : یم  مک  ار  زامن  باوث  ینعی  تسا  هورکم  ندناوخ  زامن  اج  دنچ  رد 
-6 رازکمن ؛ نیمز  - 5 دشاب ؛ شتآ  هروک  هک  اجکره  هناخزپشآ و  رد  - 4 دشاب ؛ بارـش  دننام  يا  هدننک  تسم  زیچ  وا  رد  هک  يا  هناخ  - 3

رگا هچوک ،  نابایخ و  هداـج و  رد  - 9 تسا ؛  زاب  هک  يرد  لـباقم  -8 ناسنا ؛  لباقم  - 7 دش ؛ لزان  یـسک  رب  باذـع  نآ  رد  هک  ینیمز  ره 
شتآ و لباقم  - 10 دنک ؛ یمن  لطاب  ار  زامن  یلو  تسا ،  مارح  دـشاب ، تمحز  هچنانچ  دـشابن و  تمحز  دـننک  یم  روبع  هک  یناسک  يارب 

نآ يور  هکنآ  رگم  دراد ، حور  هـک  يزیچ  همـسجم  سکع و  يور  هـبور  - 12 دـشاب ؛ لوب  لحم  هک  يا  هلاچ  هاچ و  لـباقم  - 11 غارچ ؛ 
لباقم - 15 دـشاب ؛ نآ  رد  بنج  هک  یقاتا  رد  - 14 دـشابن ؛ رازگزامن  يور  هبور  هچ  رگا  دـشاب ، سکع  هک  ییاـج  رد  - 13 دنشکب ؛ هدرپ 

دننام دنک ، لوغشم  ار  ناسنا  ساوح  هک  دشاب  يزیچ  ناسنا  لباقم  هک  ییاج  - 19 ناتسربق ؛  رد  - 18 ربق ؛ ود  نیب  - 17 ربق ؛ يور  - 16 ربق ؛
حیـضوت ههورکملا و  ۀـنکمالا  یف  یقثولا ،  ةورع  يراکـش .)  گس  زا  ریغ   ) دـشاب گس  نآ  رد  هک  يا  هناخ  - 20 یشاقن و ... ای  هتـشون و 
بحتسم دناوخب ؛ زامن  هتسشن  یسک  وا  يور  هبور  هک  ییاج  ای  مدرم  روبع  لحم  رد  دهاوخ  یم  هک  یسک  يروآدای  هلاسم 898  لئاسملا ، 

یف یقثولا ،  ةورع  تسا .  قلاخ  هب  هجوت  قلخ و  زا  عاـطقنا  هب  هراـشا  راـک  نیا  هک  دـشکب  یطخ  اـی  و  دراذـگب ، يزیچ  دوخ  ولج  هک  تسا 
هلاسم 3 ۀهورکملا ،  ۀنکمالا 

تسا بحتسم  اهنآ  رد  ندناوخ  زامن  ییاهناکم  زا  یضعب 

تسا و مارحلادجسم  اهدجسم  همه  زا  رتهب  دنناوخب و  دجسم  رد  ار  زامن  هک  تسا  هدش  شرافس  رایسب  مالسا  سدقم  عرش  رد  دجسم : - 1
سدقملا تیبدجسم  زا  دعب  سدقملا و  تیب  دجسم  نآ  زا  دعب  هفوک و  دجسم  دعب  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص   - ربمغیپ دجـسم  نآ  زا  دعب 

زامن و نویلیم  کی  اب  ربارب  مارحلادجسم  رد  زامن  اریز  تسا ؛  رازاب  دجسم  نآ  زا  دعب  هلحم و  دجسم  نآ  زا  دعب  رهش و  ره  عماج  دجسم  ، 
زامن و هلحمدجـسم 25  زامن و  دص  عماج  دجـسم  زامن و  رازه  سدقملا )  تیب   ) یـصقالا دجـسم  هفوک و  دجـسم  رازه و  هد  یبنلادجـسم 

مکح ناکم  نیا  هتبلا  هک  دـهدب  صاصتخا  زامن  يارب  ار  یهاگیاج  دوخ  هناخ  رد  ناسنا  تسا  بحتـسم  تسا و  زامن  هدزاود  رازاب  دجـسم 
زا ار  دوخ  الماک  دناوتب  رگا  یلو  تسا ،  رتهب  بقع  قاتا  هناخقودنص و  رد  هکلب   - هناخ رد  ندناوخ  زامن  اهنز  يارب  اما  درادن و  ار  دجـسم 

هلاسم 894 لئاسملا ،  حیضوت  هلاسم 4 و  ههورکملا ،  ۀنکمالا  یف  یقثولا ،  ةورع  دناوخب . زامن  دجـسم  رد  تسا  رتهب  دـنک ، ظفح  مرحمان 
رد زامن  هک  تسا  تیاور  رد  تسا و  رترب  دجاسم  رد  زامن  زا  مالسلا  مهیلع   - ناماما مرح  رد  زامن  هکلب  مالـسلا و  مهیلع  ناماما -  مرح  - 2

مالسلا مهیلع   - ایبنا مرح  رد  هلاسم 895 3 - لئاسملا ،  حیضوت  تسا .  زامن  رازه  تسیود  ربارب  مالسلا  هیلع   - نینم ؤملاریما  ترـضح  مرح 
یقثولا ةورع  تسا .  بحتسم  ندناوخ  زامن  مه  اهنآ  هناخ  رد  یتح  تسا و  بحتسم  ندناوخ  زامن  دابع ، املع و  احلـص و  ایلوا و  هاگیاج  و 

ياهدـهاش تمایق  زور  ات  دـناوخب ، ددـعتم  ياهاج  رد  ار  دوخ  ياهزامن  ناـسنا  هک  تسا  بحتـسم  هلاسم 5 4 - هبحتـسملا ،  ۀـنکمالا  یف  ، 
هلاسم 6 هبحتسملا ،  ۀنکمالا  یف  یقثولا ،  ةورع  دشاب . هتشاد  يرتشیب 
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دجاسم ماکحا 

 : میوش یم  رکذـتم  ار  اهنآ  الیذ  هک  تسا  هدـش  نایب  تهارک  تمرح و  بابحتـسا و  بوجو و  لـیبق  زا  یماـکحا  دجـسم  يارب  مالـسا  رد 
یم اهنآ  دروم  رد  اـهتنم  دراد ، ار  مکح  نیمه  مه  مالـسلا  مهیلع   - ناـماما مرح  تسا و  بجاو  تساـجن  زا  دجـسم  ریهظت  یبوجو  ماـکحا 

هلاسم 900، لئاسملا ،  حیـضوت  دنیامن . ریهطت  بحتـسم  طایتحا  ربانب  الاو  تسا  بجاو  ریهطت  دوش ، یم  بوسحم  یمارتحا  یبرگا  دنیامرف 
یبارخ رگا  ای  دـننکب  ار  اجنآ  دـیاب  تسین ،  نکمم  ندرک  بارخاـی  ندـنک  نودـب  نآ  ریهطت  هک  دوش  سجن  دجـسم  زا  ییاـج  رگا  904 و 

نآ رگا  یلو  تسین ،  بجاو  دنا  هدرک  بارخ  هک  ییاج  نتخاس  دـنا و  هدـنک  هک  ییاج  ندرکرپ  دـنیامن و  بارخ  دـیآ ، یمن  مزال  يدایز 
یسک اماو  هلاسم 902  لئاسملا ،  حیـضوت  دیامنریمعت . ای  هدرک و  رپ  دیاب  ناکما  تروص  رد  دنک ، بارخ  ای  دـنکب  هدرک ،  سجن  هک  سک 

 . تسا بجاو  دشاب ، دجسم  هب  یمارتحا  یب  ندرک  سجن  هک  یتروصرد  يرگید  هب  نالعا  دنک ، ریهطت  دناوت  یمن  دوخ  هک 

یبابحتسا ماکحا 

ایندلا یف  ادجـسم  ینب  نم  ملـسو :  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - هللا لوسر  لاق  هلئسم 911  لئاسملا ،  حیضوت  تسا  بحتـسم  دجـسم  نتخاس  - 1
ۀعیشلا لئاسو  ؤل  ؤلو  درمز  توقای و  ردو و  ۀضفو  بهذ  نم  ۀنیدم  ماع  فلا  نیعبرا  ةریسم  هنم  عارذ  لکب  لاق  وا  هنم -  ربش  لکب  هللا  هاطعا 

نآ بجو  ره  هب  لاعتم  دنوادخ  دزاسب ، يدجسم  ایند  رد  سک  ره  دنا : هدومرف  ملسو -  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  ص 486  ج 3 ، ، 
وا هب  ؤل  ؤل  دـجربز و  درمز و  توقای  دـیراورم و  هرقنو و  الط  زا  نتفر  هار  لاس  رازه  لهچ  هزادـنا  هب  يرهـش  نآ -  عارذ  ره  هب  دومرف  اـی  -
 - قداص ماما  ج 3 ص 485  هعیشلا ،  لئاسو  ۀنجلا  یف  اتیب  هل  هللا  ینب  ادجسم  ینب  نم  مالـسلا : -  هیلع  هللادبعوبا -  لاق  دیامرف . یم  تیانع 
هیلع هللا  یلص   - هللا لوسر  لاق  تخاس .  دهاوخ  تشهب  رد  يا  هناخ  وا  يارب  دنوادخ  دزاسب  يدجـسم  سک  ره  دیامرف : یم  مالـسلا -  هیلع 

، راونالاراحب هانب  ادجسم  وا  هثرو  افحصمو  هکرت  احلاص  ادلوو  هرشن  املع  هتوم  دعب  هتانسحو  هلمع  نم  نم  ؤملا  قحلی  امم  نا  ملـسو :  هلآو 
دوش یم  قحلم  شندرم  زا  دعب  نم  ؤم  هب  هچنآ  زا  قیقحت  یتسرد و  هب  دنا : هدومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص   - مرکا ربمایپ  ج 80 ص 380 

هک يا  هتشون  باتک و  هدنام و  یقاب  وا  زا  هک  تسا  یحلاص  دنزرف  هدش و  رشتنم  وا  هلیـسو  هب  هک  تسا  یـشناد  ملع و  اهیبوخ ، لامعا و  زا 
 : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   - هللا لوسر  لاق  ثیدح 9006  هحاصفلا ،  جهن   . تسا هدومن  انب  هک  تسا  يدجـسم  ای  دراذگ  یم  دوخ  زا  دعب 

یم ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص   - مرکا ربمایپ  ثیدح 2795  هحاصفلا ،  جهن  ۀنجلا  یف  اتیب  هل  هللا  ینب  ةاطق  صحفم  لثم  ول  ادجسم و  ینب  نم 
یم وا  يارب  تشهب  رد  يا  هناخ  دنوادخ  دراذـگ ، یم  مخت  اجنآ  رد  غرم  رتش  هک  ییاج  هزادـنا  هب  ولو  دزاسب  يدجـسم  سک  ره  دـنیامرف :

نکمم نآ  ریمعت  هـک  دوـش  بارخ  يروـط  دجـسم  رگا  تـسا و  بحتـسم  دـشاب ، یم  یبارخ  هـب  کـیدزن  هـک  يدجـسم  ریمعت  - 2 دزاس .
دننک و بارخ  مدرم  جایتحا  يارب  هدشن  بارخ  هک  ار  يدجـسم  دنناوت  یم  هکلب  دـنزاسب ، هرابود  دـننک و  بارخ  ار  نآ  دـنناوت  یم  ، دـشابن

نم شبـشبتیل  هناو  هبر  یلا  بارخلا  وکـشیل  دجـسملا  نا  لاق :  مالـسلا ))  هیلع   )) یلع نع  هلاسم 911  لئاسملا ،  حیـضوت  دنزاسب . رتگرزب 
هک هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع   - یلع زا  ص 380  ،ج 80  راونالاراحب هیلع  مدـق  اذا  هبئاغب  مکدـحا  شبـشبتی  امک  مدـق  مث  هنع  باغ  اذا  هرامع 
هب هک  یتقو  شناگدننک  ریمعت  زا  دجسم ، هک  یتسرد  هب  دنک و  یم  تیاکـش  دوخ  یبارخ  زا  شراگدرورپ  هب  دجـسم  هنیآ  ره  دنا : هدومرف 
یم یلاحـشوخ  ساسحا  ددرگ ، یمرب  شزیزع  یتقو  امـش  زا  یکی  هک  هنوگ  نامه  دوش  یم  لاحـشوخ  دـندرگ ، یم  رب  دـنور و  یم  اـجنآ 

ار ناکرشم  هیآ 17  ( 9  ) هبوت هللا ...  دجاسم  اورمعی  نا  نیکرـشملل  ناک  امو  تسین :  هتفریذپ  سک  ره  زا  نآ  ریمعت  دجـسم و  نتخاس  دنک .
هللا لیبس  یف  دهاج  رخالا و  مویلا  هللااب و  نمآ  نمک  مارحلا  دجـسملا  ةرامع  جاحلا و  ۀیاقـس  متلعج  ا  دننک . ریمعت  ار  ادخ  دجاسم  هک  دسرن 

مارحلادجسم ندرک  ریمعت  نایجاح و  هب  نداد  بآ  تیاقس و  هبتر  ایآ  هیآ 19  ( 9  ) هبوت  . نیملاظلا موقلا  يدهی  هللا ال  هللا و  دنع  نووتسی  ال 
؟ دیرمش یم  ناسکی  مالـسلا ج  هیلع   - یلع نوچج  هدرکداهج  ادخ  هار  رد  هدروآ و  نامیا  تمایق  زور  هب  ادخ و  هب  هک  سک  نآ  ماقماب  ار 
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 ، تفاظن  ) دجسم هب  ندرک  تمدخ  - 3 درک . دهاوخن  تیاده  زگره  ار  ناملاظ  دنوادخ  دوب و  دنهاوخن  ناسکی  ادخدزن  جود  نیاج  زگره 
ۀبقر قتع  هل  هللا  بتک  ادجسم  مق  نم  ملسو :  هلآو  هیلع  هللا  یلص   - هللا لوسر  لاق  هلاسم 912  لئاسملا ،  حیضوت  غارچ و .)... ندرک  نشور 
سک ره  دـیامرف : یم  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  ص 511  ج 3 ، هعیـشلا ،  لئاسو  ۀـمحر  نم  نیلفک  هل  هللا  بتک  اـنیع  يذـقیام  هنم  جرخا  نمو 

یلاغـشآ ، دتفیب مشچ  رد  هک  یکاشاخ  هزادنا  هب  سک  ره  دسیون و  یم  يا  هدنب  ندرک  دازآ  باوث  وا  يارب  دنوادخ  ، دنک زیمت  ار  يدجـسم 
نم ملسو :  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - هللا لوسر  لاق  دهد . یم  رارق  ربارب  ود  وا  رب  ار  شدوخ  تمحر  لاعتم  دنوادخ  دنک ، جراخ  دجـسم  زا  ار 

جارسلا کلذ  نم  ءوض  دجسملا  کلذ  یف  مادام  هل  نورفغتـسی  شرعلا  ۀلمحو  ۀکئالملا  لزت  مل  اجارـس  هللا  دجاسم  نم  دجـسم  یف  جرـسا 
دنوادخ دجاسم  زا  يدجـسم  رد  ار  یغارچ  سک  ره  دـندومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - مرکا ربمایپ  ص 513  ج 3 ، هعیـشلا ،  لئاسو 

یم ترفغم  بلط  وا  يارب  دـنوادخ  شرع  نـالماح  هکئـالم و  تسا ،  یقاـب  دجـسم  نآ  رد  غارچ  نآ  زا  يرون  هک  یتـقو  اـت  دـنک ، نشور 
 : لاق مالـسلا -  هیلع   - هللا دبع  یبا  نع  هلاسم 8  هبحتـسملا ،  ۀـنکمالا  یف  یقثولا ،  ةورع  اهنآ . هب  نداد  قنور  دـجاسم و  يایحا  - 4 دنیامن .

