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دجسم ماکحا 

باتک تاصخشم 

1339 نیسحدمحم - ، هدازحالف ، هسانشرس : 
هدازحالف نیسحدمحم  دجسم / ماکحا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1379 لیلد ، مق : رشن :  تاصخشم 
ص 144 يرهاظ :  تاصخشم 

(1 یگدنز هقف و   : ) تسورف
لایر 52500-48-7007-964 کباش : 

. اپیف تاعالطا  ساسارب  یسیونتسرهف  تشاددای : 
سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
هیلمع هلاسر  اهدجسم --  عوضوم : 

اهخساپ اهشسرپ و  اهدجسم --  عوضوم : 
هیلمع هلاسر  يرفعج --  هقف  عوضوم : 

1379 35 فلا BP183/9/ف8 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/3422 ییوید :  يدنب  هدر 

م10427-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

باتک تسرهف 

همدقم
دجسم يرامعم 
دجسم جراخم 

دجسم مزاول 
دجسم رد  تدابع 

تعامج زامن 
دجسم تمرح  ظفح 

دجسم زا  يدابع  ریغ  هدافتسا 
دجسم ءایلوا 

( دجسم ریغ  ) يدابع نکاما 

همدقم

ملظ و ریوـک  رد  هک  تسادـخقلخ  ادـخ و  ياـههناخ  ، دـجاسم . تـسا نمؤـم  ياـهناسناطابترا  زکرم  ،و  هللا ناـسنا و  دـنویپ  هاـگیاپ  دجـسم 
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تبرغ ردیلـصا  نطو  زا  هدـنام  رود  ياهناسنا  . دوشیم بوسحميدـنمزآ  روج و  لـهج و  ناـفوط  ربارب  رد  مولظمتیرـشب  هانپرـستملظ 
دننکیمن . ادیپ  دجاسم  زارتابیز  ياهناخ  رتافص و  اب  ینابیاس  ، یگدنز

يرادـهگن ریمعت و  ، دجـسمنتخاس یبوبر . سدـق  ناتـسآ  يوس  هب  ناسنا  هناـیوجبرق  تکرح  تداـبع  تسا و  تداـبع  هاـگیاج  ، دـجاسم
رب یهلا و  فادـها  اـب  بساـنتم  دــیاب  هـمه  ، دــجاسمتفاظن تشادــهب و  یلاـم و  لـئاسم  تماـما و  تیریدــم و  ، دــجاسم رد  روـضح  ، نآ

دنویپياـههطقن نامـسآ و  نیمز و  طاـبترا  يرـسارس  هدرتسگهکبـش و  نیا  اـت  ، دـشاب مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  ياـهدومنهرساسا 
دوش . گنهامهنآ  زا  مالسا  راظتنا  اب  دجسم  شقن  درب و  شیپیهلا  یلاع  فادها  يوس  هب  ار  هعماج  نانمؤم 

لئاـسم هـلمج  زا  یگدـنز  نوگاـنوگداعبا  اـب  هـطبار  رد  یهلا  نیناوـق  ناـیب  فـشک و  رد  ، تماماخـیرات ردـص  زا  مالـسا  راوـگرزب  ياـهقف 
هتخاسنشور . ار  تما  هفیظو  ینید  عبانم  رب  هیکت  اب  هدرکناوارف و  شالت  ، دجسم

نیا رد  هک  هدوب  راوگرزب  ياهقف  یملعشهوژپ  داهتجا و  ياههزوح  زا  یکی  دـجاسم  نوگاـنوگلئاسم  هبتبـسن  ناـنمؤم  هفیظو  تخاـنش 
دناهتفگ . خساپ  یهقف  هلاسماهدص  هب  هنیمز 

لضاف مرتحم و  ردارب  زا  دنکیمساسحا  یبوخ  هب  ار  دجاسم  یهقف  ماکحا  اب  ییانـشآهب  نیملـسم  مومع  زاین  هک  « دجاسم نارمع  هسـسؤم  »
ماکحا ، هکدرک تساوخرد  ، دنراد شهوژپ  شـشوک و  هنیمز  نیا  ردتساهلاس  هک  هداز  حالف  نیـسح  دمحم  مالـسالا  ۀجح  بانجشالترپ 

هلمج زا  رـصاعم  راوگرزبعجارم  زا  یخرب  هرـس و  سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  ناهیقف  هوساياههاگدید  ساسا  رب  داعبا  همه  رد  ار  دجاسم 
تما راـیتخا  رد  نشور  هداـس و  یلکـش  هبو  دـننک  يروآدرگ  یلاـعت  هللا  ظـفح  ياهنماـخ  یمظعلا  هللا  تیآترـضح  يربـهر  مـظعم  ماـقم 

دنهدرارق . یمالسا 
تسا . هرس  سدق  ینیمخ  ماماترضح  ياوتف  اب  قباطم  هدش  هدروآ  ، تمالع نودبءاتفتسا  ای  هلاسم  تروص  هب  هتشون  نیا  رد  هچنآ 

تسا . هدش  صخشم  مانرکذ  اب  راوگرزب  عجارم  ریاس  ياوتف 
اعبط دریگیم و  رارق  نابز  یـسرافهعماج  رایتخا  رد  راب  نیلوا  يارب  تروص  نیا  هب  ، تسا دـجاسم  ماکحا  هرابرد  يرتفد  هک  رـضاح  هلاـسر 

تئیهو دجاسم  نایلوتم  ات  دوش  هدوزفا  هعومجم  نیا  هب  زیزعياهقف  ریاس  هاگدـید  هدـنیآ  رد  میراودـیما  . دوب دـهاوخنیتساک  مک و  نودـب 
انشآ رتشیب  رتهب و  شیوخ  راک  ورملق  یهقفماکحا  اب  « یهلا ياههناخ  » نیا نارازگتمدخ  رگیدو  يرادا  یگنهرف و  نالوؤسم  مرتحم و  يانما 

دنوش .
هدرک شـسرپ  ماظع  عجارم  زا  هکار  یتائاتفتـسا  هعومجم  هک  يروباشین  اضرمالغ  ياقآبانج  مالـسالا  ۀـجح  راوگرزب  ردارب  زا  ناـیاپ  رد 

مینکیم . رکشت  ، دنتشاذگنامرایتخا رد  دندوب 
مق  هیملع  هزوح 

دجاسم  نارمع  هسسؤم 
یتئارق  یقت 

يزاس  دجسم 
دجسم  نتخاس  باوث 

دراد . رایسب  یباوث  گرزب و  یشاداپو  تسا  دکؤم  تابحتسم  زا  ، دجسم نتخاس  -1
دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

توقای و رد و  ۀضف و  بهذ و  نمۀنیدم  ماع  فلا  نیعبرا  ةریسم  - هنم عارذ  لکب  لاق  وا  - هنم ربش  لکب  هللا  هاطعا  ایندلا  یف  ادجسم  ینب  نم  »
ؤلؤلو »... دجربز  درمز و 

زا يرهـش  ، دوشیم هدومیپ  لاسرازه  لهچ  هک  يرادقم  هب  - عارذ ره  : دومرف ای  - بجوره ربارب  رد  دنوادخ  ، دزاسب يدجـسم  ایند  رد  هک  ره  »
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( 1 ...« ) دنکیم اطع  وا  هب  ؤلؤل  دجربز و  درمز و  توقای و  رد و  هرقن و  الط و 
دجسم  ناونع  ققحت 

دجـسم ، دـناوخب زامن  نآ  ردیناـب  نذا  هب  رفن  کـی  لقادـح  دـنزاسب و  ندوب  دجـسم  تینهب  ( هللا یلا  ۀـبرق  ) تبرق دـصق  هب  ار  ینیمز  رگا  -2
( . 2  ) دوش تاعارم  نآ  هبتبسندجسم  ماکحا  دیاب  دوشیم و 

فقو هغیـص  دـیاب  هک  تسانآ  اـهقف  نیب  روهـشم  یلو  ، دـباییم قـقحت  دجـسم  ناوـنع  ، دـش هتفگ  لـبق  هلاـسم  رد  هچنآ  قباـطم  هچ  رگ  -3
دشابدجسم هکنآ  يارب  مدرک  فقو  دنوادخ  ياضر  ياربار  نامتخاس  ای  نیمز  نیا  ینعی  « هللا یلا  ۀبرق  ادجـسماهتفقو  :» دیوگب ینعی  ، دناوخب

( . 3)
( . 4  ) درادن یقرف  دوشیم  هتفگ  دجسم  يارب  هک  یماکحا  رد  نآ  ریغ  وهعیش  زا  معا  ، ناملسم ياههورگ  مامت  دجاسم  -4

رب ياهناشن  هن و  ای  هداد  رارق  دجسمءزج  دنادن  ای  ، هدادن رارق  دجسم  ءزج  ار  دجسم  راویدو  نحـص  فقـس و  ، فقاو هک  دنادب  ناسنا  رگا  -5
نیا هبتبـسن  ار  دجـسم  ماکحا  ، تسا بتحـسم  طایتحا  ، کشتروص رد  دنچ  ره  درادن . ار  دجـسم  ماکحا  ، دشابن تسادجـسم  ءزج  هکنیا 

( . 5  ) دننک تاعارم  زین  اهناکم 
دشابیم گرزب  ، لحم هک  نیا  هبهجوت  اب  هتفرگ ، رارق  ینوکـسم  ياههناخ  نیب  دشابیمهدازماما و  کی  هفوقوم  ءزج  هک  تسا  ینیمز  6-س:

دییامن . نایبهفوقوم  نیمز  نیا  رد  دجسم  يانب  هب  عجار  ار  ناترظن  ، تسا دجسم  دقاف  و 
( . 6  ) دوشیمن دجسم  تسا  فقو  رگا  ج-

فرصت و دروم  یلو  دشاب  مولعم  فقو  لصا  رگا  ؟و  هن ای  دراد  دجسم  مکح  ایآ  - الثم دجسميارب  - دشابن صخشم  فقو  لصا  رگا  7-س:
درک ؟ دیاب  هچ  دشابن  صخشمنآ  فرصم 

رد هکدراد  يروص  ، فرـصم ندوبن  مولعم  تروصرد  دوـشیمن و  بترتـم  دجـسم  مکح  دوـشنزرحم  فـقو  رد  تیدجـسم  ناوـنع  اـت  ج-
( . 7  ) تسا روکذم  .( (ج 2،ص 109،م 2 ریرحت

دجسم  نیمز 
نینچمه ،و  تسا يراج  نآرب  دراوم  یخرب  رد  دجـسم  ماـکحا  دوشیمن و  جراـخ  ندوبدجـسم  زا  نآ  نیمز  ، دوش ناریو  يدجـسم  رگا  -8

( . 8  ) دراد دجسم  ناونع  نانچمه  هدوبدجسم  هک  یناکم  دوش  بارخ  ، تسا نآ  رد  دجسم  هکيرهش  ای  اتسور  مامت  رگا 
نآ رد  دصق  نیمه  هب  دننک و  فقو  دجـسم  يارب  ار  ینیمز  رگا  نیا  ربانب  ، داد رارق  دجـسمناوتیم  زین  ار  نامتخاس  راوید و  نودب  نیمز  -9

( . 9  ) دنشاب هتخاسن  مه  نامتخاس  دشاب و  هدشن  یشک  راویددنچ  ره  ، دوش تاعارم  دیاب  نآ  ماکحا  تسا و  دجسم  ، دوش هدناوخ  زامن 
هجدوـب لـحم  نـیا  مدرمنوـچ  ، مدوـمن يرادـیرخ  يدجـسم  يارب  دـشابیم  عبرمرتـم  هـک 312  ار  ینیمز  هراوـق  کــی  بناــجنیا  10-س:

هزاجا ایآ  ، تسا کچوک  دجسم  يارب  نیمز  نیاهک  دننیبیم  دنزاسب  ار  دجسم  دنهاوخیم  مدرم  کمک  ابالاح  ، دنزاسب دنتسناوتن  ، دنتـشادن
اب یلو  هدشن  هدناوخهغیـص  نیمز ، دـیرخ  عقوم  رد  هتبلا  ؟ مییامن يرادـیرخيرتشیب  نیمز  لحم  نیمه  رد  میـشورفب و  ار  نیمز  نیاهک  تسا 

دجسميارب . هدش  يرادیرخ  لماک  هدیقع 
یقاب کلام  کلم  هب  هدیدرگن  فقو  لیوحت  وهدشن  فقو  ، دیرخ زا  دـعب  رگا  . تسین فقو  ردیفاک  دجـسم  يانب  دـصق  هب  نیمز  دـیرخ  ج-

( . 10  ) تسا کلام  اب  نآ  رایتخا  تسا و 
نم ، دناهتخاس هناخ  تاوم  نیمزرد  لحم  نامه  کیدزن  دـناهدرک و  اهر  ار  دوختنوکـسلحم  ، اتـسور نآ  یلاها  هک  ییاتـسور  رد  11-س:

درادنمه يررض  تسا و  هدامآ  دجسم  راوید  زا  یتمسق  هکيروطب  مدرک  انب  يدجسم  ، یلاها کمک  اب  تاوم  نیمزنامه  زا  هعطق  کی  رد 
سدقم عرـش  رظن  زا  ایآ  ، دننکیميریگولج دجـسم  ندـناسر  نایاپ  هب  زا  ، یـصخش ضرغای  دـصاقم و  يور  ، لحم نامه  زا  رگید  ياهدـع 

ریخ ؟ ای  دنیامن  يریگولجدنناوتیم  مالسا 
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یشک .) راصح  نیچ و  گنس  ) ریجحت اب  ، هدوبنیسک قح  قلعتم  هدوب و  تاوم  نیمز  رگا  ج-
(11  ) دوش تاعارم  دیاب  درادیتاررقم  هراب  نیا  رد  یمالسا  تلود  هچنانچنکال  ، دنرادن تمحازم  قح  نارگید  ، دجـسميارب ندش  هدامآ  و 

. 
یناسک يارب  ، دنوریم اجنآ  زا  سپس  ، دوشیم هماقا  زامن  نآ  رد  دجـسم  ناونع  هب  دوشیمنییعت و  دجـسم  يارب  نابایب  زا  يرادقم  12-س:

دراد ؟ دجسم  مکح  دتفیب  ناشرذگ  اجنآ  هب  رگا  دننادیمار  عوضوم  هک 
( . 12  ) دنکیمنادیپ دجسم  مکح  ، نآ رد  زامن  دجسميارب و  نابایب  زا  يرادقم  نییعت  درجم  هب  ج-

نینچ رگا  ؟و  ریخ اـیتسا  زیاـجایآ  دـنک ، اـنب  تاوما  روبق  يور  يدجـسم  تسا  فقو  هکنیملـسم  ناتـسربق  رد  یـصخش  هاـگ  ره  13-س:
تسا ؟ حیحص  نآ  ردزامن  ایآ  دش  انب  يدجسم 

دجسم ، نتخاسدرجم هب  ،و  تسا مارح  نیملسم  روبقشبن  ،و  تسین زیاج  تسا  ناتـسربق  فقونآ  نیمز  هک  ناتـسربق  رد  دجـسم  نتخاس  ج-
( . 13  ) درادن یعنام  نآ  ردندناوخ  زامن  یلو  ، دوشیمن

هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 
یگنهرف نکاما  بالط و  ینید  هسردـم  مامح ، لیبق  زا  یمومع  نکاما  ریاس  دجـسم و  ناوتیمیـضرا  تاحالـصا  نیمز  يور  اـیآ  14-س:

درک ؟ تسرد 
( . 14  ) دوشتیکلم هلماعم  تسامزال  تسا  هروکذم  یضارا  تیکلم  رب  ناریایمالسا  يروهمج  تلود  يانبم  نوچ  ج-

هتاکربتماد  ینارکنللضاف  هللاتیآ 
دجسم  طایح 

دجسم ماکحا  ایآ  ، دنناوخیم دجسمار  اهنآ  همه  ، فرع رد  تسا و  ورهار  نحص و  طایحياراد و  ، ناتسبش رب  هوالع  هک  يدجـسم  15-س:
تروـصهچ نحـص  نآ  فرط  کـی  رد  نآ  لاـثما  حارتسمنتخاـس و  ، دـشابن موـلعم  یناـب  دـصق  هک  یتروـص  رد  هناـیتسا و  راـب  اـهنآ  رب 

هن ؟ ایتسامزال  تیدجسم  مدع  رب  هنیرق  لیلد و  . دراد
تسین و تیدجـسم  هب  موکحم  ، دـشابنندوب دجـسم  رب  ( تمالع ، هناشن ) ياهراما رگا  ، هداد رارق  دجـسم  ءزج  ار  نحـص  هکنآ  رد  کش  اب  ج-

( . 15  ) دشابیمن مزال  ، مدع ربهراما 
هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 

مهاب ) ) هینیسح دجسم و 
هتفرگ لوپ  مدرم  زا  دجسم  مان  هب  الابهب  فک  زا  هینیسح و  مان  هب  فک  ات  نیمز  ریز  زا  یلحمرد  هک  دناسریم  راضحتسا  هب  امارتحا  16-س:

هینیسح ؟ ایتسا  دجسم  ، دراد یمکح  هچ  ، تسا هتخادرپ  دجسم  ثادحا  تهج  ، داهج ار  نآ  ردصرد  هدش و 65 
هینیسحزا و کی  ره  درادن و  لاکشا  هدیدرگ  فقوو  هدش  هتخاس  دجـسم  ناونع  هب  يرادقم  وهینیـسح  باسح  هب  يرادقم  ادتبا  زا  رگا  ج-

( . 16  ) دراد ار  دوخ  مکح  دجسم 
دجسم  لیدبت  رییغت و 

یتدم يارب  نآ  زا  ناوتیم  ایآ  ، دنناوخیمزامن نآ  رد  یناسک  ای  یسک  تردن  هب  دوشیمنتعامج و  هدافتسا  نآ  رد  هک  يدجسم  17-س:
دومن ؟ هدافتسا  ینواعت  هاگشورفناونع  هب 

( . 17  ) تسینزیاج هاگشورف  هب  دجسم  لیدبت  ج-
ماما ، ردـقیلاع عجرم  زا  هزاـجابسک  اـب  دـنراد  میمـصت  ریخ  دارفا  زا  یعمج  ، تسا هکورتمهک  دراد  ینیمز  ریز  هک  تسا  يدجـسم  18-س:

ریخ ؟ ای  دنهدیم  هزاجا  ماما  ایآ  ، دنیامن ۀعفنملا  ماع  هنسحلا  ضرق  قودنص  هب  لیدبتار  نیمز  ریز  نیا  ، هرس سدق  ینیمخ 
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( . 18  ) تسین زیاج  ج-
هریغ . جیسب و  يارب  قاتا  نتخاس  الثم  ، دومن انب  يرگید  نامتخاس  ناوتیم  ، دجسم ياربنامتخاس  زا  ریغ  دجسم  مابتشپ  رد  ایآ  19-س:

( . 19  ) تسین زیاج  ج-
هدـش بیرخت  هتـشذگ  تموکح  لامعهلیـسو  هب  ای  بارخ  ، هدوب نیملـسم  دجـسم  تدابعلحم و  شیپ  اـهنرق  زا  هک  يدجـسم  رگا  20-س:

ار نآ  دیاب  ای  ؟ تخاسهریغ هیکت و  ، هینیسح لثم  رگید  یبهذم  نیوانعاب  ای  ینکـس و  يارب  يرگید  نامتخاس  ، نآ لحم  ردناوتیم  ایآ  ، دشاب
رارق یهلا  هاگتدابع  ینید و  رگنـس  تروصهب  ، دـنرادن مه  يدجـسم  هک  لحم  هنکـس  يارب  دروآ و  رددجـسم  تروص  هب  لوا و  تلاـح  هب 

داد ؟
( . 20  ) تسین زیاج  نآ  ریغ  هب  دجسم  لیدبت  ج-

زا یـضعب  هک  دراد  رارق  دجـسميدادعت  دـش  دـهاوخ  ارجا  هیلقن  لئاسو  روبع  یتحار  ياربهک  ياهنابایخ  زا  یکی  هعـسوت  حرط  رد  21-س:
تسیچ ؟ دروم  نیا  رد  فیرش  رظن  ، دوشیم بارخ  نآ  زایتمسق  یضعب  الک و  اهنآ 

