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 دكـدرس 
 

 (1)دؿح٨ر زةاف 



 ز٥ٞ١•
 پاراگؼاؼ•
 پاراگؼاؼ ٠5ٛا٥ٝ •
 ٠ٛا٥ٝ•

 

 صؼؼ•
 جک٨اژ•
 كاژق•
 گؼكق•
 ة٤غ•

 ٚاغٌبٖتطت٥ت تطو٥ت •



 :صؼؼ جكکیٜ قغق 33ٗارؿی ا٠ؼكز از •
اٖٝ ء ب پ ت ث ج ح خ چ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع •

 غ ؼ ؽ ؾ گ ؿ ـ ف ك ق م
 :٦٘ث صؼؼ ٠عن٨ص ّؼةی اؿث•
 ث ح ص ض ط ظ ع•
 .صؼؼ ؽ ٠یاف ّؼةی ك ٨ٕ٠ٝی ٠كحؼؾ اؿث•

 ٤ٚػ٥ٌٟب٢ حطف زض ظثبٖ فبضؾ٣•



 ا٘ٛاؿ وّٕٝ زض ظثبٖ فبضؾ٣•

 فقُ •
 اؿٟ •
 م٘ث •
 و١یؼ •
 ٚیغ •
 صؼؼ •
 ك٣غ •



 تقط٤ف فقُ•
در ز٠اف  اؿث ک٥ یکی از ای٢ پ٤ر ٤ْ٠ا را كاژگا٣یْٜٗ كاژق یا  •

   .گػقح٥، صاؿ یا آی٤غق ٣كاف ٠ی د٦غ
 

 ٣ٔ پطؾت٢٠ٓ ظغاك٣غ را ة٥ زاف ا٣ساـ دادف کارم            •

 فطأٛـ قسٜ اؾتةاز ٨٠و٨ع کالـ م٨رت پػیؼٗح٢ کارم      •

 تًٙ قسٜ اؾتدٟٝ ةؼام زت٥٧ رخ دادف صاٝحی             •

 فٕك ٤بفت ا٣ٛالبپػیؼٗح٢ صاٝحی             •

 اؾت راق دیگؼم در پیف                ة٨دف چیؽم •

 



 .زؽء داةحی اؿث ک٥ ٨٧٘٠ـ امٞی ْٜٗ را ٣كاف ٠ی د٦غ: ثُٗ•

 .زؽء ٠حٕیؼم اؿث ک٥ قعل ك جْغاد ْٜٗ را ١٣ایاف ٠ی ک٤غ: قٙبؾٝ•

 .ق٤یغـ، ق٤یغم، ق٤یغ، ق٤یغیٟ، ق٤یغیغ، ق٤یغ٣غ•

 (٣غارد ق٤اؿ٥می٥ٕ ؿ٨ـ ) ا٣غ ق٤اؿ٥ة٢ اؿث ك ةٛی٥ « ق٤یغ»در ای٢ ٠ذاؿ •

 

 لؿٕت ٞب٢ ان٣ّ فقُ•



 ا٘ٛاؿ فقُ اظ ِحبػ ٔفْٟٛ•

 :ظتؼم •
از جضٛٙ یکی از ٠ْا٣ی پ٤ر گا٥٣ ْٜٗ ظتؼ ٠ی د٦غ          

 .ظ٨اق در گػقح٥ ةاقغ، ظ٨اق ای٤ک ك ظ٨اق آی٤غق

 :ا٣كایی •
 .در ةارق جضٛٙ یکی از ٠ْا٣ی پ٤ر گا٥٣ جٛاوایی دارد       



 ا٘ٛاؿ فقُ اظ ِحبػ ظٔبٖ•

 ٠اوی •

 ٠ىارع•
 ٠ـحٛتٜ •



 : ٔغّك. یک•
 .ة٥ ام٧٘افذٛاث٥س، ثطٌكتٓ كٚحی ؿؼ ك مغا٦ا *         

 (٠ٌٙٞ٠اوی +٠ی) اؾتٕطاض٢. دك•

 .حؽ ٣ٔ وطز، ظغا را ٦ایفؿ٨ٞؿ  جکةا جک *         

 (ْٜٗ ٠ْی٢ ١٦اف می٥ٕ از ٠نغر اىؿحى٢+ق+٠ٌٙٞ٠اوی ) ٘م٣ّ. ؿ٥•

 .ٌصضا٘سٜ ا٠٢ا  دـ٣ًی١ؼكزم را ج٨ در ؿپیغق *         

 (٣ٛٞی٠اوی +٠ی) ٔؿتٕط ٘م٣ّ: چ٧ار•

 .٣ٔ ٌفتٝ اؾت ٦ؼ قب ةا چاق راز( ع)ّٞی *         
 

 ا٘ٛاؿ فقُ ٔبض٣•



 (ْٜٗ ٠ْی٢ ١٦اف می٥ٕ از ٠نغر ة٨دف+ق+٠ٌٙٞ٠اوی ) ثق٥س: پ٤ر•
 .٘كؿتٝ ثٛزپیا٠تؼ ای٤ک در ٚت٥ٞ گاق ظ٨یف *         

 (ْٜٗ ٠ْی٢ ١٦اف می٥ٕ از ٠نغر اؿح٢+ق+٠اوی ةْیغ) اَثقس. قف•

پػیف از اك ٦ػٟ . ٠ؼص٨ـ کاقا٣ی ٠كْٜ ٠تارزق قیْی را پیف جؼ ركق٢ کؼدق ة٨د*  
 .وطزٜ ثٛزٜ اؾتآیث اهلل ٠غرس ای٢ ٠كْٜ را ركق٢ 

 (ةاقیغفْٜٗ ٠ْی٢ ١٦اف می٥ٕ از ٠نغر +ق+٠ٌٙٞ٠اوی ) اِتعا٣ٔ. ٦٘ث•

 ةار٦ا      ج٨ة٥ از ٠ی، كٚث گٜ، دی٨ا٥٣ ةاقٟ گؼ ک٤ٟوطزٜ ثبقٓ ٢٠ ک٥ ّیب ج٨ة٥ کاراف •

 (٠اوی اؿح١ؼارم+ْٜٗ ٠ْی٢ ٠اوی از ١٦اف می٥ٕ از ٠نغر داقح٢) ّٕٔٛؼ: ٦كث•

 .ظ١پارق ام پیف پایٟ ةؼ ز٠ی٢ ظ٨رد ک٥زاقتٓ ٣ٔ ز٤ٚسْ  *          



 (٠ىارع ق٤اؿ٥ة٢ ك +٠ی) اِذجبض٢. یک•
 .٣ٔ قٛزةؼ ؿؼش ٨٦ار  صـی٤ی٥ؿٖٛ احؿبؼ ٣ٔ وٙس ك ٣ٔ افتس یاد صـی٢ *        

 (٠ىارع ق٤اؿ٥ة٢ ك +ةػ)اِتعا٣ٔ . دك•

 ؟ثجطْاک٨٤ف، ٢٠ ای٢ ٥١٦ ج٧٤ایی را ة٥ کسا *        

 (اًظتارم٠ىارع +ْٜٗ ٠ْی٢ از ١٦اف می٥ٕ از ٠نغر داقح٢)ّٕٔٛؼ . ؿ٥•

 .زاضْ ا٘تؾبض ٣ٔ وكٓک٥  ٦اؿثؿاّث *        

 ا٘ٛاؿ فقُ ٔضبضؿ•



 (٠ىارع ق٤اؿ٥ة٢ ك +٠ی)ؾبزٜ . یک•

 .٣ٔ تبثس٨٠الم ٠ا در ٠یاف ای٢ ز١ِ چ٨ف ق١ْی *        

 (ٚـ١ث امٞی+پیك٣٨غ) پ٥كٛ٘س٢. دك•

 .فطٚ ثؿتٓؿا٧ٝا دریچ٥ زظٟ را *        

 (ٚـ١ث امٞی+اؿٟ)ٔطوت . ؿ٥•

 .٘كبٖ ٣ٔ زٞسؿؼا٣ساـ، ٣یٟ دیگؼ م٨رجف را *        

 (ٚـ١ث امٞی+پیك٣٨غ+اؿٟ)ٔطوت  پ٥كٛ٘س٢. چ٧ار•

 .ؾط ثط ٣ٔ آٚضز٘س٠ؼداف صٛیٛی از ز٧اد *        

 (جؼکیتی از صؼؼ اوا٥ٗ ك اؿٟ ك ٚـ١ث امٞی)ٌطٜٚ فق٣ّ . پ٤ر•

 .!٘ٙك٥ٗاظ پب در راق ظغا ٦ؼگؽ *        
 

 تمؿ٥ٓ فقُ اظ ِحبػ ؾبذتٕبٖ•



 (٣یاز ٣غارد ٨ْ٘٠ؿة٥ )الظْ . یک•
 .٣ٔ قٛزةؼ ؿؼش ٨٦ار  صـی٤ی٥ؿٖٛ احؿبؼ ٣ٔ وٙس ك ٣ٔ افتس یاد صـی٢ *        

 (٣یاز دارد ٨ْ٘٠ؿة٥ ) ٔتقس٢. دك•

 ؟ثجطْاک٨٤ف، ٢٠ ای٢ ٥١٦ ج٧٤ایی را ة٥ کسا *        

 (ة٥ کار ٠ی ركد ٠حْغمگاق ة٥ م٨رت الزـ ك گاق ة٥ م٨رت ) ٚخ٣ٟزٚ . ؿ٥•

 (كز٥ الزـ) ثكىٗةینغا ٣ٔ قى٣ٙ ام دؿ اگؼ *        
 (٠حْغمكز٥ ). ٘كى٦ٗؼگؽ دٝی را *         

 .ة٥ کار گؼٗح٥ ٠ی ق٨د؛ ك اٝتح٥ ای٢ ٔٞي اؿث ٠حْغمگاق ْٜٗ الزـ در ٤ْ٠ام 

 (پی٣٨غ ٠ی د٦غ). ٣ٔ پ٥ٛ٘سزؿؼكدق ٦ام ؿپ٧ؼم قْؼ ّؼٗا٣ی ایؼاف را ة٥ قْؼ ا٠ؼكز *       
 

 ٔفقَٛتمؿ٥ٓ فقُ اظ ِحبػ ٥٘بظ ثٝ •



 ؿ٨ـدرس 
 

 (2)دؿح٨ر زةاف 



 آف ةاقغ ٗاًّٜ ٧٣ادشْٗٞی ک٥ ٔقّْٛ . یک•
 .ثبظ ٣ٔ وٙس، ة٤غ ص١ایٜ را ق٧ادجفٚتٜ از ...  ٔحؿٗ*        
 

اؿػث، كٝػی اک٤ػ٨ف ةػ٥ زػام ٗاّػٜ  ٠ْ٘ػ٨ؿدر صٛیٛث  ٧٣ادشْٗٞی ک٥ ٔدَٟٛ . دك•

 .٣كـح٥

 .ٌكٛزٜ ٣ٔ قٛزاز ٦ؼ كاژق اـ، دریچ٥ ام ةؼ ٔؼكب ٦ا ك ٔؼةث ٦ا *        
اؿػث  ٠ْ٘ػ٨ؿدر صٛیٛث  زض٤چٝکـی ةایغ دریچ٥ را ةگكایغ؛ پؾ  صٛیٛحادر ای٢ ز٥ٞ١، 

 . ک٥ ة٥ زام ٗاّٜ ٣كـح٥ اؿث

 اظ ِحبػ اضتجبط ثب ٟ٘بز ٔتقس٢تمؿ٥ٓ فقُ  •



 ْٗٞی اؿث ک٥ مؼؼ ٠ی گؼدد: فقُ ذبل•

 :، ةؼ دك ٚـٟ اؿثفقُ غ٥ط ذبل•

 :فقُ ٔق٥ٗ. یک•

ْٗٞی اؿث ک٥ ظ٨د دارام ٤ْ٠ی ظامی ٣یـث ك ج٧٤ا ة٥ ٠ا ک١ک ٠ی ک٤غ ک٥ ؿاظح٧ام گ٣٨اگ٨ف ْٜٗ را ة٥ کار •
 .ةؼیٟ

 .ؿی٥٤ ظیؽ ٠ی ركد... ك  اؾت٦ام ٔؼكب دیؼكز، ریٜ را گؼٗح٥  دـٌٚار، از دـ        •

، قغف، گؼدیغف، گكح٢، ظ٨اؿح٢، قایـح٢، ةاقیغفاؿح٢، ة٨دف، : ٠نغر٦اماز  پؼکارةؼدْٜٗ ٦ام ٠ْی٢ •
 .، داقح٢ةایـح٢

 :فقُ ضثغ٣. دك•

 .ك ٠ـ٤غ راة٥ٌ ةؼٚؼار ٠ی ک٤غ إٝی٥ْٗٞی اؿث ک٥ دارام ک٤٤غق ٣یـث، ةٞک٥ ج٧٤ا ٠یاف ٠ـ٤غ •

 .قس٠غی٥٤، آق٘ح٥ ك ؿؼگكح٥ *        •

 .اؿح٢، قغف، ة٨دف، گكح٢، گؼدیغف: ٠نغر٦امْٜٗ ٦ام رةٌی از •

 

 الؿبْ فقُ •



٠ػی آیػغ ك ( ق+ْٗػٜ ٠اوػی) ٨ْ٘٠ٝی م٘ثًْٜٗ كم٘ی گ٥٣٨ ام از کارةؼد ْٜٗ اؿث ک٥ در آف ، ْٜٗ ة٥ م٨رت •
٠ذال در ای٢ ز١ٞػ٥، ةػ٥ زػام ظػ٨ا٦ٟ رٗػث از ْٗػٜ كمػ٘ی . یا پؼ٦یؽ از جکؼار اؿث ٨٣یـی٨ُ٤٠ر از آف، ک٨جاق 

 :اؿح٘ادق قغق اؿث

 .، دٟٝ را م٘ا ظ٨ا٦ٟ دادضفتٝٗؼدا ة٥ صؼـ *        •

 :٣کات اؿح٘ادق از كز٥ كم٘ی•

 .٧٣اد ْٜٗ كم٘ی ةا ٧٣اد ْٜٗ امٞی ةایغ یکـاف ةاقغ. 1•
 : ...چكٟ ٦ام ؿیغ اص١غ ةا ركق٤ایی ؿتؽ ر٣گی درظكیغق ك پؼؿیغ*        •
 .٧٣اد ْٜٗ امٞی ظ٨د ؿیغ اص١غ اؿث ك ٧٣اد ْٜٗ كم٘ی چك٧١ام اك•

 ك پؾ از آف ٨١ْ٠ال ةا ٚغرم ٗام٥ٞ، ٨١٦ارق ْٗٞی ة٥ کار . ة٥ کار ٠ی ركد ٔفطزْٜٗ كم٘ی ٨١٦ارق ة٥ م٨رت . 2•

 .٠ی ركد ک٥ ج٘ـیؼگؼ ؿاظث ك ز٠اف ك دیگؼ ٠كعنات ْٜٗ كم٘ی اؿث•

 .ٌّٖ ةایغ پؼ٦یؽ کؼد ٚاٚآكرد ك از کارةؼد  ٤ٚطٌَٛةْغ از ْٜٗ كم٘ی، ٨١٦ارق ةایغ . 3•

 .ٗؼدا ة٥ صؼـ رٗح٥ ك دٟٝ را م٘ا ظ٨ا٦ٟ داد: ٔٞي*        •

 (ٚخٝ ٚنف٣)فقُ ٚنف٣  •



 ا٘ٛاؿ وّٕٝ زض ظثبٖ فبضؾ٣•

• ْٜٗ 
 اؾٓ •
 م٘ث •
 و١یؼ •
 ٚیغ •
 صؼؼ •
 ك٣غ •



د٦ػغ  ١٣ػی، ز٠ػاف ظامػی را ٣كػاف (ظالؼ صػؼؼ)ک٥١ٞ ام اؿث ک٥ ٤ْ٠ی ٠ـحٜٛ دارد اؾٓ •
ك ٣ٛف ٣ض٨م ٠ػی پػػیؼد ةػی ( ظالؼ ٚیغ)، ةؼام ٣ا٠یغف ٨٠ز٨دم ة٥ کار ٠ی ركد (ظالؼ ْٜٗ)

 (ظالؼ و١یؼ)آ٣ک٥ ة٥ زام ک٥١ٞ ام دیگؼ ٣كـح٥ ةاقغ 

 :ْٜٗ كز٨د داقح٥ ةاقغ ةي٢اؿ١ی ک٥ در ؿاظث آف، ٔكتك . یک•

 .یاٗحٟ( ش(+ة٢ ٠ىارع)آراـ ) آضأفای٢ پیاـ ظغاك٣غ،  یي٢٠٢١ ة٥ *        

 .ذب٘ٝ، پ٥بْ، زٔبٚ٘س. ْٜٗ ٣تاقغ ةي٢اؿ١ی ک٥ در ؿاظح١ا٣ف خبٔس . دك•

 .ركز، دؿث. اؿ١ی ک٥ ةیف از یک زؽء ٤ْ٠ادار ٣غاقح٥ ةاقغؾبزٜ . ؿ٥•

ظ٨اق . اؿ١ی ک٥ در ّی٢ ةؼظ٨ردارم از ٨٧٘٠ـ كاصغ، ةیف از یک زؽء داقح٥ ةاقغٔطوت . چ٧ار•

جكػکیٜ قػغق ( كى٣ػغ) ٤ْ٠اؿازدارام چ٤غ زؽء ٤ْ٠ادار ةاقغ ك ظ٨اق از زؽء ٤ْ٠ادار ة٥ اوا٥ٗ زؽء 

 (٤ْ٠اؿاززؽء + زؽء ٤ْ٠ادار) ضٚظٌبض( زؽء ٤ْ٠ا دار+زؽء ٤ْ٠ادار)ضٚظ٘بٔٝ، . ةاقغ
 

 ا٘ٛاؿ اؾٓ •



 :از یک ز٤ؾ دالٝث ک٤غ ٣ا٠ْی٢اؿ١ی ک٥ ٣ؽد ٠عاًب ةؼ ٗؼدم ٘ىطٜ . پ٤ر•

 .ک٨چک زا داد٣غ اتبقرا در یک  اؾطاجْغاد زیادم از *        

 :اؿ١ی ک٥ ٣ؽد ٠عاًب ٣كاف د٤٦غق ٗؼدم ٠ْی٢ از یک ز٤ؾ ةاقغ ٔقطفٝ. قف•

 .ظ٨د ة٨د ركزگارافً دـًؿپیغق ...  ٔهغف٣*        

 

آ٣گاق ک٥ ّال٠ػث دارد دارام . ٨١ْ٠ال اؿٟ ٣کؼق ّال٠ث ٣غارد ك آف را ةایغ از ٤ْ٠ا ق٤اظث•
 :٦اؿثیکی از ای٢ ٣كا٥٣ 

 در آٔاز٤ه  ػ•
 در پایاف٢  ػ•
 .٣تایغ ٦ؼ دك ّال٥٠ را ةا ٦ٟ ة٥ کار ةؼد•

 .ز٨ا٣اف ٠ا در زت٥٧ ص١اؿ٥ ٠ی آٗؼیغ٣غ٤ه ظٔب٣٘ *        
 



 .اؿ١ی ک٥ ةؼ یک ٨٠ز٨د دالٝث ٠ی ک٤غٔفطز . ٦٘ث•

اؿ١ی ک٥ ٦ٟ ةؼ ةیف از یک ٨٠ز٨د دالٝث دارد ك ٦ٟ دارام ٣كػا٥٣ ز١ػِ خٕـ . ٦كث•
 .ةاقغ( اٖػ  ٞب)

 قػیءاؿ١ی ک٥ ةؼ كاصغم دالٝث دارد ک٥ آف كاصغ ةیف از یک ٗؼد یػا اؾٓ خٕـ . ٥٣•
 .ٔطزْ، ِكىط، ضٔٝ. را قا٠ٜ ٠ی ق٨د

اؿ١ی ک٥ ٣حیس٥ ٤ْ٠ام ٠نغر را ٣كػاف ٠ػی د٦ػغ، ةػی آف کػ٥ ظػ٨د اؾٓ ٔهسض . دق•

( ـَٗ)اؿ١ی اؿث ک٥ ٨١٦ارق دارام ّال٠ث ٠نغر  ٔهسضا٠ا . دارام ّال٠ث ٠نغر ةاقغ
 .زا٘ؿتٗ;زا٘ف. اؿث

: ، یکػی از ؿػاظح٧ام اؿػٟ ٠نػغر اؿػث کػ٥ ّتػارت اؿػث ازحبنُ ٔهـسض . یازدق•
 . ٔطز٠٢ا٤٣غ « م+اؿٟ»یا  قبز٠٢ا٤٣غ « م+م٘ث»



 .ی٤ْی كَی٥٘ ام ک٥ اؿٟ در ز٥ٞ١ ةؼ ٧ّغق دارداؾٓ  ٘مفِ•

 .اؿ١ی ک٥ ْٜٗ ة٥ آف ٣ـتث دادق ٠ی ق٨دٟ٘بز . یک•
 (:ٗاّٜ)ک٤٤غق کار . اٖٝ•

 .اؿالـ ٣اب را اصیاء کؼد ذ٣ٙ٥ٕ أبْ*        
 (:٨ْ٘٠ؿ)پػیؼ٣غق کار . ب•

 ةؼام اصیام دی٢ ة٥ پا داقح٥ قغ ذ٣ٙ٥ٕ أبْ*        
 (:٠ـ٤غإٝی٥)یا صاٝحی  م٘حیدارام . ج•

 .یک صٛیٛث ١٦یك٥ ز٣غق اؿثأبْ ذ٣ٙ٥ٕ *        

 .اؿ١ی ک٥ ةا ْٜٗ رةٌی ة٥ ٧٣اد ٣ـتث دادق ٠ی ق٨دٔؿٙس . دك•

 .١٦یك٥ ز٣غق اؿث حم٥متا٠اـ ظ١ی٤ی یک *        

 ٘مف ٞب٢ اؾٓ  •



 .اؿ١ی ک٥ ْٜٗ ةؼ آف كاِٚ ق٨دٔفقَٛ . ؿ٥•
 .را ٠ی گغازدضٚح ا٘ؿبٖ  قتا٤٦گی ٣ا٥ٌٍٟٝبٜ، * •

 .اؿ١ی ک٥ ة٥ كؿی٥ٞ صؼؼ اوا٥ٗ ة٥ ٤ْ٠ی ْٜٗ ز٥ٞ١ ةی٘ؽایغٔتّٕٓ . چ٧ار•
 .ظغا اؿث ٔٙؾطك  ٔحضطةغا٣یغ ک٥ آ٣چ٥ ٠ی ک٤یغ در *        

اؿ١ی ک٥ ةغكف كاؿ٥ٌ صؼؼ اوا٥ٗ، درةارق ْٜٗ ك گاق ٔیؼ ْٜٗ ج٨ویش ل٥س . پ٤ر•
 .د٦غ

 .یکغیگؼ را ق٤اظحیٟزض ٕٞبٖ زلب٤ك اَٚ، * •

اؿ١ی ک٥ پیف یا پػؾ از اؿػٟ دیگػؼ ٠ػی آیػغ جػا آف را ظػ٨ب جػؼ ثسَ . قف•

 .ةك٤اؿا٣غ
، در ةؼاةؼ ٨ًٗاف ٚا٠ث ثعضي ؾطظ٥ٔٗ ثغحبءة٥ پكح٨ا٥٣ اة٨ًاٝب، ... پغرـ *      •

 .راؿث ٠ی کؼد

 
 



اؿ١ی ک٥ ة٥ اؿٟ دیگؼ ٠ی پی٣٨غد جا ٠٘ا٦ی١ی از ای٢ ٚتیٜ را ةؼ آف  إ٥ِٝ ٔضبفٌ. ٦٘ث•
 :ةی٘ؽایغ

 وتبة حؿ٥ٗ: ٠ٞکیث•
 وتبة ٌُ: جكتی٥•
 وتبة خسا٣٤: اؿحْارق•
 وتبة زضؼ: اظحناص•
 ٔىبؾتوتبة : ج٨ویش•
 وتبة ظض: ةیاف ز٤ؾ•
 ظوط٤بٔحٕس : ٗؼز٣غم•
 

: پیف از ٠ىاؼ ٠ی آیغ ک٥ آف را اوا٥ٗ ٨ٞٛ٠ب ٠ی گ٨ی٤غ؛ ١٦چ٨ف إٝی٥ ٠ىاؼهگا٦ی ٣یؽ •
 .وبضُٔعز، آلبظازٜ، زض٤بوٙبض، وٛٞپب٤ٝ

 



 چ٧ارـدرس 
 

 (3)دؿح٨ر زةاف 



 ا٘ٛاؿ وّٕٝ زض ظثبٖ فبضؾ٣•

• ْٜٗ 
 اؿٟ •
 نفت •
 و١یؼ •
 ٚیغ •
 صؼؼ •
 ك٣غ •



ک٥١ٞ ام اؿث پیف یا پؾ از اؿٟ ٠ی آیغ جا یػک كیگگػی یػا ٧٘٠ػ٨ـ ةػؼام آف نفت •
 .ایساد ک٤غ

 :ٚؼار٣غاٚـاـ م٘ث از ای٢ •

 ةیا٣ی. یک•
 ق١ارقی. دك•
 اقارق. ؿ٥•
 پؼؿكی. چ٧ار•
 ٠ت٧ٟ. پ٤ر•
 جْستی. قف•

 نفت •



 ظامی ٣كاف ٠ی د٦غ ةيْغاؿٟ را از  كیگگی ث٥ب٣٘ نفت•

 اٚـاـ م٘ث ةیا٣ی•

 .دالٝث ٠ی ک٤غ ٨٠م٨ؼ ج٧٤ا ةؼ چگ٣٨گی ث٥ب٣٘ ؾبزٜ. یک•

 .حم٥م٣اؿث ك یک ا٣ـاف  ٚالق٠٣ؤ٢٠  یک... ٨١ّ صـ٢ *        

 .ک٤٤غق کارم اؿث ٨٠م٨ؼ٣كاف ٠ی د٦غ ک٥  فبف٣ّ. دك•
 .حك خٛ ،ضفتٍط ،آفط٤سٌبض ،ذٛاؾتبض ،قٙٛا ،زفب٤ٌٛبٖ ،ضظٔٙسٜ* •