لئاسو هیف  ءرقیال  رابغلا  هیلع  عقو  دق  قلعم  فحـصمو  لاهج  نیب  ملاعو  هلها  هیف  یلـصیال  بارخ  دجـسم  لجوزع :  هللا  یلا  نوکـشی  ۀثالث 
بارخ هک  يدجـسم  دننک : یم  تیاکـش  لاعتم  دنوادخ  هب  هک  دنزیچ  هس  دنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع   - قداص ماما  ص 484  ج 3 ، هعیشلا ، 

نآ يور  هک  ینآرق  دوشن و  هدافتسا  مه  وا  زا  ینعی   - دشاب هتفرگ  رارق  هاگآاندارفا  نیب  هک  يدنمشناد  دناوخن و  زامن  نآ  رد  یسک  دشاب و 
هیلع  - یلع لاق  هلاسم 9  ۀبحتسملا ،  ۀنکمالا  یف  یقثولا ،  ةورع  دجسم . هب  ندرک  دمآ  تفر و  دایز  - 5 دوش . یمن  هدناوخ  هتفرگ و  رابغ  ار 

ص 482 ج 3 ، هعیـشلا ،  لئاسو  یبر  یـضر  هیف  عماجلاو  یـسفن  یـضر  اهیف  ۀـنجلا  یف  ۀـسلجلا  نم  یل  ریخ  عماـجلا  یف  ۀـسلجلا  مالـسلا : 
تـشهب رد  نتـسشن  اریز  ؛  تشهب رد  نتـسشن  زا  نم ،  يارب  تسارتهب  عماـج  دجـسم  رد  نتـسشن  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع   - یلع ترـضح 

یلا یشم  نم  لاق :  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص   - هللا لوسر  نع  دنوادخ . تیاضر  دروم  عماج  دجسم  رد  نتسشن  یلو  دزاس ، یم  دونشخارم 
 ((. تاجرد رـشع  هل  عفرو  تائیـس  رـشع  هنع  یحمو  تانـسح  رـشع  هلزنم  یلا  عجری  یتح  اهاطخ  ةوطخ  لـکب  هلف  هللا  دـجاسم  نم  دجـسم 

، دورب دنوادخ  دجاسم  زا  يدجسم  فرط  هب  سکره  دیامرف : یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - مرکا ربمایپ  ص 483  ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو 
هب هجرد  هد  دـنک و  یم  وحم  وا  زا  ار  هئیـس  هد  هتـشونوا و  يارب  هنـسح  هد  ددرگرب ، شلزنم  هب  ات  دراد  یم  رب  هک  یمدـق  ره  يارب  دـنوادخ 

یلا هل  تحبـس  الا  سبای  الو  بطر  یلع  هلجر  عضی  مل  دجـسملا  یلا  یـشم  نم  لاق :  مالـسلا  هیلع   - هللا دـبع  یبا  نع  دـیازفا . یم  شماقم 
چیه يور  ار  شیاپ  دورب ، يدجسم  فرط  هب  سک  ره  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع   - قداص قداص  ماما  ،ج 81 ص 13  راونالاراحب نیضرالا . 

نیئاشملا رشب  ملسو :  هلآو  هیلع  هللا  یلص   - هللا لوسر  لاق  دنک . یم  رافغتسا  وا  يارب  نیمز  قامعا  ات  هکنآ  رگم  دراذگ ، یمن  یکشخ  رت و 
: دیامرف یم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - مرکا ربمایپ  ثیدح 1090  ۀـحاصفلا ،  جـهن  ۀـمیقلا  موی  ماتلا  رونلاب  دـجاسملا  یلا  لیللا  ملظ  یف 
-6 دندرگ . یم  روشحم  مامت  رون  اب  تمایق  زور  رد  هکنیا  هب  دنور ، یم  دجاسم  يوس  هب  بش  یکیرات  رد  دایز  هک  يدارفا  هب  هدـب  تراشب 

 - یبنلا یلا  یبارعا  ءاج  مالـسلا :  هیلع   - نینم ؤملاریما  لاق  هلاسم 912  لئاسملا ،  حیـضوت  ندمآ .  نوریب  همه  زا  سپ  نتفر  همه  زا  رتولج 
ضرالا عاقب  رش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - هللا لوسر  هل  لاقف  ضرالا  عاقب  ریخو  ضرالا  عاقب  رـش  نع  هلاسف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ؤملاریما ص 554  ج 3 ، ۀعیشلا ،  لئاسو  اهنم  اجورخ  مهرخآو  الوخد  مهلوا  هللا  یلا  مهبحاو  دجاسملا  عاقبلا  ریخو  لاق )  نا  یلا   ) قاوسالا

ياهاج نیرتهب  نیرتدب و  هرابرد  شترضح  زا  دمآ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص   - ربمایپ دزن  یبرع  صخش  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع   - نینم
هدیزرو و تلفغ  دنوادخزااهنآ  رد  ارثکا  نوچج  تسا  اهرازاب  نیمز  يور  ياهناکم  نیرتدـب  دـندومرف : ترـضح  سپ  درک ؟ لا  ؤس  نیمز 

همه زا  هک  تسا  یـسک  ، دنوادخ دزن  رت  بوبحم  مدرم  همه  زا  دـندجاسم و  نیمز  يور  ياهناکم  نیرتهب  جدـنروخ و  یم  ار  ناطیـش  لوگ 
الا ۀنجلا  یلا  سانلا  نوقبسیف  اهنولمحی  ۀمیقلا  موی  ۀیولالا  باحصال  یبوط  رذابا  ای  ددرگ . جراخ  رترید  همه  زا  هدش و  دجسم  دراو  رتدوز 

رذوبا هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - مالـسا یمارگ  ربماـیپ  ص 369  ج 80  راونالاراحب ، اهریغو  راحـسالاب  دـجاسملا  یلا  نوقباـسلا  مه 
هاگآ دنریگ ، یم  تقبـس  نارگید  زا  تشهب  يوس  هب  دـننک و  یم  لمح  ار  اهنآ  تمایق  زور  هک  اهمچرپ  نابحاص  لاح  هب  اشوخ  دـندومرف :
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 . ندش دراو  تراهط  اب  - 7 دنا . هتفرگ  یم  تقبس  اهدجسم  فرط  هب  ناهاگرحس  ریغ  ناهاگرحس و  رد  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  هک  دیـشاب 
. دشوپب یتمیق  هزیکاپ و  ياهسابل  هدومن و  وبـشوخ  ار  دوخ  دجـسم ، هب  نتفر  يارب  ص 369 8 - دجـسملا ، ماکحا  ضعب  یف  یقثولا ،  ةورع 

ياپ ادتبا  دورو ، ماگنه  رد  هلاسم 912 10 - لئاسملا ،  حیضوت  ندومن .  یسراو  ار  اهشفک  دورو  زا  لبق  هلاسم 912 9 - لئاسملا ،  حیضوت 
لئاسو هلاسم 912  لـئاسملا ،  حیـضوت  تاولـص .  نتفگ  اـب  سکع ،  هب  جورخ  تقو  رد  تاولـص و  نتفگ  اـب  ندراذـگ ،  لـخاد  ار  تسار 

یفاک دـناوخب ، يرگید  یبحتـسم  ای  بجاو  زامن  رگا  یلو  ندـناوخ ،  تیحت  زامن  تعکر  ود  دورو  زا  دـعب  ص 517 11 - ج 3 ، هعیـشلا ، 
هلاسم 913 لئاسملا ،  حیضوت  تسا . 

مارح ماکحا 

: دجسم ندرک  تنیز  - 1

رد دراد ، حور   ، ناویح ناسنا و  لثم  هک  ییاهزیچ  تروص  دـیابن  نینچمه  دـنیامن و  تنیز  الط  هب  دـیابن  ار  دجـسم  بجاو ،  طاـیتحا  رباـنب 
هلاسم 908 لئاسملا ،  حیضوت  تسا .  هورکم  هتوب ،  لگ و  لثم  درادن ، حور  هک  ییاهزیچ  یشاقن  دننک و  شقن  دجسم 

 . نآ مزاول  ای  دجسم و  ندرب  نیب  زا  ای  نتخورف  - 2

ياـهزیچ هرجنپ و  رد و  نتخورف  نینچمه  دـنیامن و  هداـج  کـلم و  لـخاد  اـی  دنـشورفب  ار  نآ  دـنناوت  یمن  دوشب ، مه  بارخ  دجـسم  رگا 
دجـسم نآ  درد  هـب  هچناـنچ  دـننک و  دجـسم  ناـمه  ریمعت  فرــص  ار  اـهنیا  دـیاب  دوـش ، بارخ  دجــسم  رگا  تـسا و  مارح  دجــسمرگید 

رگا ار  نآ  لوپ  دنـشورفب و  ار  نآ  دـنناوت  یم  ، دروخن مه  رگید  ياهدجـسم  درد  هب  رگا  یلو  دوش ، فرـصم  رگیددجـسمرد  دـیاب  ، دروخن
910 هلاسم 909 ، لئاسملا ،  حیضوت  دنیامن . رگید  دجسم  ریمعت  فرص  هنرگو  دجسم ، نامه  ریمعت  فرص  تسا  نکمم 

. دجسم ندرک  سجن  - 3

ار نآ  تساجن  اروف  دیاب  هدش ،  سجن  هک  دـمهفب  سک  ره  تسا و  مارح  دجـسم  راوید  لخاد  فرط  ماب و  فقـس و  نیمز و  ندرک  سجن 
فرط رب  ار  شتـساجن  دوش ، سجن  رگا  دـننکن و  سجن  مه  ار  دجـسم  راوـید  نوریب  فرط  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـنک و  فرط  رب 

 - ناـماما مارح  ندرک  سجن  نـینچمه  هلاسم 900 و  لئاسملا ،  حیـضوت  دـشاب . هدادـن  رارق  دجـسم  ءزج  ار  نآ  فقاو  هکنآ  رگم  دـنیامن ،
هلاسم 904 لئاسملا ،  حیضوت  تسا .  مارح  مالسلا  مهیلع 

 . نآ ياه  هزیرگنس  ندرب  نوریب  - 4

هب دراد ، ناکما  رگا  یتسیاب  دوش ، هدرب  نوریب  رگا  دـنربب و  نوریب  ار  دجـسم  لخاد  ياه  هزیرگنـس  هک  تسین  زیاج  بجاو ،  طاـیتحا  رباـنب 
ماکحا ضعب  یف  یقثولا ،  ةورع  درادـن . لاکـشا  نآ  دـننام  هبورکاخ و  ندرب  نوریب  یلو  دـننادرگرب ، رگید  دجـسم  هب  الا  دجـسم و  نامه 

 (. عبارلا  ) دجاسملا

: دجسم رد  تیم  نفد  - 5

ج هلیسولاریرحت ،  دشاب . هتشادن  نارازگزامن  يارب  یتمحازم  هدزن و  ناناملسم  هب  يررض  دنچره  تسین ،  زیاج  دجسم  رد  تیم  ندرک  نفد 
هلاسم 8 ص 89  ، 1
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. دجسم هب  هدش ،  سجن  هک  يزیچ  ای  سجن  نیع  ندرب  - 6

هلاسم 906 لئاسملا ،  حیضوت  تسا .  مارح  دشاب  دجسم  هب  یمارتحا  یب  رگا   - هدش سجن  هک  يزیچ  ای  نوخ و  دننام  سجن ،  نیع  ندرب 

. دوشب ندناوخ  زامن  عنام  هک  ییاهراک  - 7

هب اهراک  نیا  هک  یتروص  رد  ، دنربب نآ  رد  ياچ  بابسا  دنبوکب و  یهایـس  دننک و  شرف  دننزب و  رداچ  یناوخ  هضور  يارب  ار  دجـسم  رگا 
ییاهزیچ ندرک  یشاقن  هورکم 1 - ماکحا  هلاسم 907  لئاسملا ،  حیضوت  درادن . لاکشا  دوشن ، ندناوخ  زامن  عنام  دناسرن و  ررـض  دجـسم 