درک یشوپمشچ  دیشک و  تسد  تحلصم  نآ  زا  ناوتنهک  دشاب  راک  رد  یتحلصم  رگم  ، تسین زیاجنآ  زا  یئزج  ای  دجسم  ندرب  نیب  زا  ج-
( . 21)

هتاکربتماد  ياهنماخ  هللاتیآ 
هینیسح  هب  دجسم  لیدبت 

کی دجـسم  رانک  میـشورفب و  ارنآ  دوشیم  ایآ  ، تسین یبوخ  ياج  مه  شناکم  هدـشبارخ و  ابیرقت  هک  میراد  هینیـسح  کی  اـم  22-س:
اتدریگب رارق  هینیـسح  لخاد  دجـسم  طایح  زا  مه  رتم  کیتسا  دجـسم  لـصو  نوچ  دوشیم  رگا  ؟و  میزاـسب ون  زاياهینیـسحتسا  ینیمز 

میشاب ؟ هتشادیبوخ  هینیسح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرادازع  رد  میناوتب 
( . 22  ) تسین زیاج  دجسم  نداد  رارقهینیسح  ءزج  نینچمه  هینیسح و  شورف  ج-

دجسم  هب  هینیسح  رییغت 
يروآ عمج  لوپ  هینیـسح  مانهب  مه  نینمؤم  زا  ،و  دنزادرپیم ار  نآ  تمیق  ثلث  هدرکيرادـیرخ و  هینیـسح  نتخاس  مان  هب  ار  ینیمز  23-س:

دوشبدجـسم رگا  : دنتفگ ياهدع  ، دش مامت  همین  انب  هکنیمهو  دش  هتخاس  یبارحم  ، هلبق صیخـشت  رطاخ  هب  دشعورـش و  انب  نتخاس  ، دـننکیم
بحاـص دجـسم  ماـن  هب  ار  ضبقاذـل  ، مهاوخیمن ار  ( هدـنامیقابثلث ود  ) ملوپ هیقب  ، دوشبدجـسم رگا  : تفگ مه  نیمز  بحاـص  تسا و  رتـهب 

یلو دـنیامنیم  هدافتـسا  دجـسم  مان  هب  انبنیا  زا  رـضاح  لاح  رد  دـندومن و  مامت  دجـسم  مان  هب  ار  اـنبهیقب  دـندومن و  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا 
مینادب . ار  دوخ  فیلکت  ات  دییامرف  موقرم  تسادخمکح  هک  ار  هچنآ  ، دوشیم اعدتسا  ، تسا هدشن  فرط  ربزونه  فالتخا 

دعب رییغت  رگا  یلو  ، درادـن لاکـشا  دجـسمناونع  هب  نآ  رییغت  ، هدـشن لـصاح  فقو  ضبق  وهدـشن  ماـمت  رگا  هینیـسح  يارب  نیمز  فـقو  ج-
( . 23  ) درادن لاکشا  اجنآ  رد  زامن  هچرگا  ، دوشیمن دجسم  لحم  نآ  تسا و  لطاب  دشاب ، هدش  لصاح  هینیسح  فقو  تیمامتزا 

هزاجا اب  ار  نیمز  نآ  ، دجـسم يانماادعب  ، تسا هداد  رارق  نینمؤم  رایتخا  رد  هینیـسحتینهب  ینیمز  ، دجـسم بنج  رد  يریخ  صخـش  24-س:
ریخ ؟ ایتسا  يراج  نآ  رب  دجسم  ماکحا  ایآ  ، دناهداد رارق  دجسمءزج  ، نآ بحاص 

يراج نآرب  دجـسم  ماکحا  دوشیمن و  دجـسم  ، دشابهداد لیوحت  هینیـسح  دـصق  هب  هک  وحن  نیاهب  ول  هدـش و  مامت  ، هینیـسح فقو  رگا  ج-
( . 24  ) تسین

دجسم  مان  رییغت 
هک تسین  مولعم  هدشيراذگمان و  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  كرابم  مان  هب  تسا و  هدشهتخاس  لبق  لاستسیب  دودح  يدجـسم  25-س:

تسیچ ؟ عماج  دجسم  هب  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاصزا  دجسم  نیا  مان  رییغت  مکح  ، هن ای  هدش  رکذ  مه  فقو  هغیص  رد  مان  نیا 

دجسم www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


( . 25  ) درادن یعنام  دجسم  مان  رییغت  درجم  ج-
هتاکربتماد  ياهنماخ  هللاتیآ 

دجسم  يزاسزاب  بیرخت و 
یبسانم دجسم  اددجم  دننک و  بیرختدیامنیمن  ار  لحم  یلاها  يوفاکت  هک  يرقحم  دجسمدنراد  رظن  رد  اهاتسور  زا  یکی  یلاها  26-س:

مالعا ار  یعرشفیلکت  تسا  دنمشهاوخ  اذل  ، تسا نآ  بیرخت  ، هاراهنت روبزم  دجسم  هعسوت  يارب  هکنیا  هب  هجوت  اب  دنزاسبلحم  نامه  رد 
دیئامرف .

( . 26  ) درادن لاکشا  مدرم  جایتحا  تروصرد  ، هعسوت روظنم  هب  ندرک  بارخ  ج-
دجسم  ناتسبش  لحم  رییغت 

ینونک لحم  رد  ناتسبش  نتخاسیتاهج  هب  نوچ  دنهدب و  رییغت  یللع  هب  ار  ناشدجسم  یلعف  يانب  دنتفرگ  میمصت  ییاتـسور  یلاها  27-س:
دننک . هدافتسا  هطوحم  ناونعهب  یلبق  ناکم  زا  ناتسبش و  ار  رواجم  نیمز  دنزاجمایآ  ، تسا لکشم 

( . 27  ) تسا بترتمنآ  رب  دجسم  ماکحا  یلو  درادن  عنام  ج-
ار نآ  دنراد  میمـصت  نینمؤم  زا  یعمجتسا  هنهک  یمیدـق و  نامتخاس  تروص  هب  نوچ  ، نحـصو ناتـسبش  ياراد  تسا  يدجـسم  28-س:
زا لمع  نیا  دیآیمرد و  نحص  تروص  هب  ناتسبش  ناتسبش و  تروصهب  دجسم  نحـص  رامعم ، هشقن  قبط  یلو  دنیامن  انبدیدجت  بارخ و 

هن ؟ ای  درادلاکشا  تروص  نیا  رد  ، تسا دجسم  حالص  هب  ، دجسمییابیز يرامعم و  لوصا  رظن 
( . 28  ) تسین زیاج  نحص ، هب  دجسم  ناتسبش  لیدبت  ج-

هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 
دجسم  هعسوت  ریمعت و 

نکمم نآ  ریمعت  هـک  دوـشبارخ  يروـط  يدجــسم  رگا  تـسا و  بحتــسم  دــشابیمیبارخ  هـب  کــیدزن  هـک  يدجــسم  ریمعت  29-س:
رتگرزب دننک و  بارخ  مدرم  جایتحا  يارب  ، هدشنبارخ هک  ار  دجـسم  دنناوتیم  هکلب  دنزاسب  هرابود  دننکبارخ و  ار  نآ  دنناوتیم  ، دـشابن

( . 29  ) دنزاسب
ناتـسبات ناتـسمز و  رد  هعمجزامن  هماقا  تهج  دجـسم  طایح  نآلا  هدـش و  انب  میدـق  ردهک  تسا  یعماج  دجـسم  ام  ناتـسرهش  رد  30-س:

دراد ؟ یتروص  هچ  ندز  فقس  ، تسا مزال  مه  لمع  نیاو  تسین  تسد  رد  یعالطا  چیه  مه  فقاو  رظن  زا  انمض  ، دراد فقس  هب  جایتحا 
( . 30  ) درادن یعنام  ج-

ياهلیبق  دجسم 
دنچ ره  ، دـننک هدافتـسانآ  زا  دارفا  نامه  اهنت  هک  دـنک  فقو  یـصاخ  هورگ  ای  هلیبق  هفیاـط و  دجـسم  ناونع  هب  ار  یناـکم  فقاو  رگا  -31

دش دهاوخن  دجسم  یناکم  نینچ  بجاو  طایتحاربانب  یلو  دنزادرپب  دنوادخ  تدابع  هب  نآ  رد  دنناوتیماهنامه  اهنت  تسا و  حیحـص  فقو 
( . 31  ) تشاد دهاوخن  ار  دجاسم  ماکحاو 

يارب ار  دجسم  هک  ، دننکیم اعدادناهتـشاد  تکراشم  دجـسم  نیا  نتخاس  رد  هک  یناسکزا  ياهدع  هک  يدجـسم  رد  ندناوخ  زامن  32-س:
دراد ؟ یمکح  هچ  ، دناهتخاسناشدوخ هلیبق  دوخ و 

زا هدافتـساناناملسم  مامت  يارب  هکلب  ، درادن یـصاخدارفا  هلیبق و  موق و  هب  صاصتخا  دش  هتخاسدجـسم  ناونع  هب  هکنآ  زا  سپ  ، دجـسم ج-
( . 32  ) تسا زیاج  نآ 

هتاکربتماد  ياهنماخ  هللاتیآ 
دینک ] هعجارم  زین  « دجسم يرامعم  لصف 2« هب  ]

دجسم www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


اهتشونیپ :
،ص 152،م 18 . یلصملا ناکم  یف  ،ج 1، هلیسولا ریرحت  -1

،م 19 . نامه -2
نامه . -3

،ص 88،م 15 . تاساجنلا ماکحا  یف  ،ج 1، یقثولا ةورعلا  -4
،ص 89،م 16 . نامه -5

،ج 2،ص 356،ص 54 . تآاتفتسا -6
،ج 2،ص 342،س 18 . تآاتفتسا -7

،ص 75،م 63 . هتاوخا فقولا و  باتک  ،ج 2، هلیسولا ریرحت  -8
،ص 597،م 12 . یلصملا ناکم  یف  ، یقثولا ةورعلا  -9

،ج 2،ص 334،م 2 . تآاتفتسا -10
،ج 2،ص 338،س 9 . تآاتفتسا -11

،ص 339،س 13 . نامه -12
،ج 1،ص 132،ص 23 . لئاسملا عمجم  -13
،ج 1،ص 96،س 315 . لئاسملا عماج  -14

،ص 136،س 37 . لئاسملا عمجم  -15
تآاتفتسا ج 2،ص 336،س 5 . -16

،ج 2،ص 366،ص 78 . تآاتفتسا -17

،ج 2،ص 357،ص 55 . تآاتفتسا -18
،س 56 . نامه -19

،ص 365،س 77 . نامه -20
،ج 1،ص 124،س 414 . تائاتفتسالا ۀبوجا  -21

،ج 2،ص 371،س 93 . تآاتفتسا -22

،ج 2،ص 364،س 75 . تآاتفتسا -23
،س 74 . نامه -24

،ج 1،ص 125 س 419 . تآاتفتسالا ۀبوجا  -25
،ج 2،ص 368،س 84 . تآاتفتسا -26

،ص 369،س 85 . نامه -27
،ج 1،ص 141،س 55 . لئاسملا عمجم  -28

،م 911 . لئاسملا حیضوت  -29
،ج 2،ص 369،س 87 . تآاتفتسا -30

،ص 597،م 12 . یلصملا ناکم  یف  ،ج 1، یقثولا ةورعلا  -31
،ج 1،ص 119،س 401. تائاتفتسالا ۀبوجا  -32
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دجسم يرامعم 

دجسم  ینامتخاس  حلاصم 
راکب دجـسم  فقـسو  فک  راوید و  نتخاـس  رد  هک  نآ  دـننام  چـگ و  نامیـس و  وگنـس  رجآ و  زا  معا  ، دجـسم یناـمتخاس  حـلاصم  -33

ریغ ینییزت و  ياهرجآ  اهگنـس و  دننام  ، دوریم راکبدجـسم  راوید  ینوریبتمـس  رد  هچنآ  بجاو  طایتحاربانب  دـشاب و  كاپ  دـیاب  ، دوریم
( . 1  ) دشاب كاپ  دیاب  زیننآ 

نآ ریهطت  دوشیم و  دجسم  نامتخاسندش  سجن  ببس  هک  یتروص  رد  ، دجسم نتخاسرد  ناملسم  ریغ  يانب  رگراک و  نتفرگ  راک  هب  -34
( . 2  ) تسین زیاج  درادن ، ناکما 

رب ار  لحم  تساجن  دـیاب  ادـتبابجاو  طایتحا  ربانب  یلو  ، درادـن لاکـشا  هدوب  نآ  لاثماو  بالـضاف  هاچ  هک  یلحم  رد  دجـسم  نتخاـس  -35
( . 3  ) دننک رپ  كاپ  كاخ  اب  ای  دنزاسب  نیمز  ریز  نآ  ياجهب  دنراد و  رب  ار  سجن  ياهکاخ  الثم  ، دنزاسب دجسمسپس  هدرک و  فرط 

دیاب : دوش  بارخ  دجسم  رگا  تسا و  مارحدجسم  رگید  ياهزیچ  ،و  هرجنپ رد و  نتخورف  -36
دنرببراک . هب  دجسم  نامه  يزاسزاب  ریمعت و  رد  ار  اهنآ 

دوش . فرصم  رگید  دجسمرد  دیاب  ، دشابن هدافتسا  لباق  دجسم  نآ  رد  رگا 
رد هن  رگ  دجـسم و  ناـمه  ریمعت  ردتسا  نکمم  رگا  ار  نآ  لوپ  دنـشورفب و  ار  نآ  دـنناوتیم  ، دروـخن مه  رگید  ياهدجـسم  درد  هب  رگا 

( . 4  ) دننک فرص  رگید  دجسم 
( . 5  ) یفاضا ياهکاخ  رگم  ، تسین زیاج  دجسمزا  گیر  كاخ و  یتح  ، ینامتخاس حلاصم  ندرب  -37

رد دنراد  رظن  رد  یلاها  ، تسا هدشهبورخم  تنوکس و  دقاف  روکذم  ياتسور  دراد و  دوجوهنهک  يدجسم  ، راوجمه ياتـسور  کی  رد  -س:
هزاتدجـسم رد  دـنناسرب و  شورف  هب  ار  یلبق  دجـسم  حـلاصمریاس  اهبوچ و  هداد و  هعـسوت  ار  دجـسم  دـناهدومن  چوکهک  دـیدج  ياتـسور 

دیئامرف . موقرم  ار  باوج  درادن  یلاکشا  یعرش  رظنزا  رگا  دوشیم  اضاقت  اذل  ، دنیامن فرصم  ، ثادحا
( . 6  ) دراد لاکشا  ج-

ایتسا زیاج  ، یصخش لزنم  يارب  نآشورف  دیرخ و  ، دیایب هفاضا  هریغ  چگ و  رجآ و  لیبق  زاهنهک  ای  ون  - دجسم ریمعت  مزاول  زا  رگا  38-س:
هن ؟

فرــصمیب مـه  رگید  دجــسم  ردهچناـنچ  دوـش و  رگید  دجــسم  رد  فرــص  دــیاب  دــشاب  فرــصمیب  روکذــم  دجــسم  يارب  رگا  ج-
جاـیتحا ، دجـسم نآ  رگا  دـنیامنبدوب و  هدـش  هیهت  نآ  تهج  ، حـلاصم هک  يدجـسمنامه  فرـص  ار  نآ  هجو  دنـشورفبتسازیاج و  ، دـشاب

( . 7  ) دننک رگید  دجسم  رد  فرصدشاب  هتشادن 
هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 

دجسم  بارحم  هرانم و 
( . 8  ) تسا هورکم  دجسم  مابتشپ  زا  شیب  ( اههرانم ) اههتسدلگ ندرب  الاب  -39

( . 9  ) تسا هورکم  ، دجسم راوید  يارب  نوکلاب  هرگنک و  نتخاس  -40
( . 10  ) تساهورکم دجسم  يارب  یلخاد  بارحم  نتخاس  -41

دراد ؟ تروص  هچ  ، ندومنانب دیدجت  ، فقاو هزاجا  نودب  هدومن و  انب  ، فقاو البق  هک  يدجسم  بارحم  ندز  مهب  42-س:
( . 11  ) درادنلاکشا دوش  بوسحم  ، دجسم ریمعت  رگا  ج-

هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 
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دجسم  ياهنوتس 
نیب ياهراوید  اهنوتس و  دجسمنتخاس  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  اذل  ، دوشیم نارازگزامنفوفص  لاصتا  عنام  دجسم  ضیرع  ياهنوتس  یهاگ 

دشابن . فوفص  لاصتا  عنام  هک  ، دننک انبياهنوگ  هب  ار  اهناتسبش 
زا رگا  هکلب  ، دنک ادتقا  دناوتیمن  ، دشابنلصتم ماما  هب  رگید  مومام  هطساو  هب  پچ  ایتسارفرط  زا  رگا  ، هداتسیا نوتستشپ  هک  یسک  -43

ار رفن  کـی  وـل  لـبق و  فـص  نیموماـم  زا  یخرب  ، اـهنآ زا  مادــکچیهو  دــشاب  هتــشادن  لاـصتا  وـلج  زا  یلو  دــشاب  لــصتممه  فرط  ود 
( . 12  ) دراد لاکشا  شتعامج  ، دنیبن

دجسم  هناخوضو 
( . 13  ) دنزاسب دجسم  رد  رانک  رد  دجسمنوریب  ار  دجسم  هناختراهط  تسا  بحتسم  -44

ار اج  نآ  هکنآ  زا  لبق  نکال  ، هدوب نآ  نتخاس  ددـص  رد  هدرک و  يرادـیرخ  دجـسم  تینهب  یـصخش  ار  نآ  هک  تسا  ینیمز  هعطق  45-س:
ناـشدوخ جرخ  اـب  ، رگید رفن  دـنچ  وا  زا  دـعب  ، دـشموحرم دـیامن  نـیعم  ار  نآ  تلاوـت  ییوشتــسد و  ناتــسبشتمسق و  دـنک و  ناـمتخاس 

زاـمن یهاـگ  نیمزتمـسق ، نآ  رد  یناـب  هک  تهج  نیا  زا  رظن  دروم  ) دـنتخاسدوب ناتـسبش  يارب  یناـب  رظن  دروم  هک  نیمز  یلامـشتمسق 
دجـسم زونه  ، هدرکن مولعم  ار  ییوشتـسد  وتلاوت  تمـسق  هدش و  موحرم  نیمز  یناب  نوچ  )و  دوبهدرک راومه  ار  تمـسق  نآ  هدناوخیم و 
اـضاقت ، دنرـضاحدیامرف هزاجا  سدـقم  عرـش  هک  یتروص  هب  ، یحالـصا هنوگ  ره  يارب  دنتـسه و  یناـب  ثارو  یلاـح  رد  ، تساتلاوت دـقاف 

دوش . لحلکشم  هللا  ءاش  نا  هک  دییامرف  موقرم  تلاوت  ییوشتسدنتخاس و  دروم  رد  ار  كرابم  رظن  دوشیم 
فلاخم نامتخاس  هشقن  اب  دـننادب و  حالـصسدنهم  رامعم و  هک  يروط  ره  ، هدـشن هدـناوخنآ  رد  زامن  دجـسم  ناونع  هب  هک  یلحم  رد  ج-

( . 14  ) درادن یعنام  ییوشتسد  تلاوت و  نتخاس  ، دشابن
ییاضف  دجسم 

رد ای  ، تخاس دجـسم  ار  لزنمای  هزاغم  يالاب  ناوتیم  نیا  ربانب  ، داد رارق  دجـسم  ار  نآیناقوف  هقبط  ای  ناـمتخاس  ماـبتشپ  ، تسا زیاـج  -46
ات ، دنهد رارق  دجـسم  ار  نآ  نلاس  کیای  هقبط  کیتسا  رود  دجـسم  زا  هک  هقبط  دنچ  ياهنامتخاس  رد  تساجب  ) هقبطدنچ نامتخاس  کی 

( . 15  ) داد رارق  دجسم  ار  نآ  هقبط  کی  .(، دنشابن مورحم  دجسم  رد  زامن  باوث  زا  نآ  نانکاس 
ار موس  مود و  هقبط  دشاب و  دجسملوا  هقبط  نیمز و  ریز  هک  دنک  فقو  بیترت  نیا  هب  اردوخ  ینوکسم  هناخ  دهاوخیم  یـصخش  47-س:

