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يدیرف بط 
: هدنسیون

نیدلادیرف

: یپاچ رشان 

یکشزپ خیرات  تاعلاطم  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

يدیرف 220بط 

باتک 220تاصخشم 

نآ ياهیگژیو  يدیرف و  بط  220باتک 

221همدقم

[ دشاب یمرگ  زا  هک  رس  درد  جالع  رد   ] لوا 221باب -

221ةراشا

خرس 221لگ 

يدهم 222هفوکش 

222شاخشخ

ودک 222بآ 

هفرخ 222گاس 

222دیراورم

222يرفک

يدنب رد  222شوپ 

222جوربی

222اریبغ

کلهلا 222لیلکا 

223اثیمام

223برغ

طولب 223تفج 

223جاس

223ینومک
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هشفنب 223نغور 

223رشق

223تورزنا

223ولاتفش

223هشفنب

223روفاک

224رفولین

دیفس 224لدنص 

روگنا 224گرب 

ینیچ 224هاش 

224لوغبسا

کشخ 224زینشک 

زبس 224زینشگ ،

224دیب

224بلحط

225اریتک

225یثنخ

سورخ 225جات 

225رورعز

225اثیمام

225گنتراب

225هب

225ومیل

يدنه 225رمت 
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هجنوچ 225گاس 

225يدس

226فاطخ

226القاب

226شوگرخ

دیدحلا 226ثبخ 

226حافل

226ریمخ

226نویفا

226ربص

مدنگ 226هتساشن 

هیراجلا 226نبل 

227وهاک

اراخب 227ولآ 

227مرک

227بانع

227جمارهب

227همامش

شرت 227رانا 

لگ 227نغور 

227هضیب

227سدع

228نالوخ

228هب
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228نومک

هب 228نغور 

228لین

دشاب يدرس  زا  هک  يرس  درد  جالع  رد  مود  228باب -

228ةراشا

228اسریا

228هیلاغ

228نوتیز

229هخیلس

یماش 229بونرخ 

229ربص

229ناریمام

229نویفرف

229ربنع

229رگا

229سگرن

229نیدران

229هدومحم

تشگنجنپ 230خیب 

230مامن

230عانعن

230شوجنزرم

تخرد 230دازآ 

230نیرسن
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230جنیبکس

230بادس

ینیچ 230دنوار 

230یقوقدنح

231نارطق

231فرح

231رداشون

رتسدیب 231دنج 

231جنوباب

231ناجنلوخ

مامن 231رم و 

231قشا

231انق

231قدنب

232شوسف

رامحلا 232هصق 

232نورطن

زب 232هرهز 

232راغ

خلت 232ماداب 

ناسنالا 232رعش 

232امامح

232یئایموم

232سعب
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233هیوبجنرداب

اینامی 233هلقب 

233هبابک

233اوبزوج

کلملا 233لیلکا 

233لمرح

233لفلف

233ینیچراد

عبضلا 233ةرارم 

233قایرت

یلباک 234جلیله 

234تبش

ینمرا 234حیش 

234زینوش

234ریشواج

234نذال

234قروب

234لیبجنز

234رخذا

235ناسلب

235لظنح

235جرطیش

235طسق

235تیتلح
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235بنرا

235بنرک

235نایظ

رونسلا 235يرخ 

235فاطخ

236ریارم

دیفس 236نسوس 

236نوسینا

236نیمسای

236لفنرق

236هاوخنان

236جنران

236دابز

236ردنک

236فساجنرب

236لدرخ

237قلس

237قولسم

237مامح

237هیناواف

237لودنق

237دابنرز

237جرتا

ریبک 237هلقاق 
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رملا 237زوللا 

237سآ

238بالبل

مدنگ 238هلاخن 

238مسمس

238کشمجنا

جرحدم 238دنوارز 

يرب 238مرک 

نابلا 238نهد 

لولحم 238قلط 

زوالا 238محش 

رفص 239قورع 

239سدع

سبایلا 239درولا 

239نوقیراغ

239ورس

بیطلا 239لبنس 

239مرفسهاش

رفصلا 239يریخ 

239قشا

قرحملا 239فدص 

239جنیتار

دوهیلا 240رفق 

240کمار
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240نومیتفا

مطبلا 240کلع 

240ناجنروس

مامحلا 240یعر 

یلکلا 240بح 

ناحیرلا 240رذب 

240ثارک

240سوردنس

240جاو

241یگطصم

کیدلا 241ةرارم 

نیدرانلا 241نهد 

241انح

241شمشم

241طولب

سرواجلا 241حلملا و 

241ربنشرایخ

241نیتنسفا

241انامورق

242ورم

ناسنالا 242لوب 

242رطق

242موث

242سودوخوطسا
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242لجف

جلما 242ریش 

242کسم

رضخا 242نانشا 

242یکمانس

242نسار

یناحیر 243بارش 

243دلخ

باتفآ یمرگ  زا  دوش  ثداح  هک  عادص  جالع  رد  مویس  243باب 

243مسمس

هینامی 243هلقب 

243رابردنا

243سومولف

243انوطقرزب

اقمحلا 243ۀلقب 

درولا 243نهد 

243لجرفس

244اثیمام

انحلا 244رهز 

ولحلا 244زوللا 

ملاعلا 244یح 

244نویروطنق

244لفوف

244شاخشخ
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ۀیصاخلاب ۀعفانلا  244ۀیودألا 

244ناجرم

[3] 244بشی

هیحلا 245رجح 

غبصلا 245هوف 

245همخر

245داعر

جبسلا 245رجح 

245بادس

ۀعّدصملا ۀیودالا  یف  245لصف 

بیطلا 245رافظا 

245رم

245بنق

245ردنک

246ربک

يرصملا یطبنلا و  یماشلا و  246ثارک 

246لدرخ

246ناجنرت

246تبش

246کشمجنرف

قیتعلا بنعلا  246بارش 

246هنسرک

246موث

246رم
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246لصب

247رمت

247نارفعز

247ریجرج

247يریخ

ولحلا 247توتلا 

247جسوع

247ربونص

247ةامک

خوبطم 247هبلح 

هیلبج 247هدعج 

247جتخفیم

ناتکلا 248رزب 

لقلقلا 248بح 

هقیقش ینعی  رس  مین  درد  جالع  رد  مراهچ  248باب -

لمنلا 248ضیب 

نیدرانلا 248نهد 

248زاب

248شوجنزرم

248هسابسب

ناسنالا نم  نذالا  248خسو 

248زوج

248یئایموم

249زینوش
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ینمرا 249حیش 

249راغ

249نسار

249هتیر

249همخر

249لودنق

249هبابک

دوسا 249قبرخ 

249نارفعز

250ناجنلوخ

یطبن 250بونرخ 

250خوخ

250رخذا

قرزا 250لقم 

250لظنح

250ربنع

250کسم

رتسدیبدنج 250نوبفرف و 

قیتعلا 250بیطلا 

251موث

ورسلا 251زوج 

251قشا

251لیبجنز

جرحدم دنوا  251رز 
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251بادس

لیوط دنوا  251رز 

251نطق

251ربنشرایخ

251دنوار

251نیمسای

252اوبزوج

252انح

رم 252زول 

يدنه 252رمت 

252نانشا

252تبش

کلملا 252لیلکا 

252نایظ

252موب

ناسلبلا 252بح 

253جنایزار

253یقوقدنح

253اسریا

253کمار

253کسخ

253یمطخ

ناسنالا 253رعش 

253فرح
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253هتیر

253ولول

ارضخ 253هربزک 

254نیرسن

254رفولین

254جلما

254ارشاغ

یماش 254بونرخ 

254مرفسهاش

254شمشم

254لدرخ

زعملا 254ةرارم 

254شمشم

255عوتی

255نیدران

255قتسف

قیتعلا 255بارش 

255رم

255سوردنس

255قلس

255هدومحم

255مامن

255زوا

یلباک 256جیلها 
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ینیچ 256ناریمام 

قوراف 256قایرت 

256جنب

رقبلا 256محل 

هطنحلا 256قیقد 

256مسمس

256افرط

256سجرن

256جنوباب

257يریخ

257بصق

257هریرزلا

257جرتا

257لبنس

257مرک

257دابنرز

257تیربک

257عبض

باتکلا 257دادم 

257لخ

258صفع

258تیز

راود ردس و  جالع  رد  مجنپ  258باب -

258لصنع
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جرح دمدن  258ارز و 

ناسلبلا 258بح 

هسبلای 258هربزک 

258دنوار

258یئایموم

259مرفسهاش

ضیبا 259نمهب 

259نوسینا

ناسلبلا 259نهد 

مامحلا 259لبز 

259ارشاف

259فرح

259هنق

259هطیر

ناسلبلا 259دوع 

يدنه 259رمت 

260ناجنلوخ

260سمشم

260نومیل

رفصا 260جلیله 

یلباک 260جلیله 

260نوقیراغ

260نویروطنق

260احرقرقاع
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260رتسدیبدنج

260زینوش

260کشم

261شوجنزرم

261لدرخ

261لظنح

261جسفنب

261رفولین

261ربص

261رانلج

261ایقاقا

صفع 261ربص و 

261شدنک

261اسطع

اقمحلا 262ۀلقب 

262لفلف

ارقیف 262جرایا 

262جنوباب

کلملا 262لیلکا 

262رتعص

یلبجلا 262حیش 

262موصیق

262راغ

262اثیمام
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263لفلفراد

263جنیبکس

263لخ

263سآ

263امامح

لخلا 263نهد 

263تبش

263فساجنرب

263یکطصم

روخبلا 263دوع 

264سدع

264نیتنسفا

264کناباش

264سودوخوطسا

264جرتا

264هدعج

264هنایطنج

264نالوخ

264تیتله

تابس جالع  رد  مشش  264باب -

264لخ

265رتسدیبدنج

265اشاح

265جندوف
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265لفلف

265زینوش

265مامح

خیب 265مامن 

265نورطن

265هرجنا

265حلم

266سرواج

266لدرخ

266جرایا

رمحا 266صمح 

ناسلبلا 266نبل 

266ریشواج

دومج جالع  رد  متفه  266باب -

266جنوباب

266تبش

کلملا 266لیلکا 

266قبنز

267نومیتفا

267نوفیراغ

267مامح

267جلیلها

267لظنح

267هخیلس
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267اشاح

267یلفد

267لبنس

267سودوخوطسا

267شوجنزرم

268یکمانس

268لیبجنز

کلملا لیلکا  268جنرب و 

يرهس تابس  جالع  رد  متشه  268باب -

268هراشا

268مامن

268طسق

268لدرخ

[4] 268نیرسن

268جنتوف

269اشاح

269لفنرق

269نیت

269زینوش

269انس

269كزیوم

269رتسدیبدنج

269رتعص

269جنتوف
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269نورطن

270احرقرقاع

270لصنع

ایذاغول 270جرایا 

270شدنک

270لظنح

ولح 270زول 

270اشاح

270سرواج

270ربص

270طسق

ارقیف 271جرایا 

271جنوباب

271هراشا

271تشکنجنپ

ضیبا 271لفلف 

شاخشخ رهس  جالع  رد  مهن  271باب -

271هراشا

271رفولین

271ریعش

271سخ

ءارضخ 272هربزک 

زعاملا 272نبل 

272ربص
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272القاب

272نارفعز

272هنس

272ناوحقا

272روحامرم

272تبش

273حاقل

273نویفا

273هعیم

مونم 273ۀحافت 

273هعیم

زعملا 273نرق 

اضیبلا ازعلا  273نرق 

273امامح

273مرفسهاش

نامعنلا 273قیاقش 

274اشرا

274درو

274رخذا

سرع 274نبا 

274رایخ

274حافت

274عرق

ولح 274زول 
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274بنرک

275ینیچراد

275شوجنزرم

275رفص

275جوربی

275جسفنب

275هیوبنتسد

275هحافت

لثام 275زوج 

یبرع غمص  ناوحقا  275هرهز 

275ملس

275دروزال

يراوحلا 276زبخلا 

بلعثلا 276بنع 

276جنکاک

276ایوبزوج

انحلا 276رهز 

276بارش

276قیلعت

276ربص

276ناعشیشراد

276هبلح

277زرأ

277درمز

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


277هحافت

277رم

277نویفا

277نارفعز

277اسیمام

جوربیلا 277لصا 

277هنشا

277يردوت

يرخا 277هحافت 

يرخا 277ۀحافت 

نسوسلا 277رزب 

يرخا 278هحافت 

جنبلا 278تابن 

هیدر مون  عنام  هیودا  رد  278لصف 

ینامی 278بش 

278رولب

اقمحلا 278ۀلقب 

278بهذ

278رامح

278بئذ

جاجزلا 278رجح 

279احرقرقاع

279روفاک

279بئذ
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279ناطرس

279هتخاف

279لبلب

279شافخ

279بارغ

279زوج

دنک ادیپ  باوخ  رد  هیدر  یئاهباوخ  هک  یئاهاود  رد  279لصف 

279ثارک

قولسم 280يایبول 

280القاب

280بارش

280طیبنق

ماسرس جالع  رد  مهد  280باب -

280هراشا

کلملا 280لیلکا 

280ریعش

280جنوباب

280رفولین

280جنوباب

281سخ

281شاخشخ

281خانافسا

281یمطخ

ملاعلا 281یح 
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281ارشاف

يراوحلا 281زبخ 

ءاسنلا 281نبل 

281دبز

281نویفا

281درو

رفصا 282خیطب 

282قیلع

282قدنب

ریعشلا 282قیوس 

282بلحط

282نارفعز

282خوخ

بلعثلا 282بنع 

282مسمس

نایسن جالع  رد  مهدزای  282باب -

یلباک 283جلیله 

ورسلا 283زوج 

283نارفعز

283نیت

283رتسدیبدنج

283نوراسا

283اسریا

دوسا 283لفلف 
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283دهده

یهوک 283هدعج 

زعاملا 284نرق 

284یکرک

284نویفرف

284تیز

284نورطن

284ورض

284جوهیط

284زینافش

284کسم

284اوبزوج

ناسلبلا 284بح 

285ریشواج

ناسنالا 285رعش 

285ردالب

285بادس

285دنوار

285عبض

هینامی 285هلقب 

اقمحلا 285ۀلقب 

285يزابخ

285شافخ

286ناض
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286جو

286ردنک

286لدرخ

286جاع

286نیرسن

286لجح

286لیجران

286ردنک

یبرع 286غمص 

رمحا 287نمهب 

287مامن

287زوا

287سودوخوطسا

کلملا 287لیلکا 

287فرح

287نادجنا

287هیوبجنرداب

ضیبا 287لفلف 

287لیبجنز

رخذا 287حاقف 

288جلماریش

288قدنب

288ینیچراد

288جلما
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288هعیم

288بیبز

هتسخ زا  288بیبز 

288بئذ

288جاجد

ضیبا 288نسوس 

ولحلا 288زول 

289امامح

يدنه 289جلیله 

رجالا 289نهد 

289شبک

ارقیف 289جرایا 

289رقب

289موث

زعملا 289نرق 

لدرخلا 289نهد 

289اشاح

290تیربک

290ورس

290جنتوف

290بض

290لبنس

290نیدران

290دعس
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رقبلا 290نمس 

290بلعث

290لجف

290هبشع

291هبلح

291لفلفراد

رمحا 291صمح 

291لصف

291فساجنرب

291جورداب

ارضخ 291هربزک 

291ایبول

291القاب

291رمخ

292سخ

292شاخشخ

ایلوخیلام جالع  رد  مهدزاود  292باب -

روثلا 292ناسل 

قرحملا روثلا  ناسل  292لصا 

292هتیر

292دروزال

292هیوبجنرداب

292نومیتفا

292انوطقرزب
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292جاجد

293جیافسب

293رتعص

293کشمجنرف

293نامر

293جنورد

293جارد

293شاخشخ

293قمرس

293عرق

دوسا 293جلیله 

ینمرا 294رجح 

ولحلا کسملا  294ءاود 

294رفولین

294جسفنب

زعاملا 294بیلح 

294ابدنه

294سخ

294ربص

ولحلا رطقملا  یناحیرلا  294بارشلا 

294لظنح

نیوخالا 295مد 

295تلس

نبجلا 295ءام 
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295کسم

295نخد

295يدج

295جوهیط

295جارد

295لمح

قوراف 295قایرت 

يرکسلا 295نیبجنکس 

296نیتنسفا

سبایلا 296ناوحقا 

296اشاح

296کشمجنرف

296نسوس

296زول

296قدنب

ءادیصلا 296کمس 

296ناطرس

296فطق

296يزابخ

رکسلا 297بصق 

جاجدلا 297ضیب 

مرگامرگ ملاعلا  297یح 

297جیرارف

عرقلا بح  297نهد 
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ناسلبلا 297بح 

دوسا 297قبرخ 

297دوع

297مسمس

297یکطصم

ءاضیب 298مرک 

298جلمآ

298جرتا

عرص جالع  رد  مهدزیس  298باب -

298هراشا

298بارش

298کید

298نارطق

298هربزک

298بادس

298ایناواف

يرهن 299تافحلس 

299ردالب

رقبلا 299ةرارم 

299لجح

299هتیر

شحولا 299رامح 

299بلعث

دوسا 299بلک 
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قوقدم 299موصیق 

سرع 300نبا 

یلها 300رامح 

300سودوخوطسا

300بیذ

یمور 300زوج 

سرف بکر  300دبز 

300هنق

300نوقیراغ

300جنیبکس

300ارشاف

ضیب 301همرک 

ادوس 301هبرگ 

301لصنع

301ایناواف

301انامورق

301لمح

301هیلاغ

301نذال

بضلا 301ةرارم 

302سودوخوطسا

302یقوقدنح

ةرافلا 302نذا 

قوراف 302قایرت 
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302دنوارز

302دجربز

302تیتلح

ضیبا 302قبرخ 

302کشم

302ناوحقا

يربک 303هلقاق 

يرغص 303هلقاق 

303تیربک

لمحلا 303ناسل 

يربلا 303سآلا 

303رسن

303ّبض

303روقنقس

303سطسق

303نیمسای

303ةافحلس

304دهده

304رتسدیبدنج

ءارضخ 304هربزک 

304يولس

304انح

304نیت

صلاخ 304بهذ 
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304جرطیش

304انایطبخ

یقارع 305ثفاغ 

305جورداب

305ناعشیشراد

305جاّرد

305اسریا

305لیبجنز

305لفلف

305نویفرف

305لازغ

305رداشون

رامحلا 305ءاثق 

306ربک

حلاملا 306کمس 

یلسعلا 306نیبجنکس 

رویطلا 306ةرارم 

هلیاس 306هعیم 

306زین

306کشم

306رزج

یلباک 306جنرب 

306سویرذامک

306قشا
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ینمرا 307حیش 

307هراشا

307تشگنجنپ

هیرهنلا 307تافحلس 

307هیلاغ

307تمح

307جنهد

یندعملا 307رهزداب 

كارالا 307دوع 

307کل

ینیچ 308دنوار 

308ناجنلوخ

یبهذ 308اشیشقرام 

308مرفسهاش

308زعام

308مشی

308امامح

دیدحلا 308ثبخ 

دوسا 308قبرخ 

308راغ

رخذالا 308نهد 

309لمرح

309ینامس

309یئایموم
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309نأض

309جورداب

رفص 309عباصا 

309هنشا

309ریشواج

309دسا

ریبکلا بلعثلا  309ۀیصخ 

310جو

؟؟؟ 310س

310احرقرقاع

بیطلا 310رافظا 

310دلج

310نیتنسفا

یلباک 310جلیله 

ناسنالا 310رعش 

عبضلا 310ةرارم 

310نومیتفا

ناسلبلا 311نبل 

ناسلبلا 311دوع 

ناسلبلا 311بح 

311يدج

311هوف

311جوربی

قیتعلا 311رجح 
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هناوافلا بح  311نهد 

311هحفنا

311فونرب

حرجلا 311رجح 

312هدعج

راغصلا ربونصلا  312بح 

312مشاک

دوهیلا 312رفق 

رحبلا 312دبز 

312تیربک

312هخیلس

سیطاغاغ 312رجح 

ساملا 312رجح 

312توقای

هتکس جالع  رد  مهدراهچ  312باب -

313شدنک

ضیبا 313قبرخ 

313کسم

313لفلف

313زینوش

313لدرخ

313رتسدیبدنج

313جنیبکس

يدنه 313لبنس 
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313مرک

313نویردنقولوقسا

314لفنرق

314هیوبزوج

ناسنالا 314رعش 

314هنق

314جنتوف

314هاوخنان

روثلا 314ةرارم 

314لسع

314جورف

314جارد

315مامح

315تیربک

315نویفرف

315لظنح

315فشرح

315نوسینا

315یکطصم

315عورخ

315احرقرقاع

رمحا 315صمح 

316تبش

316ینمرا
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316شوجنزرم

316جرتا

316رتعص

316فساجنرب

316جنتوف

کلملا 316لیلکا 

316بادس

316اشاح

316اینرجس

قیقد 317نویروطنق 

317ثفاغ

317فشرح

[6] ارقیف 317جرایا 

317ایدرقنا

317تیتلح

هلیاس 317هعیم 

قرزا 317لقم 

317راغ

رحبلا 318ءام 

لصنعلا 318لخ 

318اسریا

318کشم

318ریشواج

318لودنق
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318لمرح

بیطلا 318رافظا 

318نیتنسفا

318هیلاغ

318مامح

319لخ

319قلس

319بالح

319اناییطنج

ناسلبلا 319نبل 

319یلفد

319مشی

رفصا 319ءرخ 

319لبنس

طسقلا 319نهد 

جلاف جالع  رد  مهدزناپ  320باب -

320هراشا

320رخذا

: ضیبا 320نمهب 

320نویرزام

320یئایموم

320بنرا

ناسلبلا 320نبل 

320احرقرقاع
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320رتسدیبدنج

320ردالب

بلعثلا 321ۀیصخ 

321تیتلح

321تیتلح

321تبش

ضیبا 321طفن -

نطقلا 321بح 

321مطب

321جرطیش

321لقاقش

321لظنح

322لظنح

322جنیبکس

322نیدران

322لصنع

322لیبجنز

322دابنرز

322افوز

322لفلفراد

322جنورد

322نومک

322رشاف

ءاملا 323بلک 
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323طسق

رامحلا 323ءاثق 

323کل

323قبد

323نسار

323لبنس

323روقنقس

323ذفنق

دوسا 323قبرخ 

ییرب 324موث 

324موث

324هسابسب

324اسریا

324نویسارف

324اوبزوج

324جرطیش

324زینوش

بلعثلا 324ۀیصخ 

جرحدم 324دنوارز 

324ینیچراد

بادسلا 325غمص 

325کسم

325نوقیراغ

325نویفرف
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325ریشواج

325شوجنزرم

325جرتا

325جنتوف

325لازغ

325وقود

325لمرح

326رفسیلاط

326طاوطو

326هشیر

326ربنع

326نیمسای

رابک 326ربونص 

حرقلا 326دوع 

326جزیوم

326ورس

326دنق

327زول

انحلا 327نهد 

327انامورق

327قدنب

دوسا 327مرک 

327مامح

327نویله
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دنواقلا 327محش 

327لهبا

هتخوس 327فدص 

328قشا

328ناعشیشراد

328سفرک

328موقز

328ناب

328نیرسن

دوسا 328صمح 

328لفلف

328دامر

نیتلا بشخ  328دامر 

غبصلا 328هوف 

329جو

329کناباش

329عورخ

329شدنک

329سوردنس

329لودنق

روخبلا 329دوع 

329هجنلف

329سجرن

329نوتیز
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مطبلا 330کلع 

330ربک

330محمح

330هتخاف

330نویردنقولوقسا

330لجف

رحبلا 330ءام 

330قروب

مطبلا 330کلع 

330انایطنج

قبنلا 330ةرجش 

331نسوس

روثلا 331محش 

331ورم

331لیجران

یلصنعلا 331نیبجنکس 

میرم 331روخب 

331همسو

یفاصلا 331ءاملا 

هوقل جالع  رد  مهدزناش  331باب -

331رتسدیبدنج

حرقلا 331دوع 

332نیمسای

332جنیبکس
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مطبلا 332کلع 

رملا زوللا  332نهد 

332لودنق

332یکرک

332زوج

رافلا 332ناذا 

332نویفرف

333انامدرق

333احرقرقاع

333شوجنزرم

333رتعص

333جنتوف

333نیتنسفا

333لیبجنز

333اوبزوج

333چو

333جزیوم

334رداشن

334قروب

334زینوش

334قبنز

ورسلا 334غمص 

334جنیتار

334افرط
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334نویرذام

334جنامهس

334هجنلف

335لجف

335لدرخ

335لظنح

335یئایموم

335ربنع

335ارشاف

نامیلس 335ناحیر 

335عورخ

335ردالب

335نایظ

336هیلاغ

336بنرا

336عبض

336بلعث

336لهبا

336لعو

336لسع

336لقم

336راغ

336حیش

336موصیق

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


337لمرح

دوسا 337صمح 

337لثا

337قشاب

رامحلا 337ءاثق 

337قلس

337اشینطرع

337دهده

337رونس

337بادس

337زوج

ناسلبلا 338نبل 

338لبنس

338رفسیلاط

338دابنرز

338لقاقش

ضیبا 338طفن 

338نیدران

338نویسارف

338ذفنق

339بلعث

339کل

339مطرق

339موث

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


يربلا 339موثلا 

339سفرک

339نیبجنلج

339زوحامرم

339هلیله

ارقیف 339جرایا 

339جنوباب

کلملا 340لیلکا 

340مامن

340مطب

340قلس

340کناباش

طسقلا 340نهد 

نابلا 340نهد 

340زول

340شدنک

340اشینطرع

ضیبا 340قبرخ 

341نارطق

شحولا 341رامح 

[7] 341هبذع

رفصا 341نسوس 

341ناوحقا

341ورس
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341ریشواج

341روقنقس

ضیبا 341لفلف 

342رخذا

342جلما

342نومیتفا

342یعفا

342تیتلح

342دبرت

342نومک

342يزاب

342قدنب

رجالا 342نهد 

342ینیچراد

343موب

343اشاح

343هنادمرک

جرحدم 343دنوارز 

343جنیبکس

نومیتفا جنشت  جالع  رد  مهدفه  343باب 

343اسریا

ناتکلا 343رزب 

نابلا 343نهد 

343یمطخ
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344تورزنا

344سویرذامک

بطر 344يافوز 

344لجف

344ذفنق

344لدلد

344هنق

344لیا

رم 344زول 

344زعام

345مسمس

345تشگنچنپ

میرم 345روخب 

345زوج

345شوجنزرم

345هنایطنج

345هرجنا

345جنوباب

ناسلب 345دوع 

345لجرفس

346عورخ

346ریعش

يرب 346جنتوف 

تافحلسلا 346مد 
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346هبلح

346اورض

رمحا 346عمش 

346فساجنرب

346نویروطنق

346راغ

347حیش

347قروب

یقلا 347بارت 

طسقلا 347نهد 

دوسا 347قبرخ 

جرحدم دنوارز  347بآ 

بلعثلا 347یصخ 

347درواداب

ضیبا 347نسوس 

347شدنک

348رتسدیبدنج

رمحا 348صمح 

348هربنق

348لجح

348ریفاصع

348جورداب

348رخذا

348نارفعز
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348سودوخوطسا

348لیبجنز

348جو

349دنوار

349رسن

349انس

بطر 349تفز 

349ناب

349لوب

رفصا 349يریخ 

349نامس

349زوا

349ناجنرت

349ةافحلس

زازک جالع  رد  مهدژه  350باب 

350دنوارز

350نویروطنق

350هنق

350احرقرقاع

سیطانقملا 350رجح 

350جنداش

350عراکا

دوسا 350صمح 

لیوط 350دنوارز 
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بیطم 350تیتلح 

قرزا 351لقم 

351سروف

351حلم

يزمرق 351فوص 

351جنایزار

351سفرک

351نویله

351رتعص

دوسا 351صمح 

لخلا 351نهد 

هیرهنلا 352ةافحلس 

352تیز

رامحلا 352ۀیصخ 

352لسع

352ریشواج

352ثورحم

352بادس

352يریخ

352سجرن

352طسق

شحولا 352رامح 

353لبا

353ّبض
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353دسا

353بیذ

353رتسدیبدنج

هیرحبلا 353تافحلس 

353زینوش

353درواداب

ینمرا 353رجح 

حرقلا 353دوع 

354لدرخ

جرحدم 354دنوارز 

354نیمسای

بلعثلا 354یصخ 

قرحم 354فدص 

354جنیبکس

354حاقف

مطبلا 354کلع 

354نوقیرافوه

354ربنع

هشعر جالع  رد  مهدزون  355باب -

355یمطخ

رمحالا 355قلس 

يدنه 355طسق 

355ریشواج

355هصفصف
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355یقوقدنح

355بادس

355سودوخوطسا

355ثفاغ

355بنرک

356ینیچراد

356بنرا

يرب 356نیمسای 

356کید

356هنسرک

356مامح

356تبش

دوسا 356صمح 

356لدرخ

356لمرح

دوسا 357لفلف 

ضیبا 357لفلف 

357قلس

رابک 357ربونص 

357زینوش

ناسلبلا 357نهد 

357نویفرف

357تیتلح

357کشمجنرب
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357ریفاصع

357اخبطم

358طاوطو

358ربص

قیقد 358نویروطنق 

358انامدرق

358بنرک

دوسا 358قبرخ 

رحبلا 358ءام 

358یعفا

358مجاحملا

مشیربا 358فوص 

358لسع

359ثفاغ

نتنملا 359بح 

359ریشواج

359تیتلح

ناسلبلا 359نهد 

359نوقیراغ

359نایظ

359ردالب

359هتیر

359جنورد

360لیجران
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360مطب

360ثارک

تیربکلا 360ءاملا 

360خینرز

360نورطن

360قدنب

360عورخ

360اسریا

360رانلج

361ناجنروس

361تیز

361تیتلح

يزارلا 361لاق 

ردخ جالع  رد  متسیب  361باب 

361دنوارز

361صمح

طسقلا 361نهد 

361بنرا

362نویفرف

دوسا 362لفلف 

362ناطرس

رقبلا 362ةرارم 

362جریش

362اسریا
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362احرقرقاع

362ناجنروس

362جزیوم

362جنیبکس

رامحلا 362ءاثق 

363رتسدیبدنج

رجالا 363نهد 

363ذفنق

363لدلد

ضیبا 363نمهب 

363مامح

363لسع

363ربنع

363لدرخ

363قروب

363دزراب

364راغ

شحو 364رامح 

364هعیم

364تبش

رفصا 364عمش 

سفور 364جرایا 

364عورخ

364مامح
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364قبنز

لظنحلا 364محش 

365اشاح

365سفرک

ارقیف 365جرایا 

يدنه 365لبنس 

365لیبجنز

هفسالفلا 365نوجعم 

بلحملا 365بح 

نابلا 365نهد 

365هخیلس

365مطب

366ربک

366بادس

هیلبج 366هدعج 

366انایطنج

366شمشم

366قشا

366جو

366دبرت

366ریشواج

366کسم

366شوجنزرم

367هنسرک
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367تیتلح

367لدرخ

367ناجنلوخ

367موقز

دوسا 367صمح 

367زینوش

رمحا 367صمح 

367مامح

367هرجنا

نتنملا 368بح 

اقوقلا 368بح 

يرهن 368ناطرس 

368جنورد

رفصلا 368عباصا 

368لمرح

368ردنک

368ارشاف

جالتخا جالع  رد  مکی  تسیب و  368باب -

368جرتا

368ینوجنامسآ

369راغ

369یکرک

369بنرک

369رتسدیبدنج
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ضیبا 369نسوس 

369لدرخ

369احرقرقاع

369بادس

369حلم

رحبلا 369ءام 

370طسق

370سودوخوطسا

370راهب

370قروب

370بنرا

370ثفاغ

370هسفسف

370جورف

370مامح

370لجح

371ربانق

371جارد

371ریفاصع

371هرجنا

371نسار

371نسوس

ناسلبلا 371بل 

اخرتسا جالع  رد  میود - تسیب و  371باب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


371انامدرق

371ریفاصع

يدنه 372طسق 

372حرق

372ثیثارط

372ردالب

حرقلا 372دوع 

372فرح

372لدرخ

لقلقلا 372بح 

372مامح

372سجرن

372علط

373اسریا

373راغ

373بادس

رامحلا 373ءاثق 

373ناب

373یمطخ

373سفرک

373جنایزار

373نویله

373کسخ

374جرطیش
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374بلعث

374لظنح

374نویفرف

374رتسدیبدنج

374نویفرف

هلیاس 374هعیم 

374قبنز

374جنیبکس

374رتسدیبدنج

375لدرخ

375نورطن

375هنق

رحبلا 375ءام 

375تشگنجنپ

375شوجنزرم

375تیتلح

375ربک

375ریشواج

قیقد 375نویروطنق 

376تبش

بلعثلا 376یصخ 

ضیبا 376صمح 

376ریجرج

روفصعلا 376ناسل 
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376کسم

هصیصقلا 376رذب 

سفرک 376رذب 

376رم

376صفع

377رخذا

377دعس

طسقلا 377نهد 

377ردالب

377هتیر

377ناعشیشراد

انحلا 377نهد 

377اشاح

377بنرک

رابک ربونص  377بح 

غبصلا 377هوف 

ینامی 378طرق 

378احرقرقاع

378نیمسای

378لودنق

378نایظ

378قدنب

378لصف

ءیقلا 379زوج 
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لیوط 379دنوار 

379حلم

379ایقاقا

379ینیصراد

379وقود

تیربکلا 379ءام 

379سآ

مرکلا بطح  379دامر 

379سوردنس

379هجنلف

تالزن جالع  رد  مویس  تسب و  380باب -

380قدنب

380تیربک

380شوجنزرم

هطنحلا 380هلاخن 

380کشمجنرف

380موصیق

ینمرا 380نیط 

قرحم 380فدص 

380القاب

380لخ

یناحیر 381بارش 

381انامدرق

381ربنع
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حرقلا 381دوع 

381لدرخ

381سوردنس

هیرصم 381هکوش 

ساحنلا 381شیشق 

381نومک

381اشن

382رتسدیبدنج

382لین

382قشا

382ناعشیشراد

روخبلا 382دوع 

382ربص

382محمح

382راهب

382جنران

لکالا 382زوج 

383جنوباب

383ضیب

383بادس

383اسریا

383راهب

383شام

383ناوحقا
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نسملا 383لمجلا 

383زینوش

384كرطصا

384نویرزام

384شاخشخ

384هخیلس

384رم

384سجرن

384کسم

384لبنس

رم 384زول 

ناسلبلا 384نبل 

ناسلبلا 385بح 

385صاجا

385نوقیراغ

لفنرق 385سابک 

قوراف 385قایرت 

یحرلا 385رابغ 

385عورخ

ورس 385زوج 

بیطلا 385رافظا 

385لجف

386نوسینا

386جنوباب
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386ینیصراد

جنبلا 386رزب 

386طفن

386سوردنس

386بارغ

دوهیلا 386رفق 

386يریخ

386ربنع

روخبلا 386دوع 

387نذال

387قلس

387جنتوف

387دبرت

يروفاک 387ناحیر 

387حلم

387جنادهش

387بنرک

387ناب

387ناجنلوخ

387ناجنرت

بنعلا 388مرک 

388نیمسای

388ابرهک

388دیدح
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نامعنلا 388قیاقش 

388فرح

یعارلا 388یصع 

ساوسو جالع  رد  مراهچ  تسب و  388باب -

یکم 388انس 

388ناجنرت

388نومیتفا

روثلا 389ناسل 

ولحلا 389حافت 

389لظنح

389رونس

389وردت

389فاطخ

389عبض

اهتغمدا جاجدلا و  389سوور 

389کید

390همخر

390یکطصم

390جلما

يرهن 390جنتوف 

390گنب

کلملا 390لیلکا 

رمحا 390نمهب 

رفص 390عباصا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


390تلس

390سودوخوطسا

390جنورد

391ناعشیشراد

391تشگنچپ

زعاملا 391بیلح 

هضیب جالع  رد  مجنپ  تسب و  391باب -

391هراشا

391ربص

رامحلا 391ءاثق 

رابک 391هلقاق 

391ربنشرایخ

391عورق

391نارفعز

392کسم

392روفاک

392دامر

392قلس

392یئایموم

392مامح

392عنعن

یمور 392ءاینولف 

بکوکلا 392صرق 

کسملا 392ءاود 
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393انح

قشع جالع  رد  مشش  تسب و  393باب -

393لمرح

دنه 393لین 

جاجدلا 393رجح 

393قلقل

ایناملا یف   27 393باب -

393ریعش

393جسفنب

393سخ

393عرق

394شاخشخ

394فالخ

ءاسنلا 394نبل 

زعاملا 394نبل 

394قمرس

هینامی 394هلقب 

394سخ

اقمحلا 394ۀلقب 

394رایخ

جاجدلا 394ضیب 

394يدج

395جاجد

395ارشاف
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برطق جالع  رد   28 395باب -

395ریعش

395رکس

395جیرارف

395لمح

395زینشک

395يدج

یضارضر 395کمس 

زعاملا 396نبل 

يراوح 396زبخ 

396قمرس

396خانافسا

اقمحلا 396ۀلقب 

396عرق

396رایخ

396ءاثق

396جسفنب

396رفولین

396سخ

397شمشم

397خوخ

397خیطب

397جنوباب

سوباک جالع  رد   29 397باب -
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397ناجنرت

397ایناواف

بیلص 397دوع 

عقرلا 397زوج 

397نیت

397قتسف

398لدرخ

398جارد

398جیرارف

398ریفاصع

398ناض

398تشگنچپ

ناسلبلا 398بح 

398انامدرق

398جنیبکس

398نویفرف

398نیتنسفا

399افوز

399شدنک

399هنق

399بادس

399لظنح

399زینوش

399لجف
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399لجح

399سجرن

399جردت

400ینامس

رامحلا 400ءاثق 

400لدرخ

400شوجنزرم

يروزب 400نیبجنکس 

400جنتوف

400نوسینا

400نویلاسارطف

400وقود

يرب 400هنق 

401رتسدیبدنج

401تبش

401فشرح

401قبرخ

ارقیف 401جرایا 

401لفلف

سفور 401جرایا 

رس يدرس  جالع  رد   30 401باب -

401شوجنزرم

دعجلا 401فول 

هلیاس 401هعیم 
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402شدنک

402کسم

402هبلح

لفنرق 402شابک 

402هسابسب

402لبنس

وج 402رشق 

زوجلا 402قرو 

زوجلا 402رهز 

نایبصلا ما  جالع  رد   31 402باب -

403جنادهش

هیراجلا 403نبل 

ولح 403زول 

جسفنب 403نهد 

403عرق

403انوطقرزب

403لجرفس

403یمطخ

رفولین 403بارش 

ریعشلا 403ءام 

404ناتا

404زعام

404جسفنبلا

404مسمس
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404حافت

لخلا 404نهد 

ولحلا 404نامر 

404عمش

404فوص

404بادس

404ریشواج

405هلیتف

ساطع جالع  رد   32 405باب -

405هراشا

405درو

سار حورق  جالع  رد   33 405باب -

405زوج

رونتلا 405فزخ 

405اسریا

ماعط 405حلم 

میرم 406روخب 

406نورطن

406هبلح

406عورخ

جف 406نیت 

406قیلع

406قبنز

یعارلا 406یصع 
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دوسا 406صمح 

406صفع

رت 407سمرت 

کلملا 407لیلکا 

407نوباص

407موث

407بادس

ءاقمحلا 407ۀلقب 

ناسلبلا 407نبل 

نامعنلا 407قیاقش 

407لخن

بلعثلا 407بنع 

407لخ

ناسنالا 408لوب 

408نذال

ینقلا 408ةدعج 

408زعام

408يرغ

کمسلا 408يرغ 

408جنیتار

408جسوع

408تیز

408لبنس

408یقیناطرب
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409ذفنق

409لسع

409تفز

لجعلا 409محش 

409رانلج

ناسلبلا 409دوع 

409جنوباب

409جلیله

409رفجنز

409طرق

410کمس

410فزخ

ناسلبلا 410بح 

410نورطن

410نومک

ضیبلا 410ضایب 

410انح

ءاسنلا 410نبل 

رم 410زول 

410جنب

درولا 410نهد 

سبای 411درو 

411ورس

411لصنع
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411عوتی

يدنه 411لین 

411دعس

411ربص

لمحلا 411ناسل 

411بنرک

یناتسبلا 411نوتیز 

عاخن غامد و  ددس  جالع  رد   34 412باب -

412يریخ

412سجرن

412دازآ

412لبنس

412نذال

412لیبجنز

412ناجنرت

412روخامرم

412کناباش

412سودوخوطسا

413راغ

413هخیلس

413مرفسهاش

413ناجنروس

413شوجنزرم

413لودنق
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غامد يوقم  یئاهاود  رد  413لصف 

413شوجنزرم

[10] 413نارشیبع

ناسلبلا 413بح 

413کشم

روخبلا 414دوع 

414ربنع

414هجنلف

414نیمسای

414تفز

414نیرسن

414جلما

414نارفعز

414جاجد

414جارد

414حافت

415لبنس

415سجرن

415روفاک

یلباک 415جلیله 

لفنرق 415شابک 

415زول

415لجرفس

415فالخ
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415يرثمک

415ایوبزوج

416کشمجنرف

زوجلا 416رهز 

416دیلبنش

416هیوبجنرداب

کلملا 416لیلکا 

ناسلبلا 416دوع 

416روآداب

راّمخ جالع  رد   35 416باب -

416ناوحقا

416نارفعز

416سآ

417روفاک

417لجرفس

درولا 417نهد 

417نامر

417طیبنق

یناوسلا 417ضامح 

417نومیل

ضامح 417جرتا 

417نیتنسفا

417سخ

417درو
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418لمح

418سابیر

ینیص 418هاش 

418نویروطنق

418جریش

ریعشلا 418ةریمخ 

هطنحلا 418ةریمخ 

زینشگ 418هچنغ 

418رگا

418يدج

419حافت

419مالح

ریعشلا 419حاقف 

419هنیکشک

419کسوبنس

تسا رایسب  رکس  تعرس  یئاهاود  419اما 

419ربنع

419زوحامرم

419نوقیرافوه

419جورداب

419دوع

420نارفعز

روثلا 420ناسل 

420اسریا
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میرم 420روخب 

420امامح

420لیجران

420هیلاغ

420بنق

لینلا 420بح 

420قیاقش

420هسابسب

421شوجنزرم

421هضف

421رکش

421جنکاک

دنرایسب رکس  عنام  یئاهاود  اما  421و 

یمور 421نیتنسفا 

421سخ

421زول

421لجرفس

لمحلا 421ناسل 

421تسج

422يدج

رملا 422زول 

422بنرک

422تیبنق

422بهذ
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422هربزک

بلعثلا 422بنع 

422هراشا

ددس حتفم  غامد و  یقنم  یئاهاود  رد  422لصف 

رافلا 422ناذا 

روخبلا 422دوع 

میرم 423روخب 

423تنقلق

نامعنلا 423قیاقش 

423بنرک

رخذالا 423حاقف 

423رم

423نویرذآ

لظنح 423محش 

423یکطصم

يروفاک 423ناحیر 

424جنوباب

424شدنک

ضیبالا 424قلس 

424ارفوز

424لصب

قیقد 424نویرطنق 

424يریخ

424لدرخ
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424لبنس

424کسم

424راجنس

425نیتنسفا

425ینیچراد

425لیبجنز

425عانعن

425دنوار

یلباک 425هلیله 

425قشا

425ربک

425دبرت

425نومک

یلبج 425جنتوف 

426احرقرقاع

426راغ

ضیبا 426نسوس 

426فرح

426قروب

426هرجنا

دوسا 426قبرخ 

426اسریا

يرهن 426جنتوف 

426رتسدیبدنج
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427علط

427رمزول

ناسلبلا 427دوع 

427جسفنب

427ردنک

427ربنع

قیتعلا 427غمص 

مطبلا 427کلع 

427ناریمام

427نوقیراغ

ناسلبلا 427بح 

428بالبل

428ناجنرت

428کشمجنرف

428زوحامرم

428سجرن

یلبجلا 428حیش 

428دازآ

428قامس

دوسا 428لفلف 

428لفلفراد

429زینوش

429سفرک

429رتسدیبدنج
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رم 429سدع 

هلئاس 429هعیم 

429نارفعز

429رتعص

429ریشواج

429تیتلح

429درو

رابک 430هلقاق 

ضیبا 430لفلف 

یناردنا 430حلم 

430رداشن

430افوز

430هخیلس

430زورفاناتسب

430ناجنروس

430مرفسهاش

430ورس

430کنب

431جنورد

431سودوخوطسا

تسا نیا  غامد  رهوج  هدننکهدایز  یئاهاود  431اما 

431قدبن

ناضلا 431نبل 

زوللا 431نهد 
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زوللا 431بل 

431جارد

تسنیا رس  زا  حایر  للحم  یئاهاود  اما  431و 

431نیمسای

431راهب

431رم

432لودنق

432کناباش

432شوجنزرم

432زورفاناتسب

432ناجنروس

432سجرن

ار رس  دوش  ثداح  هک  لاصتا  قرفت  جالع  رد   36 432باب -

بلعثلا 432بنع 

432قامس

432یمطخ

432ایقاقا

يرب 433سوس 

ریغصلا 433نوزاح 

درولا 433نهد 

433داشمش

433نیطارخ

433رم

433مامح
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433هتخاف

433جاجد

لیوط 433دنوارذ 

هطنحلا 433نیجع 

434جاز

434ردنک

نیوخالا 434مد 

قرحم 434لیبنق 

434روفاک

ساحنلا 434لابوت 

434زینافش

رابک 434ربونص 

دمر جالع  رد   37 434باب -

434سآ

435ناض

یعارلا 435یصع 

ملاعلا 435یح 

435سونبآ

435القاب

435هربزک

435جرتا

435نیتنسفا

435درو

کشخ خرس  435لگ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 97 

http://www.ghaemiyeh.com


نیریش 435نامر 

436نارطق

436لجرفس

لمحلا 436ناسل 

436راتسم

436سخ

لمحلا 436ناسل 

436تورزنا

436مامن

436جنداش

437سیراب

437دبز

ریبکلا ملاعلا  437یح 

رافلا 437ناذآ 

کلملا 437لیلکا 

437هبلح

صاصرلا 437جادیفسا 

437ضیب

437جنوباب

438جورداب

438انوطقرزب

ءاسنلا 438نبل 

438سدع

438ورس
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438اثیمام

438شوجنزرم

438قیلع

438ربص

438لدنص

439همخر

439جوربی

439ردنک

439جسفنب

لجرفسلا 439رهز 

رهزداب ینعی  مسلا  439رجح 

439ضیخم

439عرق

439لمح

439ریشابط

رفص 439قورع 

440جاس

440سخ

440اشن

تابن 440رکش 

یسرافلا 440بصق 

یبرع 440غمص 

ریعشلا 440قیقد 

440جرتا
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440سفرک

يرب 440مرک 

قرحم 441ساحن 

بلعثلا 441بنع 

ضیبا 441فایش 

441اریتک

میاصلا 441قیر 

يرهن 441ناطرس 

441اثیمام

441شاخشخ

441نارفعز

نافجا يارب  442فایش 

442ابدنه

442یکطصم

442اقابح

442نارفعز

رامحلا 442ءاثق 

442کسخ

انوطق 442رزب 

442بلحط

درولا 442قرو 

443نوزلح

ضیبا 443غمص 

رحبلا 443جاز 
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443نیتنسفا

لمحلا 443ناسل 

443امامح

443يرثمک

ینامرک 443یئایتوت 

443قامس

443نالوخ

قیتع 444بارش 

444لفوف

ولحلا 444نامر 

444نبج

444هبلح

جنبلا 445رذب 

رگید 445دامض 

مشچ فرط  داوم  بابصنا  عنام  یئاهاود  ریبدت  رد   38 445باب -

445نارفعز

445بالبل

445القاب

445جورداب

445لفوف

قوراف 445قایرت 

445کشم

445صاصر

446نالوخ
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446اشن

446تورزنا

بلعثلا 446بنع 

ضیبا 446لدنص 

446نوزلح

446لیا

446لظنح

درولا 446ءام 

446زوج

447قتسف

447درورز

447لجرفس

يرب 447نوتیز 

447سدع

447ایقاقا

رفصا 447خیطب 

447يرطدرو

447مشچ

447ریعش

447قامس

448دمثا

دیدحلا 448ةدارب 

ارضخ 448هربزک 

448يرثمک
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هعیملا 448ناخد 

448نارطق

448دسب

ینامر 448یئایتوت 

448ضضح

رصب فعض  جالع  رد   39 448باب -

449ایقاقا

449رمت

449رم

449حلم

449جنایزار

449رتعص

449مشیربا

بهذ 449يایمیلقا 

بضلا 449ةرارم 

449بادس

رفصا 449جلیله 

450نذال

450لصنع

450بنرک

450دمثا

450ؤلؤل

450کسم

450نارفعز
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450نالوخ

450اشیشقرم

450سونبآ

يرب 450نامر 

451صاجا

ولحلا 451زول 

رمحا 451ناجرم 

451اوبزوج

یلبج 451سمرت 

451جورداب

451ینیچراد

451بهذ

مشچ یکیرات  451باب 40 

451ینیچراد

ناسلبلا 452دوع 

452ردنک

452سوردنس

دوسا 452لفلف 

452لیبجنز

452جنایزار

452لجف

452برغ

452لفلفراد

452تیتلح
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452نابل

453نیتنسفا

453لصب

453لدرخ

453اشاح

453ریشواج

453لجف

453سجرن

453شوجنزرم

ناسلبلا 453نهد 

453نالوخ

453جو

454جنیبکس

454جرطیش

454جورداب

قیقد 454نویردامک 

454نویروطنق

454بادس

454جنایزار

454سفرک

454یقوقدنج

نامعنلا 454قیاقش 

455تافحلس

455دبک
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دوسا 455لفلف 

455هبلح

455تبش

455ناوحقا

455فاطخ

455لجف

455عبض

455کید

455موب

ردنکلا 456راشق 

456قشا

456ینیچراد

456رمزول

ناسلبلا 456بح 

456بالبل

لصنعلا 456لخ 

456نومک

456تادح

456جارد

457لصنع

457مکرک

457نویسارف

457شافخ

457صاجا
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لفنرقلا 457شابک 

457بئذ

457عبض

457مشیربا

457قیقع

457ناریمام

458مامح

458درمز

458ایصارق

458فالخ

458نالوخ

458سباعایا

ایتوت مشچ  تحص  ظفاح  458هیودا 

458دمثا

الحک 458اشیشقرم 

458جنداش

458لبنس

يرحب 459ناطرس 

459جذاس

459جنایزار

لبس جالع  رد   41 459باب -

459اوبزوج

459نوراسا

459نوسینا
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459جرتا

459شابک

رامحلا 459ءاثق 

460زینوش

اقمحلا 460ۀلقب 

460تورزنا

460راجنز

460حلم

460هعیر

رابک 460ربونص 

460ضیب

قیقد 460نویروطنق 

460اقابح

جرایا 461بح 

461لظنح

461جلیله

461کسم

461راطقلق

461تفز

461فایش

رفظ جالع  رد   42 461باب -

461سآ

461حلم

462نسوس
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462شافخ

يرهن 462ناطرس 

462هیقاقا

ینادنا 462حلم 

رحبلا 462ناسل 

462اینومقس

يرب 462مرک 

462راجنز

ضماح 462نامر 

463قشا

یشبح 463رجح 

ماعط 463حلم 

463رداشون

463یئانشور

463نوقیلساب

463نطق

463زعام

رصیق 463فایش 

463بش

رمحا 464ناجرم 

464رفجنز

اینوقحسم ایمیلقا و  464فایش 

يرهن 464ناطرس 

464الط
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464نورطن

464هعیم

464حلم

464جلیله

464سوبلب

سیدقلق 464فایش 

هعیملا 465ناخد 

ةارملا 465نبل 

رمحا 465خینرز 

465ربص

هفرط جالع  رد  465باب 43 

465لجح

465هاوخنان

465لجف

رمحا 465بیبز 

يرهن 465جنتوف 

466مامح

کلملا 466لیلکا 

یناردنا 466حلم 

466افوز

ناتکلا 466رذب 

466ردنک

466بنرک

466جنیتار
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466فایش

باعل 466هبلح 

ضماح 467نامر 

467نیتنسفا

درولا 467نهد 

467خینرز

467جلما

467ربص

467لفلف

رمحا 467خینرز 

467ریجرج

467ناشرو

468نینافش

ینمرا 468نیط 

ردنکلا 468فایش 

نارفعزلا 468فایش 

کلملا 468لیلکا 

درولا 468نهد 

468فایش

468طب

468جورف

نبجلا 468ءام 

نیوخالا 468مد 

469سوبلب
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ضیبلا 469ةرفص 

469سفرک

هعمد جالع  رد   44 469باب -

قیقد 469نویروطنق 

469لصب

469تفز

رابک 469ربونص 

469ربص

469دسب

470سیرابربنا

470دمثا

470دروجال

470رمت

لفنرقلا 470شابک 

470زوج

470اثیمام

470تافحلس

470جنداش

470ؤلؤل

470رفجنز

رفصا 471جلیله 

471جنیتار

471مطب

471نوتیز
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حرقلا 471دوع 

هطنحلا 471ءاشن 

471یکطصم

471قشا

یلباک 471جلیله 

471ساحن

ضیبلا 472رشق 

472فدص

472کید

472سونبآ

لولحم 472نارفعز 

472کشم

472ینیچراد

472جنایزار

472ياشیشقرم

472سآ

سیطاغاغ 473رجح 

473لحک

رگید 473لحک 

473لخ

هریعش جالع  رد   45 473باب -

473بابذ

لسع رد  473مرک 

473نویلخاد
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رفصا 473غمص 

هلیاس 473هعیم 

473مامح

474هنق

474نیت

474جنیبکس

474قروب

474جاز

474نیت

474نذال

474رم

قرزا 474لقم 

قیقد 474نویروطنق 

475دیمس

475ربص

ریعش 475قیقد 

475دنقلق

هدرب جالع  رد   46 475باب -

475قشا

475جنیبکس

475ردنک

475نیت

475عمش

475ریعش
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476دنقلق

476لخ

یبرع 476غمص 

ماخ 476عمش 

476زبخ

476ایمیلقا

قرزا 476لقم 

476قروب

476هعیم

برج جالع  رد   47 476باب -

لخنلا 476صوخ 

477نالوخ

477صفع

477یئایمیلقا

477یئایمیلقا

يرحب 477ناطرس 

477ربص

477نادرج

477سونبآ

477لفوف

477جرتا

ناسنالا 478رعش 

478ضیب

نایبصلا 478لوب 
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478لجح

زعملا 478ةرارم 

شبکلا 478ةرارم 

478ساحن

رحبلا 478دبز 

ضماح 478نامر 

ردنکلا 478راشق 

479مرصح

479قامس

479کید

قیقد 479نویروطنق 

479همخر

479فطق

479نویسارف

479باقع

479ایقاقا

479رسن

480سیدقلق

480رداشن

480خینرز

480صفع

480قشا

480فایش

480جنداش
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480نارفعز

لفنرق 480شابک 

480فایش

481کشمجنرف

481جاجز

481ءاسفنخ

ءاشعلا یف   48 481باب -

يدیدحلا 481رجح 

481لجح

481ثارک

481هجعن

481لمج

482ناشرو

482یکرک

482نورطن

482ریشامک

ولح 482نامر 

482عبض

482زعم

482سوردنس

بلعثلا 482ةربزک 

یلبجلا شحولا  482زعملا 

483زینافش

483مامح
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483ابدنه

483بلعثلا

483ابرح

483ءاسفنخ

483بارغ

483لفنرق

483شدنک

483بذع

483رقب

لبجلا 484سیت 

484لفلفراد

484بادس

برجم 484لحک 

484جو

سبای 484یئافوز 

يرصم 484بش 

یعافالا 484قایرت 

484رداشن

485نارفعز

اسجلا یف   49 485باب -

485راجنز

بطر 485يافوز 

485القاب

485رقب
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طبلا 485محش 

485ضیب

485هبلح

ولح 485زول 

486سدع

رمحا 486فایش 

486رفولین

جاجدلا 486محش 

ارضخ 486هربزک 

486لجع

يدجلا 486محل 

486لمح

486رم

486بش

برغلا یف   50 487باب -

487هنسرک

487مرک

487ردنک

487جاز

487جنیبکس

دوسا 487قبرخ 

487رفولین

487جنوباب

قیتع 487زوج 
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یبرع 488غمص 

میاصلا 488قیر 

بلعثلا 488بنع 

488ریشواج

لمحلا 488ناسل 

488سآ

488نورطن

488يزابخ

488شام

ربکلا لصا  488رشق 

488سوردنخ

رصب فعض  جالع  رد   51 489باب -

قرحم 489فدص 

489جنیبکس

489بادس

نبجلا 489ءام 

489بنرک

489سوردنس

رشعلا 489ریش 

489لسع

489مکرک

490ایصارق

490نویروطنق

490قامس
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490تسیوقم

يرهن 490کمس 

490رتعص

490دمثا

490نویسارف

ناسلبلا 490نبل 

ضماحلا 490نامر 

491قداچب

491رمت

491رم

491عبض

491کشم

491جنایزار

491مشیربا

491ایقاقا

491ورم

491شافخ

491ناجرم

ادوس 492هرقب 

492هنشا

فاص 492فص 

492لازغ

492لجف

492بهذ
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492سابیر

492نارطق

492ناریمام

مرصحلا 492ءام 

492ینیچراد

دزربط 493رکش 

493نالوخ

493ةامک

لفنرقلا 493سابک 

ضایب جالع  رد   52 493باب -

493ؤلؤل

نامر 493رزب 

493جو

493ضیب

493قروب

نامعنلا 493قیاقش 

494دسب

494سونبآ

494اره

هجاجدلا 494ضیب 

یبصلا 494ءرخ 

494لمج

بهذ 494یئایمیلقا 

یناردنا 494حلم 
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494رداشن

نطبلا 494تایح 

495ذفنق

495بنرک

495كزک

هناثملا 495رجح 

495ناریمام

495جلما

495جنس

495لجح

رحبلا 495دبز 

496قعقع

496قیقع

ءاملا 496بلک 

496یقوقدنح

اهملا 496رجح 

496کسم

496قوقشخرط

قرحملا 496فدص 

496عبض

496مد

497کید

497دهده

هیام 497رینپ 
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497انوطقرزب

497دوراب

هیراجلا 497نبل 

497هتیر

497مکرک

497تافحلس

497هبابک

قرحم 497عد 

498بئذ

498لجف

498لجرفس

دوهیلا 498رفق 

یناردنا 498حلم 

498تورزنا

498مامح

یگناخ 498ریفاصع 

يرحبلا 498ناطرس 

498نارطق

ولح 498نامر 

499دنوارز

499يزابخ

499لجع

499نویسارف

499راهب
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موتخم 499نیط 

499حاسمت

499ناریمام

499درمز

499یئایمیلقا

500جلیلب

500فول

500ینامس

500ایتوت

میاصلا 500قیر 

رضخا 500لظنح 

500کل

ریزنخلا 500بان 

500جاع

500سوردنس

ءاملا لوزن  جالع  رد   53 500باب -

501فاطخ

501لجح

501نوقیراغ

501جنایزار

نامعنلا 501قیاقش 

لازغ 501هرارم 

501حیش

501عبض
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یناتسبلا نیتلا  501نبل 