 . تسا هورکم  دشابن ، راچان  رگا  دجسم  رد  ندیباوخ  هلاسم 908 2 - لئاسملا ،  حیضوت  تسا .  هورکم  هتوب ،  لگدننام و  درادن ، حور  هک 
هلآو هیلع  هللا  یلص   - لوسر دهع  یلع  دجسملا  یف  نوتیبی  اوناک  نیکاسملا  نا  مالـسلا :  هیلع   - قداصلا لاق  هلاسم 914  لئاسملا ،  حیضوت 
هیلع هللا  یلـص   - ربمایپ نامز  رد  اهبـش  نیکاسم  هک  یتسرد  هب  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع   - قداص ماما  ص 357  ج 80  راونالاراحب ، ملـسو 

هک يرعش  ندناوخ  هلاسم 914 4 - لئاسملا ،  حیـضوت  ایند . ياـهراک  هب  عجار  ندرک  تبحـص  - 3 دندیباوخ . یم  دجـسم  رد  ملـسو  هلآو 
اصاق يار  مالسلا  هیلع   - نینم ؤملا  ریما  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع   - هللادبع یبا  نع  هلاسم 914  لئاسملا ،  حیضوت  دشابن . نآ  دننام  تحیـصن و 
دندید ار  یصخش  نینم  ؤملاریما  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع   - قداص ماما  ص 515 . ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  هدرطو  هردلاب  هبرضف  دجسملا  یف 

هنیس طالخا  ینیب و  ناهد و  بآ  نتخادنا  - 5 درک . نوریب  دجسم  زا  دز و  قالش  اب  ار  وا  سپ  تفگ ،  یم  هصق  مدرم  يارب  دجـسم  رد  هک 
یطعا دـق  اکحاض  ۀـمایقلا  موی  هللا  یقل  هتماخن  نم  دجـسملا  رقو  نم  مالـسلا :  هیلع   - یلع لاـق  هلاسم 914  لئاسملا ،  حیـضوت  دجـسم . رد 

یم مالسلا  هیلع   - یلع ترضح  ج 80 ص 381  راحب ، هب  عقو  اذا  نارزیخلاب  مکدحا  يولتک  ۀـماخنلا  دـنع  ولتیل  دجـسملا  ناو  هنیمیب  هباتک 
تاقالم تمایق  رد  يدونـشخ  اب  ار  دـنوادخ  دزادـنیب ، نآ  رد  ار  دوخ  ینیب  ای  ناهد  بآ  هکنیا  زا  دـنک  مارتحا  ار  دجـسم  سک  ره  دـیامرف :

نآ رد  ار  شناهد  ای  ینیب  بآ  یـسک  یتقو  دـچیپ ، یم  دوخ  هب  دجـسم  هک  یتسرد  هب  دوش و  یم  هداد  شتـسار  تسد  هب  شباـتک  هدرک و 
هقیر در  نم  ملـسو :  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - هللا لوسر  لاق  دوش . یم  هدز  وا  هب  هنایزات  یتقو  امـش ، زا  یکی  ندیچیپ  دوخ  هب  دننام  دزادـنیب ،
رطاخ هب  ار  شناـهد  بآ  سک  ره  ج 81 ص 13  راحب ، هدسج  یف  يولب  نم  یفوعو  هندب  یف  ۀحـص  هقیر  هللا  لعج  دجـسملا  قحل  امیظعت 

هدشمگ ندرک  بلط  - 6 دهد . یم  رارق  یمسج  ياهالب  زا  تیفاع  ندب و  تمالس  هلیسو  ار  ناهد  بآ  نآ  دنوادخ  درب ، ورف  دجسم  مارتحا 
 ، هعیشلا لئاسو  تینب  اذه  ریغل  اهناف  کیلع  هللا  دار  هل ال  اولوق  لاقف  دجسملا  یف  ۀلاض  دشنی  الجر  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - یبنلا عمس 
وا هب  : دندومرف ترضح  درک ، یم  نالعا  دجسم  رد  ار  يا  هدشمگ  یصخش  هک  دندینش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - ربمایپ ص 508  ج 3 ،

يارب رگم  ادص ، ندرک  دنلب  - 7 تسا .  هدش  هتخاس  راک  نیا  ریغ  يارب  دجـسم  اریز  دنادرگنرب ؛ وت  هب  ار  تا  هدشمگ  دنوادخ  هک  دـییوگب 
زایپ ریس و  هک  یسک  ندش  لخاد  هلاسم 914 9 - لئاسملا ،  حیضوت  شورف .  دیرخ و  هلاسم 914 8 - لئاسملا ،  حیضوت  نآ .  دننام  ناذا و 

 ، لئاسملا حیضوت  ندش .  دراو  دجـسم  هب  هدرک  قرع  ياپ  اب  ای  دوش و  یم  نارگید  رازآبجوم  نآ  يوب  هک  يروط  هب   ، هدروخ اهنیا  دننام  و 
ترضح ص 503  ج 3 ، هعیشلا ،  لئاسو  دجسملا  نبرقی  الف  اهحیر  تایذ  ؤملا  نم  ائیـش  لکا  نم  لاق :  مالـسلا  هیلع   - یلع نع  هلاسم 915 

نداد هار  - 10 دوش . کیدزن  دجـسم  هب  دیابن  دنک ، یم  تیذا  ار  مدرم  وا  يوب  هک  دروخب  يزیچ  سک  ره  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع   - یلع
لوخدـل نایبصلاو  نیناجملا  نیکمت  ۀـهارک  یف  فـالخال  هر :   - یـسلجملا لاـق  هلاـسم 915  لـئاسملا ،  حیـضوت  دجـسم . هب  هناوید  هچب و 

هناف تاولـصلا  ءاداو  تاساجنلا  نم  هزنتلا  یلع  هتظفاحمل  هب  قوثولا  یـضتقی  ام  هنم  ملع  نم  اما  هب  قثویال  نمب  یبصلا  دیقی  امبرو  دجاسملا 
هچب اه و  هناوید  هکنیا  رد  تسین  یفالخ  دیامرف : یم  یسلجم  موحرم  ج 80 ص 349  راحب ، هب  سابالو  هنیرمت  بحتسی  لب  هنیکمت  هرکیال 

هک يا  هچب  اما  تسین ،  دامتعا  دروم  هک  دـشاب  يا  هچب  هدـش  هتفگ  اجنیا  هک  يا  هچب  هک  اـسب  هچ  یلو  داد ، ياـج  دجـسم  رد  دـیابن  ار  اـه 
دجـسم هب  ار  يو  وا ، نداد  نیرمت  يارب  هک  تسا  بحتـسم  هکلب  درادـن ، تهارک  اهنت  هن  تسا ،  زامن  يادا  تساـجن و  تراـهط و  بظاوم 
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 ، لئاسملا حیـضوت  تعنـص .  هب  ندش  لوغـشم  - 12 دجـسملا . ماـکحا  ضعب  یف  یقثوـلا ،  ةورع  دجـسم . رد  دـح  ندرک  ارجا  - 11 دنربب .
-14 دجـسملا . ماکحا  ضعب  یف  یقثولا ،  ةورع  دـناوخب . زامن  تعکر  ود  هکنیا  رگم  دـجاسم ، ندادرارق  روبع  لـحم  هار  هلاسم 914 13 -

ثحب يارب  یناکم  دجسم  مالسا  رد  دجسم  شقن  دجسملا . ماکحا  ضعب  یف  یقثولا ،  ةورع  ندادرارق .  هعفارم  تواضق و  لحم  ار  دجـسم 
 .... مهمـصاخیو مهملکی  ناو  هللا  لوسر  دجـسم  یف  ۀنیدملا  لها  سلاجی  نا  میکح  نبدمحم  رمای  مالـسلا  هیلع   - نسحلاوبا ناک  دازآ 1 -

دنمشناد باحصا  زا  یکی  هک   - میکح نبدمحم  مان  هب  یصخش  هب  مالـسلا  هیلع   - رفعج نب  یـسوم  ترـضح  ص 137  ج 1 ، راونالاراحب ،
هرظانم ثحب و  هب  دنراد ، یتالاکـشا  ینید ج  لئاسم  ردج  هک  یناسک  اب  دنیـشنب و  ربمایپ  دجـسم  رد  هک  دندومرف  یم  دـندوب  ترـضح  نآ 

 ... نامثلا يدحا  باصا  دجسملا  یلا  فلتخا  نم  مالسلا :  هیلع   - نینم ؤملاریما  لاق  بوخ 1 - تسود  ندرک  ادیپ  زکرم  دجسم ، دزادرپب ....
لقادح دنک  دمآ  تفر و  دجسم  هب  سک  ره  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع   - نینم ؤملاریما  ترـضح  ج 80 ص 351  راحب ، هللا  یف  ادافتسم  اخا 

یلا فلتخا  نم  مالسلا :  هیلع   - نینم ؤملاریما  لاق  تیاده  زکرم  دجسم  ییادخ ...  بوخ و  یتسود  دوش : یم  شبیـصن  زیچ  تشه  زا  یکی 
مالسلا هیلع   - یلع ترضح  ج 80،ص 351  راحب ، يده  یلع  هلدت  ۀملک  عمسی  وا  يدر  نع  هدرت  ۀملک  نامثلا ...  يدحا  باصا  دجـسملا 

یتخبدـب زا  ار  وا  هک  يا  هلمج  دوـش ... یم  شبیـصن  زیچ  تشه  زا  یکی  لقادـحج ج  دـنک  دـمآ  تفر و  دجـسم  هب  سک  ره  دـیامرف : یم 
نم مالـسلا :  هیلع   - نینم ؤملاریما  لاق  يزاسدوخ  يارب  یهاگیاج  دجـسم  دـهد . ناشن  وا  هب  ار  میقتـسم  هار  هک  يا  هملک  ای  دـشخب  تاـجن 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع   - یلع ترضح  ج 80 ص 351  راحب ، ءایح  وا  ۀیشخ  ایند  كرتی  وا  نامثلا ...  يدحا  باصا  دجـسملا  یلا  فلتخا 
، دهد یم  تاجن  اهیتسپ  ایند و  زا  ار  شدوخ  ای  دوش . یم  شبیـصن  زیچ  تشه  زا  یکی  لقادحج ج  دـنک  دـمآ  تفر و  دجـسم  هب  سک  ره 

ۀکرابم دجاسم  ۀفوکلاب  نا  مالسلا :  هیلع   - نینم ؤملاریما  لاق  رارـض  دجـسم  مدرم ....  زا  ندیـشک  تلاجخ  رطاخ  هب  هچ  ادخ و  سرتزا  هچ 
تسا یتکربرپ  ياهدجسم  هفوک  رهش  رد  هک  یتسردب  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع   - یلع ترضح  ج 80 ص 360  راحب ، ۀنوعلم ....  دجاسمو 

.... دنراد رارق  دنوادخ  نعل  دروم  هک  دنتسه  مه  ییاهدجسم  و 

 ( یهجوت ریغ  یهجوت و   ) ینکر ریغ  ینکر و  تامدقم 

یتامدقم نآ  ینکر  تامدقم  اما  دنتـسه و  ینکر  ریغ  یـضعب  ینکر و  تامدقم  یـضعب  دش ، رکذ  زامن  يارب  هک  يا  همدـقم  شـش  نیا  زا 
نتـشاد تراهط  فلا -  زا : دنترابع  اهنآ  دـشاب و  اراد  ار  اهنآ  یتسیاب  هن )  ای  دـشاب  هتـشاد  هجوت   ) دـنادن ای  دـنادب  صخـش  هچ  هک  دنتـسه 

ادمع هچ  هک  تقو ،  ندش  لخاد  ب -  تسا .  لطاب  زامن  دشاب ، هدناوخ  زامن  وضو  نودب  اوهس  هچ  ادمع و  هچ  هک  ممیت )  لسغ و  وضو ، )
ندوبن یبـصغ  هلاسم 6 ج -  ةولـصلا ،  یف  عقاولا  للخلا  یف  یقثولا ،  ةورع  تسا .  لطاب  شزاـمن  دـناوخب ، زاـمن  تقو  زا  لـبق  اوهـس  هچ  و 

 ، یـشومارف يور  زا  اوهـس و  هچ  دـناوخب و  زاـمن  اـجنآ  رد  ادـمع  هچ  هک  دـشاب ، هدرک  بصغ  شدوخ  هک  یتروـصرد  رازگزاـمن ، ناـکم 
يروط ار  شزاـمن  رگا  هک  ندوـب ،  هلبق  هب  ور  ص 147 د -  ج 1 ، هلیـسولاریرحت ،  یلـصملا و  ناکم  یقثولا ،  ةورع  تسا .  لطاب  شزاـمن 

، زامن زا  دـعب  هچ  دـمهفب ، زامن  طـسو  رد  هچ  دـمهفب ، تقو  تعـسو  رد  دـشاب و  هلبق  هب  تشپاـی  هلبق  پچ  اـی  تسار  فرط  هب  هک  دـناوخب 
هب دشاب ، تقو  یگنت  رد  رگا  اما  و  دناوخ ) یم  هرابود  هدرک و  اهر  ار  نآ  دشاب  زامن  طسو  رد  رگا  هتبلا   ) دناوخب هرابود  ار  شزامن  یتسیاب 
 ، ةالـصلا یف  عقاولا  للخلا  یف  یقثولا ،  ةورع  دیامن . یم  اضق  بحتـسم  طایتحاربانب  هدـیمهف ،  تقو  زا  دـعب  رگا  ددرگ و  یمرب  هلبق  فرط 

ششوپ و فلا -  زا : دنترابع  اهنآ  تسا و  حیحص  زامن  دنشاب ، هدش  كرت  اوهس  رگا  هک  دنتـسه  ییاهنآ  ینکرریغ  تامدقم  اما  هلاسم 3 و 
 - ب هلاسم 8 . ةولصلا ،  یف  عقاولا  للخلا  یف  یقثولا ،  ةورع  تسا  حیحص  زامن  دشاب  هدش  كرت  اوهـس  رگا  هک  نآ ،  طیارـش  مامت  تیاعر 