تسا ؟ حیحص  یفقو  نینچ  ایآ  دوشنادنملاس  نیلولعم و  يرادهگن  زکرم  فرص  نآ  هراجالالام  دهدب و  هراجا 
بسح یلعفوقولا  دجسم و« ریغ  فقو  هب  ار  یضعبو  دجسم  فقو  هب  تاقبط  ضعب  صیصختو  تاقبط  نیبتسا  کیکفت  زاوج  ، رهاظ ج-

( . 16 « ) اهلها اهفقوی  ام 
هرسسدق  یکارا  هللاتیآ 

ینیمز  ریز  دجسم 
لاـثما هزاـغم و  هناـخ و  ، یناـقوف تاـقبط  هـک  یلاـح  رد  دــننک  فـقو  دجــسم  ناوـنعهب  ار  یناـمتخاس  نـیمز  ریز  هـقبط  تـسا  زیاــج  -48

( . 17  ) تسا فقو  عبات  هلاسمنیا  هداد و  رارق  دجسم  ار  اهقاتا  زا  یخرب  ، هقبط کیرد  ناوتیم  هکنانچمه  ، تساهنیا
رادبیش  دجسم 

يروط دشابن و  دایز  نآ  یبیشارسهک  یتروص  رد  ، دتـسیابتسا رتدنلب  هک  یفرط  ردتعامج  ماما  دشاب و  رادبیـش  دجـسم  نیمز  رگا  -49
( . 18  ) درادن یعنام  دنیوگب  حطسمنیمز  ، نآ هب  هک  دشاب 

درادن ياهظحالم  لباقبیـش  دعب  فص  اب  لبق  فص  تسا و  كدـنا  نیمز  بیـش  ودراد  دوجو  تعامج  زامن  رد  ددـعتم  فوفـص  50-س:
دایز فوفـص  هب  هجوت  اب  اهرادـقم  نیا  ، تسا رتنییاـپرتشیب  اـی  رتمک  اـی  - رتم مین  ، ماـما اـب  نیموماـم  ناـکمرخآ  يدـعب و  ياهفـص  رد  یلو 
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ریخ ؟ ای  دراد  لاکشازامن 
( . 19  ) درادن لاکشا  روکذم  ضرف  رد  ج-

دجسم  نییزت  یشاقن و 
( . 20  ) دنیامن تنیز  الط  هب  دیابن  ار  دجسم  بجاو  طایتحا  ربانب  -51

هورکم ، هتوب لگ و  لثم  ، درادن حورهک  ییاهزیچ  یشاقن  دننک و  شقن  دجـسم  رد  ار  ناویحو  ناسنا  تروص  دیابن  بجاو  طایتحا  ربانب  -52
( . 21  ) تسا

هن ؟ ای  دوشیم  مه  سکع  لماشعنم  نیا  ایآ  ، تسا هدش  عنم  بجاو  طایتحا  هب  دجسمرد  ریوصت  یشاقن و  ، بانج نآ  هلاسر  رد  53-س:
( . 22  ) تسین لماش  ج-

بـصن نارازگزاـمن  يوربورییاـهرتسوپ  اهـسکع و  ، دوشیم هماـقا  هعمج  زاـمن  هکییاـهناکم  اـی  دـجاسم و  زا  یـضعب  رد  هزورما  54-س:
دراد . لاکشا  اهناکم  نیارد  ندناوخ  زامن  ایآ  ، دوشیم

ياهلیـسو هب  ار  نآ  يور  هکنیا  هب  دوـشیم  عـفرتهارک  دراد و  تـهارک  نآ  ندوـب  رازگزاـمنلباقم  رد  دـنچ  ره  ، تـسا حیحـص  زاـمن  ج-
( . 23  ) دنناشوپب

روطچهکم ؟ سکع  زا  ریغ  ياهسکع  ؟و  ارچ ؟ هن ایتسامارح  هکم  سکع  رازگزامن  لباقم  رد  ایآ  55-س:
( . 24  ) تسا هورکم  دشابحور  يذ  ریوصت  رگا  تسین و  مارح  ج-

دینک ]. هعجارم  زین  « دجسممزاول لصف 4« »و  يزاس دجسم  لصف 1« هب  ]
اهتشونیپ :

،ص 86،م 9 . تاساجنلا ماکحا  یف  ،ج 1، یقثولا ةورعلا  و 2- - 1

،ص 599،م 1 . دجسملا ماکحا  ضعب  یف  ،ج 1، یقثولا ةورعلا  -3
،م 910 . لئاسملا حیضوت  -4

عبارلا . ، دجسملا ماکحا  ضعب  یف  لصف  ،ج 1، یقثولا ةورعلا  -5
،ج 2،ص 375،س 101 . تآاتفتسا -6

،ج 1،ص 143،س 64 . لئاسملا عمجم  -7
،م 896 . لئاسملا حیضوت  -8

،ص 600 . دجسم ماکحا  ضعب  یف  ،ج 1، یقثولا ةورعلا  و 10- - 9
،ج 1،ص 148،س 83 . لئاسملا عمجم  -11

،م 1414 . لئاسملا حیضوت  -12
نامه . -13

،ج 1،ص 140،س 52 . لئاسملا عمجم  -14
،ص 597،م 12 . یلصم ناکم  یف  ،ج 1، یقثولا ةورعلا  -15

،ص 149،س 26 . تآاتفتسا -16
،ص 597،م 12 . یلصملا ناکم  یف  ،ج 1، یقثولا ةورعلا  -17

،م 1415 . لئاسملا حیضوت  -18
،ج 1،284،س 500 . تآاتفتسا -19
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،م 908 . لئاسملا حیضوت  و 21- - 20
،ج 1،ص 150،س 79 . تآاتفتسا -22

،س 80 . نامه -23

،س 81. نامه -24

دجسم جراخم 

تافوقوم

فرصم مداخ  ترجا  شرف و  ، رون ، ریمعت رد  نآ  عفانم  ، دنشاب هدرکن  صخشم  نآ  ياربیفرـصم  دننک و  فقو  دجـسم  رب  ار  يزیچ  رگا  -56
( . 1  ) دوشیم هداد  دجسم  تعامج  ماما  هب  دمآ  هفاضايزیچ  رگا  دوشیم و 

دجـسم نامه  هب  ار  هفوقوم  نیمززا  يرادـقم  میناوتیم  یعرـش  یلوتم  رظن  اب  ایآ  ، تسانآ هب  لصتم  هک  دجـسم  فقو  تسا  ینیمز  57-س:
میهدرارق ؟ نآ  وزج  هفاضا و 

( . 2  ) تسین زیاج  دجسمهب  نآ  ندرک  هفاضا  ، دوش دجسم  فرصنآ  دئاوع  دیاب  هک  تسا  دجسم  فقو  رگا  ج-
دوش . هدافتساهناخباتک  ای  ییوشتسد و  يارب  نیمز  نامه  زا  يرادقمتسا  زیاج  یلوتم  رظن  اب  ایآ  زاوج  مدع  ضرف  رب 

( . 3  ) دراد ار  لبق  هلاسم  مکح  ج-
رد دوشیم  ایآ  ، تسا هدـیدرگفقو  دجـسم  يارب  رتم  تحاـسم 1200  هب  ینیمز  يرتم  هلصاف 8 هب  ، کچوک دجـسم  کی  رانک  رد  58-س:

هن ؟ ای  درک  تسرد  دجسم  هنیزه  يارب  هزاغم  دنچو  لیصحت  يارب  یتارجح  هناخوضو و  مداخ و  لزنم  وینارنخس  نلاس  نیمز  نیا 
هکنآ رگم  ، تسین زیاج  هروبزم  تافرـصت  دوش ، دجـسمتاجایتحا  فرـص  نآ  دئاوع  زا  هک  هدشفقو  ، نیمز رگا  . تسا فقو  هوحن  عبات  ج-

( . 4  ) دننکهراجا هروبزم  تافرصت  يارب  یعرش  یلوتم  زا  فقو  دیدحالص  اب  ار  نیمز 
دجـسم تعامج  ماما  صخـش  ياربتافوقوم  نیا  هک  تسین  نشور  مینادیمن و  اـما  ، دـشابیمیتافوقوم ياراد  هک  تسا  يدجـسم  59-س:

ایآ ، دشاب هتـشادن  يدوبمک  رظن  نیا  زا  دجـسم  دننک و  نیماتار  دجـسم  جراخم  مدرم  هک  یتروص  رد  ؟ دجـسم جراخميارب  هک  نیا  ایتسا 
دیامن ؟ فرصمو  هدرک  هدافتسا  هفوقوم  نیا  زا  دناوتیم  تعامج  ماما 

دریگبدـناوتیمن ، دـشاب مه  تعامج  ماما  لماشهک  هدـش  يزیچ  رب  فقو  ای  هدـشتعامج  ماـماصوصخ  رب  فقو  هک  تسین  مولعم  رگا  ج-
( . 5)

تسا ؟ حیحص  ایآ  ، دنک تنوکس  نآ  رد  دوخ  رمعلا  مادام  هک  هدرک  طرش  فقو  نمضرد  ، دجسم يارب  هدرک  فقو  ار  یلزنم  60-س:
ماکحا نوچ  ، درادن عنام  روکذم  تدم  رد  دجـسم  ماکحابترت  مدع  درادن و  یعنام  دوش  جراخلهج  زا  ات  دنک  رکذ  نیعم  تدـم  رگا  ج-

( . 6  ) دشابن ( تعفنم نتفر  نیب  زا  ) هعفنملا بولسمهک  تسا  يدجسم  هب  طوبرم 
هرسسدق  یکارا  هللاتیآ 

تسا و فرصملا  رذعتم  ایآ  دوشبدجسم  فرص  شعفانم  هک  تسه  دجـسم  يارب  تافوقومو  هدش  عقاو  نابایخ  رد  هدوب  يدجـسم  61-س:
دوش ؟ فرصم  دیاب  برقالاف  برقا  ياجرد  ار  هفوقوم  عفانم 

(7  ) دوشفرص « برقالاف برقالا  » باب زا  ، رتکیدزندجسم رد  دیاب  هک  دراد  ار  فرصملا  رذعتممکح  دجـسم  هداعا  ناکما  مدع  ضرف  اب  ج-
. 

هرسسدق  یکارا  هللاتیآ 
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لوا دجـسم  . دـناهتخاس يدیدجدجـسم  دـناهدرک و  ناکم  لقن  يرتمولیک  ود  هب  نآ  یلاـها  هدـش و  بارخ  هلزلز  رثا  رد  يدجـسم  62-س:
درک ؟ هدافتساناوتیم  رگید  دجسم  رد  ایآ  ، دوش شتاریمعت  فرصدیاب  هک  دراد  یتافوقوم 

نآ رد  ارتعامج  هماـقا  يرادازع و  تاـسلج  بساـنمعقاوم  ضعب  رد  دـننک و  تمرم  ریمعتار و  هبورخم  دجـسم  ناـمه  هک  تسا  مزـال  ج-
( . 8  ) دوشنكورتم دجسم  ات  دننک  اپرب  دجسم 

دجسم  تافوقوم  هراجا 
اهافش یعرش  یلوتم  زا  یـصخش  ، هدشجراخ عافتنا  زا  هدنام و  هبورخم  يدامتم  ياهلاس  هدوبحارتسم  البق  ، ياهبورخم هفوقوم  نیمز  63-س:
اهافـش نآ  یلوتم  دزاسیم و  هزاغم  دـنچ  دوخ  جرخ  هب  ار  نآیناقوف  هتخاـس و  هناـخوضو  حارتسم و  ار  نآ  نییاـپ  هقبطو  دریگیم  هزاـجا 

ای ؟ دـییامن فقو  نم  رظن  قبط  ارنایعا  : دـیوگب دـناوتیم  یلوتم  اـیآ  ؟و  دراد ضارتعا  قحرگید  یـسک  اـیآ  ؟ هدومن نآ  رب  بیغرت  قیوشت و 
دهدب ؟ دیاب  ار  هفوقوم  هبورخم  نیمز  هیارک  طقف  تساهدنزاس و  کلم  نایعا 

تروص هچ  هتفرگ  هدنزاسهک  یلفقرس  هجو  هبتبسن  دیامن  فقو  هب  راذگاو  هدنزاسهک  دزادرپب  ار  نآ  ینایعا  جراخم  دوش  ادیپ  یسک  رگا 
دراد ؟

بحاص ، دزادرپب ار  نیمز  هراـجا  دـنک و  ناـمتخاسشدوخ  يارب  صخـش  هک  هداد  هراـجا  فقوحالـص  تاـعارم  اـب  یعرـش  یلوتم  رگا  ج-
( . 9  ) هبورخم هن  ، دوشیم هظحالمتسا  نآ  يور  نامتخاس  هک  یلاح  رد  نیمز  وتسا  نماض  ار  نیمز  هراجا  ، نامتخاس

دجـسم هکنیا  هب  هجوت  اب  . مرادندجـسم نیا  فقو  تیفیک  زا  یعالطا  متـسه و  تعاـمجماما  دـجاسم  زا  یکی  رد  هک  تسا  یتدـم  64-س:
دجـسم ناـش  رد  هک  يراـک  يارب  ار  دجـسم  نیمزریز  تـسا  زیاـج  اـیآ  دراد ، یناوارف  تالکـشم  دوـخ  جراـخم  نیماـت  ثـیح  زا  روکذـم 

داد ؟ هراجادشاب 
( . 10  ) درادن لاکشا  دشابندجسم ، زاین  دروم  تاقلعتم  زا  یئزج  دشابهتشادن و  دجسم  ناونع  نیمز  ریز  رگا  ج-

هتاکربتماد  ياهنماخ  هللاتیآ 
دجسم  رد  تاکز  فرص 

يارب ای  ، دـسریم ناناملـسم  مومعهب  شعفن  ای  دراد  ینید  یمومع  تعفنم  هک  يراک  ینعی  ، تسا « هللا لـیبس  » تاـکز فراـصم  زا  یکی  -65
جرخدجـسم رد  ناوتیم  ار  لاوما  تاکز  سپ  ، تسا دجـسميرورض  جراخم  ریاس  ریمعت و  تخاس و  اهنآ  هلمج  زاهک  ، تسا دـیفم  مالـسا 

( . 11  ) درک
رد ؟و  ریخ ایتسا  زیاج  لمع  نیا  ایآ  ، هدش هتخاس  دجسم  هناخباتک  ناونع  هب  یقاتا  ، تاکزلوپ اب  ، دجسم کی  نحص  زا  یتمسق  رد  66-س:

دنزاس ؟ لدبم  نحص  هب  هدومن و  بارخ  ار  نآ  تسا  مزالایآ  زاوج  مدع  تروص 
هب مزلم  تسا و  « هیلع بجتنم  » همذ رب  فلتم و  رب  نامض  بجوم  ایتسا  يزجمایآ  ؟ دراد یتروص  هچ  تاکز  رد  فرـصت  تروص  ره  رد  و 

دشابیم ؟ ءادا 
لمعتروص نیا  ریغ  رد  ، تسین نماض  درادنلاکـشا و  ، تسا هدـشن  بوسحم  فقو  رییغت  وهدوبن  دجـسم  رگا  هناخباتک  نتخاـس  لـحم  ج-

نآ ردهک  ار  تاکز  لوپ  دـیامن و  غیرفت  ناـمتخاس  نآزا  ار  لـحم  دـیاب  هدـش  روبزم  لـمع  يدـصتمهک  یـسک  تسا و  هدوبن  زیاـج  روبزم 
( . 12  ) تسا نماض  هدرک  فرص  نامتخاس 

درکنآ ؟ فرص  دوشیم  هرطف  تاکز  زا  ایآ  ، دراد یلک  تاریمعتهب  مربم  زاین  هک  تسا  يدجسم  67-س:
( . 13  ) درادن یعنام  زین  نآ  دننام  دجسم و  رد  یلو  دنناسر  لحم  يارقف  فرصم  هب  ار  هرطف  تسا  رتهب  ج-

هتاکربتماد  ینارکنللضاف  هللاتیآ 
نامتخاس رد  فرـص  دـناوتیم  نیقحتـسمفانصا  تیاعر  نودـب  ار  دوخ  لام  تاکز  رادـقمهچ  ات  تاکز  ءارقف  دوجو  تروص  رد  68-س:
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دیامن ؟ لحمرد  ، دجسم
دجسم فرصيرادقم  دهدب و  ءارقف  هب  يرادقم  هک  تسانآ  رتهب  نکال  ، دنک دجسم  فرص  دناوتیممه  ار  تاکز  مامت  ، ءارقف ندوب  اب  ج-

( . 14  ) دیامن
هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 

دجسم  رد  سمخ  فرص 
ثحبلئاسملا حیضوت  رد  دوشیم  هداد  سمخ  وا  هب  هک  يدیس  طیارـش  ) طیارـش يارادریقف  تاداس  هب  دیاب  لاوما  سمخ  فصن  نوچ  -69

طیارـشلا عماج  دهتجم  هب  دیابتبیغ  نامز  رد  ، تسا ( جـع ) نامزماما مهـس  هک  نآ  رگید  فصن  دوش و  هداد  تسا ). هدـمآ  سمخ  فرـصم 
جرخ هزاجا  نودـب  یـسک  رگاو  درک  جرخ  دجـسم  رد  ناوتیمن  طیارـشلا  عماـج  دـهتجمهزاجا  نودـب  ار  لاـم  سمخ  نیا  رباـنب  ، دوش هداد 

( . 15  ) دنکیمن سمختخادرپ  زا  تیافک  ، دنک
یمدرم  ياهکمک 

ریخ ؟ ای  مینکب  کمک  میناوتیماهینس  ياهدجسم  ءانب  رد  ایآ  70-س:
( . 16  ) دینککمک دیناوتیم  دجسم  ءانب  رد  یلب  ج-

هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 
صخش ، صخش نآ  عورشزا  لبق  منک و  دیفس  ار  دجـسم  الثم  متـشاد  یلوپ  هاگره  هکدشاب  هدرک  رذن  يدجـسم  يارب  یـسک  رگا  71-س:

ریخ ؟ ای  دناسرب  هریغ  ولیز و  تهج  دجسم  نامه  رديرگید  فرصم  هب  ار  لوپ  نآ  دوشیم  ایآ  ، درک دیفسار  دجسم  دمآ و  يرگید 
تاهج ولیزفرص و  هدرک  رذن  هک  ار  یغلبم  اعربت  دهاوخبرگا  تسین و  بجاو  وا  رب  يزیچ  هدشیفتنم  رذن  عوضوم  روکذم  ضرف  رد  ج-

( . 17  ) تسا روجامو  راتخم  دیامن  دجسم  رگید 
هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 

اب دـناوتیم  ایآ  دـشابیم  يدجـسمای  هینیـسح  ای  ماما  مرح  ناـمتخاس  يارب  تاـناعا  عمجقودنـص  لوئـسم  يدـصتم و  هک  یـسک  72-س:
ماماكرابم مهس  هوجو  هک  یـسک  نینچمه  دنک و  شورفو  دیرخ  دص  رد  دص  حبر  نانیمطا  اب  دناهتخیر  قودنـصرد  نینمؤم  هک  یهوجو 

هن ؟ ای  دنک  تراجت  لوپ  اب  دناوتیم  لام  لصاظفح  دوس و  هب  نانیمطا  اب  هدش  عمج  وا  دزن  مالسلا  هیلع 
رد .و  تسینیفاک ییاهنت  هب  اضر  هب  ملع  رگا  یلو  ، درادنیعنام ، دشاب تالماعم  وحن  نیا  لماشقودنـص  لوئـسم  هب  نینمؤم  تلاکو  رگا  ج-

( . 18  ) درادن یعنام  دشابتحلصمهب  دهدب و  هزاجا  دنادب و  حالص  دهتجم  رگا  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  مهس  دروم 
هرسسدق  یکارا  هللاتیآ 

داد و نارنخس  ایتعامج  ماما  هب  ارنآ  دوشیم  ایآ  ، دنکیم عمج  دجسم  يارب  کمک  ناونعهب  لوپ  ، زامن ود  نایم  يدجـسم  مداخ  73-س:
درک ؟ فرصمرگید  تاهج  رد  ای 

( . 19  ) درادنیعنام دشاب  دجسم  هب  طوبرم  جراخمهب  کمک  ناگدنهد  لوپ  دوصقم  رگا  ج-
هتاکربتماد  ینارکنللضاف  هللاتیآ 