501لصنع

ناسلبلا 502نبل 

502کید

502شوجنزرم

502ربص

سبای 502یئافوز 

502ناجرم

502مکرک

بهذ 502یئایمیلقا 

میرم 502رجش 

502هتیر

502بلعث

503نانح

503فاصفص

503قشاب

503نویله

503تیتلح

503لصب

قیتع 503تیز 

بئذلا 503ةرارم 

ءاملا 503سرف 

503يزاب

504ةافحلس
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504برقع

504جو

504نویسارف

رقبلا 504رجح 

504یکرک

504نویفرف

بئذلا 504لتاق 

504زینوش

504رم

505رتعص

505رقص

505بادس

505ناطرس

505يزابخ

505امک

یلباک 505هلیله 

505انح

رجالا 505نهد 

یشحولا 505رامحلا 

506سیت

506بنرا

506لظنح

506نویرزامک

ضیبا 506طفن 
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506بارش

يربلا 506نیت 

506هدعج

506دلخ

506طوبش

لعو 507هرارم 

507نارفعز

يرحب 507نیفلد 

507متک

507لفلف

507بض

ریغص 507راهب 

507ؤلؤل

يرهن 507جنیتوف 

508جو

يدنه 508یئایتوت 

508جاجد

508جرتا

لمج هواشغ  رد  راهچ  هاجنپ و   54 508باب -

508هراشا

رمخلا 508يدرد 

یسراف 508زوج 

508راهب

لیا 509نرق 
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509ناشرو

509سونبآ

509نوتیز

509جزوریف

509بنرا

509عدو

509جلما

509ساحن

509هتیر

509مسمس

510روث

510یقوقدنح

510جنیبکس

510روشیق

510زوج

510شابک

510بش

دوسا 510قبرخ 

510نیتنسفا

510مشی

يرحب 511برقع 

511نارفعز

511ؤلؤل

511ناجرم
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511سخ

511امامح

511يور

511ینیچراد

511رسن

ناسلبلا 511نبل 

511قوقشخرط

512لخ

یبصلا 512ۀیاغ 

یلبج 512زعام 

512فاصفص

شافخلا 512مد 

512عبض

ءاملا 512دبک 

512عبض

512یئاشیشقرم

هنمک جالع  رد   55 512باب -

512سونبآ

513جنفسا

ینقلا 513ةدعج 

513ربص

513نیتنسفا

نآ ظلغ  نافجا و  تنوشخ  جالع  رد  513باب 56 

یمور 513لبنس 
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513ءاشن

یبرعلا 513غمص 

يراوجلا 513نبل 

تیزلا 513رکع 

يدنه 514لبنس 

514بهذ

514جنداش

514راطقلق

514نیت

رملا 514ناخد 

514لدرخ

514نوقیلساب

514لخ

514دیدح

515مرصح

515قشا

رحبلا 515دبز 

515راجنز

515درو

515تفز

515فدص

وتن جالع  رد  515باب 57 

515قیلع

515ایقاقا
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515رمت

515یبلاح

516جزوریف

516ضیب

516مامح

516نینفش

یعارلا 516یصع 

516ابدنه

516القاب

516فالخ

يرب 516نوتیز 

516جسوع

درولا 517نهد 

نیریش 517نامر 

فرب ندید  زا  رومق  جالع  رد  517باب 58 

517هطنح

517رتعص

جنبلا 517رذب 

هایس 517هقرخ 

قیتع 517رمخ 

518زینوش

518قعقع

518شوجنزرم

518تبش
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518رخذا

بلقنم رعش  جالع  رد   59 518باب -

518سیلطا

518دارق

518فدص

518ابرح

518سونبآ

519قلع

519نوقیلاط

519بض

رابک 519فدص 

519جنیتار

519دهده

519عوبری

519صاصر

519بلک

زبس 519عدفض 

520جرتهاش

طالبلا 520غمص 

520شافخ

520ناذرج

520هنق

دوهیلا 520رجح 

520قلع
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اهکلپ راشتنا  جالع  رد   60 520باب -

520ربونص

ربونص 520ياحل 

هتسخ 521رمت 

دوهیلا 521رفق 

521دروزال

521سونبآ

يدنه 521لبنس 

یمور 521لبنس 

521جدابنس

521دمثا

521قدنب

دوهیلا 521رجح 

521مطب

522ردنک

522نارطق

522تفز

522بابذ

522سونبآ

522یکطصم

ربونصلا 522غمص 

522اثیمام

ینمرا 522رجح 

یسرافلا 522بطق 
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523زعام

523جنب

523زوا

بدلا 523محش 

523ضیب

523جنوباب

523حیش

يدنه 523جذاس 

هیحلا 523خلس 

523کید

524لحک

مشچ کلپ  رد  ماقمقلا  لمقلا و  جالع  رد   61 524باب -

524قلس

524تیز

تیربکلا 524ءام 

524حلم

524یئانشور

ینمرا 524قروب 

لصنعلا 524لخ 

524نورطن

525لدرخ

يریبقلا 525ءام 

525لحک

525رتسدیبدنج
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اقوقلا 525بح 

ارقیف 525جرایا 

525احرقرقاع

ینامی 525بش 

525ربص

525لوطن

قالس جالع  رد   62 526باب -

526هراشا

نینامرلا 526ءام 

526یثنخ

دیدحلا 526راجنز 

526قامس

رفصا 526جلیله 

مرصحلا 526ءام 

526راجنز

جرایا 526بح 

527فایش

نامرلا 527محش 

527هعیم

527تفز

527نارطق

527نالوخ

رمحا 527فایش 

مرصح 527دورب 
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527جارد

درولا 527ءام 

خوبطم 527سدع 

اقمح 528هلقب 

528ابدنه

رم 528فایش 

رملا 528ناخد 

528ردنک

528جرتا

528بالبل

528ربص

528لیبجنز

528مطب

ایتوت 529فایش 

529یکطصم

ربونص 529غمص 

529تیز

قام مشچ و  هکح  جالع  رد   63 529باب -

529لخ

529سونبآ

529مطب

529هعیم

529نارطق

530تفز

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 137 

http://www.ghaemiyeh.com


530قامس

530ردنک

530ربص

530لفلف

530راجنز

530راطقلق

530لیبجنز

يدنه 530لبنس 

عفان 530لحک 

ردنکلا 531راشق 

531نطق

531لصب

حورق جالع  رد   64 531باب -

531اریتک

هضف 531يایمیلقا 

531سونبآ

531ذفنق

531دسب

نامعنلا 531قیاقش 

532ردنک

532ریشابط

532رم

532جنداش

يدنه 532رمت 
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قرحم 532نوزلح 

532عدو

532رداشن

532تفز

ساحنلا 532نابوت 

533ایتوت

533جو

533ضیب

533دبز

موتخم 533نیط 

533جنیبکس

533قشا

533دمثا

533جادیفسا

533راجنس

533فول

534نوتیز

قیقد 534نویروطنق 

534سویرذامک

534لجح

534باقع

534جاجد

534ربص

534خسار
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534اشیشقرم

534مشیربا

[15] 535درو

535لبنس

535جنداش

535نارفعز

535اثیمام

سیتلا 535ۀیحل 

535هبلح

535رتسدیبدنج

ردنکلا 535فایش 

ار حورق  راثآ  یلاج  یئاهاود  رد   65 536باب -

536یقوقدنح

536ردنک

536جنیبکس

536بنرا

536هتخاف

536سوردنس

536جلما

536ناجرم

یبص 536لوب 

536ؤلؤل

537نویروطنق

ساکم قرحم  537جاجز 
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537راجنس

537لصف

537ردنک

537هعیم

537سونبآ

537تورزنا

خاش 537لیا 

537خیطب

538بلد

538جنب

538نارطق

538ردنک

هنمک جالع  رد   66 538باب -

538شوجنزرم

538لجف

ءاملا 538لفلف 

538ربص

538حلم

يربلا 538نومک 

539هاوخنان

539ناشرو

539جنتوف

539نارطق

539لخ
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539نادجنا

539سوبلب

سبای 539یئافوز 

539نبج

539القاب

ینیچ 540دنوار 

میاصلا 540باعل 

540گنسرادرم

540سمرت

عمش ردنک و  540ایسفاث و 

540موث

540سوردنس

540نیتنسفا

540قامس

هریرزلا 540بصق 

541لدرخ

موقم 541لسع 

541هنسرک

زینافشلا 541مد 

541اشیشقرم

541رم

541طب

لوح جالع  رد   67 541باب -

541هتیر
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541نوتیز

541نورطن

541زینافش

542هتخاف

ظوحج جالع  رد   68 542باب -

542ایقاقا

542سآ

542ابدنه

یعارلا 542اصع 

542نالوخ

یکم 542ضضح 

سیتلا 542ۀیحل 

یلباک 542جلیله 

543نوقیراغ

هکاوفلا 543خوبطم 

هقرز جالع  رد  543باب 69 

543نارفعز

نامعنلا 543قیاقش 

543قدنب

543لظنح

نوزلح 543لظنح و 

543نامر

543صفع

544ناتا
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544سیدقلق

544زوج

بلعثلا 544بنع 

راشتنا جالع  رد  544باب 70 

544جنایزار

544قشاب

544درو

544لدنص

544لفوف

544رفولین

545فالخ

545القاب

يرکسلا 545نیبجنکس 

545فایش

545تیتلخ

545نویفرف

545ایمیلقا

545ؤلؤل

545یمطخ

545هضیب

546طوبش

زعملا 546ةرارم 

بلعثلا 546بنع 

546اشن
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قیضلا یف  546باب 71 

546جنوباب

546ناب

546فایش

رگید 546فایش 

عاستالا یف  546باب 72 

547القاب

547جنایزار

هرتشلا یف   73 547باب -

547هراشا

547قیلع

547جسوع

هلیبدلا یف   74 547باب -

547هراشا

547هبلح

کلملا 548لیلکا 

ناتکلا 548رزب 

هیراجلا 548نبل 

رابالا 548فایش 

رمحالا 548فایش 

548جسوع

548جرتهاش

548سدع

548هضیب
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رضخا 548فایش 

548نوتیز

يدنه 549لبنس 

موتخم 549نیط 

549جادیفسا

549صفع

هثوتلا یف   75 549باب -

ۀفعسلا یف   76 549باب -

549هراشا

550فایش

جرایالا 550بح 

550مامح

هلمنلا یف   77 550باب -

550هراشا

550اثیمام

مرصح 550دورب 

رمحا 550فایش 

یکم 550ضضح 

ناطرسلا یف   78 550باب -

550هراشا

551فوفس

لدبم 551فوفس 

551جنداش

اثیمام 551فایش 
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551جنداش

اثیمام 551فایش 

قانرشلا یف   79 551باب -

551هراشا

551ربص

551اثیمام

552رم

552دسب

552الط

لمدلا یف   80 552باب -

552هراشا

موتخم 552نیط 

552قشا

اقمحلا 552ۀلقب 

552یطوریق

رمحا 552فایش 

552نویلخاد

بدهلا ضایب  یف   81 553باب -

لایخلا یف   82 553باب -

553هراشا

553تافحلس

هدغلا یف   83 553باب -

نفجلا ءاخرتسا  یف   84 553باب -

553هراشا
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553ربص

553دامض

هدیئاس 553ایقاقا 

زرالا 553رجش 

554تبش

رهجلا یف   85 554باب -

554هراشا

554لوطن

554لصف

لفلف 554لحک 

554یکرک

یلبج 554سیت 

554قشاب

554بنرا

555جنایزار

555ةافحلس

برجم 555لحک 

555ریشامک

يرشلا یف   86 555باب -

555هراشا

555لفلفراد

شفخلا یف   87 555باب -

جسفنب 555نهد 

نیعلا مرو  یف   88 555باب -

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


555درو

556ردنک

556جسفنب

ملاعلا 556یح 

556نارفعز

556هضیب

556اهترفص

556لجرفس

اقمحلا 556ۀلقب 

ریعشلا 556قیوس 

556جنب

556سآ

557جنداش

بلعثلا 557بنع 

557لخ

عجولا ۀنکسملا  557هتیودالا 

ارضخ 557هربزک 

557ضیب

ولح 557نامر 

557جنفسا

557امامح

557رانلج

557فایش

کلملا 558لیلکا 
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یحرلا 558رابغ 

558نویفا

558جتخفیم

558نارفعز

يراوجلا 558نبل 

558اشن

558نالوخ

اهلوبذ نیعلا و  رغص  یف   89 558باب -

558هراشا

ءاسنلا 559نبل 

559عرق

نیعلل ةرضمللا  559ۀیودالا 

559جورداب

559حلم

559بنرک

559موحل

559هکرس

559عامج

559تماجح

559ثارک

559ریجرج

559نوتیز

نویعلا ۀحصل  ۀظفاحلا  559ۀیودالا 

559ایتوت
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559دمثا

559یئاشیشقرم

560جنداش

نذالا عجو  یف   90 560باب -

560نیتنسفا

کلملا 560لیلکا 

560نویفا

560راجنس

رافلا 560ناذا 

560شدنک

560عورخ

560بنق

جنادهش 561رزب 

561قلس

561هشیشح

561یئایموم

زوللا 561نهد 

561زینوش

561عانعن

561عرق

نیدرانلا 561نهد 

نابلا 561نهد 

لمحلا 562ناسل 

لوب 562زعم 
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زرالا 562رجش 

دارجلا 562دود 

562جورداب

562نیطارخ

562شبک

562جنب

562لجف

562نویسارف

غبصلا 562هوف 

هیحلا 563خلس 

563یگطصم

563سجرن

563اسفنخ

هریرزلا 563بصق 

563اسریا

563بادس

ءاسنلا 563نبل 

563نسوس

بلعثلا 563بنع 

563افوز

564نالوخ

564ینیچراد

ناسنالا 564رعش 

564ثارک
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564نورطن

564لظنح

لظنحلا 564محش 

564عرق

564ناجنداب

564شاخشخ

ضیبا 565طفن 

565ینامس

يرهن 565ناطرس 

565رصرص

565لصب

منصلا 565جوربی 

قیقد 565نویروطنق 

565نویفرف

565زعام

بضلا 565محش 

565مرک

دوسا 566قبرخ 

566تیتلح

566نومک

566يداک

566لفلفراد

نذالا مرو  یف   91 566باب -

کلملا 566لیلکا 
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ضیبا 566طفن 

566نارفعز

566سجرن

566رتسدیبدنج

567نویفا

567بنرک

نذالا ددس  یف   92 567باب -

567شمشم

567تبش

567لجفلا

رملا 567زول 

567لدرخ

567بنق

567بادس

ممصلا شرطلا و  یف   93 567باب -

زینافشلا 568محش 

568لخ

568لصنع

568عورخ

568لظنح

568جنوباب

568لدرخ

رقبلا 568ةرارم 

منغلا 568ةرارم 
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568نارطق

دوسا 568قبرخ 

569رتسدیبدنج

569تیربک

569لهبا

براقعلا 569نهد 

نینطلا يودلا و  یف   94 569باب -

569شوجنزرم

569نوتیز

راغلا 569بح 

569نویرزام

569لخ

569نویرزام

570لخ

570نیت

570لیجران

570ریرارم

ولحلا 570زول 

570لجف

570نسوس

570نومک

نذالا حورق  یف   95 570باب -

570نالوخ

570بالبل
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571سوماج

سیتلا 571ۀیحل 

571دبز

571ربص

دیدحلا 571ثبخ 

یکم 571ضضح 

ناسنا 571لوب 

ناسنا 571لوب 

571ردنک

571خینرز

571مهرم

572تورزنا

رحبلا 572دبز 

ینمرا 572قروب 

572ردنک

572رم

572فایش

572مهرم

572نوقیلساب

رتافلا 572ءام 

لبا 572لوب 

یکم 572ضضح 

حولمملا نوتیزلا  572ءام 

قیتعلا 572نمس 
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ۀمدصلا ۀبرضلا و  یف   96 573باب -

573ردنک

573تشگنجنپ

573نوسینا

صاصرلا 573جادیفسا 

573قروب

573هضیب

نذالا نم  هیراجلا  ۀبوطرلا  یف   97 573باب -

573تبش

573تفز

573ربص

روثلا 573ةرارم 

نذالا دود  یف   98 574باب -

574هبذع

يدنه 574یئایتوت 

نایبص 574لوب 

574لظنح

574صفع

574رقب

ضیبا 574قبرخ 

574رداشن

نذالا یف  ءاملا  لوخد  یف   99 574باب -

574لصب

575ضیب
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نذالا بیصی  ةدرابلا  حیرلا  یف   100 575باب -

575افوز

575رتعص

575لجف

575رتسدیبدنج

ناسلبلا 575نبل 

للخ یف  ثداحلا  مرولا  یف   101 575باب -

575هراشا

575لبا

575رقب

576نیت

576القاب

576انوطقرزب

576نارفعز

بلعثلا 576بنع 

فدصلا 576محل 

زعاملا 576رعب 

نذالا یف  هریغ  ناویحلا و  لوخد  یف   102 576باب -

576لصب

576تیز

576رم

نذالا تایقنم  یف  577لصف 

577لسع

رملا 577زول 
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577نارفعز

فاعرلا یف   103 577باب -

577روث

577روفاک

577جلمآ

577ابرهک

مامحلا 577ءرخ 

مامحلا 577ءرخ 

578رانلج

578قیقع

578نالیغم

578توقای

578هربزک

578انایطنج

ینامرک 578نومک 

578روفاک

578نویفا

هکح فنالا و  مرو  یف   104 578باب -

578دبز

578ربص

مشخلا یف   105 579باب -

579نیرسن

579ریرارم

579زینوش
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579لمج

579لخ

فنالا یف  دیازلا  محللا  یف   106 579باب -

579ورس

سبای 579نیط 

579راجنز

579رداشن

ساطعلل ۀکرحملا  هیودا  یف  579لصف 

580لدرخ

580کشمجنرف

580ناجنلوخ

580اسریا

فنالا نیت  یف   107 580باب -

580بالبل

580لمج

580اسریا

ضیبا 580قبرخ 

580رداشن

هریرذلا 580بصق 

581کسم

فنالا ریساوب  یف   108 581باب -

581فول

581اسریا

ضماح 581نامر 
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581القاب

مفلا حورق  امهحورق و  نیتفشلا و  وتن  یف   109 581باب -

581رفجنز

581مرصح

رمحا 581خینرز 

ءارضخ 581هربزک 

581حلم

582صفع

روثلا 582ناسل 

582جاجز

582سوردنس

582ناعشیشراد

رمحا 582لدنص 

582صاجا

جاجز 582روصیق و 

مفلا ۀلکا  یف   110 582باب -

هیرهن 582تافحلس 

582خینرز

583ساطرق

583سیدقلق

اهقلعت نانسالا و  عزعزت  هثللا و  ءاخرتسا  یف   111 583باب -

583قبح

رم 583لفنرق 

583یناردنا
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583رانلج

رابک 583ربونص 

583دعس

583ناجنلف

583هخسن

نانسالا عجو  یف   112 584باب -

584جزیوم

584سرواج

584نویفا

584لدرخ

584جرطیش

ینامی 584بش 

نانسالا لکات  یف   113 584باب -

584شمشم

584تیتلح

584رم

585جنتوف

585مرک

585نامر

نانسالا علق  لیهست  یف  585باب 

رامحلا 585ءاثق 

585نایظ

لمحلا 585ناسل 

585فساجنرب
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585مربش

سرض یف   114 585باب -

585حلملا

اقمحلا 586ۀلقب 

لکالا 586زوج 

586زول

586لیجران

رفحلا یف   115 586باب -

586ةافحلس

586قیقع

ضیبا 586یلق 

رجنلا یف   116 586باب -

586بادس

586رم

586قبنز

587مسمس

نایبصلا هاوفا  نم  باعللا  نالیس  یف   117 587باب -

587سآ

587ایقاقا

587یکطصم

587صفع

ردنکلا 587راشق 

587کناباش

همراولا هیمادلا و  هثللا  یف   118 587باب -
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سالا 587نهد 

دیدحلا 587ثبخ 

587یکطصم

نیتزوللا ةاهللا و  مرو   119 588باب -

588هراشا

588رداشن

588بش

يدنه 588لبنس 

ساحنلا 588ةرهز 

ارضخ 588هربزک 

دسالا 588بنذ 

قلحلاب قلعتملا  قلعلا  یف   120 588باب -

باذم 588راطقلق 

588جاز

589زینوش

589لدرخ

قلحلا ریزانخ  یف   121 589باب -

589هراشا

ارضخ 589هربزک 

589لدرخ

يدنه 589لین 

589نارفعز

589نومک

589سوماج
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ناسللا لقث  یف   122 589باب -

589لدرخ

ارقیف 590جرایا 

590لیبجنز

590احرقرقاع

ناسللا مرو  یف   123 590باب -

ناتک 590رزب 

590اسریا

عالقلا یف   124 590باب -

590مرصح

590انح

590صفع

590هتساشن

590رفصع

591لفوف

يدنه 591لین 

ناسلا تحت  لصاحلا  عدفضلا  یف  591باب 125 

591رتعص

591قروب

591صفع

591بش

591جاز

مالکلا ءوطب  یف  591باب 126 

591جزیوم
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591لفلف

592ردنک

592نیت

592حلم

ناسللا ۀنوشخ  یف   127 592باب -

نیغابدلا 592قامس 

592عانعن

جاجدلا 592محش 

ناسللا ءاخرتسا  یف   128 592باب -

592جرایا

592لدرخ

592احرقرقاع

توصلا ۀحب  یف   129 592باب -

593بنرک

593ضیب

رفصا 593خینرز 

593لجف

لیوط 593دنوارز 

593اشن

توصلا عطق  یف   130 593باب -

593بنرک

غبصلا 593هوف 

593یئایموم

جرحدم 593دنوارز 
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594القاب

يدنه رمت  594بح 

سفنلا قیض  وبرلا و  یف   131 594باب -

594نوقیراغ

رشعلا 594رکش 

ضیبا 594طفن 

جرحدم 594دنوارز 

يدنه 594لبنس 

ینمرا 594نیط 

بلعثلا 594ۀیر 

594نویرزام

سبای 595یئافوز 

ینمرا 595رجح 

ینمرا 595نیط 

595لظنح

595نیت

یمور 595نیتنسفا 

595لیبجنز

595رتسدیبدنج

595ثارک

595لجف

مدلا ثفن  یف   132 595باب -

595یمطخ

دوسا 596شاخشخ 
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596دنوار

ینمرا 596نیط 

596نومک

ارضخ 596هربزک 

596رانلج

قرحم 596صفع 

جاجد 596ضیب 

596هسابسب

596زعام

597هتساشن

597شاخشخ

597عرق

ناسنالا 597رعش 

لسلا یف   133 597باب -

قرحم 597يدرب 

ینمرا 597نیط 

يرهن 597ناطرس 

تاناطرس 597رتسکاخ 

عرقلا 597رزب 

597لین

598رابجنا

راحلا لاعسلا  یف   134 598باب -

598نالوخ

زبس هینامی  598هلقب 
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سیراب 598ربنا 

رفصا 598خیطب 

598لمح

598بانع

درابلا لاعسلا  یف   135 598باب -

598هراشا

598یکطصم

598رم

599لظنح

دوسا 599لفلف 

599طب

رمحا 599خینرز 

ولح 599زول 

سبایلا لاعسلا  یف   136 599باب -

هطنحلا 599ءاشن 

599ناتسپس

نایبصلا لاعس  یف   137 599باب -

يدنه 599لین 

هیرهن 599تافحلس 

بلقلا فعض  یف   138 599باب -

600جزوریف

600ناجرم

600کشم

600ؤلؤل
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600یمطخ

600رفولین

يرب 600يابدنه 

یشغلا یف   139 600باب -

600ءاشق

600رایخ

600القاق

601کسم

درولا 601ءام 

جاجدلا 601جورف 

ناقفخلا یف   140 601باب -

601ناجنرت

601کسم

601ؤلؤل

601ابدنه

601لدنص

601قیقع

يدنه 601لین 

يدنه 601رمت 

يدثلا مرو  یف   141 602باب -

602يردوت

602يزابخ

602عورخ

لولحم 602قلط 
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602توقای

602سدع

602القاب

نبللا دقعت  یف   142 602باب -

602عمش

602بادس

603تیتلح

603لخ

نبللا تلق  یف   143 603باب -

603جنایزار

603نویله

603هبطر

603زینوش

ریعشلا 603ءام 

603لجف

603ریجرج

جنبلا 603رزب 

604قلط

604انح

بیلحلا رقبلا  604نبل 

604مشیربا

يدثلا مظع  نم  ۀعناملا  یف   144 604باب -

یناسارخلا 604نیطلا 

604نیسبج
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604قلع

604نویفا

604ردنک

604ایلومیق

هدعملا فعض  یف   145 605باب -

605ناجرم

605جرتا

605قامس

605جلیله

605هسابسب

605هیوبجنرداب

605ابرهک

605یکطصم

يدنه 605لبنس 

ضیبا 605لدنص 

نوتیزلا 606قرو 

606سیرابربما

هریبک 606هلقاق 

هریرزلا 606بصق 

ارضخ 606هربزک 

يدنه 606طسق 

606لیبجنز

606نومیل

606لفوف
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ریعشلا 606قیوس 

606مرصح

هدعملا عجو  یف   146 607باب -

607نوقیراغ

607نیتنسفا

607ربنع

بلعثلا 607بنع 

607یکطصم

يدنه 607لبنس 

رمرملا 607رجح 

ولح 607زول 

607لظنح

نوتیزلا 607بطح 

هدعملا بهل  یف   147 608باب -

ارضخ 608هربزک 

ضیبا 608لدنص 

اقمحلا 608ۀلقب 

انوطق 608رزب 

608جنران

608عرق

هدعملا مرو  یف   148 608باب -

بلعثلا 608بنع 

سیراب 608ربما 

قاوفلا یف   149 608باب -
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609مامن

609رتسدیبدنج

609عانعن

609یئایموم

609ینیچراد

609نومک

609قتسف

609رداشن

دوسا 609لفلف 

609کناباش

نایثغلا یف   150 609باب -

610هاوخنان

610ریشابط

لفنرق 610شابک 

يدنه 610لبنس 

610دابنرز

حلام 610نومیل 

610مرصح

عوهتلا یقلا و  عطقی  امیف  610لصف 

شرت رانا  610بآ 

هریغص 610هلقاق 

610حلم

610جرتا

يدنه 611لبنس 
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611کسم

شطعلا یف   151 611باب -

رمحا 611توقای 

611عرق

يدنه 611رمت 

611مرصح

611ریشابط

611ابدنه

بیلحلا 611نبل 

هدعملا ۀبوطر  یف   152 611باب -

612مشاک

سبای 612درو 

612نومک

612لفنرق

612جرتا

612دابنرز

612لیبجنز

612لظنح

هدعملا درب  یف  612باب 153 

ناسلبلا 612بح 

612فرح

یبرقع 613جنورد 

613عنعن

613جو
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613لبنس

اهحایر هدعملا و  خفن  یف  613باب 154 

یمور 613لبنس 

613جنورد

روخبلا 613دوع 

613جرتا

يدنه 613حلم 

613یکطصم

مدلا ءیق  یف  613باب 155 

614یمطخ

614ابرهک

اقمحلا 614ۀلقب 

614قیقع

نامرلا 614رشق 

614درمز

614سوردنس

614شاخشخ

614یئایموم

ضماحلا ءاشجلا  یف  614باب 156 

ءارضخلا 614ةربزک 

615نوقیراغ

615یکطصم

615ثارک

درولا 615ءام 
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هدعملا ۀقرح  یف  615باب 157 

يدنه 615لبنس 

اقمحلا 615ۀلقب 

615مسمس

زعاملا 615نبل 

يرط 615کمس 

نبجلا 615ءام 

هدعملا حورق  یف  616باب 158 

یماش 616بونرخ 

بیلح 616نبل 

616ساطرق

دبکلا فعض  یف  616باب 159 

ثوثکلا 616رزب 

رمحا 616بیبز 

يدنه 616لبنس 

616یکطصم

616قتسف

سیراب 616ربما 

هریرزلا 616بصق 

617هسابسب

617جو

اقمحلا 617ۀلقب 

617قامس

617ربص
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617عنعن

617جنورد

دوهیلا 617رفک 

617كزامزک

دبکلا عجو  یف  617باب 160 

يدنه 617لبنس 

618عرق

618قتسف

يدنه 618جذاس 

ینمرا 618رجح 

یکم 618ضضح 

618لدرخ

قدنبلا 618نهد 

618سفرک

618لمج

618دروجال

دبکلا مرو  یف  618باب 161 

بلعثلا 619بنع 

ماداب 619نغور 

اقمحلا 619ۀلقب 

619عنعن

619یکطصم

غبصلا 619هوف 

619ضضح
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يدنه 619لبنس 

دبکلا ۀبالص  یف  619باب 162 

619ثفاغ

619اوبزوج

619نیتنسفا

620راغ

بلعثلا 620بنع 

620جنوباب

دبکلا ددس  یف  620باب 163 

620کشمجنرف

620جنایزار

620انایطنج

يدنه 620طسق 

620هاوخنان

620رمزول

جرحدم 620دنوارز 

621ریجرج

ناسلبلا 621دوع 

ابرهک 621جو 

621جرطیش

یناتسب ابدنه  621رزب 

621ناجنداب

621القاب

ثوشک رفصالا  ناقریلا  یف  621باب 
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621ابرهک

بلعثلا 621بنع 

هینامی 621ۀلقب 

622تیربک

622لجف

622نیدران

622عرق

رفصا 622جلیله 

هینقلا وس  یف  622باب 164 

622یقوقدنح

622نیت

622ایورک

رمحا 622صمح 

یقوقدنح یلبط  ءاقستسا  یف  622باب 

623تیتلح

623ینیچراد

623نوراسا

623لخ

623لیبجنز

یقزلا ءاقستسالا  یف  623باب 165 

سفرک رذب  هریرذلا  بصق  حاقللا  623نبل 

623رم

یمور 623لبنس 

623لظنح
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623ثفاغ

624فدص

624قروب

624لجف

ساحنلا 624لابوت 

624حلم

یمحل یئاقستسا  یف  624باب 166 

يربلا 624ذفنق 

624نیت

624نومک

رقبلا 624ءاصح 

يدنه 624لبنس 

625نوراسا

زعملا 625مد 

625رانلج

هرسلا جورخ  یف  625باب 167 

625صفع

625یکطصم

لاحطلا یف  625باب 168 

625ربک

625سفرک

غبصلا 625هوف 

625دنوار

625نوقیراغ
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626جنایزار

626نوراسا

626قتسف

626زولراغ

626نیت

626يردوت

يروزب 626نیبجنکس 

لاحطلا عجو  یف  626باب 169 

626راجنس

زوللا 626نهد 

626لدلد

627موث

627جو

دیدحلا 627ثبخ 

لاحطلا مرو  یف   170 627باب -

627هدعج

627رم

جرحدم 627دنوارز 

627ناجرم

627بنرک

627جو

627مرک

بلعثلا 628بنع 

لاحطلا ۀبالص  628باب 171 
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628نویروطنق

628نویرزام

628سوردنس

628جو

628نوراسا

628تیتلح

628هنشا

درابلا بنجلا  عجو  یف  628باب 172 

يدنه 628لبنس 

صغملا یف   173 628باب -

629هاوخنان

629یکطصم

629جرتا

جحسلا یف   174 629باب -

قوحسم 629یئابرهک 

629صفع

تشرب مین  629هضیب 

يوارفصلا لاهسا  یف   175 629باب -

629مرفسهاش

ینمرا 629نیط 

ریعشلا 629قیوس 

629شاخشخ

دبکلا لاهسا  یف   176 630باب -

ملاعلا 630یح 
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630سخ

سرفلا 630ۀحفنا 

نمزملا لاهسا  یف   177 630باب -

یکم 630لقم 

یکم 630ضضح 

630دیدح

یماش 630توت 

630ابرهک

ناجنداب 630عامقا 

630اشن

اعمالا حورق  یف   178 631باب -

631القاب

631رانلج

اقمحلا 631ۀلقب 

631جزوریف

[19] 631رفولین

631یکطصم

دیدحلا 631ثبخ 

631لخ

هضباقلا ۀیودا  یف   179 631باب -

632سیرابربنا

632ناعشیشراد

632مرفسهاش

632شاخشخ
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جنلوق رد   180 632باب -

632نویروطنق

632نیدران

ریعش 632ءام 

دلو فان  632هچراپ 

632نویله

632لظنح

632نیت

لیوط 633دنوار 

کیدلا 633ءرخ 

633دنویر

633لیبجنز

تایحلا نادیدلا و  یف   181 633باب -

633شمشم

633نامر

633مشاک

633لیبنق

633جنتوف

قوراف 633قایرت 

رم 634طسق و 

یلباک 634جنرب 

634موسیق

634طفن

یلکلا عجو  یف   182 634باب -
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634انامدرق

634طسق

اقمحلا 634ۀلقب 

634نوقیراغ

هطنحلا 634ءاشن 

634مرفسهاش

635دروجال

یلکلا حورق  یف   183 635باب -

635یمطخ

635جنکاک

درولا 635نهد 

بر 635رابجنا 

635نینمهب

یصحلا لمرلا و  یف   184 635باب -

635نوقیراغ

ولح زول  635نهد 

635تلق

635موث

غبصلا 636هوف 

636هضیب

یلکلا مرو  یف   185 636باب -

بطر 636یئافوز 

636اشن

ناتک 636رزب 
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هناثملا عجو  یف   186 636باب -

636يزابخ

درولا 636نهد 

ولح 636زول 

636دروجال

637جرتیش

یمور 637لبنس 

637هربزک

اقمحلا 637هتلقب 

هناثملا ةاصح  یف   187 637باب -

ءاسنلا 637نبل 

637خیطب

637مامح

637لجف

637جو

يرهن 637ناطرس 

638برقع

قرزا 638لقم 

دوهی 638رجح 

638نویردنقولوقسا

638زینوش

638نیتنسفا

لوبلا ۀقرح  یف   188 638باب -

ارضخ 638هربزک 
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638سخ

638ابدنه

اقمحلا 638هلقب 

638انوطقرزب

نآ راردا  ریطقت و  لوبلا و  لسلس  یف   189 639باب -

639نیدران

639خیطب

نینمهب 639طسق 

639کسخ

یمطخ لوب  رسع  یف   190 639باب -

639خیب

639رکش

639دسب

دوهی 639رجح 

639ابرهک

رم 640زول 

640لدرخ

640جنوباب

قرزا 640لقم 

640قیاقش

دوسا 640لفلف 

عرقلا 640رزب 

ولح 640زول 

دوهیلا 640رفق 
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640دابنرز

هناثملا یف  هدومج  مدلا و  لوب  یف   191 640باب -

641رابجنا

641جنکاک

641رانلج

641بش

بیطلا 641رافظا 

دعقملا مرو  یف   192 641باب -

641يریخ

641صاصر

641یگطصم

هبلحلا 641نهد 

دعقملا حورق  یف   193 641باب -

641ربص

642بادس

ضماح 642نامر 

642نالوخ

ریساوبلا یف   194 642باب -

642مرفسهاش

دیدحلا 642ثبخ 

رفصا 642جلیله 

642لیجران

رقبلا 642مس 

ینمرا 642نیط 
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642صاصر

643تبش

643فدص

643جرتا

643ربص

رم 643زول 

قیتع 643بارش 

ةوهشلا عامجلا و  یف   195 643باب -

643نویرذآ

643مطب

لکالا 643زوج 

643ریجرج

644فرح

مسمسلا 644نهد 

644احرقرقاع

644رتسدیبدنج

644نوسینا

644نیدران

رقبلا 644نبل 

روثلا 644ةرارم 

لجعلا 644یصخ 

رفصا 644خیطب 

644قدنب

644شافخ
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645احرقرقاع

645تورزنا

لمجلا 645ۀحفنا 

هتیر 645زوج 

645يردوت

645لجف

645جو

645نایبور

جاعنلا 645نبل 

يدنه 645طسق 

646زوم

646روقنقس

امبرا 646قیاقش 

ادیص 646کمس 

646ؤلؤل

646جارد

646حاسمت

646تافحلس

646فرح

ینم تلق  یف   196 646باب -

646ثارک

647ناجنروس

یمور 647لقاقش 

يرط 647کمس 
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بیلحلا رقبلا  647نبل 

مامحلا 647خرف 

ۀظلغملا ۀیودالا  یف   197 647باب -

لرو 647هیپ 

647هرجنا

عامجلا دعب  نالسکلا  یف   198 647باب -

647اسریا

کسملا 647ءاود 

یتوقای 647حرفم 

نییثنالا حورق  یف   199 648باب -

648ربص

ینامی 648بش 

ءاسنلا 648نبل 

ناسنا 648لوب 

جادیفسا ینمرا  648نیط 

648نویفا

648سآ

قتفلا یف   200 648باب -

648نیطارخ

648جو

649القاب

ماخ 649ربنع 

649انوطقرزب

ةردالا ۀلیقلا و  یف   201 649باب -
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649انوطقرزب

649بلحط

649جزوریف

محرلا عجو  یف   202 649باب -

649هبلح

649نذال

649ینیچراد

649تبش

ولحلا 650زوللا 

محرلا مرو  یف   203 650باب -

650هراشا

يدنه 650لبنس 

650نوقیرافوه

650دابنرز

رملا 650زول 

یمور 650لبنس 

650نارفعز

650تبش

650ربص

651هخیلس

651لیا

محرلا قانتخا   204 651باب -

651لدرخ

دوهی 651رفق 
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651جنیبکس

يدنه 651لبنس 

651ابرهک

651رتسدیبدنج

651ریشواج

محرلا حورق  یف   205 651باب -

652هراشا

652نیرسن

652ربص

بیلح 652نبل 

رقبلا قاس  652خم 

یمور 652لبنس 

جرحدم 652دنوارز 

652نویروطنق

سرف 652نبل 

ضیبا 652لفلف 

652عورخ

هریرزلا 653بصق 

قوراف 653قایرت 

653جنورد

653لجف

653لیبجنز

653رم

653هتیر
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653فرح

هنهک 653بارش 

653رتسدیبدنج

محرلا نم  ۀلیاسلا  ۀبوطرلا  یف   206 653باب -

يدنه 654لبنس 

654نوتیز

لیا 654نرق 

654صفع

654رانلج

654رتسدیبدنج

654تبش

654لظنح

محرلا ۀبالص  یف   207 654باب -

654هراشا

654يزابخ

هریرزلا 655بصق 

محرلل ۀقیضملا  ۀیودالا  یف   208 655باب -

زبس 655صفع 

655دعس

نیوخالا 655مد 

روثلا 655ةرارم 

ضماحلا نامر  655محش 

655ناجنداب

سرفلا 655نبل 
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لبحلا یلع  ۀنیعملا  ۀیودالا  یف   209 655باب -

655ناسلب

ناسلبلا 656نبل 

يزابلا 656قرز 

656بلک

مدلا 656رجح 

656جاع

بلعثلا 656لبز 

656رم

لبحلا نم  ۀعناملا  ۀیودا  یف   210 656باب -

656عانعن

656راجنز

دیدحلا 656ثبخ 

657تیتلح

657لفوف

بنرا 657بلق 

بئذلا 657مد 

هلئاس 657هعیم 

شبکلا 657لوب 

نینجلا طوقس  نم  ۀعناملا  ۀیودالا  یف   211 657باب -

657ابرهک

657برقع

657ناجرم

رحبلا 657دبز 
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هدالولل ۀلّهسملا  یف   212 658باب -

658رتعص

سیطانقملا 658رجح 

ارضخ 658هربزک 

رحبلا 658دبز 

رقبلا 658لبز 

658درمز

658نادیزوب

یبرع 658غمص 

ناسنالا 658رعش 

قوراف 658قایرت 

659دجربز

يدنه 659جذاس 

659لظنح

منغلا 659رعب 

لفط 659تسد 

تیملا نینجلا  جارخا  یف   213 659باب -

659عیشمارطکشم

659نویرزام

659رتسدیبدنج

رم 659ینیچراد و 

روثلا 659ةرارم 

ةدرابلا لصافملا  عاجوا  یف   214 660باب -

660عورخ
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دوهی 660لقم 

660نادیزوب

660ربص

660نوراسا

نیدادحلا 660دامر 

رقبلا 660لوب 

رم 660حلم و 

راحلا سرقنلا  یف   215 660باب -

ملاعلا 660یح 

هزور لهچ  یبص  660رعش 

661بلحط

دیفس لدنص  بلعثلا و  661بنع 

ضیبا 661لدنص 

661سدع

661انوطقرزب

661ابدنه

661عرق

سیطانقملا 661رجح 

درابلا سرقنلا  یف   216 661باب -

661مجلش

نیتلا 661نبل 

662هنادوهام

ماعطلا 662حلم 

662ناجنروس
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662لفلفراد

662لیبجنز

هعوقنم 662صمح 

بنرالا 662محل 

662جو

رونت 662فذخ 

لیوط 662دنوارز 

662عورخ

663لدرخ

663هجاجد

ناسنا 663لوب 

663رتسدیبدنج

663راجنز

اسنلا قرع  یف   217 663باب -

قیقد 663نویروطنق 

هلیاس 663هعیم 

663اسریا

زعاملا 663رعب 

غبصلا 664هوف 

664موث

664داشر

664نوقیراغ

664سوطیفامک

664طسق
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ناسلبلا 664دوع 

664ربک

رامحلا 664ءاثق 

قوراف 664قایرت 

درآب 664نادجنا 

664اسریا

665احرقرقاع

665جرطیش

یماش 665ثارک 

لینلا 665بح 

665هاوخنان

665شدنک

665ناجنلوق

665نیمسای

665شافخ

كرولا عجو  یف   218 665باب -

665خانافسا

666انس

666موث

غبصلا 666هوف 

666لخ

666سوطیفامک

666نارفعز

666نوراسا
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666رتعص

666نسار

سبای 666نیت 

666تورزنا

667دابنرز

نسار 667جرطیش و 

667لظنح

يدنه 667لبنس 

روثلا 667ناسل 

667ریشواج

ریعشلا 667ءام 

667هدومحم

667لجف

667دنوار

668رم

668فدص

668ناجنروس

دوهیلا 668رفق 

يدیرف بط  ظافلا  668حیرشت 

( فلا )668

: 668رابآ

: رافلا 668ناذآ 

: 668دازآ

: يربلا 668سآ 
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: سورع 669نبا 

: 669ناتا

: 669لثا

: 669دمثا

: 669بنرا

: 669خانافسا

: 669جادیفسا

: صاصرلا 669جادیفسا 

: 669جابدیفسا

: 669نویردنقولوقسا

: رضخا 670نانشا 

: 670كرمطصا

: 670نوخیمطصا

: 670یناهفصا

: 670ربغا

: 670هیلا

: 670سیرابربنا

: 670هرجنا

: 670کشمجنا

: 671رابدنا

: بنرالا 671ۀحفنا 

: 671ایدرقنا

: 671زوا

: 671سباعایا
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671(ب)

: 671جورداب

: 671سوطیرداتب

: 671نوقیلساب

: 671میرمروخب

: 672يدرب

: 672نوذرب

: 672یقیناطرب

: 672فونرب

: مرصح 672دورب 

: هصیصقلا 672رذب 

: فطقلا 672رذب 

: زورفا 672ناتسب 

: 672رسب

: 672هشپ

: سیسقب 673سقب و 

: هینامی 673هلقب 

: 673سوبلب

: 673شفهنب

: 673شوپ

: 673راهب

: ریغص 673راهب 

: 673جمارهب

673(ت)
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: سورخ 673جات 

: 673سمرت

: 674ناجنرت

: 674قلعت

: ساحنلا 674لابوت 

: 674اثیت

: 674سیت

: 674لیت

: 674سوطیردابت

674هراشا

674(ج)

: رهنلا 674راج 

: 674يراج

: 675سرواج

: 675نیسبج

: 675نبج

: 675نیسبج

: 675نادرج

: 675عزج

: 675هدعج

: ینقلا 675ةدعج 

: 675دلج

: لخنلا 675رامج 

: 675اروج
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: عقرلا 676زوج 

: یمور 676زوج 

: 676یلیج

676(ح)

: 676اشاح

: 676یبلاح

: یلکلا 676بح 

: نتنملا 676بح 

: اقوقلا 676بح 

: 676اقابح

: 677قبح

: وزاجبلا 677رجح 

: رقبلا 677رجح 

: قداجب 677رجح 

: حرجلا 677رجح 

: هیحلا 677رجح 

: قیتعلا 677رجح 

: سیطاغاغ 677رجح 

: اهملا 677رجح 

: فوی 677رجح 

: سویسا 677رجح 

: يداحلا 677رجح 

: يدیدحلا 678رجح 

: رامخلا 678رجح 
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: جنسلا 678رجح 

: تمللا 678رجم 

: اقنم 678رجح 

: سب 678رجح 

: میرم 678رجح 

: بطشم 678رجح 

: قفشم 678رجح 

: 678لجح

: 678فرح

: 678لمرح

: 679فشرح

: 679هشیشح

: رقبلا 679ةاصح 

: 679مرصح

: ریغصلا 679نوزلح 

: 679امامح

: 679محامح

: 679محمح

: یئاوس 679ضامح 

: یئام 680ضامح 

: 680ضامح

: لحنلا 680رامح 

: 680تمح

: 680یقوقدنح
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: 680یسینح

: 680وقوح

: ملاعلا 680یح 

680(خ)

: 680قرتخ

: کیدلا 680ءرخ 

: رونسلا 681ءرخ 

: رقبلا 681ةزرخ 

: 681بونرخ

: 681عورخ

: 681فورخ

: 681سخ

: 681فاطخ

: 681هتیطخ

: 681فالخ

: 681دلخ

: 682ناهامخ

: 682سوردنخ

: 682اسفنخ

: 682یثنخ

: 682سینخ

: 682خوخ

: لخنلا 682صوخ 

: 682نالوخ
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: رغصا 682يریخ 

682(د)

: 683نویلخاد

: 683قبد

: 683نخد

: 683جنورد

: 683یلفد

: ردنک 683قاقد 

: 683بلد

: 683نیفلد

: دارجلا 683دود 

: 683وقود

: 684جنهد

: رجالا 684نهد 

684(ر)

: 684کمار

: همامحلا 684لجر 

: 684هلجر

: 684همخر

: 684هبطر

: 684داعر

: مامحلا 684یعر 

: سرفلا 684بکر 

: 685جتفسور
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: 685يور

: 685سابیر

685(ز)

: 685دابز

: 685رورعز

: حلملا 685ةرهز 

: کشخ 685يافوز 

: بطر 685يافوز 

: 685ارفوز

686(س)

: 686جاس

: 686سویلاساس

: 686جبس

: 686طوبس

: 686جریوبس

: 686اینرجس

: 686ردس

: 686سخرس

: 686قمرس

: رشعلا 686رکس 

: 687تلس

: 687تافحلس

: 687قلس

: 687ملس
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: 687هملس

: 687يولس

: 687ینامس

: 687مسمس

: ضارضر 687کمس 

: قیتعلا 687نمس 

: 688دیمس

: 688جدابنس

: 688کسوبنس

: 688سوردنس

: 688جنس

: 688راجنس

: فوی 688گنس 

: 688هنجهس

: 688جنامهس

: 688سویلاسیس

: 689نویلاسیس

689(ش)

: 689کناباش

: 689مرفسهاش

: 689طوبش

: قبلا 689ةرجش 

: قبنلا 689ةرجش 

: میرم 689ةرجش 
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: زوالا 689محش 

: دنواقلا 689محش 

: 690زینافش

: 690هنافش

: 690ننیفش

: 690مامش

: 690سمش

: تیلبنش 690دیلبنش و 

: هیرصم 690هکوش 

: 690زینوش

: 690جنادهش

: رابآلا 690فایش 

: جزیو 691فایش 

: 691نایش

: 691حیش

: یلبج 691حیش 

: 691جریش

: 691ملیش

: 691نوئش

691(ص)

: دیدحلا 691ءادص 

: رفرفلا 691فدص 

: 692رصرص

: 692فاصفص
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: 692رقص

: طالبلا 692غمص 

: بادسلا 692غمص 

: قیتعلا 692غمص 

: ضارضر 692کمص 

: يرصاق 692لدنص 

692(ض)

: 692عبض

: 692ورض

: 693بیض

693(ط)

: 693رفسیلاط

: 693نوقیلاط

: 693دزربط

: 693ثیثارط

: 693قوقشخرط

: 693افرط

: 693لافط

: 693حلط

: 694علط

: 694قلط

: سنیلط 694سیلط و 

: 694جوهیط

694(ظ)
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: 694نایظ

: 694ورظ

694(ع)

: 694سیطاعاع

: 694نارثیبع

: 694ژیبع

: 695رهبع

: 695بذع

: رفص 695قورع 

: 695اشینطرع

: 695زیزع

: 695رشع

: یعارلا 695یصع 

: 695صفع

: 695قعقع

: تیزلا 695رکع 

: مطبلا 696کلع 

: 696قیلع

: 696لصنع

: كارالا 696دوع 

: حرقلا 696دوع 

: 696جسوع

: لجحلا 696نیع 

: بنرکلا 696نیع 
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696(غ)

: 696راغ

: 697سیطاغاغ

: 697هیلاغ

: یحرلا 697رابغ 

: 697هریبغ

: 697برغ

: 697يرغ

: کمسلا 697يرغ 

697(ف)

: 697ارشاف

: 697ایناواف

: 697نویسارف

: 698غاشف

: 698هصفصف

: 698رطف

: 698نویلاسارطف

: 698حاقف

: ءاملا 698لفلف 

: 698هجنلف

: 698سومولف

: 698نتانولف

: 699اینولف

: 699سروف
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699(ق)

: بئذلا 699لتاق 

: رامحلا 699ءاثق 

: 699ایصارق

: 699حرق

: 699طرق

: 699عرق

: 699انامورق

: 699سوسق

: ساحنلا 700روشق 

: یسرافلا 700بصق 

: 700هصیصق

: 700نارطق

: 700فطق

700عرعق

: دوهیلا 700رفق 

: 700سیدقلق

: 700راطقلق

: 700تنقلق

: 701یلق

: 701انق

: 701ربانق

: 701هربنق

: 701طیبنق
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: 701لیبنق

: 701لودنق

: قیقد 701نویروطنق 

: 701ذفنق

: 701روشیق

: 702موصیق

702(ك)

: 702يواک

: 702شبک

: 702متک

: 702رثک

: ربغا 702لحک 

: 702رک

: 702ثارک

: 702ینارک

: 702هنسرک

: 703سفرک

: 703رکرک

: 703یکرک

: 703مرک

: اضیب 703همرک 

: ادوس 703همرک 

: 703بنرک

: 703هربزک
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: بلعثلا 703ةربزک 

: 703هنیکشک

: 704يرفک

: 704امک

: 704ةامک

: 704سویرذامک

: 704ریشامک

704(ل)

704هراشا

: 704بالبل

: 704فول

: دعجلا 704فول 

: طبسلا 705فول 

705(م)

: يریبقلا 705ءام 

: 705زعام

: 705اثیمام

: 705هنادوهام

: 705ثورحم

: 705ضیخم

: 705زوحامرم

: 706اینوقحسم

: 706راطسم

: 706شمشم
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: 706امومغم

: 706ایخولم

: 706رهم

706(ن)

: 706نیدران

: 706قبن

: یسربق 706ساحن 

: قرحم 706ساحن 

: 707يدن

: 707کسرن

: 707نورطن

: 707هماعن

: 707هجعن

: 707طفن

: 707مامن

: 707قوشین

707(و)

: 707عدو

: ریمحلا 708درو 

: 708داشدرو

: 708ناشرو

: 708همسو

: 708طاوطو

: 708لعو
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: 708جزیو

708(ه)

: 708نوقیرافوه

708(ي)

: 708جوربی

: 709عوتی

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  864هرابرد 
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يدیرف بط 

باتک تاصخشم 

نیدلادیرف هسانشرس : 
. دمحا رداقلادبع  ححصم  نیدلادیرف ؛  فیلات  / يدیرف بط  روآدیدپ ... :  مان  ناونع و 

.1383 لمکم ، یمالسا و  بط   � یکشزپ خیرات  تاعلاطم  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس  29×22( نوگانوگ ؛ يراذگهرامش  .) 1ج يرهاظ :  تاصخشم 

نرق 14 ات  یمیدق  نوتم  یتنس --  یکشزپ  عوضوم : 
ححصم رداقلادبع ، دمحا ، هدوزفا :  هسانش 

لمکم یمالسا و  بط   � یکشزپ خیرات  تاعلاطم  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
R135/ف4ط2 1390 هرگنک :  يدنب  هدر 

610 ییوید :  يدنب  هدر 
2131005 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نآ ياهیگژیو  يدیرف و  بط  باتک 

هدکـشناد ناگتفایتیبرت  زا  دمحا  رداقلا  دـبع  میکح  موحرم  شـشوک  هب  هک  نیدـلا  دـیرف  میکح  فیلات  يدـیرف  بط  باتک  یلاعتهمـسب 
تاغل گنهرف  ندوزفا  نیودـت و  اب  يدالیم  لاس 1950  رد  هرخالاب  ینیچفورح و  ناشیا  رظن  ریز  هدـش و  حیحـصت  ونهکل  بطلا  تالیمکت 

اب هک  تسا  ناتسودنه  سیونیسراف  ناکـشزپ  راک  زا  يرگید  هنومن  تسا ، هدش  رـشتنم  ناتـسودنه  سردم  رد  باتک ، رد  هتفر  راکب  یبط 
تافیلات دوب  نالیگ  نادمه و  زاریش ، یکشزپ  بتاکم  زا  رجاهم  یناریا  دیتاسا  تامیلعت  اهنآ  شناد  همـشچرس  هک  دوخ  فالـسا  هب  یـسات 

. دنتشونیم تسا  ناملسم  ياهتموکح  نامز  رد  دنه  یناوید  یملع و  نابز  ینعی  یسراف  نابزب  ار  دوخ  یبط 
مهدزای نرق  لوا  همین  هب  طوبرم   ) بیبط هّللا  دـبع  رثا  دـیرف  بط  میتفاین و  باتک  نیا  زا  یناشن  [ 1] بتک ياهتسرهف  هعومجم  رد  هچرگا 

قایس زا  اما  دوبن  قابطنا  لباق  نآ  فلوم  رـضاح و  باتک  اب  [ 2] نیناوخلا هریخذ  باتک  بحاص  يرکهب  نیدلا  دیرف  خیـش  و  يرمق ) يرجه 
. دشاب يرمق  يرجه  نرق 12  رخاوا  ای  نرق 13  لیاوا  هب  طوبرم  دیرف  بط  باتک  فیلات  دسریم  رظنب  شراگن  هوحن  تارابع و 

. تسا هتفاین  يرگید  ناشن  باتک  فلوم  ناونع  هب  نیدلا  دیرف  مان  زج  اعقاو  زین  باتک  ححصم 
. تسا اهنآ  نامرد  مشچ و  ياهیرامیب  هنیمز  رد  نآ  مراهچ  کی  کیدزن  تسا  هدش  نیودت  باب  رد 218  هک  باتک  نیا  تروص  رهب 

3 ص : همدقم ، يدیرف ، بط 
هدافتسا لباق  بکرم  درفم و  ياهوراد  زا  راشرس  ینغ و  رایسب  دوخ  كدنا  مجح  هب  تبـسن  یـسیونهداس  راصتخا و  نیع  رد  رـضاح  باتک 

. تسا یتنس  بط  رب  ینتبم  یسانش  نامرد  رد  یبوخ  رایسب  يامنهار  دوخ  دح  رد  اهیرامیب و  رد 
رد اعبط  تسا و  هدروآ  يراصتخا  ظافلا  اب  ار  وراد  يریگراک  شور  بکرم  انایحا  درفم و  ياهوراد  عاونا  رکذ  اب  يراـمیب  ره  يارب  فلوم 

کیاکی فرصم  نازیم  زین  یسانشيرامیب و  هب  هک  تسین  راظتنا  عونتم ، ياهوراد  یماسا  زا  هدنکآ  لاحنیعرد  مجحمک و  هعومجم  نینچ 
. دشاب هدش  هتخادرپ  اهوراد 

5 ص : همدقم ، يدیرف ، بط 
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همدقم

اک اود  بکرم  وت  وه  اهر  وه  هقافا  یـس  لامعتـسا  یک  اود  درفم  وک  ضیرم  یـسک  بج  هک  یه  قافتا  اک  ابطا  میدق  دـیدج و  رپ  تاب  سا 
هدایز بکرم  اک  نؤاود  مک  روا  یه  یتوه  رتهب  یس  برجم  ریغ  اود  برجم  هک  یه  لوق  اک  سیئرلا  خیش  یه  رضم  هکلب  لوضف  لامعتسا 

هدـیچ و یک  برغم  قرـشم و  وـک  تیقرف  تیل و  وا  یک  ینرک  جـالع  یـس  هیودا  درفم  هک  هی  رـصتخم  یه  رتـهب  یـس  بکرم  یک  نؤاود 
يرج یـس  هغلاب  تمکح  ینپا  یئ  قلطم  میکح  سا  هک  یه  یهی  یهب  رمالا  تقیقح  روا  یهاـیگ - میلـست  رپ  روط  هقفتم  یئاـبطا  هدـیزگرب 

روا تاریثات  بیرغ  بیجع و  وجوج  سیم  نئازخ  رارسارپ  یک  تاناویح  روا  تادامج  زین  سیم  نودوپ  امنـشوخ  یک  تاتابن  ینعی  نویتوب 
یـس یه  لامعتـسا  یک  نؤاود  درفم  راـهظا  رپ  روط  يروپ  اـک  نا  سیه  یئک  ادـیپ  هدـحیلع  هدـحیلع  صاوـخ  لاـعفا و  یک  حرط  حرط 

یه اتکسوه 
ناه یه و  ایآ  رکذ  اک  تابکرم  ناهج  روا  یهایگ  ایاتب  یـس  هیودا  درفم  جالع  اک  ضرم  ره  هک  یه  تیـصوصخ  یهی  سیم  اذـه  باـتک 
یک هیودا  درفم  سیم  نوباتک  یبط  یضعب  رپ  روط  رـشتنم  قرفتم و  هک  سیهن  کش  سیم  سا  یهایگ  ایل  ماک  یـس  نؤاود  راچ  ود  فرص 

میدق یه  یترپ  ینرک  ینادرگ  قرو  یک  نودلج  میخض  یـس  تهب  یئل  یک  یناهتا  هدئاف  یـس  سا  سگیل  یه  دوجوم  رکذ  اک  لامعتـسا 
نوباتک

6 ص : همدقم ، يدیرف ، بط 
سا یهایگ - ایاتب  یس  تادرفم  جالع  اک  ضارما  عوقولا  ریثک  سیم  سج  روا  وه  یهب  رـصتخم  وج  ایآ  سیهن  رظن  هخـسن  اسیا  یئوک  نیم 

حرش و جالع  اک  نیع  ضارما  دوجو  اب  یک  راصتخا  هک  یه  هی  تیـصوصخ  يرـسود  یک  باتک  سا  یه - اتاجوه  رپ  الخ  هی  یـس  باتک 
وه ایگ  ایک  نایب  هتاس  یک  طسب 