هدرک بصغ  شدوـخ  رگا  هـک  بـصغ ،  تروـص  رد  رگم  تـسا ،  حیحـص  زاـمن  دوـش ، فـلخت  اوهـس  رازگزاـمن  ناـکم  طیارـش  رد  رگا 
تساجن هلازا   - هلاسم 1 ج ص 147  ج 1 ، هلیسولاریرحت ،  هلاسم 9 و  ةالصلا ،  یف  عقاولا  للخلا  یف  یقثولا ،  ةورع  تسا .  لطاب  زامن  ، دشاب

 ، هدرک شومارف  هتـسناد و  یم  هک  ییاج  فالخ  هب  تسا ،  حیحـص  شزامن  هدناوخ ،  زامن  سجن  ندب  اب  هتـسنادن  اوهـس  رگا  هک  ندب ،  زا 
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هلاسم 802 لئاسملا ،  حیضوت  تسا .  لطاب  تروص  نیا  رد  هک 

اهتشون یپ 

وا مکئابا  تویب  وا  مکتویب  نم  اولکات  نا  مکـسفنا  یلع  الو  جرح  ضیرملا  یلع  ـالو  جرح  جرعـالا  یلع  ـالو  جرح  یمعـالا  یلع  سیل  ( 1
وا هحتاـفم  متکلم  اـم  وا  مکتـالاخ  تویب  وا  مکلاوخا  تویب  وا  مکتاـمع  تویب  وا  مکماـمعا  تویب  وا  مکناوـخا  توـیب  وا  مکتاـهما  توـیب 

عمجم ریـسفت  رد  لامتحا  دنچ  الو ))... جرح  یمعالا  یلع  سیل   )) ینعم هرابرد  اتاتـشا ... وا  اعیمج  اولکات  نا  حانج  مکیلع  سیل  مکقیدص 
اب ندش  اذغ  مه  زا  مدرم  اریز  تسین ؛  یجرح  ضیرم ،  گنل و  روک و  دارفا  اب  امش  ندش  اذغ  مه  رد  ینعی  فلا )  تسا :  هدش  رکذ  نایبلا 

ضیرم صخـش  ای  دروخب و  اذغ  ام  دننام  دناوتن  دیاش  دنیـشنب ، تسرد  دناوت  یمن  نوچ  گنل  صخـش  دـنتفگ : یم  دـندوب و  تحاران  اهنآ 
هداد و اهنیا  زا  یضعب  هب  ار  دوخ  لزنم  دیلک  دنتفر ، یم  گنج  هب  هک  یتقو  ناناملـسم  ب )  دشاب و ... هتـشادن  یبوخ  ياهتـشا  تسا  نکمم 
 ( ج تشادرب .  اهنآ  زا  ار  جرح  نیا  دنوادخ  تسین ،  تسرد  دنتسین ، ناشدوخ  نوچ  دنتفگ : یماهنیا  یلو  دیزاجم ، هدافتسا  رد  دنتفگ  یم 

هلمج مکـسفنا ))  یلع  الو   )) هلمج اـنعم  نیا  اـب  دـنورب و  ههبج  هب  دـنا  هتـسناوتن  هکنیا  زا  تسین  یجرح  ضیرم  گـنلو و  روک  صخـش  رب 
هناخ هب  هیآ  نیا  رد  ار  دـنزرف  هناخ  هک  ناتنادـنزرف ،  ای  اهنز  ياه  هناخ  زا  ینعی  مکتویب ))  نم   )) هلمج دوش . یم  مـالک  يادـتبا  هفناتـسم و 

وت و ینعی  کیبال ))  کلامو  تنا  : )) دنا هدومرف  هک  هدش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   - مرکا ربمایپ  زا  نوچ  هداد ،  تبـسن  ناسنا  دوخ 
تداع هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  هک  هدش  هداد  یتالامتحا  اتاتـشا )) وا  اعیمج  اولکات  نا   )) هلمج هرابرد  یتسه .  تردپ  نآ  زا  يراد  هچنآ 

نیا لاعتم  دـنوادخ  دـندز ، یمن  اذـغ  هب  بل  دروخب ، اذـع  اهنآ  اب  هک  دـنتفای  یمن  یـسک  ات  دـندروخ و  یمن  اذـغ  اهنت  هک  دوب  نیا  یـضعب 
طیارش سردآ  ( 2 ص 155 ) ج 4 ، نایبلا ،  عمجم  ریـسفت   . ) تسین هانگ  دـیروخب  اذـغ  اهنت  رگا  دـیامرف : یمو  هتـشادرب  اـهنآ  زا  ار  یتخس 

هلاسم 32 یلـصم  سابل  هورع ،  ر.ك :  ندوبن .  صلاخ  مشیربا  هلاسم 22 2 - یلـصم  سابل  هورع ،  ر.ك :  ندوبن .  فابالط  - 1 ششوپ : 
سابل هورع ،  ر.ك :  رادرم . يازجا  زا  ص 143 4 - ج 1 ، هلیسولاریرحت ،  .ر.ك :  دشاب هدرک  بصغ  شدوخ  هکنیا  رگم  ندوبن  یبصغ  - 3

هلاسم 1 یلصم ،  سابل  هورع ،   : ر.ك تشوگ .  مارح  ناویح  يازجا  زا  هلاسم 12 5 - یلصم ، 

ششوپ مراهچ :  لصف 

ششوپ رادقم 

رهوش نز و  يانثتـسا  هب  دناشوپب ، ار  دوخ  نیتروع  نز  زا  دیاب  درم  - 2 دنناشوپب . ار  دوخ  نیتروع  طقف  دـیاب  نز ،  زا  نز  و  درم ، زا  درم  - 1
زا یضعب  دشاب ، هتشاد  دمعت  ندرک  هاگن  رد  نز  رگا  یلو  تسا ،  مارح  ندرک  هاگن  اهنز  رب  ولو  تسین  مزال  درم  رب  ندب  هیقب  ندیشوپ  اما  و 

بجاو نز  رب  - 3 دنناد . یمن  مزال  ار  نآ  ماما  ترضح  یلو  هانگ )،  رب  ندرکن  کمک  باب  زا   ) دنا هتسناد  مزال  درم  رب  ار  ندیـشوپ  عجارم 
-4 رهوش . زا  رگم  دناشوپب ، مه  ار  وناز  ات  فان  زا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دـناشوپب ، دوخ  مراحم  زا  ار  دوخ  نیتروع  هک  تسا 

غولب مایا  کـیدزن  هک  يا  هچب  رـسپ  صوصخ  هب  زیمم ، هچب  رـسپ  زا  اهتـسد  تروص و  زا  ریغ  ندـب -  ندیـشوپ  - 5 تسین .  مزال  ندیـشوپ 
اب هک  دوش  هجوتم  رگا  مه  ار  اهتـسد  تروص و  اما  تسا و  بجاو  اهتـسد -  تروص و  زا  ریغ   - ندب ندیـشوپ  - 6 تسا .  بجاو  تـسوا ، 

8 تسا .  مزال  اهتسد  تروص و  یتح  ندب ،  مامت  ندیشوپ  تروص  نیا  رد  - 7 تسا .  بجاو  شندیشوپ  دنک ، یم  هاگن  ذذلت  هبیر و  دصق 
ریغ رد  - 9 دناشوپب . مه  ار  وناز  ات  فان  زا  هک  تسا  رتهب  یلو  دشابن  مه  یـسک  ولو   - دـناشوپب ار  دوخ  نیتروع  امتح  زامن  لاح  رد  دـیاب  - 

چم و ات  اهتسد  یکی  دروم : ود  الا  دناشوپب ، ار  شندب  مامت  دوب  مزال  تفرگ ،  یم  رارق  مرحمان  دید  ضرعم  رد  هک  یماگنه  رد  زامن ، لاح 
نیمه مه  زاب  دشاب ، مرحمان  دید  ضرعم  رد  رگا  زامن ، لاح  رد  اما  دوب و  بجاو  نآ  نتـسش  وضو ، رد  هک  يا  هزادـنا  هب  تروص  مه  یکی 
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دید ضرعم  رد  هک  دناوخ  یم  زامن  ییاج  رد  نز  رگا  اما  و  دراذگب ) زاب  دـناوت  یم  چـم  ات  ار  اهتـسد  تروص و  طقف  ینعی   ) دراد ار  مکح 
 ( فلا دناشوپن : ار  اهنآ  دناوت  یم  هک  ار  دروم  هس  رگم  دناشوپب ، ار  دوخ  ندب  مامت  دیاب  هتـسبرد  کیرات و  قاتا  رد  یتح  تسین -  مرحمان 
رد هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  چـم .  ات  اهاپ  يور  اهاپ و  فک  ج )  چـم ؛  ات  اهتـسد  ب )  تسا ؛  بجاو  وضو  رد  هک  يا  هزادـنا  هب  تروص 
ات دراوم  نیا  رد  نتـشاذگزاب  تسا و  هدرک  لمع  دوخ  هفیظو  هب  دنک  نیقی  هک  دراذگب  زاب  ار  يرتمک  رادقم  دیاب  هدش ،  انثتـسا  دراوم  نیا 

ةورع تسا .  مزال  مهدراوم  نیا  ندیـشوپ  هانگ ،  هب  ندرکن  کمک  باب  زا  ـالا  دوشن و  هاـگن  وا  هب  ذذـلت  هبیر و  دـصق  اـب  هک  تسا  یناـمز 
دوش یم  هتفگ  هک  تسا  مرحمان  اهنز  هب  دنوادخ  رگم  دنیوگ : یم  لا :  ؤس  هلاسم 51  حاکنلا ،  بابو  هلاسم 5  رتاسلاو ، رتسلا  یف  یقثولا ، 

نـشور ام  يارب  یهلا  ماکحا  همه  هفـسلف  الوا : باوج :  دناشوپب ؟ ار  دوخ  نینچ  نیا  دیاب  دـشاب ، مه  هتـسبرد  کیرات و  قاتا  رد  یتح   ، نز
دنوادخ هاگشیپ  رد  وا  تلاح  نیرتهب  نز  تلاح  نیا  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  ای  دشاب  زیچ  ود  زا  یکی  مکح  نیا  تمکح  دیاش  ایناث : تسین . 

نینچ نیا  تسین ،  یمرحمان  هک  ییاج  رد  تبون  جـنپ  رد  هک  ینز  هک  دـشاب ، نز  باجح  يارب  نیرمت  نیرتهب  مکح  نیا  اـی  تسا و  لاـعتم 
ار دوخ  ندرگ  زامن ، لاح  رد  دـیاب  نز  يروآدای 1 - دناشوپ  دهاوخ  ار  دوخ  رتهب  تسه ،  مرحمان  هک  ییاج  رد  املـسم  دـناشوپب ، ار  دوخ 
. دناشوپب دوش ، یم  هدید  هناچ  ولگ و  ریز  زا  رس ، رب  يرسور  نتـسب  زا  دعب  هک  يرادقم  نآ  دیاب  بجاو ،  طایتحا  رب  انب  نینچمه  دناشوپب و 
بجاو و ياهزامن  نیب  یقرف  زامن ، تحص  يارب  شندوب  طرـش  شـشوپ و  ندوب  بجاو  رد  هلاسم 6 2 - رتاـسلاو ، رتسلا  یف  یقثولا ،  ةورع 

یلب وهس ؛ هدجس  رد  بجاو  طایتحا  ربانب  زامن و  هدش  شومارف  يازجا  ياضق  دننام  تسا  بجاو  مه  زامن  عباوت  رد  هکلب  تسین ،  بحتـسم 
تلع هب  زامن  نیب  رد  رگا  هلاسم 9 3 - رتاسلاو ، رتسلا  یف  یقثولا ،  ةورع  تسین  بجاو  رکش  هدجسو  نآرق  بجاو  هدجـس  تیم و  زامن  رد 

دـناشوپب و دـیاب  دیـشوپ ، ار  دوخ  دوش  یم  يروف  رگا  اجنیا  رد  دوش ، هجوتم  یتاظحل  زا  دـعب  دوش و  ادـیپ  شتروع  تلفغ ،  اـی  داـب  شزو 
رد نآ  ندیـشوپ  رگاو  دـناوخب  هرابود  دـنک و  مامت  ار  زامن  نیا  اطایتحا  تسا  هتـسیاش  : دـنیامرف یم  ماما  ترـضح  تسا و  حیحـص  شزامن 

ةورع دناوخب . هرابود  هدرک و  مامت  ار  زامن  بجاو  طایتحا  ربانب  دناشوپب و  ار  نآ  تروص  نیا  رد  دـشک ، یم  لوط  يدایز  نامز  زامن  طسو 
هلیسولا ریرحت  تسین .  بجاو  وم  ندرگ و  رس و  ندیشوپ  تسا ،  هدشن  غلاب  هک  يا  هچب  رتخد  رب  هلاسم 11 4 - رتاسلاو ، رتسلا  یف  یقثولا ، 

هلاسم 5. ص 142  ج 1 ، ، 

؟  میشوپب هچ 

يدونـشخ بجوم  اهنآ  ندرک  تیاعر  هک  تسا  یطیارـش  ياراد  زامن ، ریغ  رد  هچ  زامن و  رد  هچ  دشوپب ، دـهاوخ  یم  ناسنا  هک  ار  یـسابل 
ره هب  طوبرم  بلاطم  ام  دنراد  قرف  زامن  لاح  اب  زامن  لاح  ریغ  رد  سابل  طیارش  زا  یضعب  نوچ  تسا و  يدبا  تداعـس  لاعتم و  راگدرورپ 

 . مییامن یم  لقن  مه  زا  يادج  ار  مادک 

زامن لاح  ریغ  رد  سابل  طیارش 

یبصغ - 1 دوش : یم  هراشا  اهنادـب  الیذ  هک  دـشاب  یطیارـش  ياراد  وا  ساـبل  دـیاب  دـشوپب ، ساـبل  زاـمن  لاـح  ریغ  رد  دـهاوخب  ناـسنا  رگا 
هک یلوپ  نیع  اب  ای  دشاب و  هداد  لوق  صخـش  نآ  هبولو   - دهدب دشاب  هتـشادن  انب  ای  دـهدن  ار  شلوپ  درخب و  ار  یـسابل  رگا  نیاربانب  : دـشابن