دوش ]. هعجارم  زین  « دجسم مزاول  لصف 4« هب  ]
اهتشونیپ :

،ص 74،م 56 . فقولا باتک  ،ج 2، هلیسولا ریرحت  -1
،ص 359،س 61 . نامه و 2- - 3

،ج 2،ص 358،س 58 . تآاتفتسا -4
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،ج 2،ص 350 س 39 . تآاتفتسا -5
،ص 147،س 19 . تآاتفتسا -6

،ص 149،س 25 . نامه -7
،ج 1،ص 87،س 273 . لئاسملا عماج  -8

،ج 2،ص 376،س 103 . تآاتفتسا -9
،ج 1،ص 128،س 427 . تائاتفتسالا ۀبوجا  -10

متفه . ،م 1925، لئاسملا حیضوت  -11
،ج 1،ص 344،س 15 . تآاتفتسا -12

،ج 1،ص 88،س 280 . لئاسملا عماج  -13
،ج 1،ص 147،س 77 . لئاسملا عمجم  -14

،م 1834 . لئاسملا حیضوت  -15
،ج 1،ص 157،س 117 . لئاسملا عمجم  -16
،ج 2،ص 326،س 927 . لئاسملا عمجم  -17

،ص 527،س 21 . تآاتفتسا -18
،ج 1،ص 91،س 292. لئاسملا عماج  -19

دجسم مزاول 

دجسم مزاول  ندرب  نوریب 

دجـسم نیا  رد  اهنآ  هب  یجایتحارگید  اهیراخب ، ضیوعت  اب  العف  دـناهدومن و  دجـسم  فقوـالبق  ار  زوس  بوچ  يراـخب  ددـع  دـنچ  74-س:
ناـشیا هک  دـش  تروـشم  دروـم  نیا  رد  رهـش  دجـسمتعامج  ماـما  اـب  ، دراد يراـخب  هب  مربـم  جاـیتحا  اتـسور  کـیرد  يدجـسم  تـسین و 

روضح زا  اذل  درادن ، یعنام  دنداد  هزاجا  ماما  ترـضح  رگا  دیـسیونب  ماماروضح  هب  ياهمان  : دندومرف ماما  دـنهدب  ار  اهنآ  زا  هدافتـساهزاجا 
جایتحا هدشفقو  نآ  يارب  يراخب  هک  يدجسم  رگا  ج- دییامرف . نایب  زاوج  مدع  ای  زاوج  ردار  كرابم  رظن  دوشیم  اضاقت  ماما  ترـضح 

( . 1  ) دنیامن هدافتسانآ  زا  رگید  دجسم  رد  یعرش ، يدصتمرظن  اب  دنناوتیم  ، درادن
دجسم زامنشیپ  هدافتسا  ای  یسورعو و  هحتاف  یـصخش  هدافتـسا  تهج  شرف  وگدنلب و  ، رلوک لیبق  زا  ، دجـسم مزاول  تسا  زیاج  ایآ  75-س:

دوشجراخ ؟ دجسم  زا 
( . 2  ) تسین زیاجدجسم  زا  ندرب  نوریب  ، هدش فقو  دجسم  ردهدافتسا  يارب  رگا  تسا  فقو  تیفیک  عبات  ج-

تسا ؟ زیاج  لصتم  دیدجدجسم  رد  میدق  دجسم  شرف  ندرب  ایآ  76-س:
( . 3  ) تسا زیاجتسا  بوسحم  میدق  دجسم  ءزج  رگا  ج-

يرادـیرخ دجـسم  مان  هب  سانجانآ  دـنهدیم و  تسا  دجـسم  جایتحا  دروم  هک  یـسانجاندیرخ  يارب  یلوپ  ریخ  دارفا  زا  ياهدـع  77-س:
دومنهدافتسا ؟ ریخ  ياهراک  يارب  دجسم  زا  جراخ  رد  اهنآزا  ناوتیم  ایآ  ، دوشیم

( . 4  ) دوش هدافتسانآ  زا  دجسم  نآ  صوصخ  رد  دناهدادروبزم  دجسم  صوصخ  يارب  رگا  ج-
ياهشرف العف  ، تسین دجسم  زا  ندرکجراخ  هزاجا  تسا و  دجسم  فقو  هدش  هتشون  شاهیـشاحرد  هک  تسا  ییاهمیلگ  دجـسم  رد  78-س:
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دناهدومن و شرفتسا  دجسم  طایح  رد  هک  ار  دجسم  نامه  تارجحو  هتـشادرب  ار  اهمیلگ  هدومن و  شرف  هدروآ و  دجـسمنآ  يارب  یتمیق 
ریخ ؟ ای  دراد  یلاکشا  ایآ  . دنتسهنکاس اهنآ  رد  هینید  مولع  بالط 

( . 5  ) دنربن رگید  ياج  هب  دننک و  نهپ  ، دجسم دوخ  شرف  ریز  ار  دجسم  میلگ  لاؤس  ضرف  رد  ج-
هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 

دجسم  مزاول  شورف 
نآ يارب  لام  هک  ار  ياهدافتسادنناوتن  هک  دوش  بارخ  يروط  هب  رگا  یلو  ، تسا لطابهدش  دجـسم  فقو  هک  ییاهزیچ  شورف  دیرخ و  -79

نکممهک یتروص  رد  درادن و  لاکـشا  نآ  شورف  ، دنناوخبزامن نآ  يور  دنناوتن  هک  دوش  هراپ  دجـسم  شرف  الثم  ، دنربب نآ  زا  هدـش  فقو 
( . 6  ) دشابرتکیدزن هدننک  فقو  دوصقم  هب  هک  دنناسرب  یفرصمهب  دجسم  نامه  رد  ار  نآ  لوپ  دیاب  دشاب 

دراد ؟ تروص  هچ  ، نسحا هبدجاسم  رد  هدش  فقو  بتک  نآرق و  لیدبت  80-س:
( . 7  ) تسین زیاج  نآ  لیدبت  وشورف  تسا  هدافتسا  لباق  هک  یعقوم  ات  ج-

یلوتم ایآ  ، دشاب جایتحا  رب  دیاز  هچنانچیکبلعن  ناکتـسا و  ، غارچ ، هکنپ دـننام  ، دوشیم هدادرذـن  ناونع  هب  دجـسم  هب  هک  ییاهزیچ  81-س:
دناسرب ؟ دجسم  مزال  ياههنیزه  ریاس  هب  دشورفبار و  هدایز  دناوتیم 

( . 8  ) درادن یعنام  دشابندجاسم  ریاس  زاین  دروم  هک  یتروص  رد  ج-
هتاکربتماد  ینارکنللضاف  هللاتیآ 

شرف نآ  ياج  هب  تخورف و  ار  نآدوشیم  ایآ  ، دریگیمن رارق  هدافتسا  دروم  نونکا  هدرکدجـسم و  فقو  يدرف  ار  یلاغذ  روامـس  82-س:
درک ؟ هیهت 

نآ لثم  يزاگروامس و  هب  لیدبت  ار  نآ  تسین  نینچ  رگاو  دوش  هداد  اجنآ  هب  دشاب  هتـشاد  يروامـسنینچ  هب  زاین  يرگید  دجـسم  رگا  ج-
( . 9  ) دننکدجسم هناخرادبآ  رد  فرص  ار  نآ  لوپ  زاینمدع  تروص  رد  دننک و 

هتاکربتماد  ینارکنللضاف  هللاتیآ 
ایآ ، دراد دوجو  اهنآ  ندش  دسافلامتحا  مایا  تشذگ  رثا  رد  دـیآیم و  دایز  هریغ  دـجاسمرد و  هک  ار  ياچ  دـنق و  دـننام  یـسانجا  83-س:

دربرگید ؟ دجسم  هب  دیاب  ای  ، درک دجسم  نامه  جرخ  ار  نآلوپ  تخورف و  ناوتیم 
( . 10  ) دراد مدقت  رما  نیا  دننک  هدافتسا  رگید  تقورد  ای  دجاسم و  رد  نآ  نیع  زا  دوشب  رگا  ج-

هتاکربتماد  ینارکنللضاف  هللاتیآ 
هدش  بیرخت  دجسم  مزاول 

نآ زا  هدافتـسا  ایآ  ، هدنام یقاب  ناتـسبشياهگنس  زا  يرادقم  هدش  يزاسون  بیرخت و  دوبهدافتـسا  لباق  ریغ  هک  یمیدـق  يدجـسم  84-س:
دشابیم ؟ دجسم  ناتسبش  نامتخاس و  لصا  زا  یفاضاياهگنس  اریز  ؟ ریخ ایتسا  زیاج  ییوشتسد  تلاوتتهج و  اهگنس 

يرگیددجسم هچنانچ  دوش و  نآ  فرص  دنشاب ، هتشاد  گنس  هب  زاین  هک  دشاب  نآ  ریغ  ای  لحمرد  يرگید  دجسم  رگا  لاؤس  ضرف  رد  ج-
( . 11  ) تسین حیحص  ییوشتسد  تلاوترد و  نآ  فرص  دینک و  دجسم  دوخ  فرص  ارنآ  لوپ  دیشورفب و  ار  اهگنس  ، دشابن

هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 
دجسم  زا  رهم  نآرق و  ندروآ 

لزنم و رد  هچ  دناوخب  زامن  نآ  اب  یتدمو  دربب  ار  دجسم  رهم  یسک  رگا  الثم  ؟ هن ای  درب  ناوتیمرگید  دجسم  هب  ار  دجـسم  رهم  ایآ  85-س:
دراد ؟ تروص  هچ  وا  زامن  ایآ  رگیددجسم  رد  هچ 

( 12  ) تسین دجسم  نآصوصخم  هک  دنک  نیقی  هکنآ  رگم  ، دنادرگربلوا ياج  هب  دیاب  تسین و  زیاج  ج-
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هرسسدق  یکارا  هللاتیآ 
تسا عیاش  ، تسا هدشن  هتشون  رگید  یـضعب  رب  یلو  ، تسا فقو  هک  هدش  هتـشون  یـضعب  رب  ، تسا مارحلا  دجـسم  رد  هک  ییاهنآرق  86-س:

دییامرفب ، تسا هدـش  انایحا  يراک  نینچ  دـنرادربتسا و  زیاج  ، درادـن دـشاب  ندوب  فقو  مهفم  هک  رگید  ترابع  اـی  وفقو  هملک  هک  اـهنآ 
هن ؟ ایتسا  زیاج 

( . 13  ) دوش هدنادرگربدیاب  تسین و  زیاج  ، دنریگب طبریذيدصتم  زا  هکنیا  نودب  اهنآ  نتشادرب  ج-
دجسم  يوگدنلب  زا  هدافتسا 

ای یکدوک  ، تاقوا یضعب  ، دوشیمهدافتـسا نآ  زا  يراوگوس  سلاجم  ناذا و  عقوم  رد  هکتسا  وگدنلب  هاگتـسد  کی  ... دجـسم رد  87-س:
تسیچ ؟ شمکح  ، مییامن غالبا  رهش  یلاها  هب  ، وگدنلبهلیسو هب  هک  دننکیم  شهاوخ  ام  زا  دوشیم  دوقفم  ، صاخشا زا  یلوپ 

( . 14  ) درادن لاکشا  ، دنهدب ار  نآ  قربلوپ  دنربن و  جراخ  هب  ار  وگدنلب  رگا  ج-
هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 

دجسم  قرب  زا  هدافتسا 
درک ؟ هدافتسا  نآ  قرب  زا  یصخش  طبض  يارب  ناوتیمایآ  ، دشاب رارقرب  هضور  دجسم  رد  رگا  88-س:

( . 15  ) دنهدب ار  هدش  فرصمقرب  لوپ  هکنآ  رگم  ، تسین زیاج  ج-
هتاکربتماد  ینارکنللضاف  هللاتیآ 

دجسم  تخرد  ياههویم 
قوقح دزم و  یسک  زا  منکیمتمدخ و  ادخ  ياضر  يارب  دجسم  نیا  رد  لاس  ود  یستدم و  هک  متسه  يدجسم  مداخ  بناجنیا  89-س:

هوـیم و زا  تسا  زیاـج  اـیآ  ، مدروآ راـب  مدوـمن و  سرغهوـیم  تخرد  هملق و  تخرد  يرادـقم  دجـسم  نـیا  طاـیحرد  ، مریگیمن هـتفرگن و 
تسین ؟ زیاج  ای  دننک  هدافتسا  بناجنیا  هداوناخ  ، اهنآبوچ

( . 16  ) دینک هدافتسا  دیناوتیم  تسامشدوخ و  زا  نآ  هویم  ، دیاهدومنن فقو  دیاهدرکسرغ و  ناتدوخ  لام  زا  ار  ناتخرد  رگا  ج-
اهتشونیپ :

،ج 2،ص 386،س 125 . تآاتفتسا -1
،ص 344،س 25 . نامه -2
،ص 345،س 27 . نامه -3
،ص 345،س 28 . نامه -4

،ج 1،ص 146،س 74 . لئاسملا عمجم  -5
،م 2094 . لئاسملا حیضوت  -6

،ج 2،ص 370،س 88 . تآاتفتسا -7
،ج 1،ص 92،س 293 . لئاسملا عماج  -8
،ج 1،ص 92،س 296 . لئاسملا عماج  -9

،ج 1،ص 93،س 302 . لئاسملا عماج  -10
،ج 1،ص 146،س 73 . لئاسملا عمجم  -11

،ج 2،ص 345،س 26 . تآاتفتسا -12
،س 1346 . هقرفتم لئاسم  تائاتفتسا  ،ص 396، یشحم کسانم  -13

دجسم www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


،ج 1،ص 145،س 70.ا  لئاسملا عمجم  -14
،ج 1،ص 96،س 316 . لئاسملا عماج  -15

،ج 2،ص 334،م 1. تآاتفتسا -16

دجسم رد  تدابع 

دجسم رد  ندناوخ  زامن 

لثم يرذع  هک  یتروص  رد  - دجسمناگیاسمه يارب  اصوصخم  دجسم  رد  ندشن  رضاحهکلب  ، تسا بحتسم  دجاسم  رد  ندناوخ  زامن  -90
( . 1  ) تسا هورکم  - دشابنناراب فرب و  شراب 

تسا : حرش  نیدب  باوث  رظنزا  ندناوخ  زامن  يارب  دجاسم  تیولوا  بیترت  -91
زامن  نویلیم  کی  لداعم  ، زامن ره  مارحلا  دجسم 

زامن  رازه  هد  لداعم  ، زامن ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم 
زامن  رازه  لداعم  ، زامن ره  - هفوک عماج  دجسم 

زامن  رازه  لداعم  ، زامن ره  - یصقالا دجسم 
زامن  دصکی  لداعم  ، زامن ره  - رهش ره  عماج  دجسم 

زامن  جنپ  تسیب و  لداعم  ، زامن ره  - هلیبق دجسم 
( . 2  ) زامن هدزاود  لداعم  ، زامن ره  - رازاب دجسم 

دنناوخب زامن  دجـسم  رد  تسارتهب  ، دننک ظفح  مرحمان  زا  ار  دوخ  الماک  دنناوتب  رگا  یلو  ، تسا رتهب  هناخ  رد  ندناوخ  زامن  اهنز  يارب  -92
( . 3)

وا عفن  هب  دـجاسم  نکاما و  نآهمه  تمایق  رد  هک  دـناوخب  يددـعتم  دـجاسم  فلتخمياهناکم و  رد  ار  شزامن  ناسنا  تسا  بحتـسم  -93
( . 4  ) دنهد تداهش 

قداص ماما  زا  . دوشن لیطعتات  درادن  رازگزامن  هک  دـناوخب  يدجـسم  رد  ار  زامن  ناسنابحتـسم  تسا و  هورکم  دجـسم  ندرک  لیطعت  -94
زاـمن نآ  رد  اـجنآ  یلاـها  هک  یکورتـم  دجـسم  لوا  : دـننکیم تیاکـش  مدرم  زا  تماـیق  رد  زیچهس  - هـک تـسا  هدـشتیاور  مالـسلا  هـیلع 

مود : دنناوخیمن .
توالت ار  نآ  تساهتفرگ و  راـبغ  هدـنام و  كورتم  هک  ینآرق  : موس .و  دننکیمنهدافتـسا وا  زا  دراد و  رارق  لـهاج  ياهدـع  نیب  هک  یملاـع 

( . 5  ) دننکیمن
هناور هک  یتقوزا  دور  دجسم  هب  سک  ره  هک  تسا  هدشتیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  زا  . تسا بحتسم  دجسم  هب  نتفر  دایز  -95

( . 6  ) دوشیم هتشون  هنسح  هد  درادیم  رب  هک  مدق  ره  يارب  ، ددرگیم رب  هناخ  هب  ات  دوشیم  دجسم 
دجسم  تیحت  زامن 

ای بجاو  زاـمن  رگا  دناوخبدجـسم و  مارتـحا  تیحت و  دـصق  هـب  زاـمن  تـعکر  ود  تسابحتـسم  ، دوـشیم دجـسم  دراو  ناـسنا  یتـقو  -96
( . 7  ) تسا یفاک  ، دناوخبمه يرگید  بحتسم 

رییخت  نکاما 
راهچ رد  یلو  ، دناوخب ( یتعکرود ) هتسکش دیاب  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  - تسا هدمآیهقف  لصفم  ياهباتک  رد  هک  یطیارش  اب  - رفاسم -97
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زا : دنترابع  نکاما  نآ  دناوخب و  هتسکشای  مامت  دناوتیم  ، ناکم
همرکم  هکم  رد  مارحلا  دجسم 

هرونم  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم 
هفوک  عماج  دجسم 

( 8  ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ءادهشلا  دیس  مرح 
طایتحا دنچ  ره  دـناوخب  مامتار  شزامن  دـناوتیم  رفاسم  مه  هتفای  هعـسوت  ياهاج  ردو  درادـن  یلـصا  دجـسم  هب  صاصتخا  مکح  نیا  -98

( . 9  ) دناوخب مامت  ار  زامن  یلصا  دجسمرد  اهنت  ، تسا بحتسم 
زامن  يارب  نتفرگ  اج 

هک ییاههدافتـسا  هتبلا  - دنتـسهيواسم نآ  زا  هدافتـسا  رد  ناـنآ  همه  هک  ، تسا دجـسم  ناناملـسم  یمومع  كرتشم و  نکاـما  زا  یکی  -99
نآرق تئارق  ای  رگید  یتداـبع  اـی  زاـمن  يارب  ار  دجـسم  زاییاـج  ، يرگید زا  لـبق  یـصخش  رگا  سپ  - دـشابن دجـسمناش  عرـش و  فلاـخم 

لوا و درف  هاوخ  دریگب ، وا  زا  ار  اج  نآ  دـناوتیمن  يرگید  ، تفرگ رایتخا  ردنداد  اوتف  ندرک و  هظعوم  ای  سیردـت  هکلب  ءاـعد  ندـناوخای 
ریاس رب  - يدارف ایتعامج  - زامن هک  تسیندـیعب  يرآ  دـشاب ، توافتم  اهنآ  ضارغا  ای  دنـشاب  هتـشادضرغ  فدـه و  کی  هدافتـسا  رد  مود 

يرگید صخشو  دشاب  هدرک  لاغشا  ندناوخ  ارف  اعد  ای  نتفگ  سردای  نآرق  توالت  يارب  ار  دجـسم  یـصخش  رگا  سپ  ، دشابمدقم اهراک 
يارب يرگید  ياج  دوش و  قحلم  تعامج  هبدهاوخب  ای  دشابن  ندناوخ  زامن  يارب  دجسم  رد  يرگیدياج  ،و  دناوخب زامن  اجنآ  رد  دهاوخب 
تئارق لوغشم  یصخش  ، تعامجزامن هدرشف  مه  هب  فوفص  رانک  رد  الثم  ، تسینتعامج رد  تکرش  يارب  یلو  تسه  زامن  ندناوخيدارف 
يدرف هدنامنیقابتعامج و  زامن  رد  تکرش  يارب  ییاج  یلو  تسهندناوخ  يدارف  زامن  يارب  دجـسم  رد  يرگید  ناتـسبش  تسا و  نآرق 
دهدب رازگزامن  هب  ار  دوخ  ياج  ، تسا بجاودـناوخیم  نآرق  هک  یـصخش  رب  ، دـنک تکرـشتعامجزامن  رد  دـهاوخیم  دوشیم و  دراو 