حالـصا یک  سا  هک  سیهت  نایطلغ  ردـق  سا  یک  ترابع  روا  الما  سیم  هخـسن  لصا  یه - نیدـلا  دـیرف  مان  اک  فنـصم  یک  باـتک  سا 
هررک نیدوبرتغ  مان  ضعب  یس  هجو  یک  نویطلغ  یک  الما  روا  یهت  سونام  ریغ  روا  میدق  مان  یک  هیودا  رثکا  یئآ - شیپ  تقد  يرب  سیم 

یک نادعب  یک  ینادرگ  قرو  یک  تاغل  یبط  دیدج  میدق و  روا  يرپ  ینرک  یناشفناج  تهب  سیم  حالـصا  روا  قیقحت  یک  نا  یهت  یئگ 
یـس هخـسن  سا  ابطا  ماع  هکات  یه  یئگ  یک  قحلم  سیم  باتک  رخآ  حیرـشت  عم  تسرهف  یک  نوظفل  میدـق  روا  سون  امان  يوه  حالـصا 

سیکسرک هدافتسا 
یه مسقنم  رپ  باوبا  باتک 218  هی 

1 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

[ دشاب یمرگ  زا  هک  رس  درد  جالع  رد   ] لوا باب -

ةراشا

- دشاب یمرگ  زا  هک  رس  درد  جالع  رد  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

خرس لگ 

ادامض ابرش و  وا  نغور  ادامض و  ابرش و  نآ  هراصع  و  ندرک - دامض  بارـش  اب  وا  خوبطم  کشخ  ندرک و  دامـض  ندیئوب  تسا  عفان  هزات 
- بالگ نینچمه  و 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 221 

http://www.ghaemiyeh.com


يدهم هفوکش 

بالگب نوجعم  نآ  هفوکش  زین  ندیئوب و  هکرس  اب  نآ  هفوکش  ادامض و  دنت  هکرس  اب  نآ  نغور  ادامض و  لگ  نغور  هک و  رـسب  قوحـسم 
- تسا رس  درد  عفاد  ندرک  دامض 

شاخشخ

نغور اب  شاخشخ  نغور  ندرک و  دامض  بالگ  اب  ندروخ و  هکرس  اب  نآ  کشخ  هفوکـش  تسا و  رـس  درد  عفان  ندیئوب  نآ  هزات  هفوکش 
تسا راح  رس  درد  عفاد  ندرک  پیل  ندیشون و  نآ  نغور  ندرک و  دامض  ندیئوب و  شاخشخ  نغور  ندرک و  دامض  لگ 

ودک بآ 

تسا عفاد  دشاب  باتفآ  یمرگ  زا  هک  يرس  درد  اصوصخ  ندیلام  یناشیپ  رب  لگ  نغور  اب  ندرک  پیل  ندیشون و  دنرگیم  هدرک  نایرب  هک 

هفرخ گاس 

تسمرگ رس  درد  عفاد  هقیقش  ود  ره  رب  ندرک  پیلوج  قیوسب  نآ  هدیپس 

دیراورم

، تسا رس  درد  عفاد  نتخادنا  ینیب  رد  هدرک  لح 

يرفک

، تسمرگ رس  درد  عفاد  ندیناکچ  ینیب  رد  وا  نغور 

يدنب رد  شوپ 

تسا رس  درد  عفاد  یناشیپ  رب  ندرک  الط  لگ  نغورب  هکرس  اب 

جوربی

تسا رس  درد  عفاد  ندرک  پیل  هکرس  اب  وا  هدیبوک  خیب 
2 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

اریبغ

تسا رس  درد  عفاد  ندرک  پیل  بالگ  اب  وا  باعل 

کلهلا لیلکا 

تسمرگ رس  درد  عفاد  ۀخیپ  هکرس  اب 
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اثیمام

زین ندرک  دامض  هکرس  اب 

برغ

- زینابرش مهرد  ود  ادامض و  وا  قرو  هراصع 

طولب تفج 

- تسا رس  درد  عفاد  ادامض  بالگ  اب 

جاس

- ادامض درس  بآ  هب  ای  بالگ  اب  هدرک  قحس  وا  بوچ 

ینومک

ادامض وا  هراصع 

هشفنب نغور 

- تسا رس  درد  عفاد  رینپ  رد  ندرک  روطق 

رشق

ندروخ لاقثم  فصن  هشفنب  خیب 

تورزنا

- تسا رس  درد  عفاد  هقیقش  یناشیپ و  رب  ندرک  پیل  نزومه  لدنص  اب 

ولاتفش

ندرک دامض  لگ  نغور  اب  وا  هفوگش 

هشفنب

تسا و رـس  درد  عفاد  ندرک  دامـض  ندیـشک و  ینیب  رد  ندـیئوب و  وا  نغور  ندیـشون و  وا  بارـش  ندرک و  دامـض  ندیـشون و  ندـیئوب و 
تسا رس  درد  عفاد  نتخیر  رس  رب  جنوباب  اب  وا  خوبطم 

روفاک
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تسا رس  درد  عفاد  ینیب  رد  ندرک  طوحس  وج  ود  ردقب  وهاک  بآ  اب  ندرک و  دامض  بالگ  اب  لدنص  و 

رفولین

ندرک دامض  هکرس  اب  وا  هفوکش  ندیشک و  ینیب  رد  ندیئوب و  وا  نهد  نتخیر و  رس  رب  بآ  رد  وا  لگ  هدنشوج  ندرک و  دامـض  ندیئوب و 
- تسا رس  درد  عفاد  ندیشون  وا  رطقم  بآ  و 

دیفس لدنص 

- تسا رس  درد  عفاد  هبج  رب  ندرک  دامض  تورزنا  زج  کی  اب  لدنص  زج  ود  ندرک و  دامض  ندیشون و  كدنا  هکرس  بالگ و  اب  خرس  و 

روگنا گرب 

- تسا رس  درد  عفاد  ندرک  لامعتسا  ادامض  ابرش و  ابکرم و  ای  ادرفم و  نآ  هراصع  وا و  ياهشیر  و  - 

ینیچ هاش 

- تسا رس  درد  عفاد  یناشیپ  هقیقش و  ود  ره  رب  ندرک  دامض  ینیب و  نوردنا  ندیلام  هکرس  بالگ و  اب  رضخا  سم  رب  وا  هدیئاس 

لوغبسا

تسا رس  درد  عفاد  عج  نکسم و  یئاهتبرش  اب  ندروخ  ندرک و  دامض  بالگ  هکرس و  اب 

کشخ زینشک 

تسا رس  درد  عفاد  ندروخ  هدرک  فوفص  رکش  نآ  لثمب  مرد  هس 

زبس زینشگ ،

- تسا رس  درد  عفاد  رس  رب  ندرک  پیل  نآ  هراصع 

دیب

دامض وا  یئاهگرب  هراصع 
3 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا رس  درد  عفاد  ندرک  دامض  ندیئوب و  ابرش و  وا  رطقم  بآ  ندیشون و  ندرک و 

بلحط

- تسا رس  درد  عفاد  ادامض  نآ  هراصع  يارلا  یصع  برجم  تسا  رس  درد  عفان  هقیقش  ود  ره  یناشیپ و  رب  ندرک  دامض  دنت  هکرس  اب 
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اریتک

- تسا رس  درد  عفاد  ندرک  دامض  ندروخ و 

یثنخ

- تسا رس  درد  عفاد  ندرک  دامض  هکرس  اب 

سورخ جات 

- تسا رس  درد  عفاد  لگ  نغورب  طولخم  ادامض و  هکرس  اب  وا  هراصع 

رورعز

برجم ادامض  هدرک  ریمخ  بالگ  اب  وا  قوقدم  یئاهناد  اصوصخ  تسا  رس  درد  عفاد  یناشیپ  رب  هقیقش و  ود  ره  رب  ندرک  دامض  بالگ  اب 
- تسا

اثیمام

- تسا درد  عفاد  هقیقش  ود  ره  رب  ندرک  الط  هکرس  اب 

گنتراب

تسا درد  عفاد  ندرک  الط  لگ  نغور  اب  وا  هراصع 

هب

تسا رس  درد  عفاد  ندرک  دامض  ندروخ و  ندیئوب و  وا  هفوکش  ندرک و  دامض  هبج  رب  لگ  نغور  هکرس و  اب  وا  باعل 

ومیل

- تسا رس  درد  عفاد  ابرش  وا  تبرش  وا و  هراصع 

يدنه رمت 

- تسا رس  درد  عفاد  ابرش  نآ  عیقن 

هجنوچ گاس 

تسا رس  درد  عفاد  ندروخ  تیزب  ای  ماداب  نغور  اب  بیط  قولسم - نآ  مرج  ندرک و  دامض  نآ  هراصع 

يدس
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- تسا درد  عفاد  رس  رب  ندرک  دامض  روفاک  هکرس و  اب 

فاطخ

تسا درد  عفاد  خوفای  رب  ندرک  دامض  وا  نوخ 

القاب

- تسا درد  عفاد  ندیئوب  وا  هفوگش 

شوگرخ

- تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  وا  نوخ  يرب 

دیدحلا ثبخ 

- تسا درد  عفاد  خوفای  رب  ندرک  الط  بالگ  هکرس و  اب 

حافل

- تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  وا  خیب  وا و  هفوگش  ندیئوب 

ریمخ

- تسا رس  درد  عفاد  ادامض  بالگ  لگ و  نغور  هکرس و  اب  ندرک  ریمخ 

نویفا

برجم و تسیئالط  لگ  نغور  اب  سآ  نغورب  سدع  ردـقب  تسا و  درد  عفاد  یناشیپ  هقیقـش و  ود  ره  رب  ندرک  الط  هکرـس  اب  دوخن  ردـق 
دشاب تومب  يدوم  هک  يرس  درد  زا  تسا  افش  نیا 

4 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
- تسا درد  عفاد  لومح  دوخن  ردق  تسا و  نینچ  وا  لمع  دوش  هدروخ  رگا  تسا و  روآباوخ  و 

ربص

تسا رس  درد  عفاد  ندرک  دامض  لگ  نغور  هکرس و  اب 

مدنگ هتساشن 

تسا درد  عفاد  هیصاخلاب  ندرک  دامض  لگ  نغور  هکرس و  اب 

هیراجلا نبل 
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- زین هشفنب  نغورب  تسا و  درد  عفاد  ندیناکچ  ینیب  رد  اهنز  ریش  ینعی 

وهاک

رد روفاک  اب  وا  هراصع  زین و  ندروخ  تسا و  رـس  درد  عفاد  زین  وا  مخت  هقیقـش و  ود  ره  رب  خوفای و  یناـشیپ و  رب  ندرک  دامـض  وا  هراـصع 
عفاد درد  فلاخم  مشچ  رد  ندیشک  فاص  لسع  اب  بهذ  یئایمیلقا  همرس و  تسا - درد  عفاد  زین  ندروخ  هتخپ  هکرـس  اب  ندیناکچ و  ینیب 

- تسا درد 

اراخب ولآ 

- تسا رس  درد  عفاد  ندیشون  وا  حیقن  ندروخ و 

مرک

- دشابن پت  رگا  تسا  درد  عفاد  ندروخ  هلاسوگ  تشوگ  اب  ندرک و  دامض  ندیشون و  وا  گرب 

بانع

- تسا رس  درد  عفاد  ندرک  دامض  بالگ  اب  وا  حیقن 

جمارهب

- تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  ندیئوب و 

همامش

- تسا درد  عفاد  رس  رب  ندرک  دامض  وا  هراصع  ندرک و  وب 

شرت رانا 

- تسا درد  عفاد  رکش  اب  وا  هراصع 

لگ نغور 

- تسا درد  عفاد  رس  مامت  ندیلام 

هضیب

- تسا درد  عفاد  ندروخ  نانب  هتشان  تشرب  مین  ار  رامخ  بحاص 

سدع

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 227 

http://www.ghaemiyeh.com


- تسا درد  عفاد  ندروخ  زینشک  گاس  ردنقچ و  ماداب و  نغور  اب 

نالوخ

تسا عفان  ندرک  دامض  هبج  رب  بالگ  اب 

هب

- تسا عفاد  اتصاخ  دشاب  هدعم  تکرش  اب  درد  رگا  ندروخ 

نومک

- تسا رس  درد  عفاد  ماعط  دعب  ای  ماعط و  لبق  ندروخ 

هب نغور 

- تسا درد  عفاد  رس  هدعم و  رب  ندیلام 

لین

. تسمرگ رس  درد  عفاد  ندرک  دامض  یناشیپ  رب  وا  هراصع 
5 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

دشاب يدرس  زا  هک  يرس  درد  جالع  رد  مود  باب -

ةراشا

-

اسریا

اب هدرک  نیریش  وا  لصا  خیبط  زورنابش و  هس  اطوعس  وا  قرو  هراصع  وا  دامض  لگ  نغور  هکرس و  اب  وا  خیب  تسین  وج  امسآ  نسوس  نآ  و 
- تسا درس  رس  درد  عفاد  اتصاخ  زین  هکرس  اب  ندرک و  دامض  ندرک و  روخب  وا  خیب  رکش و 

هیلاغ

- تسدرد عفاد  ندرک  دامض  امش و 

نوتیز

تسا درد  عفاد  ندرک  هضمضم  هتخپ  بآ  هب  وا  یئاهخاش  فارطا  وا و  گرب 
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هخیلس

- تسا درد  عفاد  ندیئوب  هتسب  ناتک  هقرخ  رد  هدرک  قوقدم  سدنک  لیبجنز و  لفلف و  اب 

یماش بونرخ 

- تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  نیدران  نغورب  نوجعم 

ربص

تسا درد  عفاد  ندروخ  ندرک و  دامض  لگ  نغورب  هکرس و  اب 

ناریمام

- تسا نمزم  رس  درد  عفان  هقیقش  ود  ره  خوفای و  یناشیپ و  رب  ندرک  دامض  ناراب  بآ  هب  نوجعم  نزو  مه  ربص  اب  مهرد  هس 

نویفرف

- تسا درد  عفاد  اطوعس  ماداب  نغور  اب  خرس  راهچ  ات  خرس  کی  زا 

ربنع

- تسا درد  عفاد  ماداب  نغور  اب  خرس  راهچ  ات  خرس  کی  زا  وا  طوعس  ندیئاخ و  ندرک و  دامض  ندیشون و  ندیئوب و 

رگا

- تسا رس  درد  عفاد  ندروخ  بش  زور  تسیب  لسعلا  ءام  اب  مهرد  ود  زور  ره  ندیشک و  ینیب  رد  ندرک و  دامض  ندرک و  روخب 

سگرن

زا دشاب  هدش  ادیپ  هک  تسا - رـس  درد  عفان  ندـیئوب  ندرک و  الط  وا  نغور  ندرک و  دامـض  وا  ضایب  ندرک و  طوعـس  ندـیئوب و  وا  نغور 
نغور هقرتحم  یئادوس 

نیدران

تسا رس  درد  عفان  ندروخ  نارفعز و  اب  ندیشک  ینیب  رد  زین  تسا و  درس  رس  درد  عفاد  ینیب  رد  ندرک  الط  ندیئوب و 

هدومحم

ندرک دامض  لگ  نغور  هکرس و  اب 
6 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

- تسا رس  درد  عفاد  هصاخلااب  هزات  تیز  نغورب 
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تشگنجنپ خیب 

- تسا درد  عفاد  وا  قرو  هراصع  ندرک و  دامض  وا  مخت 

مامن

- تسا درس  رس  درد  عفاد  هقیقش  ود  ره  یناشیپ و  رب  ندرک  دامض  ندیشون و  ندیئوب و  ندرک  دامض  لگ  نغور  هکرس و  اب  وا  هراصع 

عانعن

- تسا رس  درد  عفاد  خوفای  هقیقش و  ود  ره  یناشیپ و  رب  ندرک  پیل  وا  هراصع 

شوجنزرم

رـس درد  عفاد  ندرک  طوعـس  کشمجنرف  بآ  هب  هشام  کی  ات  هبح  کی  نزو  زا  وا  نغور  نینچمه  ندرک و  دامـض  ندیـشون و  ندـیئوب و 
- تسا

تخرد دازآ 

تسا رس  درد  عفاد  هیصاخلاب  ندرک  وب  وا  هفوگش 

نیرسن

تسا رس  درد  عفاد  زین  وا  یئاهگر  نغور  ندرک و  دامض  ندرک و  وب  وا  هفوگش 

جنیبکس

- تسا رس  درد  عفاد  زین  ندرک  دامض  قیوس  اب  ندرک و  دامض  ندروخ و 

بادس

- تسا رس  درد  عفاد  ندرک  دامض  شوگ و  رد  نتشاذگ  هکرس و  لگ و  نغورب  وا  هراصع  زین  ندرک و  دامض  قیوس  اب  وا  هراصع 

ینیچ دنوار 

تسا رس  درد  عفاد  نهد  رد  ندیئاخ  ندرک و  دامض  ندروخ و 

یقوقدنح

رـس درد  عفاد  زین  وا  هفوگـش  نغور  ندرک و  الط  ندرک و  دامـض  ندیئوب و  وا  مخت  نغور  تسا و  رـس  درد  عفاد  ندرک  دامـض  ندـیئوب و 
- تسا
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نارطق

- تسا رس  درد  عفاد  هقیقش  ود  ره  خوفای و  یناشیپ و  رب  ندرک  دامض 

فرح

- برجم تسا  رس  درد  عفاد  لفنرق  بآ  هب  ای  مرگ و  بآ  هب  انوجعم  یگطصم  وج و  درآب  ندرک  دامض  ندروخ و  ندرک و  وب 

رداشون

تسا درد  عفاد  هیصاخلاب  ندیئوب  ندرک و  دامض 

رتسدیب دنج 

عفاد ندیشون  لسعلا  ءام  اب  ندرک و  دامض  ندرک و  روخب  ندرک و  وب  هنهک  تیز  نغور  اب  وا  نغور  نینچ  مه  ندرک و  سوطع  ندروخ و 
- برجم تسا  رس  درد 

جنوباب

تسا درد  عفاد  امش  الوطن و  و  تسا - هدیسر  هبرجت  هب  تسا و  وضع  شخبتیوق  ادامض  ابرش و 
7 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ناجنلوخ

تسا رس  درد  عفاد  ندرک  دامض  ندروخ و 

مامن رم و 

و

قشا

- تسا درد  عفاد  هیصاخلاب  هکرس  اب  ای  ادامض و  هنهک  بارش  اب  ای  وا  طوعس  ماداب  نغور  اب  ای  ادامض و  هکرس  اب  نوجعم  ادرفم  ابکرم و 

انق

- تسا درد  عفاد  ادامض  ابرش و 

قدنب

تسا درد  عفاد  ندروخ  ندرک و  دامض  ماداب و  نغور  اب  هناد  کی  زا و  ندرک  طوعس  اهئیر  ینعی  يدنه 
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شوسف

- تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  نورطن  دهش و  اب  ندرک و  طوعس  اسریا  نغور  اب  وا  هراصع 

رامحلا هصق 

ای ینیب  رد  دنمدب  رابغ و  لثم  دنشاب  هدرک  قحس  هک  نورطن  میرم و  روخب  اب  وا  هراصع  ای  ندرک  دامـض  ود  ره  ای  گرب  ای  وا و  رمث  هراصع 
رد ماداب  نغور  اب  وا  خیب  هراصع  ادامض و  ابرش و  وا  خیب  تسا و  نمزم  رس  درد  عفاد  اهلک  ینیبرهاظ  ینیب و  نطاب  ندرک  خطل  هیراج  نبلاب 

هیصاخلاب تسا  درد  عفاد  زین  ندرک  دامض  هکرس  اب  تسا و  درد  عفاد  ندیشک  ینیب 

نورطن

- تسا درس  رس  درد  عفان  ندرک  دامض  نآ  هراصع 

زب هرهز 

- تسا درد  عفان  ادامض 

راغ

- دنکیم درد  عفر  هیصاخلاب  بارش  اب  ای  دوش  هدروخ  دهش  اب  هاگره  تسا و  درد  عفاد  ندرک  دامض  ندرک و  وب  ندیشون و  وا  نغور 

خلت ماداب 

تسا درد  عفاد  ندیشک  ینیب  رد  نآ  نهد  ندومن و  طوعس  ندرک و  دامض  ندیشون و  لگ  نغور  اب  ندرک و  دامض  هکرس  اب 

ناسنالا رعش 

ندرک و قحس  ردنک  مهرد  فصن  ربص و  مرد  کی  اب  مرد  هس  نزو  نآ  هتخوس  ندرک و  دامض  هکرـس  اب  نآ  رتسکاخ  ندرک و  وب  وا  دود 
برجم تسا  درس  رس  درد  عفاد  ندرک  دامض  رس  رب  لفنرق  بآ  هب  ای  ندومن  نوجعم 

امامح

تسا درد  عفاد  ندرک  وب  ندیشون و  ندرک و  دامض 

یئایموم

تسا درد  عفاد  قبنز  نغورب  ای  ندیشک  ینیب  رد  ماداب  نغورب  ای  شوجنزرم  بآ  اب  نآ  هبح  کی 
8 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

سعب
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روخب تسا - درد  عفاد  ندومن  رایتخا  مامح  حبـص  بش و  ندرک  باوخ  نآ و  هب  رـس  ندرک  الط  لفنرق و  ءام  اب  طولخم  انح  اب  نآ  هراـشن 
تسا درد  عفاد  ماداب  نغور  نزومه  اب  ندیشک  ینیب  رد  ندروخ و  ندومن و  روخب  ندرک و  وب  میرم 

هیوبجنرداب

- تسا درد  عفاد  ندیشون  نآ  رطقم  بآ  زا  ندروخ و 

اینامی هلقب 

- تسا درد  عفاد  نآ  هراصعب  ادامض  اقولسم و 

هبابک

- تسا دنه  یئامکح  هیلع  قفتم  بارش  اب  ای  ربص و  اب  ای  تسا و  رس  درد  عفاد  هقیقش  ود  ره  رب  یناشیپ و  خوفای و  رب  بالگ  اب  ندرک  پیل 

اوبزوج

- تسا درد  عفاد  ماداب  نغور  اب  ندرک  طوعس  ندروخ و  - 

کلملا لیلکا 

عفاد مرگءامرگ  ندرک  پیل  جـتخفیم  اب  ندرک و  لوطن  مامح  رد  نآ  خـیبط  زین و  نآ  هراصع  ندرک و  دامـض  لگ  نغور  دـنت و  هکرـس  اب 
- تسا درد 

لمرح

- تسا رس  درد  عفاد  ندومن  پیل 

لفلف

تسا درس  رس  درد  عفاد  ندومرف  طوعس  ماداب  نغور  اب  وا  هبح  کی  ندرک و  دامض 

ینیچراد

ای دوش  دمآ  هسطعب  بیرق  هک  دنیوبهب  هتسب  ناتک  هتل  رد  هدیبوک و  کیراب  زین  ندیـشک  ینیب  رد  ماداب  نغور  اب  نآ  هبح  کی  ندرک و  پیل 
- تسا رس  درد  عفاد  اطوعس  ابرش و  اقوشن و  ادامض و  امش و  نارفعز  تسا - درس  رس  درد  عفاد  ادامض  ابرش و  امش و  هدیبوک  نارفعز  اب 

عبضلا ةرارم 

تسا درد  عفاد  زور  نابش  هس  ندرک  طوعس  ماداب  نغور  اب 

قایرت
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- برجم تسا  رس  درد  عفان  ادامض  ابرش و  هنهک  بارش  اب 

یلباک جلیله 

تسا درد  عفاد  ابرش 

تبش

: تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  نآ  خیبط  ای  هتراصع  امش  ابرش و  هتابن و  الکا 

ینمرا حیش 

تسا درد  عفاد  امش  هتسب  ناتک  هتل  رد  هدومن  قحس  کشخ  الوطن و  مامح  رد  امش و  ادامض  ابرش و  نآ  خیبط 

زینوش

دامض
9 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ندرک دامـض  ندوـمن و  طوعـس  هیراـج  نبلب  تسا و  درد  عـفاد  برجم  ندرک  ـالط  خوفاـی  رب  ینیب و  رد  ندرک  روـطق  وا  نـغور  ندرک و 
- تسا برجم  زین  هبترم  هس  ود  رورذ  يریخ و  نغورب 

ریشواج

تسا درد  عفاد  ادامض  ابرش و 

نذال

- تسا درد  عفاد  سآ  نغور  رد  اروخب  ادامض و  امش و 

قروب

- تسا درس  درد  عفاد  هیصاخلاب  ادامض 

لیبجنز

ماداب نغور  اب  هبح  کی  نزو  ندرک  طوعـس  ندروخ و  دهـش  اب  ابرم  ابرـش و  برجم و  هیـصاخلاب و  تسا  درد  عفاد  ادامـض  يریخ  نغورب 
- هیصاخلاب تسا  هنهک  درس  رس  درد  عفاد  ندرک  لوطن  مامح  رد  هکرس  اب  ادامض و  ابرش و  هیطخ  تسا  درد  عفاد  هیصاخلاب 

رخذا

- تسا درد  عفاد  ندیلام  رس  رب  تیز  نغور  اب  ندرک و  دامض  ندیئوب و  وا  حاقف 
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ناسلب

ندرک روطق  ندرک و  دامض  اسبای  وا  ابطر  ناسلب  گرب  اطوعس و  ادامض و  امش و  ناسلب  نغور  ندرک و  دامض  ندروخ و  ندیئوب و  وا  هناد 
- تسا درد  عفاد  هرطق  هس  ینیب  رد  وا  هراصع 

لظنح

- تسا درد  عفاد  هیصاخلاب  ندرک  طوعس  ماداب  نغور  اب  هبح  کی  نزو  ادامض  ابرش و  وا  محش 

جرطیش

- تسا درد  عفاد  ندرک  دامض 

طسق

- تسا درد  عفاد  ندرک  طوعس  ماداب  نغور  اب  وا  هبح  کی  ندرک و  روخب  ندرک و  دامض 

تیتلح

- تسا درد  عفاد  ماداب  نغور  اب  وا  هبح  کی  نزو  ندیشک  ینیب  رد  ندیلام و  رس  رب  وا  دامض  ابرش و 

بنرا

- تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  ردنک  مدنگ و  درآ  بادس و  بآ  اب  خوبطم  وا  هرهز  ندروخ و  هدرک  نایرب  وا  تشوگ 

بنرک

. تسا درد  عفاد  اطوعس  وا  هراصع  اقولسم و  وا  ندروخ 

نایظ

- هصاخلاب تسا  درد  عفاد  رت  ای  دشاب  کشخ  وا  هفوگش  وا و  قرو  مشب  دننک  تموادم  هک  یتقو  تسا  یلبج  نیمسای  نآ  و 

رونسلا يرخ 

10 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
- تسا درد  عفاد  مامح  رد  ادامض  لفنرق  بآ  هب  نوجعم  وا  رتسکاخ  قرحم  حولمم 

فاطخ

تسا درد  عفاد  خوفای  رب  ندرک  دامض  وا  رتسکاخ 
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ریارم

- هیلع قفتم  تسا  درد  عفاد  شوجنزرم  بآ  هب  ندرک  طوعس  دشاب  هک  مادک  ره  زا 

دیفس نسوس 

- تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  ندرک و  وب  وا  هفوگش  لگ و  نغور  هکرس و  اب  ندرک  دامض  وا  خیب 

نوسینا

دنه یئامکح  برجم  تسا  درد  عفاد  ندرک  قوشن  و  ندرک - دامض  ندرک و  روخب  ندروخ و  ندرک و  وب 

نیمسای

هکرـس رد  دـشاب  هداد  شوج  هک  وا  هدـیبوک  گرب  ندرک و  الط  ندرک و  قوشن  وا  نغور  وا و  گرب  اب  هفوگـش  ندرک  دامـض  ندرک و  وب 
- تسا رس  درد  عفاد  ادامض 

لفنرق

- برجم تسا  درد  عفاد  رس  مدقم  رب  ادامض  ندروخ و  ندرک و  وب 

هاوخنان

- برجم تسا  درد  عفاد  هیصاخلاب  ندرک  دامض  ندروخ و  ندرک و  وب 

جنران

. برجم تسا  درد  عفاد  هصاخلا  اب  ندرک  دامض  وا  محش  نینچمه  ابرش و  رکش  اب  وا  خیب  تسوپ 

دابز

هیصاخلاب تسا  درد  عفاد  ناب  نغورب  الط  امش و 

ردنک

- تسا درد  عفاد  ماداب  نغور  اب  هبح  کی  وزا  ندرک  طوعس 

فساجنرب

- تسا درد  عفاد  مرگامرگ  مامح  رد  ندرک  لوطن  وا و  هراصع  ندرک  الط 

لدرخ
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اب وا  هبح  کی  نزو  زین  مامح و  رد  ندرک  دامـض  رتوبک  لاچنپ  برجم و  تسا  درد  عفاد  مامح  رد  لفنرق  بآ  هب  وا  قوقدـم  ندرک  دامض 
- ندرک طوعس  ماداب  نغور 

قلس

ای

قولسم

برجم تسا  درد  عفاد  هیصاخلاب  ندروخ 

مامح

زین ریجرجلا  رزب  اب  ندرک و  دامض  وج  درآ  اب  وا  قرز 

هیناواف

تسا درد  عفاد  ندرک  طوعس  ماداب  نغورب  وا  هبح  کی 
11 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

هیصاخلاب

لودنق

تسا رس  درد  عفاد  ندرک  طوعس  وا  هفوگش  نغور  ندرک و  دامض  ندرک و  مش  وا  هفوگش 

دابنرز

تسا درد  عفاد  مدق  لفسا  رد  ندرک  الط  لفنرق  بآ  هب  وا  نوجعم  ندرک و  طوعس  ماداب  نغور  اب  وا  هبح  کی  نزو 

جرتا

تسا درد  عفاد  ادامض  هدیبوک  وا  مخت  ادامض و  اطوعس و  امش و  وا  نهد 

ریبک هلقاق 

- هیصاخلاب تسا  درد  عفاد  ندرک  خوفن  ابرش و  امش و 

رملا زوللا 

تسا درد  عفاد  هیصاخلاب  لفنرق  بآ  هب  ندرک  دامض  نآ  نغور  رس و  رب  ندرک  دامض  ندرک و  قوشن  ندرک و  طوعس 

سآ
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هطقس ای  هبرض  زا  دشاب  هدش  ادیپ  هک  تسا  درد  عفاد  بادس  رم و  اب  وا  هدیبوک  گرب 

بالبل

- تسا درد  عفاد  لفنرق  بآ  هب  وا  کشخ  ای  ندرک  دامض  وا  هراصع 

مدنگ هلاخن 

- تسا درد  عفاد  مامح  رد  ندرک  دامض  هکرس  اب 

مسمس

- تسا درد  عفاد  هنهک  بارش  اب  دشاب  هتخپ  هکیتقو  مامح  رد  رس  رب  ندرک  الط  وا  تابن 

کشمجنا

تسا درد  عفاد  هقیقش  ود  ره  یناشیپ و  خوفای و  رب  ندرک  دامض  سفرک  بآ  هب  وا  قوحسم  مخت  ندروخ و  ندرک و  وب  ندرک و  دامض  - 

جرحدم دنوارز 

- تسا رس  درد  عفاد  زین  ادامض  ابرش و 

يرب مرک 

رس درد  عفاد  ندرک  دامض  زین  شوجنزرم و  يرط و  مامن  هراصع  ندرک  طوعس  ندرک و  دامض  لسع  هکرس و  اب  وا  خاش  گرب و  رتسکاخ 
تسا

نابلا نهد 

- تسا درد  عفاد  ندیلام 

لولحم قلط 

- تسا رس  درد  عفاد  مامح  رد  ندرک  دامض  هنایزار  بآ  اب 

زوالا محش 

رس درد  عفاد  ندرک  الط  جنیبکس  تسا  رس  درد  عفاد  هیصاخلاب  ندروخ  ندرک و  دامض 
12 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

- تسا
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رفص قورع 

- تسا رس  درد  عفاد  ندرک  دامض  کمن  بآ  هب  رس  لسغ  دعب  مامح  رد  تیز  لگ و  نغورب  نوجعم 

سدع

- تسا رس  درد  عفاد  ندرک  دامض 

سبایلا درولا 

- تسا درد  عفاد  خوبطم  قیتع  بارش  اب  مامح  رد  ندرک  دامض 

نوقیراغ

- تسا درد  عفاد  ادامض  ابرش و 

ورس

- تسا درد  عفاد  لسع  اب  ندرک  دامض  نآ  زوج 

بیطلا لبنس 

- تسا درد  عفاد  ادامض  ابرش و 

مرفسهاش

- تسا درد  عفاد  ادامض  امش و  - 

رفصلا يریخ 

- تسا درد  عفاد  وا  هفوگش  نینچمه  ندیلام و  رس  رب  ندرک و  قوشن  ندرک و  دامض  ندرک و  وب  وا  نغور 

قشا

- تسا درس  رس  درد  عفاد  ابرش  هنهک  بارش  اب  وزا  مهرد  کی  نزو 

قرحملا فدص 

مامح رد  ندرک  دامض  هنهک  بارش  اب 

جنیتار

- تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  ندرک و  روخب 
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دوهیلا رفق 

- تسا درد  عفاد  ندرک  روخب  ندروخ و  ندرک و  وب 

کمار

تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  هنهک  بارشب 

نومیتفا

- تسا درد  عفاد  ندرک  الط  ندروخ و  ادوس  هرم  زا  دشاب  هدش  ادیپ  هک  يرس  درد 

مطبلا کلع 

- تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  ندروخ و 

ناجنروس

تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  ندروخ و  ندرک و  وب 

مامحلا یعر 

- تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  تیز  نغور  اب 

یلکلا بح 

- تسا درد  عفاد  ندروخ  ندرک و  دامض  مهرد  ود  وا  گرب  ندرک و  دامض  هنهک  بارش  اب 

ناحیرلا رذب 

تسا درد  عفاد  ندرک  الط  ندرک و  قوشن  ینیب و  رد  ندرک  روطق  وا  نغور 

ثارک

تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  ندرک و  طوعس  ردنک  هکرس و  اب  وا  هراصع 
13 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

سوردنس

- تسا درد  عفاد  هیصاخلاب  ندرک  روخب  ندرک و  دامض  ندروخ و 

جاو
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جاو

تسا درد  عفاد  لیوط  نامز  نابز  تحت  دراد  هاگن  بآ و  هب  دشاب  هدرک  ریمخ  ناجنروس و  اب  دوش  هدرک  طولخم  هاگره  وا  هتخوس 

یگطصم

- تسا درد  عفاد  زین  اخضم  ندروخ و  ندرک و  دامض  قبنز  نغورب 

کیدلا ةرارم 

- تسا درد  عفاد  هصاخلا  اب  ندرک  طوعس 

نیدرانلا نهد 

تسا درد  عفاد  ندروخ  ندرک و  قوشن  ندیلام و  رس  رب 

انح

تسا درد  عفاد  مامح  رد  ندرک  دامض  هکرس و  اب  ندرک  نوجعم 

شمشم

- برجم تسا  درد  عفاد  هیصاخلاب  ینیب  رد  ندرک  روطق  ندرک و  قوشن  وا  نغور  ندرک و  دامض  وزا  خلت  هناد 

طولب

تسا درد  عفاد  مامح  رد  ار  رس  ندرک  دامض  وا  بوچ  رتسکاخ 

سرواجلا حلملا و 

تسا درد  عفاد  ار  رس  دننک  دامک  دندنبهب و  ناتک  هقرخ  رد  شتآ و  رب  دننکب  مرگ  هاگره 

ربنشرایخ

تسا درد  عفاد  ادامض  ابرش و  - 

نیتنسفا

تسا درد  عفاد  ادامض  هنهک  بارش  اب  خوبطم 

انامورق

- ادامض ابرش و  تسا  درد  نکسم 
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ورم

- تسا درد  عفاد  وا  مخت  نینچمه  ندرک و  دامض  وا  رت  کشخ و  یئاهخاش 

ناسنالا لوب 

- هصاخلا اب  اود  نآ  لعف  تسا  يوق  اود  اب  دوش  طولخم  هاگره 

رطق

- تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  وا  هبح 

موث

- تسا درد  عفاد  ندروخ 

سودوخوطسا

- تسا درد  عفاد  ادامض  ابرش و 

لجف

- تسا درد  عفاد  ادامض  ابرش و  وا  مخت 

جلما ریش 

تسا درد  عفاد  ادامض  ابرش و 

کسم

- تسا درد  عفاد  هیصاخلاب  هنهک  بارش  اب  ادامض 

رضخا نانشا 

- تسا درد  عفاد  ندرک  دامض 

یکمانس

- تسا رس  درد  عفاد  ادامض  ابرش و 

نسار

- تسا درد  عفاد  ادامض  ابرش و 
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یناحیر بارش 

- تسا درد  عفاد  ندروخ  وزا  قیتع 

دلخ

. تسا درد  عفاد  دننک  دامض  هتخاس  طولخم  تیز  نغور  اب  هتخوس  ار  وا  رس  هاگره 
14 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

باتفآ یمرگ  زا  دوش  ثداح  هک  عادص  جالع  رد  مویس  باب 

مسمس

تسا درد  عفاد  ادامض  لگ  نغور  اب  وا  گرب  هراصع 

هینامی هلقب 

- تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  وا  گرب  هراصع  ندرک و  وب  وا  هفوگش  عرق  تسا - درد  عفاد  ادامض  لگ  نغور  اب  نآ  هراصع 

رابردنا

- برجم هیصاخلاب  تسا  درد  عفاد  ندرک  دامض  ندرک و  روطق  وا  مخت  هراصع 

سومولف

- تسا برجم  هیصاخلاب  ندرک  دامض  وا  هراصع 

انوطقرزب

تسا برجم  هصاخلااب  لگ  نغور  بالگ و  اب  ندرک  دامض 

اقمحلا ۀلقب 

تسا برجم  هیصاخلاب  ندرک  دامض  لگ  نغورب  وا  هراصع 

درولا نهد 

برجم تسا  درد  عفاد  هصاخلااب  هکرس  بالگ و  اب  طولخم  اصوصخ  ندرک  دامض  ندرک و  وب 

لجرفس
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وب ندروخ و  وا  هفوگش  نینچمه  تسا و  برجم  هیصاخلاب  ادامض  ابرش و  دشخبیم  عفن  بالگ  رد  دوش  هدرک  جارختسا  هکیتقو  وا  باعل 
هیصاخلاب تسا  درد  عفاد  ندرک  دامض  ندرک و 

اثیمام

برجم تسا  درد  عفاد  ادامض  هکرس  يردق  بالگ و  اب 

انحلا رهز 

- تسا درد  عفاد  ادامض  هکرس  بالگ و  اب 

ولحلا زوللا 

- تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  هکرس  اب  وا  نغور 

ملاعلا یح 

- تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  لگ  نغور  اب  وا  هراصع 

نویروطنق

- تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  هکرس  اب  وا  قوقدم  هراصع 

لفوف

- تسا درد  عفاد  ندرک  دامض  قوقدم  ودک  مخت  هب  طولخم 

شاخشخ

- تسا درد  عفاد  ادامض  لگ  نغور  هکرس و  اب  وا  قوحسم  تسوپ 

ۀیصاخلاب ۀعفانلا  ۀیودألا 

ناجرم

اقیلعت

[3] بشی

ص14 نتم ؛  يدیرف ؛  بط 
- تسا درد  عفاد  اقیل 
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هیحلا رجح 

- هیصاخلاب تسا  درد  عفاد  اقیلعت 

غبصلا هوف 

- تسا درد  عفاد  اقیلعت 

همخر

15 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
تسا درد  عفاد  فلاخم  فرط  رد  ندرک  قیلعت  وا  شوگانب  ناوختسا 

داعر

- تسا درد  نکسم  دنراذگب  عودصم  رس  رب  هدنز  رگا 

جبسلا رجح 

- تسا درد  عفاد  اقیلعت 

بادس

- تسا درد  عفاد 

ۀعّدصملا ۀیودالا  یف  لصف 

بیطلا رافظا 

تسا روآرس  درد  هیصاخلاب  اروخب 

رم

هیصاخلاب ار  احصا  رم  تسا  روآعادص  وا  یئوب 

بنق

تسا روآعادص  وا  ندرک  وب  وا و  ندروخ 

ردنک

تسا روآعادص  هیصاخلاب  وا  ندروخ 
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ربک

- تسا روآرس  درد  وا  ندروخ  رایسب 

يرصملا یطبنلا و  یماشلا و  ثارک 

- تسا روآرس  درد  وا  ندروخ 

لدرخ

تسا روآعادص  ندرک  وب  ندیشون و  ندروخ و 

ناجنرت

- تسا روآدرد  ندروخ  هشیمه 

تبش

- تسا روآدرد  ندروخ  رایسب 

کشمجنرف

- دنک ادیپ  درد  ندروخ 

قیتعلا بنعلا  بارش 

تسا روآعادص  ابرش 

هنسرک

- تسا روآعادص  ابرش  رایسب  وا  قرم  مامح  تسا - روآعادص  ندروخ 

موث

- تسا روآعادص  ندروخ  رایسب 

رم

تسا روآعادص  ندروخ 

لصب
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- تسا روآعادص  ندروخ  رایسب 

رمت

- تسا روآعادص  نآ  زا  رت  کشخ و  ندروخ  رایسب 

نارفعز

- تسا عدصم  دوش  هتخادنا  رایسب  بارش  ای  ماعط  رد  رگا 

ریجرج

- تسا روآعادص  وزا  لاقثم  کی 

يریخ

- تسا عدصم  ار  وا  یئوب  دوش  هدرک  راثکا  رگا 

ولحلا توتلا 

تسا عدصم  ارفصلا و  لیحتسم  دوش  هدروخ  رایسب  هک 

جسوع

- تسا عدصم  ندروخ  وا  هرمث 

ربونص

- تسا عدصم  ندروخ  رایسب 

ةامک

- عدصم ظیلغ و  راخب  زا  ار  رس  دزاسیم  رپ  دوش  هدروخ  رگا 

خوبطم هبلح 

تسا عدصم 

هیلبج هدعج 

تسا رورهم  عدصم 

جتخفیم
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- تسا عدصم  نیرورهم  يارب  ابرش 

ناتکلا رزب 

- تسا عدصم  ندروخ  اهراب 

لقلقلا بح 

. تسا عدصم  ندرک  لقن  بارش  اب  اصوصخ  ندروخ 
16 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

هقیقش ینعی  رس  مین  درد  جالع  رد  مراهچ  باب -

لمنلا ضیب 

- تسا هقیقش  درد  عفاد  ندیلام  خوفای  رب  واک  نغور  طولخم  قوقدم 

نیدرانلا نهد 

ادامض

زاب

تسا هقیقش  عفاد  ندروخ  وا  تشوگ 

شوجنزرم

- تسا هقیقش  عفاد  ینیب  رد  ندرک  روطق  وا  هراصع  لفنرق و  بآ  هب  ندرک  دامض  ندرک و  روخب  ندرک و  وب 

هسابسب

برجم تسا  هقیقش  عفاد  هیصاخلاب  رس  رب  وا  رورز  ماداب و  نغور  اب  ای  هشفنب  نغور  اب  ندرک  طوعس 

ناسنالا نم  نذالا  خسو 

- تسا عفاد  زین  ادامض 

زوج

- تسا هقیقش  درد  عفاد  ندرک  روخب  ندرک و  دامض  ندرک و  وب 

یئایموم
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تسا درد  عفاد  شوجنزرم  بآ  هب  وا  هبح  کی  نزو 

زینوش

زین ءالط  ادامض و  ابرش و 

ینمرا حیش 

ادامض ابرش و 

راغ

درد عفاد  هنهک  بارـش  اـب  وا  هبح  کـی  نزو  ندروخ  نوـسینا و  یکطـصم و  اـب  ندرک  دامـض  ندرک و  وـب  وا  نغور  ندرک و  وـب  وا  گرب 
- تسا هقیقش 

نسار

تسا عفاد  ار  وا  گرب  ندروخ  ار و  وا  خیب  ندرک  لوطن  ار و  وا  قرو  ندرک  دامض 

هتیر

تسا هقیقش  درد  عفاد  ندرک  طوعس 

همخر

تسا هقیقش  درد  عفاد  حیحص  بناج  رد  ندرک  طوعس  هشفنب و  نغورب  ندرک  دامض  وا  هرارم  ندرک و  روطق  هشفنب  نغور  اب  وا  نوخ 

لودنق

هیصاخلاب ندرک  قوشن  وا  هفوگش  نغور 

هبابک

- تسا هقیقش  درد  عفاد  هیصاخلاب  خوفای  رب  ادامض  ربص  اب 

دوسا قبرخ 

ادامض ابرش و 

نارفعز

زین ادامض  ابرش و 
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ناجنلوخ

اضیا ادامض  ابرش و 

یطبن بونرخ 

زین ندرک  دامض  تسا  رادراخ  بونرخ  نآ  و 

خوخ

تسا برجم  ندرک  طوعس  نآ  مخت  نغور 

رخذا

تسا هقیقش  درد  عفاد  رس  رب  ندرک  دامض  ندرک و  لوطن  وا  حاقف 

قرزا لقم 

زین هکرس  اب  ندرک  دامض 

لظنح

محش
17 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ادامض ابرش و  وا 

ربنع

تسا هقیقش  عفاد  ادامض  ابرش و  ندرک و  طوعس  ماداب  نغورب  وزا  طاریق  کی 

کسم

تسا برجم  اطوعس  اقوشن و  ادامض و  امش و  ار  دراب  هقیقش  ندرک  طوعس  ماداب  نغور  اب  وزا  طاریق  کی 

رتسدیبدنج نوبفرف و 

تیزلا هیصاخلاب  تسا  دراب  هقیقش  عفاد  ندرک  طوعس  ماداب  نغور  اب  طولخم  طاریق  کی 

قیتعلا بیطلا 

- تسا هقیقش  عفاد  ینیب  رد  ندرک  روطق  سپ  ار  نویفرف  مهرد  کی  نزو  ورد  دنشاب  هداد  شوج  هک  مهرد  هد 
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موث

- تسا عفان  ار  جازمدراب  وا  دامض  لسع  اب  هدرک  ریمخ  ربص و  اب  هدیبوک 

ورسلا زوج 

ادامض ابرش و 

قشا

ادامض ابرش و 

لیبجنز

- تسا هقیقش  درد  عفاد  ار  دراب  جازم  رم  درز  يریخ  نغور  اب  ندرک  دامض 

جرحدم دنوا  رز 

ادامض ابرش و 

بادس

- تسا هقیقش  عفاد  وا  ندرک  روطق 

لیوط دنوا  رز 

ادامض ابرش و 

نطق

ادامض ابرش و  لسع  اب  ربص  وا  لثم  وا  بح  بل 

ربنشرایخ

ادامض ابرش و  وا  سولف 

دنوار

ادامض ابرش و 

نیمسای

- تسا هقیقش  عفاد  ادامض  هکرس  اب  وا  هدادشوج  گرب  ینیب و  رد  ندرک  روطق  وا  نغور  ادامض و  امش و 
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اوبزوج

برجم تسا  دراب  هقیقش  عفان  نهد  رد  نتشادهاگن  ندرک و  وب  ندرک و  دامض  ندروخ و 

انح

زین مامح  رد  هکرس  اب  ندرک  دامض 

رم زول 

- تسا هقیقش  نکسم  درد  بناج  رد  ندرک  طوعس  شوجنزرم  بآ  اب  وا  نغور 

يدنه رمت 

عادصلا یخرک  ذامک  زین  ابرش 

نانشا

- تسا عفان  مامح  رد  ندرک  دامض  ربص  وا  لشم  رضخا 

تبش

تسا عفاد  هیصاخلاب  ادامض  ابرش و  الکا و 

کلملا لیلکا 

تسا هقیقش  عفاد  مامح  رد  ندرک  دامض  هکرس  اب  خوبطم 

نایظ

عفاد وا  هفوکش  نغور  نینچمه  عجو  بناج  رد  ندرک  روطق  هیراج  نبل  اب  وا  هراصع  مامح و  رد  ندرک  دامـض  تسیهوک - نیمـسای  نآ  و 
- تسا دراب  هقیقش 

18 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

موب

- تسا دراب  هقیقش  عفاد  عجو  بناج  رد  ندرک  طوعس  ماداب  نغور  اب  نآ  غامد 

ناسلبلا بح 

تسا درد  عفاد  هیصاخلاب  ادامض  ابرش و 
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جنایزار

تسا هقیقش  عفاد  وا  خیب  رشق  مخت و  وا و  هلقب  ندروخ 

یقوقدنح

ندرک دامض  ندروخ و 

اسریا

تسا هراح  هقیقش  عفاد  زورنابش  هس  ندرک  طوعس  وا  گرب  هراصع 

کمار

زین ندرک  دامض  هنهک  بارش  اب 

کسخ

تسا دراب  هقیقش  عفاد  مامح  رد  ندرک  دامض  هکرس و  اب  ندرک  ریمخ  ربص  زج  کی  اب  وا  زج  کی  هتخوس 

یمطخ

- زین ردنک  اب  ندرک  دامض 

ناسنالا رعش 

تسا و هقیقش  عفاد  ندرک  قیلعت  هقرخ و  رد  نتسب  نینچ  مه  دراب و  هقیقش  یئارب  ندرک  دامـض  تسا  عفان  مهرد  فصن  ردنک  مهرد  شش 
برجم لفنرق  بآ  هب  دوش  هدرک  ریمخ  رگا  ار  روکذم  دامض 

فرح

- زین ادامض  ابرش و  دراب  هقیقش  یئارب  تسا  عفان  ندرک  دامض  مدنگ  درآب 

هتیر

زین ماداب  نغور  اب  ندرک  طوعس 

ولول

- زین وا  لولحم  ندرک  طوعس 

ارضخ هربزک 
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تسا مرگ  هقیقش  درد  عفاد  ینیب  رد  ندرک  روطق  نآ  هراصع 

نیرسن

زین ادامض  امش و 

رفولین

زین ادامض  ابرش و 

جلما

زین ابرش 

ارشاغ

ادامض ابرش و 

یماش بونرخ 

تسا عفاد  هیصاخلاب  ندرک  طوعس  درس و  هقیقش  رب  ندرک  دامض  نیدران  نغور  اب  قوحسم 

مرفسهاش

دراب هقیقش  یئارب 

شمشم

اطوعس ادامض و  ابرش و 

لدرخ

ادامض امش و 

زعملا ةرارم 

هیصاخلاب اطوعس 

شمشم

-؟؟؟ تسبرجم هیصاخلاب  ندرک  دامض  ندرک و  طوعس  وزا  خلت  هناد  نغور 
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عوتی

طوعـس سدـع و  لثم  دنـشاب  هدرک  بح  هک  زعملا  ةرارم  نارفعز و  رتسدـیبدنج و  ندرک  طوعـس  فلاخم و  بناـج  رب  ندرک  ـالط  وا  ریش 
تسا دراب  هقیقش  عفاد  ماداب  نغورب  بح  نآ  زا  یکی  دننک 

نیدران

تسا عفاد  هیصاخلاب  درد  بناج  رد  هنرگو  دشاب  ون  رگا  فلاخم  بناج  رد  ینیب  رد  ندرک  ریطقت  هدرک  لح  مهرد  کی  نویفرف  مهرد  هد 

قتسف

ببس رگا 
19 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

رد رگا  تسا و  هقیقـش  عفاد  قتـسف  نغور  ندرک  طوعـس  سپ  ضیرم  لامتحا  ردقب  نتخیر  رـس  رب  مرگامرگ  وا  بآ  دـشاب  تدورب  هقیقش 
دنک طوعس  نیریش  ماداب  نغورب  دوش  هتفای  یکشخ  ینیب 

قیتعلا بارش 

برجم تسا  هقیقش  عفاد  زور  دنچ  هتشان  قیتع  رمخ  رد  نان  ندروخ  ابرش و  ار  دراب  هقیقش  فرصلا 

رم

دنکیم بیجع  عفن  هقیقش  هیودا  رد  طولخم 

سوردنس

عادصلا یف  امک 

قلس

تسا دراب  هقیقش  عفاد  هرطق  هس  ندرک  طوعس  وا  روصعم  قوقدم  خیب 

هدومحم

زین ادامض 

مامن

زین ادامض 

زوا
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تسا درس  هقیقش  عفاد  ماداب  نغور  اب  ندرک  طوعس  وا  هخلت 

یلباک جیلها 

زین ابرش 

ینیچ ناریمام 

مامح رد  ندرک  دامض  ربص  زج  کی  اب 

قوراف قایرت 

برجم تسا  دراب  هقیقش  عفاد  درد  بناج  رب  ادامض و  ابرش و 

جنب

تسا عفاد  ضیرم  رس  رب  ندرک  قیلعت 

رقبلا محل 

- دنه یئابطا  سرف و  يابطا  دزن  ندروخ 

هطنحلا قیقد 

تسا هقیقش  عفاد  زین  جازمدراب  ضیرم  رس  رب  ندرک  دامض  خلت و  ماداب  نغور  رد  ندرک  طولخم  نتخیر و 

مسمس

ادامض ار  جازملا  دراب 

افرط

روخب وا  یئاـهخاش  هراـصع  اـب  ندرک و  دامـض  کـشمجنرف  بآ  هب  دوش  هدرک  ریمخ  ربارب  ازجا  ولاتفـش  مخت  سوردنـسورم و  وا و  گرب 
تسبرجم شوگرخ  طب و  کشجنگ و  جارد و  تشوگ  اذغ  تسا  هقیقش  عفاد  ندرک 

سجرن

- برجم هقیقش  عفاد  امش 

جنوباب

ادامض امش و 
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يریخ

وا مخت  نینچمه  ادامض و  امش و  وا  هفوگش 

بصق

هریرزلا

- هیصاخلاب ادامض  ابرش و 

جرتا

- تسا هقیقش  عفاد  ینیب  رد  ندرک  روطق  وا  نغور 

لبنس

ادامض امش و  وا  نغور 

مرک

رتسکاخ و
20 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا هقیقش  عفاد  مامح  رد  ندرک  دامض 

دابنرز

تسا هقیقش  عفاد  هیصاخلاب  فک  رب  ندرک  دامض  قوحسم 

تیربک

تسا دراب  هقیقش  عفاد  ندرک  روخب  ندرک و  دامض 

عبض

پچ يارب  پچ  تسار و  فرط  هقیقش  عفاد  ندروخ  وا  تسار  يولهپ 

باتکلا دادم 

تسا عفن  میظع  وا  ءالط 

لخ
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تسا هراح  هقیقش  عفاد  ندروخ  نان  اب  بآ  هب  طولخم 

صفع

تسا هقیقش  عفاد  لفنرق  بآ  هب  ندرک  دامض  نارفعز  زج  اب 

تیز

هقیقش دوشیم  ثداح  هاگ  تسا و  هقیقش  عفاد  درد  بناج  رد  هرطق  هس  شوگ  رد  ندرک  ریطقت  نآ  رد  لولحم  مهرد  کی  نویفرف  مرد  هد 
هشفنب ماداب و  نغورب  طوعـس  لخلا و  نهد  سراس و  ندیلام  وا  جالع  نوخ  ندمآرب  زا  ار  اسفن  دوشیم  ضراع  هچنانچ  غارفتـسا  طارفا  زا 

. تسا جیرارف  يدج و  تشوگ  ماداب و  زغم  رکش و  مدنگ و  هتشاشن  وا  اصح  تشرب و  مین  هضیب  اذغ 

راود ردس و  جالع  رد  مجنپ  باب -

لصنع

تسا راود  ردس و  عفاد  دهش  اب  ادامض  وزا  يوشم  ادامض و  ابرش و  وا  هکرس 

جرح دمدن  ارز و 

دراب یئارب  ادامض  امش و 

ناسلبلا بح 

- زین جرایا  عیقن  ای  ربص  عیقن  اب  وزا  لاقثم  ود  تسا و  دراب  ردس  عفاد  نیتنسفا  خیبط  خرس و  دوخن  خیبط  اب  ابرش 

هسبلای هربزک 

کشخ زور و  هنابش  کی  هکرس  رد  عوقنم  زین و  ندرک  دامض  بالگ  اب  ای  هکرس  اب  تسا و  راح  ردس  راود و  عفاد  ابرش  رکش  اب  مهرد  ود 
برجم تسا  عفاد  یپردیپ  زور  تفه  لاقثم  ود  اب  لاقثم  کی  ندروخ  رکش  اب  ندرک و 

دنوار

دراب یئارب  ادامض  ابرش و 

یئایموم

ماداب نغور  اب  دراب و  یئارب  خلت  ماداب  نغور  اب  ندرک  طوعس 
21 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا راح  عفاد  شوجنزرم  بآ  هب  نیریش و 
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مرفسهاش

ادامض ابرش و  ثوشک  دراب  یئارب  ادامض  امش و 

ضیبا نمهب 

زین ادامض  ابرش و 

نوسینا

امش الکا و 

ناسلبلا نهد 

زین ار  دراب  رم  ندرک  الط 

مامحلا لبز 

زین ادامض  جنوباب  اب 

ارشاف

تسا راود  ردس و  عفاد  هتفه  ات  زور  ره  بارش  اب  مهرد  کی  وا  خیب 

فرح

تسا برجم  هیصاخلاب  ادامض  ابرش و  لفنرق  بآ  هب 

هنق

زین جنایزار  بآ  هب  هرعرغ 

هطیر

تسا دراب  عفاد  لخ  نغور  رد  وزا  هبح  کی  زین  وا  خیبط 

ناسلبلا دوع 

- زین وا  خیبط 

يدنه رمت 

- برجم هیصاخلاب  راح  یئارب  رکش  اب  وا  عیقن  برش 
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ناجنلوخ

ابرش وا  خیبط 

سمشم

برجم هیصاخلاب  وا  عیقن  برش 

نومیل

زین وا  بارش  وا و  هراصع  برش 

رفصا جلیله 

زین ابرش 

یلباک جلیله 

- ار ندب  دنکیم  مغلب  غارفتسا 

نوقیراغ

زین ادامض 

نویروطنق

ابرش

احرقرقاع

ادامض ةرغرغ و  ابرش و 

رتسدیبدنج

ماداب نغور  اب  اطوطعس  اقوشن و 

زینوش

تسراود ردس و  عفاد  ندرک  روطق  زینوش  نغور  ادامض و  ابرش و  هدرک  نایرب 

کشم
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زین اطوعس  ابرش و  ندرک و  وب 

شوجنزرم

تسا راود  ردس و  عفاد  زین  ندرک  لوطن  وا  خیبط  ندرک و  طوعس  وا  هراصع  امش و  ابرش و 

لدرخ

زین ندروخ  قولسم  ردنغچ  اب  ندرک و  سطع  ندرک و  وب 

لظنح

زین ندروخ  وا  محش 

جسفنب

زین ندرک  وب  ندروخ و 

رفولین

زین ادامض  ابرش و 

ربص

تسا راود  ردس و  عفاد  ندرک  دامض  هزات  ینساک  بآ  هب 

رانلج

ربص ینساک و  بآ  هب  ندرک  دامض 

ایقاقا

و

صفع ربص و 

تسا راود  ردس و  عفاد  رس  رب  ندرک  دامض  ینساک  بآ  هب  نوجعم 

شدنک

امش و

اسطع
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هتسب ناتک  هچراپ  رد 

اقمحلا ۀلقب 

ندروخ

لفلف

ابرش ةرغرغ و 

ارقیف جرایا 

ابرش

جنوباب

زور ره  اقاشنتسا  وا  خیبط  وا و  راخب 
22 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا راود  ردس و  عفاد  ندرک  الط  وا  نغور  بش و  و 