یـسابل نینچ  دراوم  نیا  مامت  رد  دهدب ، لوپ  نآ  زا  دـشاب  هتـشاد  میمـصت  ندـیرخ  ماگنه  رد  ای  درخب و  تسا ،  هتفرگ  قلعت  نآ  هب  سمخ 
درم دـیابن  بجاو ،  طایتحا  ربانب  - 2 9 هلاسم 8 ، یلـصملا ،  ساـبل  طئارـش  یقثولا ،  ةورع  دراد . ار  یبصغ  ساـبل  مکح  اـی  تسا و  یبصغ 

ياهـسابل تـسا ،  حرطم  اـجنیا  رد  هـک  یـسابل  زا  دارم  حیـضوت  هلاسم 846  لـئاسملا ،  حیـضوت  دـشوپب . هنادرم  ساـبل  نز  هناـنز و  ساـبل 
الثم دهاوخب  نز  رگا  نیاربانب  درادن ، یلاکشا  درم  نز و  نیب  كرتشم  ياهسابل  اما  تسا و  نز  هب  صوصخم  ياهسابل  درم و  هب  صوصخم 

طایتحا ربانب  - 3 تسین .  زیاج  دـشوپب ، ار  نز  هب  صوصخم  سابل  دـهاوخب  درم  ای  درم و  هب  صوصخم  ساـبل  اـهرتائت  اـه و  همانـشیامن  رد 
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 ، تسین لوـمعم  دـشوپب  ار  نآ  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  يارب  نآ  تخود  اـی  هچراـپ  هـک  ترهـش  ساـبل  ندیـشوپ  زا  ناـسنا  دـیاب  بـجاو ، 
دودح س :  دیامن . بانتجا  ، دـنک یم  هجوت  بلج  هک  ییاهـسابل  ندیـشوپ  زا  دـیاب  نز  هلاسم 845 4 - لئاسملا ،  حیـضوت  دـنک  يراددوخ 
الوصا ریخ و  ای  دنک ، یم  تیافک  يرسور  راولش و  دازآ و  دنلب  سابل  ندیشوپ  روظنم  نیا  يارب  ایآ  تسیچ و  ناوناب  يارب  یمالسا  باجح 

تروص و صرق  زج  هب  نز ،  ندـب  مامت  تسا  بجاو  ج :  دوش ؟ تیاـعر  دـیاب  مرحماـن  دارفا  ربارب  رد  نز  شـشوپ  ساـبل و  رد  یتیفیک  هچ 
زا تسا و  رتهب  رداچ  ندیـشوپ  یلو  درادـن ، عنام  ، دـناشوپبار بجاو  رادـقم  رگا  روکذـم  سابل  دوش و  هدیـشوپ  مرحمان  زا  چـم ،  ات  اهتـسد 
زا هک  یـسابل  ندیـشوپ  درم  يارب  - 5 هر .)   ) ینیمخ ماـما  زا  اتفتـسا   380 دوش . بانتجا  دـیاب  دـنک ، بلج  ار  مرحماـن  هجوت  هک  ییاهـسابل 

الثم نآ ،  نتـشاد  هارمه  اـما  گـنج و  لاـح  رد  امرـس و  يراـمیب و  دـننام  ترورـض ،  لاـح  رد  ـالا  تسین ،  زیاـج  تسا ،  صلاـخ  مشیربا 
هوالع تسا و  مارح  فاب  الط  سابل  ندیشوپ  درم  يارب  - 6 سماخلا .)   ) ص 145 ج 1 ، هلیسولا ،  ریرحت  درادن . یعنام  بیج  رد  نتـشاذگ 

طایتحا ربانب  نینچمه  و  الط ، رتشگنا  ندرک  تسد  ایو  هنیـس  هب  الط  ریجنز  نتخیوآ  دـننام  تسا ،  مارح  زین  الط  اب  درم  ندرک  تنیز  نیا  رب 
هلاسم 14 ص 514  ج 1 ، هلیـسولا ،  ریرحت  دـننک . يراددوخ  نییزت  يارب  ولج  ياهنادـند  ندرک  ـالط  و  ـالط ، کـنیع  لامعتـسا  زا  بجاو 
دـشاب و رهاظ  تنیز  هک  دـنک  یمن  یقرف  درم  يارب  الط  اـب  ندرک  تنیز  ندوب  مارح  رد  فلا )  يروآداـی  هلاسم 832  لئاسملا ،  حیـضوتو 

تسا زیاج  اهدرم  يارب  نیتالپ )   ) دیفس يالط  ندیشوپ  هلاسم 24 ب )  یلصملا ،  سابل  طئارش  یقثولا ،  ةورع  دشاب . ناهنپ  ای  دوش و  هدید 
لا 182 ؤس  هر )   ) ینیمخ ماما  زا  اتفتسا ،  380 . 

زامن لاح  ریغ  رد  سابل  تابحتسم 

ره ندیـشوپ  نوریب و  سابل  هناخ و  سابل  نتـشاد  - 3 زیمت . سابل  ندیشوپ  ص 621 2 - ج 7 ، نیقتملا ،  ۀضور  دیفـس . سابل  ندیـشوپ  - 1
. راک سابل  ریغ  راک و  سابل  ای  دوخ و  ياج  رد  مادک 

رازگزامن سابل  طیارش 

زا وا  ساـبل  تـسا ،  درم  رازگزاـمن  رگا  - 2 دـشابن . فاـبالط  شـسابل  تسا ،  درم  رازگزاـمن  رگا  - 1 دراد : طرـش  شـش  رازگزامن  سابل 
رد رگم   ) دشاب كاپ  - 6 دشابن . یبصغ  - 5 دشابن . رادرم  يازجا  زا  - 4 دشابن . تشوگ  مارح  تاناویح  يازجا  زا  - 3 دشابن . صلاخ  مشیربا 
رد تسا و  نادرم  صوصخم  لوا  طرش  ود  رازگزامن ، سابل  طرش  شـش  نیا  زا  هک  دناوخ .) زامن  سجن  سابل  اب  دوش  یم  هک  دروم  شش 

رگا  : )) لوا طرـش  مینک :  یم  نایب  احورـشم  ماما ،  ترـضح  رظن  قباـطم  ار  مادـک  ره  بلاـطم  هک  دنکیرـش  درم  نز و  رخآ  طرـش  راـهچ 
ندیـشوپ دشاب )). هدرکن  تنیز  هدش ،  هتخاس  الط  زا  هک  یتالآرویز  هب  ار  دوخ  نینچمه  دـشابن و  فابالط  شـسابل  تسا ،  درم  رازگزامن 

يارب اما  درادن و  یعنام  بیج )  رد  نتشاذگ  الثم   ، ) نآ نتـشاد  هارمه  یلو  تسا ؛  لطاب  مه  نآ  اب  زامن  و  مارح ،  درم  يارب  فابرز  سابل 
يروآدای 1- هلاسم 831  لئاسملا ،  حیضوتو  هلاسم 14  ص 145  ج 1 ، هلیسولاریرحت ،  درادن . یلاکشا  زامن  ریغ  رد  هچ  زامن و  رد  هچ  نز 
مارح و درم  يارب  ـالط  یچم  تعاـس  نتـسب  ندرک و  تسد  هب  ـالط  رتـشگنا  و  هنیـس ،  هب  ـالط  ریجنز  نتخیوآ  لـثم  ـالط ، هب  ندرک  تـنیز 

نییزت يارب  ولج  ياهنادـند  ندرک  الط  ـالط و  کـنیع  لامعتـسا  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  تسا و  لـطاب  مه  اـهنآ  اـب  ندـناوخزامن 
هلاسم 14 و ص 145  ج 1 ، هلیـسولاریرحت ،  درادـن . یلاکـشا  زامن  ریغ  رد  زامن و  رد  اـهنز  يارب  ـالط  ندرک  تنیز  یلو  دوش ، يراددوخ 
ای دوش و  هدـید  دـشاب و  رهاظ  تنیز  هک  دـنک  یمن  یقرف  درم  يارب  الط  هب  ندرک  تنیز  ندوب  مارح  رد  هلاسم 833 2 - لئاسملا ،  حیضوت 
ای هتـسناد  یمن  رگا  تسا ،  لطاب  الط  اب  ندـناوخ  زامن  هک  يدراوم  رد  هلاسم 24 3 - یلـصملا ،  سابل  طئارـش  یقثولا ،  ةورع  دشاب . ناهنپ 
 ، یلصملا سابل  طئارـش  یقثولا ،  ةورع  تسا .  حیحـص  شزامن  هدناوخزامن ،  نآ  اب  دراد و  الط  شـشوپ  هک  هدرک  شومارف  هتـسناد و  یم 
هر  ) ینیمخ ماما  زاءاتفتسا   380 درادن . یلاکشا  مه  نآ  اب  ندناوخ  زامن  زیاج و  اهدرم  يارب  نیتالپ )   ) دیفس يالط  ندیشوپ  هلاسم 22 4 -
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فالخ هب   - صلاخ یمشیربا  سابل  ندیـشوپ  دشابن .)) صلاخ  مشیربا  زا  شـسابل  تسا ،  درم  رازگزامن  رگا   : )) مود طرـش  هلاسم 173  (، 
: دـننام دوشن ، ای  درک ، تروع  رتس  نآ  اب  ناوتب  هچ  دـنک ، یم  لـطاب  مه  ار  زاـمن  تسا و  مارح  اـهدرم  يارب  زاـمن ، ریغ  زاـمن و  رد  طولخم 

لثم نآ ،  نتشاد  هارمه  اما  و  گنج ،  لاحرد  امرـس و  یـضیرم و  دننام : ترورـض ،  لاح  رد  رگم  ... راولـش و دنب  نیچقرع و  سابل و  رتسآ 
سماخلا  ) ص 145 ج 1 ، هلیـسولا ،  ریرحت  درادن . یلاکـشا  زامن  ریغ  رد  هچ  زامن و  رد  هچ  نز  يارب  اما  درادن و  یعنام  ندراذگ  بیج  رد 

زامن نآ  رد  دـشاب و  هدرک  شومارف  اـی  تسا و  صلاـخ  مشیربا  زا  شـسابل  دـنادن  رگا  يروآداـی   837 هلاسم 835 ، لـئاسملا ،  حیـضوت  (، 
سابل دشابن .)) یبصغ  رازگزامن  سابل   : )) موس طرـش  هلاسم 32  یلصملا ،  سابل  طئارـش  یقثولا ،  ةورع  تسا .  حیحـص  شزامن  دناوخب ،
یبصغ نآ  رگید  زیچ  ای  همگد  ای  خن و  کی  هک  یسابل  ولو   - دناوخب زامن  یبصغ  سابل  اب  ادمع  یـسک  رگا  دشابن و  یبصغ  دیاب  رازگزامن 

؛  هتـسناد یمن  هچ  تسا و  لطاب  یبصغ  سابل  رد  ندناوخ  زامن  هتـسناد  یم  هچ  دناوخب ، هرابود  ار  شزامن  بجاو  طایتحا  ربانب  دـیاب  دـشاب 
نآ شدوخ  هکنآ  رگم  تسا ،  حیحـص  شزامن  دـناوخبزامن ، نآ  اـب  تسا و  یبصغ  وا  ساـبل  هک  دـشاب  هدرک  شومارف  اـی  دـنادن  رگا  یلو 

ص 143 ج 1 ، هلیـسولا ،  ریرحت  دـناوخب . هراـبود  ار  زاـمن  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  تروـص  نیا  رد  هک  دـشاب ، هدرک  بصغ  ار  ساـبل 
شسابل هک  دشاب  هدرک  شومارف  ای  دنادن  رگا  تسا  یبصغ  شسابل  دمهفب  زامن  طسو  رد  رگا   815 ، 816 هلاسم 717 ، لئاسملا ،  حیضوتو 

هب زامن  تالاوم  هکنیا  نودب  ای  اروف  دناوت  یم  هدـناشوپ و  ار  وا  تروع  هک  يرگید  زیچ  هچنانچ  دـیایب ، شدای  زامن  نیب  رد  تسا و  یبصغ 
ای هدـناشوپن  ار  وا  تروع  يرگید  زیچ  رگا  تسا و  حیحـص  شزامن  دروآ و  نوریب  ار  نآ  دـیاب  دروآ ، نوریب  ار  یبصغ  ساـبل  دروخب ، مه 
مه تعکر  کی  رادـقم  هب  هک  یتروصرد  دروخ ، یم  مهب  زامن  تالاوم  دروآ  نوریب  رگا  ای  دروآ ، نوریب  اروف  ار  یبصغ  سابل  دـناوت  یمن 

ار سابل  زامن ، لاح  رد  دیاب  درادن ، تقو  رادقم  نیا  هب  رگا  دـناوخب و  زامن  یبصغ  ریغ  سابل  اب  دنکـشب و  ار  زامن  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  تقو 
هکنیا سرت  زا  ای  شناج  ظفح  امرـس و  رطاخ  هب  هکنیا  رگم  ؛ دـناوخب زامن  دوش ، یم  هتفگادـعب  هک  ناگنهرب  زامن  روتـسد  هب  دروآ و  نوریب 

لئاسملا حیضوت  دناوخ . زامن  سابل  نامه  اب  دوش  یم  اهتروص  نیا  رد  هک  درواین  نوریب  ار  سابل  درب ، یم  ار  اهسابل  دزد  دروآ ، نوریب  رگا 
هب تسا و  لطاب  سابل  نآ  اـب  ندـناوخ  زاـمن  درخب ، ساـبل  هدادـن ،  ار  نآ  سمخ  هک  یلوپ  نیع  اـب  رگا  يروآدای 1 -  819 هلاسم 818 ، ، 

. دهدب هدادـن  ار  شتاکز  ای  سمخ  هک  یلوپ  زا  هک  دـشاب  نیا  شدـصق  هلماعم  عقوم  رد  درخب و  همذ  هب  رگا  تسا  نینچمه  بجاو  طایتحا 
یم زاـمن  نـالطب  ببـس  مه  ار  تسا )  رازگزاـمن  هارمه  هک  یبصغ  زیچ  ینعی   ) یبصغ لومحم  یـضعب  هلاسم 820 2 - لئاسملا ،  حیـضوت 