( . 10)
ار نانآ  قح  ، دـننک هدافتـساهدش  هتخاس  مدرم  مومع  يارب  هک  رگید  ياـهاج  لـپو و  هسردـم  دجـسم و  زا  مدرم  دراذـگن  ناـسنا  رگا  -100

( . 11  ) تسا هدرک  بصغ 
( . 12  ) تسا هدرکبصغ  ار  وا  قح  ، دنک هدافتسا  اجنآ  زا  هک  دراذگن  يرگیدو  دریگب  دوخ  يارب  ییاج  دجسم  رد  یسک  رگا  -101

ار شزامن  هرابود  دیاب  بجاوطایتحا  ربانب  دناوخب  زامن  اجنآ  رد  دـنک و  بصغ  ار  واياج  يرگید  رگا  ، هتـسشن دجـسم  رد  هک  یـسک  -102
( . 13  ) دناوخب يرگید  لحم  رد 

یتیولوا قح  ، لحر بحاص  ینعی  ، تسا نتسشندننام  دجسم ، رد  نتسشن  يارب  ...( ابع و هداجس و  دننام  ، لئاسو ثاثا و  ) لحر نتشاذگ  -103
لحم مامت  هک  دشابابع  هداجس و  لثم  ییاهزیچ  ، لحر یتروص  رد  ، دنریگبار وا  ياج  دنناوتیمن  نارگید  دنکیم و  ادیپ  ناکم  نآ  هبتبسن 

ای رهم  نتـشاذگ  اب  نیا  ربانب  ، اهنیا لاثما  وهناش  كاوسم و  ای  حـیبست  ای  رهم  نتـشاذگ  لثم  هن  ، دریگبار نآ  هدـمع  تمـسق  ای  ندـناوخ  زاـمن 
( . 14  ) دنناوخب زامن  ناکم  نآ  رد  دنرادرب و  ، دنناوتیم نارگید  تسین و  تباث  وا  يارب  یقح  ود  رهیتح  حیبست و 

رب دورب و  دراذگب و  یلحررگا  سپ  ، دنامب لطعم  ناکم  نآ  هک  يروط  هب  ، دـشاب دایزهلـصاف  دـیابن  درف  ندـمآ  لحر و  نتـشاذگ  نیب  -104
رب ار  نآ  هـک  یــسک  یلو  دـنرادرب  ار  نآ  دــنناوتیمنارگید  ، دــناوخ زاـمن  لـحم  نآ  رد  ناوـتن  نتــشادربنودب  هـک  یتروـص  رد  ددرگن 

( . 15  ) ددرگرب شبحاص  ات  تسا  نآ  يرادهگن  نماض  ، درادیم
ار لـحر  هتـشاذگ و  یلحررگا  یتح  دـنک ، رظن  فرـص  لـحم  نآ  زا  دزیخرب و  ، تساهتـسشن دجـسم  زا  ییاـج  رد  هک  یـصخش  رگا  -105

( . 16  ) دنناوخب زامن  وا  هداجس  رب  دنناوتیمنالثم  ، تسین زیاج  وا  لحر  رد  فرصت  یلو  . دنریگب ار  اجنآ  دنناوتیم  نارگید  ، درادنرب
تسا هدرکن  تعجارم  لحر  بحاص  هدشاپربتعامج و  هتفر و  نوریب  هتشاذگ و  لحر  ، تعامجزامن تهج  ، دجـسم رد  یـصخش  106-س:
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هن ؟ ای  دنک  فرصتار  وا  ياج  دناوتیم  يرگید  هدش و  طقاس  ناکم  نآزا  وا  قح  ، تعامج زامن  ندش  دقعنم  ضحم  هب  تروصنیا  رد 
( . 17  ) دننکن لاغشا  ار  وا  ياجهتفرن  لوا  تعکر  عوکر  هب  ماما  ات  هک  تسانآ  طایتحا  ، تعامج ندش  دقعنم  زا  دعب  ج-

هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 
دوشیم زامن  لوغشم  وا  ياجو  هدز  رانک  ار  وا  زامن  اج  يرگید  ، دریگب وضو  دوریم  هتفرگ و  اج  دجسم  رد  زامن  يارب  یـصخش  107-س:

تسا ؟ حیحص  وا  زامن  ایآ 
( . 18  ) دناوخب رگید  لحم  ردهرابود  ار  شزامن  بجاو  طایتحا  ربانب  ج-

هتاکربتماد  ینارکنللضاف  هللاتیآ 
دنیآیمن  دجسم  هب  هک  یناسک  اب 

دوشیمن : رضاحدجسم  رد  هک  یسک  اب  ناسنا  تسا  بحتسم  -108
دروخن  اذغ  -

دنکن  تروشم  وا  اب  اهراک  رد  -
دوشن  وا  هیاسمه  -
دریگن . نز  وا  زا  -

( . 19  ) دهدن نز  وا  هب  -و 
دجسم  تابحتسم 

تسا : بحتسم  دجسم  هرابرد  زین  اهراک  نیا  ، دش هتفگ  نونکات  هچنآ  زجب  -109
ندمآ . نوریب  دجسمزا  همه  زا  رترید  نتفر و  دجسم  هب  همه  زا  رتدوز 

دجسم .] رون  نیمات  ] ندرک نشور  ار  دجسم  غارچ 
دجسم . ندرک  زیمت 

نتشاذگ . دجسملخاد  ار  تسار  ياپ  ادتبا  ، ندش دراو  ماگنه 
نتشاذگنوریب . ار  پچ  ياپ  ادتبا  ، ندمآ نوریب  ماگنه 

دجسم . هب  نتفر  يارب  ، نتفرگ وضو 
( . 20  ) دجسم هب  نتفريارب  اهسابل  رتهب  ندیشوپ  دوخ و  ندرک  وبشوخ 

دجسم  تاهورکم 
تسا : هورکم  دجسم  هرابرد  اهراک  نیا  -110

دناوخب . زامن  اجنآ  رد  هکنآ  نودب  ، روبع لحم  ناونع  هب  ، دجسم زا  روبع 
يراچان . لاح  رد  رگم  دجسم  رد  ندیباوخ 

ناذا . ياربرگم  ، ندرک دنلب  ار  ادص  دجسم و  رد  ندز  دایرف 
دجسم . رد  ایند  روما  زا  نتفگ  نخس 

دجسم . رد  شورف  دیرخ و 
تسا ). مارح  دشاب  دجسم  هب  یمارتحایب  رگا  ) دجسم رد  ینیب  ناهد و  بآ  نتخادنا 

( . 21  ) دهدیم رازآ  ار  مدرم  شناهد  يوب  هدروخزایپ و  ای  ریس  هک  یسک  يارب  دجسم  هب  نتفر 
دجسم  رد  فاکتعا 
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لـصفم ياهباتک  رد  هک  یطیارـشاب  تدابع  دـصق  هب  دجـسم  رد  ندـنام  زا  تسا  ترابعو  تسا  فاکتعا  ، بحتـسم ياهراک  زا  یکی  -111
( . 22  ) تسا هدمآ  یهقف 

تسا : حیحص  دجاسم  نیا  رد  اهنت  فاکتعا  -112
همرکم  هکم  رد  مارحلا  دجسم 

هرونم  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم 
هفوک  عماج  دجسم 
هرصب  عماج  دجسم 

( . 23  ) تسین زیاجدجاسم  ریاس  رد  درادن و  عنام  ءاجر  دصق  هب  رهش  ره  عماجدجسم  رد  اهنت  ، دجسم راهچ  نیا  زا  ریغ  رد  و 
عماج  دجسم 

تسیچ ؟ عماج  دجسم  فیرعت  113-س:
( . 24  ) دشاب هتشاد  تیعمج  دجاسم  ریاس  زا  رتشیبتاقوا  بلغا  هک  تسا  يدجسم  عماج  دجسم  ج-

هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 
تسیچ ؟ عماج  دجسم  فیرعت  114-س:

( . 25  ) دشاب هتشادن  ياهلحم  یلاها  ای  یصاخهورگ  هب  صاصتخا  هدش و  هتخاس  اجنآ  یلاهازا  يدایز  عامتجا  يارب  هک  يدجسم  ج-
هتاکربتماد  ياهنماخ  هللاتیآ 

فورعم عماـج  دجـسم  هبزین  نآ  هدـش و  هتخاـس  يرتگرزب  رایـسب  دجـسم  نآ  زا  دـعب  ، هدـش هتخاـس  يرهـش  رد  یعماـج  دجـسم  115-س:
رد یهاگ  هکنیا  هب  هجوت  اب  ، تسیچ عماج  دجـسمنییعت  رد  كـالم  و  دـشابیم ، عماـج  دجـسم  اعرـش  ، دجـسمود نیا  زا  کیمادـک  ، هتـشگ

تسیچ ؟ دجسم  ود  نیا  رد  فاکتعا  مکحو  ، نآ رد  یهاگ  دوشیم و  هدناوخ  هعمج  زامن  دجسمنیا 
فاکتعا ،و  دنزیمن يررض  رهش  کی  رد  عماج  دجسمددعت  سپ  ، دشاب دجسم  کی  اهنت  هک  تسینطرش  دجـسم  ندوب  عماج  قدص  رد  ج-

( . 26  ) درادن عوضومرد  یلخد  هعمج  زامن  هماقا  ،و  دوش هدیمانعماج  رگا  ، تسا حیحص  ود  ره  رد 
هرسسدق  ییوخ  هللاتیآ 

اهتشونیپ :
،ص 151،م 16 . یلصملا ناکم  یف  ،ج 1، هلیسولا ریرحت  -1

،ص 596،م 4 . یلصملا ناکم  ،ج 1، یقثولا ةورعلا  نامه و  -2
،م 894 . لئاسملا حیضوت  -3

،ص 596،م 6 . یلصملا ناکم  یف  ،ج 1، یقثولا ةورعلا  -4
،م 8 . نامه -5

،ص 597،م 9 . نامه -6
،م 913.ا  لئاسملا حیضوت  -7
،م 1356 . لئاسملا حیضوت  -8

،ص 486،م 1316 . یشحم جح  کسانم  -9
،ص 214،م 15 . تاکرتشملا تاوملا و  ءایحا  باتک  ،ج 2، هلیسولا ریرحت  -10

،م 2545 . لئاسملا حیضوت  -11
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نامه . -12
،م 868 . لئاسملا حیضوت  -13

،ص 215،م 17 . نامه -14
،ص 215 . نامه -15

،ص 214 و 215،س 16 و 18 . نامه -16
،ج 1،ص 135،س 32 . لئاسملا عمجم  -17
،ج 1،ص 94،س 305 . لئاسملا عماج  -18

،م 897 . لئاسملا حیضوت  -19
،م 912 و 913 . لئاسملاحیضوت ،ص 194 و  هبحتسملا تاءوضولا  یف  لصف  ،ج 1، یقثولا ةورعلا  -20

،م 896 و 897 . لئاسملا حیضوت  -21
،ص 304 . فاکتعالا یف  ۀمتاخ  ، موصلا باتک  ،ج 1، هلیسولا ریرحت  -22
،ص 304 . فاکتعالا یف  ۀمتاخ  ، موصلا باتک  ،ج 1، هلیسولا ریرحت  -23

،ج 1،ص 153،س 101 . لئاسملا عمجم  -24
،ج 1،ص 122،س 412 . تائاتفتسالا ۀبوجا  -25

،ص 19،س 52. دودر لئاسم و  -26

تعامج زامن 

تعامج زامن 

لماک روط  هب  ار  دوخ  شقن  ، دـشاب هتـشادن  تعامج  زامن  دجـسم  رگا  تسا و  تعامجزامن  يرازگرب  ناکم  نیرتمهم  دـجاسم  هک  اجنآ  زا 
زاـمن ماـکحا  زا  یخربتمــسق  نـیا  رد  ببــسنیدب  . تـشاد دــهاوخن  هعماـج  دارفا  يراد  نـید  ظـفح  ياربینادــنچ  ریثاـت  هدرکن و  اـفیا 

. دوشیم هدروآتعامج 

تعامج زامن  تیمها 

نیا تیمها  هب  ، یهقف لئاسمزا  یخرب  رد  تقد  اب  ، تسا هدش  دراو  يرایـسب  شاداپ  ورجا  تعامج  زامن  يارب  ، تایاور رد  هک  نآ  زا  هتـشذگ 
مینکیم . هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیارد  میربیم و  یپ  تدابع 

دنناوخبتعامج . هب  ار  هیموی  ياهزامنصوصخ  هب  ، بجاو ياهزامن  تسا  بحتسم  -116
دجسم . هیاسمه  يارب  هژیو  هب  ، تسا بحتسمیسک  ره  ياربتعامج  زامن  رد  تکرش  -117

دناوخبتعامجهب . ار  زامن  هک  دنک  ربص  ناسنا  تسا  بحتسم  -118
تسا . رتهبتقو  لوا  يدارف  زامن  زا  ، دوشن هدناوختقو  لوا  دنچ  ره  تعامج  زامن  -119

تسا . رتهب  دهدب  لوط  هک  ییادارف  زامنزا  ، دوشیم هدناوخ  رصتخم  هک  یتعامج  زامن  -120
دنک . كرت  ارتعامج  زامن  رذع  نودب  ناسنا  تسین  راوازس  -121

تسین . زیاج  ، نآ هب  ییانتعایبيور  زا  تعامج  زامن  رد  ندش  رضاح  -122
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دناوخبتعامج . هب  هرابود  هدناوخ  ادارف  ار  شزامن  هک  یسکتسا  بحتسم  ، دوشیم اپ  ربتعامج  هک  یتقو  -123
ریغ نآ  صاخشا  مود و  تعامجهک  یتروص  رد  ، دناوخبتعامج هب  هرابود  ، هدناوخ تعامج  هب  هک  ار  يزامن  دناوتیم  مومام  ای  ماما  -124

( . 1  ) دشاب لوا  زا 
دـشاب رادروخرب  يرتشیب  هجوتزا  شزامن  ادارف  روط  هب  لزنم و  رد  یلو  دـشاب  هتـشادنیفاک  هجوت  تعاـمج  زاـمن  رد  یـسک  رگا  125-س:

تعامج ؟ ياج  هب  دناوخبزامن  لزنم  رد  دناوتیم 
( . 2  ) تسا رتهبتعامج  درادن و  عنام  ج-

تعامج زامن  طیارش 
دوش : تاعارمدیاب  ریز  طیارش  ، تعامج زامن  ییاپرب  ماگنه  -126

دتسیاب . رتبقع  یمک  هک  تسانآ  بجاو  طایتحا  دتسیان و  رتولج  ماما  زا  مومام 
دشابنرتالاب . نیمومام  هاگیاج  زا  تعامج  ماما  هاگیاج 

دشابن . دایز  اهفص  هلصاف  مومام و  ماما و  هلصاف 
(3  ) درادن لاکـشا  اهنز  اهدرم و  فصنیب  هدرپ  بصن  یلو  . دشابن عنام  هدرپ  ای  راوید  دنناميزیچ  اهفص  نیب  نینچمه  مومام و  ماما و  نیب 

. 
راوید نیا  دوجو  اـیآ  ، دراد دوجويرتـم  مین  راوید  کـی  هقبط  نیا  هبل  دـنیامنیم و  ادـتقادرم  اـی  نز  نیموماـم  ، دجـسم مود  هقبط  127-س:

ریخ ؟ ای  دنزیماهنآ  تعامج  هب  يررض 
( . 4  ) درادن لاکشا  ج-

فلتخم » تاقبط  رد  ادتقا  » هقبط دنچ  تعامج  زامن 
نحـص رد  ماما  هکنآلثم  ، درادـن لاکـشا  دـشاب  فراعتم  رادـقم  هب  نآ  يدـنلب  هکیتروص  رد  ، دـشاب ماما  زا  رتدـنلب  مومام  ياج  رگا  -128

( . 5  ) درادن لاکشا  تعامج  ، دشاب نامز  نیا  هقبط  دنچ  ياهنامتخاس  لثم  رگا  یلو  دتسیاب  زامنهب  مابتشپ  رد  مومام  دجسم و 
نارازگزامن تلاح  ، تسا فکمههقبط  هقبط و  راهچ  ياراد  دوشیم و  اپ  ربتعامجزامن  [ نآ رد  هک  تسه  ] یچارک رد  يدجـسم  129-س:

تساریز : حرش  هب  تاقبط  رد 
دننیببار . فکمه  هقبط  نارازگزامن  زا  یضعب  تعامج و  مامادنناوتیم  ، لوا هقبط  نارازگزامن  زا  یضعب  - فلا

ناـنآ زا  مادـکچیه  یلودـننیبب  ار  فـکمه  هـقبط  نارازگزاـمن  زا  یــضعب  دـنناوتیمموس  هـقبط  مود و  هـقبط  نارازگزاـمن  زا  یــضعب  ب-
دننیببتسا . فکمه  هقبطرد  هک  ار  تعامج  ماما  دنناوتیمن 

زا یـضعب  دـنناوتیم  طقف  اهنآ  دـننیببار  لوا  هقبط  فکمه و  هقبط  نارازگزامن  زا  مادـکچیهدنناوتیمن  مراهچ  هقبط  نارازگزامن  اما  ج-و 
یلاخ امامت  هقبطچیه  تساپرب و  نارازگزامن  ياهفص  هقبط  ره  رد  هک  منکیم  هفاضا  اجنیا  رد  . دننیبب ار  موس  هقبط  مود و  هقبطنارازگزامن 
قوف دجـسم  رد  ، مراهچ موس و  مود ، ، لوا تاقبطرد  تعامج  زامن  ایآ  ، تسا لصاح  لبق  هقبط  اب  هقبطره  رد  نیمومام  لاـصتا  دـشابیمن و 

ریخ ؟ ایتسا  لوبق  هللا  ءاشنا 
لبقفص زا  دتسیایم  هقبط  ره  لوا  فص  رد  هکیسک  دشاب و  هتشادن  ( دایز دنلب  شحاف ( ولع  رگیدکیهبتبسن  تاقبط  هک  یتروص  رد  ج-

( . 6  ) تسا حیحص  زامن  دننیببار  رفن  کی  ول  لبق و  هقبط  رد  شدوخ  زا 
تعامج فوفص  لاصتا 

هلصاف ماگ  کی  زا  شیب  دیابنمومام  ماما و  نیب  هک  تسا  هطـساو  نودب  ای  اهنآ  طابتراو  دنـشاب  طبترم  تعامج  ماما  اب  دیاب  نیمومام  -130
رارقرب طابترانیا  دیاب  پچ  ایتسار  تمس  ای  ولج  زا  هک  نیمومام  ریاس  هطساو  اب  ای  . ماما هداتسیا  لحم  ات  مومام  هدجـسلحم  زا  ینعی  ، دشاب
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( . 7  ) دشابن هلصافماگ  کی  زا  شیب  دراد  رارق  وا  پچ  ایتسار  فرط  هکیسک  ای  ولج  فص  رازگزامن و  نیب  دشاب و 
فوفص  نیب  عنام 

بارحم رد  تعامج  مامارگا  سپ  ، دنیبب ار  تعامج  ماما  دناوتن  هک  دشاب  یعنام  والباقم  دـیابن  ، هداتـسیا لوا  فص  رد  رازگزامن  رگا  -131
دشابنراک رد  یعنام  رگا  یلو  ، دننک ادتقا  دنناوتیمن  دننیبیمنار  تعامج  ماما  دنتسیایم و  راوید  تشپ  بارحمفرط  ود  هک  یناسک  ، دشاب

درادن . لاکشا  ، دنیبنار تعامج  ماما  ، فص ندوب  ینالوط  تهج  هب  و 
یسک ، دسرب ناتسبش  رد  ات  تعامجفوفص  رگا  سپ  ، دشاب هتشاد  دوجو  ولج  فص  نیدزا  یعنام  دیابن  ، دتسیایم يدعب  فوفص  رد  رگا  و 

یناسکیلو تسا  حیحص  ناشزامن  دناهداتـسیا  وا  رـستشپهک  یناسک  دنیبیم و  ار  ولج  فص  هک  نداتـسیا  رد  لباقم  ناتـسبش ، نوریب  هک 
( . 8  ) تسالطاب ناشزامن  ، دننیبیمن ار  ( رفن کی  یتح  ) یسک ، ولجفص زا  دناهداتسیا و  راوید  تشپ  فرط  ود  هک 