کلملا لیلکا 

تسا عفاد  بت  رد  رایسب  بش  زور و  رد  وا  راخب  نتفرگ  مامح و  رد  الوطن  وا  خیبط 

رتعص

زین مامح  رد  لوطن  وا  خیبط  ادامض و 

یلبجلا حیش 

تسا عفاد  رکش  اب  وا  خیبط  ندیشون  وا و  راخب  نتفرگ  ابرش و  ادامض و  زین  مامح  رد  ار  وا  خیبط  ندرک  لوطن 

موصیق

تسا عفاد  هیصاخلاب  رکش  اب  وا  خیبط  ابرش و  ادامض و 

راغ

تسا عفاد  زین  نآ  راخب  نتفرگ  مامح  رد  لفنرق و  بآ  هب  ندرک  دامض  وا  گرب 

اثیمام
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ادامض ابرش و 

لفلفراد

- تسا عفاد  زین  دهش  اب  ادامض  ابرش و 

جنیبکس

- بارش لامعتسا  زا  تسا  رتهب  ردس  رد  ار  وا  بآ  ندرک  لامعتسا  ادامض و  ابرش و 

لخ

برجم هیصاخلاب  ادامض  امش و  دشخبیم  عفن  لگ  نغورب  ای  بالگ  اب 

سآ

هیصاخلاب ادامض  امش و 

امامح

ابرش

لخلا نهد 

ار راود  ردس و  تسا  عفان  ار  وا  هیقوا  فصن  دوش  هدروخ  هک  یتقو 

تبش

مرگ بآ  هب  تسا  دیفم  دشاب  هداد  ماوق  هکرس  رد  زاب  هدرک و  فاص  هداد و  شوج  هکرس  رد  هاگره  قمرس  مخت  وا و  مخت 

فساجنرب

الوطن ادامض و  ابرش و 

یکطصم

تسا ردس  راود و  عفاد  مهرد  هدزاود  یلسع  دنقلگ  اب  نوجعم  لاقثم  کی  نآ  زا  دحاو  ره  نوسینا  و 

روخبلا دوع 

تسا ردس  راود و  عفاد  زور  هس  ندروخ  یلسع و  دنقلگ  مهرد  هدزاود  رد  طولخم  مهرد  فصن  ردنک  لاقثم  کی 
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سدع

تسا عفاد  زین  ندرک  طوعس  ماداب و  نغور  اب  طولخم  مهرد  عبر  قوقدم  رم 

نیتنسفا

زین ندرک  روخب  ربص و  اب  ابرش 

کناباش

اطوعس نآ  هراصع 

سودوخوطسا

زین ابرش 

جرتا

- زین مامح  رد  وا  خیبط  لوطن 

هدعج

زین مامح  رد  خیبط و  لوطن و 

هنایطنج

- دراب ردس  یئارب 

نالوخ

- زین ندرک  طوعس 

تیتله

23 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
رتهب شوگ  ود  سپ  نیئارـش  ندرک  دـصف  سپ  تانایرـش  لبق  زا  راود  دـشابیم  هاگ  تسا و  راود  ردـس و  عفاد  ندرک  طوعـس  هیراج  نبلب 

رد سونیلاج  تسا  هتفگ  ارهاظ و  التما  لئالد  دـشابن  رگا  تسا  دـصف  عیبر  رد  راود  ردـس و  بحاص  جـالع  سونیلاـج  تسا  هتفگ  تسا و 
- تسا یلوا  دصف  هک  دصف  باتک 

تابس جالع  رد  مشش  باب -

لخ

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 264 

http://www.ghaemiyeh.com


- برجم تستابس  عفاد  ضرم  لوا  رد  خوفای  رب  ار  ناتک  هچراپ  دوش  هتشاذگ  ار و  رس  دوش  هدرک  قرغ  هک  لگ  نغور  اب 

رتسدیبدنج

ضیرم دوشیم  رادیب  تسا  عفاد  زور  مویس  دعب  ار  خوفای  ندرک  دامض  لگ  نغور  ریش و  اب 

اشاح

هیصاخلاب اروخب  امش و  دشخبیم  عفن  نینچمه  تستابس و  عفاد  زور  هس  دعب  ار  رس  دوش  هدرک  قرغ  هک  لگ  نغور  هکرس و  اب 

جندوف

تسبرجم هیصاخلاب  ضیرم  نیغدص  هبج و  خوفای  رب  ندرک  دامض  لگ و  نغور  اب  قوقدم 

لفلف

تسنایس عفاد  مویس  زور  دعب  اسوطع 

زینوش

دزاسیم رادیب  هبترم  هس  ینیب  رد  ندرک  روطق  وا  نغور 

مامح

تسا هدراب  ضارما  عیمج  تابس و  عفان  وا  سافنا  ندرک  مش  هناخ و  رد  اهرتوبک  نتشاد  هاگن 

خیب مامن 

تستابس عفان  خوفای  رب  ندرک  دامض  لگ  نغور  هکرس و  اب  وا 

نورطن

- تسا عفان  ار  تابس  بحاص  فارطا  ندیلام  بیط  تیز  اب 

هرجنا

زین فارطا  رب  ندیلام  تیز و  اب  طولخم  قوقدم  وا  مخت 

حلم

تستابس عفاد  ندیشارت  دعب  ار  رس  ندرک  دامک 
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سرواج

هیصاخلاب رس  ندیشارت  دعب  ندرک  دامک 

لدرخ

تسا برجم  ندرک  دامض  کشمجنرف  بآ  هب  نوجعم  قوقدم 

جرایا

لصنع بارش  اب 
24 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا عفاد  ندرک  هرغرغ 

رمحا صمح 

تستابس عفاد  زوج  نغور  اب  وا  بآ  ندروخ 

ناسلبلا نبل 

- تستابس عفاد  قبنز  نغور  اب  طولخم  وزا  مرد  عبر  ندرک  لومح  ندرک و  هلیتف 

ریشواج

- برجم تسا  تابس  عفاد  هبترم  هس  ندرک  طوعس  زین  ابرش و  ادامض و  امش و 

دومج جالع  رد  متفه  باب -

جنوباب

تسا دومج  عفاد  رس  رب  ندرک  دامض 

تبش

زین الوطن 

کلملا لیلکا 

زین الوطن 

قبنز
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هیصاخلاب ار  رس  ندرک  خیرمت  مرد  کی  نویفرف  مرد  هد  وا  نغور 

نومیتفا

ابرش

نوفیراغ

ادامض ابرش و 

مامح

تسا دومج  عفاد  لزانم  رد  رتوبک  نتشادهاگن 

جلیلها

زین ابرش 

لظنح

زین ابرش 

هخیلس

امش ابرش و 

اشاح

امش ابرش و 

یلفد

زین ندرک  وب  ناتک  هقرخ  رد  دنشاب  هتسب  هک  وا  قوقدم  اسوطع و  وا  گرب 

لبنس

ادامض ابرش و 

سودوخوطسا

ادامض ابرش و 

شوجنزرم
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تسا دومج  عفاد  ار  ضیرم  رس  ندرک  دامض  زج  کی  کشخ  هشفنب  زج  هس 

یکمانس

تسا عفان  ابرش 

لیبجنز

اب ابرش  الکا و 

کلملا لیلکا  جنرب و 

وا فارطا  جیرارد و  جیرارف و  اذغ  تسا  دومج  عفاد  مرگامرگ  ار  رس  ندرک  دامض  جسفنب  نغور  اب  خوبطم  قوقدم  تبـش  شوجنزرم و  و 
- تشرب مین  هضیب  يدرز  يوشم و  وا ]  ] یئاضعا و 

25 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

يرهس تابس  جالع  رد  متشه  باب -

هراشا

سغرسیل نآ  و 

مامن

تسا يرهس  تابس  عفاد  لگ  نغور  هکرس و  اب  وا  خوبطم  هکرس و  بالگ و  اب  وا  هراصع  ندرک  دامض 

طسق

تسا عفاد  زین  ندیشارت  رس  دعب  ادامض  ابرش و 

لدرخ

تسا عفاد  هبرجتلاب  لفنرق  بآ  هب  ندرک  دامض  هنایزار و  بآ  اب  ندرک  هرغرغ  ندرک و  وب  ندرک و  دامض  قوقدم 

[4] نیرسن

ص25 نتم ؛  يدیرف ؛  بط 
اطوعس ادامض و  هکرس  اب  خوب 

جنتوف
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ادامض امش و  رتسدیبدنج 

اشاح

ۀبرجتلااب اطوعس 

لفنرق

تسبرجم ندیشارت  رس  دعب  خوفای  رب  ندرک  دامض  لدرخ  اب  طولخم  رطقم  وا  گرب  هراصع  و 

نیت

زین خوفای  رب  لدرخ  دهش و  اب  ندرک  دامض 

زینوش

تسا يرهسلا  تابس  عفاد  هیصاخلاب  هشیمه  ندرک  وب  هتسب  ناتک  هقرخ  رد  قوقدم  نایرب 

انس

زین ابرش 

كزیوم

زین تسا  عفان  ندرک  وب  هتسب  ناتک  هقرخ  رد  هدرک  قوقدم 

رتسدیبدنج

زین تسا  عفاد  ندرک  وب  ندیشارت و  رس  دعب  رس  رب  ندرک  دامض  خوفای و  یناشیپ و  رب  ندرک  الط  ماداب  نغور  دنت و  هکرس  اب 

رتعص

ندرک دامض  ندرک و  وب 

جنتوف

ندرک هرغرغ  هبترم و  رایـسب  زور  رد  ندرک  وب  یهوک  جـنتوف  ندرک و  دامـض  ندرک و  هرغرغ  هکرـس  لـگ و  نغور  نوـیفرف و  اـشاح و  و 
هکرـس و اب  ابرـش  امـش و  تسا و  عفاد  رتسدیبدنج  لگ و  نغور  هکرـس و  اب  رـس  رب  ندرک  دامـض  عفان و  يرهـسلا  تابـس  عفاد  ار  وا  خیبط 

زین لگ  نغور 

نورطن
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- ضیرم فارطا  ندرک  الط  تیز  نغور  اب 
26 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
تسا عفان  زین  هرجنا  مخت  اب  ای  ار 

احرقرقاع

تسا عفان  ار  ضیرم  فارطا  ندرک  الط  نورطن  تیز و  نغور  اب 

لصنع

تسا عفاد  زین  نیبجنکس  اب  ندرک  هرغرغ  تارکب و  رس  رب  هکرس  اب  ندرک  الط 

ایذاغول جرایا 

عفاد زین  ناسنا  یئوم  رتسکاخ  رتسدیبدنج و  ضیرم  ینیب  رد  ندیمد  مامح و  رد  هیقنت  دعب  ار  رس  ندرک  دامض  جضن و  دعب  ندرک  غارفتـسا 
- تسا

شدنک

تسا عفاد  زین  هبترم  رایسب  ندروآ  هسطع 

لظنح

زین ناب  هسطع 

ولح زول 

يرهسلا تابس  عفاد  دهش  اب  ندرک  اذغ 

اشاح

تسا تابس  عفاد  بش  زور  رد  تارکب  ندرک  وب 

سرواج

تسا عفاد  زین  ندیشارت  رس  دعب  کمن  اب  ادامک 

ربص

ابرش

طسق
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امش ابرش و 

ارقیف جرایا 

تسا عفاد  زین  ار  وا  خوفای  ار و  ضیرم  کنح  ندرک  الط 

جنوباب

هراشا

تسا برجم  خوفای  یناشیپ و  رب  ندرک  دامض 

تشکنجنپ

تسا عفاد  زین  وا  مخت  گرب و  ندرک  دامض 

ضیبا لفلف 

- ار يرهس  تامس  تسا  عفاد  ندروخ  لسعلا  ءام  اب  رتسدیبدنج  و 

شاخشخ رهس  جالع  رد  مهن  باب -

هراشا

ندرک دامض  ینیب و  رد  ندرک  روطق  وا  مخت  نغور  ادامض  امش و  وا  هفوگش  هیصاخلاب و  ضیرم  رس  رب  ندرک  الط  وا  تسوپ  مخت و  خیبط 
ندرک هلیتف  یناشیپ و  رب  ندرک  دامض  وا  مخت  نینچمه  تسا و  رهس  عفاد  ار  رـس  ندرک  لوطن  وا  خبطم  گرب و  تسوپ و  مخت و  رـس و  رب 

زین تسا  رهس  عفاد  هایس  شاخشخ 

رفولین

خوبطم هفوگش 
27 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

هراصع هشفنب و  زا  تسا  ریثات  رثکا  هزات  هفوگش  ندرک  مش  اسوطع و  اروطق و  امش و  وا  نغور  ندیشون و  وا  بارش  رـس و  رب  ندرک  الط  وا 
تسیباوخیب عفاد  خوفای  رب  ندرک  دامض  وا  دیفس  خیب 

ریعش

- تسا رهس  عفاد  زین  رکش  اب  ابرش  نینچمه  مامح و  رد  وا  خیبط  ندرک  لوطن 

سخ
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هاگره تسا و  رهس  عفاد  ندرک  دامض  هایـس  شاخـشخ  بآ  هب  وا  خوبطم  مخت  ندرک و  دامـض  وا  مخت  ندروخ و  وا و  خیبط  ندرک  لوطن 
درآیم باوـخ  شرف  هیکت و  رب  درازگب  رـس  ضیرم و  دـنادن  هک  نتـشادهاگن  ار  ضیرم  باوـخ  تقو  رد  هیکت  تحت  ار  سخ  گرب  خـیب 

هیصاخلاب

ءارضخ هربزک 

مامح و رد  ندرک  لوطن  وا  هلقب  خـیبط  مرد و  ود  نآ  هراصع  تبرـش  هشیمه و  ندرک  وب  ماعط و  دـعب  ندروخ  ندرک و  دامـض  نآ  هراصع 
هیصاخلاب تسا  مونم  وا  نغورب  ار  هقیقش  ود  ره  یناشیپ و  ندیلام  مرد و  کی  ات  مرد  فصن  زا  دوش  هدروخ  رگا  دیفس  مخت 

زعاملا نبل 

دامض بآ  رد  هدش  هتخادگ  هک  رم  هیـصاخلاب  نأض  هزات  ریـش  نینچمه  ار  باوخ  درآیم  روتف  تلاح  رد  ار  رـس  دوش  هدرک  قرغ  هکیتقو 
زین ار  وا  هحیار  هدرک  وب  دوش و  هتشاذگ  هداسو  تحت  رگا  ار و  باوخ  درآیم  رس  رب  ندرک 

ربص

تسمونم هیصاخلاب  نتشاذگ  هداسو  تحت  ندرک و  دامض 

القاب

تسمونم ابرش  وا  یقن  بآ  وهاک و  بآ  اب  ندرک  دامض  ندروخ و 

نارفعز

تسمونم الوطن  وا  خیب  ءالط و  امش و  وا  نغور  نتخاذگ و  هداسو  تحت  امش و 

هنس

تسمونم ندیشون  بارش  رد  وا  یقن  نتشاذگ و  هداسو  تحت 

ناوحقا

تسمونم زین  ندرک  دامض  ار و  وا  هفوگش  ار و  وا  هزات  ندرک  وب  هداسو و  تحت  نتشاذگ 

روحامرم

ابرش امش و 

تبش

نغور وا و  هراصع  ندیشون  ندرک و  دامض  ندرک و  وب  ندروخ و  وا  هزات 
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28 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
رس رب  ندرک  لوطن  وا  هزات  هراصع  الیلکا و  نتشاذگ  رس  رب  ای  رـس  رب  ندرک  دامـض  هکرـس  اب  وا  هزات  خوبطم  اطوعـس و  اروطق و  امـش و  وا 

تسمونم

حاقل

تسا مونم  ندیشون  بارش  اب  طولخم  مهرد  جنپ  وا  خیب  خیبط 

نویفا

رب ندرک  الط  لفلف  ردـق  تسمونم و  یناشیپ  رب  ندرک  الط  هشفنب  نغور  رد  کـناد  ود  جوربی  زا  وزا و  کـناد  کـی  ندیـشون  ندرک و  وب 
نسح باوخ  درآیم  باوخ  وج  بآ  اب  مهرد  کی  ندروخ و  وا  رادقم  نینچ  مه  یناشیپ و 

هعیم

تسمونم ندرک  وب  ندیلام و  رس  رب  وا  نغور 

مونم ۀحافت 

هعیم

تسمونم ندرک  وب  هتخاس  هحافت  نزولا  يواسم  نارفعز  حافل  نویفا 

زعملا نرق 

ار مون  درآیم  هداسو  تحت  ای  راتسد  رد  دوش  هتشاذگ  هاگره 

اضیبلا ازعلا  نرق 

دنرارب هن  هکنآ  ات  دوشن  رادیب  هداسو  نارب  دننک  باوخ  هک  یسک  ره  هداسو  تحت  ار  نآ  هرص  نتشاذگ  ای  ناتک  هقرخ  رد  هدش  هتسب  قرعم 
ار هرص  نآ 

امامح

زین ادامض  ابرش و 

مرفسهاش

- تسمونم ار  درس  بآ  نارب  دوش  هدیشاپ  رگا  ادامض و  امش و 

نامعنلا قیاقش 
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تسمونم يردق  هکرس  نا  زا  ندروخ  نداد و  شوج  هکرس  رد  وا  یقن  ادامض و  اغضم و 

اشرا

زین ادامض  امش و 

درو

زین ابرش  امش و  زین  ندرک  وب  ندرک و  سوطع  وا  نغور 

رخذا

زین وا  هفوگش  ندرک  وب 

سرع نبا 

دننک روطق  شوگ  رد  هتـشازگ  تیز  نغور  رد  هک  یتقو  وا  پچ  مشچ  کـفنز  تسمونم ؟؟؟ ندرک  وب  دوش  هدرک  خـبط  هک  یتقو  وا  هخلت 
تسمونم

رایخ

تسمونم ندیشون  هقیقش و  ود  ره  ندیلام  رینپ و  رد  ندرک  روطق  وا  مخت  نغور 

حافت

دروآ باوخ  ندروخ  دوخن  کی  ردقب  لثام  زوج  دروآ  باوخ  هشیمه  ندرک  وب 

عرق

ندرک روطق  هیراج  نبل  اب  طولخم  وا  مخت  نغور 
29 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ندیـشون و رکـش  اب  مرد  هاجنپ  ات  وا  يوشم  بآ  ندـیلام و  هقیقـش  ود  ره  خوفاـی و  رب  نآ  هفوگـش  ندرک  وب  نینچمه  تسمونم و  ینیب  رد 
تسمونم ندروخ  ماداب  رکش و  اب  وا  خوبطم  مرج 

ولح زول 

تسمونم ندیلام  رس  رب  ندروخ 

بنرک

تسمونم زین  ندروخ 
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ینیچراد

هیصاخلاب ندیشون  ندروخ و 

شوجنزرم

تسمونم رس  رب  ندرک  لوطن  وا  خیبط 

رفص

زین خوفای  رب  ندرک  دامض  ندرک و  وب  وا  هفوگش 

جوربی

تسمونم ندروآ  لمعب  هلیتف  وا  گرب  وا و  خیب  زا  تسا و  رهس  عفاد  نآ  زا  ندیشون  هصح  هس  ات  بارش  رد  خوبطم  وا  خیب 

جسفنب

وا هزات  ندرک  وب  هقیقـش و  ود  ره  خوفاـی  یناـشیپ و  رب  جوربی  رـشق  اـب  ندرک  دامـض  وا و  خـیبط  ندرک  لوطن  جرطیـش و  اـب  ندرک  داـمض 
تسمونم

هیوبنتسد

تسا روآباوخ  ندرک  وب  هک  تسا  همامش  نآ  و 

هحافت

همونم

لثام زوج 

نارفعز حافل  نویفا 

یبرع غمص  ناوحقا  هرهز 

تسبرجم هیصاخلاب  ندرک  وب  بیس و  لکش  نتخاس  رفولین و  بآ  اب  ندرک  ریمخ  ربارب  ازجا  وج  درآ 

ملس

تسمونم ندیلام  هقیقش  ود  ره  یناشیپ و  رب  خوفای  رب  وا  نغور  ندیشون و  بارش  رد  وا  عیقن 

دروزال
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زین ندروخ  - 

يراوحلا زبخلا 

تسمونم هدشاب  هدمآرب  رونت  زا  هک  مرگ  امرگ  ندروخ  دنشاب  هدیشاپ  شاخشخ  ورب  هک 

بلعثلا بنع 

تسمونم بارش  اب  ندیشون  وا  خیب  لاقثم  کی 

جنکاک

تسا برجم  هیصاخلاب  رکش  اب  هناد  جنپ  ای  وا  هناد  هس 

ایوبزوج

تسا روآباوخ  زین  ندروخ 

انحلا رهز 

تسمونم وا  خیبط  ای  وا  هراصع  ای  رطقم  رفولین  بآ  هب  ندرک  دامض 

بارش

ابرش

قیلعت

قیلعت وا  پچ  مشچ 
30 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسمونم هیصاخلاب  ندرک 

ربص

هیصاخلاب ندرک  دامض 

ناعشیشراد

برجم هیصاخلاب  تسمونم  بش  کی  نتشاذگ - ضیرم  رس  تحت  ریرح  هقرخ  رد  فوفلم  وزا  بوچ 

هبلح
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درآیم باوخ  وا  ندروخ 

زرأ

دنه یئامکح  هبرجت  هب  ار  باوخ  درآیم  رگید  یش  نودب  اهنت  وا  ندروخ 

درمز

رایسب درآیم  باوخ  دشاب  نازیم  رد  رمق  ندیشوپ و 

هحافت

رم

نویفا

نارفعز

اسیمام

جوربیلا لصا 

هنشا

- تسمونم هیصاخلاب  ندرک  وب  هتخاس  هحافت  بالگ  اب  هدرک  ریمخ  وج  درآ 

يردوت

تسا هیصاخلاب  رطعم  بالج  اب  ندروخ  وا  مخت 

يرخا هحافت 

ریمخ بالگ  اب  هتخیب  هتفوک و  زج  ود  یبرع  غمص  ازجالا  يواستم  رم  هنشا و  نآ  هفوگش  شاخشخ و  گرب  وا و  خیب  جوربی و  گرب  قیوس 
- تسبرجم هیصاخلاب  ندروآ  لمعب  هحافت  هتخاس 

يرخا ۀحافت 

نسوسلا رزب 

لمعب هحافت  دـیب  بآ  اب  هدرک  ریمخ  هدـیبوک و  مهرد  فصن  دـحاو  لـک  نم  ربنع  کـشم و  مرد  کـی  یبرع  غمـص  مرد  هد  ینوگامـسآ 
تسمونم ندروآ 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 277 

http://www.ghaemiyeh.com


يرخا هحافت 

جنـشت لقع و  طالتخا  رهـس  زا  دوش  ضراع  هاگ  تسمونم و  ندرک  وب  رایـسب  هتخاس  هحافت  یبرع  غمـص  ریعـشلا  ۀقیقد  جوربی  لصا  نویفا 
زبس زینشک  وهاک و  مخت  وج و  درآ  هتفوک و  شاخشخ  مخت  شاخشخ و  روشق 

جنبلا تابن 

تسا عفان  رس  رب  نتخیر  ترارحلا  لدتعم  بآ  قیفر و  قلد  لدتعم و  مامح  تسبرجم و  رس  رب  ندرک  لوطن  هداد  خیبط 

هیدر مون  عنام  هیودا  رد  لصف 

کین باوخ  ندروآ  و 

ینامی بش 

دروآ کین  باوخ  وا  ندرک  وب  تسا و  هیدر  باوخ  مون و  عنام  هداسو  تحت  نتشاد  هاگن 
31 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

رولب

ار دب  باوخ  دنیبیمن  وزا  دنک  قیلعت  هک  یسک 

اقمحلا ۀلقب 

هتبلا ار  باوخ  دنیبیمن  هداسو  تحت  دراذگب  هک  یسک 

بهذ

زین ار  وا  هعطق  ندرک  قیلعت  صلاخ 

رامح

باوخ رد  درآیمن  سرت  ندرک  قیلعت  وا  تسوپ  زا  هچراپ 

بئذ

زین ندرک  قیلعت  وا  تسار  مشچ 

جاجزلا رجح 

زین ندرک  قیلعت  تسا  رولب  هباشم 
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احرقرقاع

مون رد  دنسرتیمن  نایبص  یئولگ  رد  نتخیوآ 

روفاک

امش

بئذ

ار وا  مون  دریگیمن  درازگب  شوگ  سپ  يردق  رگا  وا  مد  يوم 

ناطرس

ار وا  باوخ  دربیمن  دنک  قیلعت  هک  یسک  وا  مشچ  ود  ره 

هتخاف

زین وا  تسار  مشچ  ندرک  قیلعت  هیصاخلاب و  ار  وا  باوخ  دربیمن  ار  وا  لبز  دنک  قیلعت  هک  یسک 

لبلب

- زین ولهپ  رب  ندرک  قیلعت  وا  نار 

شافخ

هداسو رد  نتـشاذگ  وا  لد  دنا  هتفگ  یـضعب  ناسنا و  یئوم  رد  درازگب  هک  یتقو  دناهتفگ  یـضعب  درآیمن و  باوخ  ندرک  قیلعت  وا  مشچ 
هداسو رد  وا  رس  نتشاذگ  نینچمه  درآیمن و  باوخ 

بارغ

ار وا  دربیمن  باوخ  دنک : لحک  دوخ  مشچ  رد  هک  یسک  ار  وا  هرارم 

زوج

اطخ یئامکح  هیلع  اقفتم  تسوا  رس  رب  هک  یماد  ام  باوخ  دربیمن  دراذگ  رس  رب  وا  هشیر  هک  یسک 

دنک ادیپ  باوخ  رد  هیدر  یئاهباوخ  هک  یئاهاود  رد  لصف 

ثارک

زین ندروخ  یماش  یغاب و 
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قولسم يایبول 

ندروخ زین 

القاب

تسا هقداص  یئایور  عنام  ندروخ 

بارش

زین ندیشون 

طیبنق

زین ندروخ 
32 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ماسرس جالع  رد  مهد  باب -

هراشا

وج و تسا  ماسرس  عفاد  وا  بارش  وا و  یقن  جسفنب 

کلملا لیلکا 

تسبرجم هیصاخلاب  رس  رب  ندرک  لوطن  هداد  شوج 

ریعش

ریعشلا ءام  اب  وا  هنقح  زین  دشاب  لخاد  رفولین  هک  ریعشلا  ءام  اذغ  تسا  ماسرس  عفاد  الوطن  هداد  شوج  شاخـشخ  تسوپ  اب  ضوضرم  رـشقم 
زین هدومحم  کمن و  يردق  هشفنب  نغور  و 

جنوباب

زین الوطن  شاخشخ  تسوپ  هشفنب و  هفوگش 

رفولین

تسا ماسرس  عفاد  ریعشلا  ءام  رفولین و  بارش  ندیشون  زین و  الوطن  جسفنب  یمطخ و  مخت  اب 

جنوباب
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زین هشفنب  هفوگش  رشقم و  وج  اب 

سخ

تسماسرس عفاد  ندروخ  نآب و  ندرک  لوطن  هشفنب  هفوگش  رشقم و  ریعش  مخت و 

شاخشخ

تسماسرس عفاد  الوطن  وا  رشق  اب  وا  خیبط  رفولین و  بارش  ندیشون  الوطن و  جنوباب  هشفنب و  هفوگش  اب  وا  تسوپ 

خانافسا

زین ماداب  نغور  اب  اذغ 

یمطخ

هکرس اب  رس  رب  ندرک  دامض 

ملاعلا یح 

تسماسرس عفاد  هکرس  حافت و  بآ  هب  وا  گرب  هراصع  ندرک  دامض 

ارشاف

زین ماداب  نغور  شاخشخ و  ودک و  ای  رفولین  بارش  اب  ندرک  اذغ  وا  بآ  ریعش  تسماسرس  عفاد  موی  ره  ندروخ  مهرد  فصن  نزو  وا  خیب 

يراوحلا زبخ 

زین ندیشون  رکش  اب  وا  بآ  ندروخ و  رضخا  خیطب  تسماسرس  عفاد  ءاذغ  رکش  اب  ریمخ  کمن و  وزا  دوش  رود  هک  ات  باب  لوسغم 

ءاسنلا نبل 

دشاب ندبلا  یقن  ضیرم  رگا  ندیشود  رس  رب 

دبز

تسماسرس عفاد  ندرک  نیهدت  رس  رب 

نویفا

سونیلاج لوقب  تسماسرس  عفاد  ریعشلا  ءام  رد  ندروخ  مهرد  هصح  متشه 

درو
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بآ هب  وا  نغور 
33 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین قوقدم  رفصا  خیطب  تسوپ  اب  لگ  نغور  تسا و  عفاد  ار  نایبص  ماسرس  خوفای  رب  بلعثلا  بنع 

رفصا خیطب 

نایبص خوفای  رب  ندرک  دامض  قوقدم  رشق 

قیلع

تسماسرس عفان  ندیشارت  دعب  رس  رب  وا  یئاهگرب  ندرک  دامض 

قدنب

زین رس  رب  ندیلام  وا  نهد 

ریعشلا قیوس 

- تسا عفان  رکش  اب  لسغ  زا  دعب  ءاذغ 

بلحط

تسا ماسرس  عفاد  نتشاذگ  نایبص  رس  رب 

نارفعز

امش

خوخ

ءاذغ

بلعثلا بنع 

زین تسا  عفاد  هکرس  بالگ و  اب  ای  قلح  دعب  لگ  نغور  اب  رس  رب  وا  هراصع  ندرک  دامض 

مسمس

- زین ربارب  قدنب  نغور  اب  ندرک  طوعس  وا  نغور 

نایسن جالع  رد  مهدزای  باب -
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یلباک جلیله 

تسنایسن عفاد  ندروخ  لسعب  انوجعم 

ورسلا زوج 

زین ابرش  بآ  ریش  اب  مهرد  فصن 

نارفعز

الکا

نیت

زین غامد  رخوم  رب  ندرک  الط  لدرخ  اب  قوقدم 

رتسدیبدنج

مهرد کی  ضیبا  لـفلف  اـب  وزا  مهرد  فصن  رـس و  رب  ندرک  دامـض  هکرـس  نسوس و  نغور  اـب  تسنایـسن و  عفاد  ادامـض  ابرـش و  اـمش و 
تسا عفاد  زین  ندرک  روخب  غامد و  رخوم  رب  ندرک  الط  مامن  هراصع  اب  ندروخ و 

نوراسا

ابرش

اسریا

زین وا  نهد  امش و  وا  ابرش 

دوسا لفلف 

بیجع تسا  عفان  لسعلا  ءام  اب  ندروخ  مرد  ود  هتشان  زور  ره  هدومن  طولخم  لسع  اب  هتخیپ  هتفوک  مهرد  هد  شدنک  مهرد و  هد 

دهده

حبذ دعب  وا  لد  نابز و  ندرک و  قیلعت  وا  مشچ  ود 
34 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا نایسن  عفاد  ندومن  علب  هدروآرب 

یهوک هدعج 
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زین ابرش 

زعاملا نرق 

زین ندرک  روخب 

یکرک

زین ندرک  طوعس  ماداب  نغور  اب  وا  غامد  هخلت و 

نویفرف

زین ندرک  دامض  دوشن و  خرس  ات  ار  غامد  رخوم  دوش  هدرک  کلد  هاگره 

تیز

هلثم هب  لمعب 

نورطن

زین ندرک  دامض  تیز  اب  طولخم 

ورض

تسا بسانم  وا  نغور  اب  نیهدت  غامد  رخوم  کلد  دعب 

جوهیط

تسا عفان  رتاوتم  مایا  ندرک  اذغ  وا  هتخپ  ای  وا  هدرک  بابک 

زینافش

تسنایسن عفاد  وا  ندروخ  تموادم 

کسم

تسنایسن عفاد  هیصاخلاب  وا  مش  ماود 

اوبزوج

زین امش  الکا و 

ناسلبلا بح 
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زین ابرش 

ریشواج

زین ندروخ  مهرد  کی  نزو 

ناسنالا رعش 

زین ندیشون  ندرک و  دامض  ندرک و  وب  وا  هتخوس  اروخب و 

ردالب

تسنایسن عفاد  سار  رخوم  رب  ندرک  دامض  بالگ  هکرس و  اب  وا  لسع  ندروخ و  حلصم  اب  وا  لسع  زا  مهرد  فصن 

بادس

زین رس  رخوم  رب  ندرک  دامض  امش و  الکا و 

دنوار

زین ابرش 

عبض

تسنایسن عفاد  تسار  فرط  ندرک  قیلعت  وا  لد 

هینامی هلقب 

زین ماداب  نغور  اب  ندرک  اذغ 

اقمحلا ۀلقب 

زین اراخب  ولآ  بارش  اب  تسا و  عفاد  زین  ءاذغ  نیریش  رانا  بآ  هب  نیریش و  ماداب  اب 

يزابخ

- تسا عفاد  ندرک  دامض  بارش  اب  وا  مخت  بیلح  خوفای و  رب  ندرک  دامض  وا  بآ  ندرک و  اذغ 

شافخ

تسنایسن عفاد  هشیمه  وا  ندروخ 
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ناض

زین وا  مادم 

جو

تسا اکذ  دیزم  ندروخ  مهرد  ود  زور  ره  رکش  اب 

ردنک

زین لاقثم  کی  زور  ره  ندروخ 

لدرخ

زین ابرش  بارش  اب  وا  نهد  زین و  وا  نهد  نینچمه  تسنایسن و  عفاد  رس  ندیشارت  دعب  رس  رخوم  رب  ندرک  دامض  بارش  اب  نوجعم  قوحسم 

جاع

ود زور  ره  وا  هدارب 
35 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زور هنابش  تفه  ات  دناهتفگ  تسنایسن و  عفاد  ندروخ  لسعلا  ءام  اب  مهرد 

نیرسن

تسا عفاد  هیصاخلاب  غامد  رخوم  رب  هکرس  اب  ندرک  الط  ابرش و  امش و 

لجح

تسنایسن عفاد  هام  ره  لوا  ندرک  طوعس  وا  هخلت 

لیجران

زین ندروخ 

ردنک

تسنایسن عفاد  هیلاوتم  مایا  ندیشون  ۀلیل  اموی و  بآ  رد  عوقنم  زین و  ندرک  قعل  موی  ره  لسع  اب 

یبرع غمص 

زین ابرش 
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رمحا نمهب 

زین ابرش 

مامن

تسنایسن عفاد  هکرس  رد  خوبطم  هلثم  مامح و  رد  سار  رخوم  رب  ادامض  الکا و 

زوا

زین وا  هضیب  ندروخ 

سودوخوطسا

زین ابرش 

کلملا لیلکا 

زین ندیشون  لسع  مهرد  جنپ  اب  مهرد  ود 

فرح

هیصاخلاب زین  ابرش  ةاشلا  نبل  رد  خوبطم 

نادجنا

زین ندروخ 

هیوبجنرداب

زین ندروخ  وا  مخت 

ضیبا لفلف 

زین هیصاخلاب  ابرش 

لیبجنز

وا يابرم  نینچمه  ندروخ و 

رخذا حاقف 

ابرش
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جلماریش

هیصاخلاب ابرش 

قدنب

تسنایسن عفاد  ار و  غامد  رهوج  دنکیم  هدایز  دهدیم و  توق  رکش  اب  ندروخ 

ینیچراد

ار هلمآ  یلباک و  جلیله  دش  هدرک  هدایز  هاگره  اصوصخ  تسنایسن  عفاد  ندروخ  ابرش و 

جلما

زین ابرش 

هعیم

زین ندروخ 

بیبز

زین ندروخ  اتشان 

هتسخ زا  بیبز 

تسبرجم ندروخ  اتشان  هیقوا  فصن  هتسپ  زغم  هیقوا  کی  هدرک  كاپ 

بئذ

زین ندروخ  وا  رگج  بابک 

جاجد

نینچمه وا  غامد  ندروخ و  وا  تشوگ 

ضیبا نسوس 

زین ندروخ  لسعلا  ءام  اب  وا  خیب 

ولحلا زول 
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رکش اب  ار  غامد  رهوج  دنکیم  هدایز  ندروخ 

امامح

امش ابرش و 

يدنه جلیله 

ابرش

رجالا نهد 

ندروخ اتشان  رکش  اب  مهرد  فصن  رس و  رخوم  رب  ندرک  دامض 
36 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

هیصاخلاب

شبک

تسنایسن عفاد  ضیرم  رس  رب  نتشادهاگن  وا  هیر 

ارقیف جرایا 

زین ابرش 

رقب

زین ندروخ  اتشان  وا  رس 

موث

ندروخ

زعملا نرق 

هیصاخلاب هداسو  تحت  نتشادهاگن 

لدرخلا نهد 

اقوشن ادامض و  امش و  ابرش و 

اشاح
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امش ابرش و 

تیربک

زین ندرک  روخب  ار  یمغلب 

ورس

ابرش وا  زوج 

جنتوف

زین ابرش  یلبج 

بض

زین ندروخ  وا  هیپ 

لبنس

ابرش

نیدران

امش ابرش و 

دعس

ابرش

رقبلا نمس 

ندروخ

بلعث

الکا وا  محش 

لجف

ندروخ

هبشع
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لسعب فرص  بارش  اب  ندروخ 

هبلح

الکا

لفلفراد

زور ره  رکش  اب  مهرد  کی  نزو 

رمحا صمح 

تسنایسن عفاد 

لصف

نایسن اهنآ  زا  دوشیم  ثداح  هک  هیودا  رکذ  رد 

فساجنرب

الکا

جورداب

الکا

ارضخ هربزک 

الکا

ایبول

تسا روآنایسن  ندروخ  رایسب 

القاب

زین ندروخ  رایسب 

رمخ

وا بارش  ترثک 
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سخ

ندروخ

شاخشخ

تسا نهذ  رضم  ندروخ  رایسب 

ایلوخیلام جالع  رد  مهدزاود  باب -

روثلا ناسل 

تسبرجم ندروخ  باوخ  تقو  حبص و  لک  لثم  رکش  مهرد و  فصن  کشخ  زینشک  هیوبجنرداب و  لاقثم  کی  اب  مهرد  فصن 

قرحملا روثلا  ناسل  لصا 

- تسا ایلوخیلام  عفاد  رکش  اب  یناحیر  ضیبا  بارش  اب  مهرد  فصن  وا  خیب  رشق  ابرش و 

هتیر

زین هشفنب  نغور  اب  ندرک  طوعس  هبح  کی  نزو 

دروزال

ود ات  مهرد  کی  زا  لوسغم  ریغ 
37 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین ندروخ  مهرد 

هیوبجنرداب

تسبرجم ایلوخیلام  عفد  رد  ندروخ  ماداب  نغور  رکش و  اب  قوحسم  وا  مخت  رکش و  اب  هداد  شوج  بآ  رد 

نومیتفا

عفاد ندروخ  لاقثم  کی  ماداب  نغور  اب  نتشاذگ و  بش  کی  مرد  دص  ولح  بارـش  رد  مرد  هد  وا  مخت  تسبرجم و  زین  رکـش  زب و  ریـش  اب 
تسا

انوطقرزب

تسا برجم  ابرش  دیفس  رکش  مهرد  هدزناپ  اب  نآ  باعل 

جاجد
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زین ندرک  اذغ  هنمسم 

جیافسب

تسا ایلوخیلام  عفاد  ندروخ  بش  رد  زور  تفه  لاقثم  کی  ماداب  نغور  هجرکس و  کی  زبس  رایخ  لصا  مهرد  شش 

رتعص

[5] زین الکا 

ص37 نتم ؛  يدیرف ؛  بط 

کشمجنرف

زین ابرش  وا  مخت 

نامر

تسایلوخیلام عفاد  حافت  بارش  اب  وا  نیریش  هفوگش 

جنورد

زین ابرش 

جارد

تسا عفاد  زین  ندروخ  وا  مخت  مات و  غارفتسا  زا  دعب  نیریش  ماداب  اب  ندرک  اذغ 

شاخشخ

زین ندروخ  هبترم  هس  هیاس  رد  ففجم  بارش  اب  قوحسم  مخت 

قمرس

نیریش ماداب  نغور  اب 

عرق

اطوعس وا  مخت  نغور  الکا و  هتخپ  ماداب  نغور  اب 

دوسا جلیله 
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تسبرجم وهاک  بآ  هب  ابرش  هدومحم  مرد  عبر  ینمرا و  رجح  مهرد  کی  اب  مهرد  جنپ  نزو  ماداب  نغور  اب  الکا 

ینمرا رجح 

تسبرجم هدومحم  نزومه  مرد و  عبر  لوسغم 

ولحلا کسملا  ءاود 

زین ابرش 

رفولین

زین ابرش  وج  بآ  اب  وا  بارش  رکش و  اب  وا  هراصع  ءام  امش و  وا  هفوگش 

جسفنب

تسایلوخیلام عفاد  ندیشون  ریعشلا  ءام  اب  وا  بارش  ندرک و  وب  وا  هفوگش 

زعاملا بیلح 

تسبرجم ندرک  اذغ  يراوح  نان  رکش و  اب 

ابدنه

زین ندروخ  زول  نغور  اب 

سخ

زین ندروخ  ماداب  نغور  اب 

ربص

38 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
زین وا  اب  ندرک  غارفتسا 

ولحلا رطقملا  یناحیرلا  بارشلا 

تسا دیفم  هیصاخلاب  رایسب  بآ  اب  جوزمم 

لظنح

تسایلوخیلام عفاد  نوسینا  یبرع و  غمص  اریتک و  هتساشن و  اب  دوش  هداد  حالصا  هک  یتقو  ابرش  وا  گرب 
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نیوخالا مد 

تسا برجم  ندروخ  لاقثم  فصن  زور  ره 

تلس

تسا عفان  ندروخ  رس و  رب  نداهن  وا  راح  زبخ  رس و  رب  ندرک  دامض  ماداب  نغور  اب  خوبطم  وا  درآ 

نبجلا ءام 

زین ابرش  ینمرا  رجح  نومیتفا و  مطرق و  بل  اب 

کسم

ۀبرجت امش  ابرش و 

نخد

تسبرجم زب  ریش  اب  اذغ 

يدج

زین ندروخ  وا  عیضر  محل 

جوهیط

زین ندروخ 

جارد

زین ندروخ 

لمح

ار هقرتحم  یئادوس  باحصا  اصوصخ  تساذغ  لضفا 

قوراف قایرت 

زین روثلا  ناسل  بآ  اب  هدومن  جوزمم  یناحیر  بارش  رد 

يرکسلا نیبجنکس 
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زین نومیتفا  مخت  اب 

نیتنسفا

تسا عفن  تیاغ  نومیتفا  اب  طولخم 

سبایلا ناوحقا 

تسا عفان  نومیتفا  اب  ابرش 

اشاح

تسنومیتفا لثم  وا  لعف 

کشمجنرف

زین ابرش 

نسوس

زین وا  نغور 

زول

زین رکش  اب  ندرک  لقن 

قدنب

زین ندرک  لقن  رکش  اب 

ءادیصلا کمس 

نایرب ندروخ 

ناطرس

زین ندروخ  يرهن 

فطق

ندروخ ماداب  نغور  اب  ینامیلا  ۀلقب  تسا  قمرس  نآ  و 

يزابخ
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ماداب نغور  اب  خوبطم 

رکسلا بصق 

زین ندرک  لقن 

جاجدلا ضیب 

تشرب مین 

مرگامرگ ملاعلا  یح 

ندرک لوطن 

جیرارف

ندروخ

عرقلا بح  نهد 

مامح رد  ندرک  طوعس 

ناسلبلا بح 

ابرش

دوسا قبرخ 

ابرش

دوع

اروخب ابرش و 

مسمس

الکا رکش  اب  رشقم 

یکطصم

اغضم ابرش و 
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ءاضیب مرک 

مهرد کی  ردقب  ندروخ  زور  هنابش  لهچ  وا  خیب  رتسکاخ 

جلمآ

ابرش

جرتا

ار قرتحم  يارفص  رم  هصاخ 
39 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

عرص جالع  رد  مهدزیس  باب -

هراشا

ار غامد  هصاخ  تسا  جنشت  لیق  ار و  هدعم  تسا  قاوف  دننام  ار  غامد  عرص 

بارش

تسا عفان  صلاخ 

کید

تسا عفان  اطوعس  وا  هخلت 

نارطق

تسا عفان 

هربزک

ار وا  تسا  عفان  تسا  هدعم  تکراشمب  عرص  هک  ار  یسک  اذغ  رد  دوش  طولخم  هک  یتقو 

بادس

ندرک وب  ندروخ و  زین و  دننک  طوعـس  وا  هراصع  رگا  تسا و  عفان  دننک  قیلعت  ار  عورـصم  ندرگ  وا  مخت  اب  هدنکرب  نب  خیب و  زا  هکیتقو 
زین

ایناواف
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زین وا  نغور 

يرهن تافحلس 

تسا عرص  عفاد  هیصاخلاب  ندیلام  وا  نوخ  ینیب و  رد  ندرک  روطق  وا  هخلت  ندروخ و  وا  هضیب 

ردالب

تسا عفان  دنزیوایب  عورصم  یبص  ندرگ  رب  رگا 

رقبلا ةرارم 

تسا عرص  عفاد  ردنقچ  بآ  اب  ندرک  طوعس 

لجح

تقو وا  مرگ  رگج  زین و  تیز  نغور  اـب  بیطم  وا  هدرک  ناـیرب  تشوگ  هتبلا و  تسا  عرـص  عفاد  ندروـخ  هکرـس  اـب  هدرک  ناـیرب  وا  رگج 
تسا نایبص  عفان  ندیعلب  مهرد  فصن  هحیبذ 

هتیر

ار وا  تسا  عفان  عورصم  ندرگ  رد  دننک  قیلعت  رگا  تسا و  عرص  عفاد  ماداب  نغور  اب  نآ  زا  هبح  کی  اطوعس  ابرش و 

شحولا رامح 

دنکب معط  رگا  زین و  ندروخ  وا  رـسیا  هرفاح  رتسکاخ  لاس و  مامت  طرـشب  تسا  عرـص  عنام  عورـصم  رـس  رب  ندرک  قیلعت  وا  دـلج  زا  هراـپ 
ار وا  دیآیمن  عرص  زور  دنچ  رهش  لوا  وا  تشوگ  زا  عورصم 

بلعث

ار وا  درآیمن  عرص  یبص  ندرگ  رب  ندرک  قیلعت  وا  یئاهب  ان 

دوسا بلک 

زین ندرک  قیلعت  وا  رعش 

قوقدم موصیق 

تدالو تقو  رد  دولوم  ندرک  قیلعت 
40 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ار دولوم  عرص  دسریمن 
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سرع نبا 

غامد تسا و  عرص  عفاد  زور  هنابش  شش  لاقثم  کی  بارش  اب  موی  ره  وا  برش  رتسکاخ و  ددرگب  هک  ات  ار  وا  فوج  دوش  هتخوس  هکیتقو 
تسا عرص  عفاد  ندرک  قیلعت  وا  هرهز  ندیشون و  وا  نوخ  ندروخ و  وا  تشوگ  زین و  وا 

یلها رامح 

عنام عورصم  یناشیپ  رب  نتسب  دلج و  نتخاس  یلاود  تسا و  عرص  عنام  ار  روبذم  متاخ  عورصم  ندیشوپ  وا و  نیمی  هرفاح  زا  نتخاس  متاخ 
تسا عرص  عنام  زین  ندیشون  لاقثم  کی  وا  هرفاح  ندروخ و  هدرک  بابک  وا  رگج  دیابیم و  هزات  لاس  ره  تسا و  عرص 

سودوخوطسا

تسا عرص  عفاد  عورصم  رب  ندرک  قیلعت  وا  خیب  ندروخ و 

بیذ

تسا عرص  عنام  لاله  دزن  رهش  لوا  ندرک  طوعس  کشم  هبح  کی  اب  وا  هرهز 

یمور زوج 

- زین ابرش  وا  رمث 

سرف بکر  دبز 

زین ندرک  روخب  وا  هرفاح  لخ و  اب  ابرش 

هنق

زین اروخب  امش و  ابرش و 

نوقیراغ

زین یلصنع  نیبجنکس  اب  عفان و  بالج  اب  هتبلا  زین  ابرش 

جنیبکس

تسا عرص  عفاد  ندرک  طوعس  هیراج  نبل  اب  ابرش و 

ارشاف

زین ندرک  قیلعت  وا  خیب  تسا و  عفان  ندروخ  لاقثم  کی  بارش  اب  زور  ره  وا  خیب  زا 
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ضیب همرک 

تسا عرص  عفاد  بارش  اب  مهرد  ود  زور  ره  زور  یس  وا  خیب 

ادوس هبرگ 

تسا عرص  عفان  وا  قولسم  لد 

لصنع

زین ابرش  نیبجنکس  اب  لسع  اب  وا  نوجعم  هدرک  نایرب  زین و  وا  نیبجنکس  تسا و  عرص  عفاد  ندیشون  ندروخ و  اتشان  وا  هکرس  وا و  زایپ 

ایناواف

وا هتفوک  هبح  زین و  ندیشون  لسع  اب  تسا و  عرص  عفاد  ندرگ  رد  نتشادهاگن  هدالق  رد  لاقثم  یـس  نزو  وا  بوبح  ندرک و  روخب  وا  رمث 
مهرد ود  نزو 

41 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
تامسلط باتک  رد  تسا و  عفاد  زین  دنک  وب  عورصم  هتخاس  وا  یئاهبح  زا  هحافت  رگا  تسا و  عرص  عفاد  هیصاخلاب  ندروخ  درو  نوجعم  اب 

وا لعف  دوش  حیحص  ات  ساحن  ای  دیدح  تلآ  اب  دننکن  علق  ار  هدالق  تسا  روکذم 

انامورق

تسا عرص  عفاد  ندیشون  ندرک و  قوعل  لسع  اب  مهرد  ود 

لمح

نیغدـص و رب  لگ  نغور  اب  وا  قاس  زغم  ندروخ و  وا  کشخ  نوخ  تسا و  عرـص  عفاد  ندیـشون  هام  طسو  هاـم و  لوا  هکرـس  اـب  وا  غاـمد 
زین ندیلام  هنیس  رب  ندرگ و  ياهرقف 

هیلاغ

زین امش 

نذال

تسا عرص  عفاد  یلصنع  نیبجنکس  اب  قناد  جنپ 

بضلا ةرارم 

هتبلا تسا  عرص  عفاد  ندرک  طوعس  ندیسیل و  لسع  اب 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 301 

http://www.ghaemiyeh.com


سودوخوطسا

تسا عرص  عفاد  ندیمد  ینیب  رد  هدرک  قحس  رابغ  لثمب  ندیشون و  و 

یقوقدنح

زین تسا  عفاد  ندرک  طوعس  ماداب  نغور  اب  وا  مخت  ندروخ و  وا  هلقب  ندیشون  دهش  اب  وا  هراصع  وا  مخت 

ةرافلا نذا 

زین هراصع  ابرش و 

قوراف قایرت 

زین عفاد  نومک  هاوخنان و  ریعش و  خیبط  اب 

دنوارز

- زین ندیشون  رم و  بآ  هب  جرحدم 

دجربز

تسا عرص  عفاد  نتخیوآ  ندرگ  رد  نتخاس و  يرتشگنا 

تیتلح

عفاد وا  قیلعت  زین و  ندرک  علب  هدیـشوپ  موم  اب  هتخاس  بح  زین و  ندروخ  نیبجنکـس  اب  مهرد  کی  نزوب  ردنقچ  بآ  هب  شوجنزرم  بآ  اب 
زین تسا 

ضیبا قبرخ 

ار عرص  تسا  عفان  ندروخ  مهرد  سدس  هدومحم  زا  مهرد و  فصن  نوسینا  زا  وزا و  مهرد  کی  تسا و  عرص  عفاد  ندرک  خوفن  ندروخ 

کشم

تسبرجم ماداب  نغور  اب  اطوعس  اخوفن و  امش و  ابرش و 

ناوحقا

ضیرم دوشیم  صالخ  ندیشون  ایناواف  خیبطب  وا  خیب  زور  یس 
42 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا لاقثم  کی  موی  ره  تبرش  عرص و  زا 
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يربک هلقاق 

تسا عفان  اطوعس  مهرد و  ود  ابرش 

يرغص هلقاق 

زین نیبجنکس  اب 

تیربک

زین تسا  عفان  ندرک  طوعس  بادس  نغور  ای  ماداب  نغور  ای  هیراج  نبل  اب  خرس  کی  نزو 

لمحلا ناسل 

زین ندروخ  ماداب  نغور  اب  ای  تیز  نغور  اب  بیطم 

يربلا سآلا 

تسا عرص  عفاد  ندیشون  هداد  خیبط  بارش  اب  بکرم  ای  درفم و  وا  خاش  وا و  خیب 

رسن

زین ندرک  طوعس  شوجنزرم  خیبط  ای  ردنقچ  هراصع  اب  طولخم  وا  هدرک  کشخ  غامد 

ّبض

زین ندرک  قوشن  وا  هخلت 

روقنقس

سودوخوطسا اب  ندروخ  وا  درآ  نویروطنق  زین  ندرک  قیلعت  وا  مشچ  ود  ره 

سطسق

ار عرص  عفان  زور  کی  تسیب و  بارش  اب  بآ و  اب  وا  یئاهگرب 

نیمسای

زین ندیلام  ندرک و  مش  ندرک و  طوعس  وا  نغور 

ةافحلس
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وا نوخ  ار و  عرـص  تسا  عفاد  بح  کیکی  ماش  حبـص و  زور  تفه  نتخاـس  بح  لـفلف  ربارب  هدرک  ریمخ  لـسع  وج و  درآ  اـب  وا  نوخ 
زین ندرک  قوشن 

دهده

تسا عرص  عفاد  هیصاخلاب  ندرک  طوعس  لخلا  نهدب  وا  غامد  ندروخ و  وا  تشوگ 

رتسدیبدنج

زین ینیب  رد  ندرک  خوفن  شدنک  اب  تسا و  عرص  عفاد  ار  ینیب  لخاد  ندرک  الط  ندروخ و  رس و  مامت  رب  ندرک  الط 

ءارضخ هربزک 

تسا هرخبا  عنام  نتخادنا  عورصم  همعطا  رد 

يولس

زین ندرک  قوعل  وا  هرارم 

انح

زین ندیشون  بارش  اب  مهرد  کی  وا  هفوگش 

نیت

زین رت  ای  کشخ  وا  ندروخ  تموادم 

صلاخ بهذ 

عرص عفاد  نتخیوآ  ندرگ  رد  هفحص  رمخ و  نیا  ندروخ  هتشاذگ  بش  زور و  رمخ  رد  هتخاس  هفحص  زج  کی  صلاخ  هرقن  زا  وزج  کی 
ار یبص  دیآیمن  عرص  دنزیوایب  یبص  ندرگ  رب  هفحص  نیا  رگا  تسا و 

43 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
ار

جرطیش

زین ندیشون  دهش  اب 

انایطبخ

زین ندروخ  لسع  اب 
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یقارع ثفاغ 

تسبرجم ندروخ  مهرد  ود 

جورداب

زین ندروخ  لسعلا  ءام  اب  وا  مخت 

ناعشیشراد

زین ابرش 

جاّرد

زین ندرک  اذغ  يوشم 

اسریا

زین اطوعس  ابرش و  وا  نغور  قدنب  زین  ندروخ  وا  خیب 

لیبجنز

زین ینیب  رد  ندرک  خوفن 

لفلف

زین ندرک  خوفن  رابغ  لثم 

نویفرف

زین مرگ  بآ  اب  نتخاس  هرغرغ  ندرک و  خوفن 

لازغ

تسا عرص  عفاد  هیصاخلاب  تبش  اب  وا  خوبطم  ای  وا  يوشم  تشوگ 

رداشون

زین ندرک  خوفن  رابغ  لثم 

رامحلا ءاثق 

زین ندرک  خوفن  هدیئاس  هدرک و  کشخ  وا  هراصع 
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زین ندرک  خوفن  هدیئاس  هدرک و  کشخ  وا  هراصع 

ربک

زین ندروخ  لسع  هکرس و  اب 

حلاملا کمس 

زین ندروخ 

یلسعلا نیبجنکس 

برجم ندیشون  زور  ره 

رویطلا ةرارم 

هیراج نبلب  تسا  عفان  اهلک 

هلیاس هعیم 

ندرک دامض  ندیشون و 

زین

زین ندروخ  هکرس  اب  مهرد  عبر  ابرهک 

کشم

ادامض ابرش و 

رزج

ندروخ وا  مخت 

یلباک جنرب 

ندروخ

سویرذامک

زین ابرش 

قشا

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 306 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا عرص  عفاد  ندرک  دامض  لسعلا  ءام  اب  سفرک  رزب  جنوباب و  هیصاخلاب  لسع  اب  لاقثم  کی  ادامض  ابرش و 

ینمرا حیش 

هراشا

زین ندروخ  لسع  اب  زور  هنابش  هد  طسق  زین  ندروخ 

تشگنجنپ

تسا عرص  عفاد  بآ  اب  ندیشون  وا  مخت 

هیرهنلا تافحلس 

تسا عرص  عفاد  ندروخ  لسع  اب  وا  هخلت 

هیلاغ

زین امش 

تمح

تسا عرص  عفان  وزا  نتخاس  متاخ  دوشیم  رهاظ  حزق  سوق  یئاهگنر  باتفآ  یئور  گنر و  یجسفنب  تسیرجح 

جنهد

تسا عرص  عفاد  هتبلا  کشم  ناب و  نغور  اب  وزا  هبح  هس  ندرک  طوعس  زین و  نتخاس  متاخ 

یندعملا رهزداب 

ار یبص  عرص  دیآیمن  یبص  ندرگ  رب  ندرک  قیلعت 

كارالا دوع 

قیلعت
44 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین ار  نایبص  ندرک 

کل

زین ابرش 
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ینیچ دنوار 

تسا عفان  ابرش  زور  یس  ات  زور  ره  مهرد  ود 

ناجنلوخ

زین ندروخ  هشیمه  مرد  ود 

یبهذ اشیشقرام 

درآیمن عرص  دیئامن  قیلعت  یبص  ندرگ  هب  رگا  تسا و  عرص  عفاد  دهش  اب  ندیشون 

مرفسهاش

هیصاخلاب بآ  هب  ابرش 

زعام

زین نأض  محل  اصوصخ  ندروخ  وا  تشوگ 

مشی

تسا عرص  عفاد  دشاب  هدعم  تکراشمب  عرص  رگا  ندرک  قیلعت 

امامح

زین ابرش 

دیدحلا ثبخ 

زین خوفای  رب  ندرک  دامض  نیمسای  نسوس و  نغور  اب 

دوسا قبرخ 

هداملا غارفتسال  ابرش 

راغ

زین ندروخ  وا  قرو 

رخذالا نهد 

زین ابرش 
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لمرح

بیجع و عفن  تسا  عفان  روکذم  بارـش  زا  ندیـشون  مرد  هد  زور  ره  دنامب و  ثلث  هک  ات  دـنهد  شوج  قیتع  بارـش  لطر  ود  رد  مهرد  هس 
عفان ندیشون  هیلاوتم  زور  دنچ  رد  دنامب و  مهرد  هاجنپ  هک  ات  دنناشوجب  بآ  لطر  کی  رد  مهرد  هد  رگا  زین و  شوجنزرم  بآ  اب  ندیشون 