دننک و زیمت  یبصغ  بآ  اب  ار  سابل  هاگره  - 3 یناثلا .)   ) یلصملا سابل  طئارش  یقثولا ،  ةورع  دنناد . یمن  لطبم  ماما  ترضح  یلو  دنناد ،
دنیوشب و ار  نآ  یبصغ  نوباص  اب  رگا  نینچمه  تسه و  بآ  رادقم  نآ  نماض  صخش ،  نآ  ول  درادن و  یلاکـشازامن  يارب  دوش ، کشخ 

طرش هلاسم 10  ص 144  ج 1 ، هلیـسولا ،  ریرحت  هلاسم 3  یلـصملا ،  سابل  طئارـش  یقثولا ،  ةورع  دـشابن . نآ  رد  یبصغ  نوباص  زا  يرثا 
يزیچ هکلب  سابل ،  اهنت  هن  دـشابن و  تشوگ  مارح  ناویح  زا  دـیاب  رازگ  زامن  سابل  دـشابن .)) تشوگ  مارح  تاناویح  يازجا  زا   : )) مراهچ

ییازجا زا  هچ  دنا و  هتشاد  حور  هک  دنشاب  ییازجا  زا  هچ  دشاب ، رازگزامن  هارمه  دیابن  ناهد ،  بآ  قرع و  وم ، دننام : مه ،  اهنآ  يازجا  زا 
هدش حبذ  یعرـش  روتـسد  هب  ینعی   - دشاب هدش  هیکذت  هچ  مه  شا  هدرم  و  هدرم ،  ای  دشاب  هدنز  ناویح  نآ  هچ  دنا  هتـشادن  حور  هک  دنـشاب 

 (. عبارلا  ) یلـصملا سابل  طئارـش  یقثولا ،  ةورع  هن .  اـی  دـنراد  هدـنهج  نوخ  هک  دـشاب  یتاـناویح  زا  هچ  دـشاب ، هدـشن  هیکذـت  هچ  ودـشاب 
. دـننک یمن  لطاب  ار  زامن  دـنرادن ، تشوگ  هک  یتاناویح  ياه  هلـضف  زا  نآ ،  دـننام  هشپ و  نوخ  لسع و  موم و  ندوب  هارمه  يروآدای 1 -

نآ دـننام  ییاهزیچ  ناهد و  بآ  وم و  ندوب  هارمه  هلاسم 826 2 - لئاسملا ،  حیضوت  هلاسم 14 و  یلصملا ،  سابل  طئارـش  یقثولا ،  ةورع 
هلاصالاب تشوگ  مارح  تاناویح  نیب  یقرف  ارهاظ  هلاسم 15 3 - یلصملا ،  سابل  طئارش  یقثولا ،  ةورع  دنک . یمن  لطاب  ار  زامن  اهناسنا ، زا 

هچ رگا  دشاب ؛ هداد  ماجنا  عینـش  لمع  نآ  اب  یناسنا  ای  و  لالج )   ) هدـش راوخ  تساجن  هک  یتشوگ  لالح  ناویح  دـننام  تسین ،  ضرعلابو 
لالح ناویح  يازجا  زا  دراد  کش  هک  يزیچ  رد  هلاسم 18 4 - یلصملا ،  سابل  طئارش  یقثولا ،  ةورع  تسین .  لاکشا  زا  یلاخ  هلاسم  نیا 
ناویح ریغ  ای  تسا  ناویح  يازجا  زا  یش ء  نیا  هک  دنک  کش  رگا  نینچمه  درادن و  یعنام  ندناوخ  زامن  تشوگ ،  مارح  ای  تسا  تشوگ 
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ای دمهفب  زامن  زا  دعب  دناوخب و  زامن  تشوگ  مارح  ناویح  يازجا  زا  يزیچ  رد  رگا  هلاسم 18 5 - یلصملا ،  سابل  طئارش  یقثولا ،  ةورع  . 
شومارف رگا  اما  تسا و  حیحص  شزامن  هتسناد  یمن  البق  رگا  هک  هدرک ،  شومارف  هتسناد و  یم  البق  ای  هدیمهف و  الاح  هتـسناد و  یمن  البق 

هلاسم 19 6- یلـصملا ،  سابل  طئارـش  یقثولا ،  ةورع  دناوخب . ازجا  ای  سابل  نآ  ریغ  اب  ار  شزامن  هرابود  بجاو  طایتحا  ربانب  هدوب ،  هدرک 
ساـبل دـشابن )) رادرم  يازجا  زا   : )) مجنپ طرـش  هلاسم 829  لئاسملا ،  حیـضوت  درادـن . یلاکـشا  ندـناوخ  زامن  زخ ، باجنـس و  تسوپ  اب 

دنک یم  نتـسج  نآ  زا  نوخ  دـنربب ، ار  شگر  رگا  هک  یناویح  ینعی   - دراد هدـنهج  نوـخ  هک  يا  هدرم  ناوـیح  يازجا  زا  دـیاب  رازگزاـمن 
زامن نآ  اب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دننک ، هیهت  سابل  درادن ، هدنهج  نوخ  رام ، یهام و  دننام  هک  يا  هدرم  ناویح  زا  رگا  هکلب  دـشابن ،

 ، هدوب حور  ياراد  هک  رادرم ، زا  يزیچ  رگا  یتح  هکلب  تسا ،  لـطاب  شزاـمن  دـشاب ، رادرم  زا  يرازگزاـمن  ساـبل  رگا  اـهنت  هن  دـناوخن و 
زامن نآ  اب  بجاو  طایتحا  ربانب  دشابن ، مه  وا  سابل  هچ  رگا  دشاب ، رازگ  زامن  هارمه  تشوگ  لالح  رادرم  زا  ولو   - تسوپ تشوگ و  : دننام

اب زامن  دـشاب  سابل  تروص  هب  هچ  رگا   - وم مشپ و  : دـننام دنتـسین ، حور  ياراد  هک  تشوگ  لالح  ناویح  رادرم  زا  ییاهزیچ  اما  دـناوخن و 
یم هتخورف  ناناملـسم  رازاـب  رد  هک  یمرچ  هیپ و  تشوگ و  يروآدای 1 -  823 ، 822 هلاسم 821 ، لئاسملا ،  حیضوت  تسا .  حیحـص  اهنآ 

یگدیـسر و   - هتفرگ رفاک  زا  ناملـسم  نآ  دنادب  رگا  یلو  دـشاب ، ناملـسم  تسد  رد  اهنیا  زا  یکی  رگا  تسا  نینچمه  تسا و  كاپ  دوش ،
ار ندرک  صحفت  لامتحا  هک  تسا  یناملـسم  رگا  اما  دشاب و  یم  سجن  هن  ای  هدش  هتـشک  عرـش  روتـسد  هب  هک  تسا  یناویح  زا  هک  هدرکن 

هدیرخ نیا  يارب  مه  ناملـسم  نآ  هدش و  تیاعر  هیکذت  طیارـش  اجنآ  رد  هک  هدرک  صحفت  یلو  هدـیرخ ،  رفاک  زا  دـنچ  ره  هک  میهد  یم 
ثلاثلا  ) ص 144 ج 1 ، هلیسولا ،  ریرحت  دناوخزامن . نآ  اب  دوش  یم  تسا و  كاپ  تروص  نیا  رد  دنک ، هدافتسا  هدش  هیکذت  دراوم  رد  هک 

یم رگا  اما  تسا و  حیحـص  شزامن  هدوب ،  رادرم  زا  هک  دـمهفب  دـعب  دـناوخب و  زامن  يزیچ  رد  رگا  هلاسم 95 2 - لئاسملا ،  حیـضوت  و  ( 
دیاب هتـشاد ،  هدنهج  نوخ  هک  تسا  يرادرم  زا  رگا  تروص  نیا  رد  هدـناوخ ،  زامن  یـشومارف ،  رطاخ  هب  نآ  اب  تسا و  رادرم  هک  هتـسناد 

هداعا و  ، هتـشادن هدـنهج  نوخ  هک  تسا  يرادرم  زا  رگا  اما  دـیامن و  اضق  ار  نآ  هتـشذگ  تقورگا  و  هداـعا ،  ار  زاـمن   ، تسا تقو  رد  رگا 
دروم شش  رد  رگم  دشاب  كاپ  دیاب  رازگزامن  سابل   : )) مشش طرـش  هلاسم 12  یلصملا ،  سابل  طئارـش  یقثولا ،  ةورع  تسین .  مزال  اضق 

اب ندناوخ  زامن  هک  هتـسناد  یم  هچ  تسا ،  لطاب  شزامن  دـناوخب ، زامن  سجن  سابل  اب  ادـمع  یـسک  رگا  تسا .))  هدـش  انثتـسا  هک  صاخ 
هتسناد یم  رگا  نینچمه  هن و  ای  تسا  سجن  مالسا  رظن  زا  یـش ء  نالف  هتـسناد  یم  هچ  نینچمه  هتـسناد و  یمن  ای  تسا  لطاب  سجن  سابل 

نآ اب  هچنآ  تسا ،  هدرکن  شکاـپ  هدوب ،  سجن  هک  شـسابل  هک  دـیایب  شداـی  یتدـم  زا  دـعب  دوب و  هدرک  شومارفو  تسا  سجن  شـسابل 
زامن زا  دـعب  رگا  هدـش ،  علطم  شتـساجن  زاادـعب  تسا و  سجن  شـسابل  هک  هتـسناد  یمنالبق  رگا  یلو  تسا ،  لـطاب  هدـناوخ  زاـمن  ساـبل 
دیاب دمهفب ، زامن  نیب  رد  رگا  اما  دناوخب و  هرابود  دراد ، تقو  رگا  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دنچ  ره   ، تسا حیحـص  شزامن  دمهفب ،

803 هلاسم 799 ، لئاسملا ،  حیضوت  دیامن . اضق  هتشذگ  تقو  رگا  دناوخب و  هرابود  ار  زامن 

زامن نیب  رد  سابل  تساجن  هب  هجوت 

یم ای  هدوب - ؛  زامن  زا  لبق  تساجن  هک  دـناد  یم  اـی  دراد - : تروص  هس  تسا ،  سجن  شـسابل  هک  دوش  هجوتم  زاـمن  نیب  رد  یـسک  رگا 
لا تساجن  دنادب  رگا  تسا .  هدش  ادیپ  الاح  ای  هدوب  لوا  زا  هک  دناد  یمن  ای  و  هدناوخن - ؛  نآ  اب  يزیچ  زونه  هدش و  ادیپ  نآ  لا  هک  دـناد 

ناکما ای  دراد : تروص  ود  اجنیا  رد  هدش ،  ادـیپ  نآ  لا  ای  هدوب  لوا  زا  هک  دراد  کش  ای  هدـناوخن  يزیچ  نآ  اب  مه  زونه  هدـش و  ادـیپ  نآ 
دـشک و یم  بآ  ای  هدروآرد  ار  سابل  هک  دـشاب  رگا  تسین ،  ای  تسه  عقوم  نامه  رد  شندیـشک  بآ  ای  ندرک و  ضوع  اـی  ندروآ و  رد 
ای ندروآ و  رد  و  تسا -  گنت  تقو  ای  دراد  تعـسو  تقو  ای  دـشابن ، ندیـشک  بآ  ای  ندروآرد  ناکما  رگا  اما  تسا و  حیحـص  شزاـمن 
یم هک  تسا  يروط  رگا  اما  دناوخب و  زامن  ناگنهرب  روتـسد  هب  هدروآ و  نوریب  ار  اهـسابل  دیاب  اجنیا  رد  درادن -  ناکما  مه  ندیـشک  بآ 
لاح نامه  اب  دیاب  دروآ ، رد  ار  سابل  دناوت  یمن  نآ  دننام  امرگ و  امرس و  هطـساو  هب  ای  دروخ  یم  مه  هب  زامن  دروآ ، رد  ار  سابل  رگا  دنیب 
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 ، ةولـصلا یف  عقاولا  للخلا  یف  یقثولا ،  ةورع  هلاسم 804 805  لئاسملا ،  حیـضوت  تسا .  حیحـص  شزامن  دناوخب و  زامن  سجن  سابل  اب  ، 
تقو ای  دراد و  تعـسو  تقو  ای  دراد : تروص  ود  مه  اجنیا  رد  هتـشادن  عالطا  وا  یلو  هدوب ،  لوا  زا  تساجن  هک  دـنادب  رگا  اما  هلاسم 7 و 
نودب هک  دشاب  ناکما  نیا  شیارب  رگا  یتح  نوچ  دناوخب ، زامن  كاپ  سابل  اب  هدرک  اهر  ار  زامن  دیاب  داد ، تعسو  تقو  رگا  تسا ،  گنت 

طقف تروص  نآ  رد  اریز  ؛ درادن يا  هدیاف  مه  زاب  دنک ، رود  دوخ  زا  سابل  ضیوعت  ای  ندروآ  رد  ای  نتسش  هلیـسو  هب  ار  تساجن  زامن ، عطق 
نوریب ار  اهـسابل  دـیاب  تسا  گنت  تقو  رگا  تسا و  هدـناوخ  سجن  سابل  اـب  ار  لوا  همین  هکنآ  لاـح  هدرک ،  تسرد  ار  شزاـمن  مود  همین 
هجوتم زامن  نیب  رد  هک  یـسک  دیامن . اضق  ار  زامن  نیا  بجاو  طایتحا  ربانب  مهادـعب  هتبلا  دـناوخب ، زامن  ناگنهرب  زامن  روتـسد  هب  هدروآ و 

زامن روتـسد  هب  هدروآرد و  ار  اه  سابل  دیاب  - 2 دناوخب . كاپ  سابل  اب  هرابود  هدرک و  اهر  ار  زامن  نآ  دـیاب  تسا 1 - سجن  شسابل  دوش 
-4 دـناوخب . زامن  كاپ  سابل  اب  هرابود  هدرک و  اهر  ار  نآ  دـیاب  - 3 دیامن . اضق  ار  نآ  ادـعب  بجاو  طایتحا  ربانب  دـناوخب و  زامن  ناگنهرب 