 .اؿث ٨ْ٘٠ؿ، ٨٠م٨ؼ٣كاف ٠ی د٦غ ک٥  ٔفق٣ِٛ. ؿ٥•

 .اقه آِٛز ،ز٤سٜ قسٜ ،ٌطفتٝ قسٜ*        •

 .ظ٨د را ة٥ چیؽم، کـی یا زایی ٣ـتث ٠ی د٦غ ٨٠م٨ؼ٘ؿج٣ . چ٧ار•

 .ٔطزا٘ٝ، ثٟبضٜ، ظض٤ٙٝ، ؾ٥ٕ٥ٗ، ظض٣ٞ، ضٚحب٣٘ ،ا٤طا٣٘ ،ضضب٣٤*        •

 نفت ث٥ب٣٘ •



 .گیؼد ١٣ی ای٢ م٘ث ٦یچ گ٥٣٨ ٠ٛایـ٥ ام را در ةؼ ٔغّكنفت . یک•

 .حم٥م٣اؿث ك یک ا٣ـاف  ٚالق٠٣ؤ٢٠  یک... ٨١ّ صـ٢ *        

آف در داقح٢ یک كیگگػی،  ٨٠م٨ؼًای٢ م٘ث ٣كاف ٠ی د٦غ ک٥ (: ج٘ىیٞی); نفت ثطتط . دك•
 .٦ام ٨٠ز٨د در دایؼق ةضخ، ةؼجؼ اؿث ٨٠م٨ؼ٦ام ٨٠رد ؿ٤سف، ٥٣ ٥١٦  ٨٠م٨ؼاز 

  .غضف تطا٠ا صؽف پیا٠تؼ در ای٢ ٠نیتث، ا٣غك٦ی اؿث * •

یک كیگگی،  داقح٢ًآف در  ٨٠م٨ؼًای٢ م٘ث ٣كاف ٠ی د٦غ ک٥ ( ّاٝی); نفت ثطتط٤ٗ . ؿ٥•

 .٦ام ٨٠ز٨د در دایؼق ةضخ ةؼجؼ اؿث ٨٠م٨ؼاز ٥١٦ 

 .ة٨د٣غ ثطتط٤ٗ ا٘ؿبٖ ٞب( ع)ك ّٞی ( ص)٠ض١غ *        
  .ة٨دثطتط٤ٗ ا٘ؿبٖ  (ص)٠ض١غ *        
 .ة٨د ا٘ؿبٖ ٞب ثطتط٤ِٗ (ص)٠ض١غ *         

 زضخٝ ٞب٢ نفت ث٥ب٣٘ •



 .آف ق١ارش قغق اؿث ٨٠م٨ؼًک٥ ٣كاف ٠ی د٦غ  اؿث م٘حی قٕبضق٣ نفت•

 ق١ارقیاٚـاـ م٘ث •

 .٠ی آیغ ٨٠م٨ؼرا ةیاف ٠ی ک٤غ ك پیف از  ٨٠م٨ؼج٧٤ا جْغاد ؾبزٜ  قٕبضق٣. یک•
رادی٨ ک٨چک زیتػی داقػحیٟ کػ٥ ظیٞػی ةؼای١ػاف ارزش  ٤هدر آؿایكگاق ظ٨د، *        

 .داقث

 .را ٣كاف ٠ی د٦غ ٨٠م٨ؼجؼجیب ك زایگاق ٚؼار گؼٗح٢ تطت٥ج٣  قٕبضق٣. دك•
 .ظؼداد در ١ّٞیات ة٨دیٟ ؾْٛركز * •
دّػ٨ت قػغ از اؿػؼا یٜ  پػ٨رداكدی٨٧د، از اةػؼا٦یٟ  ا١ٝٞٞیک٤گؼق ةی٢  ؾ٥ٔٛٗدر * •

 .دیغار ک٤غ

 قٕبضق٣نفت  •



 .ظ٨د اقارق ٠ی ک٤غ ٨٠م٨ؼک٥ ة٥  اؿث م٘حیاقبضٜ  نفت•

 .ٌٛ٘ٝ ا٤ٗ، لسض ا٤ٗ، چُٙبٖ، چ٥ُٙٗ، ٕٞبٖ، ٥ٕٞٗ ،آٖ، ا٤ٗ•
 

ةیای٤ػغ  ٨٠مػ٨ؼ؛ ا٠ا اگػؼ ةػغكف ا٣غ١٦ؼاق ق٣٨غ، م٘ث اقارق  ٨٠م٨ؼای٢ ک١ٞات اگؼ ةا •
 .ا٣غو١یؼ اقارق 

 .اك اؿث آفًکحاب از  ا٤ٗ: م٘ث اقارق* •
 . اك اؿث کحابً، ا٤ٗ: و١یؼ اقارق* •

 نفت اقبضٜ •



 .ظ٨د ٠ٌؼح ٠ی ک٤غ ٨٠م٨ؼًک٥ ؿؤاٝی را درةارق  اؿث م٘حیپطؾك٣  نفت•
 .چٙس٥ٔٗ، چٙس، چٍٛ٘ٝ، وساْ ،چمسض، چٝ•

 

 .٣كاف ٠ی د٦غ ٣ا٠ْی٢ٌرا ة٥ ٨ًر  ٨٠م٨ؼاؿث ک٥ یک كیگگی  م٘حینفت ٔجٟٓ •
 .٥ٞچ ،ز٤ٍط، ٕٞٝ، ٞط، فال٣٘، ثقض٣، چٙس•

 .ظ٨د اؿث ٨٠م٨ؼًاؿث ک٥ ةیاف ک٤٤غق جْسب درةارق  م٘حینفت تقدج٣ •
 .چٍٛ٘ٝ، چمسض، چٝ•
٨١ْ٠ال م٘ث جْسٌتی از ٝضاظ َا٦ؼ ةا م٘ث پؼؿكی یکـاف اؿث ك ةایغ ةا ج٨ز٥ ةػ٥ ٤ْ٠ػام آف •

 .در ز٥ٞ١، دریاةیٟ ک٥ ةؼام پؼؿیغف اؿث یا جْسٌب
 زیتا اؿث؟ چمسضای٢ ةاغ * •
 .زیتا اؿث چمسضای٢ ةاغ * •

 نفت پطؾك٣، ٔجٟٓ ٚ تقدج٣ •



 .٤ْ٠ا دار یا ازؽام ٤ْ٠ی دار ك ٤ْ٠ی ؿاز ٣تاقغ زؽء٦امک٥ ٚاةٜ جٛـیٟ ة٥  م٘حیؾبزٜ  . یک•

ک٥ دارام چ٤غ زؽء ٤ْ٠ی دار ةاقغ یا از چ٤غ زػؽء ٤ْ٠ػی دار ك ٤ْ٠ػی ؿػاز  م٘حیٔطوت . دك•
 .جؼکیب قغق ةاقغ

ـ ، تٙـس٤ؽ ، ٥ٔٙبفبْ، ٟٔتبثٍٖٛ، ٌٍّٛ٘ٝ، ضفسآؾب، ؾبٖ فطقتٝ• ٝ ، پط٤ـٛ  چكـٕ
 .ٚاض ز٤ٛا٘ٝ، ٞك٥بض، ؾطزؾ٥ط، قبزٔبٖ، ؾبض

 .ک٥ از یک ٦ـح٥ ة٥ اوا٥ٗ یک یا چ٤غ كاةـح٥ ؿاظح٥ قغق ةاقغ م٘حیٌطٜٚ ٚنف٣ . ؿ٥•

 (.ظ٨ر; ٦ـح٥ )٘بٖ ثٝ ٘طخ ضٚظ ذٛض *        

   (.ةؼك; ٦ـح٥ )تٛ زَ ثطٚ *        
 (.ظ٨ش; ٦ـح٥ )ذٛـ آة ٚ ضً٘ *         

 تمؿ٥ٓ نفت اظ ِحبػ ؾبذت •



 پ٤سٟدرس 
 

 (4)دؿح٨ر زةاف 



 ا٘ٛاؿ وّٕٝ زض ظثبٖ فبضؾ٣•

• ْٜٗ 
 اؿٟ •
 م٘ث •
 ض٥ٕط •
 ٚیغ •
 صؼؼ •
 ك٣غ •



 .ک٥١ٞ ام اؿث ک٥ ة٥ زام اؿٟ ٠ی ٣كی٤غض٥ٕط •

 اٚـاـ و١یؼ•

 .و١یؼم ک٥ زا٣كی٢ قعل ٠ی ق٨دقره٣ . یک•
 .ةک٤ٟ قٕبٞبك زا٣ٟ را ٗغام  ؿاكزتالغةؼكـ  ٢٠ ٠ی ظ٨ا٦ٟ*        
 .قغم ـر٣٨١٤٦ػصٛیٛث چ٥ ٨٦یغاؿث پیف از آ٣ک٥ ج٨ *        

 .یک م٨رت دارد ك ةؼام ٥١٦ ؿاظث ٦ا ٠كحؼؾ اؿث ٨١٦اقو١یؼم ک٥ ٔكتطن . دك•
 .ذ٤ٛكتٗ ،ذ٤ٛف ،ذٛز* •

 ض٥ٕط •



 اقبضٜ. ؿ٥•
 .را ٥٣ ّنا ک٥ اژد٦ایی ةغاف ک٥ ة٥ اقارق ام ة٥ امٜ ظ٨یف ةاز ٠ی گؼددا٤ٗ *        •

 پطؾك٣. چ٧ار•
 یا آظؼت ؿتؽ را؟ ةیغردد٣یام : را ٠ی پـ٤غموساْ *        •

 ٔجٟٓ. پ٤ر•
 ٠ی گؼدم ة٥ دكر ظ٨یكح٢؟چٙس *        •

 تقدّج٣. قف•
 !ةـیسی قیؼ٠ؼداف رز٤٠غ٠ی چٍٛ٘ٝ كق ک٥ *        •

 



 ا٘ٛاؿ وّٕٝ زض ظثبٖ فبضؾ٣•

• ْٜٗ 
 اؿٟ •
 م٘ث •
 و١یؼ •
 ل٥س •
 صؼؼ •
 ك٣غ •



را ةػ٥ ( دیگػؼ ٚیػغمك گاق ٣یؽ اؿٟ یػا مػ٘ث ك یػا )ک٥١ٞ ام اؿث ک٥ ٨١ْ٠الن ْٜٗ ل٥س •
 .٠٨٧٘٠ی ٠ٛیغ ٠ی ؿازد

 (ةؼام ْٜٗ ٚیغ.)چؼظا٣غ٣غثب ؾطفت ةؼ م٤غٝی چؼظغار ك  ٠ؼا ٣كا٣غ٣غ*        •

. ٧٠ٟ اؿث، آٔاز ٠ی قػ٨د ثؿ٣، دكرق ر٣ـا٣ؾ ک٥ ةؼام ٗؼ٤٦گ ٔؼةی کيٞي١بةا *        •
 («٧٠ٟ»ٚیغ ةؼام اؿٟ )

١ّیٙ جؼ در ٣ُؼ اك ز٨ٞق ٠ػی کػؼدق  ذ٨٠٣ّ٥اردم دیگؼ ٣یؽ ة٥ ٨٤ّاف اٚغا٠ات *        •
 («١ّیٙ جؼ»ٚیغ ةؼام م٘ث . )اؿث

« زیاد»ٚیغ ةؼام ٚیغ . )اؿث قًک٨قك ةـیار کٟ  كرزدزیاد متؼ ٠ی  ثؿ٥بض٠ؤ٢٠ *        •
 («كرزدمتؼ ٠ی »ک٥ ظ٨د آف ٦ٟ ٚیغ اؿث ةؼام 

 ل٥س •



 .ٚیغ ةغكف ازؽاء: ؾبزٜ. یک•
 .ظ٤غیغ آٞؿتٝرا از ز٠ی٢ کى٤غ ك  ّنام پیؼ٠ؼد*        

دارام چ٤غ زؽء ٤ْ٠ی دار یا جؼکیتی از ازؽام ٤ْ٠ی دار ك ٤ْ٠ی ؿاز ک٥ ةػا : ٔطوت. دك•
 .٦ٟ ٨٧٘٠ـ دار٣غ

 .ةگػرم ؾجىجبضآف ة٥ کؽی٢ گىؼی٨ق * •

 .٠س٥ّ٨١ ام از ازؽاء ٠ـحٜٛ: ل٥س٢ٌطٜٚ . یک•
، ٠ا٣غگی ك ؿک٨ف پیكگ٘حار پ٨ؿیغگی زض ا٤ٗ غطٚة اثس٢ ٔرُٕ ٞب٢ ؾطخ*        

 .اؿث

 .دارد ٚیغمز٥ٞ١ ام ک٥ کارکؼد : ٔؤَٚل٥س . دك•
 ... .کؼد ٣س٨ا، زض حب٣ِ وٝ ثٝ ؾرٙبٖ فطظ٘س ٔىٝ ٌٛـ ؾپطزٜ ثٛزّحت٥، * •

 

 ؾبذتٕبٖ ل٥س •



 .ک٥١ٞ ام ک٥ ٨١٦ارق ة٥ م٨رت ٚیغ ة٥ کار ٠ی ركد: ٔرتم. یک•
 .ٞطٌع، ذٛقجرتب٘ٝ، اِجتٝ*        

ک٥١ٞ ام ک٥ گاق ة٥ م٨رت ٚیغ ة٥ کار ٠ی ركد ك گػاق گ٣٨ػ٥ ام دیگػؼ از : ٔكتطن. دك•
 ک٥١ٞ

 .٠ؼغ چ٢١ ةا گٜ ٨٣ظاؿح٥ گ٘ث نجحسْ* •
 متضغـ اؿٟ اؿث كٝی در ای٤سا ٚیغ   •

 الؿبْ ل٥س اظ ِحبػ ٘مف •



 .زض آٖ ٍٞٙبْػ  أطٚظ: ز٠اف. یک•

 .زض ذ٥بثب٣٘ وٝ ضٚ ثٝ ض٢ٚ ذب٘ٝ ٔب اؾتػ  خب ا٤ٗ: ٠کاف. دك•

 .ثؿ٥بضػ ٤ه و٥ّٛ : ٠ٛغار. ؿ٥•

 .زض حب٣ِ وٝ اقه ٣ٔ ض٤رتٓػ  آٞؿتٝ: صاٝث. چ٧ار•

 .٘ٝػ  ٥ٞچػ  انالًػ  ٞطٌع: ٣٘ی. پ٤ر•

 .غ٥طػ  ٌٚط٘ٝػ  خعػ  ٍٔط: اؿحذ٤اء. قف•

 .ٞطآ٤ٙٝػ  ٘بچبض٢ػ  ضاؾت٣ػ  ثّىٝػ ث٣ ٌٕبٖ ػ  آض٢: جأکیغم. ٦٘ث•

 .چٍٛ٘ٝػ  چغٛضػ  چطاػ  و٣ػ  چٖٛػ  آ٤بػ ثطا٢ چٝ : اؿح٧٘اـ. ٦كث•

 .ؾطا٘دبْػ  زٔبزْػ  پ٥بپ٣ػ  زؾتٝ زؾتٝ: جؼجیب. ٥٣•

 .ثبظػ  ز٤ٍطثبظػ  زٚثبضٜ: جکؼار. دق•

 الؿبْ ل٥س اظ ِحبػ ٔق٣ٙ ٚ وبضوطز •



 ا٘ٛاؿ وّٕٝ زض ظثبٖ فبضؾ٣•

• ْٜٗ 
 اؿٟ •
 م٘ث •
 و١یؼ •
 ٚیغ •
 حطف •
 ك٣غ •



ک٥١ٞ ام اؿث ک٥ ٤ْ٠ام ٠ـحٛٞی ٣غارد، ا٠ا ٤٦گا٠ی ک٥ ةا ک١ٞات دیگؼ ةػ٥ کػار حطف •
 .ركد، ٠٨٧٘٠ی، از ٚتیٜ ٣ـتث اوا٥ٗ یا رةي پغیغ ٠ی آكرد

 اٚـاـ صؼؼ•

 .صؼٗی ک٥ ٠یاف ک١ٞات یا گؼكق ک١ٞات پی٣٨غ ایساد ٠ی ک٤غضثظ . یک•
 .ؿْادت ٥١٦ ا٣ـا٧٣ا را ٠حى٢١ اؿثوٝ  آظؼی٢ کحاب آؿ١ا٣ی اؿث ای٢ ٚؼآف،*        

 .صؼٗی ک٥ ٠یاف ک١ٞات یا گؼكق ک١ٞات كاةـحگی ك ٣ـتحی ةؼٚؼار ٠ی ؿازداضبفٝ . دك•
 .ق٧غا ك ٠ْؼاج ق٧غا ٠أ٨٣س قغق اـثب  دیگؼ* •

 .صؼٗی ک٥ ٣كاف ٠ی د٦غ ک٥١ٞ دارام چ٥ ٣ٛكی اؿث٘كب٘ٝ . ؿ٥•
 .در آ٨ٔش کكیغ ضا، ماٝش قي* •

 حطف •



 .اٚـاـ صؼؼ رةي•

 .ٞٓ، ٘ٝ، چٖٛ، ٤ب، ٣ِٚ، ٥٘ع، ٍٔط، وٝ، ظ٤طا، پؽ، تب، اٌط: ؾبزٜ*        •

تب خـب٣٤  ، ثٙبثط ا٤ٗ، ثّىٝ، ثب ا٤ٗ وٝ، اٌطچٝ، اظ ا٤ٗ ضٚ، آٖ ٌبٜ: ٔطوت*        •
 .چٙب٘چٝ، ٕٞبٖ وٝ، ٥ٕٞٗ وٝ، ٞط چٙس، وٝ

 

 .اٚـاـ صؼؼ اوا٥ٗ•

 .چٖٛ، زض، خع، تب، ث٣، ثٝ، ثطا٢، ثط، ثب، اظ: ؾبزٜ*        •

 .ٕٞب٘ٙسِ، اظ ض٢ٚ، زضثبض٠، ضاخـ ثٝ، فالٜٚ ثط، غ٥ط اظ، ثطا٢ِاظ : ٔطوت*        •

 

 الؿبْ حطف ضثظ ٚ اضبفٝ •



 ا٘ٛاؿ وّٕٝ زض ظثبٖ فبضؾ٣•

• ْٜٗ 
 اؿٟ •
 م٘ث •
 و١یؼ •
 ٚیغ •
 صؼؼ •
 ٚ٘س •



. ُٝ٘ی اؿث ک٥ در آٔاز، ٠یا٥٣ یا پایاف كاژق ٠ی آیغ ك ٠٨٧٘٠ی ٨٣ ة٥ آف ٠ػی ةعكػغ ٚ٘س•
 را زؽء ٤ْ٠ی ؿاز ٠ی گ٨ی٤غ ك٣غاز ای٢ رك 

 اٚـاـ كى٣غ•

 .ک٥ در آٔاز كاژق ٠ی آیغ كى٣غمپ٥كٛ٘س . یک•
 .کاـ٘ب٣كی٢، ٕٞـاٗحادف، زض، اٗؼكظح٢ثطارادق،  ث٣ادب، ثب ،٣اـثِـ*        

 .ک٥ در ٠یا٥٣ كاژق ٠ی آیغ كى٣غم ٥ٔب٘ٛ٘س. دك•
 .ةیفاک١ػز٨ر، ا، ز٨ركپ٨اجکػؿؼ، اؿؼ* •

 .ک٥ در پایاف كاژق ٠ی آیغ كى٣غمپؿٛ٘س . دك•
، اضک٦٨ـػ، ظاضچ٤١ػ، چ٣، ج١اقاچٝةأػ، ا٘ٝ، ٠ؼداٖ، ظ٤غآؾب، ةؼؽ اضگ٘حػ، اپ٤٧ػ* •

 .ٚ٘س، ق٧ؼٚاضةؽرگػ، ٘سَٜ، دك٘بنظك١ػ، الخؿ٤گػ

 َٚ٘س •



 قكٟدرس 
 

 (5)دؿح٨ر زةاف 



٠س٥ّ٨١ ام اؿث ةػ٥ ٦ػٟ پی٨ؿػح٥ از ک١ٞػات کػ٥ پیػا٠ی کا٠ػٜ ك خّٕٝ •
 .٠ـحٜٛ را ةیاف ٠ی ک٤غ

 

 :ز٥ٞ١ دارام•

کػ٥ اگػؼ صػػؼ گؼد٣ػغ، ؿػاظح١اف  ارکاف ز٥ٞ١ آ٧٣ای٤غ. اؿثاضوبٖ . یک•
 .ز٥١ٞ ٗؼك ریؽد

ازؽام ز٥ٞ١ آ٧٣ای٤غ کػ٥ صػٗكػاف ةػ٥ ؿػاظح١اف ز١ٞػ٥ . اؿثاخعاء . دك•
 .آؿیتی ١٣ی رؿا٣غ

 خّٕٝ •



( ٗاّٜ یا ٣ا ب ٗاّػٜ)٧٣اد ; « ْٜٗ جاـ ٠حْغم ٠س٨٧ؿ»یا « ْٜٗ جاـ الزـ»ز٥ٞ١ ةا  .یک•
 +ْٜٗ. 

 .ثّٙس قس افؿط*        
 .ضثٛزٜ قسیک ةار ة٥ كؿی٥ٞ اٗؼاد ٗؼ٥ٚ گ١ؼاق ة٧ا یث حبج ق٥د *        

 .ْٜٗ+ ٨ْ٘٠ؿ ( + ٗاّٜ)٧٣اد ; ز٥١ٞ ةا ْٜٗ جاـ ٠حْغم ٨ْٞ٠ـ . دك•
ثٝ ٞٓ ض٤رتـٝ   ٘ؾٓ ث٥ٗ ا٣ِّّٕ زٞىسٜ خٟب٣٘ ضا، ا٘مالة اؾال٣ٔ ا٤طاٖ* •

 .اؾت

 .ْٜٗ+ ٠ـ٤غ ( + ٠ـ٤غ إٝی٥)٧٣اد ; ز٥ٞ١ ةا ْٜٗ رةٌی . ؿ٥•
 .اؾتٔكقّساض ٔكطق ٞب ؾپ٥سا٢ ٍ٘بٜ تٛ * •

 

 الؿبْ خّٕٝ اظ ِحبػ اضوبٖ •



ةایغ دا٣ـث ک٥ ٦ؼ یک از ای٢ ؿ٥ دؿح٥، ٨١ْ٠الن ازؽایی ٠ی پػیؼ٣غ از ٚتیٜ ٠ح١ٟ، ٚیػغ، ةػغؿ ك •
 .٠ىاؼ إٝی٥

 :٤٦گا٠ی ک٥ ز٥ٞ١ دارام ازؽا ةاقغ، جؼجیب ٨١ْ٠ٝی ارکاف ك ازؽام ز٥ٞ١ از ای٢ ٚؼار اؿث•
ٚاثؿـتٝ  + ٔتِّٕٓ ٚ ٚاثؿتٝ ٞـب٤ف  + ٔفقَٛ ٚ ٚاثؿتٝ ٞب٤ف + ٟ٘بز ٚ ٚاثؿتٝ ٞب٤ف •

 .فقُ+ ٞب٢ فقُ 
 .، اىةىؼ ٠ؼد جاریط، گيٜ ٦ـحی اش را در ١َٞثً قب ٠٨ُٞ٠ا٥٣ ة٥ ظاؾ ؿپؼد(ع)ّٞی *        •
 (ؿ)ف٣ّ : ٧٣اد•
 (٠ىاؼ ك ٠ىاؼ إٝی٥)اَثَط ٔطز تبض٤د (: ةغؿ)كاةـح٥ ٧٣اد •
 ٌُُ: ٨ْ٘٠ؿ•
 (٠ىاؼ إٝی٥)ٞؿت٣ اـ : كاةـح٥ ٨ْ٘٠ؿ•
 ؽّٕت: ٠ح١ًٌٟ•
 (٠ىاؼ إٝی٥)قت : كاةـح٥ ٠ح١ًٌٟ•
 (ٚیغ)ٔؾّٛٔب٘ٝ : كاةـح٥ ْٜٗ•
 ثٝ ذبن ؾپطز :ْٜٗ•



ز٥ٞ١ ام ک٥ ة٥ یکی از م٨رج٧ام اًظتارم یا اٝحؽا٠ی ك ٠ذتػث یػا ٤٠٘ػی، درةػارق : ذجط٢ .یک•
 : جضٛٙ کار یا صاٝحی ؿع٢ ٠ی گ٨یغ

 (م٨رت اظتارم ٠ذتث). ة٨ددؿث راؿحف را ةاال آكردق ک٥ ٠اق جاةاف *        
 (اٝحؽا٠ی ٠ذتثم٨رت . ) قایغ ة٥ ظ٨ابً قیؼی٢، ٗؼ٦اد رٗح٥ ةاقغ*        

 .ز٥ٞ١ ام ک٥ ة٥ كؿی٥ٞ آف، َا٦ؼان یا صٛیٛحان درةارق اى٠ؼم پؼؿف ق٨د: پطؾك٣. دك•

 .ج٨ کغاـ گٜ ة٨دم ک٥ رایض٥ ات ة٥ ٦ؼ ةار ة٨ییغف ظ٨قحؼ ٠ی قغ! ام اؿحاد* •

 .ز٥ٞ١ ام ک٥ ة٥ كؿی٥ٞ آف، درةارق جضٛٙ کار یا صاٝحی درظ٨اؿحی م٨رت ةپػیؼد: أَط٢. ؿ٥•