تسا

ینامس

زین ماداب  نغور  اب  ندرک  طوعس  قوعل و  هخلت و 

یئایموم

اطوعس شوجنزرم  بآ  اب 

نأض

اقوعل تسا  عفان  زین  وا  هخلت 

جورداب

زین ندروخ  وا  هلقب  مخت 

رفص عباصا 

تسا عرص  عفان  ندروخ  مهرد  ود  لزنم  رد  قیلعت 

هنشا

زین ابرش  اروخب و 

ریشواج

تسا عفان  ار  نایبصلا  ما  عرص و 

دسا

دنکیم لئاز  دننک  قیلعت  دـشاب  هدیـسرن  غولب  دـحب  هک  یبص  ره  رگا  ار و  عرـص  تسا  عفان  ناسنا  رعـش  هطیخب  وا  دـلج  هعطق  ندرک  قیلعت 
هیصاخلاب ار  عرص 

ریبکلا بلعثلا  ۀیصخ 

تسبرجم هیصاخلاب  ندروخ 
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جو

زین ابرش 

؟؟؟ س

ار عرص  تسا  عفان  ابرش  دننک  رس  هزات  بآ  رد  هدرک  مرگ  شتآ  رد 
45 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

احرقرقاع

قوعل لسع  اـب  وا و  خـیبط  ندرک  هرغرغ  زور و  هدزاـی  اـت  زور  ره  مهرد  فصن  ندروخ  ینیب و  رد  ندرک  روطق  وا  نغور  اـقیلعت و  اـمش و 
تسا عرص  عفاد  ندرک  رواز  رس  مدقم  رب  ندرک و 

بیطلا رافظا 

هتبلا تسا  عفاد  ندروخ  لاقثم  کی  اروخب و 

دلج

هتبلا تسا  عفاد  وا  ندرک  قیلعت 

نیتنسفا

زین لسع  اب  ابرش 

یلباک جلیله 

هتبلا تسا  عرص  عفاد  ندروخ  لسع  و 

ناسنالا رعش 

زین وا  هتخوس  ندرک  وب 

عبضلا ةرارم 

زین اطوعس 

نومیتفا

زین ابرش 
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ناسلبلا نبل 

زین ابرش 

ناسلبلا دوع 

زین ابرش 

ناسلبلا بح 

هتبلا تسا  عرص  عفاد  ندروخ  لاقثم  کی 

يدج

زین ندیشون  وا  تشوگ  بآ 

هوف

زین ندرک  قیلعت  نایبص  رب  ندروخ و  بارش  اب  لسع و  اب 

جوربی

هتبلا ار  عرص  تسا  عفاد  یبص  ندرگ  رب  ندرک  قیلعت  هتسب  ناتک  هقرخ  رد  گنر  تفه  مشیربا  اب  دفکشب  هکنآ  لبق  وا  هفوگش 

قیتعلا رجح 

تسا عفاد  هیصاخلاب  ندروخ  تارکب  هدرک  قحس 

هناوافلا بح  نهد 

تسا عفاد  هیصاخلاب  تارکب  مهرد  فصن  ردق  ندرک  طوعس  بادس  بآ  اب  نارفعز  کشم و  و 

هحفنا

زین ابرش 

فونرب

تسبرجم ندرک  طوعس  بیلص  دوع  نغور  اب  وا  هراصع 

حرجلا رجح 

هیصاخلاب زین  ندرک  قیلعت 
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هدعج

ابرش امش و 

راغصلا ربونصلا  بح 

زین الکا  تسا  شیرقلا  بح  نآ  هک 

مشاک

زین ابرش 

دوهیلا رفق 

اروخب ابرش و 

رحبلا دبز 

اقیلعت ابرش و 

تیربک

برجم زین  ابرش  رمحا 

هخیلس

هیصاخلاب ابرش 

سیطاغاغ رجح 

ار عرص  دنکیم  لیاز  ار  عورصم  دننک  ناخد  هک  یتقو 

ساملا رجح 

- تسا عفاد  هیصاخلاب  یبص  رب  ندرک  قیلعت 

توقای

تسا عرص  عفاد  هیصاخلاب  نایبص  ءاسن و  لاجر و  زا  دشوپب  هک  یسک 
46 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

هتکس جالع  رد  مهدراهچ  باب -
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شدنک

تسا هتکس  عفاد  وا  خیبط  ندرک  هرغرغ  ینیب و  رد  اخوفن 

ضیبا قبرخ 

زین اخوفن 

کسم

تسبرجم زین  اخوفن 

لفلف

زین اخوفن 

زینوش

زین ادامض  ابرش و  اخوفن  هدیئاس  رابغ  لثم 

لدرخ

تسا هتکس  عفاد  ندرک  طوعس  وا  نهد  لدرخ و  تیز و  اب  کنح  نیهدت  کشمجنرف و  ای  لفنرق  بآ  اب  رس  رب  ندرک  الط 

رتسدیبدنج

نغور اب  وا  سوطع  اهنت و  ندرک  مش  لسعلا و  ءام  اب  ینیب  رد  وا  روطق  ندومن و  کنح  نیهدت  تیز  اب  ندرک و  روخب  رـس و  رب  ندرک  الط 
تسا هتکس  عفاد  ماداب 

جنیبکس

زین ندروخ 

يدنه لبنس 

ابرش

مرک

تسا هتکس  عفاد  لخ  بآ و  اب  ابرش  وا  یئاهخاش  رتسکاخ 

نویردنقولوقسا
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زین اطوعس  ماداب  نغور  اب  وا  هراصع 

لفنرق

زین رس  رب  ندرک  دامض 

هیوبزوج

زین رس  رب  ندرک  دامض 

ناسنالا رعش 

تسبرجم امش  قرحم 

هنق

زین خلت  ماداب  نغور  اب  ندرک  طوعس  توکسم و  ندرک  مش 

جنتوف

زین الوطن  روثلا  ةرارم  بآ  هب  ای  تبش  بآ  ای  تیز  نغور  اب  الوطن و  وا  خیبط 

هاوخنان

زین وا  خیبط  ندرک  هنقح 

روثلا ةرارم 

تسبرجم ندرک  هنقح  نوقیراغ  جیافسب و  ردنقچ و  بآ  اب  قروب  زین  نآب  ندرک  هنقح 

لسع

زین ندرک  هنقح  هیودا  هریغ  بآ و  اب 

جورف

تسا هتکس  عفاد  ینیچراد  تبش و  یکطصم و  اب  ندروخ 

جارد

وا لثم 
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مامح

زین ندرک  اذغ  هدرک  كاپ 

تیربک

اروخب ادامض و  ار و  دراب  هتکس  دشخبیم  عفن  سدع  ردقب  ندرک  طوعس  ندیلام و  تیز  رد  لولحم 
47 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین

نویفرف

زین ندرک  طوعس 

لظنح

زین هتنقح  ةرغرغ و 

فشرح

زین جریشب  هخوطلم  هشیرب  ندینانک  یق  وا  غمص  برش  دعب 

نوسینا

زین ایدوقنا  نوجعم  اب  طولخم  اشاح  خیبطب  ابرش 

یکطصم

زین ایدرقنا  اب  وا  خوبطم  بآ 

عورخ

زین بالج  لوصالا و  ءام  اب  عورخ  نغور  ندروخ  هرشع  عبار  دعب 

احرقرقاع

تسا هتکس  عفاد  وا  خیبطب  ندرک  هرغرغ  ندروآ و  هسطعب  بیط  تیز  اب  کنح  نیهدت 

رمحا صمح 

زین رتعص  بیط و  تیز  اب  ابرش 
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تبش

خیش زین  الوطن 

ینمرا

زین الوطن  وا  خیبط 

شوجنزرم

زین ةرغرغ  الوطن و  وا  خیبط 

جرتا

زین الوطن  وا  قرو  خیبط 

رتعص

زین موی  ره  الوطن  وا  خیبط 

فساجنرب

زین ندرک  لوطن 

جنتوف

زین الوطن  جو  زین  الوطن 

کلملا لیلکا 

زین

بادس

زین ةرم  موی  ره  رد 

اشاح

زین الوطن 

اینرجس

هقدنب ردقب  اروجو 
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قیقد نویروطنق 

زین لسع  ای  ابرش  زین و  وا  خیبط  بآ  اب  ندرک  هنقح  زین و  الوطن 

ثفاغ

زین دشاب  هتفای  خیبط  ورد  ثفاغ  هک  یتیز  لگ  نغور  اب  ار  رس  ندرک  نیهدت 

فشرح

زین ندرک  یق  ثفاغ  غمص  سجرن و  نهدب 

[6] ارقیف جرایا 

ص47 نتم ؛  يدیرف ؛  بط 
هنقح نآ و  اـب  ندومرف  هرغرغ  ارقیف و  جراـیا  سجرن و  نغورب  هخوطلم  هشیرب  ندومرف  یق  نسوـس و  نغور  اـب  وا و  اـب  ار  دـعقم  ندرک  دا 

برجم تسا  هتکس  عفاد  داح  یئاهنقحب  ندرک 

ایدرقنا

تسا عفان  هشیمه  ار  لسع  ندرک  قوعل  لسعلا و  ءامب  لاقثم  هس  اب  اروجو 

تیتلح

تسا عفان  ندومن  هیوشاپ  تیز  مرگ و  بآ  اب  حلم  تسا  عفان  ماش  حبص و  ره  القاب  ردقب 

هلیاس هعیم 

زین ندرک  نیهدت  ار  تشپ  قبنز  نغور  اب 

قرزا لقم 

رتسدیبدنج ربص و  ریشواج و  جنیبکس و  نویفرف و  و 
48 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

اب ندرک  روجو  تسا و  هتکـس  عفاد  جازم  ردقب  لاقثم  ود  ات  لاقثم  کی  عومجم  تبرـش  مهرد  ود  دحاو  لک  نم  لظنح  محـش  لمرح و  و 
زین مهرد  جنپ  ات  ندیناسر  هجردب  هجرد  لسعلا و  ءامب  مهرد  ود  زور  ره  بادس  بآ  اب  عورخ و  نهد 

راغ
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زین ءالط  ابرش و 

رحبلا ءام 

تسا عفان 

لصنعلا لخ 

امش ابرش و 

اسریا

زین ابرش  وا  خیب 

کشم

تسبرجم زین  اطوعس 

ریشواج

زین شوجنزرم  بآ  اب  هقدنب  ردق  اروجو  زین و  اطوعس  ابرش و 

لودنق

زین اخورم  اطوعس و  ابرش و 

لمرح

زین اروخب  ابرش و 

بیطلا رافظا 

زین اروخب 

نیتنسفا

اطوعس وا  هراصع  اروجو و 

هیلاغ

دسریم هقافاب  دنک  مش  هک  یتقو  توکسم 

مامح
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تسا هیغامد  ضارما  ثودح  عنام  هناخ  رد  نتشاد  هگن 

لخ

زین رس  رب  ندرک  دامض  لگ  نغور  تیز و  اب 

قلس

زین ندرک  هنقح  هدومحم  نیجعلا و  حلم  رکش و  اب  وا  هراصع 

بالح

زین ابرش 

اناییطنج

ابرش امش و 

ناسلبلا نبل 

ار هتکس  تسا  عفان  قیتع  تیز  اب  ابرش  اخورم و  الومح و 

یلفد

تسا هتکس  سطعم  زین  نداد  تکرح  هتسب  ناتک  هقرخ  رد  وا  هدیبوک  یئاهگرب  و 

مشی

ار هتکس  تسا  عفان  اخوبطم  وا  خیب  تسا  قبلا  ةرجش  نآ  و 

رفصا ءرخ 

تسبرجم رینپ  رد  اروطق  ءالط و  ابرش و  وا و  نغور  اطوعس 

لبنس

تسا هتکس  عفاد  هیصاخلاب  نآب  نغور  موم و  لفنرق و  یکطصم و  اب  ندرک  دامض 

طسقلا نهد 

- زین رس  رب  ندرک  نیهدت 
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49 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

جلاف جالع  رد  مهدزناپ  باب -

هراشا

زین ابرش  ضیبا  لفلف 

رخذا

زین ابرش  وا  هحاقف 

: ضیبا نمهب 

زین ابرش 

نویرزام

زین الوطن  وا  هراصع  وا و  خیب  خیبط  زین و  ابرش 

یئایموم

طوعـس خـلت  ماداب  نغور  اب  قناد  کی  قبنزلا و  نهدـب  وا  هبح  کی  تسا و  جـلاف  عفاد  ندرک  طوعـس  شوجنزرم  بآ  هب  طاریق  کـی  نزو 
تسا عفاد  زین  ندرک 

بنرا

تسا جلاف  عفاد  اقوعل  لسع  اب  هدرک  رتسکاخ  وا  هتخوس  مامت 

ناسلبلا نبل 

زین ابرش  لاقثم  فصن 

احرقرقاع

تسا جلاف  عفاد  ارورذ  رس  مدقم  رب  رابغ  لثم  وا  هدرک  قحس  کیراب  ندرک و  هرغرغ  لسعلا  ءام  اب  اخورم  تیز  اب  ابرش و 

رتسدیبدنج

تسا جلاف  عفاد  رس  رب  ندرک  الط  ناب  نغور  اب  اخورم و  ابرش و 

ردالب
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دراد فلخ  فرط  ندرک  لیم  هک  تسا  جلاف  عفاد  زوج  نغور  اب  وا  لصا  زا  ندروخ  مهرد  فصن 

بلعثلا ۀیصخ 

برجم تسا  عفان  دوسا  رمخ  دشونب  دروخب و  هک  یتقو 

تیتلح

تسا عفان  مه  لسع  اب  زین و  دراد  فلخ  فرط  ندرک  لیم  هک  ار  جلاف  رم  مهرد  کی  زین و  ندرک  علب  موم  اب  سوبلم  نا  زا  هبح  کی 

تیتلح

تسا جلاف  عفاد  هیلاوتم  موی  جنپ  هبترم  جنپ  بارش  اب  ندرک  لامعتسا  مهرد  فصن  جنیبکس  مهرد  فصن 

تبش

زین ابرش 

ضیبا طفن -

تسا جلاف  عفان  نآ  اب  ندرک  نیهدت  نزبآ  زا  ندمآرب  دعب  مامح و  رد  ندرک  نزبا 

نطقلا بح 

هتبلا ابرش  دبرت  تسا  عفاد  هیصاخلاب  دشاب  هتشاد  بقعب  ندرک  لیم  هک  ار  جلاف  رم  ندروخ  وا  هریش 

مطب

ابرش و وا  نغور 
50 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین ندروخ  وا  هرمث  تسا و  جلاف  عفاد  هتبلا  اخیرمت 

جرطیش

زین ابرش 

لقاقش

زین ابرش 

لظنح
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زین ندرک  هرغرغ  ندروخ و  وا  مخت 

لظنح

زین ندروخ  رتاوتم  زور  یس  ات  مهرد  کی  زور  ره  لسعلا  ءامب  زین و  امش  الکا و  ابرش و 

جنیبکس

زین ابرش 

نیدران

زین ندروخ  مهرد  کی  تسا  یمور  لبنس  نآ  و 

لصنع

زین ندروخ  لسع  اب  نوجعم  يوشم 

لیبجنز

تسبرجم تارمب  لسع  اب  ابرش 

دابنرز

زین لسع  اب 

افوز

زین ابرش 

لفلفراد

زین ابرش  لسع  اب 

جنورد

لسع اب  ابرش 

نومک

اقوعل ابرش و 

رشاف
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زین ندروخ  بارش  اب  لاقثم  کی  وا  خیبا 

ءاملا بلک 

زین ندروخ  هدیئوش  کمن  هب  وا  هزات  تشوگ 

طسق

تسا جلاف  عفاد  ندرک  الط  مرگ  یئاهنغور  یضعب  اب  ندروخ و  مهرد  ود 

رامحلا ءاثق 

زین ابرش  وا  هراصع 

کل

زین ابرش 

قبد

زین ابرش 

نسار

زین ندروخ  کمن  اب  هاوخنان  هیصاخلاب  ندروخ  لسع  اب  وا  خیب 

لبنس

زین ندروخ 

روقنقس

زین ندروخ  وا  تشوگ 

ذفنق

زین ندروخ  وا  تشوگ 

دوسا قبرخ 

زین ابرش 
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ییرب موث 

زین نتخاس  طولخم  اهاذغ  رد  ندروخ و 

موث

دباییم افش  اهاسب  تسا و  قفاوم  ضرم  لوا  رد  ندروخ  لسع  اب 

هسابسب

زین ندرک  الط  ناب  نغور  اب 

اسریا

زین وا  نهد  وا و  مخت  وا و  قرو  راغ  زین  ابرش  وا  خیب 

نویسارف

زین زور  یس  ات  لسع  اب  ابرش 

اوبزوج

زین هشیمه  نتشاد  هگن  نهد  رد  ابرش و 

جرطیش

زین ندروخ  لسع  اب 

زینوش

زین اطوعس  وا  نغور  اطوعس و  ابرش و 

بلعثلا ۀیصخ 

زین ندیشون  هایس  رمخ  وا  دعب  ندروخ و  دنمان  لبجلا  بوبع  ماش ز  کلم  رد  هک 
51 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

جرحدم دنوارز 

زین ابرش 

ینیچراد
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زین بآ  هب  ابرش 

بادسلا غمص 

زین ندرک  هرغرغ  وا  خیبط  اب  ابرش و  اطوعس و  جولفم و  وضع  رب  ندرک  دامض 

کسم

زین تشپ  تارقف  رب  ندرک  الط  اهنغور  یضعب  اب  امش و  اطوعس و  اقوشن و 

نوقیراغ

زین ابرش 

نویفرف

زین ندیلام  تیز  اب  ابرش و 

ریشواج

زین اخورم  ابرش و 

شوجنزرم

زین ندرک  هرغرغ  وا  خیبطب  اخورم و  وا  نغور 

جرتا

زین ادامض  ابرش و  وا  قیقر  تسوپ  نغور 

جنتوف

زین اخورم  وا  نغور 

لازغ

تسبرجم هرتاوتم  مایا  ندروخ  نآ  تشوگ 

وقود

زین ابرش  تسا  رزج  مخت  نآ 

لمرح
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لمرح

زین شوجنزرم  بآ  اب  ندیلام  مامح  رد  وا  نغور  ابرش و 

رفسیلاط

هیصاخلاب لسعلا  ءامب 

طاوطو

تسا عفان  جولفم  وضع  رب  ندرک  کلد  قبنز  نغور  اب  نآ  خوبطم 

هشیر

زین ندرک  طوعس  ندرک و  الط 

ربنع

زین اخورم  اطوعس و  اغضم و  ابرش و  امش و 

نیمسای

تسا جلاف  عفاد  ندرک  الط  هکرس  رد  وا  هدادشوج  گرب  ینیب و  رد  ندرک  روطق  نآ  نغور  ابرش و  ندرک و  وب 

رابک ربونص 

تسبرجم لسع  اب  ای  رکش  اب  ندروخ  مهرد  هد  ات  مهرد  جنپ 

حرقلا دوع 

زین ندیلام  وا  نغور 

جزیوم

ابرش ادامض و 

ورس

زین ابرش  وا  گرب 

دنق

زین ابرش 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 326 

http://www.ghaemiyeh.com


زول

زین اخورم  ابرش و 

انحلا نهد 

زین ادامض  عمش  اسریا و  و 

انامورق

زین ندروخ  بارش  اب  مهرد  ود 

قدنب

زین وا  نهد  ندروخ و 

دوسا مرک 

زین ندروخ  لسع  اب  لاقثم  کی 

مامح

رس و هک  تسنآ  نآ  نتخپ  هقیرط  زین و  ندروخ  هچبرتوبک  تسا و  جلاف  عفان  نتشادهگن  اهناخ  رد 
52 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا جلاف  عفاد  هتبلا  دنزپهب  هزات  بآ  اب  میود  کید  رد  هدروآرب  زاب  دنهد و  شوج  بآ  رد  هدرک  كاپ  همتت  هدرک  ادج  وزاب 

نویله

زین الکا 

دنواقلا محش 

تسا عفان  زین  زورنابش  تفه  ندرک  خیرمت  نآ  باذم  زا  مهرد  هس  تسا و  جلاف  عفان  هجاجد  محل  اب  روش  رد  موی  ره  مهدراهچ  نزو 

لهبا

زین ابرش  وا  زوج 

هتخوس فدص 

زین ندروخ 
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قشا

زین ندروخ  لسع  اب  لاقثم  کی 

ناعشیشراد

زین ابرش 

سفرک

زین ندروخ  مهرد  هس  وا  مخت  زا 

موقز

تسا عفان  اخورم  زین و  ندیشون  زورنابش  تفه  وا  نغور 

ناب

تسا عفان  ندیلام  تارقف  رب  ربنع  کشم و  اب  وا  نغور 

نیرسن

زین اخیرمت  ابرش و  وا  نغور  ضیبا و  نسوس 

دوسا صمح 

زین ابرش  هیلاوتم  مایا  وا  خیبط  زین و  ندروخ  رتعص  تیز و  اب  هدنکتسوپ 

لفلف

تسا عفان  ندروخ  زور  ره  لاقثم  کی  ارقیف  جرایا  زا  نا و  زا  مهرد  فصن  اخورم و  تیز  اب  طولخم  قوحسم 

دامر

تسا عفان  ار  جولفم  ندیلام  هدرک  لح  تیز  بآ و  اب 

نیتلا بشخ  دامر 

زین اخورم  تیز  اب  مرکلا  بطح  دامر  و 

غبصلا هوف 

تسا عفان  لسعلا  ءام  اب  هیلاوتم  مایا  وا  ندروخ  نامدا 
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جو

- زین ار  ناریپ  رم  تسا و  عفان  وا  برش  نامدا 

کناباش

زین ادامض  اطوعس و  ابرش و 

عورخ

نآ لعف  تسا  يوق  ایذاغول  جرایا  اب  لاقثم  کی  یضعب  دزن  نآ و  زا  بح  هد 

شدنک

زین ندرک  هرغرغ  ندرک و  وب  هتسب  ناتک  رد  قوقدم 

سوردنس

زین اخورم  ابرش و  تیز  اب 

لودنق

زین اخورم  ابرش و  وا  هفوگش  نغور 

روخبلا دوع 

زین ابرش 

هجنلف

زین ابرش 

سجرن

اقوشن امش و  وا  نهد 
53 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین

نوتیز

زین وا  هرجش  تسوپ  زا  وا  لاقثم  کی 
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مطبلا کلع 

زین نا  زا  هبح  کی  هدرک  بکرم  جنیبکس  رخذا و  حاقف  و 

ربک

زین ابکرم  ادرفم و  وا  خیب  رشق  وا و  رمث  وا و  گرب 

محمح

زین اطوعس  ادامض و  ابرش و  تسا  زورفاناتسب  نآ  و 

هتخاف

زین ندروخ  وا  محل 

نویردنقولوقسا

زین ماداب  نغور  اب  اطوعس  وا  هراصع  ابرش و 

لجف

زین اخورم  ابرش و  نآ  مخت  نغور  زین و  ابرش  زج  کیکی  دحاو  ره  رتسدیبدنج  نآ و  مخت 

رحبلا ءام 

زین نآ  هب  مامحتسا 

قروب

تیز و اب 

مطبلا کلع 

زین ادامض  موم  نآ و  نغور  اب  اخورم و 

انایطنج

زین ابرش  یمور 

قبنلا ةرجش 
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زین ندیشون  هداد  شوج  نآ  ضوضرم  خیب 

نسوس

تسا عفان  میاد  نآ  هفوکش  ندرک  وب 

روثلا محش 

زین ابرش  اخورم و 

ورم

زین ندرک  مش  وا  تابن 

لیجران

زین اخورم  ابرش و  وا  نغور 

یلصنعلا نیبجنکس 

زین تموادم  اب  ابرش 

میرم روخب 

زین ابرش  وا  خیب 

همسو

زین ندرک  هنقح  تسا  لینلا  بح  نآ  و 

یفاصلا ءاملا 

ار و نآ  بحاص  تسا  مزال  مامح  ندروخ  درـس  بآ  زا  دوش  ثداح  هک  جلاف  دندرکن و  بارـش  درگ  سپ  ار  جولفم  بارـش  زا  تسا  رتهب 
تسا افش  نیرد 

هوقل جالع  رد  مهدزناش  باب -

رتسدیبدنج

- تسا عفان  ندرک  وب  ندرک و  سوطع  ندیشون و  هبطر  بآ  اب  هبح  هس  نزو 

حرقلا دوع 
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زین اخورم  امش و  هداد  شوج  تیز  رد  نآ  مخت  ابرش و  وا  نغور 

نیمسای

تسا هوقل  عفاد  اروخب  امش و  نآ  هفوگش  اطوعس و  ابرش و  ینیب و  رد  اروطق  امش و  نآ  نغور 

جنیبکس

کی ابرش و 
54 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زا نا و  زا  هبح 

مطبلا کلع 

تسا عفان  نآ  اب  ندرک  هنقح  حاقف و  ندیشون  رخذا  حاقف  و 

رملا زوللا  نهد 

زین شوجنزرم  بآ  اب  اطوعس 

لودنق

تسا هوقل  عفاد  وا  هفوگش  نهد  ندروخ و  وا  رمث 

یکرک

زور تفه  رد  هبترم  تفه  زوج  نغور  اب  وقلم  بناج  حیحـص و  بناج  رد  خـلت  ماداب  نغور  اب  زین و  ندرک  طوعـس  قلـس  بآ  نآ و  هرارم 
تسا هوقل  عفاد  ندیلام 

زوج

زین اطوعس  ابرش و  وقلم و  بناج  رد  یکرک  هرارم  فلاخم و  بناج  رد  ندرک  طوعس  نآ  نغور 

رافلا ناذا 

زین اطوعس  نآ  هراصع 

نویفرف

عفاد نآ  اب  ندروآ  هشطع  هوقلم و  هجو  رب  نیهدت  هدرک  لولحم  ءارـضخلا  ۀبح  نغور  ندرک و  طوعـس  هیراج  ریـش  اب  سدع  ردـقب  ابرش و 
یلاعت هّللا  نذاب  ار  تلع  دـنکیم  رود  ندـیناروخ  ار  لیلع  مهرد  دـحاو  لـک  نم  قشا  لـقم و  جنیبکـس و  زا  وزا و  مهرد  عبر  تسا و  هوقل 
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اعیرس

انامدرق

زین ابرش  مهرد  ود 

احرقرقاع

زین هوقلم  هجو  رب  مطب  نغور  اب  ندیلام  وا و  نغور  ندرک  روطق  نتفرگ و  روخب  زین و  ندرک  هرغرغ  وا  خیبط  اغضم و  امش و  ابرش و 

شوجنزرم

هرارم اب  وا  هراصع  ندرک و  وب  ندرک و  لوطن  نویفرف  زا  مهرد  عبر  اب  ندرک  دامـض  ندروخ و  ندرک و  هرغرغ  وا  هزات  هراـصع  وا و  خـیبط 
تسا هوقل  عفاد  ابرش  امش و  زوج  نغور  اب  زور و  تفه  فلاخم  بناج  رد  ندرک  طوعس  یکرک 

رتعص

تسا هوقل  عفاد  ور  دوش  خرس  ات  نتفرگ  روخب  کشم و  هبح  کی  اب  ندرک  طوعس  وا  هزات  هراصع  ندرک و  هرغرغ  وا  خیبط 

جنتوف

- زین ابرش  اروطق و  وا  نغور  اترغرغ و  ابرش و 

نیتنسفا

- زین اترغرغ  ابرش و 

لیبجنز

- تسا هوقل  عفاد  جزیوم  یکطصملا و  عم  اغضم  اطوعس و  هدحو و  اترغرغ  ابرش و 

اوبزوج

زین مفلا  یف  اکاسما  اغضم و  یکطصم  اب  ابرش و 

چو

55 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
زین اغضم  ابرش و 

جزیوم
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اغضم ردنک  اب  ةرغرغ و  ۀضمضم و 

رداشن

تسا هوقل  عفاد  هیصاخلاب  ندرک  هرغرغ  شوجنزرم  بآ  اب 

قروب

تسا هوقل  عفاد  اکولد  ةرغرغ و  ابرش و 

زینوش

اب ندرک  طوعـس  هدرک  قحـس  هدرک و  کشخ  هدـیناسیخ  زورنابـش  کی  هکرـس  رد  تسا و  هوقل  عفاد  اـکولد  اطوعـس و  ابرـش و  نآ  نغور 
تسا عفاد  هتبلا  ضیرم  هجو  رب  ندیلام  ارضخلا  ۀبح  نغورب  تسا و  هوقل  عفاد  لگ  نغور 

قبنز

هیصاخلاب تسا  عفان  یکرک  ةرارمب  طولخم  ینیب و  رد  ندرک  روطق  وا  نغور 

ورسلا غمص 

زین ندرک  غضم  رایسب 

جنیتار

زین ایاد  ندرک  غضم  تسا  ربونص  غمص  نآ  و 

افرط

زین انیخدت 

نویرذام

زین نآ  هراصع  مخت و  ابرش و 

جنامهس

زین هیراج  نبلب  اطوعس  بارش و  اب  ابرش  زورفاناتسب  یسرافلاب 

هجنلف

زین ابرش 
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لجف

رتسدـیبدنج اـب  نآ  نغور  تسا و  هوـقل  عـفاد  ابرـش  هلثم  رتسدـیبدنج  نآ و  مخت  زا  مـهرد  فـصن  زین و  وا  نـهد  هئاـمب و  اطوعـس  ـالکا و 
زین هیصاخلاب 

لدرخ

تسا هوقل  عفاد  دوش  خرس  هک  ات  هوقل  عضوم  رب  کلد  نآ و  خیبط  هرغرغ  نآ و  نغورب  اخورم  ابرش و 

لظنح

زین ۀنقح  ابرش و  اطوعس و  تسا و  هوقل  عفاد  ابرش  ار  هیثدح  هنمزم و  هوقلرم  وا  محش 

یئایموم

زین قبنز  نغورب  خلت و  ماداب  نغورب  زین و  اطوعس  شوجنزرم  ءامب  هبح  کی  نزو 

ربنع

تسبرجم ماداب  نغور  اب  اطوعس  اغضم و  اروخب و  ابرش و  امش و 

ارشاف

- هیصاخلاب هوقلم  رب  ندومن  قیلعت  نآ  تسوپ  ندروخ و  نآ  خیب 

نامیلس ناحیر 

زین ابرش  امش و  تسا و  مرفسهاش  نآ  و 

عورخ

هیصاخلاب زین  اخورم  ابرش و  اطوعس و  نآ  نغور  زین و  ندروخ  هبح  تسیب  ات  هبح  هد 
56 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ردالب

برجم تسا  هوقل  عفاد  ندروخ  مهرد  فصن  ات  زوج  نغور  اب  حلصم  نآ  لصا 

نایظ

زین ابرش  نآ  خیبط  اطوعس و  اخورم و  نآ  نغور  تسیلبج  نمسای  نآ  و 
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هیلاغ

هبترم دنچ  زور  رد  ار  ور  ندیلام  هیصاخلاب و  هیقنتلا  دعب  وضع  رب  اخورم  ابرش و  امش و 

بنرا

زین ندرک  قعل  لسعب  طولخم  نآ  قرحم  تشوگ  تسا و  هوقل  عفاد  ندرک  دامض  هوقلم  رس  رب  هتخپ  ارهم  تشوگ و 

عبض

زین سأر  رب  ندرک  دامض  وا  يارهم  تشوگ 

بلعث

هلثم

لهبا

وا لثم 

لعو

کلاذک

لسع

نآ اب  ور  نتـسش  هداد  شوج  نارد  قوقدـم  لدرخ  لخ  تسا  هوقل  عفاد  هشیمه  رایـسب  نآ  ندروخ  زین و  ندیـشون  بآ  یئاجب  لـسعلا  ءاـم 
تسا هوقل  عفاد 

لقم

زین تسا  عفاد  تارم  زورنابش  رد  دنت  رمخ  لخ  ندرک  وب  اهنآب و  نیغدص  رس و  ندرک  حسم  اشاح  جنتوف و  رتعص و  و 

راغ

زین تارم  زورنابش  رد  نتفرگ  راخب 

حیش

اضیا

موصیق
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کلاذک

لمرح

زین اخورم  فونرب  بآ  اب  ای  شوجنزرم  بآ  اب  نآ  نغور  هلثم و 

دوسا صمح 

هؤام کلاذک  رطعم و  تیز  اب  ندرک  اذغ 

لثا

تسا عفان  مهرد  نیثلث  موی  تسیب  ندیشون  نآ  بآ  نآ و  خیبط  هب  هوقلم  نتفرگ  راخب 

قشاب

زین ءاسن  نبل  اب  اطوعس  نآ  هرارم 

رامحلا ءاثق 

زین اسوطع  ابرش و  زین و  ءاسنلا  نبل  اب  اطوعس  نآ  هراصع 

قلس

زین اطوعس  نآ  هراصع 

اشینطرع

تسا عفان  لک  نآ  مخت  خیب و  اطوعس و  نآ  هراصع 

دهده

زین اطوعس  ماداب  نغور  اب  نآ  هرارم 

رونس

زین ماداب  نغور  اب  اطوعس  نآ  هرارم 

بادس

زین ور  دوش  خرس  ات  نآ  خیبط  هب  ابابکنا  الکا و  اطوعس و 

زوج
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زوج

هک هوقلم  بناج  رد  اخیرمت  اطوعس و  ابرش و  نآ  نغور  الکا و 
57 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

فرط رد  هرطق و  هدزاود  حیحـص  بناج  رد  مطب  نغور  اب  ندرک  طوعـس  ندیلام و  هغدـص  ور و  رب  نآ  نغور  دـنامیم و  هداشک  وا  مشچ 
تسا هوقل  عفان  هرطق  شش  رگید 

ناسلبلا نبل 

تسا هوقل  عفاد  اطوعس  اخیرمت و  بادس  نغور  مهرد  فصن  اب  نآ  زا  مهرد  فصن  ندروخ و  لسع  هیقوا  کی  اب  وزا  مهرد  فصن 

لبنس

هتبلا ابرش 

رفسیلاط

زین نا  زا  ندروخ  لاقثم  کی 

دابنرز

زین ابرش 

لقاقش

زین ابرش 

ضیبا طفن 

زین ابرش 

نیدران

زین ابرش  مهرد  کی  موی  ره 

نویسارف

زین ابرش  لسع  اب 

ذفنق

زین اخورم  وا  هیپ 
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بلعث

زین ندروخ  وا  تشوگ 

کل

زین لسع  اب 

مطرق

زین اطوعس  ابرش و  نآ  نغور 

موث

زین الکا 

يربلا موثلا 

زین لسع  اب 

سفرک

مهرد ود 

نیبجنلج

تسبرجم زین  ندروخ  موی  یس  مهرد  هد  یلسع 

زوحامرم

زین نتفرگ  راخب  تسا و  عفان  يرکش  یلسع و  نیبجنلج  مرد  هد  اب  نآ  خیبط 

هلیله

تسا هوقل  عفاد  هنم  للمتی  ام  ندرک  علب  دوش و  یناف  هک  ات  ندرک  غضم  نتشاذگ و  وقلم  نهد  رد  موی  ره 

ارقیف جرایا 

تسا هوقل  عفاد  هیصاخلاب  شوجنزرم  بآ  اب  ندرک  هرغرغ 

جنوباب

زین وا  راخب  ابابکنا 
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کلملا لیلکا 

کلاذک

مامن

زین ابابکنا  الکا و 

مطب

تسا هوقل  عفاد  هجو  رب  ندیلام  رتسدیبدنج  اب  الکا و  نآ  نغور 

قلس

زین اطوعس  نآ  بآ 

کناباش

زین اطوعس 

طسقلا نهد 

تسا هوقل  عفاد  ندیلام  تشپ  رب  وقلم و  هجو  رب  اخوطل  تارمب 

نابلا نهد 

زین

زول

زین

شدنک

زین اطوعس 

اشینطرع

زین اسوطع  تسا  میرم  روخب  نآ  و 

ضیبا قبرخ 
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زین اسوطع 

نارطق

زین امش 

شحولا رامح 

ناویح زا  دروخن  وقلم  هک  يزار  سمره و  تسا  هتفگ  زین  تسا  عفاد  تیز  اب  وقلم  رس  رب  ندرک  دامض  نآ  يارهم  تشوگ 
58 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

هنمزم ضرم  دوشیم  هب  موی  تفه  ات  لسع  یئاوس  تاناویح  زا  دیآرب  هک  يزیچ  و 

[7] هبذع

ص58 نتم ؛  يدیرف ؛  بط 
زین نآ  نتفرگ  نا 

رفصا نسوس 

تسا عفان  ندرک  وب  رایسب 

ناوحقا

زین ندرک  الط  رس  رب  اخورم و 

ورس

تسا هوقل  عفاد  هیصاخلاب  ابرش  وا  گرب  خیبط 

ریشواج

زین اطوعس  ماداب  نغور  اب  مهرد  عبر  ود  ره  زا  بادس  جو و  اب  ندرک و  طوعس  شوجنزرم  بآ  اب  نا  زا  هبح  کی  زین و  ابرش 

روقنقس

زین الکا 

ضیبا لفلف 

هیصاخلاب ابرش 
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رخذا

زین ابرش  وا  حاقف 

جلما

ابرش

نومیتفا

زین ابرش 

یعفا

تسا عفان  هدش  هدرک  فصو  قایرت  رد  هچنانچ  وا  حلصم  تشوگ 

تیتلح

هتبلا ابرش 

دبرت

زین ابرش 

نومک

زین ابرش  لسع  اب 

يزاب

زین اطوعس  نآ  هرارم 

قدنب

هتبلا ابرش 

رجالا نهد 

زین اخورم  ابرش و 

ینیچراد

زین ابرش 
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زین ابرش 

موب

زین اخوطل  دنک  نالیس  حبذ  تقو  هک  نآ  نوخ 

اشاح

هوقل عفاد  نیغدص  هجو و  رب  ندرک  الط  هداد  شوج  هکرس  يرکـش و  نیبجنلج - مرد  هد  اب  وا  خیبط  نیغدص و  رب  ور و  رب  ادامـض  ابرش و 
تسا

هنادمرک

زین نا  زا  طاریق  کی  اطوعس  ماداب  نغور  اب 

جرحدم دنوارز 

زین ندرک  طوعس  مهرد  فصن  ماداب  نغور  اب 

جنیبکس

نغور اب  یندعم  یئایموم  اب  سپ  هدـیدش  هقیقـش  ار  هوقل  دوش  ضراع  تاقوا  اسب  زین و  نآ  زا  طاریق  کی  شوجنزرم  بآ  اب  ندرک  طوعس 
دنکب طوعس  قبنز 

نومیتفا جنشت  جالع  رد  مهدفه  باب 

ادوس زا  دشاب  هدش  ادیپ  هک  اصوصخ  ار  ییالتما  جنشت  رم  تسا  عفان  هلیل  اموی و  قیتع  بارش  لطر  کی  رد  مهرد  رشع 

اسریا

هفوگش بارش و  اب  وا  خوبطم  ابرش و  یناحیر  بارش  اب  وا  خیب 
59 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین ابرش  وا  خیبط  اخورم و  تفز  اب 

ناتکلا رزب 

تسا جنشت  عفاد  ابرش  ادامض و  ندروخ و  موم  ریغب  ءالط و  موم  لسع و  اب  قوقدم 

نابلا نهد 

زین اخورم 

یمطخ
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زین ادامض  ابرش و  وا  خیبط 

تورزنا

تسا جنشت  عفاد  هیصاخلاب  ابرش  ریجنادیب  نغور  اب 

سویرذامک

زین ابرش  لسع  اب  وا  خیبط 

بطر يافوز 

اخورم زب  هیپ  اب  طولخم  زین و  ادامض  وا  نهد 

لجف

زین ابرش  وا  قوقدم  مخت 

ذفنق

هیصاخلاب ندروخ  وا  تشوگ 

لدلد

ار یئالتما  جنشت  رم  تسا  عفان  ندروخ  وا  کشخ  تشوگ  ریش  دننام  ار  دوخ  ياهشیر  دزادنایم  هک  تسیرب  دفنق  نآ  و 

هنق

زین ادامض  ابرش و 

لیا

زین اخورم  ابرش و  وا  محش 

رم زول 

زین نسوس  خیب  لسع و  اب  وا  نغور 

زعام

زین ادامض  وا  لوب  الکا و  وا  خم 
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مسمس

زین ندرک  دامض  رشق  اب  وا  قوقدم  مرج  ندروخ و  وا  نهد 

تشگنچنپ

زین بارش  اب  نآ  ياهگرب  ندرک  دامض 

میرم روخب 

ار بطر  جنشت  تسا  عفان  ندرک  دامض  بارش  اب  وا  خیب 

زوج

ابرـش و اـخورم و  نآ  نغور  ار و  جنـشتم  بصع  دـنکیم  مرن  میاـص  نهد  بآ  اـب  قیتع  زوج  ار و  دّدـمت  ار و  بطر  جنـشت  ندرک  داـمض 
هیصاخلاب ار  سبای  جنشت  رم  اطوعس 

شوجنزرم

زین ار  ددمت  جنشت و  رم  رفصا  عمش  جریش و  اب  وا  قوقدمب  ندرک  دامض  حیش و  اب  نآ  خیبط  رد  اسولج 

هنایطنج

زین ار  ددمت  رم  ابرش  وا  خیبط 

هرجنا

تسا عفان  ار  ددمت  جنشت و  ندرک  دامض  حلم  اب 

جنوباب

تسا ددمت  جنشت و  عفاد  نآ  بآ  اب  الوطن 

ناسلب دوع 

نغور اب  هیقوا  هس  زور  ره  هدرک  فاص  دـنامب  لطر  کی  هک  ات  دـنزپ  هب  لطر  ود  بآ  زا  لطر و  ثلث  ناـسلب  دوع  زا  ار و  ود  ره  رد  اـبرش 
خلت ماداب 

60 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
هتبلا تسا  ددمت  جنشت و  عفاد  ندروخ 

لجرفس
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زین ار  تارقف  ندرک  خیرمت  ماداب  نغور  اب 

عورخ

تسا جنشت  عفاد  نآ  اب  ار  ضیرم  رس  ندرک  قرع  ابرش و  ندرک و  طوعس  وا  مخت  نغور 

ریعش

زین رکش  ماداب و  اب  ندرک  اذغ  ار  سبای  جنشت  رم 

يرب جنتوف 

تسیئالتما عفاد  ندروخ  اتشان  ار  وا  خیبط  ندروخ و  رکش  لسع و  اب 

تافحلسلا مد 

هیصاخلاب ار  یئالتما  رم  رتسدیبدنج  و 

هبلح

زین اخورم  سبای  جنشت  بحاص  يافق  رب  ماداب  نغور  اب  نآ  باعل 

اورض

زین ار  یئالتما  رم  ابرش  لسعلا  ءام  اب  نآ  نغور 

رمحا عمش 

رتسدـیبدنج قیتع و  تیز  تسا  بطر  جنـشت  عفاـن  اـفق  رب  ندرک  دامـض  هتخاـس  مهرم  هیقوا  کـی  نویفرف  لـطر  کـی  قیتع  تیز  هیقوا  رد 
ار یئالتما  بطر  جنشت  عفاد  رم  ندیلام 

فساجنرب

زین نآ  خیبط  رد  نتشن  جنرت  گرب  راغ و  گرب  اب 

نویروطنق

زین ار  یئالتما  رم  ابرش  نآ  قیقد  خیبط 

راغ

تشذگ هچنانچ  وا  بآ  رد  نتسشن 
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حیش

زین راغ  شوجنزرم و  اب  نآ  خیبط  رد  اسولج 

قروب

زین اخورم  تیز  اب 

یقلا بارت 

زین ضیرم  يافق  رب  ندیلام  قیتع  تیز  رد  لولحم 

طسقلا نهد 

زین یئالتما  جنشتم  يافق  رب  تارمب  زور  بش و 

دوسا قبرخ 

ار یئالتما  جنشت  تسهیودا  عفنا 

جرحدم دنوارز  بآ 

زین ابرش 

بلعثلا یصخ 

زین ندروخ  بارش  لفلف و  اب  ندیشون و  دوسا  بارش  هدعب  ندروخ و 

درواداب

ار بطر  رم  تسا  عفان  دوش  هداد  خبط  هک  یتقو  نآ  گرب  نآ و  خیب  ار و  یئالتما  رم  وا  مخت 

ضیبا نسوس 

لسع و اب  نآ  خیب 
61 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین ابرش  رتسدیبدنج  شوجنزرم و 

شدنک

زین اسوطع 
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رتسدیبدنج

زین ابرش  اطوعس و 

رمحا صمح 

تسبرجم هیصاخلاب  نآ  بآ  ندرک  اذغ  رتعص  اب 

هربنق

زین ار  یئالتما  رم 

لجح

زین ایوشم 

ریفاصع

زین ندرک  اذغ  بیطم  تیز  اب 

جورداب

زین ابرش 

رخذا

زین ندروخ  لاقثم  کی  وا  خیب 

نارفعز

زین ابرش 

سودوخوطسا

زین ابرش 

لیبجنز

زین ابرش 

جو

زین ادامض  ابرش و 
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دنوار

زین ابرش 

رسن

زین ندروخ  وا  تشوگ 

انس

ندب غارفتسا  يارب  تسا  عفان  ار  یئالتما  جنشت  ددمت 

بطر تفز 

ار یئالتما  رم  هیصاخلاب  نآ  نهد  و 

ناب

زین اخورم  نآ  نهد 

لوب

تسا عفان  دنزاس  دامض  هدرک  رت  نآ  اب  هقرخ  هک  یتقو 

رفصا يریخ 

زین اخورم  نآ  نهد 

نامس

الکا

زوا

زین اخورم  ابرش و  نآ  محش 

ناجنرت

زین ابرش  نآ  رطقم  ءام  نآ و  مخت 

ةافحلس
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طالتخا اب  دـشاب  هاگره  اصوصخ  تسیدر  هقبطم  تایمح  رد  دوش  ثداـح  جنـشت  رگا  تسا و  عفاـن  ندرک  هنقح  رتسدـیبدنج  اـب  نآ  نوخ 
لقع

زازک جالع  رد  مهدژه  باب 

دنوارز

تسزازک عفاد  ابرش 

نویروطنق

زین ابرش 

هنق

زین اخورم  ابرش و 

احرقرقاع

- زین لخ  اب  قیتع و  تیز  اب  اخوبطم  ندب و  رب  الوطن  وا  خیبط 

سیطانقملا رجح 

زین اقیلعت 

جنداش

زین اقیلعت 

عراکا

زین زور  هنابش  تفه  اذغب  طولخم  نآ  نغور 

دوسا صمح 

تسبرجم ندرک  اذغ  رتعص  تیزب و  ابیطم  نآ  خیبط  بآ 

لیوط دنوارز 

زین بآ  اب  ابرش 

بیطم تیتلح 
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لسع اب  دوسا و  لفلف  بارش و  اب 
62 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسزازک عفاد  هتبلا  بادس  اب  نآ  زا  مهرد  فصن  زین و 

قرزا لقم 

زین ابرش 

سروف

زین لفلف  اب  ابرش  تسا  نوقیرافوه  زا  مراهچ  مسق  نآ  و 

حلم

زین ندرک  دیمکت  مدنگ  هلاخن  اب 

يزمرق فوص 

زین ندرک  دیمکت  شتآ  رب  هدرک  مرگ  قیتع  تیز  رد  سومغم 

جنایزار

زین ندروخ  رکش  اب  وا  مخت  خیبط 

سفرک

زین لسع  اب  یلحم  وا  مخت  خیبط 

نویله

زین رکش  اب  یلحم  وا  مخت  خیبط  ای  وا  یئاهخاش  خیبط 

رتعص

زین رکش  اب  یلحم  وا  خیبط  برش 

دوسا صمح 

تسزازک عفاد  هتخاس  بیطم  تیز  ماداب و  ریش  اب  وا  یئابرش  هتخپ و  ارهم 

لخلا نهد 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 351 

http://www.ghaemiyeh.com


زین ادیمکت  شتآ  رب  هدرک  مرگ  تیزلا  وا 

هیرهنلا ةافحلس 

زین ندروخ  نآ  تشوگ 

تیز

ۀیصاخلاب دنیشنهن  تقو  رایسب  تسزازک و  عفاد  دشاب  قیتع  تیز  نارد  هک  نزبآ 

رامحلا ۀیصخ 

زین اخورم  وا  نغور 

لسع

زین تیتلح  هکرس و  اب  ندیشون و  مرگ  بآ  اب 

ریشواج

تسزازک عفاد  ندروخ  توق  ردقب  ای  لقا  ای  لاقثم  ات  مهرد  کی  زا 

ثورحم

زین هیقوا  جنپ  لسع  اب  نآ  خیبط  برش  تسنادجنا  خیب  نآ  و 

بادس

زین ریشواج  نآ و  نغور  اب  ندرک  نیهدت  ای  نآ  هب  ار  ضیرم  هدعم  ندرک  دامض 

يریخ

زین اطوعس  نآ  نغور 

سجرن

زین رفصا  عمش  وا و  نهد  خیرمت  اسریا  زین  نآ  نغور  ندرک  طوعس 

طسق

زین نآ  نهدب  اخورم 

شحولا رامح 
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زین اخورم  وا  محش 

لبا

زین اخورم  وا  محش 

ّبض

زین اخورم  وا  محش 

دسا

زین اخورم  وا  محش 

بیذ

زین ناب  نهدب  اخورم  ماداب و  نغور  اب  اطوعس  وا  هرارم 

رتسدیبدنج

نمث ای  هعفد  کی  مهرد  عبر 
63 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسزازک عفاد  هتبلا  ندروخ  تاعفد  مهرد 

هیرحبلا تافحلس 

زین اخیرمت  نآ  محش 

زینوش

هتبلا تسزازک  عفاد  اخورم  اطوعس و  ابرش و  نآ  نغور 

درواداب

زین نآ  یئاهگرب  نآ و  خیب  خیبط  تسنایبص و  عفان  نآ  مخت  ابرش 

ینمرا رجح 

تسزازک عفاد  زین  نتشاد  هاگن  تسد  رد 

حرقلا دوع 
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هیصاخلاب قیتع  تیز  اب  نآ  قوقدم  ندرک  الط 

لدرخ

زین اخورم  ابرش و  نآ  نغور 

جرحدم دنوارز 

زین ابرش 

نیمسای

هیصاخلاب ندرک  الط  نآ  نغور 

بلعثلا یصخ 

هتبلا تسزازک  عفاد  ندیشون  دوسا  بارش  نآ  دعب  ندروخ و 

قرحم فدص 

تسزازک عفان  ندروخ  هبح  ردقب  هزات  شوجنزرم  هراصع  اب  هدرک  نوجعم  مهرد  هس  قرحم  لیا  نرق  هیقوا  کی 

جنیبکس

و

حاقف

رخذا و

مطبلا کلع 

زین اخورم  ناب  نغور  ابرش و 

نوقیرافوه

تسزازک عفاد  ندروخ  هیلاوتم  زور  تفه  مهرد  کی  دوسا  لفلف  مهرد  ود 

ربنع

زین اغضم  ماداب و  نغور  اب  اطوعس  امیاد و  امش 
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هشعر جالع  رد  مهدزون  باب -

یمطخ

ابرش و لگ  نغور  اب  مهرد  کی  زور  ره  زور  تسیب  زین و  نآب  احـسمت  ابرـش و  رتسدیبدنج  تسا  هشعر  عفاد  ابرـش  بارـش  اب  وا  خیب  خیبط 
زین ابرش  یلبج  جنتوف  اب  زین و  الومح  ءالط و 

رمحالا قلس 

زین الکا 

يدنه طسق 

تسا هشعر  عفاد  زین  اینخس  لسع  اب  ادامض و  راغ  نهدب  زین و  اخورم  وا  نهد  ابرش و 
64 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ریشواج

تسا عفان  دوش  ثداح  غامد  فعض  زا  دعب  هک  هشعر 

هصفصف

برجم تسا  هشعر  عفاد  اخیرمت  نآ  نغور  ادامض و  نآ و  هراصع  ابرش  نآ و  هلقب  ندروخ  تسا  هبطر  نآ  و 

یقوقدنح

زین اخیرمت  نآ  نغور 

بادس

زین تسا  عفاد  ندروخ  وا  مخت  مهرد  ود  زور  ره  زور  تشه  اخیرمت و  نآ  نغور 

سودوخوطسا

هتبلا تسا  عفاد  زور  تسیب  ات  لسعلا  ءام  اب  بارش و  لسع و  اب  نآ  خیبط 

ثفاغ

زین ابرش 

بنرک
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زین ندروخ 

ینیچراد

هتبلا انامورق  اب  زین و  اخورم  ابرش و  وا  نهد 

بنرا

هتبلا تسا  عفاد  ندروخ  نآ  يوشم  رس 

يرب نیمسای 

زین اخورم  ابرش و  وا  نهد 

کید

زین ابرش  جیافسب  مطرق و  اب  نآ  یئابروش 

هنسرک

هیصاخلاب تسا  عفان  نآ  ندروخ  دوش  هدیناروخ  رهش  کی  ار  جاجد  هاگره 

مامح

هناد موی  هدزناپ  بلحم  بح  اب  ار و  هشعر  نآ  ندروخ  تسبرجم  دوش  هدرک  خـیبط  وزابیب  رـسیب و  هدـیناروخ  هنـسرک  ار  نآ  هچب  هاگره 
تسبرجم ندروخ  ندرک و  رود  نآ  یئوزاب  رس و  نداد و 

تبش

زین اخورم  ابرش و  نآ  نغور 

دوسا صمح 

زین ابرش  تیز  رتعص و  اب  نآ  خیبط  بآ 

لدرخ

زین ابرش  ندرک و  خطل  ار  وناز  راقف و 

لمرح

زین شوجنزرم  بآ  اب  اطوعس و  ابرش و  نآ  نغور 
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دوسا لفلف 

زین اخورم  تیز  اب 

ضیبا لفلف 

تسا هشعر  نمآ  نتخاس  طولخم  هحصا  ماعط  رد  زین و  ادامض  ابرش و 

قلس

زین ندروخ  لدرخ  اب 

رابک ربونص 

هتبلا رکش  اب  لسع و  اب 

زینوش

زین اطوعص  ابرش و 

ناسلبلا نهد 

زین ابرش  اخورم و  خلت  ماداب  نغور  اب 

نویفرف

زین اخورم  نآ  نغور  ابرش و 

تیتلح

زین اخیرمت  نآ  نغور 

کشمجنرب

زین ابرش  نآ  رطقم  بآ  ندروخ و  نآ  هلقب 

ریفاصع

اخبطم

65 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
زین بالبل  بآ  مطرق و  بآ  اب  نآ  خوبطم  زین و  ضیرم  ندرک  اذغ 
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طاوطو

زین ندرک  نیهدت  هتخپ  ارهم  ساحن  ای  نهآ  گید  رد  قبنز  نغور  رد  نآ  رس 

ربص

هتبلا تسا  دیفم  ندرک  غارفتسا  ربص  بح  اب  زین و  ابرش  رتسدیبدنج  و 

قیقد نویروطنق 

هتبلا نآ  هب  ندروآ  هشطع  رتسدیبدنج  مهرد  فصن  نآ و  زا  لاقثم  کی  تسا و  هشعار  عفاد  ندروخ  زور  تفه  مرگ  بآ  اب 

انامدرق

زین ابرش 

بنرک

زین نآ  خیبط  رد  سولج  تسا و  عفان  نآ  ندروخ  تموادم 

دوسا قبرخ 

زین نآ  اب  ندرک  یق 

رحبلا ءام 

زین ندروخ  نآ  بح  زین و  اخورم  نآ  نغور  راغ  زین  نآ  اب  مامحتسا 

یعفا

زین ندروخ  تسقایرت  رد  هچنانچ  نآ  حلصم  تشوگ 

مجاحملا

انیب اعفن  تسا  عفان  طرش  ریغب  بلص و  راقف  زا  لوا  هرقف  رب  نتشاذگ 

مشیربا فوص 

تسا هشعر  عفاد  بلص  راقف  زا  یلوا  هرقف  رب  نتشاذگ  رانلا  اب  نخسم  قیتع  تیز  رد 

لسع
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زین ندیشون  رتسدیبدنج  اب  نآ  بارش 

ثفاغ

ابرش ار  هشعر  تسا  هیودا  عفنا  نآ  هراصع 

نتنملا بح 

زین نآ  اب  نتفرگ  لهسم 

ریشواج

زین نآ  نهد  درولا و  نهد  هکرس و  نآ و  اب  ار  ضیرم  رس  ندرک  الط  تسرمخ  برش  زا  هک  هشعر  زین  ابرش 

تیتلح

تسا هشعر  عفاد  ندروخ  ماش  حبص و  مهرد  فصن  ردقب 

ناسلبلا نهد 

هد رگا  تسا و  عفان  دوش  هدروخ  نیریـش  ماداب  نغور  اب  لاقثم  فصن  زور  ره  زور  هد  رگا  زین و  ندروخ  بارـش  رد  لاـقثم  فصن  زور  ره 
تسا عفنا  دوش  هدرک  لوانت  لسع  اب  ایولح  زبخ  اب  لاقثم  فصن  موی  ره  موی 

نوقیراغ

زین ابرش 

نایظ

زین اخورم  نآ  نغور 

ردالب

تسا هشعر  عفاد  هیصاخلاب  اقیلعت  نآ  رمث 

هتیر

اقیلعت
66 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین هیصاخلاب 

جنورد
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هتبلا ابرش 

لیجران

ءالط ابرش و 

مطب

زین اخورم  ندروخ و  نآ  نغور 

ثارک

زین الکا 

تیربکلا ءاملا 

هتبل زین  هبترم  ود  زور  ره  وا  مامحتسا 

خینرز

زین هبترم  ود  زور  ره  وا  بآ  اب  مامحتسا 

نورطن

نآ بآ  اب  مامحتسا 

قدنب

زین الکا  تبظاوم  هب 

عورخ

زین ءالط  ابرش و  نآ  نغور 

اسریا

زین ابرش  ار  هشعر  رم  نآ  خیب 

رانلج

تسا عفان  بالج  مهرد  ود  زور  ره  زور  هد  ات 
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ناجنروس

هیصاخلاب ارارم  نآ  برش 

تیز

تیز ات  دـنهد  شوج  هدرک  لخاد  بیط  تیز  نآ  لثم  هدرک  فاص  دـنامب  فصن  ات  دـنناشوجب  بآ  هیقوا  هن  رد  هیقوا  هس  یناتـسب  بادـس 
برجم تسا  هشعر  عفاد  ندیناروخ  مامح  رد  ار  ضیرم  مهرد  جنپ  دنامب و 