لئاسملا حیضوت  لئاسم 807 801 813 847  هب  يروآدای  تسا .)  هدش  ادیپ  نآ  لا  تساجن  دناد  یم  هک   ) تسا مود  تروص  دننام  ماکحا 
. دوش هجارم 

دناوخ زامن  سجن  سابل  اب  دوش  یم  هک  يدراوم 

هراشا

. دوش یم  نایب  احورشم  مادک  ره  ماکحا  هک  دناوخ  زامن  سجن  سابل  اب  دوش  یم  دروم  شش  رد 

 ( مخز  ) حورج حورق و  نوخ   : لوا

ضوع - 1 هک :  یطرـش  هب  دایز ، هچ  دـشاب و  مک  هچ  تسا ،  هدیـشخب  هدـشن ،  بوخ  شمخز  هک  یتقو  ات  ساـبل  رد  حورج  حورق و  نوخ 
 ، حورج حورق و  نوخ  ندوب  هدیشخب  رد  نازیم  سپ  دشاب ، هتشاد  تقـشم  وا  يارب  ای  مدرم  عون  يارب  تساجن ،  نآ  نتـسش  ای  سابل  ندرک 

تخـسوا دوخ  يارب  ولو  تسا ،  هدیـشخب  دشاب ، هتـشاد  هیعون  تقـشم  رگا  هک  دشاب  هتـشاد  هیعون  تقـشم  دـیاب  ای  تسا :  زیچ  ود  زا  یکی 
ربانب دیاب  دشابن ، نینچ  رگا  دشاب و  هتـشادن  تقـشم  مدرم  عون  يارب  ولو  تسا  درف  دوخ  يارب  ندوب  تخـس  نتـشاد و  تقـشم  ای  و  دـشابن ،

ار نوخ  دـیاب  الا  دوش و  بوخ  دوز  هک  دـشابن  یحطـس  یئزج و  شمخز  - 2 دـیامن . ضوع  ار  سابل  ای  هتـسش ،  ار  نوخ  بجاو ،  طایتحا 
. دـنکن هدولآ  ار  فراعتم  دـح  زا  رتشیب  هک  ددـنبب  مکحم  ار  مخز  يور  دراد ، ناـکما  رگا  دـیاب  - 3 دـیامن . ضوع  ار  سابل  ای  هدرک  كاـپ 

نامه يروآدای 1 - لوالا .)   ( ) ةالـصلا یف  هنع  یفعی  امیف   ) تاـساجن ماـکحا  یقثولا ،  ةورع  هلاسم 1 و  ص 412  ج 1 ، هلیـسولا ،  ریرحت 
دنا هتشاذگ  نآ  يور  هک  ییاود  دوش و  یم  جراخ  نآ  اب  هک  یکرچ  نینچمه  تسا ،  هدیشخب  شطیارش  اب  حورج  حورق و  نوخ  هک  هنوگ 

دسر و یم  نآ  هب  جراخ  زا  هک  یتابوطر  اما  دشاب ، یم  هدیـشخب  تسا ،  لصتم  نآ  هب  هک  یقرع  رادقم  نآ  نینچمه  تسا و  هدش  سجن  و 
رد شتسد  هاگره  هلاسم 1 2 - ةالصلا ،)  یف  هنع  یفعی  امیف   ) تاساجن ماکحا  یقثولا ،  ةورع  تسین .  هدیشخب  دنک ، یم  تیارس  فارطا  هب 

هدولآ یلو  هدرک  یم  هدولآ  ار  شفارطا  دـیابن  اـفرع  هک  دـشاب  يروط  شمخز  اـی  دروخب ، حورج  حورق و  نوـخ  هب  ندرک ،  هجلاـعم  ماـقم 
هچ  ) ریساوب نوخ  هلاسم 2 3 - ةالـصلا ،)  یف  هنع  یفعی  امیف   ) تاساجن ماکحا  یقثولا ،  ةورع  تسین .  هدیـشخب  مه  نوخ  نیا  دشاب ، هدرک 

ریرحت تسا .  هدیـشخب  حورج  هچ  دـشاب و  حورق  هچ   - یلخاد مخز  ره  نوـخ  نینچمه  و  دـشاب ) جراـخ  رد  هچ  لـخاد و  رد  شیاـه  هـناد 
کیدزن اهمخز  ای  دراد : تروص  ود  دـشاب ، يددـعتم  ياهمخز  ندـب  ياضعا  زا  يوضع  رد  هاگره  هلاسم 1 4 - ص 124  ج 1 ، هلیسولا ، 

نآ نتـسش  دنوش ، بوخ  اهنآ  زا  یـضعب  رگا  دنمخز و  کی  مکح  رد  همه  دنـشاب ، مه  کیدزنرگا  دنراد ، هلـصاف  مه  زا  ای  دنرگیدمه و 
 ، یقثولا ةورع  دـنراد . ار  ناشدوخ  مکح  مادـک  ره  دنـشاب ، مه  زا  هلـصاف  اب  رگا  اما  دـنوش و  بوخ  ناش  همه  هکنیا  ات  تسین  مزال  رادـقم 
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یمن باسح  هب  حورج  نوخ  ءزج  ینیب  نوخ  هلاسم 854 5 - لئاسملا ،  حیضوت  هلاسم 7 و  ةالـصلا ،)  یف  هنع  یفعی  امیف   ) تاساجن ماکحا 
 ، یقثولا ةورع  دوـش . یم  حرطم  يدـعب  ثحب  رد  نآ  مکح  دـشاب  مهرد  زا  رتـمک  رگا  و  تسین ،  هدیـشخب  نوـخ  نیا  تهج  زا  اذـلو  دـیآ 

سجن مخز  تبوطر  هب  دراد ، هلـصاف  مخز  اب  هک  سابل ،  ای  ندب  زا  ییاج  رگا  هلاسم 4 6 - ةالـصلا ،)  یف  هنع  یفعی  امیف   ) تاساجن ماکحا 
نآ تبوطر  هب  دوش ، یم  هدولآ  مخز  تبوطر  هب  الومعم  هک  سابل ،  ای  ندـبزا  يرادـقم  رگا  یلو  ؛ دـناوخب زاـمن  نآ  اـب  تسین  زیاـج  دوش ،

 ، تسه شسابل  رد  حورج  حورق و  نوخ  هک  یـسک  رب  هلاسم 851 7 - لئاسملا ،  حیـضوت  درادن . یعنام  نآ  اب  ندـناوخ  زامن  دوش ، سجن 
هلاسم 5 ةالصلا ،)  یف  هنع  یفعی  امیف   ) تاساجن ماکحا  یقثولا ،  ةورع  دهد . وشتسش  ار  سابل  نآ  راب  کی  يزور  تسا  بحتسم 

مهرد زا  رتمک  نوخ  مود : 

: طرـش دنچ  اب  هتبلا  رگید ، صخـش  زا  هچ  دشاب و  ناسنا  دوخ  زا  هچ  تسا ،  هدیـشخب  دـشاب ، رازگزامن  سابل  رد  رگا  مهرد  زا  رتمک  نوخ 
؛  تسا لطاب  شزامن  دـشاب ، نز  سابل  رد  اهنآ  زا  هرذ  کی  رگا  هک  دـشابن ، هضاحتـسا )  سافن و  ضیح ،   ) اهنز هناـگ  هس  ياـهنوخ  زا  - 1
رد دسرب و  نآ  هب  جراخ  زا  یتبوطر  رگا  هک  دـشاب  صلاخ  نوخ  - 2 دنراد . بجاو  طایتحا  ماما  ترضح  هضاحتسا ،  نوخ  هب  تبـسن  هتبلا 

و دـشاب . نوخ  هارمه  ییوراد  اـی  كرچ  رگا  نینچمه  تسین و  هدیـشخب  ، دوش رتـشیب  اـی  مهرد  هزادـنا  هب  عومجماـی  دوشن و  کلهتـسم  نآ 
، زین تشوگ  مارح  تاناویح  نوخ  زا  دوش و  باـنتجا  رادرم  نیعلا و  سجن  نوخ  زا  بحتـسم ،  طاـیتحا  رباـنب  دـنیامرف : یم  ماـما  ترـضح 

حطـس مهرد ،  زا  دارم  يروآدای 1 - هلاسم 2  یناثلا و  ةالـصلا )  یف  هنع  یفعی  امیف   ) تاـساجن ماـکحا  یقثولا ،  ةورع  تسوکین .  باـنتجا 
هزادنا هب  يا  هدعو  تسش  تشگن  دنب  هزادنا  هب  یضعب  تسد و  فک  يدوگ  هزادنا  هب  یضعب  ار ، مهرد  حطـسو  نآ  نزو  هن  تسا ،  مهرد 

دنب حطس  زا  دنیامرف : یم  هدرک و  رایتخا  ار  رخآ  رظن  ماما  ترضح  یلو  دنا ؛ هتفگ  هبابس  تشگنا  دنب  هزادنا  هب  یضعب  ینایم و  تشگنا  دنب 
تـشپ زا  اهقف  زا  یکی  ریبعت  هب  یفرـشا و  کی  هزادـنا  هب  ابیرقت  دـنا : هدومرف  هلاسم 848 )  ) یـسراف هلاسر  رد  دشاب و  رتمک  هبابـس  تشگنا 

شرگید فرط  هب  سابل  زا  نوخ  رگا  - 2 یناثلا .  ةالـصلا )  یف  هنع  یفعی  امیف   ) تاساجن ماکحا  یقثولا ،  ةورع  دشاب . رتمک  تسـش  نخان 
ره دراد و  ار  نوخ  کی  مکح  هک  دـشاب  یکی  رگا  تسا ،  یکی  ای  هیور ،  رتسآ و  دـننام  تسا  هچراپ  اـت  ود  تمـسق  نآ  اـی  دـنک : تیارس 
رد نیا  هتبلا  دوش ؛ طایتحا  تسا  رتهب  هک  دشاب  میخـض  هچراپ  هکنیا  رگم  دوش ، یم  باسح  فرط  نآ  تسا  رت  عیـسو  شحطـس  هک  فرط 

هتخیر فرط  ود  زا  هطقن  کی  رد  ولو  تسا ،  نوخ  ود  دزیرب ، فرط  ود  ره  هب  نوخ  رگا  اما  دزیرب و  فرط  کـی  هب  نوخ  هک  دوب  یتروص 
مهرد زا  ناشعومجمرگا  هک  دـنوش ، باسح  هناگادـج  مادـک  ره  دـیاب  دراد و  ار  نوخ  اتود  مکح  دـشاب ، ات  ود  هچراـپ  رگا  اـما  و  تسا ، 

ماکحا یقثولا ،  ةورع  هلاسم 2 و  ص 124  ج 1 ، هلیسولا ،  ریرحت  هلاسم 856 و  لئاسملا ،  حیضوت  درادن . یلاکـشا  تقو  نآ  دشاب ، رتمک 
انب مهرد ،  هزادـنا  هب  اـی  تسا  مهرد  زا  رتمک  هک  دـنک  کـش  نوخ  رادـقم  رد  رگا  هلاسم 1 3 - ةالـصلا ،)  یف  هنع  یفعی  اـمیف   ) تاـساجن
زا رتمک  هک  دـناد  یم  رگا  نینچمه  هن و  ای  هدـش  رتمک  دـناد  یمن  ـالاح  هدوب و  مهرد  هزادـنا  هب  ـالبق  هکنآ  رگم   ، تسا رتمک  هک  دراذـگب 

ص ج 1 ، هلیـسولاریرحت ،  تسا .  هدیـشخب  مه  تروص  نیا  رد  هن ،  ای  تسا  هدش  انثتـسا  ياهنوخ  زا  ایآ  هک  دراد  کش  یلو  تسا ،  مهرد 
زا رتمک   ، هدش سجن  هک  يرادقم  هچ  رگا  دوش ، سجن  نوخ  هب  ندیـسر  هطـساو  هب  یلو  دوشن ، ینوخ  سابل  ای  ندـب  رگا  هلاسم 3 4 -  25
 ، لئاسملا حیضوت  هلاسم 4 و  ةالـصلا ،)  یف  هنع  یفعی  امیف   ) تاساجن ماکحا  یقثولا ،  ةورع  دـناوخ . زامن  نآ  اـب  ناوت  یمن  دـشاب ، مهرد 
 ، یقثولا ةورع  تسا .  یقاب  یگدیـشخب  مکح  زونه  دـنامب ، یقاب  شیاج  یلو  دورب ، نیب  زا  مهرد  زا  رتمک  نوخ  لصا  رگا  هلاسم 859 5 -

قیقر رگا  هک  دـنچ  ره  تسا ،  هدیـشخب  تسا ،  ظیلغ  هک  یمهرد  زا  رتمک  نوخ  هلاسم 6 - ةالـصلا ،)  یف  هنع  یفعی  امیف   ) تاساجن ماکحا 
هلاسم 7 ةالصلا ،)  یف  هنع  یفعی  امیف   ) تاساجن ماکحا  یقثولا ،  ةورع  دش . یم  رتشیب  ای  مهرد  هزادن  هب  دوب 

درک هدافتسا  بجاو  ششوپ  ناونع  هب  اهنآ  زا  دوش  یمن  یکچوک  رطاخ  هب  هک  ییاهزیچ  موس : 
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یکاشوپ مزاول  زا  ای  الاح  دیناشوپ ، ار  نیتروع  اهنآ  اب  ناوت  یمن  هک  تسا  یلکش  هب  دشاب ، ناسنا  هارمه  تسا  نکمم  هک  ییایشا  زا  یضعب 
ییایـشا يرـس  زا  ای  دنتـسین و  نیتروع  ندـیناشوپ  هب  رداق  دوخ  یکچوک  لیلد  هب  هک  باروج و ... نیچقرع و  هالک و  لثم :  تسا ،  ناـسنا 