 .ای٢ آی٥ ركق٢ را ة٥ ٣ُارق ة٤كی٤یغ* •

 .ز٥ٞ١ ام ک٥ ةا آف یکی از ٨ّاًٖ ك اصـاؿاؿات ا٣ـا٣ی ةیاف ق٨د: فبعف٣. چ٧ار•

ؿؼاؿػؼ اقػک ك آق ك : ای٤ک ةا ر٦ػاكردم ؿػؼاٗک٤غق ةػاز ٠ػی گػؼدـ... كىق ک٥ ای٢ ؿ٘ؼ را * •
 .پكی١ا٣ی

 (ٚخٜٛ خّٕٝ);الؿبْ خّٕٝ اظ ِحبػ پ٥بْ •



 . ز٥ٞ١ ام ک٥ ارکاف ك ازؽام آف، در زام ظ٨د ٚؼار دار٣غ: خّٕٝ ٔؿتم٥ٓ .یک•

 .قب ٦ا ٠ا را ركم آؿ٘اٝث داغ ٠ی ظ٨اةا٣غ٣غ*        
 

 .ز٥ٞ١ ام ک٥ یک یا چ٤غ رک٢ یا زؽء آف زا ة٥ زا قغق ا٣غ: خّٕٝ غ٥ط ٔؿتم٥ٓ. دك•
 .٠ک٥ پؼ اؿث از ک٨ق ٦ام ؿ٤گی ک٨چک ك ةؽرگ* •

 .صؼؼ اوا٥ٗ ك ٠ح١ٟ+ ْٜٗ + ٠ـ٤غ + ٧٣اد : ٣ُٟ ٨٠ز٨د
٠ک٥ پؼ از ک٨ق ٦ام ؿ٤گی ک٨چک )ْٜٗ + صؼؼ اوا٥ٗ ك ٠ح١ٟ + ٠ـ٤غ + ٧٣اد : ٣ُٟ امٞی

 (ك ةؽرگ اؿث

 الؿبْ خّٕٝ اظ ِحبػ چ٥ٙف•



 . ز٥ٞ١ ام ک٥ دارام ْٜٗ جاـ اؿث: خّٕٝ فق٣ّ .یک•

 .اك ركز ٨٣زد٦ٟ ٧٠ؼ در ظؼ٠ك٧ؼ ة٥ اؿارت درآ٠غق ة٨د*        
 

 .ز٥ٞ١ ام ک٥ دارام ْٜٗ رةٌی اؿث: خّٕٝ اؾٙبز٢. دك•
 .پكحف گؼـ اؿث ة٥ پیا٠تؼ* •

 

 .ْٜٗ ٣غاردز٥ٞ١ ام ک٥ : ث٣ فقُخّٕٝ . ؿ٥•
 .ركاف ٦ام ٗؼكزاف ك ؿی٥٤ ٦ام ؿ٨زاف ٠نٞضی٢: جٛغیٟ ة٥* •

 

 الؿبْ خّٕٝ اظ ِحبػ فقُ•



 . ام ک٥ دارام یک ْٜٗ اؿثز٥ٞ١ : خّٕٝ ؾبزٜ .یک•

 .در ٗؼاؽ پیا٠تؼ اٗحادـاز گؼی٥ قتا٥٣ ج٨ ة٥ یاد گؼی٥ ٦ام صـی٢ *        
 

 .ز٥ٞ١ ام ک٥ دارام ةیف از یک ْٜٗ اؿث: خّٕٝ ٔطوت. دك•
 .٨٣اظثك یازدق ةار  درآ٠غآكام ک٨ک٨م ؿاّث دی٨ارم اجاؽ از ظا٥٣ اش * •

 الؿبْ خّٕٝ ٞب٢ زاضا٢ فقُ•



  تطو٥ت قسٜ اظ خّٕٝ ٞب٢ وبُٔ .یک•

ك ٠ی دا٣ـحیٟ ک٥ ةا ٣عـحی٢ چؼاغ، قادم ٦ام ١٦ػ٥ ةػاز ظ٨ا٤٦ػغ گكػث ك ٠ػا ةػاز *        
 .ظ٨ا٦یٟ ظ٤غیغ

 

 تطو٥ت قسٜ اظ خّٕٝ ٞب٢ ٘بلم ٚ وبُٔ. دك•
آف اؿث ک٥ ة٥ ج٧٤ایی دارام ٤ْ٠ام ركق٢ ك کا٠ٜ ٣یـث ك ١ْ٠ػ٨الن ةػ٥ خّٕٝ ٘بلم •

 .٠ی ٣ا٤٠غخّٕٝ پب٤ٝ در ای٢ صاؿ، ز٥ٞ١ کا٠ٜ را . ة٥ کار ٠ی ركدخّٕٝ پ٥طٚ قکٜ 
٤٠ُؼق ةاغ ٦ایی ز٨ٞق کػؼد کػ٥ در ، پیف چكٟ آ٣اف ک٥ ک١ٞات پیا٠تؼ را ٠ی ق٤یغ٣غ* •

 .ٗؼك دؿثً آف ٦ا، ز٨یتاراف زارم اؿث

 الؿبْ خّٕٝ ٔطوت•



ایػ٢ . ز٥ٞ١ ام اؿث ک٥ صػؼ آف ة٥ ٨٧٘٠ـ امٞی ز٥ٞ١ آؿیب ٣ؼؿا٣غ خّٕٝ ٔقتطضٝ•
گ٥٣٨ ز٥ٞ١ ٨١ْ٠الن ٠٨٧٘٠ی از ٚتیٜ دّا، آرزك یا ج٨ویش را ة٥ ٨٧٘٠ـ امٞی ز٥ٞ١ ٠ی اٗؽایغ ك 

 :ةایغ آف را ةی٢ دك ظي جیؼق ٚؼار داد
 .ػ د١ؼق ظ٨ف ق٧یغاف اؿثفٕطـ زضاظ ثبز ز٨٧١رم اؿال٠ی ػ *        

 .ػ ةـیار دٝچـب ة٨دخب٢ قٕب ذب٣ِ زیارج١اف ػ *        
 .ػ درگػقثخب٣٤ اؾت ث٥ٗ ٔىٝ ٚ ٔس٤ٙٝ پغر پیا٠تؼ در اة٨اء ػ *        
 .ػ ک٥ ٨٤ٛٚس ٦ؽار ؿاؿ ١ّؼ ٠ی ک٤غذسا زا٘ب اؾت ٠ی گ٨ی٤غ ػ *        

 خّٕٝ ٔقتطضٝ •



صػؼ ةْىی ارکاف یا ازؽام ز٥ٞ١ ؿتب ٠ی ق٨د ک٥ ز٥ٞ١ زیتػاجؼ قػ٨د یػا ٠عحنػؼ ك ؿػادق  گا٦ی•
 .گؼدد

 .آف ک٥ صػؼ دارام واة٥ٌ ةاقغ، ةایغ یکی از ای٢ ؿ٥ ٚؼی٥٤ در ز٥ٞ١ یاٗث ق٨د ةؼام•

ای٢ ٚؼی٥٤ ةؼ اؿاس ّػؼؼ زةػاف قػکٜ ٠ػی گیػؼد ك جػاةِ کارةؼ٦ػام : لط٤ٙٝ ؾبذتبض٢ .یک•
 . پػیؼٗح٥ قغق در زةاف اؿث

 (اؾت. ); كركد ٨٤١٠ع*        

ای٢ ٚؼی٥٤ در ّتارات ٚتٜ یا ةْغ از ةعفً صػؼ قػغق، كزػ٨د ٣ػغارد، ا٠ػا از : لط٤ٙٝ ٔق٢ٛٙ. دك•
 .٤ْ٠ا ك ٨٧٘٠ـ آ٧٣ا ١٧ٗیغق ٠ی ق٨د

 (وٝ ٥٘بٔسٜ ثٛز٘س. ); ٥١٦ ةچ٥ ٦ا آ٠غ٣غ زؽ ٨ٔاص ٦ام گؼداف* •

ای٢ ٚؼی٥٤ در ّتارت ٚتٜ یا ةْغ از ةعفً صػؼ قغق، ّی٤ان یا ةا قتا٦ث كز٨د : لط٤ٙٝ ِفؾ٣. ؿ٥•
 .دارد
 (آٚضزٜ ثٛز٘س. ); ٠ـ١ٞا٣اف ٦ؼ چ٥ داقح٤غ آكردق ة٨د٣غ؛ ق١كیؼ ك ٣یؽق ك دك اؿب* •

 

 حصف اضوبٖ ٤ب اخعا٢ خّٕٝ •



 ٦٘حٟدرس 
 

 (1)ٕٝؽقگاق ٦ام ٟٚٞ 



 و٥ٙٓاظ خّٕٝ زضاظ ٚ پطپ٥چ ٚ ذٓ پط٥ٞع . 1

 .ز٥ٞ١ ٦ام دراز ك ٠٘نٜ پؼ٦یؽ ک٤یٟ از آكردف•
 .٣ک٨قیٟ ک٥ ٠ْا٣ی چ٤غگا٥٣ را دركف یک ز٥ٞ١ ةگ٤سا٣یٟ ٦ؼگؽ•
 .٦ؼ ز٥ٞ١ ةؼام ةیاف یک كاصغ ٤ْ٠ایی ٠ـحٜٛ ةؼ٧٣ادق قغق اؿث ام٨الن•

در ز٨اب جٞگؼاٗػی کػ٥ ركزكٝػث ... ای٢ ک٥١ٞ را ة٥ ٤٠اؿتث ای٢ ک٥ در ٣ٌٙ ٦یحٞؼ *        
ر یؾ ز٨٧١ر اجازك٣ی ک٥ در یکی دك ٦٘ح٥ پیف ة٥ آ١ٝاف کؼدق ة٨د ک٥ آیا صاوؼیغ ةؼام 
پ٤ر یا دق ؿاؿ ص٥ٞ١ ةؼ ٗالف دكٝث ٣ک٤یغ کؼدق ة٨د آ٠غق ة٨د ك ٤ْ٠ی اش را ١٣ی دا٣ـحٟ 

 .پیغا کؼدـ
 :قکٜ ٤٠اؿب ز٥ٞ١ ٠ؽة٨ر چ٤ی٢ اؿث

. ٤ْ٠ام ای٢ ک٥١ٞ را ةغی٢ ٤٠اؿتث ک٥ در ٣ٌٙ ٠ْػؼكؼ ٦یحٞػؼ آ٠ػغق ةػ٨د، یػاٗحٟ*        
ركزكٝث، ر یؾ ز٨٧١ر اجازك٣ی، یکی دك ٦٘ح٥ پیف ة٥ آ١ٝاف جٞگؼاؼ کػؼدق ةػ٨د کػ٥ آیػا 
صاوؼیغ پ٤ر یا دق ؿاؿ ة٥ ٗالف دكٝث ص٥ٞ١ ٣ک٤یغ ك ٦یحٞؼ در ز٨اب جٞگػؼاؼ كم، ایػ٢ 

 .٣ٌٙ را کؼدق ة٨د



 خّٕٝ ضا ثٝ نٛضت ضٚقٗ ٚ ٤ٌٛب ث٥بٚض٤ٓ. 2

از ركا٣ی ك زالٝی كاژق ٦ا، ظػ٨د ز١ٞػ٥ ٣یػؽ  ی٤ْی گػقح٥. ز٥ٞ١ ةایغ ق٘اؼ ك ركق٢ ةاقغ•
 .ةایغ دارام كو٨ح ةاقغ ك ازؽام آف، ةا ٦ٟ ؿازگار ةاق٤غ

 
ةؼ ّکؾ، ٗٞـ٥٘ ام ک٥ ظ٨د م٨رت ٨٣ّی ٗٞـ٥٘ ٦ایی کػ٥ ٠ػی ظػ٨ا٦یٟ از آ٧٣ػا *        

 .ؿع٢ ة٥ ٠یاف آكریٟ كز٨د دارد ك آف ٣ُؼی٥ٌ یا ٠ػ٦ب ق٨پ٧٤اكر اؿث
 

 :قایغ ٔؼض ای٢ اؿث. ظ٨ا٤٣غق در ١٣ی یاةغ ک٥ ٨ُ٤٠ر از ای٢ ّتارت چیـث
ة٥ ّکؾ، ٗٞـ٥٘ ام ةؼ ٠ت٤ام دیغگاق قػ٨پ٧٤اكر كزػ٨د دارد کػ٥ ظػ٨د، ٠نػغاٚی *        

 .اؿث ةارز از ٗٞـ٥٘ ٦ایی ک٥ ٠ی ظ٨ا٦یٟ درةارق آ٧٣ا ؿع٢ ةگ٨ییٟ



 خّٕٝ ضا ثٝ نٛضت ٔٙغم٣ تطو٥ت و٥ٙٓ. 3

ة٥ گ٣٨ػ٥ ام کػ٥ . ارکاف ك ازؽام ز٥ٞ١ ةایغ دارام پی٣٨غم کا٠الن ٤٠ٌٛی ك ًتیْی ةاق٤غ•
 .ة٥ راصحی ای٢ پی٣٨غ را دریاةغ ك ١ٝؾ ک٤غ ظ٨ا٤٣غق

ةؼام ایساد ای٢ پی٣٨غ، ٦ٟ ةایغ ٨ٚاّغ دؿح٨رم را رّایث ک٤یٟ ك ٦ٟ از ذكؽ ٤٦ػؼم ؿػ٨د •
 .ةتؼیٟ

 
٠ػی قػ٨د ك امػٜ ٚنػیغق در ( ص)جا آف زا ک٥ كارد ٠غح صىؼت رؿ٨ؿ اکؼـ ... *        

 ... .٠غح ایكاف ك ةاٚی ٠ٛغ٥٠ اؿث ك ٠ی گ٨یغ 
 

ةؼام امالح ای٢ ز٥ٞ١، ٠ی ج٨اف ز٥ٞ١ دكـ را در آٔاز آكرد ك ز٥ٞ١ یکٟ ك ؿ٨ـ را ة٥ قػکٜ 
 :٠ؼکب ك ٠ـحٜٛ پؾ از آف ذکؼ کؼد

قػاّؼ پػؾ از آكردف ٠ٛغ٠ػ٥ . اؿػث( ص)امٜ ای٢ ٚنیغق در ٠غح رؿػ٨ؿ اکػؼـ *        
 ... .٠ؽة٨ر، ة٥ ای٢ ةعف امٞی ٠ی پؼدازد ك ٠ی گ٨یغ 



 خّٕٝ ضا ثٝ نٛضت عج٥ق٣ ث٥بٚض٤ٓ. 4

آف اؿث ک٥ ٦ؼ ز٥ٞ١ دارام جؼجیب ًتیْی ك چی٤ف دؿح٨رم ةاقغ، ی٤ْی ارکػاف  ٚاّغق•
 :ةا ای٢ ٣ُٟ ک٤ار ٦ٟ ٚؼار گیؼ٣غ

 (در ز٥ٞ١ ْٗٞی ةا ْٜٗ الزـ)ْٜٗ الزـ +  ٗاّٜ -       •
 (ز٥ٞ١ ْٗٞی ةا ْٜٗ ٠حْغم در)ْٜٗ ٠حْغم + ٨ْ٘٠ؿ + ٗاّٜ  -         

 (در ز٥ٞ١ اؿ٤ادم)ْٜٗ رةٌی + ٠ـ٤غ + ٠ـ٤غ إٝی٥  -         
 

جؼ  گاق ٣ادیغق گؼٗح٢ ٣ُٟ دؿح٨رم ز٥ٞ١ دارام ٠ؽیحی اؿث؛ ٠ذال آف را ركاف جؼ یا آ٤٦گی٢
 .٠ی ؿازد یا ةا كیگگی ٦ام ؿتکی ؿازگارجؼ اؿث

 قگ٘ث اؿث ک٥ ةایغ دؿ ةـ٨زا٣ی، ةؼام کي٤غ گا٠اف ك ٥٣ ةؼام کي٤غ ذ٤٦اف*        



 پط٥ٞع و٥ٙٓ« خّٕٝ ٞب٢ پ٥ٛؾتٝ»اظ . 5

ک٥ از ز٥ٞ١ ٦ام ة٤ٞغ ك چ٤غ ؿٌؼم ةایغ پؼ٦یؽ کؼد، ة٥ ز٥ٞ١ ٦ام ک٨جاقً دةـحا٣ی  ةا آف•
 .ك قکـح٥ ٣یؽ ٣تایغ ركم آكرد

٣اـ دار٣غ، ٨٣قػح٥ را ظػاـ ك « ز٥ٞ١ ٦ام پی٨ؿح٥»ک٤ار ٦ٟ چیغف چ٤ی٢ ز٥ٞ١ ٦ایی ک٥ •
 .ؿتک ز٨ٞق ٠ی د٦غ

 
اگػؼ ٚػؼآف ٣تػ٨د، ز٧ػاف . ٨٣ر ٚؼآف ةؼ ٥١٦ ّاٟٝ ٠ی جاةغ. ٚؼآف را١٤٦ام ةكؼ اؿث*        

 .جیؼق ة٨د
 

 :قکٜ ٤٠اؿب ز٥ٞ١
 .ٚؼآف را١٤٦ام ةكؼ ك ٨٣رگـحؼ ز٧اف اؿث ك اگؼ ٣ت٨د، ز٧اف جیؼق ٠ی قغ*        



 ظ٤بز اؾتفبزٜ ٘ى٥ٙٓ« خّٕٝ فطف٣»اظ . 6

 .زیاد از ز٥ٞ١ ٗؼّی ؿتب ٠ی ق٨د ک٥ ظ٨ا٤٣غق ٣ح٨ا٣غ ؿیؼ ًتیْی ٨٣قح٥ را پی گیؼد اؿح٘ادق•
 .٤٠اؿب اؿث ک٥ ز٥ٞ١ ٦ام ٗؼّی ة٥ م٨رت ٠ـحٜٛ درآی٤غ ك در زام ظ٨د ٚؼار گیؼ٣غ•
در زایی ک٥ ١٣ی ج٨اف ز٥ٞ١ ٗؼّی را ة٥ م٨رت ٠ـحٜٛ آكرد، ةایغ جا صػغ ا٠کػاف آف را ظالمػ٥ •

 .کؼد
ؿـ٥ ؿ٤ث گاةؼیٜ ک٥ ًیٌ آف ةؼ ایػ٢ صٛیٛػث اّحػؼاؼ ؤؿع٢ یکی از اؿحاداف اال٦یات ٠*        

کؼدق ک٥ ّٜٛ گؼایی ة٥ ٨٧٘٠ـ ًؼد دی٢ پغیغق ام اؿث ٔؼةی ک٥ ّا٠ٜ ١ّػغق آف وػْٖ آیػی٢ 
 .٠ـیضیث در پاؿط گ٨یی ة٥ ٣یاز٦ام ص٨ٛٚی ةكؼ ة٨دق اؿث، گ٨اق مغؽ ادّام ٠ا اؿث

 
 :مضیش

اك اّحػؼاؼ . گ٨اق مغؽ ادّام ٠ا، ؿع٢ یکی از اؿحاداف اال٦یات ٠ؤؿـ٥ ؿ٤ث گاةؼیػٜ اؿػث       
کؼدق ک٥ ّٜٛ گؼایی، ة٥ ٨٧٘٠ـ ًؼد دی٢، پغیغق ام اؿث ٔؼةی ک٥ ّا٠ٜ ١ّغق آف وػْٖ آیػی٢ 

 .٠ـیضیث در پاؿط گ٨یی ة٥ ٣یاز٦ام ص٨ٛٚی ةكؼ ة٨دق اؿث



 ثسٖٚ لط٤ٙٝ، لؿٕت٣ اظ خّٕٝ ضا حصف ٘ى٥ٙٓ. 7

ارکاف ك ازؽاء ز٥ٞ١ ٣تایغ از ز٥ٞ١ صػؼ ق٣٨غ، ٠گؼ آف ک٥ ٚؼی٥٤ ام ةؼ صػؼ آف دالٝث •
 .١٣ایغ

 .ز٥ٞ١ ام ک٥ دارام رک٢ یا زؽء صػؼ قغة ةغكف ٚؼی٥٤ ةاقغ، ٣ا٠حْادؿ اؿث•
 

 .فطٚ ض٤رت، ا٠ا در پی زٝؽ٥ٝ ام ؿعث تط٥ٔٓای٢ ة٤ا در ؿغة پ٤سٟ *        
 «جؼ٠یٟ قغ»در « قغ»ْٜٗ (: ةغكف ٚؼی٥٤)رک٢ صػؼ قغق 

 
 :قکٜ درؿث ١٦اف ز٥ٞ١ چ٤ی٢ اؿث

 .٤ٚطاٖ قس، ا٠ا در پی زٝؽ٥ٝ ام ؿعث تط٥ٔٓای٢ ة٤ا در ؿغق پ٤سٟ *        



 ٔٛضز ٘ف٣ ٚ اثجبت ضا آقىبض و٥ٙٓ. 8

آ٣چ٥ ٨٠رد ٣٘ی ٚؼار ٠ی گیؼد ةایغ آقکارا ة٥ م٨رت ٤٠٘ی ةیایغ، ة٥ ة٥ گ٥٣٨ ام کػ٥ ظ٨ا٤٣ػغق ةح٨ا٣ػغ آف را •
 .٠ذتث جٌٞٛی ک٤غ ك ةا جٕییؼ ٝض٢، ةؼداقحی دكگا٥٣ از آف ةیاةغ

 .دٝـ٨زاف ا٣ٛالب ٣تایغ ةا ٦ٟ ؿحیؽ ک٤٤غ جا دق٢١ دٝكاد ق٨د*        

 .٤٠اٗٛاف در مٖ ا٣ٛالةی ٦ا رظ٥٤ ٠ی ک٤٤غ جا دق٢١ دٝكاد ق٨د*        

 .آ٠غق، در ٦ؼ دك م٨رت ٠ذتث اؿث« جا»ز٥ٞ١ دكـ ک٥ پؾ از صؼؼ رةي 

 ةؼام ةیاف ّٞث اؿث« جا»٠ذتث ة٨دف ز٥ٞ١ رةٌی در م٨رت دكـ مضیش اؿث زیؼا 

 .٤٠اٗٛاف در مٖ ا٣ٛالةی ٦ا رظ٥٤ کؼد٣غ -       

 چؼا؟ -       

 .جا دق٢١ دٝكاد ق٨د -       

 :زیؼا ٠ی ج٨اف از آف چ٤ی٢ ةؼداقحی ٦ٟ کؼد. ا٠ا ٠ذتث ة٨دف ز٥ٞ١ رةٌی در م٨رت یکٟ ٤٠اؿب ٣یـث

 .دٝـ٨زاف ا٣ٛالب ٣تایغ ةا ٦ٟ ؿحیؽ ک٤٤غ -       

 چؼا؟ -       

 (تب زقٕٗ زِكبز ٘كٛز. )جا دق٢١ دٝكاد ق٨د -       



 ٦كحٟدرس 
 

 (2)ٕٝؽقگاق ٦ام ٟٚٞ 



 اظ تىطاض ثپط٥ٞع٤ٓ. 9

 .از ّیب ٦ام رایر در ٨٣قح٥ ٦ام ا٠ؼكز، جکؼار كاژق یا ّتارجی ةا ٗام٥ٞ کٟ اؿث•
در چ٤ی٢ ٨٠ردم، ةا صػؼ كاژق جکؼارم یا ةا زایگؽی٤یً كاژق دیگؼ، ٠ی ج٨اف ة٥ رِٗ جکػؼار •

 .پؼداظث
 

ة٥ دٝیػٜ  ا٤ٗزا ٠ی آكریٟ ة٥ م٨رت ٠يؼؿىٜ ٦ـح٤غ ك  ا٤ٗةیف جؼ اظتارم ک٥ در *        
 .٨٠ارد از١اع اؿث ا٤ٗاؿث ک٥ در اکذؼ  ا٤ٗ

 
 :مضیش

ةیف جؼ اظتارم ک٥ در ای٢ زا ٠ی آكریٟ، ة٥ م٨رت ٠ؼؿٜ ٦ـح٤غ، زیؼا ٨١ْ٠الن ة٥ *        
 .٠ـا ٜ اًز١اّی ٣ُؼ دار٣غ



 تٙبؾت فغف ٞب ضا ضفب٤ت و٥ٙٓ. 10

٠ػذال ْٗػٜ ةػ٥ . در ز٥ٞ١ ٦ام ٠ؼکب، از پی٣٨غ٦ام ١٦پای٥ ك ؿازگار ةایغ ک١ػک گؼٗػث•
 .٠نغر یا ٠نغر ة٥ ْٜٗ ٌّٖ ٣ك٨د، ةٞک٥ ْٜٗ ة٥ ْٜٗ یا ٠نغر ة٥ ٠نغر ٌّٖ گؼدد

 
زیػؼ ؿػ٥ٌٞ ٣ٕ٘ ذٛاٞـس  اؿث ك اك ٥ُٔ ثٝ آظاز٢ از ظ٨اؿث ٦ام ٌٗؼم ا٣ـاف، *        

 .دیگؼاف ةاقغ
 

 :مضیش
فسْ تٕب٤ُ ثـٝ ؾـّغٝ پـص٤ط٢    ك ٥ُٔ ثٝ آظاز٢ از ظ٨اؿث ٦ام ٌٗؼم ا٣ـاف، *        

 .اؿث



 ثپط٥ٞع٤ٓ« حَكٛ»اظ . 11

ایػ٢ . از کاؿحی ٦ام ةـیار ٧٠ٟ در ٨٣قح٥ ٦ام ا٠ؼكز پارؿی، صى٨ر كاژگاف زایغ ك ةی٧ػ٨دق اؿػث•
 .٣اـ دارد، ٨١ْ٠الن از ٌّٖ ٦ام ةی دٝیٜ پغیغ ٠ی آیغ« صك٨»زیادت ك ةی٨٧دگی ک٥ 

 
ای٢ آی٥ آقکار کؼدف زی٤ث ٦ا را ٠ٌٞٛان ٧٣ی ٠ی ک٤غ ك ؿپؾ اؿػحذ٤ا ٠ػی ک٤ػغ از آف ٦ػا، *        