تیتلح

اـمات و اءرب  ضیرم  دوشیم  يرب  مهرد  فصن  زین  كاروخ  مهرد و  فصن  دـحاو  ره  قیقد  نوـیروطنق  لـظنحلا و  محـش  رتسدـیبدنج و  و 
فرب و بآ  زا  درس و  بآ  زا  زین  تسا و  اهنیا  زا  هشعر  ثودح  هک  اریز  غارفتـسا  زا  عامج و  رمخ و  زا  ضیرم  دنک  زیهرپ  هک  تسراوازس 

دناهشعر و ثروم  هک  يرت  رکش  لکا 

يزارلا لاق 

هگره ابطا  عیمج  هک  سونیلاج  تسا  هتفگ  یناسفن و  ضراوع  درب و  زا  دوش  ثداح  هشعر  هگره  ادامـض  جرطیـش  اب  ار  هشعر  نکب  جـالع 
تـسین انیقی  اضعا  سبیرا  دوش  ثداح  هشعر  هاگره  هک  دناهتفگ  ار و  غامد  رخوم  جالع  دندرک  دصق  ار  جالتخا  ار و  هشعر  دندرک  جالع 

زین طارقب  تسا  قفتم  ار  هشعر  نآ  رم  افش 

ردخ جالع  رد  متسیب  باب 

دنوارز

هتبلا ابرش 

صمح

هیصاخلاب ادامض 

طسقلا نهد 

زین اخورم  ناب  نغور  اب  زین و  مامح  رد  لسعلا  ءامب  ابرش  وا  ءالط 

بنرا

يوشم تشوگ 
67 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین ندروخ  نآ 
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نویفرف

زین ینیچراد  نغور  اب  اخورم  ادامض و  هتبلا و  تسا  ردخ  عفاد  زین  ابرش  مهرد  کی  تیز  اب  مهرد  کی 

دوسا لفلف 

تسا ردخ  عفاد  ادامضا  تیز  اب  لفلف  رتسکاخ  احوسم و  هداد  شوج  تیز  رد  هدیبوک 

ناطرس

زین ادامض  تیز  اب  قرحم 

رقبلا ةرارم 

نآ لثم 

جریش

تسبرجم حیحص و  زین  ابرش 

اسریا

تسا عفان  اهلک  نآ  هفوگش  نآ و  خیب  نآ و  گرب  تسا و  ردخ  عفاد  نآ  بارش 

احرقرقاع

زین ابرش  لخ  اب  انیقی و  تسا  عفان  قیتع  تیز  درز و  موم  زا  نآ  زا  بکرم  یطوریق  زین و  اخیرمت  ابرش و 

ناجنروس

زین ابرش 

جزیوم

زین ادامض  رامحلا  ءاثق  نهد  اب  قوقدم 

جنیبکس

هتبلا ادامض  رامحلا  ءاثق  نغور  اب  زین و  ادامض  کلع  رخذا و  حاقف  اب  ابرش و 

رامحلا ءاثق 

رد اخورم  نآ  نغور  تسا و  ردـخ  عفاد  ندرک  دامـض  هدرک  ریمخ  هعومجم  هیقوا  ود  یحرلا  راـبغ  هیقوا و  عبر  تیتلح  هیقوا  کـی  وا  خـیب 
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زین مامح 

رتسدیبدنج

اضیا ءالط  ادامض و  ناب  نغور  اب  ابرش و 

رجالا نهد 

اضیا اخورم  ابرش و 

ذفنق

زین ندروخ  نآ  هزات  تشوگ 

لدلد

تسبرجم هیصاخلاب  ندروخ  ارارم  نآ  حلمم  نآ و  هزات  تشوگ 

ضیبا نمهب 

هیصاخلاب ابرش 

مامح

تسا ردخ  عفان  نآ  سافنا  ندرک  مش  دوخ و  نکاسم  رد  نتشادهاگن 

لسع

زین بآ  لدب  لسعلا  ءام  برش 

ربنع

تسا عفان  اهلک  نآ  روخب  نآ و  غضم  نآ و  برش  نآ و  مش  ناب و  نغور  رد  لولحم 

لدرخ

زین اخورم  ابرش و  نآ  نغور  زین و  ادامض  رامحلا  ءاثق  نغور  اب 

قروب

زین ادامض  رامحلا  ءاثق  نغور  اب 

دزراب
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دزراب

زین ادامض  ابرش و  تسا  هلیاس  هعیم  نآ  و 

راغ

زین اخورم  ابرش و  راغلا  بح  نغور 
68 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

شحو رامح 

زین اخورم  الکا و  محل  محش و 

هعیم

زین اخورم  ابرش و 

تبش

ابرش نآ  هراصع  الکا و  نآ  هلقب 

رفصا عمش 

ادامض قیتع  تیز  اب 

سفور جرایا 

زین اغارفتسا  مات  جضن  دعب 

عورخ

زین اخورم  نآ  نغور 

مامح

زین مامح  لوخد  ترثک 

قبنز

تسا ردخ  عفاد  مامح  رد  ادامض  احرقرقاع  طسق و  اب  ای  رتسدیبدنج  موم و  اب  نآ  نغور 

لظنحلا محش 
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زین هیصاخلاب  اخورم  تیز  اب  ابرش و 

اشاح

زین الوطن  ابرش و 

سفرک

هیصاخلاب الوطن  ابرش و  وا  خیبط 

ارقیف جرایا 

[8] تسا عفان  ابرش  سفرک  خیبط  اب 

ص68 نتم ؛  يدیرف ؛  بط 

يدنه لبنس 

زین اخورم  ابرش و 

لیبجنز

تسبرجم حیحص  هیصاخلاب  الکا  رکش  لسع و  اب  اخورم و  ابرش و 

هفسالفلا نوجعم 

تسبرجم الکا 

بلحملا بح 

تسبرجم هیصاخلاب  الکا  هدیناروخ  ار  جاجد 

نابلا نهد 

زین اخورم  ابرش و 

هخیلس

ادامض ابرش و 

مطب
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اخورم ابرش و  نآ  نغور 

ربک

زین ابرش  وا  خیب  رشق 

بادس

اخورم ابرش و  نآ  نهد 

هیلبج هدعج 

ادامض ابرش و 

انایطنج

ابرش لسع  اب 

شمشم

تسبرجم اخورم  وا  مخت  نغور 

قشا

زین ابرش  مهرد  ود 

جو

ابرش

دبرت

ابرش

ریشواج

تسا ردخ  عفاد  ندرک  دامض  نتفرگ و  یطوریق  ریشواج  احرقرقاع و  نسوس و  نغور  اب  لسع و  اب  ابرش 

کسم

تسا ردخ  عفاد  ناب  نغور  اب  ندرگ  تشپ و  تارقف  رب  ءالط  ابرش و  امش و 

شوجنزرم
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ادامض اثق  نغور  اب  قوقدم 

هنسرک

زین جاجد  نآ  ندروخ  دوش  هدناروخ  ار  جاجد  هاگره  زور  هدزناپ 

تیتلح

تسا ردخ  زا  یصالخ  دنشونب  زور  جنپ  ات  قیتع  بارش  اب  مهرد  فصن  رگا  زین و  جنیبکس  مهرد  فصن  اب  ابرش  مهرد  فصن 

لدرخ

تسا ردخ  عفاد  مامح  رد  اخیرمت  شوجنزرم  بآ  اب  نآ  نغور  ءالط و  ابرش 
69 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا عفان  ندرگ  راقف  رب  نآ  نغور  اب  نیهدت  و 

ناجنلوخ

ابرش

موقز

موی تفه  ات  مهرد  جنپ  زا  ابرش 

دوسا صمح 

زین الکا 

زینوش

تسا ردخ  عفاد  رهظ  راقف  رب  ندرک  دامض  نآ و  نغور  ندرک  طوعس  نآ و  مرج  ندرک  وب  اخورم و  ابرش و  نآ  نغور 

رمحا صمح 

- هیصاخلاب ندروخ  بش  کی  هکرس  رد  عوقنم 

مامح

تسبرجم حیحص  تسا  ردخ  عفاد  هچبرتوبک  نآ  ندروخ  زور و  هدزناپ  بلحم  بح  زور و  ود  هنسرک  ار  نآ  هچب  دوش  هدناروخ  هناد  رگا 

هرجنا
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برجم تسا  عفان  ندرک  قعل  لسع  اب  نآ  قوقدم  مخت  ماداب و  نغور  اب  نآ  شیشح  ندروخ 

نتنملا بح 

زین نآ  اب  ندرک  غارفتسا  جضن  دعب 

اقوقلا بح 

زین نآب  ندرک  غارفتسا  جضن  دعب 

يرهن ناطرس 

تسبرجم ندروخ  زورنابش  هد 

جنورد

زین ابرش 

رفصلا عباصا 

زین ابرش 

لمرح

زین ادامض  ابرش و 

ردنک

زین ابرش 

ارشاف

- زین تسا  عفان  طرش  الب  مجاحم  عضو  زین  ابرش  وا  خیب 

جالتخا جالع  رد  مکی  تسیب و  باب -

جرتا

نسوس تسا  جالتخا  عفاد  اخورم  ابرش و  نآ  رفصا  رشق  نغور 

ینوجنامسآ
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زین ابرش  نآ  خیب  خیبط  احوسم و  ابرش  نآ  نغور 

راغ

اضیا هیصاخلاب  الوطن  نآ  مخت  اب  نآ  قرو  خیبط  اخورم و  نآ  نغور 

یکرک

زین ماداب  نغور  اب  اطوعس  نآ  هرهز 

بنرک

نآ لکا  تموادم 

رتسدیبدنج

زین اخورم  ناب  نغور  اب  ای  قبنز  نغور  اب 

ضیبا نسوس 

زین اخورم  ابرش و  نآ  نغور 

لدرخ

نغور
70 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین اخورم  نآ  هفوگش  نغور  جنران  زین  اخورم  نآ  مخت 

احرقرقاع

زین ابرش  بالج  اب  مهرد  فصن 

بادس

تسا جالتخا  عفاد  هیصاخلاب  الکا  نآ  مرج  اخورم و  نآ  نغور 

حلم

زین نآب  دیمکت 

رحبلا ءام 
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زین نآ  اب  مامحتسا 

طسق

مامح رد  اخورم  نآ  نغور 

سودوخوطسا

زین تسا  عفان  دوش  هدروخ  لسعلا  ءامب  مهرد  ود  زور  ره  رگا  هبیجع و  تعفنم  تسا  عفان  زور  یس  ات  لسعلا  ءامب  مهرد  کی  زور  ره 

راهب

زین ابرش  نآ  خیبط  اخورم و  ابرش و  نآ  هفوگش  نغور 

قروب

زین نآ  دامض 

بنرا

زین ابرش  لسعلا  ءامب  نآ  غامد 

ثفاغ

زین ابرش  نآ  هراصع 

هسفسف

تسا جالتخا  عفاد  ندروخ  زور  هدزناپ  ات  تیز  اب  بیطم  قولسم  دنناوخ  زین  هسف  تسا و  هبطر  نآ  و 

جورف

تسا جالتخا  عفاد  ندروخ  قوقدم  رشقم  نیریش  ماداب  زغم  لسع و  وج  اب  هریز  تیز و  اب  اخبطم 

مامح

دنیامن خیبطت  هدرک  ادج  وا  يوزاب  رس و  هک  یطرش  هب  يدنه  لبنس  ینیچراد و  هکرس و  لسع و  اب  اخبطم و  قولـسم  هچبرتوبک  ندرک  اذغ 
تسا جالتخا  عفاد  هتبلا 

لجح

نیا لثم 
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ربانق

نیا لثم 

جارد

ایوشم

ریفاصع

تسا جالتخا  عفاد  هیصاخلاب  اخبطم  قولسم 

هرجنا

تسبرجم هیصاخلاب  ماداب  نغور  اب  وا  ندروخ 

نسار

تسا عفان  تبوطر  زا  دوش  ثداح  هک  یجالتخا  لسعب  انوجعم  وا  خیب 

نسوس

زین ابرش  وا  خیب  خیبط 

ناسلبلا بل 

میظع و عزف  زا  دوشیم  ثداح  هاگ  دیدش و  حرف  زا  دشابیم  هاگ  جالتخا  دنا  هتفگ  زین  تسا  مهرد  فصن  نآ  زا  تبرـش  اخورم و  ابرش و 
هدراب دلب  دراب و  نامز  رد  هک  تسنآ  نیرب  لیلد  ار و  هجلتخم  عضاوم  تحت  تسکرحتم  هک  حیر  زا  دوشیم  ضراع  هاگ 

71 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
لوق نیا  زین و  اهوحن  کمن و  اب  دـیمکت  تسا و  رتسدـیبدنج  لفلف و  احرقرقاع و  نارد  هک  هیودا  زا  دـنباییم  یـصالخ  دوشیم و  ضراع 

تسا و هشعر  جالع  نآ  جالع  هتبلا و  صخش  نآ  دوشیم  تکاس  ندب  مامت  دنک  جالتخا  هک  ار  یسک  دناهتفگ  تسا و  يزار  سونیلاج و 
تبالص تیاهن  زا  فورضغ  ناوختسا و  مود  تنیل و  تیاهن  زا  غامد  یکی  دوشیمن  ثداح  وضع  ود  رد  جالتخا 

اخرتسا جالع  رد  میود - تسیب و  باب 

انامدرق

هتبلا بآ  اب  ابرش 

ریفاصع

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 371 

http://www.ghaemiyeh.com


زین ندروخ 

يدنه طسق 

زین اخورم  ناب  نغور  اب  زین و  ادامض  ابرش و  ندیلام و  تیز  اب  طولخم  رابغ  دننام  اقوحسم 

حرق

زین نآ  هبح  نهد  تسنانچمه  اخورم و  ابرش و  نآ  رشق  نهد 

ثیثارط

زین ابرش  انامدرق  اب 

ردالب

تسا اخرتسا  عفان  ابرش  مهرد  فصن  ماداب  نغور  اب  هرطق  ود  نآ  نغور 

حرقلا دوع 

هیصاخلاب زین  اخورم  نآ  نغور 

فرح

زین ابرش 

لدرخ

زین ادامض  لفنرق  بآ  اب  زین و  ندروخ  نآ  نغور 

لقلقلا بح 

زین الکا 

مامح

زین تسا  عفان  مامحتسا 

سجرن

زین اخورم  وا  نهد 

علط
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زین ابرش  مرگ  بآ  اب  نآ  مرج  اخورم و  نآ  نغور 

اسریا

تسا عفان  نآ  اب  خیرمت  قرعت و  نامدا  زین و  بآ  اب  ابرش  وا  هفوگش  وا و  خیب 

راغ

زین الوطن  ادامض و  ابرش و  نآ  خیبط  ابرش و  نآ  هبح  اخورم و  نآ  نغور 

بادس

تسا بیضق  ياخرتسا  عفان  ندرک  هنقح  نآ  نغور  بیضق و  ءاخرتسا  يارب  ادامض  نآ  غمص 

رامحلا ءاثق 

رکذ یئاخرتسا  يارب  ندرک  هنقح  وا  نغور 

ناب

هنقح رتسدیبدنج  اب  نآ  نغور 
72 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا عفان  هیصاخلاب  ار  رکذ  یئاخرتسا  رم  ندرک 

یمطخ

زین ندیشون  بارش  اب  نآ  خوبطم  خیب  زین و  ندرک  هنقح  ار  رکذ  یئاخرتسا  لسع  اب  هدرک  فاص  هداد و  خبط  هاگره  هاوخ  نان  نآ و  مخت 

سفرک

زین ار  رکذ  یئاخرتسا  ندرک  هنقح  هدرک  فاص  هداد  دیج  خیبط  رمحا  یئایبول  رمحا و  دوخن  نآ و  مخت 

جنایزار

زین ار  نآ  ءاخرتسا  ندرک  هنقح  هدرک  فاص  هداد  خبط  هدیبوک  هبلح  وا و  مخت 

نویله

- زین ار  رکذ  یئاخرتسا  رم  ندرک  هنقح  هدرک  فاص  هداد  خبط  رمحا  ءایبول  ثارک و  مخت  و 

کسخ
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زین ار  رکذ  یئاخرتسا  رم  ندرک  هنقح  هدرک  فاص  هداد  خیبط  هدیبوک و  ربونص  بل  یمطخ و  مخت  و 

جرطیش

زین لفنرق  بآ  اب  ندرک  دامض 

بلعث

نآ اب  ندرک  خیرمت  تیز  دنام  یقاب  بآ و  دوش  یناف  هک  ات  هاوخنان  سفرک و  مخت  هنایزار و  مخت  مرک و  بآ  تیز و  رد  هداد  خبط  ارهم 
زین

لظنح

زین ندرک  دامض  هداد  خبط  تیز  نهد  رد 

نویفرف

زین نآ  هب  ندرک  خیرمت  مهرد  هد  تیز  مهرد  کی 

رتسدیبدنج

زین نآ  اب  ندرک  خیرمت  طسقلا  نهد  نویفرف و  و 

نویفرف

تسا عفان  ابرش  مهرد  فصن  دحاو  ره  لقم  قشا و  مهرد و  کی 

هلیاس هعیم 

تسا عفان  ابرش  اخورم و  هداد  خبط  تیز  رد 

قبنز

زین اخورم  وا  نهد 

جنیبکس

زین جنیبکس  ناب و  نغور  اب  ار  قلح  ندرک  خطل  ددرگ  تسس  علب  تلآ  رگا  مرگ  بآ  اب  مهرد  ود  ابرش 

رتسدیبدنج

زین ناب  نغورب  رتسدیبدنج  ندیلام  تسا و  هتفای  اخرتسا  هک  ار  علب  تلآ  ندیلام  موم  نسوس و  نهد 
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لدرخ

اب ندرک  هرغرغ  نابز  رد  اخرتسا  دوش  ضراع  رگا  تسا و  اخرتسا  عفان  ندرک  دامـض  هتخاس  یطوریق  قوقدم  لدرخ  خلت و  ماداب  نغور  زا 
ندرک دصف  مرک و  بآ 

73 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
تسا عفان  تسنابز  تحت  هک  یگرپ 

نورطن

تسا عفان  نآ  اب  ندیلام  هنهک و  تیزب  ندرک  طولخم 

هنق

تسا اخرتسا  عفان  نآ  اب  ندرک  خطل  تیز  اب  طولخم 

رحبلا ءام 

زین الوطن 

تشگنجنپ

زین الوطن  وا  مخت  وا و  قرو  خیبط 

شوجنزرم

زین اخورم  نآ  نغور  تسا و  عفان  نآ  خیبط  اب  ندرک  هرغرغ  علب  تلآ  رد  اخرتسا  دشاب  رگا  زین و  نآ  بآ  اب  الوطن 

تیتلح

القاب ردـقب  زین و  سآ  گرب  شوجنزرم و  نآ و  اب  ندرک  هنقح  سپ  ار  لوب  کسم  دوشن  رداق  هک  ات  ار  هناثم  رم  ءاخرتسا  دوش  ضراع  رگا 
تسا اخرتسا  عفان  ندروخ  بالج  نیزا  دعب  ماش و  حبص و  ندروخ 

ربک

ندرک هرغرغ  وا  خیب  خیبط 

ریشواج

- زین لظنح  محش  شوجنزرم و  اب  نآ و  اب  ندرک  هنقح  ار  لوب  تلآ  هدرگ و  اخرتسا 

قیقد نویروطنق 
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زین ابرش  لسع  اب  نویروطنق  هراصع  ود و  ره  اب  ندرک  هنقح  لظنح  محش  و 

تبش

دشاب هدرک  هدارایب  لوب  هک  ار  یسک  رم  تسا  عفان  دیدح  بآ  اب 

بلعثلا یصخ 

زین ابرش  جاعن  ریش  اب  نآ  خیب 

ضیبا صمح 

برجم ار  رکذ  یئاخرتسا  عفان  ندروخ  هدیشاپ  ورب  رکش  ینیچراد و  جنربریش و  لثم  نتخپ  جاعن  ریش  اب 

ریجرج

تسا برجم  هضیب  ود  زور  ره  كاروخ  ار  رکذ  یئاخرتسا  عفان  دشاب  هداد  غرم  زور  نومه  هک  تشرب  مین  هضیب  اب  مهرد  فصن 

روفصعلا ناسل 

ار رکذ  یئاخرتسا  تسا  عفان  ندروخ  لسع  اب  وا  مخت 

کسم

برجم تسا  رکذ  یئاخرتسا  عفان  ندیشون  رکش  زا  مهرد  هدزناپ  مهرد و  دص  جاعن  نبل  مهرد  کی  لفنرق  هبح  کی 

هصیصقلا رذب 

تسا رکذ  یئاخرتسا  عفان  ندروخ  رقب  نمسای  ضیب  اب  مهرد  کی  قوقدم 

سفرک رذب 

ندروخ رقب  نغور  رکش و  اب  طولخم  قوقدم 
74 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
زین تسا  رکذ  یئاخرتسا  عفان 

رم

زین ندرک  هنقح  ار  میقتسم  هدور  یئاخرتسا  درورز  نآ و  خیبط  و 

صفع
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تسا میقتسم  هدور  یئاخرتسا  عفان  نتخادنا  یکطصم  مهرد  مین  ندرک  هنقح  تقو  نآ و  اب  ندرک  هنقح  رانلج  طسق و  و 

رخذا

تسا هدور  یئاخرتسا  عفان  نآ  اب  ندرک  هنقح  جنایزار  و 

دعس

زین ار  هدور  یئاخرتسا  رم  ندرک  هنقح  ورس  زوج  نویله و  مخت  و 

طسقلا نهد 

زین هیخرتسم  ءاضعا  رب  ندیلام  تسا و  رکذ  یئاخرتسا  عفان  نیرس  ود  ره  ربد و  رب  ندرک  نیهدت 

ردالب

تسا عفان  تاحلصم  اب  مهرد  فصن  نآ  لسع  ندروخ  ندیلام و  ناب  نغور  اب  وا  لسع 

هتیر

زین ابرش  ادامض و  نآ  رشق  زین و  مرگ  ریش  بآ  اب  ندروخ 

ناعشیشراد

زین ابرش  نآ  خیبط 

انحلا نهد 

زین اخورم 

اشاح

زین ابرش  وا  خیبط 

بنرک

زین تیز  اب  ندروخ 

رابک ربونص  بح 

زین الکا 

غبصلا هوف 
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زین ابرش  لسع  اب  ادیمکت و  ادامض و  الوطن و  نآ  خیبط 

ینامی طرق 

ابرش

احرقرقاع

زین اخورم  ندروخ و  هکرس  اب 

نیمسای

زین اخورم  ابرش و  نآ  نغور 

لودنق

هیصاخلاب ندروخ  نآ  ابرش  اخورم و  نآ  هفوگش  نغور 

نایظ

زین اخورم  نآ  نغور 

قدنب

هیصاخلاب زین  اخورم  ابرش  نآ  نهد 

لصف

هک ار  یموق  یلاعت  هّللا  تسا  هداد  افـش  بصع و  أدـبم  رب  ار  اهاود  میدراذـگب  سپ  وضع  دـش  یخرتسم  هک  یتقو  نآ  هب  اـم  میدرک  هبرجت 
سونیلاج و لوق  نیا  هتبلا و  اپ  ود  ره  رب  ار  اهاود  میراذـگب  هک  نیا  زا  ریغ  نَطَق  رب  ار  اهاود  میتشاذـگ  ناـشیا  یئاـهاپ  تسا  هتفاـی  اـخرتسا 

يزار
75 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

دوش ضراع  سپ  وضع  نآ  تحت  تسا  هدوب  هک  ار  يوق  دنکیم  عنم  عاخن  ءاشن  لوا  رد  تفآ  دوش  ثداح  هاگره  ود  ره  دناهتفگ  تسا و 
هرغرغ ار و  نقذ  ریگب  همجهم  تسا و  نابز  تحت  هک  ار  گر  نک  دـصف  نابز  یئاخرتسا  دوش  ضراع  رگا  هجو و  ياوس  ندـب  یئاـخرتسا 
ضراع رگا  ار و  توص  ار و  سفن  هلآ  نکب  جالع  ار و  ردـص  جالع  نک  دـصق  سپ  ار  توص  تـالآ  دوش  ضراـع  رگا  لدرخ و  اـب  نکب 

نک زیهرپ  ار و  هاب  هیودا  نک  لامعتسا  ربد و  نطق و  لثم  ار  عضوم  نآ  نایعا  عضوم و  نیرد  هناثم  ریبدت  هب  نک  ریبدت  ار  رکذ  اخرتسا  دوش 
داشگ و تسب و  دنک  ترثک  هک  نیا  نیتیلک  جالع  دعب  تسراوازس  ار  فارطا  اخرتسا  دوش  ضراع  رگا  اهلک و  هدراب  لوقب  رینپ و  ریش و  زا 

تسا عفان  تسیدر و  اخرتسا  اب  توص  كاسمتـسا  طارقب  تسا  هتفگ  تسا و  جالعلا  حجنا  کلد  قیقحت  سپ  ار  کلد  کیرحت و  ضبق و 
الوسغ یکطصم  قرو  قیبط  ار  اخرتسا 
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ءیقلا زوج 

زین ابرش 

لیوط دنوار 

زین ندروخ  لاقثم  کی 

حلم

تسا اخرتسا  عفان  وا  رتسکاخ  ندرک  دامض  نتخوس و  هزوک  رد  لسع  قیوس و  اب 

ایقاقا

زین ادامض  ابرش و 

ینیصراد

ابرش تسا  عفان 

وقود

زین ابرش  تسا  يرب  رزج  مخت  نآ 

تیربکلا ءام 

زین ندرک  لوطن  نآ و  رد  نتسشن 

سآ

ابرش اخورم و  نآ  نغور 

مرکلا بطح  دامر 

زین ادامض  تیز  هکرس و  اب 

سوردنس

اروخب ابرش و 

هجنلف
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هیصاخلاب ادامض  ابرش و 
76 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تالزن جالع  رد  مویس  تسب و  باب -

قدنب

تسا عفان  ار  دراب  رم  ابرش  وا  خیبط  ار و  هیدر  تالزن  دهدیم  حبضن  لفلف  اب  ندروخ  هدرک  نایرب 

تیربک

زین ابرش  اروخب و  امش و  دشخبیم  عفن  ار و  دراب  تالزن  دهدیم  جضن  رس  مدقم  رب  نتشاد  هاگن  ندرک و  روخب 

شوجنزرم

زین ابرش  الوطن و  امش و 

هطنحلا هلاخن 

ار هدراب  هلزن  دهدیم  جضن  زول  رکش و  اب 

کشمجنرف

زین ابرش  امش و 

موصیق

هیصاخلاب تسا  هلزن  عفان  ار  رس  مدقم  ندیلام  زور و  لهچ  ات  باتفآ  شیپ  تیز  رد  موصیق  هفوگش  نتشادهاگن  زین و  الوطن  ابرش و 

ینمرا نیط 

- هلزن ثودح  زا  شیپ  دوش  هدرک  لامعتسا  رگا  تسا  عنام  زین و  امش  ابرش و 

قرحم فدص 

تسا هلزن  عفاد  هیصاخلاب  رس  نیغدص و  رب  ندرک  الط  هدرک  ریمخ  دنت  هکرس  اب  هدرک و  قحس 

القاب

تستالزن عنام  ار  رس  ندرک  دامض  هدرک و  رت  ۀلیل  اموی و  هکرس  رد 

لخ
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برجم تسا  هلزن  عنام  نتفرگ  راخب  ورب و  هکرس  ندیشاپ  ار و  ماخر  رجح  دوش  هدرک  مرگ  هاگره 

یناحیر بارش 

زین نتفرگ  راخب  ماخر و  رجح  رب  ندیشاپ 

انامدرق

برجم ار  هلزن  تسا  عنام  ماش  حبص و  ابرش  لسع  اب 

ربنع

تس هلزن  عنام  یکطصم  اب  اغضم  ابرش و  اروخب و 

حرقلا دوع 

هرذب کلاذک  تسا و  هلزن  عنام  نتشاذگ  رس  همدقم  رد  هتفوک  کیراب 

لدرخ

رس مدقم  رب  ندرک  الط  لسع  اب  نوجعم  زین و  رس  همدقم  رد  اخورم  نآ  نهد 

سوردنس

زین ندرک  روخب  ندرک و  وب  هشیمه 

هیرصم هکوش 

زین ندرک  الط 

ساحنلا شیشق 

نزو
77 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا عفان  ار  خیاشم  هدراب و  تالزن  ندروخ  هتخاس  بح  مطبلا  کلع  رد  طاریق  هن 

نومک

زین امش  هکرس  اب  نوجعم 

اشن
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تسا هلزن  عفان  ندروخ  هتخاس  وسح  ماداب  رکش و  اب 

رتسدیبدنج

زین ادامض  ابرش و  امش و  اروخب و 

لین

زین ابرش 

قشا

عفاد ندیـشون  قشا  علب  دـعب  هلثم  مرگ  بآ  لـطر و  فصن  قیتع  رمخ  مهرد و  کـی  قشا  زین  تسا و  هلزن  عفاد  درآیم  غارفتـسا  مهرد  ود 
تسا هلزن 

ناعشیشراد

تسا هلزن  عفاد  غامد  همدقم  رب  ادامض  امش و  اروخب و 

روخبلا دوع 

زین ارورز  اروخب و  ابرش و 

ربص

تقو رـس  همدقم  رب  ندرک  دامـض  نورطن و  حـلم و  اب  دوش  هدرک  طولخم  رگا  هیـصاخلاب و  هشیرب  ندومن  ینیب  لخاد  هدرک  لح  بارـش  اب 
تسا هلزن  عفاد  دراب  یئاوه  زا  تظفاحم  اب  مامح  زا  ندمآرب 

محمح

زین اروخب  امش و 

راهب

- ار نمزم  هلزن  تسا  عفان  اروخب  امش و  وا  هفوگش  ابرش و  وا  خیبط  امش و 

جنران

تسا برجم  رس  همدقم  رب  ارورذ  تسبرجم و  ندرک  وب  ندیلام و  ناب  نهد  اب  نآ  هفوگش 

لکالا زوج 
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لوا رجـش  زا  هک  عیبر  لـیاوا  رد  نآ  گرب  تسبرجم و  ندرک  رورذ  رـس  همدـقم  رب  هدرک  قحـس  کـیراب  ندرک  کـشخ  دـعب  نآ  هفوگش 
انح يرب و  ردـس  اب  طولخم  تسبرجم و  ارورذ  نآ  هدرک  کشخ  زبس  تسوپ  تسبرجم و  ندرک  رورذ  هدومن  قحـس  هدرک  کشخ  دـیآرب 

برجم تسا و  هلزن  عفاد  مامح  رد  ندرک  لوطن 

جنوباب

لمح و جرب  رد  سمـش  لوزن  زور  رد  ار  نآ  نغور  دزاـسب  هک  تسا  بجاو  تسا  هلزن  عفاـن  اـخورم  وا  نهد  ارورذ و  نآ  کـشخ  هفوگش 
تسا هلزن  عفاد  ندرک  رورذ  هدرک  قحس  ندرک و  وب  نآ  هزات  هفوگش 

ضیب

قوحسم ردنک  ورد  هک  هضیب  يدیفس 
78 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین ندروخ  تشربمین  تسا و  هلزن  عفاد  نتشاذگ  نیغدص  رب  هدیلام  ناتک  هقرخ  رب  دنشاب  هدرک  رمخ 

بادس

زین ندیلام  نآ  نغور 

اسریا

زین ارورذ  وا  خیب 

راهب

زین ارورذ  نآ  هفوگش 

شام

زین ندروخ 

ناوحقا

زور رد  دنـشاب  هتخاس  تیز  رد  هک  اصوصخ  ندـیلام  نآ  هفوگـش  نغور  سار و  همدـقم  رد  ندرک  رورذ  هدرک  قحـس  نآ  هفوگـش  امش و 
- تسا هلزن  عفاد  زور  لهچ  باتفآ  شیپ  دنشاب  هتشاذگ  لمح و  جرب  رد  سمش  لوزن 

نسملا لمجلا 

تسا هلزن  عنام  خوفای  رد  ینک  رورذ  ار  وا  غامد  دوش  هدرک  کشخ  هکیتقو 

زینوش
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زین ندیلام  وا  نغور  نینچمه  زین و  نتخاس  رورذ  قوقدم  هدرک  نایرب 

كرطصا

زین اروخب  تسلزاون و  عنام  ندرک  دامض  تسا  هسبای  هلیاس و  هعیم  نآ  و 

نویرزام

زین ارورذ  هدرک  قحس 

شاخشخ

تسا هلزن  عنام  ندروخ  وا  تبرش  ادامض و  الکا و 

هخیلس

زین سار  همدقم  رد  ندرک  رورذ  هدیئاس  رابغ  دننام 

رم

تسا هلزن  عفاد  شوجنزرم  هراصع  لفنرق و  بآ  اب  اصوصخ  ینیب  رد  ندومن  لخاد  هنمزم و  لزاون  رد  نیرخنم  رب  ندیلام 

سجرن

زین امش 

کسم

زین نغور  اب  اءالط  ارورذ و  امش و 

لبنس

زین اطوعس  ابرش و  امش و  ارورذ و 

رم زول 

تسبرجم هیصاخلاب  ندیلام  وا  نهد 

ناسلبلا نبل 

تسبرجم ابرش  امش و  رس و  همدقم  رد  اخورم 
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ناسلبلا بح 

زین ارورذ  ابرش و 

صاجا

تاهل قلح و  ياوس  تسا  هلزن  عنام  نآ  هراصع  ای  نآ  خیبط  هب  ندرک  هضمضم  وا  تخرد  گرب 

نوقیراغ

زین نآ  باب  ندرک  هنقح  تسا و  هبعص  لزاون  عنام 

لفنرق سابک 

تسبرجم رس  همدقم  رب  ندرک  رورذ 

قوراف قایرت 

تسا هلزن  عفاد  ندرک  دامض  ناغدص  هبج و  رب  دشاب  هدرک  لح  قیتع  رمخ  رد  هکیتقو 

یحرلا رابغ 

زین هبج  رب  ندرک  دامض 

عورخ

گرب
79 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین ارورذ  قوحسم  وا  هدرک  کشخ 

ورس زوج 

هیصاخلاب ارورذ 

بیطلا رافظا 

زین اروخب 

لجف

زین خوفای  رب  ندرک  الط  نآ  مخت  نغور 
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نوسینا

زین لسع  اب  رکش و  اب  ندروخ  هتسب و  ناتک  هتل  رد  هدرک و  نایرب  دعب  امش  ندرک و  روخب 

جنوباب

تسا عفان  ضیبا  بارشب  ندیشون  زور و  هس  ات  زور  رخآ  رد  اصوصخ  نتفرگ  راخب  وا  خیبط 

ینیصراد

تسا هلزن  عفاد  زین  رس  همدقم  رد  ارورذ  ابرش و 

جنبلا رزب 

نآ اب  اطوعس  تیزلا  ةرارم  ضیبا و 

طفن

تسا هیوق  لزاون  عفاد  امش  وا  دود 

سوردنس

هیصاخلاب ارتاوتم  امش 

بارغ

زین اطوعس  خلت  ماداب  نغور  اب  وا  هرهز 

دوهیلا رفق 

زین اقاشنتسا  نآ  دود 

يریخ

زین اروخب  اطوعس و  وا  نغور 

ربنع

زین اغضم  ادامض و  امش و  تسبرجم  ابرش  اروخب و 

روخبلا دوع 

تسبرجم زین  اروخب 
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نذال

تسا هلزن  عفان  ندیلام  نایبص  خوفای  رب  لگ  نغور  اب  لولحم 

قلس

زین ابرش  نآ  هراصع  الکا و 

جنتوف

زین سار  مدقم  رد  ارورذ  وا  قوقدم  ابرش و  وا  خیبط  يرب 

دبرت

ار هلزن  هدام  دنکیم  غارفتسا 

يروفاک ناحیر 

زین ارورذ  وا  قوقدم  امش و 

حلم

زین سار  مدقم  رب  ندرک  رورذ  هتخاس  طولخم  نورطن  ربص و  و 

جنادهش

زین ارورذ  رابغ  لثم  وا  قوحسم  ففجم  گرب 

بنرک

تسا هلزن  عفاد  ندروخ  غرم  اب  خوبطم  نآ  فوج 

ناب

زین اروطق  نآ  نغور 

ناجنلوخ

زین اروخب 

ناجنرت
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ادامض امش و 

بنعلا مرک 

ادامض قیوس  اب  نآ  قرو  هراصع 

نیمسای

برجم تسا  هلزن  عفاد  ادامض  امش و  نآ  هفوگش 

ابرهک

رس همدقم  رب  ارورذ 

دیدح

هیصاخلاب تسا  هلزن  عنام  امیاد  اقیلعت 

نامعنلا قیاقش 

زین اطوعس  نآ  ریصع 

فرح

زین ادامض  مامحلا  قرذ  و 

یعارلا یصع 

زین ادامض 
80 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ساوسو جالع  رد  مراهچ  تسب و  باب -

یکم انس 

تسا ساوسو  عفاد  ابرش 

ناجنرت

برجم تسا  ساوسو  عفاد  ندروخ  نیریش  ماداب  نغور  اب  نآ  قولسم  زین و  ندروخ  رکش  اب  نآ  مخت  ندروخ و 

نومیتفا
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زعام نبل  زا  هربزک  بیلح  مهرد  تفه  اب  نآ  مخت  زا  مهرد  تفه  وا  زا  مهرد  تفه  بیکرت  نیا  اب  ساوسو  زا  دنتفای  تاجن  قلخ  زا  رایـسب 
ار يوارفص  ساوسو  رم  اصوصخ  نآ  مخت  ندروخ و 

روثلا ناسل 

برجم تسا  عفان  رکش  اب  ابرش  وا  خیب  رشق  زا  مهرد  فصن 

ولحلا حافت 

زین امش  ندروخ و 

لظنح

زین ابرش  وا  محش 

رونس

تسا هلزن  عفاد  هیلاوتم  زور  هس  اطوعس  وا  قوحسم  ففجم  غامد 

وردت

[9] تسا ساوسو  عفاد  زور  هس  اطوعس  وا  هخلت 

ص80 نتم ؛  يدیرف ؛  بط 

فاطخ

هیصاخلاب تسا  ساوسو  عفاد  زین  ندروخ  رکش  بآ  اب  هدرک  قحس  دوش  هتفای  نآ  فوج  رد  هک  يراغص  گنس 

عبض

زین ندروخ  نآ  نوخ 

اهتغمدا جاجدلا و  سوور 

نونج بحاص  دـنک  قیلعت  هاگره  یگنـس  جاجد  ياهلـصوح  یـضعب  رد  دوشیم  تفای  هاگ  برجم و  تسا  ساوسو  نونج و  عفان  ندروخ 
تسا عفان  دوخ  ندرگ  رد 

کید

زین ندروخ 
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همخر

زین ندروخ  قوحسم  ففجم  نآ  رگج 

یکطصم

زین اخورم  ابرش و 

جلما

زین ابرش 

يرهن جنتوف 

الکا

گنب

ابرش

کلملا لیلکا 

تسا ساوسو  عفاد  هبترم  کی  موی  هس  رد  رس  رب  الوطن  رتاف  وا  خیبط  زین و  هوغرلا  عوزنم  لسع  اب  وا  لاقثم  کی 

رمحا نمهب 

زین اطوعس  ماداب  نغور  اب  نآ  زا  هبح  کی  نزو  هیصاخلاب و  ار  دساف  سفن  دنکیم  رود  رتاوتم  تارم  نآ  برش 

رفص عباصا 

زین ابرش 

تلس

تسا ساوسو  عفاد  ندروخ  زور  هس  وا و  قیقد  زا  وا  ءاسح  نتخاس 

سودوخوطسا

زین ابرش 

جنورد
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زین ابرش 

ناعشیشراد

نیب عفن  دنکیم  عفن 

تشگنچپ

زین ابرش  تسیلفنرق  ناحیر  نآ  و 

زعاملا بیلح 

زین جذاس  رکش و  اب  ابرش 
81 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

هضیب جالع  رد  مجنپ  تسب و  باب -

هراشا

تسا هضیب  عفاد  هیصاخلاب  رس  رب  نتشاذگ  هدرک  لح  بآ  رد  ماعطلا  حلم 

ربص

تسا عفاد  هیصاخلاب  هیقنت  دعب  یبرع  غمص  اب  رس  رب  ندرک  الط 

رامحلا ءاثق 

هیصاخلاب اطوعس  وا  هراصع 

رابک هلقاق 

زین نیریش  ماداب  نغور  اب  دطوعس  مهرد  عبر 

ربنشرایخ

نآ ببس  ترارح  دشاب  رگا  نآ  اب  درک  دیاب  غارفتسا 

عورق

درک دیاب  غارفتسا 

نارفعز
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ببس دشاب  رگا  ربص  عبر  نارفعز و  مهرد  عبر  نویفا و  مهرد  عبر  اب  مات و  هیقنت  دعب  يوق  ببس  دشاب  رگا  رم  اب  نآ و  اب  ار  رـس  ندرک  الط 
راح

کسم

دراب ببس  دشاب  رگا  امش 

روفاک

زین فالخ  ءام  اب  راح و  دشاب  رگا  امش  بالگ  و 

دامر

زین ندرک  دامض  لخب  نوجعم 

قلس

زین نآ  هراصع  اطوعس 

یئایموم

زین ماداب  نغور  اب  هبح  ردقب  اطوعس 

مامح

زین ادامض  فرح  اب  نآ  قرز 

عنعن

زین رولا  نهد  يریخ و  نهد  اب  ادامض 

یمور ءاینولف 

زین اطوعس  ءاسن  ریش  اب  مهرد  عبر 

بکوکلا صرق 

دراب ببس  دشاب  رگا  اهبترمب  اطوعس 

کسملا ءاود 

زین ندرک  طوعس  دراب  ببس  دشاب  رگا  خلت  ماداب  نغور  اب 
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انح

زین مامح  رد  بش  مامت  نتشاذگ  ار و  رس  ندرک  دامض  دشاب  حلم  لطر  فصن  رد و  بآ  اب  ندرک  نوجعم 

قشع جالع  رد  مشش  تسب و  باب -

لمرح

ار یلیل  ار و  قشع  دنکیم  لیاز  ابرش  وا  خیبط 

دنه لین 

هیصاخلاب نآ  نکمت  لبق  ار  قشع  دنکیم  لیاز  بآ  اب  هبح  راهچ  نزو  ندیشون 

جاجدلا رجح 

هباشم جاجد  هلصوح  رد  تسا  دوجوم  نآ  و 
82 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

برجم دوشیم  لئاز  زین  دروخب  ار  بآ  هتخادنا  بآ  رد  رگا  قشع و  دوشیم  لیاز  دروخب  قشاع  هاگره  تسا  رولب 

قلقل

زین ار  نزح  بحاص  نزح  ار و  قشاع  قشع  دنکیم  لیاز  نآ  ناوختسا  قیلعت 

ایناملا یف   27 باب -

ریعش

زین مامح  رد  ریعشلا  ءام  اب  ار  رس  ندرک  لوطن  تسا و  اینام  عفاد  رفولین  بارش  اب  وج  بآ  ندیشون 

جسفنب

زین يراوج  نبل  اب  جسفنب  نهد  ندرک  طوعس  زین و  ار  وا  رضخا  گرب  خیبط  ار و  وا  هفوگش  ندرک  لوطن 

سخ

تسا اینام  عفاد  وا  هراصع  اب  مامح  رد  وا  مخت  ادامض  وا و  خیبط  الوطن 

عرق

اب خوبطم  ندروخ  تسا و  اینام  عفاد  وا  نغور  اب  خوبطم  ندروخ  تسا و  اینام  عفاد  وا  نغور  ندرک  طوعـس  وا و  قوقدم  رزب  ندرک  دامض 
- برجم هیصاخلاب و  ماداب  نغور 
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- برجم هیصاخلاب و  ماداب  نغور 

شاخشخ

زین وا  بارش  ندیشون  وا و  رزب  وا و  رشق  ندرک  دامض 

فالخ

زین هیراج  نبل  نآ و  نغور  اب  اطوعس 

ءاسنلا نبل 

برجم تسا  اینام  عفاد  ار  غامد  رخوم  ار و  رس  ندیلام 

زعاملا نبل 

تسبرجم زین  ضیرم  رس  رب  ندیشود  ابرش و 

قمرس

؟ زین نیریش  ماداب  نغور  اب  قولسم 

هینامی هلقب 

؟- تسبرجم هیصاخلاب  الکا  نیریش  ماداب  نغور  اب  اقولسم 

سخ

زین ندروخ  نیریش  ماداب  بیلح  اب 

اقمحلا ۀلقب 

زین ندروخ  ماداب  نغور  اب  قولسم 

رایخ

رایخ لثم  ءاثق  تسا  برجم  زین  ندروخ  رشق  اب 

جاجدلا ضیب 

زین ءاذغ  تشرب  مین 

يدج
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- زین اخبطم  اقولسم  وا  تشوگ 

جاجد

هنشا ودک و  اب  خوبطم  نیمس 
83 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا اینام  عفاد  هیصاخلاب 

ارشاف

درک عفد  تارمب  ارشاف  ندروخ  دوب  هدیسر  مهب  لقع  طالتخا  تشاد و  اینام  هک  ینز  تسا  اینام  عفاد  لاقثم  هس  زور  ره  زور  ود  ندروخ 

برطق جالع  رد   28 باب -

ریعش

تسا برطق  عفاد  ماداب  نغور  رفولین و  بارش  اب  ندروخ  وا  بآ 

رکس

تسبرجم هیصاخلاب  هیوبجنرداب  مخت  مهرد  ود  اب  فالخ  بآ  بالگ و  روثلا و  ناسل  بآ  اب 

جیرارف

زین ءاذغ  زینشک  اب  ماداب و  نغور  اب  اخبطم 

لمح

اب وا  فارطا 

زینشک

زین اخبطم 

يدج

زین هلثم 

یضارضر کمس 

برجم تسا  برطق  عفاد  هیصاخلاب  جریش  اب  ماداب و  نغور  اب  نایرب  هزات 
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زعاملا نبل 

رکش اب  بیلح 

يراوح زبخ 

تسبرجم هیصاخلاب 

قمرس

زین الکا  ماداب  نغور  اب 

خانافسا

زین نغور  اب  ولقم  لمح  تشوگ  اب  ای  جریش  ماداب و  نغور  اب 

اقمحلا ۀلقب 

زین ماداب  نغور  اب 

عرق

زین ندروخ  زبس  زینشک  ماداب و  نغور  اب 

رایخ

زین هیصاخلاب  رشق  اب  ندروخ 

ءاثق

تسبرجم هزات  رشق  اب  ندروخ 

جسفنب

هیصاخلاب اخیرمت  وا  نغور  مامح و  رد  الوطن  وا  خیبط 

رفولین

جسفنب لثم 

سخ

زین ماداب  نغور  اب  ای  جریش  اب  اقولسم  وا  هلقب 
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شمشم

زین ندروخ  ءاملا  ریثک  نیریش 

خوخ

زین الکا 

خیطب

زین هیصاخلاب  ندروخ  نیریش 

جنوباب

- زین تسا  برطق  عفاد  قوقدم  شاخشخ  مخت  سخ و  مخت  اب  ادامض 
84 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

سوباک جالع  رد   29 باب -

ناجنرت

برجم تسا  سوباک  عفاد  رکش  اب  نآ  قوقدم  مخت  زا  مهرد  هس  جریش و  اب  نآ  ندروخ 

ایناواف

زین نطارق  بآ  اب  هبح  هدزناپ  وا  تبرش  رادقم  ابرش و 

بیلص دوع 

زین اقیلعت  ابرش و  ایناواف  ینعی 

عقرلا زوج 

زین مهرد  عبر  نآ  زا  تبرش  ابرش 

نیت

زین کشخ  رت و  الکا 

قتسف
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عفان نآ  زا  ندروخ  رایسب 

لدرخ

تسا رضم  نآ  ندروخ 

جارد

تسا عفان  نآ  یئازغ 

جیرارف

ینیچراد یکطصم و  اب  تسا  حلاص  نآ  یئاذغ 

ریفاصع

تسا عفان  نآ  ندروخ 

ناض

زین نآ  یئاذغ  یلوح 

تشگنچپ

زین ابرش  وا  مخت 

ناسلبلا بح 

زین ابرش  نآ  زا  مهرد  ود 

انامدرق

زین ابرش  مهرد  ود 

جنیبکس

زین ابرش  مهرد  فصن 

نویفرف

زین ابرش  یلصنع  نیبجنکش  لصنع  تسا  سوباک  عفاد  نآ  ندروخ  دنشاب  هدرک  حیقن  بارش  نارد  دیمس  زین  ابرش  مهرد  عبر 

نیتنسفا
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زین ابرش  وا  خیبط 

افوز

زین ةرغرغ  اسوطع و  ابرش  وا  خیبط 

شدنک

ار وا  خیبط  هرغرغ  هبترم و  رایسب  اطوعس 

هنق

زین تارم  بش  زور و  ندرک  روخب 

بادس

زین تارمب  اطوعس  ماداب  نغور  اب  نآ  هراصع 

لظنح

زین خلت  ماداب  نغور  اب  اطوعس  ةرغرغ و 

زینوش

زین وا  خیبط  ةرغرغ  اطوعس و 

لجف

زین وا  مخت  تسا و  سوباک  عفاد  ندرک  یق  یلسع  نیبجنکس  اب  وا  خیبط 

لجح

زین ندرک  اذغ  هدرک  نایرب 

سجرن

زین مرگ  بآ  اب  سجرن  نوجعم  وا و  لصب  اب  ندرک  یق 

جردت

هیصاخلاب وا  اب  ندرک  اذغ 
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ینامس

زین ندروخ  جاب  ریز  اب 

رامحلا ءاثق 

زین ندروآ  هسطع  وا  هراصع  اب 

لدرخ

نغور اب  اطوعس 
85 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین خلت  ماداب 

شوجنزرم

زین رس  رخوم  رب  ندیلام  نآ  نغور  زین و  ار  ود  ره  خیبط  ندرک  هرغرغ  لظنح  محش  و 

يروزب نیبجنکس 

زین ابرش 

جنتوف

تسا عفان  لسع  اب  نآ  رمث  نآ و  هفوگش  زا  زور  هدزناپ 

نوسینا

زین ندروخ  لسع و  اب  ود  ره  نداد  خبط  وق  ود  و 

نویلاسارطف

زین ندروخ  رکش  اب  هدومن  فاص  هداد  خبط  زور  ره  كوکحم  سوسلا  لصا  جنایزار و  و 

وقود

تسوا لثم  وا  لامعتسا 

يرب هنق 

زین ندرک  اذغ 
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رتسدیبدنج

زین رس  رب  ندیلام  ماداب  نغور  اب 

تبش

زین ندروآ  یق  وا  خیبط  اب  سجرن  لصب  اب 

فشرح

تسا سوباک  عفاد  هیصاخلاب  ندروآ  یق  کمن  مرگ و  بآ  رد  لولحم و  وا  غمص 

قبرخ

تسا سوباک  عفاد  نآ  اب  ندرک  غارفتسا  مهرد  عبر  هدومحم  زا  مهرد و  مین 

ارقیف جرایا 

همدقم سوباک  هک  هیوسام  نبا  تسا  هتفگ  تسا و  عرص  دوشیم  نکمتم  هک  یتقو  سوباک  وطـسرا  تسا  هتفگ  هیـصاخلاب  نآ  اب  غارفتـسا 
يزار تسا  هتفگ  تسا و  نیقاس  تماجح  دصف و  نآ  جالع  نوخ و  هبلغ  زا  دـشابیم  هاگ  هیدر و  طالخا  زا  دوشیم  ادـیپ  هک  تسا  عارص 

دنرادن نتشادرب  تقاط  هک  ار  لیقث  یش  دنکیم  ساسحا  دنارکس و  بحاص  دنراد و  مضه  داسف  هک  ار  یموق  دوشیم  ضراع  سوباک  هک 

لفلف

تسا سوباک  عفاد  ندرک  هرغرغ  لسع  اب  هدیبوک  کیراب 

سفور جرایا 

- یلاعت هّللا  نذاب  تسا  سوباک  عفاد  نآ  اب  ندرک  غارفتسا 

رس يدرس  جالع  رد   30 باب -

شوجنزرم

زین ارورذ  ابرش و 

دعجلا فول 

زین ادامض  تبش  و 

هلیاس هعیم 
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زین ادامض  ابرش و 

شدنک

هشیمه هتسب  ناتک  هقرخ  رد 
86 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
تسا رس  يدرس  عفاد  ندرک  مش 

کسم

زین ارورذ  ابرش و  اطوعس و  امش و 

هبلح

زین ارورز  ندروخ و 

لفنرق شابک 

زین ارورز  تسا  لفنرق  زا  یعون  نآ  و 

هسابسب

زین اروزرس  مدقم  رب 

لبنس

زین اروز  ابرش و 

وج رشق 

هیصاخلاب انح  ردس و  اب  رس  رب  ندرک  دامض  ارورز و 

زوجلا قرو 

برجم هیصاخلاب  ارورز  رس  مدقم  رب  ففجم 

زوجلا رهز 

تسا برجم  ارورز  هدرک  قحس  هتخاس  کشخ  نیمز  رب  دتفیب  هک 

نایبصلا ما  جالع  رد   31 باب -
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جنادهش

تسا نایبصلا  ما  عفاد  هیصاخلاب  نایبص  رس  تحت  نتشاد  هگن 

هیراجلا نبل 

زین ودک  نغور  نبل و  اب  ندرک  طوعس  زین و  هشفنب  نهد  ندیلام  زین و  امئاد  نایبص  رس  رب  ندیشود 

ولح زول 

زین تارمب  ندرک  طوعس  نآ  نغور 

جسفنب نهد 

تسا عفان  وا  بارش  زین و  ار  ندرگ  ندیلام  ناتک  نغور  یمطخ و  ای  زین  هیراج  نبلب  ار  رس  ندیلام  اطوعس و 

عرق

زین رفولین  یمطخ و  مخت  اب  وا  هفوگش  خیبط  الوطن  هیراج و  نبل  اب  اطوعس  وا  نهد 

انوطقرزب

زین رکش  اب  ابرش 

لجرفس

زین ابرش  رکش  اب  وا  بح  باعل 

یمطخ

کلملا لیلکا  رشقم و  وج  اب  زین و  ادامض  لخل  نهد  بآ و  اب  خوبطم  قوقدم  جسفنب  اب  زین و  ندروخ  رکـش  اب  انوطق  رذب  باعل  اب  وا  باعل 
زین ندرگ  رس و  رب  ادامض  جرطیش  جنوباب و  و 

رفولین بارش 

اروجو

ریعشلا ءام 

تسا نایبصلا  ما  عفان  ودک  یئاهعطق  اب  خوبطم  ریعشلا  ءام  زین و  رکش  ماداب و و  نغور  اب 
87 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
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ناتا

زین وا  ریشب  ار  رس  ندرگ و  رب  ندرک  الط 

زعام

قرو زین  ار  نآ  ریشب  تشپ  ندرک و  تارقف  رس و  رب  ندرک  لوطن 

جسفنبلا

تسا نایبصلا  ما  عفاد  رس  رب  ندرک  لوطن  نداد و  شوج  همه  ودک  هچراپ  رفولین و  ءارضخلا و 

مسمس

زین ار  نآ  بآ  ندرک  لوطن  خوبطم  ودک  اب  وا  گرب 

حافت

هیصاخلاب تسا  عفان  رس  رب  وا  ندیلام  وا  نهد  دیآرب  هک  ات  امایا  دنراد  هگن  دجنک  اب  طولخم  نآ  هفوگش 

لخلا نهد 

زین نآ  رد  نتسشن  نزبآ  اب 

ولحلا نامر 

زین ابرش  یتعاس  ره  الیلق  الیلق  هشفنب  نغور  انوطق و  رذب  باعل  اب 

عمش

زین رس  رب  ندیلام  انوطق  رذب  باعل  جریش و  اب 

فوص

زین هیراج  نبل  جسفنب و  نغور  اب  عوقنم  فوص  رس  رب  نتشادهگن 

بادس

زین نایبص  یئاهینیب  رب  ندیلام  نآ  هراصع 

ریشواج

زین دشاب  دراب  ببسب  هاگ  رب  تسا  عفان 
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هلیتف

نبل نایبص  رـس  رب  ندیلام  دـناهتفگ  ءامکح  يزار  لوق  تسینمه  هلهـسم  یئاهاود  زا  ندرک  دـیاب  زیهرپ  دـشاب و  سبای  تعیبط  رگا  الهـسم 
يزار تسا  هتفگ  تسا  عفنا  هیراج  نبل  ماداب و  نغور  ندرک  طوعـس  دـشاب و  جنـشت  شیپ و  زا  نایبص  ما  دـشاب  رگا  ناـتا  زعاـم و  ءاـسن و 

رگا تسا  هتفگ  نالمح و  یئاههچراپ  هبرف و  جـیرارف  لـثم  زین  حـلاص  یئاذـغ  ضرم و  نیرد  تسمزـال  دراـب  ناـکم  رد  هعـضرم  تنوکس 
ار زین  وشوار  نویـسنا  نانکوب  تسا و  هباشم  هک  يزیچ  شدنک و  اب  روآهشطع  ار و  قایرت  ناروخب  سپ  تبوطر  زا  نایبصلا  ما  دوش  ثداح 
هعیم و نک  روـخب  ار و  تارارم  نک  طوعـس  ار و  لـمرح  يداـبم  رب  نک  دـیمکت  ار و  طـسق  نغور  لاـمب  راـغ و  گرب  خـیبط  رد  ناـشنب  و 

تسا عفان  هک  ار  ریفص  یبص  رخنم  لامب  ناهدا و  اب  ار  رتسدیبدنج  نک  لح  ار و  سوردنس 
88 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ساطع جالع  رد   32 باب -

هراشا

زین ندرک  وب  هتفوک  کیراب  تسا و  هسطع  نکسم  ینیب  رد  ندرک  روطق  وا  هراصع  جورداب 

درو

قوحسم خیب  شفرک و  لثم  دنارایسب  سپ  هسطع  كرحم  یئاهاود  اما  تسا و  هسطع  نکسم  فنا  رد  ندرک  روز  هتفوک و  کیراب  وا  مخت 
هتسب و و ناتک  هقرخ  قوقدم  لدرخ  اطوعس و  نآ  قوقدم  خیب  اسریا و  قوحـسم و  کشخ  مجلـش  ندرک  وب  زین و  هتـسب  ناتک  هقرخ  رد  نآ 
طسق و هتـسب و  رتسدیبدنج  هتـسب و  ناتک  هقرخ  رد  قوقدم  راغلا  بح  رخذا و  حاقف  قوقدم و  لفلف  یکطـصم و  شدـنک و  ضیبا و  قبرخ 

- هریغ قوقدم و  زینوش 

سار حورق  جالع  رد   33 باب -

زوج

زین ار  هبطر  حورق  وا  نغور  تسا و  حورق  عفاد  سار  حورق  رب  ندیشاپ  هتخوس  قیتع  زوج  رشق 

رونتلا فزخ 

نآ رب  ارورز 

اسریا

زین ارورز  نآ  خیب  ندیلام و  نآ  نغور 

ماعط حلم 
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تسا رس  حورق  عفاد  هیصاخلاب  ارورز  لظنح  محش  و 