ناوارف لامتحا  یلو  دنناشوپب ، ار  نیتروع  دنناوت  یمن  دوخ  ینامتخاس  صاخ  لکش  رطاخ  هب  اهنیا  لاثما  رتشگنا و  تعاس و  دننام  هک  تسا 
دنیوگ یم  حالطـصا  رد  دنتـسین ، نیتروع  ندیناشوپ  هب  رداق  هک  اهزیچ  هنوگ  نیا  هب  دشاب ؛ صخـش  هارمه  اهزیچ  نیا  زا  کی  ره  هک  دراد 
رادرم يازجا  زا  - 1 هک :  یطرـش  هب  تسا ،  حیحـص  زامن  دنـشاب ، سجن  زامن  لاح  رد  رگا  دوش و  یمن  مامت  اـهنآ  اـب  زاـمن  هک  ییاـهزیچ 

، دشاب سجن  رگا  مه  هب  هدش  هتخود  هن  دشاب  هدش  هدـیچیپ  هک  یتروص  رد   - همامع دـننام  اما  و  دـشابن ؛ نیعلا  سجن  يازجا  زا  - 2 دشابن ؛
 . ثلاثلا ةالصلا ،)  یف  هنع  یفعی  امیف   ) تاساجن ماکحا  یقثولا ،  ةورع  درک . تروع  رتس  ناوت  یم  نآ  اب  نوچ  ؛  تسا لطاب  زامن 

سجنتم لومحم  اب  مراهچ : 

لامتـسد و دننام  درک  تروع  رتس  نآ  اب  دوش  یمن  ینعی   - دوش یمن  مامت  نآ  رد  زامن  هک  دشاب  يا  هدـش  سجن  زیچ  رازگزامن  هارمه  رگا 
رتس نآ  اب  دوشب  هک  دـشاب  رازگزامن  هارمه  یـسجن  زیچ  رگا  اما  تسا و  حیحـص  زامن  دوش ، هدـناوخ  زامن  اـهنآ  اـب  رگا  لوپ و ،... وقاـچ و 

ربانب زامن ، رد  سجن  دوخ  لمح  اما  تسا و  زامن  لـطبم  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  دراذـگب ، دوخ  بیج  رد  ار  یـسابل  هکنیا  لـثم  درک ، تروع 
؛ دوش یمن  لطاب  زامن  دوش ، باسح  ناسنا  نطاب  ءزج  سجن  یـش ء  رگا  اما  رادرم و  صوصخ  هب  دـنک ، یم  لطاب  ار  زاـمن  بجاوطاـیتحا ، 

ةالصلا یف  هنع  یفعی  امیف   ) تاساجن ماکحا  یقثولا ،  ةورع  دنیامن . قیرزت  وا  هب  ار  ینوخ  ای  دروخب و  يرادرم  تشوگ  زا  یسک  هکنیا  لثم 
ص 125 ج 1 ، هلیسولاریرحت ،  عبارلا و  (، 

هچب راتسرپ  سابل   : مجنپ

سابل اب  دناوت  یم  یطیارش  اب  رتخد ، ای  دشاب  رسپ  مه  هچب  رگید  یـسک  هچ  دشاب و  شردام  هچ   - دنک یم  يراتـسرپ  يا  هچب  زا  هک  یـسک 
 ، بجاو طایتحا  ربانب  - 3 شندب ؛  هن  تسا  هدش  هدیشخب  سابل  طقف  - 2 دشاب ؛ نز  راتسرپ  - 1 زا : دنترابع  طیارش  نیا  ، دناوخب زامن  سجن 

کی نـیمه  زا  شیب  - 5 دشاب ؛ وا  لوب  طقف  شتـساجن  - 4 هدـش ؛  سجن  هک  يزامن  نیلوا  زا  لبق  مه  نآ  دـیوشب ، راب  کـی  زور  هنابـش  ره 
دناوتب ولو  دناوخب  زامن  سجن  سابل  نآ  اب  دناوت  یم  طیارش  نیا  اب  هک  دنک . یم  هدافتـسا  مه  نآ  زا  دراد ، رگا  ای  هتـشادن ،  ار  سابل  تسد 
هلاسم سماخلا و  ةالـصلا )  یف  هنع  یفعی  امیف   ) تاساجن ماکحا  یقثولا ،  ةورع  دنک . هیهت  سابل  ندرک  هیراعای  ندرک  هراجا  ای  ندیرخ  هب 

1

رارطضالاح رد  مشش : 

عنام هک  مه  يرگید  ياهسابل  زا  یضعب  اب  هکلب  سجن ،  سابل  اب  اهنت  هن  دناوخ و  زامن  سجن  سابل  اب  دوش  یم  يراچان  رارطضا و  لاح  رد 
یم هراشا  رارطـضا  دراوم  زا  یـضعب  هب  ندـش  نشور  رتهب  يارب  ام  هک  درادـن  تاساجن  باب  هب  یـصاصتخا  دـناوخ و  زاـمن  دوش  یم  دراد ،

دوش و سجن  شـسابل  زامن  نیب  رد  تقو ،  رخآ  رد  رگا  سداسلا 1 - ةالـصلا )  یف  هنع  یفعی  امیف   ) تاساجن ماکحا  یقثولا ،  ةورع  مینک : 
هب هکنیا  ای  درب و  یم  نیب  زا  ار  تالاوم  ای  دنز  یم  مه  هب  ار  زامن  دروآ ، رد  دهاوخب  رگا  هکنیا  ای  دشابن ، مه  نتـسش  ای  ندروآرد و  ناکما 
 . تسا حیحص  شزامن  دناوخ و  یم  زامن  سجن  سابل  نامه  اب  تروص  نیا  رد  دروآ ، رد  ار  سابل  دناوت  یمن  شناج  ظفح  امرس و  هطساو 

لاح رد  هدش ،  هیهت  رادرم  زا  هک  یسابل  فابالط و  صلاخ و  یمـشیربا  یبصغ و  سابل  ندیـشوپ  - 2 806 هلاسم 825 ، لئاسملا ،  حیضوت 
نیب زا  وا  يراچان  مه  تقو  رخآ  ات  درادـن و  اهنیا  زا  ریغ  يرگید  سابل  دـشوپب و  سابل  تسا  راچان  هک  یـسک  زین  درادـن و  یعنام  يراچان 

 ، هدش هیهت  رادرم  زا  هک  یسابل  صلاخ و  یمـشیربا  سابل  یبصغ و  سابل  زا  ریغ  رگا  یلو  دناوخبزامن ، اهـسابل  نیا  اب  دناوت  یم  دور ، یمن 
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ماما ترـضح  یلو  دناوخب ، زامن  دش  دهاوخ  هتفگ  ناگنهرب  يارب  هک  يروتـسد  هب  دیاب  دشوپب ، سابل  تسین  راچان  درادـن و  يرگید  سابل 
ربانب ناگنهرب ،  روتـسد  هب  ندناوخ  زامن  رب  هوالع  دنیامرف : یم  درادن ، يرگید  سابل  هدش  هیهت  رادرم  زا  هک  یـسابل  زج  هک  یـسک  هرابرد 

 ، لئاسملا حیضوت  هب  يروآدای 1 -  842 هلاسم 839 ، لئاسملا ،  حیـضوت  . دـناوخب هرابود  ار  زامن  نامه  مه  سابل  نامه  رد  بجاو  طایتحا 
هدافتسا صوصخم  تیفیک  اب  صوصخم و  ششوپ  زا  هک  تسین  مزال  زامن ، لاح  ریغ  رد  شـشوپ  رد  - 2 دوش . هعجارم  هلاسم 843 و 796 

دناوت یم  زامن  ياربرظن  دروم  ششوپ  رد  اما  دنک ، هاگن  دناوتن  یسک  هک  دشاب  لگ و ... ای  تسد  هلیـسو  هب  ول  ندیـشوپ و  دارم  هکلب  دوش ،
، دیامن هدافتسا  دناوت  یمن  تسد و ... ای  لگ و  زا  یلو  دنک ، هدافتسا  سابل  يارب  هدشن  هتفاب  مشپ  هبنپ و  ناتخرد و  گرب  ناهایگ و  زا  یتح 

لگ رگا  یلو  دناوخب ، زامن  ششوپ  نودب  دوش ، یم  هتفگ  هک  ناگنهرب  زامنروتسد  هب  دیاب  رارطضا  لاح  رد  دشاب و  رارطـضا  لاح  رد  ولو 
ج هلیسولا ،  ریرحت  هلاسم 16  رتاسلا ، رتسلا و  یف  یقثولا ،  ةورع  دناوخب . نآ  هلیسو  هب  شـشوپ  اب  ار  زامن  مه  راب  کی  اطایتحا  دراد ، دوجو 

فلع تخرد و  گرب  یتح  دوخ  ندیناشوپ  يارب  رگا  دناوخب ، زامن  دهاوخ  یم  هک  یسک  ناگنهرب :  زامن  روتـسد  هلاسم 7 3 - ص 43  ، 1
، دنیب یم  ار  وا  مرحمان  هک  یتروص  رد  دناشوپب ، نآ  هب  ار  دوخ  هک  دـنک  یم  ادـیپ  يزیچ  تقو  رخآ  ات  هک  دـهدن  لامتحا  دـشاب و  هتـشادن 

تسد اب  ار  دوخ  ولج  دناوخب و  زامن  هداتسیا  دنیب ، یمن  ار  وا  یسک  رگا  دناشوپب و  دوخ  نار  اب  ار  دوخ  تروع  دناوخب و  زامن  هتـسشن  دیاب 
هک یماگنه  رد  دروآ و  یم  رت  نییاپ  يردق  ار  رـس  دوجـس ، يارب  دهد و  یم  ماجنا  هراشا  اب  ار  دوجـس  عوکر و  تروص  ره  رد  دـناشوپب و 

هلاسم لئاسملا ،  حیضوت  هلاسم 43 و  یلصملا ،  سابل  طئارـش  یقثولا ،  ةورع  دروآ . یم  الاب  ار  رهم  هدجـس  يارب  دناوخ ، یم  زامن  هتـسشن 
797

تسا بحتسم  رازگزامن  سابل  رد  هک  ییاهزیچ  زا  یضعب 

يوب اب  هک  يزامن  جرجاج  تسا :  هدمآ  تیاور  رد   ) شوخ يوب  لامعتـسا  - 3 اهسابل ؛ نیرت  هزیکاپ  ندیشوپ  - 2 دیفس ؛ سابل  ندیشوپ  - 1
ندیشوپ - 6 کنحلا ؛  تحت  اب  همامع  ندیشوپ  - 5 قیقع ؛  رتشگنا  ندرک  تسد  - 4 تسا ؛)  یلومعم  زامن  ربارب  داتفه  دوش  هدناوخ  شوخ 

 . یلصملا سابل  طئارش  یقثولا ،  ةورع  نانز .)  يارب   ) زامن ماگنه  رد  دنبندرگ ، نتخیوآ  - 7 نانز ؛)  يارب   ) اهاپ

تسا هورکم  رازگزامن  سابل  رد  هک  ییاهزیچ  زا  یضعب 

تسا رتهب  هکلب  ابع ؛ همامع و  يانثتسا  هب  اهنز ) يارب  یتح   ) هایس سابل  ندیـشوپ  - 3 گنت ؛  سابل  ندیشوپ  - 2 كرچ ؛  سابل  ندیشوپ  - 1
زا هک  یسک  سابل  ندیشوپ  - 6 راوخبارش ؛ درف  سابل  ندیشوپ  - 5 ندرک ؛  راولش  رد  ار  نهاریپ  - 4 دوش ؛ بانتجا  یگنر  ساـبل  عون  ره  زا 
رد ندـناوخ  زامن  - 9 دوش ؛ یم  ربـکت  بجوم  هک  ییاهـسابل  - 8 دراد ؛ تروص  شقن  هک  یـسابل  ندیـشوپ  - 7 دـنک ؛ یمن  زیهرپ  تساجن 

-11 سابل ؛  ياه  همکت  ندوب  زاب  - 10 باروج و ؛... نیچقرع و  دننام : درک ، تروع  رتس  اهنآ  اب  ناوت  یمن  هک  یـسجن  کچوک  ياهـسابل 
 . یلصملا سابل  طئارش  یقثولا ،  ةورع  دراد . تروص  شقن  هک  یمهرد  نتشاد  هارمه  - 12 دراد ؛ تروص  شقن  هک  رتشگنا  ندرک  تسد 

بلاطم هصالخ 

هس رد  الا  تسا ،  لطاب  شزامن  دناوخب ، زامن  سجن  ندب  اب  ادمع  صخـش  رگا  دشاب و  كاپ  رازگزامن  سابل  دننام  دیاب  مه  رازگزامن  ندب 
ساـبل ثحب  رد  هک  یطیارـش  اـب  دروم  هس  نیا  رد  هک  رارطـضا ؛ لاـح  رد  - 3 ؛  مهرد زا  رتـمک  نوخ  - 2 ؛  حورج حورق و  نوــخ  - 1: دروم

زا دعب  رگا  هدناوخ :  زامن  تسا و  سجن  شندـب  هتـسناد  یمن  رگا  اما  دـناوخ و  زامن  سجن  ندـب  اب  ناوت  یم  تسا ،  هدـش  هتفگ  رازگزامن 
زامن طسو  رد  رگا  اما  تسا و  لطاب  شزامن  دوب ، هدرک  شومارف  هتـسناد و  یم  ـالبق  رگا  اـما  تسا و  حیحـص  شزاـمن  ، دـیایب شداـی  زاـمن 

يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلاو  تشذگ .  احورشم  یلبق  شخب  رد  نآ  ثحابم  هک  دراد  یفلتخم  ياهتروص  تسا ،  سجن  شندب  ، دمهفب

 ( ششوپ و  یسانشهلبق ، یسانشتقو ،  ) زامن زا 59ماکحا  هحفص 56 
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اهتشون یپ 

ۀـضور باـتک  رد  یتاـیاور  هب  هنیمز  نیا  رد  ( 2 مالـسا .  رد  نز  شـشوپ  يدراهتـشا ،  يدـمحم  دـمحم  رتشیب ر.ك :  تاـعالطا  يارب  ( 1
. دوش هعجارم  ص 617 620 621  ج 7 ، نیقتملا ، 

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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