لاح رد  نادرم  نانز و  نیب  راویدو  هدرپ  ، دنیوگیم ياهدع  نونکا  هدوب و  نادرم  نانزنیب و  هدرپ  لثم  یلئاح  ، دجاسم رد  میدق  زا  132-س:
تسیچ ؟ دروم  نیا  رد  ماما  رظن  درادن ، یموزل  ندرکهظعوم  ندناوخ و  زامن 

یتروصرد رگم  ، دشاب درم  زا  رتبقع  نز  هک  تسا  نآبحتسم  طایتحا  ، زامن رد  یلب  ، درادن موزلهدرپ  تسین  ياهدسفم  هک  یتروص  رد  ج-
( . 9  ) دشاب هدرپ  لثم  یلئاح  اهنآ  نیب  هک 

پچ ایتسار  فرط  زا  هک  دنتسیایم  یئاج  رد  ياهدع  دنوشیم و  لیوط  تعامجياهفـص  هک  تسا  یـضوح  دجـسم  طسو  رد  133-س:
تسا ؟ یفاک  لاصتا  هنوگنیا  تسا ، بآ  ضوح  اهنآ  يورشیپ  یلو  دنتسه  لصتم 

( . 10  ) تسا یفاک  ج-
تعامج زامن  رد  ناونابتکرش 

ریخ ؟ ای  دراد  تهارک  هعمج  زامن  هیمویتعامج و  ياهزامن  رد  ناونابتکرش  ایآ  134-س:
( . 11  ) تسا بولطمدراوم  ضعب  رد  هکلب  ، درادن تهارک  ج-

دجسم ریغ  رد  تاعامج  ایهعمج  زامن  رد  دنناوتیم  ایآ  ، دنروذعم زامن  ندناوخ  زا  ودننارذگیم  ار  دوخ  هناهام  تداع  هک  ینانز  135-س:
دننک ؟ تکرش 

( . 12  ) دنناوخب زامندیابن  یلو  دنیامن  تعباتم  اتروص  دننکتکرش و  زامن  يارب  عامتجا  رد  دنناوتیم  ج-
ظفح دروم  رد  هک  ییاـهدومنهرهب  هجوت  اـب  هلاـسر و  هلاسم 894  هب  هجوت  اـب  ، مشابیمدجـسم هیاـسمه  هک  متـسه  یناوج  رتخد  136-س:

تسا ؟ زیاج  دجسم  هبرتخد  کی  نتفر  دح  هچ  ات  هک  دیئامرفبتسا  دنمشهاوخ  ، دیاهدومرف دجاسم 
( . 13  ) دینک لمعدوخ  یلو  تیاضر  اب  درادن و  يدح  ج-

تعامج ماما  طیارش 
دشاب : هتشاد  ار  طیارش  نیا  دیابتعامج  ماما 

لقع  غولب و 
تلادع 

ندوب ) درم  ) تیلوجر
دناوخب . حیحص  روط  هب  ار  زامن 

دشابن  ( دنک لرتنک  دناوتیمن  ار  عوفدم  هک  تسا  یسک  نوطبم ( )و  درادن رادا  لرتنک  هک  تسا  یسک   ) سولسم
دناوخن  زامن  سجن  سابل  اب  يرذع  هطساو  هب 

( . 14  ) دشاب هتشادن  یسیپ  ای  هروخ  يرامیب 
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دنک ؟ ادتقاماما  نیا  هبتعامج  زامن  يارب  دناوتیم  ، تسا تعامجماما  زا  رتحیصف  شتئارق  هک  یمومام  ایآ  137-س:
( . 15  ) تسا حیحص  ادتقا  ج-

تسا ؟ هیاعرلا  مزالطرش  نیا  ایآ  ، دشاب یمشاه  ، دجسم تعامج  ماماهک  هدرک  فقو  ، يدجسم یصخش  138-س:
( . 16  ) تسین مولعم  طرش  نیا  تیاعر  موزل  ج-

هرسسدق  یکارا  هللاتیآ 
تعامج ماما  مارتحا  ظفح 

هب دناوخیم  يدارف  زامن  ، دشابیمدییات دروم  لداع و  زین  تعامج  ماما  هدش و  رازگربتعامج  زامن  هک  دجسم  کی  رد  یصخش  139-س:
رکف روطنیامدرم  هک  تسا  يروط  شلمع  یلو  تسین  نیا  شدـصقهک  نیا  اـی  تسین و  لداـع  ، ماـما هک  دـنامهفب  نارگید  هب  هک  نیا  دـصق 

تسا ؟ لطاب  صخش  نیا  زامن  ایآ  ، دننکیم
( . 17  ) تسا مارح  ددرگ  ماما  ایتعامج  کته  بجوم  هکنآ  ایآ  دشاب و  ماماو  تعامج  کته  دصق  هب  وا  لمع  رگا  ج-

بتار  ماما 
دراد ؟ یمکح  هچ  دراد  تعامجماما  هک  يدجسم  رد  تعامج  زامن  ندناوخ  140-س:

( . 18  ) درادن عنام  ، بتارماما کته  مدع  طیارشتیاعر و  اب  ج-
هبتبسن مدرم  فیلکت  دناوتیمنرگا  دیامن و  تعامج  هماقا  دجسم  نآ  رد  يدجـسمبتار  ماما  هزاجا  نودب  دناوتیم  یـسک  ایآ  141-س:

تسیچماما ؟ نیا  هب  يادتقا 
( . 19  ) دنکن تمحازم  یلو  تسین  ربتعم  هزاجا  ج-

دجسم  ود  تعامج  ماما 
هب هراـبود  دـشاب  لواریغ  نآ  صاخـشا  مود و  تعاـمج  هک  یتروص  رد  ، هدـناوختعامج هب  هک  ار  يزاـمن  دـناوتیم  تعاـمج  ماـما  -142

( . 20  ) دناوخبتعامج
ار زامن  نامه  رگید  هدـع  يارب  ودوریم  رگید  دجـسم  لحم و  هب  مامتا  زا  سپ  ، دـیامنیمتعامج هماقا  یلحم  رد  تعامج  ماـما  143-س:

تسا ؟ بحتسم  ای  زیاج  ماما  يارب  لحم  ود  رد  تعامجهماقا  ایآ  ، دنسربتعام ضیف  هب  مه  اهنآ  ات  دیامنیمهداعا  هدناوخ  هک 
( . 21  ) درادن عنام  ج-

دناوخب ؟ ماماهبترم  ود  زا  شیب  دوشیم  ار  .( دوشیم هدناوخ  هرابود  هک  يزامن  هداعم ( ةولص  144-س:
( . 22  ) دنناوخن هبترم  ود  زا  رتشیب  ج-

یناحور  ریغ  تماما 
ياوتف نتفرگ  رظن  رد  اـب  ، دـشابملع لـها  زا  دـیابتعامج  ماـما  هک  دـناهدومرف  دـناهدرکرداص و  ییاوتف  اریخا  ، ماـما هکنیا  هب  رظن  145-س:
ردملع لها  زا  دوشیم  يروآدای  ، تسین ملع  لها  زا  طقف  ، تساراد هدش  رکذ  لئاسملا  حیضوت  رد  هک  یطیارش  مامتتسا  یـصخش  ، هرداص

ریخ ؟ ای  دناوخبتعامجزامن  دناوتیم  روکذم  صخش  ایآ  درادن  روضح  هلحم 
( . 23  ) دیامن تمامادناوتیم  طیارش  ریاس  دوجو  اب  یناحورریغ  ، دشابن یناحور  هب  یسرتسد  رگا  ج-

زا یـضعب  رد  راک  نیا  (و  درک ادـتقا  یناحور  ریغ  دارفا  هب  ناوتیم  دـشابن  یناحور  هبیـسرتسد  هک  یتروص  رد  ماـما  ياوتف  قبط  146-س:
کی رگا  دـجاسم  رد  هک  تسا  هدـش  هدـهاشم  نوچ  ؟ دوشیم مه  دـجاسم  لماش  مکح  نیا  ایآ  ( دریگیم ماجنااهههبج  اهداهن و  تارادا و 

دنناوخیم زامن  هتفرگرارق و  بارحم  رد  هدرک و  هدافتسا  ماما  تبیغ  زا  ناوجيدارفا  ، دسرب رید  ای  دیایب  دجسم  هب  دناوتن  تعامج  مامابش 
تسا ؟ حیحصیلمع  نینچ  ایآ  تسا ، بارحم  رد  يرگید  هک  دنیبیم  ، دسرب ماما  رگا  عقوم  نیا  رد  و 

دجسم www.Ghaemiyeh.comماکحا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


( . 24  ) تسین تسرد  دجاسمرد  یناحور  ریغ  تماما  موقرم  ضرف  رد  ج-
زیاج اهنآ  ياربتعامج  تماما  ایآدناهدشن  ممعم  یلو  دنتسه  رادروخرب  ییالاب  تامولعمزا  هکنیا  اب  ملع  لها  ناردارب  زا  یـضعب  147-س:

تسا ؟
دجاسم و رد  اصوصخم  ، تسین لاکشا  زا  یلاخ  ممعمدوجو  اب  یلو  درادن  لاکشا  ممعم  ریغ  تماما  ، دشاب هتـشادن  دوجو  ممعم  هچنانچ  ج-

( . 25  ) تسین زیاج  مارح و  ، دشاب کتهبجوم  ممعم  ریغ  تماما  رگا 
هتاکربتماد  ینارکنللضاف  هللاتیآ 

تعامج زامن  بادآ 
دنتسیاب . لوا  فص  رد  اوقت  لامک  ملع و  لهاو  دتسیاب  فص  طسو  رد  ماما  ، تسا بحتسم  -148

دشابن . هلصاف  دناهداتسیا  فص  کی  رد  هک  یناسک  نیبو  دشاب  مظنم  تعامج  ياهفص  ، تسا بحتسم  -149
دنزیخرب . نیمومام  ةولصلا » تماق  دق  » نتفگ زا  دعب  ، تسا بحتسم  -150

دنـسرب و فیعـض  دارفا  اتدـنکن  هلجع  دـنک و  تیاعر  تسا  رتفیعـض  نارگید  زا  هکار  یمومام  لاـحتعامج  ماـما  ، تسا بحتـسم  -151
دنلیام . زامن  ندش  ینالوط  هب  دناهدرکادتقا  وا  هب  هک  یناسک  همه  دنادب  هک  نآ  رگم  ، دهدنلوط ار  دوجس  عوکر و  تونق و 

دتسیاب . اهنت  ناسنا  تسا  هورکم  ، دشاب اج  تعامج  ياهفص  رد  رگا  -152
( . 26  ) دونشب ماما  هک  دیوگبيروط  ار  زامن  ياهرکذ  مومام  تسا  هورکم  -153

اهتشونیپ :
ات 1404 . ،م 1399، لئاسملا حیضوت  -1
،ج 1،ص 277،س 476 . تآاتفتسا -2

،م 1415،1432 و 1433 . لئاسملا حیضوت  ،ج 1،ص 777 و 778، یقثولا ةورعلا  -3
،ج 1،ص 283،س 498 . تآاتفتسا -4

،م 1416 . لئاسملا حیضوت  -5
،ج 1،ص 283،س 497 . تآاتفتسا -6
،م 1435 و 1436 . لئاسملا حیضوت  -7
،م 1411 و 1412 . لئاسملا حیضوت  -8

،ج 1،ص 150،س 78 . تآاتفتسا -9
،ج 1،ص 281،س 492 . تآاتفتسا -10
،ج 1،ص 272،س 456 . تآاتفتسا -11

،س 455 . نامه -12
،ص 275،س 470 . نامه -13

ات 1459 . ،م 1453،1455  لئاسملا حیضوت  -14
،ج 1،ص 280،س 489 . تآاتفتسا -15

،ص 150،س 28 . تآاتفتسا -16
،ج 1،ص 277،س 475 . تآاتفتسا -17

،ص 297،س 546 . نامه -18
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،س 547 . نامه -19
،م 1404 . لئاسملا حیضوت  -20

،ج 1،ص 294،س 538 . تآاتفتسا -21

،ج 1،ص 280،س 687 . تآاتفتسا -22

،ج 1،ص 286،س 509 . تآاتفتسا -23
،ص 294،س 536 . نامه -24

،ج 2،س 325 . لئاسملا عماج  -25
،م 198-198. لئاسملا حیضوت  -26

دجسم تمرح  ظفح 

دجسم ندرک  سجن 

( . 1  ) تسا مارح  دجسم  راویدلخاد  فرط  ماب و  فقس و  نیمز و  ندرک  سجن  -154
دـشاب هدادن  رارق  دجـسموزج  ار  نآ  فقاو ، هکنآ  رگم  ، دـننکن سجن  مه  ار  دجـسمراوید  نوریب  فرط  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  -155

( . 2)
( . 3  ) تسا مارح  زین  دجسم  شرف  ندرک  سجن  -156

بجاو طایتحا  ربانب  مه  زاب  ، دنیوگن دجـسم  نآ  هب  رگید  هک  دنزاسب  نآ  دننام  هناخ و  نآ ، ياج  هب  دـننک و  بصغ  ار  يدجـسم  رگا  -157
( . 4  ) تسا بجاو  نآ  ریهطتو  مارح  نآ  ندرک  سجن 

دجسم  ریهطت 
دجسم راوید  لخاد  فرط  یتحو  مابتشپ  فقس و  ، لخاد نیب  هلاسم  نیا  رد  یقرفو  تسا  بجاو  دجـسم  زا  تساجن  ندرک  فرطرب  -158

( . 5  ) ددرگ فرط  ربتساجنرگید  ياهنوگ  هب  ای  ریهطت  دیاب  دوش  سجن  دجسمياج  ره  ینعی  . تسین
فرط ، فقاو هکنآ  رگم  ، تسا بجاونآ  زا  تساجن  ندرک  فرط  رب  ، دوش سجن  دجسمراوید  نوریب  فرط  رگا  ، بجاو طایتحا  ربانب  -159

( . 6  ) دشاب هدادن  رارق  دجسموزج  ار  نوریب 
ریخات دنیوگب  افرع  هک  دنک  لطعم  يردق  هب  دیابن  سپ  ، دنک ریهطت  ار  نآ  دیاب  اروف  ، دـشعلطم دجـسم  تساجن  زا  ناسنا  هک  یماگنه  -160

( . 7  ) تسا هدرک 
نآ ندـش  سجن  ببـس  ای  هدرکسجن  ار  دجـسم  هک  یـسک  هب  صاصتخا  تسا و  ییافکبجاو  ، دجـسم زا  تساجن  ندرک  فرط  رب  -161

( . 8  ) تسابجاو دننک  ریهطت  ار  دجسم  دنناوتیم  هک  يدارفاهمه  رب  هکلب  ، درادن هدش 
دوشیم و بارخ  ندیـشک  بآهطـساو  هب  هچناـنچ  یلو  دـننک  ریهطت  ار  نآ  دـیاب  بجاوطاـیتحا  رباـنب  ، دوش سجن  دجـسم  شرف  رگا  -162

سجن شدوخ  دـشارتیم  اـی  دربیم  هک  یـسک  رگا  ودـنربب  اـی  دنـشارتب  ار  سجن  لـحم  دـیاب  ، تسا رتهب  سجنياـج  ندیـشارت  اـی  ندـیرب 
( . 9  ) دنک حالصا  ار  نآ  دیاب  ، دشابهدرک

رگا یلو  ، تـسین بـجاووا  رب  دجـسم  ریهطت  ، دـنکن ادـیپ  دـشاب و  هتــشاد  مزـالکمک  اـی  دـنک  ریهطت  ار  دجــسم  دـناوتن  ناـسنا  رگا  -163
( . 10  ) دهد عالطا  ، دنکریهطت دناوتیم  هک  یسک  هب  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دشاب ، دجسم  هب  یمارتحایب 

نآ ندش  سجن  بجوم  هکدشاب  هتـشاد  تسد  نآ  نتخاس  رد  یناملـسم  ریغ  ای  دنـشابهتخاس  سجن  چـگ  ای  لگ  اب  ار  يدجـسم  رگا  -164
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تفاـیرد نودـب  هـک  دـشاب  یـسک  هـک  یتروـص  رد  ، نآ ماـمت  اـی  یهجوـت  لـباق  تمـسق  بـیرخت  اـب  رگم  دـشابننکمم  نآ  ریهطت  هدـش و 
( . 11  ) دننک بارخ  دیابن  بجاو  طایتحا  ربانبهنرگ  تسا و  زیاج  نآ  بیرخت  ، دنک يزاسزاب  ار  دجسم  ، ترجا

هن ؟ ایتسا  دجسم  مکح  رد  - ریهطت موزل  وندومن  سجن  تمرح  رد  - دجسم ربنم  165-س:
( . 12  ) تسامزال ، نآ ریهطت  دشاب  کته  بجوم  رگا  ج-

هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 
گنر يراک و  نامیـس  رد  میقتـسم  روطب  مینادیم  هکنیا  هب  هجوت  اب  هدـش  هتخاس  ناملـسمریغ  نارگراک  تسد  هب  هک  يدـجاسم  166-س:

تسیچ ؟ يدجسم  نینچ  رد  زامنمکح  ، دباتیمن نآ  رب  مه  دیشروخ  هک  تسا  ییاج  رد  وهتشاد  تسد  نآ  يراک 
( . 13  ) تسین بجاو  نآیلخاد  ءازجا  ریهطت  دننک و  ریهطت  ار  دجسمرهاظ  تسا  بجاو  روکذم  ضرف  رد  ج-

هرسسدق  ییوخ  هللاتیآ 
دجسم ؟ ریهطت  ای  زامن  ندناوخ 

دجـسم شرف  رب  نوخ  هرطق  دـنچدنیبب  الثم  ، تسا سجن  دجـسم  زا  ییاج  دوش  هجوتمنآ  عورـش  زا  لبق  زاـمن و  تقو  رد  ناـسنا  رگا  -167
تسا و : هتخیر 

تسا . مدقم  زامنندناوخ  رب  دجسم  ریهطت  ، دراد تعسو  زامن  تقو 
هدناوختقو زا  سپ  نآ  زا  یتمـسقای  زامن  مامت  ، دناوخب زامن  نآ  زا  دعب  دنک و  ریهطتار  دجـسم  دـهاوخب  رگا  ینعی  ، تسا گنت  زامن  تقو 

( . 14  ) تسا مدقم  دجسم  ریهطت  رب  ندناوخ  زامن  ، دوشیم
رخآ تعکر  رد  الثم  ، دوشیمنریخات ریهطت  زامن  ندرک  مامت  اـب  : رگا ، تسا دجـسمهک  دـیایب  شداـی  اـی  دوش  هجوتم  زاـمن  نیب  رد  رگا  -168

زامنتقو دوشیمن و  ریخات  هک  یتروص  رد  ،و  دنک ریهطتار  دجسم  زامن  زا  دعب  دنک و  مامت  ار  شزامن  ، تسا گنتزامن  تقو  ای  ، تسا زامن 
( . 15  ) دناوخب ار  شزامن  نآ  زا  دعب  دنک و  ریهطتار  دجسم  دنک و  اهر  ار  زامن  دیاب  ، دراد تعسو  مه 

یلو تسا  هدرک  هانگدجـسم  ریهطت  كرت  تهج  هب  دـنچ  ره  ، دـناوخ ار  شزامنلوا  رگا  ، دـنک ریهطت  ار  دجـسم  لوا  دـیاب  هک  یـسک  -169
( . 16  ) تسین لطاب  شزامن 

( . 17  ) تساحیحص شزامن  دمآ  شدای  زامن  زا  سپ  دناوخ و  ارزامن  درک و  شومارف  ار  دجسم  ندوب  سجن  رگا  -170
دجسم  هب  ضئاح  بنج و  نتفر 

زا ( یگدـعاق ) تداع مایارد  اهمناخ  تبانج و  لاح  رد  ناسنا  زیهرپ  تسا  دجـسم  مارتحا  ظـفح  تسادـق و  زا  یکاـح  هک  یلئاـسم  هلمج  زا 
تسا : حرشنیدب  نآ  زا  ییاههنومن  هک  تسا  دجسم  هب  طوبرم  رگیدروما  یخرب  دجسم و  هب  نتفر 