 .زی٤ث ٦ام َا٦ؼم را ک٥ ا٧َار کؼدف آف ٦ا ٠ا٣ْی ٣غارد
 .ركق٢ اؿث ک٥ ٤ْ٠ام ز٥ٞ١ اظیؼ در ظ٨د ٨٧٘٠ـ اؿحذ٤اء كز٨د دارد

 
 :قکٜ درؿث ١٦اف ز٥ٞ١ چ٤ی٢ اؿث

ای٢ آی٥ آقکار کؼدف زی٤ث ٦ا را ٠ٌٞٛان ٧٣ی ٠ی ک٤غ ك ؿپؾ زی٤ث ٦ام َػا٦ؼم را از آف *        
 .٦ا اؿحذ٤اء ٠ی ١٣ایغ

 
 .٨ْٞ٠ـ ٣ك٨د ک٥ ظٞعاؿ ٚی١حی ة٥ پا دار٣غا٤ٗ وٝ زف ٦ا پام ةؼ ز٠ی٢ ٣ک٨ة٤غ جا (: * ای٢ ک٥)
 (ةى٤ی ة٥ ٤ْ٠ی ظا٣غاف اؿث. )ة٤ی ًاككس از ّا١ًٝاف ة٥ ٣اـ ة٨دق ا٣غ ذب٘ساٖةؽرگاف (: * ظا٣غاف)
 



 نح٥ح ٕٞطاٜ حكٛ
 

 گؼدش کار ػ ؿیؼ کار ؿیؼ گؼدش کار
 ركز٣ا٥٠ ٦ا ركز٣ا٥٠ ٦ام ركزا٥٣

 ق٧ؼ٦ام دیگؼ ػ ؿایؼ ق٧ؼ٦ا ؿایؼ ق٧ؼ٦ام دیگؼ
 ةْغ از ای٢ ٢ً٠ ةْغ از ای٢
 كركدم ٠ىغظىًٜ كركدم

 ة٤اةؼای٢ ػ پؾ پؾ ة٤اةؼای٢
 ٝیٞة اٝٛغر قب ٝیٞة اٝٛغر

 صسؼ األؿ٨د ؿ٤گ صسؼ األؿ٨د
 ّاـ اٝ٘یٜ ؿاؿ ّاـ اٝ٘یٜ
 پؼؿیغف ػ ؿؤاؿ کؼدف ؿؤاؿ پؼؿیغف

 پیف ةی٤ی کؼدف از ٚتٜ پیف ةی٤ی کؼدف
 



 ثپط٥ٞع٤ٓ« تتبثـ اضبفٝ ٞب ٚ ٚنف ٞب»اظ . 12

ةایغ ةک٨قیٟ ٤٠اؿتث جؼی٢ . پیاپی آكردف اوا٥ٗ ٦ا ك كمٖ ٦ا از ارزش ك ٠حا٣ث ٨٣قح٥ ٠ی کا٦غ•
جحػاةِ اوػا٥ٗ »كاژق را ةؼام ا٣حٛاؿ پیاـ ظ٨د ةؼگؽی٤یٟ جا ٣اچار ٣ك٨یٟ ة٥ ٌّٖ ٦ػام ج٨وػیضی ك 

 ركم آكریٟ« ٦ام ك كمٖ ٦ا
 :تتبثـ ٚنف ٞب

ٚؼار  ٌٙجس ثعضي وبق٥ىبض٢ قسٜ ثب قىٜٛ عالا٘سٚز پ٥بظ٢ قىُةاالم ای٢ وؼیش، *        
 .دارد
 :مضیش

ةاالم ای٢ وؼیش، گ٤تغ پیازم قکٜ ةؽرگی ٚؼار دارد ک٥ ةا ركی٥ زرا٣غكد٣ف قک٦٨ی ظاص *        
 .یاٗح٥ اؿث

 :تتبثـ اضبفٝ ٞب
 .ةؼ آف ٦ا ٗؼا٨٠ش ٣اقغ٣ی اؿثتأث٥طات ضٚا٣ِ٘ ٔدبزِٝ ٞب٢ ٚاِس٤ِٗ فطظ٘ساٖ *        

 :مضیش
 .٠ساد٥ٝ ٦ام كاٝغی٢ ةؼ ركاف ٗؼز٣غاف جأدیؼاجی ٗؼا٨٠ش ٣اقغ٣ی دارد*        



 اظ وٟٙٝ ٌطا٣٤ ثپط٥ٞع٤ٓ. 13

اگؼ ٨٣یـ٤غق ة٥ ة٧ا٥٣ ؿ٤ث گؼایی، دٚیٛا ١٦اف قی٨ق ٦ام ؿ٤حی ٣گارش را د٣تاؿ ک٤ػغ ك •
از چ٤اف ٤ّامؼ ك قگؼد٦ا ك را٦کار٦ایی اؿح٘ادق ک٤غ، در ١٦اف ک٨رق راق ٦ا ٠ػی ٠ا٣ػغ ك 

 .ة٥ ا٠ؼكز ١٣ی رؿغ
جٛٞیغ ةیسا از گػقحگاف ك ٗؼؿ٨دق قغف در صنار ؿ٤ث ٦ام ک٢٧، ١٦اف ٚغر ٣ادرؿث ك •

 .ةازدار٣غق اؿث ک٥ پكث کؼدف ة٥ ارزش ٦ام ٗؼ٤٦گی ك ؿ٤ث ٦ام امیٜ
 .ةایغ از ٦ؼ ٠ای٥ ام ک٥ ر٣گ ك ة٨م ٠ا٣غگی ك ک٤٧گی ة٥ ٨٣قح٥ ٠ی د٦غ، پؼ٦یؽ ک٤یٟ•

 
 .ثٛزٔٛخت اِحجبط تٛاَ٘س ةیف جؼ ٠حک١اف ٠ْحؽٝی ةؼ آ٤٣غ ک٥ ج٧٤ا گ٤ا٦اف ةؽرگ *        



 ٚاحس خّٕٝ ضا عٛال٣٘ ٘ى٥ٙٓ. 14

از ّیب ٦ام ٧٠ٟ ز٥ٞ١ ای٢ اؿث ک٥ یک یا چ٤غ كاصغ آف، ٠ا٤٣غ ٧٣ػاد، ٠ْ٘ػ٨ؿ ك ٚیػغ، •
 .دراز ك گـحؼدق ةاق٤غ

 
 :ٔثبَ ثطا٢ زضاظ٢ِ ٟ٘بز•

وٝ ٔؾٟط قى٥جب٣٤ ٚ پب٤ـساض٢ ثـٛزٜ اؾـت اظ    ( ؿ)آة ذٛاؾتٗ أبْ حؿ٥ٗ *        
 .، از ٠ـا ٜ ٨٠رد ةضخ اؿثِكىط ٘بوؿبٖ ٚ ؾ٥بٞسالٖ ٤ب فسْ آٖ

 
 :مضیش

، آف ٧ُ٠ػؼ قػکیتایی ك (ع)ای٢ از ٠ـا ٜ ٨٠رد ةضخ اؿث کػ٥ آیػا ا٠ػاـ صـػی٢ *        
 .پایغارم، از ٝكکؼ  ٣اکـاف ك ؿیا٦غالف آب ظ٨اؿح٥ اؿث



 ٟ٘بز ضا تدع٤ٝ ٘ى٥ٙٓ. 15

ةـیارم از ٨٣یـ٤غگاف، ة٥ جٛٞیغ از قی٨ق گ٨یف، ٧٣اد را جسؽی٥ ٠ی ک٤٤غ ك ةعكػی از آف •
٠ػی گػؼدد ك ز١ٞػ٥ را « وْٖ جػأٝیٖ»ای٢ کاؿحیً ةالٔی، ٨٠زب . را در گؽارق ٠ی آكر٣غ

 .ؿـث ٠ی ک٤غ
 

٨٠و٨ّاجی ک٥ در ٚؼآف یاد ٣كغق ا٣غ، اصکاـ آف ٦ا از اصادیخ اؿحعؼاج ك اؿح٤تاط *        
 .٠ی ق٨د

 
 :مضیش

 .اصکاـ ٨٠و٨ّات یاد ٣كغق در ٚؼآف، از اصادیخ اؿحعؼاج ك اؿح٤تاط ٠ی ق٨د*        



 زض نٛضت ِعْٚ اؾتفبزٜ و٥ٙٓ« ٟ٘بز ٔؤَٚ»اظ . 16

 .در آكرد« ٧٣اد ٠ؤكؿ»٦ؼ گاق ٧٣اد ٨ًال٣ی گؼدد یا ةغ ١٣ا ق٨د، ةایغ آف را ة٥ قکٜ •
در ای٢ صاؿ، ٧٣اد ةْغ از گؽارق ٠ی آیغ ك قکٜ ز٥ٞ١ ام را ٠ی یاةػغ کػ٥ پػؾ از ز١ٞػ٥ •

 .ک٨جاقً گؽارق آ٠غق اؿث
 

 .، ٠نٞضث ٣یـثظ٤ط ؾؤاَ ثطزٖ زٚ ٔؤٔٗ ا٤ٕبٖ ٤ىس٤ٍط ضا ثطا٢ ز٥٘ب*        
 

 :مضیش
 .٠نٞضث ٣یـث ک٥ دك ٠ؤ٢٠ ةؼام د٣یا ای١اف یکغیگؼ را زیؼ ؿؤاؿ ةتؼ٣غ*        



 ٥ٔبٖ ٟ٘بز ٚ ٌعاضٜ فبنّٝ ٥٘ٙساظ٤ٓ. 17

٧٣اد ك گؽارق ةایغ پی یکغیگؼ ةیای٤غ ك زؽ ٤٦گاـ وؼكرت، آف ٦ٟ ة٥ ک٨جا٦ی، ٠یاف آف دك •
 .ٗام٥ٞ ٣ی٘حغ

 .ٗام٥ٞ ٣ا٤٠اؿب ك زیاد ٠یاف ٧٣اد ك گؽارق، ز٥ٞ١ را زقث ك دق٨ار ٠ی ک٤غ•
 

ك ةْىی ٤٠ـػ٨ب ( ٠ْؼٌب ج٘ؼش)ک٥ ةؼظی اك را ٤٠ـ٨ب ة٥ ًىتؼًس ق٥د عجطؾ٣ *        
. ة٥ ًىتىؼؿحاف ٠ی دا٤٣غ ك ٝػا گؼك٦ی ٣ا٠ف را ًىتؼؿی ك گؼك٦ػی ًىتىؼؿػی ٠ػی ظ٨ا٤٣ػغ

 .زاضا٢ چٙس اثط تفؿ٥ط٢ اؾت
 

 :مضیش
٠ْؼب )ةؼظی اك را ٤٠ـ٨ب ة٥ ًىتؼس . قیط ًتؼؿی دارام چ٤غ ادؼ ج٘ـیؼم اؿث*        

ّغق ام ٦ٟ كم را ٤٠ـ٨ب ة٥ ًىتىؼؿحاف ٠ػی . ٠ی دا٤٣غ ك ٝػا ًىتؼؿی ٠ی ظ٨ا٤٣غ( ج٘ؼش
 .ق١ار٣غ ك ٝٛتف را ًىتىؼؿی جٌٍٞ٘ ٠ی ک٤٤غ



 ٧٣ٟدرس 
 

 (3)ٟٚٞ ٕٝؽقگاق ٦ام 



 ٟ٘بز ٚ ٌعاضٜ ضا ؾبظٌبض ؾبظ٤ٓ. 18

 .٧٣اد ك گؽارق ةایغ کا٠ال ةا یکغیگؼ ؿازگار ةاق٤غ ك از ارجتاط ٤٠ٌٛی ة٧ؼق ةىؼى٣غ•
 

 .اؿثثؿ٥بض ضق٥ف ةؼظی از اٗؼاد افك ز٤س *        
 :مضیش. ةؼ ٠کاف اًالؽ ٠ی ق٨د« اٗٙ»
 .اٗٙ دیغ ةؼظی از اٗؼاد ٠ضغكد اؿث*        
 

 .در ٠نؼ اؿثاِذٛاٖ إِؿ٥ّٕٗ ، گؼكق عطظ تفىطٕ٘ٛ٘ٝ ثبضظ ا٤ٗ *        
 :مضیش

 .٥٣٨١٣ ةارز ماصتاف ای٢ ًؼز ج٘کؼ، گؼكق اًظ٨اف ا١ٝـ١ٞی٢ در ٠نؼ اؿث*        



 ٟ٘بز ٚ فقُ ضا اظ ِحبػ تقساز ثطاثط ث٥بٚض٤ٓ. 19

 .ةا یکغیگؼ ٠ـاكم ةاق٤غ( ٠٘ؼد ك ز١ِ ة٨دف);٧٣اد ك ْٜٗ ةایغ از ٝضاظ جْغاد •
 

ؿپؾ یؽیػغ (. قغ٣غ);قس ٠ٛغس ق٧غام کؼةال از ک٥ٗ٨ ة٥ قاـ ٗؼؿحادق ؾطٞب٢ *        
 .را مادر کؼدآٖ ٞب  د٢ٗ دؿح٨ر

یکی ای٢ کػ٥ وػ١ا٣ث ازػؼا (: دار٣غ); زاضزچ٤غ اقکاؿ ١ّغق لبٖ٘ٛ ٞب٣٤ چ٤ی٢ *        
 .٣غار٣غ

 (دارد;) زاض٘سكَی٥٘ ام ظاص ٞط وساْ ٨ٚام ؿ٥ گا٥٣ از ٦ٟ ج٘کیک قغق ا٣غ ك *        
 

گا٦ی ة٥ دٝیٜ ٗىام ٠عن٨ص یک ز٥ٞ١ یا ٨٧٘٠ـ ظاص یػک كاژق ایػ٢ ةؼاةػؼم ٠ٌٞػ٨ب 
 .٣یـث

 .اؾتای٢ دا٣ك٤١غاف ٨٠رد ج٨ز٥ًٌ ا٦ٜ ةنیؼت  آضا٢*        
 ةازگكث



 اظ آٚضزٖ فقُ زضاظ ٚ پ٥چ٥سٜ ثپط٥ٞع٤ٓ. 20

در ةیف جؼ ؿتک ٦ا ك ا٨٣اع ادةی، ةایغ از ْٜٗ ؿادق ة٧ؼق گؼٗث؛ ظ٨اق ْٗٞی ک٥ ةـیي ك یک كاژق •
 .ام ةاقغ ك ظ٨اق ْٗٞی ک٥ ٠ؼکب از كاصغ٦ام ک٨جاق ك ؿادق ةاقغ

 .اؿح٘ادق از ز٥ٞ١ ٦ام ٨ًال٣ی، زؽ ٤٦گاـ وؼكرت، ٨٣قح٥ را ٣ا زیتا ٠ی ک٤غ•
 

ك اؿػحٛتاؿ گؼ٠ػی از كم ةػ٥ ١ّػٜ آكرد ك ٧٣ایث اصحؼاـ را در صٙ اك ٠ؼّی داقػث قیط، *        
 .رؿا٣یغجا آ٣سا ک٥ در ص٥ٛٞ درؿف صى٨ر ة٥ ٦ٟ ، ص١ایث ظ٨د از اك را ة٥ ٤٠ن٥ ٨٧َر رؿا٣غ

 
 :مضیش

ك ص١ایث ظ٨د از اك را آقکار ك از كم ة٥ گؼ٠ی اؿحٛتاؿ کؼد ة٥ اك ةـیار اصحؼاـ ٧٣اد قیط، *        
 .جا آف زا ک٥ در ص٥ٛٞ درؿف صى٨ر یاٗث، ؿاظث



 ضا ثٝ خب اؾتفبزٜ و٥ٙٓ« فقُ ٔدَٟٛ». 21

از گؼج٥ ةؼدارم ٦ام دؿح٨رمً ٠حؼز١اف ٠ا، یکی ای٢ ة٨دق اؿث ک٥ ْٜٗ ٦ام ٠س٨٧ؿ زةاف ا٣گٞیـی را ةػ٥ •
 .ْٜٗ ٠س٨٧ؿ ٗارؿی ةؼگؼدا٣غق ا٣غ

ةا ٤ّایث ة٥ ؿاظحار دؿح٨رم ٠ح٘اكت ای٢ دك زةاف، ةـیارم از ْٜٗ ٦ام ٠س٨٧ؿ ک٥ در زةاف ٠ا راةػر قػغق •
 .ا٣غ ٦یچ ج٨زی٥ ٤٠ٌٛی ٣غار٣غ

ٗؼا٨٠ش ٣ک٤یٟ ک٥ ْٜٗ ةایغ ة٥ م٨رت ٨ْٞ٠ـ ة٥ کار ركد، ٠گؼ آف ک٥ ة٥ ز٧حی، ١٦چ٨ف جع٘یٖ یا جُْػیٟ •
 .یا ٣اق٤اظح٥ ة٨دف ٗاّٜ، ٠س٨٧ؿ ة٨د٣ف وؼكرت یاةغ

 .٣تایغ در ز٥ٞ١ اؿح٘ادق ق٣٨غ« از ًؼؼً»ك « از زا٣ب»، «كؿیٞة»، «ة٥ كؿیٞة»، «ج٨ؿيً»ک١ٞاجی چ٨ف •

 .ج٨ؿي پیا٠تؼ اؿالـ، ٠ـسغ وؼار كیؼاف قغ*        

 :مضیش

 .پیا٠تؼ اؿالـ، ٠ـسغ وؼار را كیؼاف کؼد*        

 

 از زا٣ب ر یؾ ز٨٧١رم اًالّی٥ ام ٧٠ٟ مادر قغ*        

 :مضیش

 .ر یؾ ز٨٧١رم اًالّی٥ ام ٧٠ٟ مادر کؼد*        



 ٘ٛؿ زضؾت فقُ ضا ثٝ وبض ثط٤ٓ. 22

٨٣یـ٤غق ةایغ . از كیگگی ٦ام ٧٠ٟ ٨٣قح٥ قی٨ا، ة٧ؼق گیؼم از اْٗاؿ ة٥ قکٜ درؿث اؿث•
٥١٦ گ٥٣٨ ٦ام ز٠ا٣یً اْٗاؿ را کا٠ال ةك٤اؿغ ك ٨٠ارد امٞی ك ٗؼّی کارةؼد ٦ؼ یک را ةػ٥ 

 .ظ٨ةی ةغا٣غ
٨٣یـ٤غق ةایغ ةا کارةؼد ْٜٗ ٦ام ٠اوی ٣ٛٞی، ٠اوی ةْیػغ، ٠اوػی ك ٠ىػارع اٝحؽا٠ػی، ك •

 .ْٜٗ اؿح١ؼارم آق٤ا ةاقغ
 

 .، ١ّٞف ةاًٜ ظ٨ا٦غ ة٨داحطاْ ٕ٘ٛزاگؼ ةغكف جْیی٢ ٣یث *        
 .ةایغ ةعف قؼًیً ز٥ٞ١، از ْٜٗ ٠ىارع اٝحؽا٠ی اؿح٘ادق کؼد ك ٥٣ ٠اوی ٠ٌٞٙ: ج٨ویش
 :مضیش

 .اگؼ ةغكف جْیی٢ ٣یث اصؼاـ ١٣ایغ، ١ّٞف ةاًٜ ظ٨ا٦غ ة٨د*        



 فقُ ٞب٢ َٕٞغَطاظ ضا ٔتٙبؾت ث٥بٚض٤ٓ. 23

٦ؼ گاق یک ز٥ٞ١ دارام چ٤غ ْٜٗ ١٦ٌؼاز ك ١٦ؼجت٥ ةاقغ، قؼط اؿػث کػ٥ ْٗػٜ ٦ػا از •
 .ٝضاظ ز٠اف ةا یکغیگؼ ج٤اؿب ك ؿازگارم داقح٥ ةاق٤غ

 
 .ثٛزٜ اؾتك ٣ؽد ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ  زاضزای٢ کحاب زا٥ْ٠ ٣اـ *        

 :مضیش
 .ثٛزٜ اؾتك ٣ؽد ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ  زاقتٝای٢ کحاب زا٥ْ٠ ٣اـ *        
 

 .ٞؿتك از آ٣اف دارام ازازاجی ٣یؽ  ٌكتة٧ؼق ٤٠غ ... قیط اص١غ از ص٨زق درس *        
 :مضیش

 .زض٤بفت وطزك از آ٣اف ازازاجی ٣یؽ  ٌكتة٧ؼق ٤٠غ ... قیط اص١غ از ص٨زق درس *        



 فقُ ٞب ضا وٙبض ٞٓ ٥٘بٚض٤ٓ. 24

 .جا زایی ک٥ ١٠ک٢ اؿث، ةایغ ک٨قیغ دك یا چ٤غ ْٜٗ امٞی ک٤ار یکغیگؼ ٚؼار ٣گیؼ٣غ•
 

 .آغبظ ٣ٔ ٌطزز، ٔتِٛس ٣ٔ قٛزپی ریؽم قعنیث ک٨دؾ از ٤٦گا٠ی ک٥ *        
 :مضیش

 .پی ریؽم قعنیث ک٨دؾ از ٤٦گاـ ج٨ٝغ اك آٔاز ٠ی ق٨د*        
 

 .اؾت، ا٘دبْ ٣ٔ ٥ٌطز٤٠اؿب جؼی٢ ْٗاٝیث ک٨دؾ، جالقی ک٥ از راق ةازم *        
 :مضیش

 .٤٠اؿب جؼی٢ ْٗاٝیث ک٨دؾ، جالقی اؿث ک٥ از راق ةازم ا٣ساـ ٠ی گیؼد*        



 زضؾت اؾتفبزٜ و٥ٙٓ« ٚخٝ ٚنف٣»اظ . 25

اؿث ک٥ کارکؼد ْٗٞی ٠ی ( ق+ة٢ ٠اوی);١٦اف ؿاظث ٨ْ٘٠ٝی « كز٥ كم٘ی»یا « ْٜٗ كم٘ی»•
یاةغ ك می٥ٕ اش ج٨ؿي ْٗٞی پؾ از آف جتیی٢ ٠ی ق٨د، زیؼا ظ٨د ٨١٦ارق ة٥ یک قػکٜ اؿػث ك 

 .ؿاظحی كاصغ دارد
 .ام٨الن در ة٧ؼق گیؼم از ْٜٗ كم٘ی ةایغ زغان مؼ٥ٗ ز٨یی کؼد•
 :درؿحی کارةؼد ْٜٗ كم٘ی چ٤غ قؼط دارد•
 .یکی ة٨دفً ٧٣اد ْٜٗ كم٘ی ك ْٜٗ ةْغمً جتیی٢ ک٤٤غق -•
 .٣ت٨دف كاك ةْغ از ْٜٗ كم٘ی -•
 .ة٨دف كیؼگ٨ؿ پؾ از ْٜٗ كم٘ی -•
 

 .ك ةْغ از ٔـٜ كارد ٠ـسغ اٝضؼاـ ٠ی ق٨د ٌكت٠ٝيضؼًـ پؾ از اصؼاـ كارد ٠ک٥ ك صؼـ *        
 :مضیش

 .، ةْغ از ٔـٜ كارد ٠ـسغ اٝضؼاـ ٠ی ق٨دٌكت٠ٝيضؼًـ پؾ از اصؼاـ كارد ٠ک٥ ك صؼـ *        



 زض ٌعاضـ اظ ٌصقتٝ، تٙبؾت افقبَ ضا ضفب٤ت و٥ٙٓ. 26

در ةؼظی ؿتک ٦ا ك گ٥٣٨ ٦ام ادةی، ةؼام ایساد ج٨٤ع ك ٣یؽ ٨١ٞ٠س جؼ ؿػاظح٢ ٠ٌٞػب، •
 .ركیغاد گػقح٥ را ةا ْٜٗ صاؿ گؽارش ٠ی د٤٦غ

 
 .ة٤ام صؼـ صـی٤ی در آٔاز دكراف م٨٘ی٥ کا٠ال جٕییؼ ٠ی یاةغ*        

 
. ةایغ دٚث ک٤یٟ ک٥ ٤٦گاـ اؿح٘ادق از چ٤ی٢ قی٨ق ام، ج٤اؿبً ز٠ا٣ی اْٗاؿ ٗؼا٨٠ش ٣كػ٨د

 :٠ذال در ١٦اف ز٥ٞ١، ٣اگ٧اف قی٨ق گؽارش را چ٤ی٢ جٕییؼ ٣غ٦یٟ
ك ١ْ٠اراف چیؼق دؿث ةػ٥ ٣ٔ ٤بثس ة٤ام صؼـ صـی٤ی در آٔاز م٨٘ی٥ کا٠ال جٕییؼ *        

 (گ١اقح٥ ٠ی ق٣٨غ). قس٘سای٢ کار گ١اقح٥ 



 فقُ ٞب٢ ٚاثؿتٝ ضا نح٥ح ث٥بٚض٤ٓ. 27

در ایػ٢ . گؽار ٠ی قػ٨د( یکی امٞی ك یکی اٝحؽا٠ی)گاق ركیغاد گػقغق ةا دك ْٜٗ كاةـح٥ •
صاؿ، ْٜٗ امٞی ةایغ ٠اوی ٠ٌٞٙ، ك ْٜٗ اٝحؽا٠ی ةایغ ٠ىارع اٝحؽا٠ی ةاقػغ، ٣ػ٥ ٠اوػی 
٠ٌٞٙ؛ زیؼا آ٣چ٥ در ز٠اف گػقح٥ ا٣ساـ قغق ١٦اف ْٜٗ امٞی اؿث ک٥ ْٗػٜ اٝحؽا٠ػی را 

 .٤ْ٠ی ٠ی ةعكغ
 

 :«ؿاظح٢»اؿث ٥٣ « دؿح٨ر دادف»در ز٥ٞ١ زیؼ، آ٣چ٥ جضٛٙ یاٗح٥ 
 .رک٢ اٝغك٥ٝ دؿح٨ر داد ک٥ ة٥ْٛ ام ةؼ ٠ؽار قیط ةـاز٣غ*        