میرم روخب 

زین الوطن  وا  خیبط  زین و  لسع  هکرس و  اب  زین و  هداد  خبط  هتفوک و  کیراب  ادامض 

نورطن

زین ادامض  هبطر  حورق  رب  ضیب  ترفص  اب 

هبلح

زین وا  نهدب  اخیرمت  وا و  قوقدم  ارورز  وا و  خیبطب  السغ  ارورز و 

عورخ

تسا هبطر  حورق  جالع  نآ  نغور 

جف نیت 

زین ندرک  دامض  کمن  هکرس و  اب  زین و  ارورز  نآ  قوقدم  گرب  تسا و  عفان  ادامض  نورطن  اب  وا  خیبط 

قیلع

89 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
برجم زین  ادامض  وا  فارطا  وا و  قرو  هراصع 

قبنز

زین ادامض  لوتقم 

یعارلا یصع 

زین ءالط 

دوسا صمح 

زین ادامض  دهش  اب  خوبطم  قوقدم 

صفع

تسا رس  حورق  عفاد  ندرک  الط  تیز  اب  هدرک  قحس  هتخوس و 
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رت سمرت 

زین ادامض  وا  کشخ  زین و  ادامض  السغ و  الوطن و  وا  خیبط 

کلملا لیلکا 

زین ندرک  دامض  بارش  اب  صفع  ینمرا و  لگ  اب 

نوباص

زین ادامض  لگ  نغور  اب 

موث

زین ادامض  لسع  اب 

بادس

زین ءالط  جادیفسا  لگ و  نغور  هکرس و  اب  وا  هراصع  زین و  ندرک  دامض  رانا  تسوپ  اب  هداد  شوج  وا  هراصع  زین و  نمث  اب  قوقدم 

ءاقمحلا ۀلقب 

زین ءالط  قیتع  بارش  اب  نآ  هراصع 

ناسلبلا نبل 

زین ءالط  اسریا  خیب  و 

نامعنلا قیاقش 

زین ارورذ 

لخن

زین نآ  نغور  نینچمه  زین و  ارورذ  نآ  کشخ  هفوگش 

بلعثلا بنع 

زین لگ  نغور  اب  نآ  هراصع 

لخ
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زین هبطر  حورق  رب 

ناسنالا لوب 

زین ادامض 

نذال

هیصاخلاب ءالط  رتسکاخ  بآ  هدعج و  و 

ینقلا ةدعج 

زین ءالط  دامرلا  ءامب 

زعام

ارورذ نآ  قرحم  فلت 

يرغ

زین و ار  هبطر  حورق  ادامض 

کمسلا يرغ 

نآ لعف  تسیوق  حورق  هیودا  رد 

جنیتار

تسا رس  حورق  عفاد  ادامض  هبلح  اب 

جسوع

زین ءالط  نآ  هراصع  ءالط و  ار  هبطر  حورق  رم  نآ  قرو 

تیز

زین ار  هبطر  حورق  رم  ءالط  يرب  نوتیز 

لبنس

لگ نغور  اب  ارورذ 

یقیناطرب
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زین ءالط 

ذفنق

زین ءالط  تیز  اب  نآ  قرحم  دلج 

لسع

زین حلم  اب 

تفز

ار قیتع  حورق  دنکیم  رود 

لجعلا محش 

زین ءالط  حلم  و 

رانلج

زین ءالط  جنیتار  و 

ناسلبلا دوع 

زین ارورذ 

جنوباب

زین ءالط  خوبطم  قوقدم 

جلیله

زین لگ  نغور  اب  تیز و  اب 

رفجنز

زین ءالط 

طرق

90 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
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- زین ادامض 

کمس

زین نیکمن  راغص  یهام  رس 

فزخ

انیقی ار  ءربلا  رسع  حورق  تسا  عفان  تیز  اب  قوقدم 

ناسلبلا بح 

زین ادامض  اسریا  و 

نورطن

زین لصب  هب  طولخم 

نومک

زین ار  هسبای  هبطر و  حورق  بحاص  رم  ءالط  رم  نمس و  اب 

ضیبلا ضایب 

زین ءالط  رم  و 

انح

ار نایبص  حورق  تسا  افش  لگ  نغور  تفز و  اب  انوجعم 

ءاسنلا نبل 

ار دهعلا  بیرق  حورق  تسا  افش 

رم زول 

زین ءالط  قیتع  بارش  اب  وا  نغور 

جنب

هیصاخلاب ار  هبطر  حورق  رم  ندیلام  وا  مخت  نغور 

درولا نهد 
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زین ار  هبطر  رم  ءالط 

سبای درو 

ار هبطر  رم  ارورذ 

ورس

زین ءالط  نآ  غمص  رانلج  و 

لصنع

ار سبای  حورق  تساود  دزوسب  هک  ات  تیز  رد  هداد  شوج 

عوتی

زین ار  سبای  هبطر و  حورق  ءالط  خلت  ماداب  نغور  موم و  اب  وا  هتخوس  رتسکاخ 

يدنه لین 

زین اخوطل  هکرس  اب 

دعس

زین ادامض  تیز  اب 

ربص

زین ار  هبطر  حورق  ندرک  الط  هکرس  اب  لولحم 

لمحلا ناسل 

ار نایبص  هبطر  حورق  تسا  افش  ربص  اب  ندرک  الط  نآ  هراصع 

بنرک

نآ لعف  تسیوق  حورق  هیودا  رد  طولخم  نآ  هراصع 

یناتسبلا نوتیز 

ار حورق  تسا  افش  وا  غمص 
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عاخن غامد و  ددس  جالع  رد   34 باب -

يریخ

زین ابرش  امش و  نآ  مخت  نینچمه  امش و  وا  هفوگش 

سجرن

امش

دازآ

زین امش  نآ  هفوگش  تسا  تخرد 

لبنس

زین امش  ابرش و  هسابسب  نوینا و  اوبزوج و  و 

نذال

ار غامد  ددس  تسا  افش  ندیشون  وا  رطقم  بآ  ندروخ و  وا  هلقب  زین و  وا  مخت  نینچمه  ادامض و  ابرش و  امش و  کشمجنرف  زین  امش 

لیبجنز

91 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
زین ابرش  امش و 

ناجنرت

زین امش  ابرش و 

روخامرم

هبرجتلاب ابرش  امش و 

کناباش

امش

سودوخوطسا

ابرش
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راغ

زین امش  هتسب  ناتک  هقرخ  رد  وا  قوقدم  گرب 

هخیلس

زین ابرش 

مرفسهاش

هیصاخلاب امش 

ناجنروس

هیصاخلاب امش  نآ  هفوگش 

شوجنزرم

زین اطوعس  اروخب و  امش و 

لودنق

زین اطوعس  وا  هتسخ  نغور 

غامد يوقم  یئاهاود  رد  لصف 

شوجنزرم

زین ابرش  لفنرق  اب 

[10] نارشیبع

ص91 نتم ؛  يدیرف ؛  بط 
هیصاخلاب ار  دراب  غامد  ا 

ناسلبلا بح 

هیصاخلاب ار  دراب  غامد  ابرش 

کشم
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ابرش امش و 

روخبلا دوع 

زین ادامض  ابرش و  امش و 

ربنع

اغضم ادامض و  ابرش و  امش و 

هجنلف

زین ابرش 

نیمسای

زین ندروخ  ار  دراب  غامد  ابرم 

تفز

زین امش  نذالاب  طولخم 

نیرسن

زین امش  اطوعس و 

جلما

زین ادامض  امش و  جنوباب  زین  ابرش 

نارفعز

زین ندرک  طولخم  اهماعط  رد  امش و 

جاجد

تسا غامد  يوقم 

جارد

ار لقع  دنکیم  هدایز  ندروخ  وا  تشوگ 

حافت
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هیصاخلاب زین  امش  ندروخ و  وا  هفوگش 

لبنس

زین ارورذ  ابرش و 

سجرن

ار لقع  دنکیم  هدایز  وا  ندروخ  امش و 

روفاک

انیس نبا  سونیلاج و  لوقب  وا  رهاظ  رد  تسا  لامش  حیر  لعف  ناسنا  نطاب  رد  وا  لعف  ابرش و  ار  راح  غامد  رم 

یلباک جلیله 

زین ابرش 

لفنرق شابک 

برجم هتبلا  ار  داوم  هرخبا و  عافترا  تسا  عنام  ار و  دراب  غامد  تسا  يوقم 

زول

هیصاخلاب الکا  امش و  ار  راح  غامد  رم  وا  هفوگش 

لجرفس

هیصاخلاب الکا  امش و  نآ  هفوگش 

فالخ

زین امش  ار  راح  غامد  نآ  هفوگش 

يرثمک

تسا راخب  عنام  الکا  امش و 

ایوبزوج

زین اروخب  ابرش و 
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کشمجنرف

برجم هیصاخلاب  ارورذ  امش و  ابرش و 

زوجلا رهز 

وا رضخا  رشق  برجم و  هیصاخلاب  رس  مدقم  رد  ارورذ  تسا و  غامد  تحص  ظفاح 
92 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا حیحص  برجم و  ندرک  لامعتسا  دشاب  روث  رد  سمش  هک  یتلاح  رد 

دیلبنش

زین امش  تسا  ناجنروس  هفوگش  نآ  و 

هیوبجنرداب

زین ابرش  امش و 

کلملا لیلکا 

زین وا  خیبط  الوطن  ارورذ و 

ناسلبلا دوع 

لسع اب  ابرش 

روآداب

زین ابرش 

راّمخ جالع  رد   35 باب -

ناوحقا

تسا رامخ  عفاد  ابرش  وا  تابن  خیبط 

نارفعز

زین بارش  ماعط و  رد  طولخم  ابرش و  جتخفیم  اب 

سآ
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هیصاخلاب تسا  رامخ  عنام  لقنت  تسا و  رامخ  للحم  ندیشون  وا  بارش 

روفاک

تسا رامخ  عنام  نتخادنا  بارش  ماعط و  رد  ای  ندرک  وب 

لجرفس

تسا رامخ  عنام  بارش  رب  اغضم 

درولا نهد 

زین امش 

نامر

ار بارش  یمرگ  دنکیم  رود  ابرش  وا  شرت  بارش 

طیبنق

تسا رامخ  للحم  بیط  تیز  اب  ندروخ 

یناوسلا ضامح 

زین ندروخ  هتخپ  نیریش  ماداب  نغور  اب 

نومیل

هیصاخلاب ندروخ  بالگ  رکش و  اب 

ضامح جرتا 

زین

نیتنسفا

تسا رامخ  عنام  ندروخ  بارش  زا  لبق 

سخ

زین الکا 

درو
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اعیرس ار  رامخ  تسا  للحم  درولا  ءامب  ندرک  عرج  زین و  ابرش  امش و 

لمح

تعاس رد  ار  نارکس  درآیم  هقافا  ابرش  وا  لوب 

سابیر

زین وا  لقنت  نینچمه  زین و  ندروخ  درس  بآ  اب 

ینیص هاش 

زین بآ  اب  ابرش 

نویروطنق

زین ادامض  ار  جازميوق  زین و  ار  بارش  زا  ثداح  عادص  رامخ و  رم  وا  هراصع 

جریش

زین رمخ  یئوب  دنکیم و  رود  دوشیم  بارش  بقع  هک  یشزوس  ندیشون  هعرج  هس 

ریعشلا ةریمخ 

بآ رد  شرت 
93 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین ندیشون  هدیلام  غود 

هطنحلا ةریمخ 

تسا رامخ  عفاد  رکش  زا  مهرد  هس  نارفعز و  زا  طاریق  کناد و  ریشابط  دشاب و  مهرد  تسیب  هک  هدرک  فاص  بآ  رد 

زینشگ هچنغ 

زین ندروخ 

رگا

زین ندروخ  هدرک  نیریش  رکش  اب  للحم 

يدج
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زین ندروخ  نارفعز  رکش و  هکرس و  اب  وا  تشوگ 

حافت

زین نارفعز  رشقم و  ماداب  زغم  وا و  شرت  بآ 

مالح

زین هیوافا  بانع و  نارفعز و  هکرس و  اب  وا  خیبط 

ریعشلا حاقف 

هیصاخلاب ابرش 

هنیکشک

دباییم تحار  دروخب  ار  نآ  هبروش  اب  رومخم  هک  یتقو 

کسوبنس

تسا و رامخ  عفاد  ندروخ  ینیچراد  کشخ و  زینشک  ماداب و  زغم  هکرس و  قامس و  نومیل و  بآ  اب  هدرک  شرت 

تسا رایسب  رکس  تعرس  یئاهاود  اما 

ربنع

تعرسب تسا  روآرکس  بارش  رد  ندرک  طولخم 

زوحامرم

هیصاخلاب زین  وا  ندرک  وب  نینچمه  تسیوق و  رکسم  بارش  رد  وا  عوقن 

نوقیرافوه

زین بارش  رد  عوقنم 

جورداب

زین ندروخ  وا  هلقب 

دوع
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زین اعوقنم 

نارفعز

زین بارش  رد  ندرک  عوقنم  ار  ثوشک  و 

روثلا ناسل 

برجم تسا  حرف  ترسم و  فعاضم  تسیوق و  رکسم  بارش  رد  عوقنم  وا  خیب 

اسریا

زین بارش  رد  عوقنم  وا  خیب 

میرم روخب 

زین ندروخ  مهرد  فصن  ردقب  بارش  رد  عوقنم 

امامح

زین اعوقن 

لیجران

زین الوقنت 

هیلاغ

زین بارش  رد  لولحم 

بنق

زین اعوقنم 

لینلا بح 

زین بارش  رد  ندرک  عوقن 

قیاقش

هیصاخلاب بارش  رد  ندرک  عوقن 

هسابسب
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زین بارش  رد  اعوقنم 

شوجنزرم

زین برش  تقو  امش 

هضف

زین ابرش  وا  فرظ  رد 

رکش

زین بارش  رد  الولحم 

جنکاک

هیصاخلاب ندروخ  هبح  جنپ  ات  هبح  کی  زا 
94 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

دنرایسب رکس  عنام  یئاهاود  اما  و 

یمور نیتنسفا 

تسا رکس  عنام  ندروخ  ندرک و  وب  وا  هفوگش  بارش  برش  لبق 

سخ

زین ندرک  لقن  زور و  نارد  درآیمن  رکس  ندروخ  هتشان 

زول

زین ندرک  لقن 

لجرفس

زین ندرک  لقن 

لمحلا ناسل 

وا مخت  نینچمه  زین  ندروخ  بارش  زا  لبق  مهرد  ود  قوحسم  ففجم 

تسج
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ار براش  درآیمن  رکس  دنشونب  دنزادنیب و  بارش  حدق  رد  وا  هعطق  رگا  درآیمن و  رکس  وا  فرظ  رد  ندروخ  بارش 

يدج

زور مامت  درآیمن  رکس  ماعط  لبق  نآ  شش  ندروخ 

رملا زول 

تسا رکس  عفاد  ندروخ  مهرد  ا ... 

بنرک

زین بارش  لبق  ندروخ  یناتسب 

تیبنق

نینچمه

بهذ

تسا رکس  عنام  الط  فرظ  رد  بارش  ندرک  شون 

هربزک

زین ندروخ  بارش  لبق  هدرک  نایرب  هسبای 

بلعثلا بنع 

هراشا

زین رکس  لبق  وا  هریصع 

ددس حتفم  غامد و  یقنم  یئاهاود  رد  لصف 

رافلا ناذا 

تسددس حتفم  غامد و  یقنم  ینیب  رد  ندرک  روطق  لسع  وا  لثم  مهرد و  کی  نآ  هراصع  ندرک و  هرغرغ 

روخبلا دوع 

زین ابرش 
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میرم روخب 

زین ابرش  لسع  اب  نآ  هراصع 

تنقلق

زین ندرک  روطق  ینیب  رد  هدرک  لح  بآ  رد 

نامعنلا قیاقش 

زین ةرم  دعب  ةرم  اغضم  نآ  خیب  نآ و  هفوگش  هراصع 

بنرک

زین اطوعس  نآ  هراصع 

رخذالا حاقف 

زین ابرش  وا  خیبط 

رم

زین کناد  نزو  اطوعس 

نویرذآ

زین اطوعس  وا  هراصع 

لظنح محش 

زین ناتک  هقرخ  رد  نتفوک  دعب  امش 

یکطصم

طوعس وا  گرب  هراصع  کناباش  زین  یلصنع  نیبجنکس  اب  ای  یناحیر  بارش  رد  خوبطم  ةرغرغ و  اغضم و 
95 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین

يروفاک ناحیر 

زین هشیمه  امش 
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جنوباب

هیصاخلاب وا  نتفرگ  راخب 

شدنک

هقرخ الب  زین  اقاشنتسا  امش و  هتسب  ناتک  هقرخ  رد  قوقدم 

ضیبالا قلس 

غامد زا  هظیلغ  تابوطر  دروآرب  وا  طوعس  زین و  اطوعس  ندرک و  هرغرغ  لسع  اب  وا  هراصع 

ارفوز

ةرغرغ امش و 

لصب

زین اطوعس  امش و  وا  هراصع 

قیقد نویرطنق 

غلاب هیقنت  ار  غامد  تسیقنم  نآ  روخب  امش و 

يریخ

زین اطوعس  نآ  هفوگش  هراصع  هیدر و  طالخا  زا  تسا  غامد  یقنم  ابرش  وا  خیبط 

لدرخ

زین هتسب  ناتک  هقرخ  رد  نتفوک  دعب  ندرک  وب  غلاب و  ندیئاخ  ندرک و  هرغرغ 

لبنس

ابرش امش و 

کسم

زین تسا  غامد  یقنم  ندرک  قاشنتسا  هتسب  هقرخ  رد  قوقدم  زین و  ندرک  هرغرغ  ابرش و  امش و 

راجنس

اطوعس تسا  غامد  یقنم  نآ  هراصع  تسا  يرب  يوهاک  نآ  و 
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نیتنسفا

ةرغرغ ابرش و  وا  خیبط 

ینیچراد

زین ارورذ  ادامض و  ابرش و 

لیبجنز

زین اغضم  یکطصم  اب 

عانعن

زین ندرک  هرغرغ  ندرک و  روطق  ینیب  رد  نآ  هراصع 

دنوار

زین ندروخ  یلباک  جلیله  اب 

یلباک هلیله 

غامد فرط  تسا  لوضف  عافترا  عنام  ابرش  لسع  اب  قوقدم 

قشا

زین ندرک  هرغرغ  بآ  رد  لولحم 

ربک

زین اغضم  وا  خیب  تسوپ  ابکرم و  وا  ادرفم  اهلک  وا  یئازجا  خیبط  زین و  ندرک  هرغرغ 

دبرت

زین ابرش 

نومک

زین وا  خیبط  اطوعس و 

یلبج جنتوف 
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زین اطوعس 

احرقرقاع

زین امش  ةرغرغ و 

راغ

زین ندیشک  ینیب  رد  نآ  نغور 

ضیبا نسوس 

نینچمه نآ  نغور  نآ و  هفوگش  هراصع  نآ و  هزات  خیب  هراصع  زین و  اطوعس  امش و 

فرح

اطوعس ةرغرغ و 
96 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین

قروب

تسا غامد  يوقم  هتسب  هقرخ  رد  ندرک  وب  ةرغرغ و 

هرجنا

زین ةرغرغ  اطوعس و  نآ  هراصع  اقوعل و  لسع  اب  نآ  قوقدم  مخت  تسا و  غامد  يوقم  ندروخ  هتخپ  تیز  ماداب و  نغور  اب  نآ  شیشح 

دوسا قبرخ 

تسا غامد  یقنم  وا  خیبطب  ندرک  هرغرغ 

اسریا

تسا غامد  يوقم  ندرک  مش  هتسب  ناتک  هقرخ  رد  هتفوک  نینچمه  ةرغرغ و  نآ  خیب  خیبط  امش و  نآ  هفوگش 

يرهن جنتوف 

زین ابرش  اطوعس و  ةرغرغ و  نآ  هراصع 

رتسدیبدنج
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تسا غامد  حرفم  ندرک  وب  هشیمه 

علط

تسا غامد  یقنم  نآ  خیبط  هب  ةرغرغ  امش و 

رمزول

هیصاخلاب زین  امش  اطوعس و  تسا و  غامد  یقنم  ابرش  وا  نغور 

ناسلبلا دوع 

تسا غامد  یقنم  ندروخ  نآ  زا  مهرد  کی 

جسفنب

تارمب تسا  غامد  یقنم  ابرش  رکش  اب 

ردنک

هیصاخلاب زین  هشیمه  اغضم 

ربنع

زین اغضم 

قیتعلا غمص 

اغضم و

مطبلا کلع 

نینچمه

ناریمام

زین اطوعس  وا  خیب  خیبط 

نوقیراغ

زین ابرش 

ناسلبلا بح 
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تسا طالخا  یقنم  غامد و  يوقم  ةرغرغ  وا  خیبط  اطوعس و  امش و  ابرش و 

بالبل

زین اطوعس  وا  هراصع 

ناجنرت

زین وا  رطقم  بآ  زین و  ندروخ  هتخپ  نیریش  ماداب  زغم  اب  نآ  شیشح 

کشمجنرف

تسا حتفم  ارورذ  امش و 

زوحامرم

زین ارورذ  ابرش و  امش و 

سجرن

زین امش 

یلبجلا حیش 

زین ارورذ  امش و 

دازآ

زین ینیب  لخاد  ندیلام  هیراج  ریش  اب  وا  هراصع  تسا  تخرد 

قامس

زین اطوعس  وا  هراصع 

دوسا لفلف 

زین امش  هتسب  ناتک  هقرخ  رد 

لفلفراد

زین هتسب  ناتک  هقرخ  رد  امش 
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زینوش

زین هیراج  نبل  اب  ندرک  طوعس  وا  نغور  زین و  هتسب  هقرخ  رد  هتفوک 

سفرک

هراصع
97 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

- زین اطوعس  وا 

رتسدیبدنج

زین اطوعس  ماداب  نغور  اب 

رم سدع 

زین اطوعس  ماداب  نغور  اب 

هلئاس هعیم 

تسا غلاب  یقنم  اطوعس 

نارفعز

زین اطوعس 

رتعص

زین اسن  نبل  اب  اطوعس  نآ  هراصع 

ریشواج

زین اطوعس  خلت  ماداب  نغور  اب 

تیتلح

زین اطوعس  ماداب  نغور  اب 

درو

زین اطوعس  نآ  هراصع 
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رابک هلقاق 

زین ةرغرغ  نآ  خیبط 

ضیبا لفلف 

زین ةرغرغ  لسعلا  ءامب 

یناردنا حلم 

زین ندرک  هرغرغ 

رداشن

ندرک هرغرغ  درس  بآ  اب 

افوز

زین ندرک  هرغرغ  نآ  هراصع 

هخیلس

زین ابرش 

زورفاناتسب

زین امش  نآ  هفوگش 

ناجنروس

زین امش  نآ  هفوگش 

مرفسهاش

زین امش  تسا  حتفم 

ورس

زین اطوعس  ماداب  نغور  اب  نآ  غمص 

کنب

ابرش امش و  تسا  یقنم 
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جنورد

تسا دوس  یقنم 

سودوخوطسا

ار غامد  تسا  یقنم  مهرد  ود  لسع  اب 

تسا نیا  غامد  رهوج  هدننکهدایز  یئاهاود  اما 

قدبن

ار غامد  رهوج  تسا  هدننک  هدایز  ندرک  تموادم  ندروخ و  رایسب  رکش  اب 

ناضلا نبل 

زین ابرش 

زوللا نهد 

زین الوطن  درولا  نهد  و 

زوللا بل 

ار خیاشم  تسا  عفان  رکش  اب 

جارد

انیقی تسا  عفان  ندروخ  نآ  یئاهغامد  نآ و  تشوگ 

تسنیا رس  زا  حایر  للحم  یئاهاود  اما  و 

نیمسای

غامد زا  تسا  حایر  للحم  امش  ابرش و  نآ  هفوگش  يرب 

راهب

زین امش 

رم

هیصاخلاب ماداب  نغور  اب  هریعش  ردقب  اطوعس 
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لودنق

تسا هنکتسم  حایر  للحم  اطوعس  وا  مخت  نغور 

کناباش

زین اطوعس  وا  هراصع 

شوجنزرم

زین ینیب  رد  اروطق  نآ  نغور 

زورفاناتسب

زین امش 

ناجنروس

زین امش  نآ  هفوگش 

سجرن

رس زا  ار  دراب  حایر  دنکیم  رود  نآ  ندرک  وب 
98 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ار رس  دوش  ثداح  هک  لاصتا  قرفت  جالع  رد   36 باب -

بلعثلا بنع 

تسا لاصتا  قرفت  عفاد  لگ  نغور  اب  طولخم  ار  نایبص  غامد  ندرک  دامض 

قامس

رس فحق  رد  تسا  ثداح  هک  تسا  مرو  للحم  بآ  اب  قوقدم  نآ  هدرک  کشخ  گرب 

یمطخ

ادامض ار  رس  ناوختسا  دنکیم  مکحم  بارش  اب  خوبطم 

ایقاقا

تسنایبص نؤش  حتفم  ربص  اب  طولخم 
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يرب سوس 

تسا عفان  ار  هتسکش  رس  ناوختسا  تاحارج و  ندرک  دامض 

ریغصلا نوزاح 

ار نوئش  نآ  دنکیم  در  دنکیم و  تخس  هقرفتم  نوئش  رب  ندرک  دامض  هدیبوک 

درولا نهد 

اریطقت تسا  عفان  ار  ناوختسا  ندش  هچراپ  ار و  رس  مخز 

داشمش

هیصاخلاب تسا  هقرفتم  نوئش  عماج  ادامض  وا  هراشف 

نیطارخ

هیصاخلاب تسا  عفان  ار  محل  نوئش  ادامض  لگ  نغور  اب 

رم

تسا عفان  محل  جنشت  رب  ندیشاپ 

مامح

تسا رس  تشوگ  ناوختسا و  هدننک  مکحم  اروطق  نآ  نوخ 

هتخاف

هیصاخلاب تسا  رس  ناوختسا  تشوگ و  مئتلم  نتخیر  نآ  نوخ 

جاجد

تسا رس  ناوختسا  تشوگ و  هدننک  مکحم  رس و  قاقش  عفان  نآ  غامد 

لیوط دنوارذ 

نینچمه تسا و  عفان  ار  رس  تاحارج  رس و  جاجش  رب  نداهن  هتشاذگ  ناتک  هقرخ  رد  مرگامرگ  هداد  خبط  بارش  لسع و  اب  هتفوک  کیراب 
زین نارب  ندرک  رورذ 

هطنحلا نیجع 
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زین ارورذ  هدرک  قوحسم  کشخ 

جاز

زین ارورذ 

ردنک

زین ارورذ 

نیوخالا مد 

زین ارورذ 

قرحم لیبنق 

ار رس  هتسکش  ناوختسا  دنکیم  تشرد 

روفاک

زین ارورذ 

ساحنلا لابوت 

ارورذ
99 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ار رس  ناوختسا 

زینافش

زین اروطق  وا  نوخ 

رابک ربونص 

هیصاخلاب ار  رس  ناوختسا  رسک  دنکیم  تسرد  بکرم  ای  درفم  هتخاس  کیراب  نآ  هناد  تسوپ  نآ و  تخرد  تسوپ 

دمر جالع  رد   37 باب -

سآ

راح مرو  رم  ادامض  نارکوش  اب  نآ  قوقدم  هناد 
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ناض

حیحص برجم و  ار  مشچ  درد  تسا  نکسم  مشچ  جراخ  رب  ندرک  الط  وا  زغم 

یعارلا یصع 

ادامض ار  راح  دمر  تسا  عفان  نآ  هراصع 

ملاعلا یح 

زین دمر  رخاوا  رد  تسا  عفان  نآ  هراصع  اعیرس و  ار  دمر  دنکیم  رود  نآ  اب  ندرک  لحک 

سونبآ

زین ار  سبای  دمر  الحک  قرحم 

القاب

تسا دمر  عفاد  ادامض  هضیب  يدیفس  اب  طولخم  نآ  درآ 

هربزک

ار راح  دمر  تسا  عفان  ندرک  ریطقت  ءاسن  ریش  نآ  لثمب  نآ و  ةراصع  رت 

جرتا

تسا يوادوس  دمر  عفاد  ار  نآ  ضامح  ندرک  لاحتکا 

نیتنسفا

ار دمر  نابرض  دنکیم  نکاس  ار  کلپ  ندرک  دامض  جتخفیم  اب  نآ  خوبطم  زین و  نیع  تحت  ندرک  دامض 

درو

ار دمر  تسا  عفان  نآ  هزات  هراصع 

کشخ خرس  لگ 

تسا عجو  نکاس  ندرک  دامض  بارش  اب  هدرک  خیبط 

نیریش نامر 
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تسا مرو  للحم  دمر و  نکسم  ار  مشچ  ندرک  دامض  وا  هراصع  هدرک  يوشم 

نارطق

زین تسا  عفان 

لجرفس

هیصاخلاب و ادتبا  رد  تسا  عجو  نکـسم  ندرک  دامـض  ددرگ  مهرم  هک  ات  هدیبوک  زبخ  اب  يوشم  لجرفـس  ار و  راح  دمر  تسا  عفان  ادامض 
مشچ و تقرح  مشچ و  درد  نکـسم  نآ  باـعل  تسا و  هداـم  عدار  ادـتبا و  رد  ار  دـمر  تسا  عفاـن  ندرک  دامـض  نیریـش  يوشم  لـجرفس 

زین الحک  تسا  عفان  رکش  اب  وا  باعل  تسا و  مشچ  تنوشخ 

لمحلا ناسل 

هراصع قامس  اب 
100 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا ملا  نکسم  مشچ  رد  ندرک  ریطقت  نآ 

راتسم

دزن هیـصاخلاب و  ار  دمر  دنکیم  رود  وا  فرظ  رد  دمر  بحاص  ندرک  رظن  ندرک  شوج  تقو  رد  تسا  بارـشب  رومام  هک  روگنا  هریـصع 
تسا برجم  حیحص و  نم 

سخ

زین ار  راح  دمر  ندرک  دامض  وا  هریش 

لمحلا ناسل 

تسا دمر  عفاد  افایش  وا  هراصع 

تورزنا

دشاب هتفای  تیبرت  ءاسن  ریش  ای  هلمآ  ریش  اب  تورزنا  هک  اصوصخ  زین  الحک  هتساشن  رکش و  اب 

مامن

نارفعز نآ  عبر  نزوب  تابن و  رکـش  وا  فصن  هدرک و  کشخ  هدروآرب  دیج  شوج  بالگ  اب  هدادشوج  مسمـس  مامن و  گرب  تورزنا و 
زین اهنت  مامن  گرب  الحک و  تسا  دمر  عفاد  رابغ  لثم  ندرک  قحس  اثیمام و  نآ  عبر  نزوب  و 

جنداش
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زین نآ  تقرح  نآ و  عذل  نکسم  تسراح و  دمر  عفاد  الحک  ءاسن  ریش  اب  طولخم  لوسغم 

سیراب

تسا دمر  عفان  مشچ  رد  ندرک  روطق  بآ  رد  عوقنم  وا  خیب  تسوپ 

دبز

تسا درد  نکسم  مرو و  للحم  نتشاذگ  دمر  رب  هتسش  بالگ  زا  هبترم  هس  سپ  بآ  اب  هتسش  هبترم  جنپ 

ریبکلا ملاعلا  یح 

ار راح  دمر  رم  الحک  تسا  عفان  تسه  وا  گرب  رد  هک  یتبوطر 

رافلا ناذآ 

[11] زین ادامض  قیوس  اب  نآ  گرب  هراصع 

ص100 نتم ؛  يدیرف ؛  بط 

کلملا لیلکا 

تسا دمر  عفاد  هیصاخلاب  ینساک  ای  شاخشخ  ای  یحرلا  رابغ  ای  هضیب  يدرز  اب  طولخم  زین و  ادامض 

هبلح

درد نکـسم  هبلح  باعل  زین و  ندرک  لوطن  هبلح  اب  شاخـشخ  خیبط  زین و  ادامـض  راح  دمر  رب  بالگ  اب  هدرک  کیراب  قحـس  شاخـشخ  و 
ادامض تسا 

صاصرلا جادیفسا 

زین ءالط  لگ  نغور  هکرس و  اب 

ضیب

تسا درد  تنوشخ و  تقرح و  ترارح و  لیزم  مشچ  رد  ندرک  ریطقت  دمر  یئادتبا  رد  نآ  ضایب 

جنوباب

صوصخلا یلع  ار  دمر  دنکیم  رود  هکرس  بآ و  اب  خوبطم 
101 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
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تسا درد  نکسم  ار و  دمر  يایاقب  دهدیم  لیلحت  ار و  دمر  رخآ 

جورداب

زین بارش  اب  ادامض 

انوطقرزب

ادتبا رد  تسا  دمر  عفان  ندرک  دامض  زبس  زینشک  هراصع  رد  قوقدم  ریغ 

ءاسنلا نبل 

نآ اب  مشچ  نتـسش  تسا و  درد  بهذـم  تسا و  طالخا  ترارح  نکـسم  مرگ  ریـش  مشچ  رد  نتخادـنا  هرطق  هرطق  اـی  مشچ  رد  ندیـشود 
تسا طالخا  تدح  نکسم 

سدع

زین لگ  نغور  يوشم و  لجرفس  اب  ادامض 

ورس

زین ادامض  قیوس  اب  وا  گرب 

اثیمام

زین الحک  ار  دیدج  میدق و  دمر  نآ  فایش 

شوجنزرم

زین ادامض  هکرس  اب 

قیلع

زین ءالط  لسع  اب  نآ  هفوگش 

ربص

زین ادامض 

لدنص

زین امش  روفاک  بالگ و  اب 
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همخر

هیصاخلاب اقیلعت  نآ  هرهز 

جوربی

زین ادامض  وج  درآ  ای  وج  قیوس  اب  نآ  گرب  هراصع 

ردنک

- زین الحک  نآ  ناخد 

جسفنب

زین نآ  هفوگش  نینچمه  زین و  ادامض  قیوس  اب  نآ  گرب  هراصع 

لجرفسلا رهز 

زین ادامض  رت  کشخ و 

رهزداب ینعی  مسلا  رجح 

تسا ملا  دمر و  نکسم  ابرش  وا  لایس  تبوطر  باتفآ  شیپ  دوش  هتشاذگ  هک  یتقو 

ضیخم

حیحص برجم  تسا  دمر  عفاد  ادامض  اسنلا  نبل  نارفعز و  لگ و  نغور  اب 

عرق

زین ادامض  الحک و  نآ  هفوگش 

لمح

زین ادامض  نآ  شش  زا  هعطق 

ریشابط

زین هبج  رب  ادامض  بالگ  اب  قوحسم 

رفص قورع 
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اعیرس تسا  ملا  لیزم  ملا و  نکسم  تارمب  مشچ  رد  نتشاذگ  بالگ و  اب  نسم  رب  كوکحم 

جاس

تسا دمر  عفاد  ندرک  لحک  رابغ  لثم  هتخاس  قحس  اثیمام و  هراصع  نآ  لثم  بآ و  رد  نآ  یفطم  قرحم  بوچ 

سخ

زین ادامض  وج  درآ  اب  نآ  هراصع 

اشن

زین ادامض  ءاسن  نبل  ضیب و  ضایب  رد  لولحم 

تابن رکش 

102 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
دمر عزل  نیکست  رد  نآ  لعف  تسا  يوق  لحک  اب  طولخم 

یسرافلا بصق 

زین اروطق  عولط  لبق  هدرک  عمج  ورب  تسا  عقاو  هک  یمنبش 

یبرع غمص 

تسا دمر  تنوشخ  عفان  اروطق  بالگ  رد  لولحم 

ریعشلا قیقد 

دمر نکـسم  للحم و  تسا  طالخا  تدح  زا  هک  دمر  رب  ادامـض  قوقدم  يوشم و  زین و  ادامـض  یعارلا  یـصع  هراصعب  نوجعم  وا  هراصع 
تسا

جرتا

زین الحک  وا  گرب  هراصع 

سفرک

زین ادامض  وج  درآ  اب  وا  هراصع 

يرب مرک 
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هیصاخلاب ءادتبا  تسا  دمر  عفاد  ادامض  ریعش  قیقد  اب  وا  یئاهخاش  فارطا  وا و  گرب  هراصع 

قرحم ساحن 

بیجع عفن  تسا  عفان  الاحتکا  هتسش  هبترم  رایسب  بالگ  بآ و  اب  دوش و  ابه  هک  ات  هتفای  قارتحا  هبترم  هد  رب  هدایز 

بلعثلا بنع 

هعـضاوم رد  سولج  اذغ و  لیلقت  باتفآ و  یمرگ  رابغ و  ناخد و  زا  تسا  هدـش  ادـیپ  هک  ار  دـمر  تسا  عفان  ادامـض  وج  درآ  اب  وا  هراصع 
کیرات

ضیبا فایش 

ۀعرس تسا  دمر  عفاد  ندرک  روطق  ندرک و  لحک  بلعثلا  بنع  هراصع  اب 

اریتک

ادامض تسا  عفان  ار  کلپ  تقرح  تنوشخ و  بالگ  اب 

میاصلا قیر 

یبرع نیدلا  یحم  خیش  دئاوف  زا  حیحص  برجم  تسا  دمر  عفاد  الحک 

يرهن ناطرس 

هیصاخلاب تسا  عفان  وا  یئاهئاپ  نینچ  مه  پچ و  مشچ  دمر  رم  قیلعت  وا  پچ  مشچ  تسار و  مشچ  دمر  رم  قیلعت  وا  تسار  مشچ 

اثیمام

لاس نارد  تسا  دمر  نمآ  اثیمام  هناد  ندرب  ورف 

شاخشخ

عفان ابرش  هداد  خبط  شاخشخ  تسوپ  شاخشخ و  مخت  ادامـض و  ار  دمر  تسا  عفان  ندرک  نوجعم  بالگ  اب  هتفوک  هبلح  وا  لثم  وا و  مخت 
تسا راح  دمر 

نارفعز

شام ای  شاخشخ  ورد  تسا  هتفای  خبط  هک  بآ  اب  نوجعم  هضیب  يدرز  هربزک و  هراصع  کلملا  لیلکا 
103 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا دمر  عفاد 
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نافجا يارب  فایش 

دـشاب هداد  شوج  ار  شاخـشخ  ورد  هک  بآ  اب  هتخاس  فایـش  ربارب  ازجا  ناریمام  یبرع و  غمـص  نارفعز و  نالوخ و  نآ و  هراـصع  اـثیمام 
تسا عفان  نافجا  رب  ندیلام  هدیئاس 

ابدنه

دیدش درد  دشاب  رگا  وج  درآ  لجرفس و  بآ  اقمحلا و  ۀلقب  هراصع  وا و  بآ  اب  ار  یناشیپ  ندرک  دامض 

یکطصم

تسا داوم  بابصنا  ینام  یناشیپ  رب  ندرک  دامض  هضیب  يدیفس  اب  ربارب  ازجا  هتشاشن  دنق  یحرلا  رابغ  زج  فصن 

اقابح

زین الحک  نآ و  اب  ندرک  غارفتسا 

نارفعز

تسا دمر  عفاد  هیراج  نبل  رد  لولحم  ایتوت  رم و  و 

رامحلا ءاثق 

دننک خفن  ینیب  رد  ماداب  نغور  هک  روطنیدب  ماداب  نغور  اب  رامحلا  ءاثق  هراصع  ار و  بطر  بعـص  دمر  تسا  عفان  زینوش  اب  ندرک  طوعس 
تسا دمر  عفاد  نیزا  دعب  نآ  هراصع  و 

کسخ

بیجع تسا  نکسم  ادامض  وج  درآ  اب  وا  هراصع 

انوطق رزب 

میظع تسا  نکسم  ادامض  لگ  نغور  بلعثلا و  بنع  بآ  و 

بلحط

دمر نکست  رد  تسا  بیجع  ادامض  ملاعلا  یح  هراصع  شاخشخ و  گرب  اب 

درولا قرو 

تعاس رد  تسا  ملا  نکسم  ادامض  هتخاس  مهرم  هضیب  يدرز  بنع و  بر  اب  هتفوک  کیراب 
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نوزلح

تسا بابصنا  عنام  نتسب  هریبج  غدص  یناشیپ و  رب  هتشاذگ  ناتک  هقرخ  رب  بالگ  اب  هدرک  قحس  رابغ  لثم  ریغص 

ضیبا غمص 

تسا عفان  دمر  ملا  یتخس  دزن  ندرک  دامض  دنت و  شتآ  اب  ندرک  طولخم  مهرد  شش  لگ  نغور  مهرد  کی 

رحبلا جاز 

کی تسا و  دیدش  درد  راح و  دمر  عفاد  نافجا  رب  ندرک  الط  دوش  دقعنم  هک  ات  شتآ  رب  خوبطم  لوسغم و  دبز  اب  طولخم  هتخیپ  ۀـفوک و 
تسا دمر  عفاد  ندرک  دامض  قیوس  اب  قوقدم  نآ  هبح 

نیتنسفا

زین ءالط  جتخفیم  اب  قوقدم 

لمحلا ناسل 

ریطقت قامس  بآ  اب  نآ  هراصع 
104 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

نآ لعف  تسا  يوق  ندرک  لحک  نآ و  بآ  اب  فایش  ندیئاس  زین و  مشچ  رد  ندرک 

امامح

زین ندرک  دامض  نواه و  رد  نتخاس  مهرم  نارفعز  لگ و  نغور  هضیب و  يدرز  اب 

يرثمک

تسا دمر  عفان  ماعط  دعب  لجرفس  و 

ینامرک یئایتوت 

زین ندرک  لحک  هتشاذگ  زور  تفه  باتفآ  رد  يرب  جسوع  بآ  اب 

قامس

تسا برجم  دمر  لئاوا  رد  مشچ  رد  اروطق  بالگ  اب 

نالوخ

تسا تعرسب  دمر  یصالخ  مشچ  رد  ندرک  ریطقت  هیراج  نبل  اب  كوکحم  ار و  مجاحم  ندرک  الط  بآ  رد  لولحم 
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قیتع بارش 

زین ادامض  وج  قیوس  و 

لفوف

تسا دمر  عفاد  نطق  ای  فوص  اب  مشچ  رب  ندرک  دامض  لگ  نغور  اب  طولخم  قوحسم  هیوسلاب  نارفعز  ورم  هضیب و  يدرز  و 

ولحلا نامر 

تسا راح  دمر  عفان  ادامض  ریعش  قیوس  اب  وا  هراصع 

نبج

تسا راح  دمر  عفاد  ادامض  جتخفیم  اب  طولخم  دشابن  کمن  ورد  هزات 

هبلح

تارورذ ندرک  لامعتـسا  هکاوف و  خوبطم  هب  ندرک  غارفتـسا  ندرک و  دصف  يوارفـص  دمر  دشاب  رگا  ءالط و  تسا  عجو  نکـسم  وا  خیبط 
بارش دراذگب  دمر  بحاص  يزار  تسا  هتفگ  تسا و  عفان  بالگ  اب  نتسش  سپ  تعاس  ود  نتـشاد  هاگن  ضیبا و  قبنز  اب  باذم  ار  رفـصا 

سمش و ناخد و  رابغ و  زا  ار  مشچ  دراد  هاگن  ار و  ضماح  حلام و  دروخن  هراح و  یئش  ندرک  وب  درس و  بآ  اب  یئور  نتـسش  عامج و  و 
دنک رـصق  اپ و  قاس  ود  ره  رب  دنک  تماجح  الوا و  دنک  دـصف  دراذـگ و  مشچ  رب  ضباق  بارـش  رد  هسومغم  فوص  باوخ  تقو  غارچ و 
مخت دنک  دامض  بنع و  برب  کلملا  لیلکا  خیبط  مشچ  رب  دراذگب  هبترم و  دنچ  دریگب  هنقح  شطع و  رب  دنک  ربص  ریعـش و  ءام  رب  ار  اذغ 

هتفای خبط  ود  ره  هک  ار  نآ  رشق  شاخشخ و 
105 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا هتفگ  رثکا و  رد  ار  دمر  بحاص  دنکیم  انیبان  قیقر  هلضف  هک  زین  يزار  تسا  هتفگ  تسا و  رضم  ریثک  رعش  دنکب و  رس  قلح  دنشاب و 
رایسب دوشیم  ضراع  دمر  ار و  ترارحلا  دیدش  مامح  دوشن  لخاد  دشاب  دمر  دعتسم  هک  یـسک  ره  سپ  تسا  دمر  ثروم  مرگ  مامح  زین 

رفصا و رورذب  نک  جالع  سپ  دنوش  مروتم  اهنیا  نوفج  دنوشیم  قشنم  ار  ناشیا  نوفج  ار و  ناشیا  یئاهمـشچ  دوشیم  هدید  ار و  نایبص 
دـش نمزم  مشچ و  تاقبط  رد  هدام  دش  مکحم  هکیتقو  تسا  هتفگ  زین  دمر و  زا  دبای  یـصالخ  هکنآ  ات  نز  بآ  زا  مامح و  زا  نک  زیهرپ 

مامح و تسا  عفان  دـمر  تفای  جـضن  هکیتقو  سپ  مشچ  هبیرق  نکاما  رب  نیغدـص و  رب  نک  قلع  لاسرا  نک و  تماـجح  تقو  نیرد  عجو 
مرگ بآ  رد  ار  رس  هدم  هطوغ  ار و  مامح  ریگب  مزال  سأر و  کیرحت  زا  نک  عنم  تسا  هلزن  شیر  وا  مشچ  رب  هک  ار  یسک  زین  تسا  هتفگ 

ثداـح هکنیا  رگم  تسا  ءربلا  عیرـس  کـشخ  ضمر  ءربلا و  یطب  تسا  میلـس  بطر  ضمر  زین  تسا  هتفگ  ار و  نیهدـت  نک  عنم  درـس و  و 
ياورفـص مد  زا  ای  یمغلب  مد  زا  ای  تیمکل  ادئاز  تسا  صلاخ  نوخ  زا  ای  تسا  عون  راهچ  دـمر  هک  سونیلاج  تسا  هتفگ  حورق و  واب  دوش 

تسا هتفگ  اج و  نیرد  مجاحم  لامعتسا  مجاحمب و  افق  هرقف  زا  غارفتساب  دناهتفای  یصالخ  ریثک  قلخ  هک  زین  تسا  هتفگ  يوادوس  مد  زا  ای 
یـشارت رـس  وطـسرا  تسا  هتفگ  فـنا و  هب  دنارـصب  عماـج  گـنر  ود  ره  هک  اریز  نکدا  سپ  تسین  وـج  نامـسآ  دـمر  نآ  زا  عـفنا  هک  زین 

تسا رضم  رعش  ترثک  تسا و  عفان  تسا و  بجاو  دمر  رد  ضارقمب 
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جنبلا رذب 

دامض ود  ره  ای  اثیمام  ای  سخ  ای  زبس  زینشک  بآ  اب  دشاب  ازجا  هصح  مویس  هک  وج  درآ  اب  هتفوک  ربارب  ازجا  شاخشخ  و 
106 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تخاس دیاب 

رگید دامض 

ملا تقو  رد  تسا  عفان  دامض  نیا  ار و  زبس  زینشک  جنوباب و  نغور  کلملا  لیلکا  وج  درآ  بعص  دمر  یئانثا  رد  نک  لامعتسا 

مشچ فرط  داوم  بابصنا  عنام  یئاهاود  ریبدت  رد   38 باب -

نارفعز

زین هنمزم  ضرم  رد  اصوصخ  نیع  یئوسب  ار  داوم  بابصنا  تسا  عنام  ندرک  لحک  لولحم  هیراج  نبل  اب  نافجا و  رب  ندیلام 

بالبل

قیوس اب  ادامض  نآ  هراصع 

القاب

نآ لعف  تسيوق  بابصنا  عنام  هیودا  اب  طولخم  هضیب  يدیفس  اب  نآ  درآ  زین و  هبج  رب  ندرک  دامض  غوضمم  رشقم 

جورداب

زین ادامض  نآ  هراصع 

لفوف

زین ناغدص  هبج و  رب  ندرک  دامض  لمحلا  ناسل  هراصع  اب  نوجعم  قوقدم  ربارب  ءازجا  رانلج  ایقاقا و  درورز و  لدنص و  و 

قوراف قایرت 

تسا عفنلا  تیاغ  داتعمب  ندروخ  هبج و  رب  ندرک  دامض  کشمجنرف و  بآ  اب  لولحم 

کشم

زین هبج  رب  ندرک  دامض 

صاصر
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هیصاخلاب الحک  لوسغم  قرحم 

نالوخ

زین الحک  ار  مشچ  يرت  دنکیم  فشن  اخوطل 

اشن

زین ضیبلا  ضایب  القاب و  درآ  اب  طولخم  هبج  رب  ندرک  دامض  بالگ  اب 

تورزنا

مشچ يوسب  ار  تابوطر  نالیس  تسا  يوق  عنام 

بلعثلا بنع 

تسا داوم  بابصنا  عنام  تافایش  ندرک  كوکحم  نآ  هراصع  اب 

ضیبا لدنص 

زین نیغدص  هبج و  رب  ندرک  دامض  ضیبلا  ضایب  هب  نوجعم  زج  فصن  تورزنا  زا  وزج  کی  گنس  رب  كوکحم 

نوزلح

زین هبج  رب  نتشادهاگن  بکرم  ردنک  رم و  ربص و  نآ و  زغم 
107 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

لیا

تسا مشچ  هلیاس  تابوطر  عنام  نآ  لوسغم  قرحم و  خاش 

لظنح

غیلب عفن  تسا  عفان  ابرش  نآ  محش 

درولا ءام 

زین نآ  اب  مشچ  نتسش 

زوج

برجم هیصاخلاب  نآ  هفوگش  نینچ  مه  رس و  مدقم  رب  ندرک  رورذ  قوحسم  ففجم  نآ  رضخا  تسوپ 
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قتسف

تسا عفان  ار  یناشیپ  ندرک  دامض  ضیبلا  ضایب  هب  نوجعم  قوقدم  هتسپ  نوریب  تسوپ 

درورز

برجم هیصاخلاب  تسا  داوم  بابصنا  عنام  مشچ  رب  ندرک  دامض  ضیبلا و  ضایب  هب  ندرک  نیجع  نتفوک و  نآ  ياهمقاب 

لجرفس

زین هبج  رب  ادامض  ضیبلا  ضیب  ای  رانلج  قیوس و  اب  طولخم  نآ  بآ 

يرب نوتیز 

زین هبج  رب  ادامض  نآ  خاش  فارطا  نآ و  گرب  هراصع 

سدع

زین نیغدص  هبج و  رب  ندرک  دامض  هدیلام  ناتک  هقرخ  رب  دوش  مرن  ات  نداد  کیرحت  ضیبلا و  ضایب  هب  ندرک  نوجعم  رابغ  لثم  قوحسم 

ایقاقا

زین هبج  رب  ندرک  دامض  لین و  بآ  اب  القاب  درآ  وا  لثمب  ندرک  نیجع 

رفصا خیطب 

زین هبج  رب  ندرک  دامض  تسلوضف  عنام  وا  تسوپ 

يرطدرو

رب ادامض  قوقدم 

مشچ

زین نیغدص  هبج و  رب  ندرک  دامض  زبس  زینشک  بآ  اب  نوجعم  انح 

ریعش

زین ار  هبج  ناغدص و  ندرک  دامض  دنشاب  هداد  خبط  جنب  مخت  ورد  هک  بآ  اب  ای  جنب  شیشح  هراصع  اب  وا  درآ 

قامس

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 447 

http://www.ghaemiyeh.com


زین ناغدص  هبج و  رب  ادامض  ضیبلا  ضایب  هب  نوجعم  نآ  قوقدم  گرب 

دمثا

زین الحک  هدیئاس  بآ  اب 

دیدحلا ةدارب 

نآ لعف  تسا  يوق  هیودا  رد  دوش  طولخم  هکیتقو 

ارضخ هربزک 

زین نیغدص  هبج و  رب  ادامض  نآ  هراصع 

يرثمک

زین نیغدص  هبج و  رب  ادامض  تسا و  ضباق 

هعیملا ناخد 

زین الحک 

نارطق

زین الحک  وا  ناخد 

دسب

زین الحک 

ینامر یئایتوت 

فدص تبوطرب  نوجعم  لاهسا و  دصفب و  ندب  هیقنت  دعب  الحک  لوسغم 
108 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین نیغدص  هبج و  رب  ادامض 

ضضح

مشچ یئوسب  تسا  هیدر  داوم  بابصنا  عنام  هبج  رب  ادامض 

رصب فعض  جالع  رد   39 باب -
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ایقاقا

تسا رصب  يوقم  لحک  رد  ندرک  طولخم  ای  نآ  اب  ار  مشچ  ندرک  دامض 

رمت

زین الحک  هتخوس  نآ  هتسخ 

رم

زین افایش  یبرع  غمص  نآ  عبر  لفلف و  وا  لثم 

حلم

زین ابرش  مهرد  فصن  نیریش  ماداب  نغور  وا  لثم  رکش  مهرد  هس 

جنایزار

زین الحک  الکا و  وا  رزب  الحک و  وا  غمص 

رتعص

تسا رصب  یلجم  يوقم و  ندروخ 

مشیربا

زین نتخوس  دعب  الحک 

بهذ يایمیلقا 

زین الحک 

بضلا ةرارم 

زین الحک  دشاب  هدیدن  شتآ  هک  لسع  و 

بادس

زین الحک  وا  غمص 

رفصا جلیله 

زین الکا  ابرش و 
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نذال

زین الحک  ۀلیل  اموی و  بارش  رد  عوقنم 

لصنع

زین ماعط  رد  طولخم  وا  هکرس 

بنرک

هیصاخلاب الکا 

دمثا

تسا رصب  يوقم  ظفاح و  الحک 

ؤلؤل

تسا تحص  ظفاح  نیع و  بصع  يوقم 

کسم

تسا مشچ  تحص  ظفاح  يوقم و  مشچ و  تبوطر  فشان 

نارفعز

تسا مشچ  يوقم  اروطق  ءاسن  نبلب  لولحم  ماعط و  رد  طولخم  ابرش و  الحک و 

نالوخ

تسا مشچ  تحص  ظفاح  ندرک  لحک  هبترم  کی  هتفه  ره 

اشیشقرم

تسا مشچ  تحص  ظفاح  رصب و  يوقم  الحک  قرحم  فدص  ؤلؤل و  و 

سونبآ

هفاضا یبرع  غمص  هدنیارذگ و  ریرح  زا  هدرک و  قحس  هدرک و  کشخ  سپ  زور  نابش  کی  یناحیر  بارش  رد  رایسب  قحـس  دعب  نآ  هدارب 
تسا رصب  يوقم  عفان و  الحک  هدرک  فایش  کی  بالگ  اب  هدرک 

يرب نامر 
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يرب نامر 

زین الحک  نآ  هراصع 

صاجا

هیصاخلاب زین  الحک  وا  غمص 

ولحلا زول 

109 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
زین الکا 

رمحا ناجرم 

هیصاخلاب الحک 

اوبزوج

هیصاخلاب الکا 

یلبج سمرت 

زین ندروخ  فک  کی  زور  ره 

جورداب

زین الحک  نآ  هراصع 

ینیچراد

هیصاخلاب الحک  الکا و 

بهذ

- هبرجتلاب نآ  اب  ندرک  لحک  هتخاس  لیم 

مشچ یکیرات  باب 40 

ینیچراد

زین الحک  الکا و 
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ناسلبلا دوع 

ار رصب  دنکیم  زیت  ار و  رصب  تملظ  دزاسیم  رود  ابرش 

ردنک

زین الحک  الکا و  ابرش و 

سوردنس

زین الحک  وا  لثم 

دوسا لفلف 

زین الکا  الحک و 

لیبجنز

زین الکا 

جنایزار

ار تراصب  دنکیم  زیت  تسا و  رصب  تملظ  عفاد  ندروخ  وا  مخت  وا و  بآ 

لجف

الکا هلثم 

برغ

هلثم

لفلفراد

تسا رصب  هدننکزیت  تسا و  رصب  تملظ  عفاد  نتخاس  طولخم  ماعط  رد  ابرش و 

تیتلح

هیصاخلاب الحک  ابرش و  هلثم 

نابل

زین الحک  نآ  ناخد  نآ و  ندرک  وب 
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نیتنسفا

زین ابرش 

لصب

زین لسع  اب  ای  هدحو  الحک  نآ  بآ 

لدرخ

زین ندروخ  هزات 

اشاح

زین ماعط  رد  طولخم 

ریشواج

هلثم

لجف

زین ابرش  ار  رصب  دنکیم  زیت  مشچ و  زا  تسا  هیدر  طالخا  یقنم  نآ  مخت  نغور 

سجرن

ابرش لجف  نغور  لثم  دنکیم  لمع  نآ  نغور 

شوجنزرم

زین ابرش  وا  نهد 

ناسلبلا نهد 

هیصاخلاب الحک 

نالوخ

تسا رصب  یلجم  یقنم و  الحک 

جو
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الحک تسا  تابوطر  یقنم 

جنیبکس

زین الحک 

جرطیش

زین الحک 

جورداب

زین نآ  هراصع  نآ و  مخت  زین و  الحک  الکا و 

قیقد نویردامک 

زین الحک  نآ  هراصع 

نویروطنق

زین نآ  هراصع  الحک و  قیقد 

بادس

زین ندروخ  نآ  هلقب  يردق  زین و  الحک  نآ  هراصع 

جنایزار

نآ هراصع 
110 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین الحک  باتفآ  شیپ  ففجم  الحک و 

سفرک

زین الحک  وا  بآ 

یقوقدنج

زین الحک  نآ  هراصع 

نامعنلا قیاقش 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 454 

http://www.ghaemiyeh.com


زین الحک  وا  خیب  وا و  بآ 

تافحلس

زین الحک  لسع  اب  نآ  هرارم  زین و  الحک  وا  نوخ 

دبک

رصب یلجم  تسا و  تابوطر  یقنم  دننک  لحک  ار  وا  رطقم  بآ  دننک و  سرغ  نارد  لفلفراد  ندرک  نایرب  تقو 

دوسا لفلف 

زین الحک 

هبلح

زین ابرش  وا  نهد 

تبش

زین ابرش  نآ  نغور 

ناوحقا

زین ابرش  وا  نهد 

فاطخ

الحک وا  غامد 

لجف

زین الحک  وا  بآ 

عبض

الحک وا  هرارم 

کید

زین الحک  وا  ةرارم 

موب
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الحک وا  غامد 

ردنکلا راشق 

هیصاخلاب الحک 

قشا

الحک

ینیچراد

هیصاخلاب الحک  ابرش و 

رمزول

هیصاخلاب ابرش  ندرک  نیهدت 

ناسلبلا بح 

هیصاخلاب الحک 

بالبل

الحک نآ  هراصع 

لصنعلا لخ 

الحک الکا و  نآ  هراصع 

نومک

الحک نآ  هراصع 

تادح

الحک وا  نوخ 

جارد

ندروخ هشیمه 
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لصنع

ندروخ لاقثم  کی  يوشم 

مکرک

الحک

نویسارف

زین ابرش  لسع  اب  الحک و  وا  هراصع 

شافخ

الحک وا  قرز 

صاجا

الحک وا  غمص 

لفنرقلا شابک 

الحک الکا و 

بئذ

الحک لسع  اب  وا  هرارم 

عبض

الحک وا  هرارم 

مشیربا

الحک قرحم 

قیقع

الحک بش  ندرک  لحک  هبترم  ود  مامح  رد 

ناریمام

هیصاخلاب الحک 
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مامح

زین نآ  رتسکاخ  ندرک  لحک  هتخوس  اهرپ  نوخ و  اب  تسه  هچنانچ  وا  رس 

درمز

نتشاذگ رظن  شیپ  هشیمه 

ایصارق

زین ابرش  وا  غمص 

فالخ

یلجم وا  نبل  نینچمه  وا و  یئاهخاش  هراصع  زین و  نآ  اب  ندرک  لحک  دوش  ادـیپ  هک  غمـص  دـننز  طرـش  هگره  نآ  یئاهگرب  جورخ  تقو 
تسا رصب 