دوش و لخادرد  کی  زا  دنچ  ره  ، دنوش دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  مارحلادجـسم و  هب  دیابن  ءاسفن  ای  ضئاح  نز  بنج و  -171
( . 18  ) تسین زیاح  يدارفا  نینچ  يارب  دجسمزا  روبع  یتح  ینعی  ، دور نوریب  رگید  رد  زا 

( . 19  ) تسا مارح  - دشاب يدجسمره  - دجسم رد  ءاسفن  ضئاح و  بنج و  فقوت  -172
( . 20  ) تسا مارح  - دجسم نوریب  زا  دنچ  ره  - دجسم رد  يزیچ  نتشاذگ  ، يدارفا نینچ  يارب  -173

دراد ؟ تروص  هچدریگیم  هک  یترجا  ، دوش دجسم  لخاد  یشاقن  وییانب  دننام  ، یلغش يارب  بنج  صخش  174-س:
وا دزمنیا  ربانب  مارح و  زین  تسا  فقوت  مزلتسمهک  دجـسم  رد  ، بنج ییانب  ای  یـشاقن  ، تسا مارح  دجـسم  رد  بنج  فقوت  هکنیا  هب  رظن  ج-

( . 21  ) تسالطاب ، دجسم یشاقن  ای  ییانب  يارب  بنجراجیتسا  نینچمه  »و  هنمث مرح  ائیش  مرح  اذاهللا  نا  » هکنیا لیلد  هبتسا  مارح 
هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 

دجسم  هب  ناکدوک  ندرب 
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ندش سجن  ببـستسا  نکمم  ای  دنتـسه  نارازگزامن  محازم  ای  دنرادیمن  هگن  ار  دجـسم  مارتحا  هک  یناکدوک  ) ناکدوک نداد  هار  -175
( . 22  ) تساهورکم دجسم  هب  اههناوید  و  .( تسین هورکم  ، دنیآیم ندناوخ  زامن  ياربهک  یناکدوک  یلو  دنوش  دجسم 

دجسم  هب  ناملسم  ریغ  دورو 
تیلست و ضرع  تهج  ناتـسرهش  نیا  نکاس  ياهيدوهی  ، حتاوف مایا  رد  ، تسا میحرت  سلاجمصوصخم  لحم  دقاف  ... ناتـسرهش 176-س:

تسا ؟ زیاج  بلطم  نیا  ایآ  دنوشیمنیملسم  دجسم  ناتسبش  لخاد  ، تیم نابحاص  ابيدردمه  راهظا 
دجـسم ریغرد  ، دـشابیم ناملـسم  ریغ  تکرـش  ضرعمرد  هک  ار  هحتاف  سلاـجم  هنوگنیا  تسینزیاـج و  ، دجـسم رد  ، ناملـسم ریغ  دورو  ج-

( . 23  ) دنیامن دقعنم 
هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 

دشاب ؟ یخیراتراثآ  هدهاشم  يارب  دنچ  ره  ، تسا زیاج  نیملسمدجاسم  هب  ناناملسم  ریغ  دورو  ایآ  177-س:
تمرح کتهای  ندش  سجن  بجوم  هکنآ  رگم  ، درادـنیعنم هسفن  یف  (ص) یبنلا دجـسم  مارحلادجـسم و  زا  ریغ  دجـسم  هب  نانآ  دورو  ج-

( . 24  ) دشاب دجسمرد  بنج  فقوت  ای  دجسم 
هتاکربتماد  ياهنماخ  هللاتیآ 

دجسم  هب  سجن  ءیش  ندرب 
(25  ) تسا مارح  دشاب  دجسم  هب  یمارتحایبرگا  سجن ، سابل  الثم  ، هدش سجن  هک  يزیچو  نوخ  دننام  ، دجـسم هب  ، سجن نیع  ندرب  -178

. 
درک ؟ يریگولج  اهنآ  زا  دیابایتسا  زیاج  ناشنایانشآ  ناتسود و  میحرت  سلجم  ردتکرش  يارب  دجاسم  هب  باتک  لها  دورو  179-س:

( . 26  ) تسین بجاو  اهنآ  يریگولجدشابن  دجسم  کته  بجوم  رگا  ج-
هتاکربتماد  ینارکنللضاف  هللاتیآ 

دجسم  رد  ندز  فک 
فک ، دننزیم فک  ، راعشا ندناوخ  عقوم  دنناوخیم و  راعـشا  هتفرگ  سلجم  ، دجـسم رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  تارـضح  دیلاوم  رد  180-س:

دراد ؟ تروص  هچ  دجسم  رد  ندز 
( . 27  ) دوش بوسحم  تایوهل  ءزج  تسا  نکمم  تسین ، لاکشا  زا  یلاخ  بناجنیا  رظن  هب  ج-

هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 
هدناوخ یبهذم  راعشا  دوشیمهتفرگ و  نشج  سلجم  هینیـسح  ای  دجـسم  رد  مالـسلا  مهیلع  همئاتدالو  نشج  یبهذم و  دایعا  رد  181-س:

تسا ؟ زیاج  سلاجم  نیارد  ندز  فک  ایآ  ، دوشیم
( . 28  ) دننزن فک  اههینیسح  دجاسم و  رد  ج-

هتاکربتماد  ینارکنللضاف  هللاتیآ 
دجسم  رد  یقیسوم  شخپ  نتخاون و 

دراد ؟ لاکشا  اعرش  دجسم  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  دالیمتبسانم  هب  داش  یقیسوم  شخپ  ایآ  182-س:
دجـسممارتحا هاـگیاج و  بساـنم  دجـسم  رد  یقیـسومشخپ  هچناـنچ  ،و  تسا یـصاخ  یعرـشهاگیاج  ، دجـسم يارب  هک  تسا  نـشور  ج-

( . 29  ) دشاب برطم  ریغیقیسوم  رگا  یتح  ، تسا مارح  ، دشابن
هتاکربتماد  ياهنماخ  هللاتیآ 

اهتشونیپ :
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،م 900 . لئاسملا حیضوت  و 2- - 1
،م 905 . لئاسملاحیضوت ،ص 86،م 8 و  تاساجنلا ماکحا  یف  ،ج 1، یقثولا ةورعلا  -3

،م 903 . لئاسملا حیضوت  و 6 - و 5 - - 4
،ص 84،م 2 . تاساجنلا ماکحا  یف  ،ج 1، یقثولا ةورعلا  و 8 - - 7

،م 905 . لئاسملا حیضوت  ،ص 86،م 8 و  نامه - 9
،م 901 . لئاسملا حیضوت  - 10

،ص 86،م 9 . تاساجنلا ماکحا  یف  ،ج 1، یقثولا ةورعلا  - 11
،ج 1،ص 143،س 63 . لئاسملا عمجم  - 12

،ص 17،س 46 . دودرو لئاسم  - 13
،ص 85،م 4 . تاساجنلا ماکحا  یف  ،ج 1، یقثولا ةورعلا  و 17 - و 16 - و 15 - - 14

،ص 38 و 39 . بنجلا ماکحا  یف  لوقلا  ،ج 1، هلیسولا ریرحت  و 20 - و 19 - - 18
،ج 1،ص 157،س 116 . لئاسملا عمجم  - 21

،م 915 . لئاسملا حیضوت  - 22
،ج 2،ص 152،س 96 . لئاسملا عمجم  - 23

،ج 1،ص 129،س 430 . تائاتفتسالا ۀبوجا  - 24
،م 906 . لئاسملا حیضوت  - 25

،ج 1،ص 90،س 287 . لئاسملا عماج  - 26
،ج 1،ص 155،س 107 . لئاسملا عمجم  - 27

،ج 1،ص 95،س 307 . لئاسملا عماج  - 28
،ج 1 ص 122،س 410. تائاتفتسالا ۀبوجا  - 29

دجسم زا  يدابع  ریغ  هدافتسا 

دجسم رد  ندیباوخ 

( . 1  ) يراچانلاح رد  رگم  تسا  هورکم  دجسم  رد  ندیباوخ  -183
تیم رب  زامن 

( . 2  ) تسین هورکم  مارحلا  دجسم  رد  یلو  ، تسا هورکم  دجاسم  رد  تیم  زامن  ندناوخ  -184
تیم نفد 

زیاج دجـسم  رد  تیم  نفداقلطم  هکلب  تسین ، زیاج  ، دـشاب ناـشزامن  محازم  اـی  دـشاب  ناناملـسم  هب  ررـض  رگا  ، دجـسم رد  تیم  نفد  -185
( . 3  ) تسین

رایـسب نوچ  ، دـننک نفد  ارمماهدیـشک  يدایز  تمحز  نآ  رد  هک  لحم  دجـسم  رد  گرمزا  سپ  منک  تیـصو  هک  تسا  زیاج  ایآ  186-س:
ناتسبش ؟ ای  دجسم  طایح  رد  ، موش نفددجسم  نیا  رد  مراد  تسود 

درادن يرابتعا  دروم  نیا  رد  امـشتیصو  وتسین  زیاج  نآ  رد  تیم  نفد  دشاب  هدـشن  ءانثتـساتیم  نفد  ، فقو هغیـص  ءارجا  ماگنه  رگا  ج-
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( . 4)
هتاکربتماد  ياهنماخ  هللاتیآ 

هحتاف  يراوگوس و  سلاجم  يرازگرب 
رد ، دـنربب دجـسم  هبییاریذـپ  ياچ و  لئاسو  دـننک و  بصن  هایـس  هچراپ  دـننکشرف و  دـننزب و  رداچ  يرادازع  يارب  ار  دجـسم  رگا  -187

( . 5  ) درادن لاکشا  دوشن  ندناوخ  زامن  عنام  دناسرن و  ررضدجسم  هب  اهراک  نیا  هک  یتروص 
دراد ؟ تروص  هچ  ، دجسمرد ، میحرت هحتاف و  سلجم  لیکشت  188-س:

( . 6  ) درادن یعنام  دشابن  زامن  زا  عنام  رگا  ج-
هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 

يداش  سلجم  يرازگرب 
دجـسم رد  یبهذـم  رئاعـش  مامتظفح  اب  ار  مرـسپ  جاودزا  همیلو  یـسورع و  سلجم  مالـساردص  تنـس  قبط  مراد  دـصق  بناجنیا  189-س:

دیئامرف . موقرم  دروم  نیا  رد  ار  فیرش  رظن  مراداعدتسا  . میامن رازگرب 
ار سلاجمهنوگنیا  هک  تسا  نیا  رتهب  تسین و  مولعم  ، تنس کی  تروص  هب  مالسا  ردص  رد  ، دجسمرد یـسورع  سلجم  ندومن  رازگرب  ج-

دجـسم عضو  بسانم  اریز  ، تسین راوازـس  الا  مارح و  دـشابنارازگزامن  ابتمحازم  رگا  دجـسم  هبتبـسنو  دـیهد  لیکـشت  دوخ  لزاـنم  رد 
( . 7  ) تسا کته  تسین و 

هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 
رازگرب هناخ  رد  ار  انغ  صقر و  سلجمینعی  دننکیم ، اپ  رب  دجاسم  رد  ار  یـسورع  سلاجم  ، اهاتـسور رد  هژیوب  ، قطانم یخرب  رد  190-س:

هن ؟ ایتسازیاج  اعرش  راک  نیا  ایآ  ، دنهدیم دجسم  رد  ار  ماش  ایراهن  یلو  دننکیم 
یمالسا هاگیاجفلاخم  دجاسم  رد  یـسورع  سلاجمندرک  اپ  رب  یلو  درادن  لاکـشا  دوخ  يدوخهب  ، دجـسم رد  ، نانامهیم هب  نداد  اذغ  ج-

( . 8  ) اقلطم تسامارح  ، برطم يوهل  یقیسوم  انغ و  لیبقزا  یعرش  تامرحم  باکترا  دشابیمنزیاج و  تسا و  دجسم 
هتاکربتماد  ياهنماخ  هللاتیآ 

ثحب سرد و 
هجوت اب  ، درک هدافتسا  ناناوج  هب  یماظنسورد  يداقتعا و  یگنهرف و  يرکف و  هیجوت  يارب  ناوتیم  دجسم  ناویا  نحص و  زا  ایآ  191-س:

دوشیمن ؟ يرگیدهدافتسا  مه  دجسم  ناویا  زا  تسا و  مک  ، روما نیا  يارباج  هکنیا  هب 
ایوجار دجسم  يانما  تئیه  تعامج و  ماما  رظنتسا  مزال  صوصخ  نیا  رد  تسا و  دجسمناویا  نحـص و  فقو  تیفیک  عبات  روما  نیا  ج-

يرما ، دجـسم يانما  تئیه  تعامج و  ماما  تقفاوماب  ینید  سورد  ياهـسالک  لیکـشت  ناـناوجییامنهار و  هک  دوشیم  يروآ  داـی  . دـیوش
( . 9  ) هدیدنسپ بولطم و  تسا 

هتاکربتماد  ياهنماخ  هللاتیآ 
ماگنه دوشیم و  هتفگ  سرد  دجسمنیا  رد  یهاگ  تسا و  ناوناب  هب  صتخم  نآ  زا  یـشخب  ، دوشیم هماقا  زامن  هک  يدجـسم  رد  192-س:

هن ؟ ای  دراد  لاکشا  تسا  نانآ  زامن  عنام  هک  یسرد  ایتسا  ناونابزامن  عنام  سرد  نیا  دنوشیم و  جراخ  دجسم  زا  ناوناب  ، ثحب سرد و 
( . 10  ) نز ای  دشاب  درمرازگزامن  هاوخ  ، تسین زیاج  دجسم  ردنارازگزامن  ندناوخ  زامن  زا  ندش  عنام  ج-

هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 
یناوخ  رعش 

( . 11  ) تسا هورکم  دجسم  رددشابن  نآ  دننام  تحیصن و  هک  يرعش  ندناوخ  -193
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شزرو 
تسا ؟ زیاج  رگید  دجسم  ای  نآ  رد  ندیباوخای  هلحم  دجسم  رد  یشزرو  تانیرمت  ایآ  194-س:

( . 12  ) تسا هورکم  دجسم  ردندیباوخ  تسین و  شزرو  ناکم  دجسم  ج-
هتاکربتماد  ياهنماخ  هللاتیآ 

ملیف  شیامن 
نآرق تاسلج  رد  هک  یناـسکيارب  دجـسم  رد  دراد  زوجم  یمالـسا  داـشرا  ترازو  يوسزا  هک  ییامنیـس  ياـهملیف  شیاـمن  اـیآ  195-س:

دراد ؟ لاکشااعرش  ، دننکیم تکرش 
دجسمتعامج ماما  یگنهامه  اب  زاین  تقو  رد  ملیفشیامن  یلو  دننک  لیدبت  ییامنیس  ياهملیفشیامن  ناکم  هب  ار  دجـسم  تسین  زیاج  ج-

( . 13  ) درادن عنام 
هتاکربتماد  ياهنماخ  هللاتیآ 

جیسب قاتا  هناخباتک و 
هک يروط  هب  ، دجسم رد  دننک  عامتجازامن  ریغ  يارب  هکنیا  ای  دننک  هناخباتک  ار  دجسمزا  يرادقم  هکنیا  هب  دجـسم  ندرک  لاغـشا  196-س:

دراد ؟ یتروص  هچ  دنشاب  ( نارازگزامن ) نیلصم محازم 
هناخباتک ار  یتمسق  دوش  دجسم  فقو  نیمز  هکنآ  زا  لبق  رگا  ) تسین زیاج  نارازگزامن  تمحازم  دجسم و  زا  يرادقم  ندرک  هناخباتک  ج-

نودب باتک  يدادعت  دنناوتیمیلو  .( تسین زیاج  نآ  رییغت  ، دش دجسم  فقو  هکنآ  زا  سپ  یلو  درادن ، لاکشا  دنزاسب  دجسم  ار  یتمسق  و 
( . 14  ) دنهد رارق  دجسم  رد  نیلصمتمحازم 

تاسلج يارب  ییاج  چـیه  هک  يرایمهياروش  يارب  دوشیمن  نآ  زا  ياهدافتـسا  هنوگچیههک  ار  دجـسم  زا  یتمـسق  دوشیم  اـیآ  197-س:
هن ؟ ای  داد  صاصتخا  ، دنرادن اروش 

( . 15  ) تسین زیاج  اروش  روماهب  دجسم  زا  یتمسق  نداد  صاصتخا  ج-
هن ؟ ای  داد  رارق  هدافتسادروم  تخاس و  هناخباتک  ناونع  هب  ینامتخاس  ناوتیم  ، دجسم مابتشپ  تمسق  رد  ایآ  198-س:

( . 16  ) دوشیمن ج-
هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 
دجسم  هناخوضو  زا  هدافتسا 

يارب ای  دـناهدرک  فقومدرم  همه  يارب  ار  نآ  هناـخوضو  اـی  ضوح  دـنادن  رگا  ، دـناوخب زاـمن  يدجـسم  رد  دـهاوخیمن  هک  یـسک  -199
هک مـه  یناـسک  ـالومعم  رگا  یلو  . دریگب وضودجــسم  نآ  هناـخوضو  اـی  ضوـح  زا  دـناوتیمن  ، دــنناوخیمزامن اـج  نآ  رد  هـک  یناـسک 

( . 17  ) دریگب وضواجنآ  رد  دناوتیم  ، دنریگیم وضو  دنناوخب  زامن  اجنآ  رددنهاوخیمن 
دجسم نآ  رد  دنهاوخیمن  هکیناسک  هدافتـسا  ، دشاب هدش  فقو  دجـسم  نآ  نارازگزامنهدافتـسا  يارب  اهنت  ، دجـسم هناختراهط  رگا  -200

تسا . مارح  ، دنناوخب زامن 
( . 18  ) درادار لبق  هلاسم  مکح  ، دجسم نامه  نارازگزامن  طقفای  هدش  فقو  مدرم  همه  هدافتسا  يارب  هک  دننادن  رگا  یلو 

تـسرد ای  ندیـشون  يارب  لحمنارادهزاغم  الثم  ، دـجاسم رد  وضو  صوصخم  بآ  زا  ، مک رادـقم  هب  مهنآ  یـصخش  هدافتـسا  ایآ  201-س:
دراد ؟ یمکح  هچ  ، دنک عنم  راک  نیا  زا  هک  درادن  صخشمفقاو  يدجسم  نینچ  هکنیا  هب  هجوت  اب  ، نیشاميارب ای  ياچ  ندرک 

بآ نــیا  لــثم  زا  نارذـــگهر  لــحمنآ و  مدرم  فرع  تــسا و  نارازگزاــمن  يوــضوفقو  اـــهنت  ، بآ هــک  دـــشابن  موــلعم  رگا  ج-
دننکن ]. هدافتسا  دننک و  زیهرپتسا  رتهب  ینعی  ( .] 19  ) تسا بولطم  دراوم  نیارد  طایتحا  دنچ  ره  درادن  لاکشا  ، دننکیمهدافتسا
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هتاکربتماد  ياهنماخ  هللاتیآ 
دینکهعجارم ]. زین  « دجسم تمرح  ظفح  لصف 7« هب  ]

اهتشونیپ :
،م 913 . لئاسملا حیضوت  -1
،م 612 . لئاسملا حیضوت  -2
،م 622 . لئاسملا حیضوت  -3

،ج 1،ص 125،س 418 . تائاتفتسالا ۀبوجا  -4
،م 907 . لئاسملا حیضوت  -5

،ج 1،ص 137،س 40 . لئاسملا عمجم  -6

،ج 1،ص 136،س 35 . لئاسملا عمجم  -7
،ج 1،ص 120،س 406 . تائاتفتسالا ۀبوجا  -8
،ج 1،ص 120،س 405 . تائاتفتسالا ۀبوجا  -9

،ج 1،ص 135،س 33 . لئاسملا عمجم  -10
،م 914 . لئاسملا حیضوت  -11

،ج 1،ص 119،س 404 . تائاتفتسالا ۀبوجا  -12
،ص 122،س 409 . نامه -13

،ج 2،ص 346،س 31 . تائاتفتسا -14
،س 30 . نامه -15

،ج 1،ص 142،س 59 . لئاسملا عمجم  -16
،م 269 . لئاسملا حیضوت  -17

،م 64 . لئاسملا حیضوت  نامه و  -18
،ج 1،ص 124،س 415. تائاتفتسالا ۀبوجا  -19

دجسم ءایلوا 

دجسم یناب  فقاو و 

ریخ ؟ ایتسا  حیحصایآ  تسا  هداد  رارق  دوختیلوت  هطیح  رد  ار  دجسم  مامابصن  لزع و  یلوتم و  ار  دوخ  دجسم  فقاو  202-س:
( . 1  ) درادن رثا  وا  بصن  لزع و  وتسین  حیحص  دجسم  ياربتیلوت  لعج  ج-