 
 :پؾ ٣تایغ ٨٣قث

 .رک٢ اٝغك٥ٝ دؿح٨ر داد ک٥ ة٥ْٛ ام ةؼ ٠ؽار قیط ؿاظح٤غ*        



 د٦ٟدرس 
 

 (4)ٕٝؽقگاق ٦ام ٟٚٞ 
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گػاق دیػغق . الزـ اؿث ک٥ ٨١٦ارق ازؽام ْٜٗ در ک٤ار یکغیگؼ ة٤كی٤٤غ ك ٠یاف آ٧٣ا ٗام٥ٞ ٣ی٘حػغ•
٠ی ق٨د ک٥ در ْٜٗ ٠ـحٛتٜ، ای٢ امٜ رّایث ١٣ی ق٨د ك ٠یاف زػؽء ٠ْػی٢ ك زػؽء امػٞی آف 

 .ٗام٥ٞ ٠ی اٗحغ
 .ثرك٥س ٨٣رذٛاٞٙس ّتؼت ٦ام ّاق٨را ز٧اف را *        

 :مضیش
 .ذٛاٞٙس ثرك٥سّتؼت ٦ام ّاق٨را ز٧اف را ٨٣ر *        

 
 .١٦چ٤ی٢ در ْٜٗ ٦ام ٠ؼکب ک٥ دارام زؽء ٠ْی٢ ٣یـح٤غ، ةایغ پی٨ؿحگی ٠یاف ازؽا صٍ٘ ق٨د

 .ٌطفتةـیار اٚج ، گا٣غم 1931در ؿاؿ *        
ٚیغ ْٜٗ اؿث ك ةایػغ ةیػؼكف از ْٗػٜ ٚػؼار « ةـیار»ك « اكج ٠ی گیؼد»: ْٜٗ ٠ؼکب ّتارت اؿث از

 :مضیش. گیؼد
 .اٚج ٌطفت، گا٣غم ةـیار 1931در ؿاؿ *        



 ضا زض خب٢ ٔٙبؾت لطاض ز٥ٞٓ« فقُ غ٥ط قره٣». 29

ْٗٞی اؿث ک٥ ؿاظث كاصغ دارد ك ١٦ؼاق ْٜٗ امٞی، ؿػاظث ٦ػام « ْٜٗ ٔیؼ قعنی»•
 .«٠ی ج٨اف»ك « ةایغ»٠ح٘اكت ٠ی یاةغ؛ ١٦چ٨ف 

الزـ ٣یـث ک٥ ْٜٗ ٔیؼ قعنی ة٥ ْٜٗ امٞی ةپی٣٨غد، ا٠ا ظ٨ب اؿث ک٥ ٗام٥ٞ ام زیاد •
 .ةا آف ٣غاقح٥ ةاقغ

 :٦ؼ ؿ٥ ز٥ٞ١ زیؼ درؿح٤غ ك ةایغ ٠ح٤اؿب ةا ٨٣ع جأکیغ ك آ٤٦گ ز٥ٞ١ گؽی٥٤ ق٣٨غ•
 ... .گ٘ث ٣ٔ تٛاٖ در ای٢ ٨٠رد، چ٤ی٢  -       •
 ... .چ٤ی٢ گ٘ث ٣ٔ تٛاٖ در ای٢ ٨٠رد،  -       •
 ... .در ای٢ ٨٠رد، چ٤ی٢ گ٘ث ٣ٔ تٛاٖ  -       •



 ث٥بٚض٤ٓ« ٔفقَٛ ٔؤََّٚ»زض نٛضت ِعْٚ، . 30

 .٨ْ٘٠ؿ ٣یؽ، ١٦ا٤٣غ ٧٣اد، گاق درازا ٠ی یاةغ، ك ز٥ٞ١ را ةغ١٣ا ٠ی ک٤غ•
 .اؿث« ٨ْ٘٠ؿ ٠ؤكٌؿ»از راق ٦ام رِٗ ای٢ ّیب، ة٥ کار ةؼدف •
در ای٢ صاؿ، ی٤ْی ٨ْ٘٠ؿ را ة٥ قکٜ یک ز٥ٞ١ پؾ از صؼؼ رةي ك ةغكف صػؼؼ ٣كػا٥٣ •

 .ة٥ کار ٠ی ةؼیٟ
 

 :٨ْ٘٠ؿ مؼیش
 .را ٠ی ج٨اف ٠ـٟٞ دا٣ـثق  1027ٍ٘بضـ ا٤ٗ اثط ثٝ لّٓ ٥ٔطظا٢ ثعضي زض ؾبَ *        

 
 :٨ْ٘٠ؿ ٠ؤكٌؿ

ق  1027ا٤ٗ اثط ثـٝ لّـٓ ٥ٔـطظا٢ ثـعضي زض ؾـبَ      ٠ی ج٨اف ٠ـٟٞ دا٣ـث ک٥ *        
 .ٍ٘بضـ ٤بفتٝ اؾت



 ٢ ظا٤س ٥٘بٚض٤ٓ«ضا». 31
« ٧٣ػاد ٠ْ٘ػ٨ٝی»٨١ْ٠ال ای٢ ّیب آف گاق ز٨ٞق ٠ی ک٤غ ک٥ ز١ٞػ٥ دارام . گاق زایغ اؿث« را»صؼؼ ٣كا٥٣ •

 .ةاقغ
٧٣اد ٨ْ٘٠ٝی، رک٤ی از ز٥ٞ١ اؿث ک٥ از ٝضاظ دؿح٨رم ةؼام ْٜٗ ز١ٞة پای٥، ٧٣اد ة٥ ق١ار آیغ ك از ٝضاظ •

 .٤ْ٠ا ةؼام ْٜٗ ز١ٞة پیؼك، ٨ْ٘٠ؿ ةاقغ
 .١٣ی پػیؼد« را»اؿث ك ٧٣اد ٦ؼگؽ « ٧٣اد»٧٣اد ٨ْ٘٠ٝی ٣یاز ة٥ را ٣غارد زیؼا ٧٣اد ٨ْ٘٠ٝی در صٛیٛث •

 .ک٥ ظغا ٗؼؿحاد، ٦ادیاف ةكؼ ة٨د٣غ پ٥بٔجطا٣٘*        
پػؾ « ة٨د٣ػغ»اؿث ك از ٝضاظ دؿح٨رم ٧٣ادً « ٗؼؿحاد»از ٝضاظ ٤ْ٠ا ٨ْ٘٠ؿ ةؼام « پیا٠تؼاف»در ای٢ ز٥ٞ١ 

 :ای٢ ز٥ٞ١ ٔٞي اؿث

 .پیا٠تؼا٣ی را ک٥ ظغا ٗؼؿحاد، ٦ادیاف ةكؼ ة٨د٣غ*        

 

١٣ی پػیؼد، ٦ؼ چ٤غ ٠٨٧٘٠ان ةؼام ز٥ٞ١ پیؼك، ٨ْ٘٠ؿ ةاقغ؛ « را»٦ؼ گاق ک٥١ٞ ام ةؼام ز٥ٞ١ پای٥ ٧٣اد ةاقغ، 
 .٠ی پػیؼد، اگؼ چ٥ َا٦ؼا ة٥ زام ٧٣اد ٣كـح٥ ةاقغ« را»ا٠ا اگؼ ةؼام ز٥ٞ١ پای٥، ٨ْ٘٠ؿ ةاقغ، 

 .ک٥ ةؼ ٨ٚـ ظ٨د ٣٘ؼی٢ کؼد٣غ قٙبؾ٥ٓ ٣ٔرا  پ٥بٔجطا٣٘*        

 .٠ی پػیؼد« را»، ةا ای٢ ک٥ در آٔاز آ٠غق، ٨ْ٘٠ؿ ز٥ٞ١ پای٥ اؿث؛ از ای٢ رك «پیا٠تؼا٣ی»در ای٢ ز٥ٞ١، 
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ةایغ در زام درؿث ك قایـح٥ ة٤كػی٤غ جػا ٦ػٟ ٧٘٠ػ٨ـ ةػ٥ ( را)٣كا٥٣ ٨ْ٘٠ؿ ةی كاؿ٥ٌ •
 .درؿحی ا٣حٛاؿ یاةغ ك ٦ٟ ز٥ٞ١ زیتا گؼدد

پؾ از ٨ْ٘٠ؿ اؿث ك ٦ؼگؽ ٣تایغ ة٥ ة٧ا٥٣ ٠ؼکب ة٨دف ٠ْ٘ػ٨ؿ، در ٠یػاف آف « را»٠کاف •
 .زام گیؼد

 .اٝتح٥ ٦ؼ گاق ٨ْ٘٠ؿ ٨ًال٣ی ق٨د، ةایغ ةؼام آف چارق ام دیگؼ ا٣غیكیغ•
 

زض ضٚظ ( ؿ)٤ىب٤ـه ٤ـبضاٖ أـبْ حؿـ٥ٗ      قٟبزت٥١٦ گؽارش ٦ام جاریعی، *        
 .را جأییغ ٣کؼدق ا٣غفبقٛضا 

ةػؼام آف کػ٥ . ةیایػغ« (ع)ا٠ػاـ صـػی٢ »پػؾ از « را»٣تایغ ة٥ ة٧ا٥٣ ک٨جاق ؿازم ٨ْ٘٠ؿ، 
 ::٨ْ٘٠ؿ ز٥ٞ١ دراز ٣ك٨د، ٠ی ج٨اف آف را ة٥ م٨رت ٠ؤكٌؿ آكرد

در ركز ( ع)٥١٦ گؽارش ٦ام جاریعی ای٢ ادّا را ک٥ یکایػک یػاراف ا٠ػاـ صـػی٢ *        
 .ّاق٨را ق٧یغ قغق ا٣غ، جأییغ ٣کؼدق ا٣غ



 ل٥س ضا زض ٔىبٖ ٔٙبؾت ث٥بٚض٤ٓ. 33

٠کاف ٚیغ در ز٥ٞ١، جاةِ ٚاّغق ظامی ٣یـث ك ة٥ ٨٧٘٠ـ ٚیغ، ؿتک ٠ٛا٥ٝ، ك ٨٣ع جأکیػغ •
 .٨٣یـ٤غق ةـحگی دارد

 :ةا ای٢ صاؿ ٨١ْ٠الن•
 .ٚیغ٦ام ز٠اف ك ٠کاف ك جأکیغ ك ٣٘ی در آٔاز ز٥ٞ١ ٠ی آی٤غ -

 .، قْار٦ام ّاق٨رایی ٣ٛكی ٠ؤدؼ داقح٤غزض آغبظ ٟ٘ضت*        
 .ٚیغ٦ام صاٝث ك چگ٣٨گی پیف از ْٜٗ ٚؼار ٠ی گیؼ٣غ -

 .جضٞیٜ کؼد فبقمب٘ٝص١اؿ٥ کؼةال را ةایغ *        
 .ٚیغ٦ایی ک٥ ک٥١ٞ ام زؽ ْٜٗ را ج٨ویش ٠ی د٤٦غ، پیف از ١٦اف ک٥١ٞ ٠ی ٣كی٤٤غ -

 .آقکار اؿث وبٔالًةؼام صکی١اف ( ع)ر٠ؽ پیؼكزم ا٠اـ صـی٢ *        
 .ٚیغ٦ام ٠ؼکب ك گؼكق ٦ام ٚیغم در آٔاز ز٥ٞ١ ٠ی آی٤غ -
 .، اّحتار صؼٌ ة٥ ٠ْؼٗث اك اؿث٘عز ٕٞٝ حك خ٤ٛبٖ*        



 نفت ٞب ضا ثٝ زلت ثٝ وبض ثط٤ٓ. 34

٠عن٨مان . در زةاف پارؿی ٣یؽ م٘ث ٦ام صاٝی٥ٌ، ٠كت٥٧ٌ، ٠تا٥ٕٝ، ك ٠ٌٞٙ یاٗث ٠ی ق٣٨غ•
 :٤٦گاـ جؼز٥١ آیات ك ركایات، ة٥ ای٢ ؿاظث ٦ام ٠ح٘اكت ةایغ ٤ّایث داقث

 خ٤ٛبٖ. اف+ ة٢ ٠ىارع (: گػراف)م٘ث صاٝی٥ٌ  -•
 خ٤ٛب. ا+ ة٢ ٠ىارع (: پایغار)م٘ث ٠كت٥٧ٌ  -•
 .خؿت ٚ خٌٛط. کار/ گؼ / گار / ار ; ة٢ ٠اوی یا اؿٟ ( ٗؼاكاف)م٘ث ٠تا٥ٕٝ  -•
 خ٤ٛٙسٜ. ػى٤غق+ ة٢ ٠ىارع : م٘ث ٗاّٞی ٠ٌٞٙ -•

 
 :چ٤ی٢ اؿث« اهلل ؿ١یِ ّٞیٟ»ةؼگؼداف مضیش ّتارت 

 ظغاك٣غ ق٨٤ام دا٣ا اؿث*        
٥٣ 

 .ظغاك٣غ ق٣٨٤غق دا٤٣غق اؿث*        



 ضا زضؾت ثٝ وبض ثط٤ٓ« نفت ثطتط٤ٗ». 35

٨٠م٨ؼً ظ٨د را ٣ـتث ة٥ ٥١٦ ٨٠م٨ؼ ٦ػام ١٦كػ١ار در ( م٘ث ّاٝی); م٘ث ةؼجؼی٢ •
 .داقح٢ كم٘ی، ١٠حاز ٠ی ؿازد

 :٤ْ٠ا ك کارةؼد م٘ث ةؼجؼی٢ در ؿ٥ اٝگ٨م زیؼ ؿا٠اف ٠ی یاةغ•
 پبوجبظتط٤ِٗ ق٥ٟسا٨٠ٖم٨ؼ ز١ِ؛ + م٘ث ةؼجؼی٢ کـؼق دار : ٤ْ٠ام ٠٘ؼد -•
 پبوجبظتط٤ٗ ق٥ٟس٨٠م٨ؼ ٠٘ؼد؛ + م٘ث ةؼجؼی٢ ؿاک٢ : ٤ْ٠ام ٠٘ؼد -•
 پبوجبظتط٤ٗ ق٥ٟسا٨٠ٖم٨ؼ ز١ِ؛ + م٘ث ةؼجؼی٢ ؿاک٢ : ٤ْ٠ام ز١ِ -•

 
 .٠ْؼكؼ جؼی٢ً قاگؼدافً قیط ٠٘یغ، ؿیغ ٠ؼجىی ك ؿیغ روی ة٨دق ا٣غ*        

 : مضیش
 .٠ْؼكؼ جؼی٢ قاگؼدافً قیط ٠٘یغ، ؿیغ ٠ؼجىی ك ؿیغ روی ة٨دق ا٣غ*        



 ض٥ٕط ضا ثدب ٚ ٔٙبؾت آٚض٤ٓ. 36

 .از راق ٦ام ایساز، ة٧ؼق گیؼم ٤٠اؿب از و١یؼ اؿث•
٦ؼ گاق اؿ١ی جکؼار گؼدد، در صاٝی ک٥ و١یؼ ةح٨ا٣غ زایگؽی٢ آ٣ك٨د، ز٥ٞ١ آؿػیب ٠ػی •

 .ةی٤غ
 .را ٠كعل ؿازد ثٙب، کحیت٥ ام كز٨د ٣غارد ک٥ ةح٨ا٣غ جاریط ؿاظث ثٙبدر ای٢ *        

 :مضیش
 .را ٠كعل ؿازد آٖ، کحیت٥ ام كز٨د ٣غارد ک٥ ةح٨ا٣غ جاریط ؿاظث ثٙبدر ای٢ *        

 
 .١٦چ٤ی٢ و١یؼ ةایغ ٤٠اؿب ة٥ کار گؼٗح٥ ق٨د

 .٠ی ک٨ق٤غ آ٘بٖدق٤١اف ا٣ٛالب اؿال٠ی در جتٞیٓ اؿالـً ١٦ـ٨ ةا ٤٠اِٗ *        
 :مضیش

 .٠ی ک٨ق٤غ ذٛزدق٤١اف ا٣ٛالب اؿال٠ی در جتٞیٓ اؿالـً ١٦ـ٨ ةا ٤٠اِٗ *        



 اظ تىطاض ض٥ٕط ثپط٥ٞع٤ٓ. 37

 .اؿح٘ادق از و١یؼ ةایغ دٚیٙ پػیؼد ك در ة٧ؼق گیؼم از آف ٣یؽ زیادق ركم ٣ك٨د•
آف »یا « آ٣اف»یا « ایكاف»ك « كم»یا « اك»در ٨٠ارد جکؼار و١یؼ، ة٥ ج٨٤ٌع ةایغ ركم آكرد، ٠ذالن از •

 .ة٥ ج٤اكب اؿح٘ادق کؼد« ٦ا
 .١٦چ٤ی٢ گاق ة٥ زام و١یؼ ٤٠٘نٜ از و١یؼ ٠حنٜ ٠ی ج٨اف ة٧ؼق گؼٗث، ك ة٥ ّکؾ•

 .٠ا٣ْی ٣غاردآٖ ٞب ؿپؾ اؿحذ٤ا ٠ی ک٤غ از آف ٦ا زی٤ث ٦ام َا٦ؼم را ک٥ ا٧َار کؼدف *        
 :مضیش
 .٠ا٣ْی ٣غارد قبٖؿپؾ اؿحذ٤ا ٠ی ک٤غ از آف ٦ا زی٤ث ٦ام َا٦ؼم را ک٥ ا٧َار کؼد٣ػ*        

 
٣یؽ جکا٠ٜ پیغا  قٕبدر ةؼگؽیغف کحاب ٦ا، ّٛایغ  قٕبة٥ ٨٠ازات ة٥ جؼ قغف ذكؽ ك ؿٞی٥ٛ *        

 .٠ی ک٤غ
 :مضیش

٣یؽ جکا٠ٜ پیػغا  تبٖدر ةؼگؽیغف کحاب ٦ا، ّٛایغ قٕبة٥ ٨٠ازات ة٥ جؼ قغف ذكؽ ك ؿٞی٥ٛ *        
 .٠ی ک٤غ



 یازد٦ٟدرس 
 

 (5)ٕٝؽقگاق ٦ام ٟٚٞ 
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ةایغ دٚیٛا در زایی ٚؼار گیؼد ک٥ ٠ضػٌٜ ارجتػاط ٠یػاف دك كاصػغ یػا دك « ک٥»صؼؼ رةيً •
 .ز٥ٞ١ اؿث

 .جتیی٢ ای٢ ٠ضٜ ةا ٤ّایث ة٥ ٤ْ٠ام ز٥ٞ١ م٨رت ٠ی پػیؼد•
 

 .ای٢ ٠ؼد ةؽرگ از ١ّٞی ٣ت٨د ک٥ ة٧ؼق ام ٣غاقح٥ ةاقغ*        
 

. «ای٢ ٠ػؼد ةػؽرگ از آف ّٞػٟ ة٧ػؼق ام ٣غاقػح٥ ةاقػغ»ةا « ١ّٞی ٣ت٨د»از ٝضاظ ٠٨٧٘٠ی 
 :مضیش

 .١ّٞی ٣ت٨د ک٥ ای٢ ٠ؼد ةؽرگ از آف ة٧ؼق ام ٣غاقح٥ ةاقغ*        



 ضا تىطاض ٘ى٥ٙٓ« حطف ضثظ». 39

ة٤اةؼ ای٢، در ٨٠اردم ک٥ صػػؼ صػؼؼ . جکؼار ةیسام صؼؼ رةي ز٥ٞ١ را ٣ازیتا ٠ی ؿازد•
 .ة٥ ز٥ٞ١ آؿیب ١٣ی ز٣غ، آف را ةایغ صػؼ کؼد« ک٥»رةي 

 
 .٠ی ظ٨ا٦غ، ٣ؽد اك ةیایغ و٦ٝؼ گاق  وٝماصب ة٢ ّتٌاد از اك د٨ّت کؼد *        

 .در ای٢ ز٥ٞ١ ةایغ یکی از دك صؼؼ رةي صػؼ ق٨د
 

گاق ٣یؽ ةایغ صؼؼ رةي را صػؼ کؼد ك كاژق ام ٤٠اؿب جؼ زام آف ٧٣اد جا ٦ػٟ جکػؼار رٗػِ 
 .گؼدد ك ٦ٟ ز٥ٞ١ زیتا ق٨د

ٝ ةْىی ّتارات ١ْ٠ٌا گ٥٣٨ ك ٠ؼ٨٠ز را ةیػاف ١٣ػ٨د  وٝدر ای٢ ٤٦گاـ ة٨د *         ظكػٟ  وـ
 .١ّٞام ةنؼق را ةؼا٣گیعث

 .ةایغ جتغیٜ کؼد« كاك»م دكـ را ة٥ «ک٥»در ای٢ ز٥ٞ١ 
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کػارةؼد ٣ادرؿػث صػؼؼ . در ا٣ـساـ ك زیتایی ز١ٞػ٥ ٣ٛػف ةـػؽایی دارد« صؼؼ اوا٥ٗ»•
 .اوا٥ٗ یا صػؼ ةیسام آف، ز٥ٞ١ را ؿعث آؿیب پػیؼ ٠ی ؿازد

اج١اـ ك جعنل ك ّال٥ٚ روی اٝغی٢ ةیف جؼ ة٥ پگك٦ف در ادّی٥ ك زیػارات ةػ٨دق *        
 .اؿث
 :مضیش

ا٦ح١اـ ك ّال٥ٚ روی اٝغی٢ ةیف جؼ ة٥ پگك٦ف در ادّی٥ ك زیػارات ةػ٨دق ك در آف *        
 .جعنل داقح٥ اؿث

 
 . پاکیؽگی ق١ا امٞش اؿث( ةؼام)ثط ای٢، *        

 .ای٢ صٛیٛث جنؼیش قغق اؿث( ة٥) ثطدر آیات ٚؼآف *        
 . ای٢ صٛیٛث اّحؼاؼ کؼدق ک٥ ةـیر ّاٝی جؼی٢ ٣یؼكم ٠ؼد٠ی اؿث( ة٥) ثطز٧اف *        
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ةؼام پی٣٨غ دادف دك كاژق « ك». ٚ ٤بػ  ٤بػ  ٚ: در اؿح٘ادق از ای٢ ؿ٥ صؼؼ ةایغ دٚث داقث•
« ك یػا». ةؼام زغایی ٧٣ادف ٠یاف آف ٦ا ة٥ کػار ٠ػی ركد« یا». یا ّتارت ك یا ز٥ٞ١ اؿث

گــح٥ قغق ةاق٤غ ك ٨٣ةث ة٥ كاصغ آظؼ « یا»٤٦گا٠ی اؿح٘ادق ٠ی ق٨د ک٥ چ٤غ كاصغ ةا 
 .رؿیغق ةاقغ

 
 .در ٠ذاؿ زیؼ، اؿح٘ادق درؿث از ای٢ ؿ٥ صؼؼ را قا٦غیغ

اٝح٧اب درك٣ی اك را ٣اراصث ٠ی ک٤غ ك جؼؿی یا ظ٨ا٦كی یا كصكث ك ٦ؼاؿی ك یػا *        
 .ج٤١ٌا ك آرزكیی اك را در زػة٥ ٠عن٨ص ظ٨د ٗؼك ٠ی ةؼد
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٤٦گا٠ی ة٥ کار ٠ی ركد ک٥ ارجتػاط دك كاصػغ یػا ز١ٞػ٥ از ٣ػ٨ع ١٦ـػا٣ی یػا « ٣یؽ»كاژق •
دٚیٛا در ٠کا٣ی ٚػؼار گیػؼد کػ٥ « ٣یؽ»در ای٢ صاؿ، ةایغ ٤ّایث کؼد ک٥ . ١٦س٧حی ةاقغ

 ١٦ـا٣ی یا ١٦س٧حی ٨٠رد ٣ُؼ اؿث
 

 .ة٥ ٣اـ روی اٝغی٢ ة٢ ًاككس ٠ك٨٧ر اؿث ٥٘ع٨٣ادق اك *        
« روی اٝغی٢ ة٢ ًػاككس»در ای٢ ٠ذاؿ، ٨٣یـ٤غق ٠ی ظ٨ا٦غ ةیاف ک٤غ ک٥ دك کؾ ة٥ ٣اـ 

 :٠ك٨٧ر٣غ
 

 .٠ك٨٧ر اؿث ٥٘ع٨٣ادق اك ة٥ ٣اـ روی اٝغی٢ ة٢ ًاككس *        
در ای٢ ٠ذاؿ، ٠ی ظ٨ا٦غ ةیاف ک٤غ ک٥ ٨٣ادق اك ٦ٟ ١٦ا٤٣غ ظ٨دش ٠ك٨٧ر اؿث، ةی آ٣ک٥ ة٥ 

 .٤١٦ا٠ی اك اقارق ١٣ایغ
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اؿػث کػ٥ ٨٣قػح٥ « ٦ام چـتاف اظؼ»١٦اف « ٦ام ةیاف صؼکث»یا « ٦ام ٔیؼ ٨٘ٞ٠ظ»•
 .از ١٦ی٢ ٤ّ٨٣غ« ٦ام چـتاف آظؼ»ةـیارم از ٨٠اردً . ٠ی ق٨د ا٠ا جٌٍٞ٘ ١٣ی گؼدد

٦ػام »»ةا ای٢ صاؿ، ظ٨اق در ّؼةػی ك ظػ٨اق در ٗارؿػی، كاژق ٦ػایی ٦ـػح٤غ کػ٥ دارام •
 .یی ک٥ ٦ٟ ٨٣قح٥ ك ٦ٟ ظ٨ا٣غق ٠ی ق٨د«٦ا»٤َ٨٘ٞ٠غ؛ ی٤ْی « چـتاف آظؼً

 
 .ٗؼ٠ا٣غق ا٦ٜ ای١اف، ّٞی اؿث*        

 .دی٨ا٥٣ چ٨ دی٨ا٥٣ ةتی٤غ ظ٨قف آیغ*        
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ك ٠ا٤٣غ آف ٦ا كاژق ٦ایی قؼًی ا٣غ ک٥ ة٥ ج٧٤ایی دارام ٤ْ٠ػام « ٦ؼ چ٤غ»ك « اگؼ چ٥»•
٣یؽ ٦ـح٤غ ك ٦ؼگؽ ركا ٣یـػث کػ٥ پػؾ از آف ( ج٦٨ٟ زدایی از کالـ ؿاةٙ);« اؿحغراؾ»

 .اؿح٘ادق ق٨د« كٝی»ك « ا٠ا»٦ا، از كاژق اؿحغراؾ، ١٦چ٨ف 
 

 .اةْاد آف ٨٤٦ز ٣اق٤اظح٥ ٠ا٣غق اؿث ٦٣ِٚؼ چ٤غ ٚیاـ ّاق٨را ز٧ا٣حاب اؿث، *        
 :مضیش

 .٦ؼ چ٤غ ٚیاـ ّاق٨را ز٧ا٣حاب اؿث، اةْاد آف ٨٤٦ز ٣اق٤اظح٥ ٠ا٣غق اؿث*        
 

 .از ظا٣غاف ةؽرگ٣ِٟٚ  ٨٤٦ز ز٨ا٣ٟ؛ ك اگؼ چ٥ ةی ةؼگٟ، أباگؼ چ٥ دیؼی٥٤ اـ، *        
 مضیش
 .اگؼ چ٥ دیؼی٥٤ اـ، ٨٤٦ز ز٨ا٣ٟ؛ ك اگؼ چ٥ ةی ةؼگٟ، از ظا٣غاف ةؽرگٟ*        
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٦ؼگؽ ٣تایغ ٨ٚاّغ زةا٣ی را ةؼ زةاف دیگؼ جض١یٜ کؼد، گؼ چ٥ ٦ؼ زةا٣ی ةعكی از كاژق ٦ام ظاـ زةػاف ٦ػام •
 .دیگؼ را پػیؼٗح٥ ةاقغ

پاالیف ك جؼکیب ة٤غم، کارم اؿث ک٥ یک زةاف ًتٙ ام٨ؿ ظ٨د ا٣ساـ ٠ی د٦غ، ٦ؼ چ٤غ ٠ٛغارم از ٨٠اد •
 .را از زةاف دیگؼ كاـ گؼٗح٥ ةاقغ

 

 :٥٣٨١٣ ٦ایی از جض١یٜ ٨ٚاّغ ّؼةی ةؼ زةاف ٗارؿی

 ٌبٞبً، ظثب٘بًج٨٤ی٢ دادف ة٥ كاژق ٦ام ٗارؿی؛  --
 .ثبظضؾ٥ٗ، پ٥كٟبزاتاٗؽكدف ّال٠ث ز١ِ ّؼةی ة٥ كاژق ٦ام ٗارؿی؛  --

 .اِٛاض، اوطازؿاظح٢ ز١ِ ٠کـٌؼ از كاژق ٦ام ٗارؿی؛  --

 .ٚخٛٞبت، ٞب اؾّحٝ؛ «ز١ًِ ز١ِ»ة٥ کار گؼٗح٢ ؿاظث  --

 .٥ّٙٔت، ذٛث٥ّتاٗؽكدف ّال٠ث ٠نغر زْٞی ّؼةی ة٥ كاژق ٦ام ٗارؿی؛  --

 .٘بٔٝ ٞب٢ ٚاضز٠ٜؤ٣خ آكردف م٘ث ة٥ جٛٞیغ از ّؼةی؛  --



 ضا ث٥دب ٥٘بٚض٤ٓ« وؿطٜ پ٥ٛ٘س». 46

كاژق ام را ة٥ كاژق دیگؼ پی٣٨غ د٦غ، ة٥ ج٧٤ایی ةؼام ایسػاد ارجتػاط « صؼؼ اوا٥ٗ»٦ؼ گاق •
پػیف از صػؼؼ اوػا٥ٗ ٦ػیچ « کـػؼق پی٣٨ػغ»از ای٢ رك اٗؽكدف . ٠یاف آف دك کاٗی اؿث

 .ج٨زی٥ ذكٚی ك ادةی ٣غارد ك از آف ةایغ پؼ٦یؽ کؼد
 

 .زی٤ث ٦ام زغامً از ةغف، ج٘اكتً ٠یاف ای٢ دك گؼكق، ّا١ٝافً آق٤امً ة٥ كوِ ز٠ا٥٣*        
 :مضیش

 .زی٤ث ٦ام زغا از ةغف، ج٘اكت ٠یافً ای٢ دك گؼكق، ّا١ٝافً آق٤ا ة٥ كوِ ز٠ا٥٣*        
 

اٝتح٥ گاق صؼؼ اوا٥ٗ  ١٦ؼاق ک٥١ٞ ةْػغ جكػکیٜ د٤٦ػغق مػ٘ث ٠ؼکػب اؿػث، ی٤ْػی در 
 .صٛیٛث ک٥١ٞ ٚتٜ را ة٥ ةْغ اوا٥ٗ ١٣ی ک٤غ

 .١٣ازً ة٥ ٚنغ ٚؼةث، ١٣از صٛیٛی اؿث*        
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. جكغیغ ١٣ای٤غق یک صؼؼ اؿث ک٥ ة٥ ٤٦گاـ جکؼار ك ادٔاـ در كاژق ٦ام ّؼةی ٠ی ٣كی٤غ•
ة٤اةؼ ای٢ صػؼ جكغیغ از كاژق ٦ام ّؼةی رایػر در ةیػاف ٗارؿػی ةػا ٦ػیچ ٠یػؽاف ادةػی 

 .ؿازگارم ٣غارد
ج٨می٥ ٠ی ک٤یٟ ک٥ جكغیغ٦ا را ٨١٦ارق ةگػاریغ، ٠گؼ آف ک٥ ة٥ دٝیٜ ٚؼار گؼٗح٢ صػؼؼ •

، «جىاد٦ام ركصػی»ك « صٙ پؼؿحی»ؿاک٢ در پایاف ک٥١ٞ، جكغیغ جٍٞ٘ ٣ك٨د، ١٦چ٨ف 
 «صًٌٙ ٠ادر، جىادًٌ ةؽرگ»ة٥ ظالؼ 

 
٠ذالن یام ٣اٚل ػ ٨١ْ٠الن . ١٦ی٢ دٌٚث را درةارق م دیگؼ ازؽام كاژگاف ٣یؽ ةایغ ركا داقث•

« پی١ا٣ػة كالیػث»ك « ا٣غیكػة ّٞػی»ة٥ ٔٞي آف را ١٦ؽق ٠ی ظ٨ا٤٣غ ػ در ک١ٞاجی چػ٨ف 
 .    صح١ان ةایغ آكردق ق٨د
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كاژق ٦ایی ک٥ از زةاف ّؼةی ة٥ زةاف پارؿی راق یاٗح٥ ا٣ػغ، ةایػغ ةػا ذكؽ ك َؼٗیٌػث زةػاف پارؿػی •
از ای٢ رك، جنؼٌؼ در قی٨ة ٣گارش یا جٌٍٞ٘ آف ٦ا، ٠كؼكط ة٥ پػػیؼش ا٦ػٜ ادب، . ؿازگارم یاة٤غ

 :٠ذالن. زایؽ اؿث
ةػ٥ زػام « ٠ٌاًًْٝػ٥»ةْىی از ٗحض٥ ٦ام زةاف ّؼةی، کـػؼق ظ٨ا٣ػغق ٠ػی قػ٣٨غ، ١٦چػ٨ف  -   •

 «٠ٌاٝىْى٥»
ة٥ ١٦اف قکٜ اٖٝ ٨٣قح٥ ( اٖٝ ٠ٛن٨رق);ةؼظی از اٖٝ ٦ا ک٥ در ّؼةی ة٥ قکٜ یاء ٠ی آی٤غ  -   •

 «رص١اف»ك « ٨ًةا»٠ی ق٣٨غ، ١٦چ٨ف 
 

جتغیٜ ١٦ؽة یایی ک١ٞات ّؼةی ة٥ یاء، ٨١٦ارق مضیش ٣یـث، ةٞک٥ گاق درؿث ك گاق ٔٞي اؿػث ك •
 .٠الؾ آف ٚؼا ث ٚاًت٥ پارؿی زةا٣اف اؿث

 .ؿایؼ، قٛایٙ، صٛایٙ، زؽایؼ، زایؽ، دایؼق، زایؽق، ٗایغق -   •
 .ر یؾ، ٣ا٠ؼ ی، ٚا ٟ، قْا ؼ، صا ٜ، زا ؼ، ٝئیٟ -   •
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ةػ٥ . ةْىی ٧٣اد٦ا در صٛیٛث ٠٘ؼد٣غ، ا٠ا ٨١ْ٠الن ْٜٗ ز١ػِ ةؼایكػاف ةػ٥ کػار ٠ػی ركد•
 .ّکؾ، ةْىی ٧٣اد٦ا ز١ِ ٦ـح٤غ، كٝی ةا ْٜٗ ٠٘ؼد ٠ی آی٤غ

 .ؿع٢ گ٘ح٥ قغ ٨٣زد٦ٟدرةارق دؿح٥ دكـ، در ٣کح٥ •
ك ٠ا٤٣غ آف ٦ػا ٤ْ٠ػام ٠٘ػؼد « ٦ؼ یک»، «٦ؼ کغاـ»درةارق دؿح٥ اكؿ ةایغ گ٘ث ک١ٞات •

 .دار٣غ ك ةایغ ْٜٗ ٠٘ؼد ةؼایكاف آكردق ق٨د
 .ثٛزٜ ا٘ساز ّا١ٝاف ةؽرگ ٠ا ٥٣٨١٣ ج٨ٛا ٞط ٤ه *        

 :مضیش
 .اؾت ثٛزٜاز ّا١ٝاف ةؽرگ ٠ا ٥٣٨١٣ ج٨ٛا ٞط ٤ه *        



از ٦ٟ زغا ٠ی ق٣٨غ، ةایغ ْٜٗ ٠٘ػؼد ةػ٥ کػار « یا»١٦چ٤ی٢ آف گاق ک٥ چ٤غ ٗؼدً ٧٣اد ةا •
 :ةؼد

 .٣ٔ قٛز٣ا٠یغق ( ص)ؿتي پیا٠تؼ ( ع)صـی٢  ٤بصـ٢ *        
 :اؿح٘ادق ق٨د، ْٜٗ ز١ِ ة٥ کار ٠ی ركد« ك»ا٠ا اگؼ از صؼؼ •

 .٣ٔ قٛ٘س٣ا٠یغق ( ص)پیا٠تؼ  ٞب٢ؿتي ( ع)صـی٢  ٚصـ٢ *        
 
 :٣یؽ مادؽ اؿث« ك»ك « ةا»١٦ی٢ صاٝث در ٨٠رد صؼؼ ٦ام •

 .ضفت( ع)یارا٣ف ة٥ ّیادت ّٞی ثب ( ص)پیا٠تؼ *        
 .ضفتٙس( ع)یارا٣ف ة٥ ّیادت ّٞی  ٚ( ص)پیا٠تؼ *        
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ك آف گػاق کػ٥ . آف گاق ک٥ ْٜٗ ز٥ٞ١ ٤٠٘ی اؿث، ةایغ جؼکیب کٞی ز٥ٞ١ ٣یؽ ٤٠٘ی ةاقغ•
 .ْٜٗ ز٥ٞ١ ٠ذتث اؿث، ةایغ جؼکیب کٞی ز٥ٞ١ ٣یؽ ٠ذتث ةاقغ

 
فـطٚ ٕ٘ـ٣    ٠ؼاٚتحػیٞـط ٌٛ٘ـٝ   پؽقکاف ٧٣ایث ٌٖٝ را ة٥ ؿ٧ؼاب داقح٤غ ك از *        

 .ٌصاقتٙس
 

 :مضیش
 .فطٚ ٣ٕ٘ ٌصاقتٙس ٠ؼاٚتحی٥ٞچ ٌٛ٘ٝ ك از *        

 :یا
 .ا٘دبْ ٣ٔ زاز٘س٠ؼاٚتحی ةؼایف ٞط ٌٛ٘ٝ ك *        



 دكازد٦ٟ جا پا٣ؽد٦ٟدرس 
 

 درؿث ٨٣یـی كاژگا٣ی



 ٔق٥بضٞب٢ ثطٌع٤سٖ ٚاغٜ ٔٙبؾت

 انبِت ٚاغٜ: ٔق٥بض ٤ىٓ•
 
 میٜٛ یاٗحگی كاژق: ٠ْیار دكـ•

 
 ج٤اؿب كاژق ةا ؿتک ك ٠عاًب: ٠ْیار ؿ٨ـ•



كاژق ةایغ از زةاف ظ٨دم ةس٨قغ ك ةا ام٨ؿ آف ٣اؿازگار ٣تاقغ، ٥٣ آف ک٥ ٣حیسػ٥ جٛٞیػغم •
از آٗات زةاف ا٠ؼكز، جٛٞیغ ٣اةسا از زةاف ٦ام دیگػؼ یکی . ٣ادرؿث از زةاف ٦ام دیگؼ ةاقغ

 .در ا٣حعاب ک١ٞات اؿث

 .اؿث« گؼج٥ ةؼدارم»كز٥ ای٢ جٛٞیغ ٠كعل جؼی٢ •

 ی٤ْی ٥٣٨١٣ٌطتٝ •

ة٥ کار ةؼدف ک١ٞػ٥ ام در زةػاف ٗارؿػی ةػ٥ جٛٞیػغ ك : در امٌالح ی٤ْیٌطتٝ ثطزاض٢ •
پیؼكم از کارةؼد آف ک٥١ٞ در زةاف دیگؼ، ةػغكف آف کػ٥ چ٤ػاف کػارةؼدم ةػا ٠عحنػات ك 

 .كیگگی ٦ام ٗؼ٤٦گ ك زةاف ٠ا ؿازگار ةاقغ

 I count on you ٢٠ ركم ج٨ صـاب ٠ی ک٤ٟ•

 ...چكٟ ا٠یغ ٢٠ ة٥ ج٨ اؿث ػ ٢٠ ة٥ ج٨ ا٠یغ ةـح٥ اـ ػ پكحگؼ٠ی ٢٠ ة٥ ج٨ اؿث ك •

 

 ٌطتٝ ثطزاض٢•



 نح٥ح ٌطتٝ ثطزاض٢
 

 ص١ٌاـ کؼدف ص١اـ گؼٗح٢
 صغكد پا٣نغ ریاؿ دكر ك ةؼً پا٣نغ ریاؿ

 ١٧ٗیغف ؿع٢ یا ٨٠ْٚیث کـی کـی را ١٧ٗیغ
 ة٥ چیؽم ٣گاق کؼدف یک ٣گاق ة٥ چیؽم ا٣غاظح٢

 ةؼام درس ظ٨ا٣غف، كٚث ک١ی مؼؼ کؼدـ كٚث ک١ی ركم درؿٟ گػاقحٟ
 اك دك ؿاؿ ای٤سا ظ٨ا٦غ ة٨د اك ةؼام دك ؿاؿ ای٤سا ظ٨ا٦غ ة٨د

 صٍ٘ آ٠ادگی کـی را ركم ٗؼـ ٣گ٥ داقح٢
 ؿ٨ار جاکـی قغف گؼٗح٢ جاکـی

 در ای٢ كوِ جضث ای٢ قؼایي

 چٙس ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ٌطتٝ ثطزاض٢ ا٥ٍّ٘ؿ٣•



 .ظ٨ا٦غ قغذسا ٔؤٔٗ ٔؿتضقفبٖ اظ ثٙسٌبٖ  ك ماٝضافآف گاق صک٠٨ث ز٠ی٢ از آفً 
 .ة٤غگاف ٠ؤ٢٠ ك ٠ـحىْٖ ظغا: مضیش

 
 .ا٘ؿبٖ ٞب ضا ثط آٖ آفط٤سٜ اؾتای٢ ٌٗؼجی اؿث ک٥ ظغاك٣غ 

 .مضیش ا٣ـاف ٦ا را ًتٙ آف آٗؼیغق اؿث
 

 .، داقح٢ ٗؼز٣غ قایـح٥ اؿثاظ ؾقبزتِ ٔطز
 .٠ای٥ ؿْادت ٠ؼد ػ یکی از ٣كا٥٣ ٦ام ؿْادت ٠ؼد: مضیش

 
 ...خٛاة زاز اك چ٤ی٢ اظ ؾؤاَ ا٠اـ 

 .ة٥ ؿؤاؿ اك ز٨اب داد: مضیش

 چٙس ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ٌطتٝ ثطزاض٢ فطث٣•



 ٔق٥بضٞب٢ ثطٌع٤سٖ ٚاغٜ ٔٙبؾت

 اماٝث كاژق: ٠ْیار یکٟ•
 
 ن٥مُ ٤بفت٣ٍ ٚاغٜ: ٔق٥بض زْٚ•

 
 ج٤اؿب كاژق ةا ؿتک ك ٠عاًب: ٠ْیار ؿ٨ـ•



كاژق ةایغ آف ٚغر جؼاقیغق ق٨د ك َؼیٖ گؼدد ک٥ کا٠الن در َؼؼً ٤ْ٠ی زا گیؼد؛ ٣ػ٥ كاژق •
 از َؼؼ ٤ْ٠ی ةیؼكف ریؽد ك ٥٣ َؼؼ ٤ْ٠ی ةؼام كاژق ةؽرگ ةاقغ

یکی از آدار اٚا٠ث چ٤ػغ ؿػا٥ٝ م ٠ػ٢ در دا٣كػگاق آکـػ٨٘رد ... امٜ ای٢ کحاب *        •
پط فـ٥  ٚ  در آف ٠ضیي ١ّٞی ... ظ٨قضاٟٝ ک٥ ای٢ دكرق از ١ّؼ ٢٠ ... ا٣گٞـحاف اؿث 

 .یاد ک٤ٟٔحجٛة ثب حطٔت از آف ق٧ؼ ... قایـح٥ اؿث ک٥ ... گػقث ثطوت پط 

دا٣كػگاق »ةغی٧ی اؿث ک٥ چ٤ی٢ ک١ٞاجی ةـی كاالجؼ از آ٤٣غ کػ٥ ةػؼام زػایی ١٦چػ٨ف •
 .ة٥ کار رك٣غ، ٦ؼ چ٤غ زایگاق ١ّٞی ة٤ٞغم داقح٥ ةاقغ« آکـ٨٘رد

 ن٥مُ ٤بفت٣ٍ ٚاغٜ•



 ٔق٥بضٞب٢ ثطٌع٤سٖ ٚاغٜ ٔٙبؾت

 اماٝث كاژق: ٠ْیار یکٟ•
 
 میٜٛ یاٗحگی كاژق: ٠ْیار دكـ•

 
 تٙبؾت ٚاغٜ ثب ؾجه ٚ ٔربعت: ٔق٥بض ؾْٛ•



. در ٨٣قح٥ ٦ام ٠٨١ّی، كاژق ٥٣ ةایغ ٤ٌٗی ك ظاص ةاقغ ك ٥٣ ؿعیٖ ك ؿتک•
ةایغ اّحغاؿ رّایث گؼدد ك ؿْی قػ٨د کػ٥ ٠عاًػب كاژق ٦ػا را ةػ٥ راصحػی 

 .ة١٧٘غ

ة٥ کػار گیػؼم كاژق »از آٗات گ٨ی٤غگی ك ٨٣یـ٤غگی در ٠یاف ةْىی ّا١ٝاف، •
 .اؿث« ٦ام ظاص ك امٌالصی

 

اک٨٤ف ةْىی جْتیؼ٦ام ای٢ چ٤ی٢ را ذکؼ ٠ی ک٤یٟ ك ةؼاةؼ٦ػام پیكػ٧٤ادم •
 .را ٠ی آكریٟ

 تٙبؾت ٚاغٜ ثب ؾجه ٚ ٔربعت •



 نح٥ح انغالح
 

 كٚث کـی را گؼٗح٢ ٠نغٌع اكٚات کـی قغف

 ة٥ ٦ؼ صاؿ ّٞی أمٌ صاؿو

 اقکاؿ گؼٗح٢ إف ٚٞث کؼدف

 ٨٠رد ٣یاز ٠تحال ة٥

 آق٤ا ٠ـت٨ؽ ة٥ ذ٢٦

 ٚؼآف ة٥ ركق٤ی ٗؼ٨٠دق ة٥ ٣لٌ ٚؼآف

 ة٥ ةیاف دیگؼ ة٥ ّتارت أظؼا

 ٠ذٜ ١٦اف ك ًٚؾ ّٞی ٦ػا

 ة٥ قایـح٥ ج٨ز٥ ٠ْح٤ا ة٥

 ة٤اةؼ ای٢ ٗٞػا

 دارام قؼ٧ًا كازغ قؼایي

 ٣اگؽیؼ ٧ٚؼان



١٦ػاف ٚػغر . از گؼٗحارم ٦ام رایر ا٦ٜ ٟٚٞ، جـٞي ٣غاقح٢ ةؼ ٢ٌٗ ا٠ال اؿث•
ٔٞػي ٨٣یـػی »ة٥ یک ٨٣قح٥ آةؼك ٠ػی ةعكػغ، « درؿث ٨٣یـی ا٠الیی»ک٥ 

. ٣كاف د٤٦غق کٟ ٠ایگی ك ةی دٌٚحی ك ؿ٧ٜ ا٣گارم ٨٣یـػ٤غق اؿػث« ا٠الیی
ة٥ كیگق، ٨٣یـ٤غگاف ز٨اف ك پؼ ص٨م٥ٞ ةایغ ةػا ةؼدةػارم ةػ٥ آ٠ػ٨ظح٢ ركش 
درؿث ا٠الء ركم آكر٣غ ك ركا ٣غار٣غ ک٥ ٔٞي ٦ام ا٠الیی ٠ای٥ کػٟ اّحتػارم 

 .آدارقاف ق٨د

 .  ك ١٦چ٤ی٢ ةایغ از ٔٞي ٦ام رایر ٣یؽ دكرم زـث•



 قا٣ؽد٦ٟدرس 
 

 (1)پیکؼق ٨٣قح٥ 



ؿ٠٨ی٢ امٜ ک٥ ةؼام درؿث ٨٣قح٢ ةایغ ٝضاظ قػ٨د، رّایػث ٣ُػٟ درك٣ػی •
 .٨٣قح٥ ك صٍ٘ ارجتاط ازؽام آف ةا یکغیگؼ اؿث

را « ارجتاط ٤٠ٌٛی ةػی٢ ازػؽام درك٣ػی ك جػار ك پػ٨د ٨٣قػح٥»در ای٢ زا از •
 .٣ا٠یغق ایٟ ثبفتبض

 .  ةغكف چ٤ی٢ ١ُ٣ی، ٨٣قح٥ ؿا٠اف ١٣ی یاةغ ك زیتا ز٨ٞق ١٣ی ک٤غ•

، ٠ْحٛغ٣غ ک٥ زیتایی ١٦ػاف «زیتایی ق٤اؿی»صحی ةْىی از ماصب ٣ُؼافً •
 .ج٤اؿب ك ٣ُٟ در اةْاد ك ازؽام ٨٣قح٥ اؿث



 ثطضؾ٣ ثبفتبض ٘ٛقتٝ

 :٨١ْ٠الن ٦ؼ ٨٣قح٥ را ٠ی ج٨اف در ؿ٥ ةعف امٞی ؿا٠اف داد•
 

 ٔغّـ•
 ٠ح٢•
•ٌِٛ٠ 



٠ٌِٞ، ؿؼآٔاز ٨٣قح٥ اؿث ک٥ ٠ی ج٨اف آف را ةا ٣ا٠ی دٝع٨اق ١٦چ٨ف درآ٠غ •
ك ٠ٛغ٥٠ ٣ا٠یغ ك گاق ٣یؽ ةؼام آف ٣ا٠ی ٧٤٣ػاد، ةٞکػ٥ آف را ج٧٤ػا در ة٤ػغ یػا 

 .ة٤غ٦ام آٔازی٢ آكرد

از كیگگی٧ام ٨٣قح٥ اؿح٨ار اؿػث ك ؿػتب « ظ٨ب آٔازم»یا « صـ٢ ٠ٌِٞ»•
 .٠ی ق٨د ک٥ ظ٨ا٤٣غق ة٥ ؿ٨م آف زٞب گؼدد

 .ةؼگؽیغف ة٤غ اكؿ، ة٥ كیگق ز٥ٞ١ اكؿ، یکی از گاـ ٦ام ٧٠ٟ ٣گارش اؿث•

 ٔغّـ. ٤ه•



ةؼام ةؼداقح٢ گاـ اكؿ، ٨٣یـ٤غق ةایغ ًؼصی دٚیٙ ك مػضیش ةػؼام ٨٣قػح٥ •
ظ٨د پی ریعح٥ ةاقغ ك ز١ٞػ٥ آٔػازی٢ را دٚیٛػا در پی٣٨ػغ ةػا ١٦ػاف ًػؼح 

 .ةؼگؽی٤غ

ةایغ ک٨قیغ در گؽی٥٤ ای٢ ز٥ٞ١ از ٦ؼ گ٥٣٨ جکؼار ك اةحػػاؿ ك جٛٞیػغ پؼ٦یػؽ •
 .ق٨د

ّالكق ةؼ جازگی ك زػٌاةیث، ةایغ ارجتاط ٤٠ٌٛی ةا ٠ح٢؛ ك ٨٠و٨ع آف ٣یػؽ در •
 گؽی٤ف ة٤غ ك ز٥ٞ١ آٔازی٢ ٠غٌ ٣ُؼ ةاقغ



 ا٘ٛاؿ ٔغّـ

 :از ٝضاظ ٨٣ع ٠ٌِٞ، ٨٣قح٥ ٦ا را ٠ی ج٨اف ة٥ ؿ٥ دؿح٥ جٛـیٟ کؼد•
 

 .٠ٌِٞ ٠ٛغ٥٠ ام ةؼ ٠ح٢ اؿث: ٨٣قح٥ ٦ام ةا ٠ٛغ٥٠ٌ. یک•
 .٠ٌِٞ زؽء آٔازی٢ ٠ح٢ امٞی اؿث: ٨٣قح٥ ٦ام ةی ٠ٛغ٥٠ٌ. دك•
 .٠ٌِٞ زؽء ٠یا٣ی ٠ح٢ امٞی اؿث: ٨٣قح٥ ٦ام از ٠یا٥٣. ؿ٥•