نیا رد  لاس  نیدـنچ  لوطرد  مدرم  هدـش و  يراذـگمان  صخـش  نامه  مان  هب  هدـشانب و  یـصخش  طـسوت  لاس 54  رد  يدجـسم  203-س:
مزاوـل ریاـس  ربـنم و  شرف و  هدوـمن و  يرادیرخدجـسم  بـنج  زین  نـیمز  يرادـقم  دـناهداد و  هعـسوت  سپـس  دـناهدناوخ و  زاـمن  دجــسم 

هب ار  دجسم  ات  دناهدرک  يرادیرخزین  نهآ  يرادقم  فعضتسم  مدرم  سپس  ، هدرکنیتعنامم هنوگچیه  زین  دجسم  یناب  دوخ  دناهدیرخزین و 
دوخ الواهک  نیا  لاح  دشابیم و  دجسم  هعسوت  نتخاس و  عنام  وهدومن  تفلاخم  نونکا  دجسم  یناب  نکال  ، دنیامن یـساساریمعت  یلک  روط 

ماهدرکن فقو  ار  دجسم  میوگیم  نمدینک  هعجارم  مه  دیلقت  عجارم  هب  رگا  یتح  :» دیوگیمنونکا ایناث  هتشاذگ و  ار  دجسم  ناونع  ناشیا 
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دیزاسب .» ناتدوخ  يارب  يدجسم  کی  دجسم  نیارانک  رد  دیهاوخیم  رگا  امش  ، مهدیمن ار  نآ  نم  تسانم و  دزن  نآ  دنس  و 
هدرک نییعت  دجسم  ار  نآ  ناشیاهک  یلحم  يارب  انمض  دشابیم و  یـسدنهم  هشقن  اب  وانب  ریز  همه  يارب  میاهدرک  هیهت  هک  ار  ینهآ  ام  الاح 

ار نآ  نامتخاس  عورش و  ار  دجسم  یساسا  ریمعت  میناوتیمهن  میزاسب و  مه  رانک  رد  دجسم  ود  میناوتیم  هن  نونکا  ، میاهدرک يدایز  جرخ 
دیئامرفب . لماکییامنهار  ار  ام  تسا  دنمشهاوخ  . میئامن لیمکت 

دجـسمهعسوت درادن و  نآ  رد  يرایتخا  فقاو  رگیدهدـیدرگ  فقو  تهج  لیوحت  هدـش و  ققحتمدجـسم  فقو  رگا  ، تسین نازیم  دنـس  ج-
( . 2  ) درادن تعنامم  قح  فقاو  درادنلاکشا و  دشاب  هتشاد  ترورض  رگا 

نآ ثراو  ای  نیمز  یلبق  بحاص  ایآ  ، هدش هتخاس  دجسم  ، مدرم لوپ  اب  هدش و  هداد  دجسميارب  لبق  لاستسیب  زا  شیب  رد  ینیمز  204-س:
ریخ ؟ ای  دناوخب  زامن  دجسم  نیا  رد  یسک  متسین  یضارنم  : دیوگب ناوتیم 

( . 3  ) تسین ربتعم  واتیاضر  دنک و  عوجر  دناوتیمن  نارازگزامنهب  لیوحت  دجسم و  نتخاس  زا  دعب  ج-
دجـسم مداخ  يارب  هکقاتا  نالف  الثم  : دـیوگب دـناوتیم  ، دـهدیم ار  نآ  جراخم  همه  دـنکیم و  انب  ار  يدجـسم  هک  یـسک  اـیآ  205-س:

دوش ؟ هتشاذگ  يرگیدراک  يارب  متسین  یضار  ، ماهتخاس
نییعت صوـصخب  هدافتــسا  ياربار  دجــسم  .( دوـشیم عـقاو  يرادربهرهب  هدافتــسا و  دروـم  هـک  ییاـهاج  قـفارم ( ، فـقاو یناــب و  رگا  ج-

( . 4  ) دادن عنام  دجسم  هبطوبرم  نوؤش  رد  هدافتسا  ، هدشن نییعت  یصاخفرصم  فقو  رد  رگا  یلو  تسین  زیاج  نآتفلاخم  ، هدرک
دجسم  یلوتم 

يرگید صخـش  هب  ار  فقویلوتم  نییعت  دناوتیم  فقاو  یتح  ، دنک صخـشم  رظانای  ( تسرپرـس ) یلوتم فقو  يارب  دـناوتیم  فقاو  -206
فقاو هک  دجـسم  رد  زجبتسا  هدـش  نیعم  فـقاويوس  زا  هک  تسا  یـصخش  ناـمه  اـب  فـقو  تیلوـت  تروـصنیا  رد  هک  ، دـنک راذـگاو 

همه یعرش  هدافتسا  ياربتسایموم  ناکم  کی  دجسم  سپ  . دنک صخـشم  دجـسمیلوتم  ناونع  هب  ار  يرگید  صخـش  ای  دوخ  ، دناوتیمن
( . 5  ) دنرادن دجسم  رب  یتیلوت  ، نارگید ای  ءانما  تئیهای  فقاو  ناناملسم و 

یعـس هب  دننکیم و  توعد  ار  تعامجماما  یلاها ، ، هدرکن نیعم  یلوتم  یلو  هدرک  فقودجـسم  يارب  ار  نیمز  يرادقم  یـصخش  207-س:
هن ؟ ایتسا  طرش  یلاها  ماما و  زامن  تحصرد  نیمز  بحاص  تیاضر  ایآ  ، ددرگیم لیمکت  دابآ و  ، دجسم ناشیا 

یتافرصتیلو تسین  ربتعم  نآ  رد  تدابع  ردیسک  تیاضر  و  .( دشاب هتشاد  یلوتم  دناوتیم  ، دجسم تافوقوم  یلو  ) درادن یلوتم  دجسم  ج-
( . 6  ) تسین زیاج  دشاب  نارازگزامن  محازمای  دجسم  مارتحا  اب  یفانم  هک 

مداخ و لام  دصرد   30، تعامجماما لام  دصرد   50، تسا هدرک  نیعم  ار  عفانم  فراصمو  هدرک  دجسم  فقو  ار  ینیمز  یصخش  208-س:
وحن رد  سپـسو  درادرب  هیلوتلا  قح  ناونع  هب  يزیچ  دراد  قح  یلوتمایآ  ، هدرک نیعم  زین  ار  یلوتم  تعامج و  ماما  ، دجـسمریمعت دصرد   20

دنک ؟ میسقت  روکذم 
( . 7  ) دنک میسقت  سپس  درادرب و  هیلوتلا  قحناونع  هب  ار  لثملا  ةرجا  دناوتیم  هکلب  ج-

هرسسدق  یکارا  هللاتیآ 
دجسم  يانما  تئیه  تارایتخا 

دننکمادقا ؟ یلوتم  هزاجا  نودب  تافرصت  ریاس  دجسم و  ریمعتيارب  دنناوتیم  دجسم  يانما  تئیه  ایآ  209-س:
یلوتم نذا  نودـب  دـنناوتیمن  تئیه  لاؤـس  دروـمرد  تسا و  زاوـج  لـصا  ریرحت  رباـنب  فـیلکتهن و  تسا  ریرحت  ماـع  فـقو  رد  رهاـظ  ج-

( . 8  ) تسادجسم تافوقوم  هلاسم  رد  اهنت  یلوتم  شقنو  دنشاب  هتشاد  دجسم  رد  تافرصت 
هرسسدق  یکارا  هللاتیآ 

تعامج ماما 
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نارازگزامن ياوشیپ  ربهر و  ، تعامجزامن رد  ،و  دوشیم اپرب  دجاسم  رد  بلغا  هک  تساینید  مهم  ياههمانرب  زا  تعامج  زامن  هک  اجنآ  زا 
زا یخرب  ماجناهک  مینیبیم  اذـل  ، تسین راـکنا  لـباق  یگنهرف  لـئاسمرد  هژیو  هب  دـجاسم  روما  هرادا  رد  وا  رظن  شقن و  ، تساتعاـمج ماـما 
رد ملیف  شیامن  دروم  رد  نآ  زا  ياهنومنهک  دـناهداد  وا  اب  تروشم  هب  روتـسد  دـناهدرک و  لوحمتعامج  ماما  رظن  هب  دجـسم  رد  ار  اهراک 

دینک : هجوت  رگید  ياهنومن  هب  وتشذگ  دجسم 
ینید و مسارم  ریاس  یمالسا و  فراعم  یعرش و  ماکحا  نایب  نآرق و  تئارق  تاسلج  يرازگربتهج  دجسم  ناتـسبش  زا  هدافتـسا  -»... 210

( 9 ...« ) درادن لاکشا  ، دشابتعامج ماما  رظن  ریز  ،و  دشابن نارازگزامن  محازمهچنانچ  یبهذم 
هتاکربتماد  ياهنماخ  هللاتیآ 

نذؤم  طیارش 
( . 10  ) دشابدنلب شیادص  سانشتقو و  ، لداع ، دننکیم نیعمناذا  نتفگ  يارب  هک  ار  یسک  تسا  بحتسم  -211

نذؤم  هفیظو 
دشاب : هنوگنیا  نتفگ  ناذا  ماگنه  تسا  بحتسم  -212

هلبق  هب  ور 
هداتسیا 

لسغ ) ای  وضو  اب  ) تراهط اب 
دوشیم ). لصاحوگدنلب  اب  نونکا  هلاسم  نیا  ،و  دنونشب ار  وا  يادص  مدرم  هکنآ  يارب  ) دیوگب ناذا  دنلب  ياج  رد 

دراذگب . شوگ  هب  ار  اهتسد 
دیوگب : ناذا  هنوگنیا  و 

دیوگب  ناذا  هدیشک  دنلب و  يادص  اب 
دهد  هلصاف  یمک  ، ناذا تالمج  نیب 

دنک  فقو  تالمج  رخآ 
( . 11  ) دنک ادا  ینشور  هب  ار  »و«ه» فلا » داد رارق  « هللا » كرابم هملک  هک  یتالمج  رد 

( . 12  ) تسا لطاب  دیوگبتقو  زا  لبق  یشومارف  يور  زا  ای  ادمع  رگا  دوش و  هتفگزامن  تقو  ندش  لخاد  زا  دعب  دیاب  ، هماقا ناذا و  -213
اهتشونیپ :

،ج 2،ص 396،س 146 . تآاتفتسا -1
،ج 2،ص 336،س 6 . تآاتفتسا -2

،ص 339،س 12 . نامه -3

،ص 46،س 329 . نامه -4
اب دـجاسم  روما  رایتخا  و 147  و 397،س 146  ،ج 2،ص 396  تآاتفتـسا و 79 و  م 78  ،ص 82، فقولا باـتک  ،ج 2، هلیـسولا ریرحت  -5

،ج 20،ص 170 .) رون هفیحص  ) تسایمالسا مکاح 
،ج 2،ص 397،س 148 . تآاتفتسا -6

،ص 143،س 3 . تآاتفتسا -7
،ص 146،س 14 . تآاتفتسا -8

لاؤس 413 . خساپ  ،ج 1،ص 124، تائاتفتسا ۀبوجا  -9
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،م 941 . لئاسملا حیضوت  -10
،ص 609 . ۀماقالا ناذالاتابحتسم و  یف  ،ج 1، یقثولا ةورعلا  ،م 938 و 939 و  لئاسملا حیضوت  -11

،م 935. لئاسملا حیضوت  -12

( دجسم ریغ  ) يدابع نکاما 

الصم هناخزامن و 

( . 1  ) دهد رارق  زامنيارب  هناخ  رد  ار  ییاج  ناسنا  تسا  بحتسم  -214
هناخ زامن  نینچمه  دـشابهدشن و  فقو  دجـسم  ناونع  هب  هک  ییالـصم  دـهدیمرارق و  ندـناوخ  زاـمن  يارب  هناـخ  رد  هک  ار  یناـکم  -215

( . 2  ) درادن دجسممکح  تاسسؤم  تارادا و 
ار دجـسم  مکح  دوـشیم  هدرب  ماـن  نآ  زا  هناـخزامن  ماـن  هب  تارادا  زا  یـضعب  اههاگـساپو و  اـهناهورگ  رد  هک  ییاـهقاتا  اـیآ  216-س:

درادن . ار  دجسممکح  یلو  دراد  مارتحا  هکنیا  ای  ؟ دش نآ  لخاد  دوشیمنتبانج  عقوم  الثم  ؟ دنراد
( . 3  ) دوشیمن بترتم  دجسم  ماکحا  ، تسین تباث  ، لحم ندوب  دجسم  رگا  ج-

هرسسدق  یکارا  هللاتیآ 
ایتسا راب  اهنآ  رب  دجـسم  ماکحاایآ  ، دنراذگیمن نآ  يور  دجـسم  مسا  هتبلا  دـننکیم  انبهعمج  زامن  هماقا  يارب  هک  ییاهالـصم  217-س:

ریخ ؟
مکحرد دوش  هدـناوخ  نآ  رد  زامن  کی  دوشهتخاس و  ناونع  نیمه  هب  دـشاب و  هدـش  فقو  ایءادـها  ، زاـمن لـحم  نیمز  هک  یتروص  رد  ج-

( . 4  ) تسا يراجنآ  رب  دجسم  ماکحا  تسا و  دجسم 
هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 

هفرشم  دهاشم 
رازه تسیودربارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  مرح  رد  زامن  تسا و  دجسم  زا  رتهب  هکلب  ، بحتسم مالـسلا  مهیلع  ناماما  مرح  رد  زامن  -218

( . 5  ) تسا زامن 
زاـمن هچناـنچ  دـناوخن و  زاـمن  مالـسلا  هیلع  ماـما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپربق  زا  رتوـلج  دـنکب و  ار  بدا  تیاـعر  دـیاب  ناـسنا  -219

( . 6  ) تسین لطابزامن  یلو  ، تسا مارح  ، دشاب ربق  بحاص  اب  یمارتحایبندناوخ 
ای مامت  ار  زامن  اجنآ  رد  دناوتیمرفاسم  هک  تسا  یناکم  راهچ  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نیـسحلاهللا  دبع  ابا  مرحتشذگ  البق  هکنانچمه  -220

( . 7  ) دناوخب هتسکش 
( . 8  ) دریگب وضو  ناسنا  تسا  بحتسمناگدازماما  یتح  ،و  ناماما مرح  هب  نتفر  يارب  -221

لاکـشا ناگدازماما  مرح  رد  یلو  ، دـنک فقوت  مالـسلا  مهیلع  ناماما  مرح  رد  دـیابن  ، ءاـسفن ضئاـح و  بنج و  ، بجاو طاـیتحا  رباـنب  -222
( . 9  ) درادن

تسا . هدمآاعد  ياهباتک  رد  رتشیب  هک  دراد  يرایسب  بادآ  ماکحا و  - ءایلوا مالسلا و  مهیلع  همئا  روبق  ترایز  رهطم و  مرح  هب  فرشت 
هیدهم  هینیسح و 

دراد . یتروص  هچ  هدمآرد  لیطعت  تلاح  هب  نآ  زا  تمسقهک  یناتسربق  رد  هینیسح  هیدهم و  نتخاس  223-س:
( . 10  ) تسین زیاج  ، دشابتاوما نفد  يارب  فقو  رگا  ، ناتسربق ج-
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گنس زا  ییاههناخ  رفاسم  ، دندرکیملمح رگید  ییاج  هب  ییاج  زا  تاناویح  اب  ار  ناشسانجاهک  یناسک  يارب  ، میدق ياهنامز  رد  224-س:
هینیـسح اههناخرفاسم  نیا  ياج  رب  هک  دـییامرفیم  هزاجا  ایآ  ، دوشیمن هدافتـسا  اهنآ  زا  الـصا  ،و  هدـش هبورخم  العف  هکهدـش  هتخاس  لگ  و 

درادن . هینیسح  ام  هلحم  نوچ  میزاسب ؟
( . 11  ) درادن عنام  ، تسینمولعم نآ  ندوب  کلم  ای  ، فقو رگا  ج-

هسینک  اسیلک و 
( . 12  ) نیملسمدجاسم دننام  دشاب ، اهنآ  زا  ، هزاجا نودب  دنچ  ره  ، درادنلاکشا اههسینک  اهاسیلک و  رد  ندناوخ  زامن  -225
( . 13  ) دوش زیهرپاهنآ  ندرک  سجن  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  هب  ،و  تسامزال زین  يراصن  دوهی و  دباعم  تراهط  ظفح  -226

هقرفتم  لئاسم 
هجوت اب  دوشیم  شخپ  دجسم  نوریب  ياضف  رد  وگدنلب  يادص  هحتاف  متخ و  سلاجم  ماگنهتسا  لومعم  دجاسم  زا  یـضعب  رد  227-س:

تسا ؟ زیاج  لمع  نیا  ایآ  ، دنوشیمتیذا وگدنلب  يادص  زا  یناگدروخلاس  نارامیباسب و  هچ  هکنیا  هب 
( . 14  ) تسا لاکشا  لحم  ج-

هتاکربتماد  ینارکنللضاف  هللاتیآ 
راـهظا دـننکیم و  ضارتعادجـسم  ناـگیاسمه  هک  یتروص  رد  حبـص  ناذا  اـصوصخم  ، دجـسم زا  ناذا  يادـص  ندرک  دـنلب  اـیآ  228-س:

هن ؟ ایتسا  زیاج  ، دوشیم اهنآ  رازآ  تیذابجوم و  ناذا  يادص  دننکیم 
تـسا نآ  طوحا  ، ررـض مازلتـسا  تروـص  ردیلو  ، دجـسم ناـگیاسمه  ندـش  رادـیب  اـی  درادیبلاـغ  همزـالم  تسا و  مالـسا  راعـش  ناذا  ج-

( . 15  ) دوشن ناگیاسمه  هب  رارضا  بجوم  ناکمالایتح  هک  دننک  میظنت  يروط  ار  نآ  يادصهک 
هرسسدق  یکارا  هللاتیآ 

ای دنراذگیم  اپ  نآ  يور  رب  هجوت  نودب  مدرم  هدش و  هتـشون  دجـسم  ياهولیز  يور  هک  « هللا » لثم ، لاعتم دـنوادخ  هکرابم  یماسا  229-س:
هن ؟ ای  دراد  تافانم  فقو  اب  نآ  ندرکوحم  هن و  ایتسا  مزال  نآ  ندرب  نیب  زا  ، دنلامیم نآ  هبوضویبتسد 

مارتـحا کـته  بجوـم  نوـچ  دـشاب ، هداـتفااپ  ریز  رگا  یلو  دـنروذعم  دـنراذگیم  نآ  هـبتسد  وـضو  نودـب  تاـفتلایب  هـک  یناـسک  ج-
( . 16  ) دیئامن وحم  دوش  هراپ  ولیز  دوخ  هک  يوحنهب  ار  نآ  تسا  مزال  تسا  لاعتم  دنوادخمسا 

هرسسدق  یناگیاپلگ  هللاتیآ 
اهتشونیپ :

،ص 596،م 4 . هبحتسملا ۀنکمالا  یف  ، یلصملا ناکم  یف  ،ج 1، یقثولا ةورعلا  -1
،ص 288،م 3 . بنجلا یلع  مرحی  امیف  ، نامه -2

،ج 2،ص 343،س 19 . تآاتفتسا -3
،ج 1،ص 140،س 50 . لئاسملا عمجم  -4

،م 895 . لئاسملا حیضوت  -5

،م 884 . لئاسملا حیضوت  -6

دینک . هعجارم  هب ص 71  -7

،م 322 . لئاسملا حیضوت  -8

،م 355 . لئاسملا حیضوت  -9
،ج 2،ص 358،س 59 . تآاتفتسا -10
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،س 60 . نامه -11
،ج 1،ص 451،م 1 . یقثولا ةورعلا  -12

،ص 70،م 15 . نامه -13
،ج 1،ص 97،س 320 . لئاسملا عماج  -14

،ص 258،س 25 . تآاتفتسا -15
،ج 1،ص 145،س 72 . لئاسملا عمجم  -16
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