در ای٢ ٨٣ع، ٨٣یـ٤غق در آٔاز ٠ٛغ٥٠ٌ چی٤ی ٠ی ک٤غ ك پػؾ از ٠ٛغ٠ٌػ٥ ام یػک یػا چ٤ػغ •
 .پاراگؼاٗی، ة٥ امٜ ٠ٌٞب ٠ی پؼدازد

 .٨١ْ٠الن ٠ٛغ٥٠ٌ از آفً ٨٣قح٥ ٦ایی اؿث ک٥ ٣یاز٤٠غ دٌٚث ك جأ٠ٜ زیاد ةاق٤غ•

 .در ای٢ ٤٦گاـ، ٣ٛف ٠ٛغ٥٠ٌ ز٠ی٥٤ ؿازم ةؼام ٧ٟٗ ٠ٌٞب امٞی اؿث•

 :٠ٛغ٥٠ٌ ظ٨ب آف اؿث ک٥•

 ظ٨ا٤٣غق را از ٠ٌٞب دكر ٣ـازد؛. 1•

 در ظغ٠ث ًؼح ك ةاٗحار کٞی ٨٣قح٥ ةاقغ؛. 2•

 .زیتا ك ک٨جاق ٣گاقح٥ ق٨د. 3•

 ٘ٛقتٝ ٞب٢ ثب ٔمسّٔٝ. ٤ىٓ•



 .در ای٢ ٨٣ع ٨٣قح٥، ٨٣یـ٤غق ةغكف ٠ٛغ٥٠ٌ چی٤ی ة٥ ؿؼاغ امٜ ٨٠و٨ع ٠ی ركد•

ای٢ ٨٣ع ٨٣قح٥ اگؼ از زام ٤٠اؿب آٔاز ق٨د ك ةح٨ا٣ػغ ظ٨ا٤٣ػغق را ؿػؼ قػ٨ؽ آكرد ك ةػ٥ •
 .د٣تاؿ ظ٨د ةکكا٣غ، ٤٠اؿب اؿث

از آف زا ک٥ ا٣حعاب ٠ٛغ٥٠ٌ ام ة٥ زا ك قی٨ا کػارم ٤ٌٗػی ك اؿػحادا٥٣ اؿػث، ةـػیارم از •
 .٨٣یـ٤غگاف ١٦ی٢ ٨٣ع دكـ را ةؼ ٠ی گؽی٤٤غ ك از ٠ٛغ٥٠ٌ چی٤ی پؼ٦یؽ ٠ی ک٤٤غ

 .در ای٢ صاؿ، پاراگؼاؼ اكؿ ةـیار ٧٠ٟ ك ادؼ گػار اؿث•

در چ٤ی٢ ٨٣قح٥ ام، پاراگؼاؼ ٣عـث ةایغ آف ٚغر پؼ ٤ًی٢ ك ٠ضکٟ ةاقغ ک٥ ةح٨ا٣غ ركح •
 .٨٣قح٥ را ٤٠ْکؾ ؿازد

 ٘ٛقتٝ ٞب٢ ث٣ ٔمسّٔٝ. زْٚ•



 .ای٢ قکٜ ٨١ْ٠الن در ٥ٌْٚ ٦ام ادةی ك داؿحاف ٦ام ک٨جاق دیغق ٠ی ق٨د•

در ای٢ صاؿ، ٨٣یـ٤غق صـٌاس جؼی٢ ةعف ٨٣قح٥ را در آٔاز آف ٠ػی آكرد جػا ظ٨ا٤٣ػغق را •
 .ةی در٣گ در اصـاؿات ظ٨د ٥ً٨ٔ كر ؿازد

٥ً٨ٔ كرم در اصـاؿات ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا اؿث ک٥ ٗؼد ة٥ ٤٦گاـ ٠ٌا٥ْٝ، ظ٨د را از کكػاکف •
٦ام ةیؼك٣ی ر٦ا ک٤غ ك ٥١٦ ج٨ز٥ ك اصـاس ظ٨یف را مؼؼً ٨٣قح٥ ام ؿازد کػ٥ پػیف 

 . اگؼ ظ٨ا٤٣غق ة٥ چ٤ی٢ اصـاؿی ةؼؿغ، دیگؼ ١٣ی ج٨ا٣غ از آف دؿ ةک٤غ.چكٟ اك ٚؼار دارد

٠ٌٞب را در آٔاز ٚؼار ٠ی د٦غ جا ةا كارد کػؼدف وػؼة٥ ام، « ةؽ٣گاق»در ای٢ زا، ٨٣یـ٤غق •
 .ظ٨ا٤٣غق را ة٥ د٣تاؿ ظ٨د ةکكغ

 ٘ٛقتٝ ٞب٢ اظ ٥ٔب٘ٝ. ؾْٛ•



 ٦٘غ٦ٟدرس 
 

 (2)پیکؼق ٨٣قح٥ 



 ثطضؾ٣ ثبفتبض ٘ٛقتٝ

 :٨١ْ٠الن ٦ؼ ٨٣قح٥ را ٠ی ج٨اف در ؿ٥ ةعف امٞی ؿا٠اف داد•
 

•ٌِٞ٠ 
 ٔتٗ•
•ٌِٛ٠ 



ّؼوػ٥ ٠ػی « ٠ػح٢»٨٣یـ٤غق، زاف کالـ ك امٜ ٨٠و٨ع را در ةعكی ة٥ ٣اـ •
 .ک٤غ

 .٠ح٢ ة٥ ٤٠ؽ٥ٝ اؿحع٨اف ة٤غم ٨٣قح٥ اؿث•

در ای٢ ةعف اؿث ک٥ ٨٣یـ٤غق ةایغ ٥١٦ ٣یؼكم ظ٨یف را ة٥ کػار گیػؼد جػا •
ةا ة٧ؼق كرم از ٚغرت ج٘کٌؼ ك جعیٌٜ، م٨رت ٦ام ذ٤٦ی ظػ٨یف را در ٚاٝػب 

 .اٝ٘اظ ك جْاةیؼم ٤٠اؿب ةؼیؽد

 .در ج٤ُیٟ ٠ح٢، پاراگؼاؼ ة٤غم ٧٠ٟ جؼی٢ کار اؿث•

ة٥ دٝیٜ ا١٦یث ظاص ای٢ ٠ٌٞب، پاراگؼاؼ را در یػک درس زغاگا٣ػ٥ ارا ػ٥ •
 .٠ی د٦یٟ

 ٔتٗ. زٚ•



 ثطضؾ٣ ثبفتبض ٘ٛقتٝ

 :٨١ْ٠الن ٦ؼ ٨٣قح٥ را ٠ی ج٨اف در ؿ٥ ةعف امٞی ؿا٠اف داد•
 

•ٌِٞ٠ 
 ٠ح٢•
 ٔمغـ•



در ةعف پایا٣ی یا ٠ٌِٛ، ٨٣یـ٤غق پیاـ ٨ٌٞ٠ب ظ٨یف را ةػ٥ ظ٨ا٤٣ػغق ٠ػی •
 .رؿا٣غ

 کاٗی ا٣غازق ة٥ ٠ٌٞب ک٥ داد پایاف ٨٣قح٥ ة٥ ج٨اف ٠ی گاق آف ای٢، ة٤اةؼ•
 .ةاقغ گیؼم ٣حیس٥ ا٣حُار در ظ٨ا٤٣غق ك قغق پؼكرا٣غق

 ٨٣یـ٤غق ٠ٛن٨د ة٥ پایا٣ی ةعف ١٦ی٢ از ظ٨ا٤٣غگاف ةیكحؼ ک٥ آ٣سا از•
 ك ةاق٤غ گ٨یا ك رؿا ك د٤ٝكی٢ ك زیتا ةایغ ةعف ای٢ ّتارات یاة٤غ، ٠ی دؿث
 .٣ك٣٨غ ّؼو٥ ک٤٤غق ظـح٥ ك ام کٞیك٥ ك قغق ١٣ا ٣ط ٦ام ٚاٝب در ٦ؼگؽ

 «... اؿث الزـ ٠ا ةؼ ٝػا» ك «... گیؼیٟ ٠ی ٣حیس٥ پؾ» چ٨ف ّتاراجی آكردف•
 .کا٦غ ٠ی ٨٣قح٥ یک اكج ك ق٨ر از

 ٔمغـ. ؾٝ•



 .صحی در ٠ٛاالت ك ٨٣قح٥ ٦ام پگك٦كی ٣یؽ ةایغ ة٥ زیتایی ٠ٌِٛ ج٨ز٥ داقث•

ة٧ؼق كرم از ٨٣ّی ١٣ادگؼایی ك ک٤ای٥ آ٠یؽم، گاق ٠ٌِٛ را زیتاجؼ ٠ی ؿازد، ةػ٥ گ٣٨ػ٥ ام •
 .ک٥ ظ٨ا٤٣غق ةا ٚغرم زص١ث ك جأ٠ٌٜ، ة٥ ٣حیس٥ دؿث ٠ی یاةغ

٠ذالن ٠ی ج٨اف از پؼؿكی زیتا ك جأ٠ٌٜ ا٣گیؽ، قا٦غم ٤٠اؿب ك ز٧ث د٤٦غق، ك ا٠ذاؿ آ٧٣ا •
 .ک١ک گؼٗث

٨٣قح٥ ٦ام ظ٨ب، ٣حیس٥ ظ٨د را ظ٨اق ٣ا ظ٨اق ة٥ ظ٨ا٤٣غق ٠ی رؿا٤٣غ ك ٣یػاز ةػ٥ جنػؼیش •
 .دؿ آزار ٣غار٣غ

ظ٨ا٤٣ػغگاف ٗؼمػث ك ٦ٟ ة٥ ٠ی اٗؽایغ ادةی ٨٣قح٥ ٦ٟ ة٥ ارزش « ٣حیس٥ گیؼم ١٣ادی٢»•
 .دؿث یاة٤غ٠ی د٦غ ک٥ ٦ؼ یک ة٥ ٗؼاظ٨ر صاؿ، ة٥ ٣حیس٥ ام ٤٠اؿب 



ادؼ ٥٣ در ٠ٌِٞ زػام ٠ػی گیػؼد ك ٣ػ٥ در « ٨٤ّاف»گؼچ٥ از ٝضاظ ٤٠ٌٛی، •
٠ح٢ ك ٥٣ ٠ٌِٛ، ٣ٛف آف در ادػؼ گػاق از ایػ٢ ٦ػؼ ؿػ٥ ةیكػحؼ اؿػث؛ زیػؼا 

 .٣عـحی٢ ٥ٌْٚ ٦ؼ ٨٣قح٥ اؿث ک٥ ظ٨ا٤٣غق ةا آف ركیارك ٠ی ق٨د

اگؼ ةح٨ا٣یٟ ٨٤ّا٣ی ٤٠اؿب ةؼام ادؼ ظ٨د ةؼگؽی٤یٟ، ظ٨اق یک کحػاب ةاقػغ ك •
ظ٨اق یک ٠ٛا٥ٝ یا ٦ؼ ادؼ ک٨جاق ك ة٤ٞغ دیگؼ، ظ٨د را چ٤غ ٚغـ ة٥ ٨٠ٌٗٛیٌث در 

 .٨٣یـ٤غگی ٣ؽدیک کؼدق ایٟ

 .قی٨ق ٦ام ٨٠ٗٙ در ا٣حعاب ٨٤ّاف ٤٠اؿب ٚاةٜ ق١ارش ٣یـح٤غ•

 :در ای٤سا از قف قی٨ق ٨٠ٌٗٙ ا٣حعاب ٨٤ّاف یاد ٠ی ک٤یٟ•

 ا٘تربة فٙٛاٖ ٔٙبؾت•



اؿح٘ادق از آیات ٚؼآف، ظ٨اق از ّی٢ اٝ٘اظ آف ٦ا ك ظ٨اق از كاژق ٦ػام ةؼگؼٗحػ٥ آف ٦ػا، . 1•
 (داؿحا٣ی از زالؿ آؿ اص١غ)ٖ٘ٛ ٚ اِمّٓ ٠ا٤٣غ 

کحاةی از دکحؼ ٠ض١غ )چٖٛ ؾج٢ٛ تكٙٝ ا٣حعاب ٠نؼاع یا ةعكی از یک قْؼ، ٠ا٤٣غ . 2•
 (زْ٘ؼ یاصٌٛی

 (داؿحا٣ی از ٠ض١ٌغ ّٞی ز١اؿ زادق)اظ ٔبؾت وٝ ثط ٔبؾت گؽی٤ف یک ٠ىذىٜ، ٠ا٤٣غ . 3•

 (یک ٠س٥ّ٨١ قْؼ ٠ْامؼ)ضٚقٗ تط اظ ذبٔٛق٣ ا٣حعاب جْاةیؼ ٠ح٤اٚه ١٣ا، ٠ذٜ . 4•

ٝ  آظاز٢اؿح٘ادق از ٚٞب ك ّکؾ، ٠ذٜ . 5• ؿػ٘ؼ٣ا٥٠ ام از دکحػؼ ٠ض١ػغ ّٞػی ) ٔدؿّـٕ
 (اؿال٠ی ٣غكق٢

 ودب اؾت؟( ؼ)ٔعاض ظٞطا ة٥ کار ةؼدف یک ؿؤاؿ، ٠ا٤٣غ . 6•



 ٦سغ٦ٟدرس 
 

 ج٤ُیٟ پاراگؼاؼ ٦ا



 .٧٠ٟ جؼی٢ امٜ در ج٤ُیٟ ٠ح٢ ٨٣قح٥، پاراگؼاؼ ة٤غم اؿث•

 .ک٨چک جؼی٢ كاصغ ةاٗحارمً ٦ؼ ٨٣قح٥ اؿث( ة٤غ);پاراگؼاؼ •

پاراگؼاؼ، ج٧٤ا ٠س٥ّ٨١ ام از ز٥ٞ١ ٦ا ٣یـث، ةٞکػ٥ در صٛیٛػث، ٠س٨١ّػ٥ ام اؿػث از •
 .اٗکار ك ٠ٌاٝتی ک٥ ٨٣یـ٤غق در ذ٢٦ دارد

پاراگؼاؼ، ا٣كام ٠عحنؼم اؿث ک٥ ٨٣یـ٤غق ا٣غؾ ا٣غؾ آف را گـحؼش ٠ی د٦غ جػا ةػ٥ •
 .م٨رت ا٣كایی كاصغ درآكىرد

 . ک٨جا٦ی یا ة٤ٞغم ٦ؼ پاراگؼاؼ، جاةِ ا٣غیك٥ ٦ا ك ركش ٨٣یـ٤غق در گـحؼش آ٧٣ا اؿث•

 .٨١ْ٠الن ٦ؼ ٚغر ٨٠و٨ع ٣گارش پیچیغق جؼ ةاقغ، پاراگؼاؼ ٦ا ٨ًال٣ی جؼ ٠ی ق٣٨غ•



ام٨الن ةایغ ٦ؼ پاراگؼاؼ را ةا ّتارجی آٔاز کؼد ک٥ ة٥ ا٣حٛاؿ ا٣غیك٥ از پػاراگؼاؼ ٚتٞػی ةػ٥ •
 .پاراگؼاؼ ةْغم یارم ةؼؿا٣غ

 :در ج٤ُیٟ پاراگؼاؼ ٦ا، دك ّا٠ٜ ةـیار ٠ؤدٌؼ٣غ•
 یکی داقح٢ ٗکؼم ٤٠ٌٛی ك رّایث ٣ُٟ ك جؼجیب در ج٘کٌؼ ك اؿحغالؿ؛. 1•
 .دیگؼم ٠ؼاّات م٨رت َا٦ؼم ٠س٥ّ٨١ ٨٣قح٥. 2•

پاراگؼاؼ ٦ا ١٦ا٤٣غ ص٥ٛٞ ٦ام یک رقح٥ ز٣سیؼ٣غ ک٥ پیاپی ٠ی آی٤غ جا کالـ را ا٣ـػساـ •
 .ةعك٤غ

٦ؼ یک از پاراگؼاؼ ٦ا ةا یک یا چ٤غ ز١ٞػ٥ ٠ػؼجتي، ز٤تػ٥ ام از ٠ٌٞػب امػٞی را ٠ػی •
 .پؼكرا٣غ

در ٦ؼ پاراگؼاؼ، ٠ٌٞب امٞی از ز٧حی ك ة٥ ٨٣ّی، از ج٨ویش یا ج٘ـیؼ یا جأییغ ة٧ؼق ٤٠ػغ •
 .٠ی ق٨د



٦ؼ پاراگؼاؼ ةایغ ج١اـ ك کا٠ػٜ ةاقػغ، ی٤ْػی ا٣غیكػ٥ امػٞی پػاراگؼؼ در آف ةػ٥ ظػ٨ةی •
 .پؼكرا٣غق ق٨د

 .دارد ک٥ ةا ز٥ٞ١ ام ة٤یادی٢ ةیاف ٠ی ق٨د« ٞؿتٝ»٦ؼ پاراگؼاؼ یک •

 .٨١ْ٠ال در آٔاز ك گاق در ٠یاف یا پایاف پارگؼاؼ ٠ی آیغ« خّٕٝ ث٥ٙبز٤ٗ»ای٢ •

ٖ خّٕٝ ٞـب٢  »ز٥ٞ١ ٦ایی اؿث ک٥ امٌالصا ( ز٥ٞ١ یا)ةٛی٥ پارگؼاؼ قا٠ٜ • « پكـت٥جب
 .٣ا٠یغق ٠ی ق٣٨غ

 .٦ـح٤غ« ز٥ٞ١ ة٤یادی٢»ز٥ٞ١ ٦ام پكحیتاف گـحؼش د٤٦غق ك جک١یٜ ک٤٤غق ١٦اف •

ةچؼظ٤ػغ ك كؿػی٥ٞ ةیػاف ك ادتػات آف « ٦ـح٥»ز٥ٞ١ ٦ام پكحیتاف ةایغ ١٦گی ةؼ ٠ض٨ر •
 .ةاق٤غ



 .٧٠ٟ جؼی٢ امٜ در ا٣حعاب ٦ـح٥ پارگؼاؼ ای٢ اؿث ک٥ جا صغ ا٠کاف، زؽ ی ك ریؽ ةاقغ•

ا٣حعاب ٦ـح٥ ٦ام کٞی ك ةا اةْاد گـحؼدق ؿتب ٠ػی قػ٨د کػ٥ پػاراگؼاؼ یػا ًػ٨ال٣ی ك •
 .پیچیغق ق٨د ك یا ٥١٦ ازؽام ٠٨٧٘٠ی ٦ـح٥ را قا٠ٜ ٣ك٨د

پؾ ٠ٌٞتی ک٥ ظ٨د دارام اةْاد ٠عحٖٞ اؿػث یػا ازػؽام گ٣٨ػاگ٨ف دارد، ٣تایػغ ٦ـػح٥ •
 .پاراگؼاؼ ةاقغ

ای٢ ک٥ در ٨٣قح٥ ام چ٤غ پارگؼاؼ كز٨د داقح٥ ةاقغ، ةػ٥ ٠ٛػغار ٠ٌاٝػب ٦ػؼ ٨٣قػح٥ ك •
 .ؿتک ك ٚاٝب آف ةـحگی دارد

در ٨٣قح٥ ٦ام ٠حْارؼ ك ٠ٛاالت ٨١ْ٠ؿ، ٤٠اؿب اؿث ک٥ در ٦ؼ مػ٘ضة کحػاةی دؿػث •
 .کٟ دك پارگؼاؼ دیغق ق٨د، اٝتح٥ ٠كؼكط ة٥ ای٢ ک٥ ٠ٌٞب چ٤ی٢ اٚحىا ک٤غ



٠ٌٞتی ک٥ در یک پاراگؼاؼ ةیاف ٠ی ق٨د، ٣تایغ در پاراگؼاؼ دیگؼ جکؼار ق٨د، ٠گػؼ ایػ٢ •
 .ک٥ جکؼار آف وؼكرت داقح٥ ةاقغ

٠یاف پاراگؼاؼ ٦ا ةایغ پی٨ؿحگی کا٠ٜ ةاقغ جا ظ٨ا٤٣غق ١٦گاـ ةػا ٨٣یـػ٤غق پػیف ركد ك •
 .رقح٥ کار را از دؿث ٣غ٦غ

٨١ْ٠الن در آٔاز ٦ؼ پاراگؼاؼ، ک٥١ٞ یا ّتارجی ٠ی آیغ ک٥ ا٣حٛاؿ از ٠ىػ٨١ف یػا ز٤تػ٥ یػا •
 .ؿیاؽ را ة٥ ظ٨ا٤٣غق ة١٧٘ا٣غ ك اك را آ٠ادق ای٢ ا٣حٛاؿ ؿازد

اؿث، ی٤ْی ٤ًی٢ ك پگكاؾ ا٣غیك٥ پػاراگؼاؼ پیكػی٢ « ٌصاض ثبظتبث٣»ا٠ا ة٧حؼی٢ قی٨ق، •
 .در پاراگؼاؼ ةْغ آكردق ق٨د

ای٢ ٤ًی٢ اٗک٤ی گاق ة٥ م٨رت جکؼار كاژگاف ك ّتارات ز٥ٞ١ آظؼ پارگؼاؼ پػیف، ك گػاق •
 .ة٥ قکٜ آكردف چکیغق آف یا اقارق ة٥ آف اؿث



 ٨٣زد٦ٟ جا ةیـث ك یکٟدرس 
 

 (1)قی٨ق ظي ٗارؿی 



ةؼام یک٨٤اظحی قی٨ق ظي ٗارؿی ةایغ ة٥ دك امػٜ اؿاؿػی ج٨زػ٥ •
 :داقث

 
 رّایث ام٨ؿ ١ّٞی ك ٨ٚاّغ اى٠ؼمً زةاف. 1•

 
 یکغؿحی ك ١٦ا٤٦گی در کار قعنی. 2•

 انَٛ ٍ٘بضـ ذظّ فبضؾ٣•



 :٦ؼ زةا٣ی دارام دك دؿح٥ ٨ٚاّغ اؿث•

 .٨ٚاّغ ةایـح٥ ك اٝؽا٠ی زةاف: ا٠ؼم. 1•

 .٨ٚاّغم ک٥ ة٥ ذكؽ ك ؿٞیٛة ٨٣یـ٤غق ةـحگی دارد: قکٞی. 2•

٨٣یـ٤غة ظ٨ب ةایغ ٠ؼز ای٢ دك را از ٦ٟ ةاز ق٤اؿغ ك ٦ؼگػؽ از ٨ٚاّػغ ا٠ػؼم •
 .ؿؼ ٣پیچغ

 ضفب٤ت انَٛ ف٣ّٕ ٚ لٛافس أَط٢ِ ظثبٖ. ٤ىٓ•



 :٠الؾ ٦ام ٧٠ٟ ٨ٚاّغ ا٠ؼم از ای٢ ٚؼار٣غ•

 .ام٨ؿ ٠ادر ك پػیؼٗح٥ قغة دؿح٨ر زةاف -•

 ٠تا٣ی ١ّٞی زةاف ق٤اؿی پػیؼٗح٥ قغق در ّؼمة ادةیات -•

کػ٥ ةػا دك امػٜ ٠ؽةػ٨ر « ذكؽ ٣گارقػی»ك « ّػؼؼ ادةػی»پػیؼٗح٥ ٦ػام  -•
 .٣اؿازگار ٣تاق٤غ

 

در ٠س٨١ع، ٠ی ج٨اف ٨ٚاّغ ٧٠ٌٟ ا٣حعاب قی٨ة ظػيٌ مػضیش را از ایػ٢ ٚػؼار •
 :دا٣ـث



 :حفؼ اؾتمالَ وّٕٝ. 1•

 :٥٣٨١٣ ٦ا•

 .«ا٤ٗ»ك « آٖ»زغا ٨٣قح٢ •

 .زغا ٨٣قح٢ ّال٠ث ٦ا ٠ا٤٣غ ّال٠ث ز١ِ ك ّال٠ث م٘ث ةؼجؼ ك ةؼجؼی٢•

 .«اؾت»زغا ٨٣قح٢ •

 «ثٝ»زغا ٨٣قح٢ صؼؼ اوا٥ٗ، ٠ا٤٣غ •

 «ٕٞطاٜ»ك « آٍٞٙط»، ٠ا٤٣غ ٦ا«َٚ٘س»پی٨ؿح٥ ٨٣قح٢ •



 :ٔطافبت لٛافس ِغ٢ٛ. 2•

 :٥٣٨١٣ ٦ا•

 پؼ٦یؽ از آكردفً ١٦ؽق در كاژق ٦ام ٗارؿی؛•

 «ثٟبء»ك « ثٟب»ج٨ز٥ ة٥ امٜ ٨ٕٝم ک١ٞات، ٠ا٤٣غ ٗؼؽ ٧٣ادف ةی٢ •



 :حفؼ ٤ّٛٞت وّٕٝ. 3•

 :٥٣٨١٣ ٦ا•

« ذٛة اؾت»در ٨٠اردم ٠ا٤٣ػغ « ای٢»ك « اؿث»صػؼ ٣کؼدف ١٦ؽق از •
 «ثٙبثطا٤ٗ»ك 



 :پط٥ٞع اظ اقتجبٜ ٚ اِتجبؼ. 4•

 :٥٣٨١٣ ٦ا•

زغا ٨٣قح٢ ک١ٞات ٠ؼکٌتی ک٥ اگؼ پی٨ؿح٥ ٨٣قح٥ ق٣٨غ، ٧ٟٗ آ٧٣ػا دقػ٨ار •
 «خبٖ آفط٤ٗ»ك « ٞٓ اتبق»اؿث، ٠ا٤٣غ 



 :ثطاثط٢ِ ٘ٛقتٝ ثب ٌفتبض. 5•

 :٥٣٨١٣ ٦ا•

ا٤طا٘ـ٣  »٨٣قح٢ ْٜٗ رةٌی ٠عٌٖ٘ ة٥ قکٞی ک٥ ظ٨ا٣غق ٠ی ق٨د، ٠ا٤٣غ •
 ؛«ذكٙٛزْ»ك « اْ

 ؛«انفٟب٣٘»٨٣قح٢ یام كصغت یا ٣کؼق ة٥ قکٜ ٚؼا ث قغق، ٠ا٤٣غ •

 ؛«ث٥فكب٘س»صػؼ کؼدف ١٦ؽق در ک١ٞاجی ٠ا٤٣غ •

 .«اؾٕبف٥ُ»کكیغق ٨٣قح٢ اٖٝ، ٠ا٤٣غ •



 :ضفب٤ت شائم١ فبضؾ٣ ظثب٘بٖ. 6•

 :٥٣٨١٣ ٦ا•

٨٣قح٢ جامً کكیغق ة٥ زام جام گؼد در ک١ٞات یا جؼکیتات ّؼةی رایر در •
 .«آ٤ت اهلل»ٗارؿی، ٠ا٤٣غ 



 :ٔطافبت فطف ٚ فبزت. 7•

 :٥٣٨١٣ ٦ا•

 ؛«ذب١٘ زَ»٨٣قح٢ ١٣ادً کـؼة اوا٥ٗ ة٥ قکٜ ؿ٤ٌحی، ٠ا٤٣غ •

، «چــطا»پی٨ؿػػح٥ ٨٣قػػح٢ ک١ٞػػاجی کػػ٥ ّادجػػان ٠ؼکٌػػب ٦ـػػح٤غ، ٠ا٤٣ػػغ •
 ؛«ثّىٝ»ك « چٙب٘چٝ»، «چ٥ؿت»، «و٥ؿت»

صٍ٘ قکٜ اؿٟ ٦ایی ک٥ گ٥٣٨ ام ظاص از آ٧٣ا کا٠الن رایػر قػغق اؿػث، •
 .«ف٥ؿ٣»ك « ٔٛؾ٣»٠ا٤٣غ 



 :ٔطافبت وبضثطزٞب٢ پص٤طفتٝ قس٠ ظثب٣٘. 8•

 :٥٣٨١٣ ٦ا•

كصغت ك ٣کػؼق ك ٣ـػتث، ٠ا٤٣ػغ « ٤بء»اؿٟ ٠نغرم ك « ٤بء»ج١ایؽ ٠یاف •
 .«ا٢ ث٥ٍب٘ٝ»ك « ث٥ٍب٣ٍ٘»



 :حفؼ ٤ىسؾت٣ ٚ ٕٞب٣ٍٙٞ. 9•

 :٥٣٨١٣ ٦ا•

 «٥ٞئت»٨٣قح٢ یک ک٥١ٞ ة٥ قکٜ كاصغ، ٠ا٤٣غ •

زغا ٨٣قح٢ صؼكؼ اوا٥ٗ در ٥١٦ صاؿ، ةػغكف ٗػؼؽ ٧٣ػادف ٠یػاف صػؼؼ •
٦ام م٘ث ؿاز ك ٚیغؿاز ك یا ٠یػاف صػؼؼ ٦ػام ٨٠زػ٨د در ٠نػغر٦ام 

 «ثٝ پب ذبؾتٗ»ك « ثٝ تسض٤ح»٠ؼکٌب ك ٔیؼ آ٧٣ا، ٠ا٤٣غ 



 :حفؼ ظ٤جب٣٤ ٚاغٜ ٞب. 10•

 :٥٣٨١٣ ٦ا•

زغا ٨٣قح٢ ک١ٞات ٠ؼکٌتی ک٥ پی٨ؿح٥ ٨٣قح٢ آ٧٣ا كاژق را ةغ ١٣ا ٠ی ک٤غ، •
 «زاؾتبٖ ٤ٛ٘ؿ٣»٠ا٤٣غ 



 :ٔطافبت انُ وّٕٝ زض ظثبٖ ٔجسأ. 11•

 :٥٣٨١٣ ٦ا•

 «ٔب ثئظاء»پی٨ؿح٥ ٨٣قح٢ صؼؼ زؼٌ ّؼةی، ٠ا٤٣غ •

زغا ٨٣قح٢ ک١ٞات در جؼکیب ٦ام ّؼةی ک٥ در امٜ زغا ٦ـح٤غ، ٠ا٤٣ػغ •
 «اٖ قبء اهلل»

 صٍ٘ جكغیغ٦ا•

٨٣قح٢ ١٦ؽق ٦ا ة٥ ١٦اف قکٜ ک٥ در زةاف ّؼةی رایر اؿث، ٠گؼ آف کػ٥ •
 .ةا ام٨ؿ دیگؼ قی٨ق ظي ٣اؿازگار ةاقغ



 دؿث یکـاف ركق٩ ة٥ مضیش ظيٌ قی٨ق جكعیل در ٨٣یـ٤غگاف ٨١ْ٠الن •
   .ک٤٤غ ٩٠ ازؼا ظ٨د دٝع٨اق ة٥ را ٨ٚاّغ ك یاة٤غ ٩١٣

 
 دیگؼ، ماٝش ٠ؼزِ ٦ؼ یا «زةاف ٗؼ٤٦گـحاف» ک٥ ز٠اف آف جا جؼجیب، ای٢ ة٥•

 گ٣٨اگ٩٣٨ از ٣ک٤غ، اٚغاـ ٗارؿ٩ ظيٌ  قی٨ق ؿازل یکـاف ٧٠ٌٟ كَی٥٘ ة٥
   .٣یـث گؼیؽل ٦ا قی٨ق

 
 .ةاقغ ٨٣یـ٤غگاف ٠تاالج٩ ة٩ ز٨از ٣تایغ ٦ؼگؽ ای٢، ک٥ ٣تؼیٟ یاد از ٝیک٢•

 ک٥ آف ٥٣ ک٤غ، ارا ٥ را كاصغ ركق٩ ظ٨د، قعن٩ کار در ةایغ ٨٣یـ٤غق ٦ؼ
 دچار را ٦ا آف ك دارد ّؼو٥ ظ٨ا٤٣غگاف ة٥ را ظي قی٨ق چ٤غ ٠ح٢ یک در

 .ؿازد صیؼت

 ٤ىسؾت٣ ٚ ٕٞب٣ٍٙٞ زض وبض قره٣. زْٚ•



 زضؼ ث٥ؿت ٚ زْٚ

 (1)٣كا٥٣ گػارم 
 



 یا ٣كا٥٣ گػارم یا ٥ٌٛ٣ گػارم ٣اـ ة٥ ةعكی در ک٥ ٣گارقی ٣كا٥٣ ٦ام•
 ٣گارش در قغق ا٣غ، گؼٗح٥ كاـ ٔؼةیاف از گؼچ٥ ق٣٨غ، ٠ی ةؼرؿی ؿساك٣یغ

 ةایـح٥ ا٣غ ك الزـ ا٠ؼكزم
 
 

 .ج٘ؼیي ٥٣ ك ٠ی ک٤غ اٗؼاط ٥٣ ٣كا٥٣ ٦ا ای٢ از ة٧ؼق گیؼم در ظ٨ب ٨٣یـ٤غق•
 
 

 ٗؼا٨٠ش ٦ؼگؽ كاصغ ٠ح٢ در ركش كصغت ك یکـا٣ی ؿساك٣یغ، ةاب در•
 .٣ك٨د

 



 :ٔٛاضز وبضثطز•
 

 ٔیؼ پؼؿكی ز٥ٞ١ ٦ام یا ك ا٣كایی یا ظتؼم، کا٠ٜ ز٥ٞ١ ٦ام پایاف  در .یک•
 ٠ـحٛیٟ

 
 قکٜ ة٥ اگؼ صحی ج٘نیٞی، یا ارزاّی پا٨٣قث ٦ام یاٗح٢ پایاف از پؾ .دك•

 .٣تاق٤غ ز٥ٞ١
 

 اظحنارم ٣كا٥٣ ٦ام از پؾ .ؿ٥•
 

 جؼجیتی یا امٞی صؼٗی، یا ر١ٚی ردیٖ ق١ارق از پؾ .چ٧ار•
 
 زضً٘ وبُٔ: ٚؽ٥فٝ ان٣ّ                           .    فالٔت قىُ 

 ٘مغٝ. 1•



 :ٔٛاضز وبضثطز•

 

 :ةاقغ ٨ًال٣ی اگؼ كیگق ة٥ ٚیغم، ّتارت از ةْغ .یک•

ٖ ٞب٢ زض (اِؿالْ ف٥ّٝ) خقفط ثٗ ٔٛؾ٣ وٝ ؾبَ ٕٞٝ ا٤ٗ زض•  ثٝ ٔرتّف ظ٘سا
 ّٞی٧ا) ٠ْن٥٠٨ صىؼت ظ٨ا٦ؼش ز٣غگی ٠حکٌٜ٘ ك جؼةیث ٧ّغق دار (اٝـالـ ّٞی٥) روا ا٠اـ ٣ٔ ثَطَز، ؾط

 .اؿث ظ٨ا٦ؼاف دیگؼ ك (ؿالـ

 

   :پیؼك ك پای٥ ز٥ٞ١ ٦ام ٠یاف .دك•

 .ة٨د گؼا٠ی اش پغر ٨ٗت ٠ؼاؿٟ در ٕ٘ٛز، ضا ذٛز أبْ وٝ خبٞب٤ى اظ کؼدیٟ، یاد ک٥ چ٤اف•

 

  :ةاقغ ز٥ٞ١ ٠یاف در ةغؿ اگؼ ةغؿ، از پؾ ك پیف .ؿ٥•

 . ...اٗحاد ،(اِؿالْ ف٥ّٝ) حؿ٥ٗ أبْ زذتط ٗا٥١ً، چ٧ؼق ة٥ ک٥ ٣گا٦ف•

 زضً٘ وٛتبٜ:ان٣ّقىُ فالٔت ،                               ٚؽ٥فٝ 

 وبٔبثٙس، ٤ٚطٌَٛ، . 2•



ٟ ًؼاز كاصغ٦ال ٥١٦ ةی٢ .چ٧ار• ٦:  
 پ٥ٕٛز٘ف، ضاٜ ؾىٛتف، ٌفتٙف، ؾرٗ :ة٨د ١٦ا٤٣غ پغرش ة٥ چیؽ ٥١٦ در•

   . ... ،٣ٔ تبث٥س فطا چكٕب٘ف اظ وٝ ٘ٛضى
 

 .٣تاقغ الزـ اماٝحان اگؼچ٥ .٠ٌٞب ٧ٟٗ ؿادق ؿازم ةؼام .پ٤ر•
 ٨١ْ٠الن  ق٨د، ٨ًال٣ی ٧٣اد ک٥ گاق آف ا٠ا ٣یـث؛ الزـ كیؼگ٨ؿ ام٨الن ٧٣اد از پؾ :٠ذاؿ•

 :اؿث الزـ كیؼگ٨ؿ كز٨د
ٝ ٞب٢ ا٤ٗ خسا٣٤ اؿاؿان•  ج٨ًئ٥ یک آز٣ٔ، احؿبؼ ٚ ا٘س٤كٝ ٔتفبٚت ٚخٟ

 .اؿث اؿح١ْارم
 :٠ی گیؼد ٚؼار ٧٣اد از پؾ ةاقغ، الزـ اة٧اـ رِٗ ةؼام كیؼگ٨ؿ ک٥ گاق آف ١٦چ٤ی٢•

 .دیغ را (اٝـالـ ّٞی٥) صـی٢ ،فطظزق ک٥ ة٨د ٤٠ؽؿ ای٢ در•



 در ٠أظػ ٣اـ از پؾ ازؽام ٠یاف ك ا٠اک٢ ك اقعاص ٣كا٣ی ٠عحٖٞ ةعف ٦ام ةی٢ .قف•
 :٠آظػ ٣كا٣ی
 . ... ٗؼمث، خ اؿال٠یٖ ا٣ٛالب خ ج٧ؼاف،•
  ٗؼ٤٦گی، ك ١ّٞی ا٣حكارات ٠ؼکؽ اكؿ، دٗحؼ ٣٘ؾ، ٠ْؼٗث صـ٢، آ٠ٞی، صـ٢ زادق•

 .110ص ،1361
 

 :كم٘ی كز٥ از ةْغ .٦٘ث•
 آف زؽ ك ٚؼآف آیات ك ّؽا ٟ از آ٣چ٥» :گ٨یغ ج٨ْیػ جْؼؼ در ٤٠ح٧ی األرب ماصب•

 «دار٣غ ظ٨د ةا ةال دِٗ ك ٠ٛنغ صن٨ؿ ز٧ث ٨٣قح٥،



 :وبضثطز ٔٛاضز•
 

 :٨ًال٣ی ز٥ٞ١ یک ٠ـحٜٛ ةعف ٦ام کؼدف زغا .یک•
 ؿؼقار قب ٦ایی ٠ی پؼكرا٣غ٣غ؛ ؿؼ در را ؿؼخ ٗاـ قب ٦ام ا٠یغ ٠غراف، ؿاف، ةغی٢•

 .ٝػت از
 

  :ادا٥٠ دار ٤٠ادال از پؾ .دك•
 !٠ضؼك٠اف یار ال ظغا؛ ال•

 

 زضً٘ ٔتٛؾظ: ان٣ّقىُ فالٔت ؛                               ٚؽ٥فٝ 

ٝ ثٙس. 3• ٝ ٤ٚطٌَٛ، ٘مغ  ٘مغ



 :وبضثطز ٔٛاضز•
 

   :٠ـحٛیٟ ٨ٛ٤٠ؿً از ٚتٜ .یک•
 .«...گٟ ٩٠ ز٠اف ا٠اـ ة٥» :زد گؼی٥ زیؼ گ٘ح٥ ٦ا، ای٢ صی٢ در ةْغ، ك•

 
   .ج٘نیٜ ك از١اؿ ٠یاف .دك•
 .آكردق ایٟ ٠ذاؿ ٦ا ارا ٥ از پیف ٠ا ک٥ اؿث دك٥ٌٛ٣ ٦ایی ١٦ی٢ کارةؼد، ای٢ ركق٢ ٠ذاؿ•

   :٣یؽ
 .٣٘ؾ وتي اًاّث، :پی٨١د ةایغ ٠ؼص٥ٞ دك پی١ایف ةا را ظ٨دل ّا٩ٝ ٠ؼاصٜ•

 تٛض٥ح ٚ تفؿ٥ط: ٚؽ٥فٝ انّى: :                               قىُ فالٔت

 زٚ ٘مغٝ. 4•



   :دیگؼ ٠ٌٞب ة٥ ٠ٌٞت٩ جْٞیٙ ةؼال .ؿ٥•
 ٠ؼدل .اؿث ٣كـح٥ (اٝـالـ ق ّٞی) ةاٚؼ ا٠اـ :دیغق ایغ درد٣اؾ چ٤ی٢ جن٨یؼل جاک٨٤ف آیا•

 . ... ٠ی آیغ كل ٣ؽد

 

 .ارزا٩ّ پا٨٣قث در ٠أظػ ك ٨٣یـ٤غق ٣اـ ٠یاف .چ٧ار•

 

  :پا٨٣قث در آف ٩٤ْ٠ ك ک٥١ٞ ٠یاف .پ٤ر•
 .پیا٠تؼ ظا٣غاف :ةیث ا٦ٜ•

 

  :٣ك٨د ظ٨ا٣غق ٠کـ٨ر آف از پیف ک٥١ٞ ک٥ ای٢ ة٥ ٠كؼكط ٥٣٨١٣، ةیاف ةؼال .قف•
  . ...ق١ؾ :چ٣٨اف ر٣غا٩٣ قی٘ح٥ دؿ•

 

   :٧٣اد دك٥ٌٛ٣ ّال٠ث آف، از پؾ ٣تایغ ةاقغ، ٠کـ٨ر پیف جؼ، ک٥١ٞ اگؼ ا٠ٌا•
 ؟کسای٤غ ٗاراة٩ ك ة٩ّٞ٨ ٠ا٤٣غً ٠ؼدا٩٣•



 :وبضثطز ٔٛاضز•
 

   :٠ـحٛیٟ ٨ٛ٤٠ؿً از پؾ ك پیف .یک•
   «.داقحٟ دیگؼ زاف مغ کاقک٩» :ة٨د ٨٣قح٥•

 

   .ق٣٨غ رّایث کا٠الن ةایغ ّال٠ث، ای٢ داظٜ ٨ٛ٤٠ؿ ز٥ٞ١ ٣كا٥٣ ٦ام :یکٟ جػکٌؼ•
 ّال٠ث ای٢ ٠یاف را ٗؼ٩ّ ٨ٛ٤٠ؿ گؼدد، الزـ ام٩ٞ ٠یاف در ٗؼ٩ّ ٣ٜٛ اگؼ :دكـ جػکٌؼ•

   ." " :٠ی ٧٣یٟ
 ؿٌؼ ؿؼ ٠ـحٛیٟ ٨ٛ٤٠ؿ ١٦ا٤٣غ، ٠ح٢ ٦ام ك ١٣ایك٤ا٥٠ یا داؿحاف در ٨١ْ٠الن :ؿ٨ـ جػکٌؼ•

   :٠ی گیؼد ٚؼار ٗام٥ٞ ظيٌ از پؾ ك
    :٠ی ق٨٤د ز٨اب•
 .ظي رٗح٢ «اکتؼ ا٥ٌٞٝ» گؼكق ك «آٝت٨ٔیف» ةا ػ•

 ثطخؿتٝ ؾبذتٗ  : انّىٚؽ٥فٝ                           » « : قىُ فالٔت

 ٥ٌٛٔٝ٘مُ لَٛ، ٘كب٘ٝ . 5•



 ةایغ ک٥ دیگؼل ّتارات ك ک١ٞات یا امٌالصات ك اىّالـ ةؼزـح٥ ؿازم .دك•
   :گؼد٣غ ٠ح١ایؽ

 اقارق ك پا ة٩ ٠ی ایـحاد٣غ ٠ی اٗحاد٣غ، ک٥ ظنٟ از ٝكکؼل ٠یاف•
  «!پیف ة٥» :ک٥ ةی دؿث ٠ی کؼد٣غ

 
  ظ١یغق یا ؿیاق صؼكؼ ةا ةٞک٥ ٣كا٥٣، ای٢ ةا ٥٣ ک١ٞات ای٢ گ٥٣٨ گاق :جػکٌؼ•

   .٠ی گؼد٣غ ٠ح١ایؽ (ایؼا٣یک)
•  
 ٨ٚؿ ٣ًٜٛ ٣ض٨ ة٥ چ٤غ ٦ؼ کـ٩، ؿع٢ یا ّتارت ّی٢ از پؾ ك پیف .ؿ٥•

   :٣ك٨د آكردق
ٟ ٦ام•  «اٝعاٝٙ زىٌٜى» مغال ك ٠ی دكزد ج٨ ة٥ را ؿتؽش چك

 .٠ی پیچغ آؿ١اف دؿ در ٠ح٨اوْا٥٣ اش



 :وبضثطز ٔٛاضز•
 

   :صٛی٩ٛ ظ٨اق ك َا٦ؼل ظ٨اق پؼؿك٩، ز٥ٞ١ ٦ام پایاف در .یک•
 را ظٞیر ٗارس ز٤گ ا٠ؼیکا ک٥ اؿث ةاكر ای٢ ةؼ کـ٩ ٦ٟ ٨٤٦ز آیا•

   کؼد؟ ایساد ةی٢ ا١ٝٞٞی اظالؽ ك ا٣ـا٩٣ ارزش ٦ام از دٗاع ةؼال
 

   :جؼدیغ دادف ٣كاف ةؼال .دك•
 .قغ زادق (إٗا٣ـحاف؟) ١٦غاف اؿغآةادً در صـی٩٤ اٝغٌی٢ ز١اؿ ؿیٌغ•

 پطؾف  : انّىٚؽ٥فٝ                               ؟ :قىُ فالٔت

 ٘كب٘ٝ پطؾف. 6•



 ؾْٛزضؼ ث٥ؿت ٚ 

 (2)٣كا٥٣ گػارم 
 



 :وبضثطز ٔٛاضز•
 

 جضـی٢، آرزك، ٣٘ؼی٢، دّا، ٠ذٜ ٨ّا٩ً٘ ١٣ایا٣غف ةؼال ّا٩ً٘ ز٥ٞ١ ٦ام پایاف در .یک•
   :جأؿٌٖ ك جْسٌب،

   >٣٘ؼی٢= !ٗؼیـیاف ك کا٤٦اف ك کاجتاف ق١ا ةؼ كال•
 >جضـی٢= . ...٠كث یک ةؼال آدـ ١٣ی ارزد آظؼ ك٩ٝ !پـؼـ ا٥ٌٞٝ ةارؾ•

 

   :پػیؼد پایاف زا ١٦اف در ٣غا ک٥ ٤٦گا٩٠ ٤٠ادا، از پؾ .دك•
   !٠ض١غ ة٤كی٢•
   .ک٢ ک١ک را ظ١ی٩٤ !٩ّٞ ظغال ;٢٠ ظغال ال•

 ٕ٘ب٤ب٘سٖ فبعفٝ: انّىٚؽ٥فٝ !                              : قىُ فالٔت

 تقدّت٘كب٘ٝ فبعفٝ، ٘كبٖ . 7•



 :وبضثطز ٔٛاضز•
 

   :كٗات ك كالدت ؿاؿ ةیاف .یک•
 ة٥ ٠ؼاز٥ْ ك ٠ْاٝس٥ ك ًب در ةاة٩ ... (1110 ـ 1037) ٠سٞـ٩ ّال٥٠ٌ•

 .اؿث ...آكردق پؽقکاف
 

  :٠ح٢ دركف در امٌالح یا ک٥١ٞ یک ٠ْادؿ آكردف .دك•
 كصغت امٜ ة٥ ٣یازل ٣یؽ (قٙبذت ٔؿئّٝ) ٠ْؼٗث ٠ـئ٥ٞ صٌٜ ةؼال•

 .٣یـث کؼدق، ٗؼض ٦گٜ ک٥ چ٤اف آف ٦ـح٩، ك ق٤اؿای٩
 

 تٛض٥ح  : انّىٚؽ٥فٝ :                                 قىُ فالٔت

 پطا٘تع. 8•



 
   :ٕٝث کحب در كیگق ة٥ آكا٣گارل، ك ک٥١ٞ جٌٍٞ٘ ًؼز دادف ٣كاف .ؿ٥•

   ركق٤ای٩ :(٘ب ؼَ) ؿ٤ا•
 
 

 .دیگؼ ٠ْحؼو٥ ام ز٥ٞ١ دؿ در ٠ْحؼو٥ ز٥ٞ١ یک آكردف .چ٧ار•
 



 :وبضثطز ٔٛاضز•
 
 

   :ام٩ٞ ٠ح٢ ة٥ ّتارج٩ یا ک٥١ٞ اٗؽایف .یک•
 ٣یک٨ را آف ك قغق آراؿح٥ ٣ُؼش در زقحف کؼدار ک٥ کـ٩ آیا پؾ•

 ؟>اؾت ٥٘ىٛوبض ضاؾتى ثٝ وٝ اؾت وؿى ٔب٘ٙس= ةی٤غ،
 
 

   :١٣ایك٤ا٥٠ یا ٗی٤١ٞا٥٠ در ازؼای٩ دؿح٨ر٦ال ذکؼ .دك•
 . ... :>٣ٔ ظ٘س ِجرٙس وٝ حبِى زض= ٩ّٞ•

 افعا٤ف: انّىٚؽ٥فٝ                                 : قىُ فالٔت

 وطٚقٝ، لالّة. 9•



   :وبضثطز ٔٛاضز•
 

 ٠ْحؼو٥ ز٥ٞ١ از پؾ ك پیف .یک•
 
 

 ةا ة٤غ٦ا آف ک٥ ٨٠اردل در ؿٌؼ، آٔاز در جٛـی٩١ ة٤غ ٦ؼ از پیف .دك•
 .١٣ی ق٣٨غ ٠ْی٢ٌ ق١ارق

 
 

 .داؿحاف یا ٠کا٥١ٝ در ؿٌؼ، آٔاز در ٠ـحٛیٟ ٨ٛ٤٠ؿ از پیف .ؿ٥•

 پ٥ٛ٘س  : انّىٚؽ٥فٝ                             ـ : قىُ فالٔت

 ذظّ فبنّٝ. 10•



 ک٨چک جؼ ّغد ةایغ ٗارؿ٩، در اٝتٌح٥ .«جا» صؼؼً زال ة٥ اّغاد، ةی٢ .چ٧ار•
 .ق٨د ٨٣قح٥ راؿث ؿ١ث در

 
 

 ٣اآ٠یعح٥ ٠ؼکٌبً ک٥١ٞ یک ازؽال دادف پی٣٨غ .پ٤ر•
 
 

 .یکغیگؼ از ارٚاـ کؼدف زغا .قف•



 :وبضثطز ٔٛاضز•
 

 .٠ضػكؼ ک٥١ٞ چ٤غ یا یک زال ة٥ .یک•
 

 ٣تایغ ز٥ٞ١ آظؼ ام٩ٞ ٥ٌٛ٣ ةاقغ، ز٥ٞ١ پایاف در ّال٠ث ای٢ اگؼ :جػکٌؼ•
 .ق٨د ٗؼا٨٠ش

 
 .ظالم٥ ٨٣یـی در ٠ح٢ از ةعف ٦ایی زال ة٥ .دك•

 
 .داؿحاف ك ٗی٤١ٞا٥٠، ١٣ایك٤ا٥٠، در ٠کخ دادف ٣كاف .ؿ٥•

 

 تق٥ّك: انّىٚؽ٥فٝ                             : ... قىُ فالٔت
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