نالوخ

زین الحک 

سباعایا

زین الحک  لسع  اب  نآ  هراصع 

ایتوت مشچ  تحص  ظفاح  هیودا 

الحک

دمثا

الحک

الحک اشیشقرم 

111 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

جنداش

زین الحک  لوسغم 

لبنس
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لبنس

نآ لعف  تسا  هدایز  هیوداب  اطولخم  الحک و 

يرحب ناطرس 

الحک نآ  رتسکاخ  قرحم 

جذاس

الحک

جنایزار

هک ار  یـسک  سونیلاـج  تسا  هتفگ  تسا و  مـشچ  تحـص  ظـفاح  مـشچ  رد  ار  بآ  نآ  ندرک  ریطقت  هتـشاذگ  زور  تـفه  ناراـب  بآ  رد 
دنک شرف  زبس  طاسب  زبس و  یئاهاج  رد  دنک  یشم  ار و  مرگ  بآ  دنک  لامعتسا  هکلب  دنکن  لحک  رصب  فعض  تهاقن  رد  دوش  ضراع 

لبس جالع  رد   41 باب -

اوبزوج

زین الکا  الحک و 

نوراسا

زین ابرش 

نوسینا

تسا نمزم  لبس  عفاد  الحک  ابرش و  الکا و 

جرتا

هیودا لعف  تسا  يوق  لبس  هیودا  رد  طولخم  نآ  تضومح 

شابک

زین الکا  الحک و  لفنرق 

رامحلا ءاثق 

زین هیراج  نبل  اب  اطوعس 
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زینوش

خلت ماداب  نغور  نآ و  هفوگش  اطوعس 

اقمحلا ۀلقب 

هتبلا تسا  لبس  عفاد  الحک  هدیئاس  رابغ  لثم  هدرک  کشخ  ود  ره  رامحلا  ءاثق  هراصع  و 

تورزنا

تسا لبس  عفاد  هیصاخلاب  الحک  هدومن  قحس  هداد  بیترت  زور  تفه  رخ  هدام  ریش  اب  هیصاخلاب و  الحک  نارفعز  دزربط و  رکش  و 

راجنز

نآ لعف  تسا  بیجع  لبس  هیودا  رد  طولخم 

حلم

دنکیم میظع  لمع  لبس  هیودا  رد  طولخم 

هعیر

زین اطوعس  شوجنزرم  بآ  اب 

رابک ربونص 

دراد بیجع  رثا  الحک  طولخم  نالوخ  اب  قرحم 

ضیب

لحک هدومن  قحس  هدرک و  کشخ  هدروآرب  سپ  هتـشاذگ  زور  هد  هکرـس  رد  هداد  اهنت  شتآ  هداد و  شوج  دنچ  دنت  هکرـس  رد  نآ  رـشق 
تعرسب ار  لبس  دنکیم  رود  ندرک 

قیقد نویروطنق 

نآ هراصع 
112 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین الحک  شوجنزرم  بآ  اب 

اقابح

زین نآ  اب  ندرک  غارفتسا  ماعط  جضن  دعب 
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جرایا بح 

زین نآ  اب  جضن  دعب  ندرک  غارفتسا 

لظنح

هیصاخلاب تارم  شوجنزرم  بآ  اب  ار  وا  محش  ندرک  طوعس 

جلیله

زین الحک  لسع  اب  نآ  هتسخ 

کسم

نآ لعف  تسا  يوق  لبس  هیودا  اب  طولخم 

راطقلق

هیصاخلاب الحک 

تفز

الحک یکدنا 

فایش

ءامب نوجعم  هدرک  فایـش  ففجم  مرـصحلا  ءام  یناردنا و  حلم  سیتلا و  ۀیحل  هراصع  رانلج و  دوسا و  ریغ  ضماح  یناردـنا  بش  برجم 
وا ندـب  رد  نوخ و  تسا  یلتمم  تسا و  رابک  یئاـهگر  وا  مشچ  رد  هک  یـسک  يزار  سونیلاـج و  تسا  هتفگ  بیجع  تسا  عفاـن  قامـسلا 

دصف لبس  بحاص  يرمق  نبا  تسا  هتفگ  لبس  زا  دبای  یصالخ  سپ  ار  لیوط  باوخ  نک  رما  ار و  فرص  بارش  ناشونب  سپ  تسین  التما 
نیهدت و طوعس و  لبس  بحاص  هک  تسا  هتفگ  بطر و  یئاهرهـش  رد  دوشیم  ادیپ  لبـس  سونیلاج  تسا  هتفگ  هبترم و  کی  هام  ره  دنک 

دنکن لوطن 

رفظ جالع  رد   42 باب -

سآ

زین الحک  وا  رتسکاخ  الحک و  وا  بآ 

حلم

[12] تسا عفان  ندرک  لحک  ضایب  باب  رد  هروکذم  صاوخ  اب 
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ص112 نتم ؛  يدیرف ؛  بط 

نسوس

زین الحک  نآ  خیب  هراصع  و 

شافخ

زین الحک  وا  قرز 

يرهن ناطرس 

زین حلم  اب  الحک  نآ  رتسکاخ 

هیقاقا

زین الحک 

ینادنا حلم 

زین الحک 

رحبلا ناسل 

زین الحک  حلم  وا  لثم  و 

اینومقس

زین الحک 

يرب مرک 

ار رفظ  دزاسیم  رود  الحک  هدرک  طولخم  لسع  اب  هدرک  قحس  کیراب  هتشاگن و  شتآ  رب  هتسب  ناتک  هقرخ  رد  نآ  هتخوس  هفوگش 

راجنز

زین هیودا  اب  اطولخم 

ضماح نامر 

قوقدم رشق  زین و  الحک  اهنت  وا  بآ 
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113 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
ار هرفظ  دزاسیم  رود  تارمب  ندرک  لحک  دوش  مهرم  لثم  ات  لسع  اب  خوبطم  هتفرگ  هراصع  وا  محش  وا و 

قشا

ار هرفظ  دزاسیم  رود  ماش  حبص و  الحک  هدیئاس  رابغ  لثم  مهرد  ود 

یشبح رجح 

زین الحک  ار  هرفظ  دزاسیم  رود 

ماعط حلم 

زین الحک  ۀخوس 

رداشون

زین الحک 

یئانشور

زین الحک 

نوقیلساب

زین الحک 

نطق

ار هرفظ  دزاسیم  رود  هرفظ  رب  نتشاد  هاگن  روکذم  نهد  اب  طولخم  رشقم  ینیچ  فرض  هراپ  نآ و  بح  نغور 

زعام

زین الحک  نآ  هخلت 

رصیق فایش 

زین الحک 

بش

الحک ار  هرفظ  دنکیم  رود 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 463 

http://www.ghaemiyeh.com


رمحا ناجرم 

زین الحک 

رفجنز

الحک تسا  عفان 

اینوقحسم ایمیلقا و  فایش 

- ار هرفظ  دنکیم  رود  الحک  ۀخاس  فایش  لولحم  یبرع  غمصب  نوجعم  ربارب  ازجا  رکش  رمحا و  خینرز  و 

يرهن ناطرس 

الحک تسا  عفان  قرحم  حلم  نآ  لثم  نآ و  رتسکاخ 

الط

هتبلا ار  هرفظ  دزاسیم  رود  هرفظ  رب  ندرک  الط  بش  زور و  رد  هدیئاس  ار  همه  رابغ  لثم  قرحم  ساحن  اسریا و  سیدقلق و  رداشون و 

نورطن

دیج عفان  هرفظ  رب  بآ  نیزا  هرطق  کی  نتشاذگ  دنشاب و  ۀخیر  مرگ  بآ  رب  هک  قوحسم  ردنک  وا  لثم 

هعیم

زین الحک  وا  ناخد 

حلم

زین الحک 

جلیله

زین الحک  وا  هتسخ  بآ 

سوبلب

زین الحک  هضیب  يدرز  و 

سیدقلق فایش 
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ار هرفظ  دنکیم  رود  تسا  برجم  ندرک  لحک  لولحم  قش  اب  زج  فصن  یبرع  غمص  زج  ینارز  حلم  زج 

هعیملا ناخد 

زین ندرک  لحک  ربارب  ءازجا  رملا  ناخد  نارطق و  ناخد  ردنک و  ناخد  و 

ةارملا نبل 

زین مشچ  رد  اروطق  ردنک  و 

رمحا خینرز 

زین تارمب  زور  بش و  اروطق  بآ  اب  لولحم 

ربص

هرفظ رد  جالع  دوجا  يزار  تسا  هتفگ  زین  زور  بش و  اروطق  هرفظ  رب  بآ  رد  لولحم 
114 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

- دنک اود  لامعتسا  نیزا  دعب  مامح  رد  دوش  لخاد  وا و  هرهچ  دوش  خرس  هک  ات  مرگ  بآ  رب  ضیرم  دوش  نوگنرس  هک  تسنیا 

هفرط جالع  رد  باب 43 

يوق هفرس  زا  دنلب و  توص  فینع و  ءیق  زا  دوشیم  ضراع  هفرط  هک  سونیلاج  تسا  هتفگ 

لجح

تسا هفرط  عفاد  الاحتکا  هتخاس  لحک  اهنیزا  کشم  بوقثم و  ریغ  دیراورم  وا و  هرهز 

هاوخنان

زین الحک  واگ  ریشب  سبای  يافوز  و 

لجف

ار هفرط  دنکیم  رود  ندرک  دامض  هدرک  خبط  نآ  قوقدم  رشق 

رمحا بیبز 

تسا هفرط  عفاد  ندرک  دامض  دوش  ارهم  هک  ات  هداد  خبط  هتفوک  کیراب  یقنم 

يرهن جنتوف 
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زین ندرک  دامض  دوش  ارهم  هک  ات  هداد  خبط  هتفوک 

مامح

زین ندرک  روطق  مشچ  رد  رتوبک  نوخ 

کلملا لیلکا 

هفرط يادتبا  رد  ندرک  روطق  يراوجلا  نبل  زین  مشچ  رد  ندرک  روطق  وا  هراصع  ای  وا  خیبط 

یناردنا حلم 

تسعفان مشچ  رد  ندرک  ریطقت  برت و  بآ  رد  لولحم 

افوز

تسا هفرط  عفاد  ار  نآ  خیبط  ندرک  دیمکت  ار و  نمزم  هفرط  ندرک  دامض  بارش و  رد  هداد  خبط 

ناتکلا رذب 

- زین مشچ  رد  ندرک  روطق  يراوج  نبل  اب  وا  باعل 

ردنک

زین اروطق  يراوج  نبل  اب  اقوحسم 

بنرک

زین ادامض  هدرک  خبط  وا  قوقدم  گرب 

جنیتار

مشچ رد  نک  ریطقت  تسفاص و  هک  یئزج  ریگب  دوش و  لحنم  ات  بآ  رد  ار  جنیتار  نک  عوقن  سپ  هفرط  رثا  مشچ  رد  دنام  یقاب  رگا 

فایش

تسا هفرط  عفاد  الحک  هتخاس  فایش  هبلح  باعلب  نوجعم  قوقدم  زج  کی  دحاو  ره  تورزنا  رفصا و  خینرز  ار  هفرط  رثا  دنکیم  لئاز 

باعل هبلح 

مشچ رد  ندرک  روطق  وا 
115 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
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زین مرگ  ریش 

ضماح نامر 

زین مشچ  رد  ندرک  ریطقت  دوش  ظیلغ  هک  ات  لسع  لیلق  اب  هدرک  مرگ  وا  محش  هراصع 

نیتنسفا

هیصاخلاب زور  بش و  رد  تارم  ار  نآ  خیبط  ندرک  دامض  ار و  مشچ  ندرک  دیمکت  هدرب  ورف  مرگ  بآ  رد  هتسب  ناتک  هقرخ  رد 

درولا نهد 

زین ادامض  هضیب  يدرز  و 

خینرز

زین اریطقت  زبس  زینشک  بآ  اب  نسم  رب  كوکحم  رفصا 

جلما

زین ادامض  قیتع  بارش  رد  هداد  شوج  قوقدم 

ربص

زین اروطق  مرگ  بآ  اب 

لفلف

عفن تسا  عفاـن  مهرد  ود  مکرک  زور  ره  ضیرم  دـشونب  رگا  زین و  ـالحک  کـناد  هاوخناـن  مهرد  کـی  کـی  مکرک  ینیچراد و  مهرد  ود 
میظع

رمحا خینرز 

زین مشچ  رد  ندرک  ریطقت  ءاسن  نبلب  كوکحم 

ریجرج

هیصاخلاب اروطق  وا  هراصع 

ناشرو

زین اروطق  وا  مرگ  نوخ 
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نینافش

زین اروطق  وا  نوخ 

ینمرا نیط 

زین اروطق  ناشرو  نوخ  و 

ردنکلا فایش 

هفرط زا  دبای  یصالخ  تارمب  ندرک  ریطقت 

نارفعزلا فایش 

زین الحک 

کلملا لیلکا 

زین اروطق  وا  خیبط 

درولا نهد 

زین نتشاذگ  مشچ  رب  هدرک  رت  فوص  زین و  ندرک  ریطقت  هضیب  يدیفس  اب  طولخم 

فایش

یبرع غمـص  مهرد  ود  رکـش  مهرد  فصن  دـحاو  ره  ایمیلقا  ربص و  جـنداش و  ناریمام و  لاـقثم  تورذـنا  لاـقثم  ود  رمحا  خـینرز  برجم 
تسا برجم  اروطق  هتخاس  فایش  مهرد  فصن 

طب

زین مرگامرگ  اروطق  وا  نوخ 

جورف

برجم ینمرا  نیط  ءاسنلا و  نبلب  اروطق  وا  نوخ 

نبجلا ءام 

زین اروطق 

نیوخالا مد 
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زین اروطق 

سوبلب

زین ادامض 

ضیبلا ةرفص 

زین ادامض  کلملا  لیلکا  اب  قوحسم 

سفرک

اروطق وا  هراصع 
116 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ـالقاب و درآ  نک  لامعتـسا  کـمن و  بآ  اـب  دـیمکت  تسا  بجاو  سپ  زبس  اـی  خرـس  دـهعلا  لـیلق  هفرط  دـشاب  رگا  يزار  تسا  هتفگ  زین و 
ادامض نیتنسفا 

هعمد جالع  رد   44 باب -

قیقد نویروطنق 

هبج رب  ادامض 

لصب

الحک زایپ  بآ 

تفز

نآ لعف  تسیوق  هعمد  لحک  رد  دوش  عقاو  رگا  وا  ناخد 

رابک ربونص 

الحک تسا  يوق  وا  ناخد 

ربص

زین اخوطل  هعمد  هدننک  کشخ  هیودا  اب  طولخم  الحک و  هدحو 

دسب
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تیاغب تسا  ففجم  الحک 

سیرابربنا

تسا عفان  مشچ  رد  ریطقت  بالگ  رد  عوقنم  وا  خیب  تسوپ 

دمثا

زین الحک 

دروجال

هیصاخلاب الحک  لوسغم  ریغ 

رمت

زین الحک  هتسش  وا  هتخوس  هتسخ 

لفنرقلا شابک 

زین ارورذ  رس  مدقم  رب  مهرد  فصن  قوحسم 

زوج

هیصاخلاب وا  یعیبر  گرب  نینچمه  رس و  مدقم  رب  ارورذ  وا  جراخ  تسوپ 

اثیمام

زین الحک 

تافحلس

زین الحک  وا  هخلت 

جنداش

زین اروطق  بالگ  رد  لولحم 

ؤلؤل

زین الحک 

رفجنز
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هیصاخلاب الحک  تسا  جنداش  توق  هباشم  وا  توق 

رفصا جلیله 

زین الحک  هدرک  قحس  یناث  هبترم  هدرک  کشخ  باتفآ  شیپ  بالگ  رد  عوقنم  قوحسم 

جنیتار

الحک وا  ناخد 

مطب

زین الحک  وا  غمص  ناخد 

نوتیز

زین الحک  هبج و  رب  ادامض  نآ  يرب  گرب  هراصع 

حرقلا دوع 

تسا هعمد  عفاد  رس  مدقم  رب  ارورذ  مهرد  لفنرق  شابک  مهرد  ود 

هطنحلا ءاشن 

زین الحک 

یکطصم

نآ لعف  تسیوقم  هیودا  رد  طولخم 

قشا

الحک
117 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین ءالط  و 

یلباک جلیله 

زین الحک  هدرک  قحس  کیراب  هدرک  کشخ  هدروآرب  سپ  ریمخ  دزوسب  ات  هتشاذگ  رونت  رد  هدیشوپ  ریمخ  رد 

ساحن
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زین ابکرم  هیودا  اب  ادرفم و  الحک  قرحم 

ضیبلا رشق 

زین الحک  قرحم 

فدص

زین وا  ناخد  نینچمه  الحک  هتخوس 

کید

زین جاجد  هرهز  نینچمه  الحک و  وا  هدرک  کشخ  هرهز 

سونبآ

زین الحک  هدیئاس  سم  رب 

لولحم نارفعز 

زین نافجا  رب  اخوطل  نز  ریش  اب 

کشم

نآ لعف  تسا  يوق  هیودا  اب  طولخم 

ینیچراد

الکا الحک و 

جنایزار

زین الحک  وا  مخت 

ياشیشقرم

زین الحک  اهنیزا  دحاو  ره  یساحن  ای  یبهذ  ای  یضف 

سآ

نآ لعف  تسا  يوق  هیودا  اب  طولخم  وا  هراصع 
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سیطاغاغ رجح 

زین الحک  هدیئاس  هیراج  نبل  اب  سم  رب 

لحک

هدحیلع قوحسم  فصن  مهرد و  هدزیـس  دمثا  مهرد  يدنه  حلم  مهرد  فصن  رحبلا  ادبز  مهرد  لفلف  مهرد  ود  لفلفراد  تسا  هعمد  عفاد 
دنرب راکب  دننک و  قحس  یناث  هبترم  هدرک  عمج 

رگید لحک 

زین ندرک  لحک  هتفوک  کیراب  يواسم  ازجا  جلما  صفع و  قرحم و  یلباک  جلیله  هتسخ 

لخ

زین اروطق  بآ  اب  جوزمم 

هریعش جالع  رد   45 باب -

بابذ

تسا هریعش  عفاد  ندرک  کلد  رسلا  عوطقم 

لسع رد  مرک 

زین تارمب  مرک  بآ  اب  نتسش  نتشاذگ و  هریعش  رب  ندرک و  نوجعم 

نویلخاد

تسا هریعش  عفاد  ادامض  نویلخاد  زا  هراپ 

رفصا غمص 

زین نتشاذگ  هریعش  رب  هدرک  قحس 

هلیاس هعیم 

زین نآب  تارمب  زور  بش و  ندرک  خوطل 

مامح

مرگ بآ  نتخیر  مامح و  رد  ندش  لخاد 
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118 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
زین

هنق

تسا هریعش  للحم  ادامض 

نیت

زین ادامض  هنق  دیمس و  نان  اب  هدرک  طولخم  لسع و  اب  خیبط  ریجنا  ریش 

جنیبکس

تسا هریعش  للحم  ندرک  خوطل  هکرس و  اب  لولحم 

قروب

زین ندرک  دامض  فصن  مهرد و  ود  هعیم  مهرد  فصن 

جاز

زین ادامض  هعیم  عمش و  اب 

نیت

زین ادامض  هدومن  هفاضا  هعیم  نواه  رد  هدرک  قحس  سپ  دوش  ارهم  هک  ات  لسع  بارش و  اب  خوبطم 

نذال

زین نآ  اب  ندرک  دامض  لیمب و  ار  هریعش  نداد  کیرحت  هتخاس  فایش  زج  دحاو  ره  رم  قروب و  زج  فصن 

رم

زین ندرک  الط  هدومن  لح  بالگ  اب  نارفعز  و 

قرزا لقم 

زین اءالط  رادهزور  باعل  اب 

قیقد نویروطنق 

زین ءالط  سم  رب  كولحم 
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دیمس

زین ادامض  هدومن  هفاضا  هنق  لسعلا  ءام  اب  خوبطم  نیت  و 

ربص

زین ادامض 

ریعش قیقد 

زین ادامض  هعیم  لسعب و  بارش و  اب  خوبطم 

دنقلق

زین لیمب  هریعش  کح  دعب  ادامض  يواسم  یبرع  غمص  رداشون 

هدرب جالع  رد   46 باب -

قشا

تسا هدرب  عفاد  ندرک  الط  هکرس  اب  لولحم 

جنیبکس

زین ءالط  هکرس  اب  قوحسم 

ردنک

تسا هدرب  عفان  ندرک  الط  نسوس  نغور  اب  هدومن  نوجعم  هدرک و  قحس  زج  فصن  ینمرا  قروب  زج  فصن  نذال  زج  عمش  زج  رم  زج 

نیت

زین ندرک  دامض  خوبطم  دیمس  بارش و  لسع و  اب 

عمش

زین ادامض 

ریعش

زین ادامض  بارش  اب  نآ  درآ 
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دنقلق

تشاذگ دیاب  فایش  لیم  اب  هدرک  کح  دعب  هتخاس  فایش  زج  عبر  غمص  زج  رداشون  زج 

لخ

زین ندرک  الط  قشا  هنق و  رد و  لولحم 

یبرع غمص 

زین ءالط  لخ  اب  فادم 

ماخ عمش 

ارارم ادامک 

زبخ

نآ بابل 
119 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین ادامض  لسع  اب  نوجعم 

ایمیلقا

زین ادامض 

قرزا لقم 

زین ادامض  میاص  باعل  اب 

قروب

زین ادامض  مهرد  جنپ  هعیم  مهرد  هس 

هعیم

زین اخوطل  هلیاس  هعیم  زین و  ادامض  قشا  و 

برج جالع  رد   47 باب -

لخنلا صوخ 
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تسا برج  عفاد  الحک  ضایب  باب  رد  تسا  روکذم  هک  نآ  کمن 

نالوخ

زین الحک 

صفع

دیاب هاگن  بلقنم  ار  مشچ  کلپ  تعاـس  هس  اـت  هک  دـیاب  تسا و  برج  عفاد  ندرک  رورذ  هتخاـس  بلقنم  ار  ناـفجا  هدـیئاس و  راـبغ  دـننام 
تشاد

یئایمیلقا

زین الحک  رکش  ینامرک و  يایتوت  هضف و 

یئایمیلقا

زین الحک  ساحن 

يرحب ناطرس 

نآ قرحم  زا  لومعم  فایشب  ار  برج  نآ  اب  ندرک  کح  زین و  الحک  لولحم  قرحم 

ربص

الحک زین  نآ  زا  يوشم  الحک و 

نادرج

الحک نآ  لبز 

سونبآ

الحک لوسغم  قرحم 

لفوف

كوکحم الحک 

جرتا

الحک وا  درز  رشق  هراصع 
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ناسنالا رعش 

ءالط تسا  هدش  هدرک  هدایز  ورب  کنسرادرم  هک  قوحسم  قرحم 

ضیب

الحک وا  سلکم  رشق 

نایبصلا لوب 

الحک زین  ناشیا  لوب  رکع  تسا و  مشچ  برج  عفاد  الحک  هدرک  قحس  ساحن  فرظ  رد 

لجح

زین الحک  نآ  ففجم  نوخ 

زعملا ةرارم 

الحک ففجم 

شبکلا ةرارم 

اضیا

ساحن

نآ لعف  تسا  يوق  رمحا  ساحن  هتسد  نواه  هب  ار  برج  هیودا  دوش  هدرک  قحس  هاگره 

رحبلا دبز 

هیصاخلاب الحک 

ضماح نامر 

دناهدـش روک  هک  ار  برج  دـنکیم  علق  زور  هس  یپردیپ  تعاـس و  ود  ورب  دوـش  هتـشاذگ  هدرک  بلقنم  ار  نفج  هدرک و  هیالـس  نآ  بر 
وا جالع  زا  نیلاحک 

ردنکلا راشق 

دعب الحک 
120 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

هیصاخلاب قحس 
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هیصاخلاب قحس 

مرصح

عفاد نافجا  رب  ندرک  خوطل  سم و  رب  هدرک  کـح  ددرگ  دـقعنم  اـت  هتـشاذگ  باـتفآ  یئور  سپ  دـنام  فصن  اـت  هداد  شوج  نآ  هراـصع 
تسا برج 

قامس

تسا برج  عفاد  ار  مشچ  هقرخ  نآ  اب  ندرک  دامک  نارد و  هنهک  هقرخ  اب  نداد  خبط 

کید

هیصاخلاب الحک  نآ  هرارم 

قیقد نویروطنق 

برجم تشاذـگ  دـیاب  بولقم  تعاس  ود  ات  هبولقم  ناـفجا  رب  ندرک  ـالط  ار و  برج  دـنکیم  علق  شرت  راـنا  بآ  رد  لولحم  نآ  هراـصع 
تسا

همخر

زین الحک  نآ  هرهز 

فطق

زین الحک  دوسا  لحک  نزومه  وا و  مخت  تسا و  برج  عفاد  ندرک  لحک  زور  هس  قوحسم  رکش  اب  نآ  مخت 

نویسارف

تشاذگ دیاب  بولقم  ار  نفج  تعاس  ود  ات  نآ  هراصع  خطل  دعب  تسا و  برجم  الحک  میدق  برج  یئارب  وا  هراصع 

باقع

الحک نآ  ففجم  هرهز 

ایقاقا

عفان ار  نفج  ندرک  کح  هدرک  قحس  طولب  یبرع و  غمص  اب 

رسن

هیصاخلاب الحک  نآ  هرهز 
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سیدقلق

زین الحک  قرحم 

رداشن

هیودا اـب  ار  رداـشن  دوش  هدرک  طولخم  هاـگره  زین  اـخوطل  هتخاـس  بلقنم  ار  ناـفجا  نینچمه  تسا و  برج  عفاـن  ناـفجا  رب  ندرک  کـح 
هیودا لعف  تسیوق 

خینرز

زین ار  نافجا  ندرک  خوطل 

صفع

تسا برج  عفاد  دنابلقنم  نافجا  هک  یتلاح  رد  تعاس  ود  ندرک  ربص  ندرک و  رورذ  هبلقنم  نافجا  رب  هدیبوک  کیراب 

قشا

تسا عفان  ار  نافجا  ندرک  لحک  بآ  رد  لولحم  زین و  الحک 

فایش

لحک هتخاس  فایـش  ار و  هیودا  یقاب  ندرک  نوجعم  بادس و  هراصع  رد  لولحم  ار  قشا  مهرد  قشا  مهرد  فصن  جادیفـسا  مهرد  راجنز 
برجم حیحص  تسا  برج  عفاد  ندرک 

جنداش

هیصاخلاب زین  لسع  اب  تسا و  عفان  ار  برج  بحاص  ندرک  لهک 
121 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

نارفعز

زین الحک 

لفنرق شابک 

دوشیم رود  تعاس  ود  رد  ندرک  ربص  دـیدش و  درد  دـنکیم  درد  سپ  نآ  رب  ندرک  رورذ  هتخاس  بلقنم  ار  نافجا  راـبغ  لـثم  قوحـسم 
برجم برج 

فایش
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زین الحک  هتخاس  فایش  یناحیر  بارش  اب  نوجعم  هدرک  قحس  رابغ  لثم  يواسم  ازجا  جازورم  جنداش و 

کشمجنرف

ار برج  دنکیم  رود  تعاس  ود  ندرک  ربص  بولقم و  نفج  رب  ندرک  رورذ  کیراب  قوحسم 

جاجز

زین الحک  قرحم 

ءاسفنخ

سونیلاج و تسا  هتفگ  ار  ثداح  میدـق و  برج  دـنکیم  رود  ار  مشچ  نآ  اـب  ندرک  لـحک  هدرب  ورف  ار  لـیم  ورد  هدرک و  عطق  هصح  ود 
دنت و نیکمن و  زا  ندرک  زیهرپ  مرگ و  مین  بآ  اب  دیمکت  تسا و  نتسش  وا  جالع  رابغ و  باتفآ و  یمرگ  زا  دوشیم  ادیپ  برج  هک  يزار 

تقو اصوصخ  ندب  یئاقن  غارفتـسا و  دصف و  درک  دیابن  لامعتـسا  تسا و  تلق  توق و  ردقب  طالخا  تدح  زین  تسا  هتفگ  یـشرت و  زیت و 
دروخ دیابن  ماعط  هدایز  رـس و  رب  ار  نغور  درک  دیابن  لامعتـسا  ندرک و  کح  ای  تسا  مامح  برج  جالع  زین  تسا  هتفگ  وا  رفـص  ناجیه 

ةرم نافجا  رب  ولز  لاسرا  ار و  قام  ندرک  دصف  سپ  هبج  زا  دصف  تسا  مزال  دوش  نمزم  برج  هاگره  يزار  تسا  هتفگ  تقو و  کی  هکلب 
ار برج  دنکیم  فیفخت  سپ  دصف  دعب  ولز  قلح و  دعب  ار  هکرس  ندرک  لامعتسا  ةرم و  دعب 

ءاشعلا یف   48 باب -

يدیدحلا رجح 

زین ندرک  لحک 

لجح

زین الحک  هتفسان  دیراورم  کسم و  اب  نآ  هرهز 

ثارک

ادامض قامس  اب  نآ  هراصع 

هجعن

لوب
122 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا يروک  بش  عفاد  ندرک  لحک  دوش  هایس  ات  هدرک  قحس  ساحن  هتسد  نواه  رد  نآ 

لمج
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تسا عفان  الکا  وا  غامد  زا  لاقثم  کی 

ناشرو

مرگامرگ الحک  وا  نوخ 

یکرک

الحک نآ  غامد 

نورطن

تسا يروک  بش  عفاد  الحک  هدرک  لح  بآ  رد 

ریشامک

تسا عفاد  هبترم  هس  اطوعس  جسفنب  نهد  اب  هسدع  کی 

ولح نامر 

زین الحک  دوش  ظیلغ  هک  ات  هتشاذگ  باتفآ  شیپ  نآ  قوار  بآ 

عبض

هیصاخلاب الحک  هدرک  قحس  هدرک و  کشخ  نآ  رگج 

زعم

هتخادنا ندرک  يوشم  تقو  لفلفراد  لیبجنز و  وا  رگج  رد  هاگره  زین و  الحک  نآ  هرارم  الکا و  نآ  مرج  الحک و  نآ  يوشم  رگج  دیدص 
تسا اشع  عفاد  ار  وا  دیدص  دننک  لحک 

سوردنس

تسا ءاشع  عفاد  ندرک  لحک  هدرک  يوشم  هدومن  رورذ  زب و  رگج  رب  هدرک  قحس 

بلعثلا ةربزک 

تسا ءاشع  عفاد  ار  نآ  ندرک  لحک  ندروخ و  مرگامرگ  يوشم  شیم  رگج  اب  نآ  قوقدم  قرو 

یلبجلا شحولا  زعملا 

تسا يروک  بش  عفاد  وا  هرارم 
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زینافش

زین الحک  وا  مرگامرگ  نوخ 

مامح

زین وا  رتسکاخ  ندرک  لحک  هتخوس و  رتوبک  رس  زین  الحک  وا  نوخ 

ابدنه

الحک نآ  بآ 

بلعثلا

زین الحک  ندروخ و  وا  رگج 

ابرح

هیصاخلاب الحک  وا  هرهز 

ءاسفنخ

تسا عفنا  دننک  لحک  هدرب  ورف  رخوم  رد  لیم  رگا  زین و  الحک  هدرب  ورف  ورد  لیم  هدرک و  عطق  هصح  ود 

بارغ

زین الحک  مکرک  زین  الحک  وا  رگج 

لفنرق

هیصاخلاب الحک 

شدنک

زین اسوطع  یپردیپ  زور  هس  جسفنب  نغور  اب  هسدع  ردقب 

بذع

زین الحک  هتفرگ  هفوگش  ماگنه  عیبر  مسوم  تاحل  تحت  زا  وا  جرختسم  بآ  الحک و  نآ  گرب  هراصع 

رقب
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زین الحک  نآ  هرارم 

لبجلا سیت 

زین الحک  وا  هرارم 
123 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

لفلفراد

تسا ءاشع  عفاد  الحک  کشم  و 

بادس

تسا ءاشع  عفاد  ارقیف  جرایا  اب  غارفتسا  دصف و  دعب  ابرش  وا  خیبط  الکا و 

برجم لحک 

زا ندیشون  مهرد  ود  تسا و  لعفلا  بیجع  ندرک  لحک  مهرد  عبر  هاوخنان  مهرد  فصن  غبصلا  قورع  مهرد  ود  ینیچراد  مهرد  ود  لفلف 
زین نآ 

جو

هیصاخلاب نآ  زا  ندروخ  ار و  نآ  دیدص  ندرک  لحک  هدیشاپ  زینوش  جو و  رب و  هدرک و  يوشم  زب  رگج 

سبای یئافوز 

تسا اشع  عفاد  ندروخ  هتشان  بادس  بآ  اب  وا  تبرش 

يرصم بش 

زین الحک  هدیئاس  رابغ  لثم  مهرد  کی  ینارز  حلم  مهرد  ود 

یعافالا قایرت 

تسا اشع  عفاد  ندرک  لحک  دهش  اب  مرن 

رداشن

رثکا ءاشع  ببـس  يزار  سونیلاج و  تسا  هتفگ  تارمب  نآ  لامعتـسا  تسا  طرـش  زین و  ندرک  لـحک  غیلب  قحـس  دـعب  ربارب  ود  ره  بش  و 
دـصف تسا و  لهـسم  یئاود  دـصف و  اـب  نآ  جـالع  دـناهبطر و  نویع  نآ  هک  اریز  رثکا  ار  عساو  نویع  باحـصا  دوش  ثداـح  تستبوطر و 

حور ظلغ  زا  دوشیم  ادـیپ  اـشع  نینچ  تسا  هتفگ  تبوطر و  زا  دوشیم  ثداـح  اـشع  طارقب  تسا  هتفگ  ندیناپـسچ  ولز  ار و  قاـم  ندرک 
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هرصاب

نارفعز

زین الحک 

اسجلا یف   49 باب -

راجنز

تسا اسج  عفاد  مرگ  بآ  اب  هدرک  مرگ  جسفنب  اب  لحک  دعب  ار  مشچ  ندرک  دیمکت  الحک و  لسع  اب  طولخم 

بطر يافوز 

تسا عفان  طب  هیپ  اب  ندرک  دامض 

القاب

دنرب راکب  هتخاس  لحک  مهرد  عبر  رقب  ةزرخ  مهرد و  کی  وا  درآ 

رقب

تسا اسج  عفاد  ادامض  موم  لخ و  نغور  اب  طولخم  وا  قاس  زغم 

طبلا محش 

تسا اسج  عفاد  هیصاخلاب  ادامض  موم  اب  هداد  زادگ 

ضیب

وا ضایب 
124 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا اسج  عفاد  نآ  هب  ندرک  دامض  نغور  اب  طولخم  اعم  وا  ةرفص  و 

هبلح

زین زعام  ریش  اب  جرختسم  ای  زین  ءالط  ءاسن  ریش  اب  جرختسم  نآ  باعل 

ولح زول 

جسفنب نغور  اب  اطوعس  وا  نغور 
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سدع

یخرس مشچ  رد  دشاب  هاگره  زین  ادامض  لگ  نغور  اب  هداد  دیج  خیبط  نامر  محش  و 

رمحا فایش 

تسا عفان  نیل 

رفولین

[13] تسا عفان  جسفنب  نغور  اب  نآ و  نغور  اب  ار  رس  ندرک  قرغ 

ص124 نتم ؛  يدیرف ؛  بط 

جاجدلا محش 

زین ادامض  هتخاس  مهرم  لخ  نغور  موم و  انوطق و  رزب  باعل  و 

ارضخ هربزک 

هیصاخلاب ادامض  نآ  خم  هضیب و  ضایب  لگ و  نغور  اب  نآ  هراصع 

لجع

تارمب تسا  مرگ  بآ  اب  مشچ  دیمکت  دعب  نیا  زین و  ندرک  دامض  موم  واگ و  نغور  وا  قاس  خم 

يدجلا محل 

زین يوشم  قولسم  نآ  یئاضعا 

لمح

اضیا

رم

هیودا ار  اسج  تسا  عفان  رس و  رب  ار  مرگ  بآ  نتخیر  هشیمه و  مرگ  بآ  اب  وا  نتـسش  مامح و  تسا  مزال  يزار  تسا  هتفگ  ءالط  الحک و 
مشچ فارطاب  هلضاف  هدیج  تابوطر  بلاج  دنا و  هیدر  تابوطر  بذاج  ار و  عومد  دنشکیم  هک  راح 

بش

تسا عفان  ار  اسج  فانصا  عیمج  الحک و 
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برغلا یف   50 باب -

هنسرک

تسا برغ  عفان  الوسغ  نآ  عیقن  ادامض و  وا  درآ 

مرک

زین ادامض  لسع  اب  وا  رتسکاخ 

ردنک

زین ادامض  هزات  رتوبک  لکشپ  و 

جاز

نهآ هب  ندرک  قشالا  ار و  برغ  دزاسیم  رجفنم  برغ  رب  نتشاد  هاگن  لسع  و 

جنیبکس

زین هکرس  اب  زور  نابش  ود  ندرک  دامض 

دوسا قبرخ 

کی نتشاذگ  ار و  نآ  بوچ  ندرک  لخاد  برغ  رد 
125 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ار برغ  دنکیم  رود  ار و  يدر  تشوگ  دنکیم  علق  زور  نابش 

رفولین

زین دننک  دامض  اهنت  رگا  هتبلا و  تسا  برغ  عفان  ادامض  هتخاس  لخ  اب  نوجعم  هتفوک و  کیراب 

جنوباب

ار برغ  دنکیم  رود  ندرک  دامض 

قیتع زوج 

روصان رب  دراد  هاـگن  ار و  زوج  دـیاخب  رادهزور  هاـگره  زین و  زوج  نهد  نینچمه  ار و  روصاـن  دـنکیم  رود  مشچ  ریـصاون  رب  نتـشادهگن 
ار روصان  دهدیم  افش  ار و  روصان  دزاسیم  رجفنم 
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یبرع غمص 

ار مشچ  روصان  دنکیم  رود  ندرک  لامعتسا  روصان  رب  هتخاس  نوجعم  رقب  هرارم  اب  مهرد  هس  رم  مهرد  کی 

میاصلا قیر 

تسا روصان  عفاد  زین  رم  اب  ار  روصان  دوش  هدرک  رپ  اهنت  رگا  تسا و  روصان  عفاد  ار  رم  وا  اب  ندرک  نوجعم 

بلعثلا بنع 

تسا عفان  رجفنم  روصان  رب  ادامض  قوقدم 

ریشواج

زین ادامض  زوج  نغور  اب 

لمحلا ناسل 

تسا مشچ  روصان  عفاد  ادامض  کمن  اب  طولخم 

سآ

هیصاخلاب دنکیم  رود  ار  روصان  دوش  هدرک  رپ  هاگره 

نورطن

هیصاخلاب تسا  مشچ  روصان  عفاد  ار  روصان  ندرک  رپ  طولخم  مهرد  کی  کی  ردنک  رم و  مهرد  فصن  نآ  زا  دحاو  ره  تبش  و 

يزابخ

گرب نیزا  دـعب  روصان  دوش  كاپ  ات  تموادـم  رارکتب و  تسا  جاـتحم  نیا  تسا و  افـش  روصاـن  رب  نتـشاذگ  هدرک  غضم  حـلم  اـب  هاـگره 
هیلکلاب تسا  روصان  عفاد  نتشاذگ  اهنت  يزابخ 

شام

تسا افش  نتشاذگ  روصان  رب  هدرک  غضم 

ربکلا لصا  رشق 

زین ادامض  نآ  گرب  هراصع  تسا و  روصان  عفاد 

سوردنخ
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زین ادامض  نآ  خوبطم  درآ 
126 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

رصب فعض  جالع  رد   51 باب -

قرحم فدص 

تسا رصب  تدح  رصب و  يوقم 

جنیبکس

تسا رصب  تدح  يوقم و 

بادس

ار رصب  تسیوقم  الکا 

نبجلا ءام 

هیذـغا اب  بیطرت  مامح و  رـس و  رب  نیهدـت  بیلح و  نبل  لامعتـسا  نینچمه  داـح و  ضرم  بقع  تسا  ثداـح  هک  فعـض  لـیزم  يوقم و 
هیصاخلاب هبطرم 

بنرک

دوش هدروخ  هشیمه  هاگره  نآ  خیب  تسا  يوقم 

سوردنس

زین الحک  بارشب  باذم 

رشعلا ریش 

الحک ینارذ  حلم  و 

لسع

الحک الکا و  ار  رصب  تسیوقم 

مکرک

الحک لسع  جنکاک و  هراصعب 
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ایصارق

الحک وا  غمص 

نویروطنق

زین الحک  لسع  اب  نآ  هراصع  قیقد 

قامس

وا غمص 

تسیوقم

الحک

يرهن کمس 

الحک لسع  اب  باتفآ  شیپ  وا  هدرک  زادگ  محش 

رتعص

الحک لسع  اب 

دمثا

هداد بیترت  شوجنزرملا  ءامب  قوحـسم  ایتوت  تسا  رـصب  يوقم  ندرک  لامعتـسا  هتخاس  لحک  ربارب  ازجا  جـنداش  اـیمیلقا و  جتخـسور و  و 
زین الحک  هدرک  کشخ  سپ  زور  تفه 

نویسارف

نآ هراصع  اب  الحک 

ناسلبلا نبل 

الحک

ضماحلا نامر 

باتفآ شیپ  زور  کی  دوش و  طولخم  ات  دـنهد  شوج  زاب  هدومن  هفاض  ورب  هوغرلا  عوزنم  لـسع  دـسر و  فصن  هب  اـت  هداد  شوج  نآ  بآ 
تسا رصب  يوقم  ندرک  لحک  هتشاذگ 
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قداچب

تسا عفان  ندرک  لحک  نآ  رجح 

رمت

زین الحک  نآ  قرحم  هتسخ 

رم

زین الحک  هتخاس  قایش  یبرع  غمص  نآ  هصح  متشه  لفلف و  نآ  ربارب  و 

عبض

هیصاخلاب الحک  نآ  هرهز 

کشم

زین امش  ابرش و  الحک و 

جنایزار

الحک نآ  غمص 
127 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

مشیربا

زین الحک 

ایقاقا

الحک

ورم

نآ رد  ندرک  رظن 

شافخ

الحک نآ  رتسکاخ 

ناجرم
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تسا رصب  یلاج  يوقم و  الحک 

ادوس هرقب 

الحک نآ  هرارم 

هنشا

هیصاخلاب الحک  الکا و 

فاص فص 

الحک هفوگش  مایا  رد  جرختسم  نآ  تخرد  ریش 

لازغ

مور یئامکح  هبرجت  هب  تسا  رصب  يوقم  نآ  تشوگ  لکا  تموادم 

لجف

زین ندروخ  وا  گرب  الحک و  الکا و  نآ  بآ 

بهذ

زین نآ  لیمب  ندرک  لاحتکا 

سابیر

الحک نآ  هراصع 

نارطق

الحک نآ  ناخد 

ناریمام

هیصاخلاب الحک 

مرصحلا ءام 

الحک الکا و 

ینیچراد
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ینیچراد

الحک

دزربط رکش 

الحک

نالوخ

الحک

ةامک

هیلع هتاکرب  هتایحت و  همالس و  هّللا و  ةولص  لسرلا  متاخ  رشبلا  دیس  زا  الحک  هدرک  بیترت  دمثا  اب  نآ  بآ 

لفنرقلا سابک 

الحک الکا و 

ضایب جالع  رد   52 باب -

ؤلؤل

تسا ضایب  یلاج  نآ و  لعف  تسیوق  اه  لحک  رد  دوش  هدرک  لامعتسا  هکیتقو 

نامر رزب 

زین الحک  نآ  هراصع 

جو

زین ندرک  لحک 

ضیب

تسا ضایب  لیزم  نآ  لامعتسا  ماود 

قروب

زین الحک 

نامعنلا قیاقش 
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تسا ضایب  یلاج  الحک  رم  اب  لولحم  نآ  هراصع  زین و  الحک 

دسب

الحک ار  حورق  راثآ  دنکیم  الج 

سونبآ

تسا ضایب  یلاج  الحک  زج  کی  رکش  زج و  کی 

اره

اب نوجعم  ازجا  نامعنلا  قیاقش  ینساک و  هفوگـش  اب  زین و  الحک  لوسغم  قرحم  زین و  تسا  یلاج  الحک  بصق  بآ  اب  سم  رب  دوش  هدیئاس 
برجم ار  ضایب  دنکیم  رود  نتخاس  لحک  هدومن  کشخ  هتخاس  فایش  بصق  يرت 

128 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
حیحص

هجاجدلا ضیب 

زین تسا  عفان  الحک  نآ  سلکم  رشق  تسا و  ضایب  لیزم  مشچ  رد  ندرک  خفن  دوش  رابغ  لثم  ات  هدرک  قحس  کیراب  ضایب  قصلم  رشق 

یبصلا ءرخ 

ار ضایب  دزاسیم  رود  ندرک  لحک  هدومن  قحس  هدرک  کشخ  دلوت  تقو 

لمج

زین الحک  نآ  تشوگ  رتسکاخ 

بهذ یئایمیلقا 

رتاوتم الحک 

یناردنا حلم 

هیلاوتم مایا  رد  ارارم  الحک 

رداشن

تسا ضایب  یلاج  هشیمه  ار  مشچ  ندرک  لحک 

نطبلا تایح 
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هیصاخلاب الحک  هدرک  کشخ 

ذفنق

الحک نآ  هرارم 

بنرک

الحک جاز  اب  طولخم 

كزک

زین الحک  سمب  هدرک  کح 

هناثملا رجح 

زین الحک 

ناریمام

تسا عفان  الحک 

جلما

زور نابش  کی  جلما  مویس  هبترم  دننک و  فاص  دنراذگ و  زور  نابش  کی  رگید  جلما  هدومن  فاص  هتشاذگ  مرگ  بآ  رد  زور  نابش  کی 
ار ضایب  دنکیم  رود  مشچ  رد  ندرک  ریطقت  هدومن  فاص  سپ  دنزادنیب  روکذم  بآ  رد 

جنس

طولخم هک  نآ  گرب  بآ  ار و  هنهک  ار و  ون  ضایب  دـنکیم  لیاز  هیلاوتم  زور  نابـش  تفه  مشچ  رد  ندرک  ریطقت  هدـیئاس  هتفوک  وا  گرب 
طـسو رد  ماش  حبـص و  زور  تفه  ضیبلا  ضایب  ءاسن و  نبل  اب  نآ  هراصع  ریطقت  نینچمه  تسا و  ضایب  عفاد  ندرک  لـحک  یم  ورد  تسا 

ار ضایب  دنکیم  رود  قیقحت  زین  زور 

لجح

زین الحک  هدرک  قحس  کسم  يردق  راغص و  هتفسان  دیراورم  اب  نآ  لثم  وا  هرهز 

رحبلا دبز 

زین الحک  هدیئاس  رابغ  لثم 
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قعقع

زین الحک  وا  هضیب 

قیقع

ار ضایب  دزاسیم  رود  قیقحت  سپ  زور  نابش  هد  ماش  تقو  نآ  لثم  حبص و  لیم  جنپ  مشچ  رد  ندرک  لحک  لوسغم 

ءاملا بلک 

زین الحک  نآ  هرارم 

یقوقدنح

الحک
129 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

الحک قئاقش  هراصع  ابرم 

اهملا رجح 

زین الحک 

کسم

الحک

قوقشخرط

زین تسا  ضایب  بهذم  وا  هفوگش  وا و  نبل  زین و  ماش  حبص و  الحک  هزات  تسا  يرب  یئابدنه  نآ  و 

قرحملا فدص 

زین ندرک  لحک  ولول  فدص  اصوصخ 

عبض

هیصاخلاب الحک  نآ  هرهز 

مد

ار ضایب  دنکیم  رود  ندرک  لحک  هتفرگ  نوخ  وا  ناذخف  زا  تسا  ضایب  وا  مشچ  رد  هک  یلفط  ردام 
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کید

زین ندرک  لحک  هتشاذگ  هرقن  فرظ  رد  وا  هرهز  مرگامرگ و  تارمب  زین  الحک  وا  نوخ 

دهده

تسا ضایب  عفاد  ندرک  روطق  مشچ  رد  مرگامرگ  وا  نوخ 

هیام رینپ 

تسا ضایب  عفاد  ندرک  لحک  نانز  ریش  اب  لولحم  لسع  اب  هدرک  نوجعم 

انوطقرزب

زین ندرک  لحک  رکش  مهرد  کی  اب  هدرک  قحس  مهرد  کی 

دوراب

الحک ار  ضایب  دنکیم  علق 

هیراجلا نبل 

الحک رکش  اب 

هتیر

زین الحک  درس  بآ  ای  بالگ  اب 

مکرک

الحک

تافحلس

الحک نآ  هرارم 

هبابک

اهلحک و نآ  لعف  تسیوقم  ندرک  اهلحک  رد  طولخم  هدرک  فاص  بآ و  رد  هدرک  یقن 

قرحم عد 

زین الحک  قوحسم 
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بئذ

ار ضایب  دنکیم  رود  الحک  کشم  اب  قوحسم  طولخم و  نآ  هیام  رینپ 

لجف

زین الحک  نآ  قرو  هراصع 

لجرفس

حیحص تسبرجم  هیصاخلاب  الحک  نطق  بح  باعل  نآ و  رشقم  هبح 

دوهیلا رفق 

الحک

یناردنا حلم 

هیصاخلاب الحک 

تورزنا

الحک تسنایبص  ضایب  علاق  ربارب  ازجا  تابن  اب 

مامح

الحک وا  قرذ 

یگناخ ریفاصع 

الحک وا  قرذ 

يرحبلا ناطرس 

الحک قرحم 

نارطق

حورق لام  دنادعب  تسادیپ  هک  رسع  ار و  ضایب  دنکیم  علق  الحک 

ولح نامر 
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زین ندرک  لحک  هتخیر  مرگ  بآ  رد  وا  قوحسم  رشق 

دنوارز

جرحدم
130 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

برجم هیصاخلاب  ندرک  لحک  ربارب  ازجا  تابن  رکش  نز و  ریش  یناسارخ و 

يزابخ

تسا ضایب  علاق  ندرک  لحک  یناردنا  حلم  قرحم و  قروب  اب  طولخم  هدرک  کشخ  وا  نوردنا  تسوپ 

لجع

زین الحک  لفلفراد  قرحم و  سلکم  جاجز  اب  طولخم  نآ  کشخ  نوخ 

نویسارف

الحک نآ  هراصع  مامن  الحک  نآ  هراصع 

راهب

الحک نآ  هدرک  کشخ  هفوگش 

موتخم نیط 

الحک

حاسمت

زین نآ  هرارم  الحک و  وا  لبز 

ناریمام

الحک ار  مشچ  ضایب  دنکیم  قیقر 

درمز

زین الحک  لسع  اب  قرحم 

یئایمیلقا
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الحک ساحن 

جلیلب

الحک لسع  اب  نآ  هتسخ  بل 

فول

الحک نآ  هراصع 

ینامس

الحک نآ  هرارم 

ایتوت

الحک

میاصلا قیر 

ار ضایب  دنکیم  علق  تارمب  نآ  ندرک  لامعتسا 

رضخا لظنح 

تسا ضایب  یلاج  ندرک  لحک  هدرب  ورف  نارد  لیم 

کل

زین الحک 

ریزنخلا بان 

زین الحک 

جاع

زین الحک 

سوردنس

تسا ضایب  عفاد  تارمب  ندرک  لحک  سم  رب  هدرک  قحس 

ءاملا لوزن  جالع  رد   53 باب -
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ءاملا لوزن  جالع  رد   53 باب -

فاطخ

زین زایپ  بآ  اب  ءادتبا و  تسا  ءامکا  لوزن  عفاد  ندرک  لحک  لسع  اب  نآ  غامد 

لجح

ءادتبا تسا  عفان  مشچ  جراخ  رب  ندیلام  تیز  لسع و  اب  نآ  هرارم 

نوقیراغ

الحک ابرش و  دهدیم  لیلهت  ار و  ءاملا  لوزن  ءادتبا  تسا  عفاد 

جنایزار

دوش هداد  شوج  ار و  لسع  نآ  عبر  نزوب  دوش  هدرک  طولخم  هاگره  ار و  ءاملا  لوزن  تسا  عفان  هیودا  رد  طولخم  وا  هدرککشخ  هراصع 
ابرش و تسا  عفان  اهلک  نآ  شیـشح  نآ و  خیب  تسوپ  نآ و  مخت  تسا و  عفان  ءاملا  لوزن  لوا  رد  ندرک  لحک  دوش  ظیلغ  هک  ات  شتآ  رد 

الکا

نامعنلا قیاقش 

زین ادتبا  رد  الحک  نآ  هراصع 

لازغ هرارم 

131 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
هیصاخلاب ار  ءاملا  لوزن  تسا  عفان  تارمب  مرگامرگ  مشچ  رد  ندرک  ریطقت 

حیش

الحک ادتبا  رد  تسا  عفان  ناریمام  ار  ءاملا  لوزن  ءادتبا  تسا  عفان  نارد  ندرک  رظن  هشیمه  هدرک  لقیس  بوخ  هتخاس و  هنئآ 

عبض

الحک نآ  هرهز 

یناتسبلا نیتلا  نبل 

الحک

لصنع
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تسا عفان  ادتبا  رد  الحک  نآ  رتسکاخ 

ناسلبلا نبل 

الحک

کید

زین ءادتبا  رد  ءاسنلا  نبل  اب  کید  غامد  تسا و  عفان  ندرک  الط  ادتبا  رد  ار  مشچ  جراخ  ناسلب  نغور  لسع و  اب  هایس  غرم  هرهز 

شوجنزرم

دشاب هتشاد  ءاملا  لوزن  فوخ  هک  ار  یسک  تسا  عفان  زین  نآ  نغورب  رس  نیهدت  ادتبا و  رد  امش 

ربص

الحک ادتبا  رد 

سبای یئافوز 

هیصاخلاب ءاملا  لوزن  ادتبا  رد  ار  مشچ  ندرک  دیمکت  هداد  خبط  بآ  اب  هتفوک 

ناجرم

الحک ادتبا  رد 

مکرک

مشچ هبقث  زا  ار  بآ  دنکیم  كاپ  مکرک  هقالس 

بهذ یئایمیلقا 

الحک ادتبا  رد 

میرم رجش 

زین الحک  لسع  اب  نآ  هراصع  زین و  لسع  اب  ۀخیپ  هتفوک و  زین و  نآ  هراصع  الحک و 

هتیر

الحک

بلعث
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الحک نآ  هرارم 

نانح

ادتبا رد  الحک  نآ  غامد 

فاصفص

زین ندرک  لحک  هتفرگ  وزا  غمص  عیبر  لوا  رد 

قشاب

الحک نآ  هرارم 

نویله

ادتبا رد  وا  ندروخ  هشیمه 

تیتلح

الحک لسع  اب 

لصب

لوا رد  الحک  لسع  اب  نآ  بآ 

قیتع تیز 

رایسب دننک  کح  لیم  رسب  هتخادنا  مشچ  رد  هاگره  ار  ءاملا  لوزن  تسا  حدق  ماقم  مئاق 

بئذلا ةرارم 

الحک

ءاملا سرف 

تسا ءاملا  لوزن  عفاد  ندرک  لحک  ۀخاس  طولخم  لسع  اب  هتشاذگ  زور  هس  بآ  رد  نآ  هرهز 

يزاب

ندرک الط  مشچ  رب  هداد  خبط  نسوس  نغور  اب  وا  قرذ  دشخب و  افـش  زین  دـشاب  هدـش  لزان  رگا  ءاملا و  لوزن  یئادـتبا  رد  الحک  نآ  هرارم 
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لزان بآ  تسا  عفن  نآ  هرارم  رسن  ءادتبا  تسا  ءاملا  لوزن  عفان 
132 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا ءاملا  لوزن  عنام  هیصاخلاب  هبترم  تفه  نآ  اب  لاحتکا  ار و 

ةافحلس

تسا ءاملا  لوزن  عنام  زین  لسع  اب  طولخم  ادتبا  رد  الحک  وا  هرارم 

برقع

زین الحک  نآ  هرارم  يرحب 

جو

زین الحک  ابرش و  تسا  عفان  ار و  لزان  ءام  دنکیم  کشخ  ندرک  لحک  هشیمه  هام  شش  هدرک  قحس  هکرس  اب 

نویسارف

ار ءاملا  لوزن  تسا  عفان  نآ  هراصع 

رقبلا رجح 

ءادتبا تسا  ءاملا  لوزن  عفاد  اطوعس  ماداب  نغور  ءاسن و  نبل  اب  ناز  هبح  کی 

یکرک

ار ءاملا  لوزن  ءادتبا  تسا  عفان  الحک  شوجنزرم  بآ  ردنقچ و  بآ  اب  نآ  هرارم 

نویفرف

ءاملا لوزن  یئادتبا  رد  الحک  تسا  هیودا  لضفا 

بئذلا لتاق 

حدقلا نع  ینغم  ءاملا و  لوزن  عفان  نتشاذگ  مشچ  رب 

زینوش

تسا عفان  ار  ءاملا  لوزن  ءادتبا  ندرک  طوعس  اسریا  نغور  اب 

رم

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 504 

http://www.ghaemiyeh.com


الحک مرک  خیبط  رد  لولحم 

رتعص

رکش اب  نآ  هفوگش  نآ و  گرب  زا  زین و  دوش  هدروخ  زور  نابـش  لهچ  هک  یتقو  نآ  هدرک  کشخ  ار و  ءاملا  لوزن  تسا  عفان  اقعل  لسع  اب 
زین تسا  عفان  لسع  اب  ابرم  رتعص  ار و  ءاملا  لوزن  تسا  عفان  الکا  باوخ  تقوب  فصن  حبص و  فصن  لاقثم  هس  ات 

رقص

زین الحک  نآ  هرارم 

بادس

تسا ءاملا  لوزن  عنام  نآ  ندرک  وب  تموادم  ار و  لزان  ءام  دنکیم  کشخ  اهلحک  رد  طولخم  وا  بآ 

ناطرس

تسا عفان  زین  ندرک  لحک  نآ  رتسکاخ  هتخوس  مامت  ار و  ءاملا  لوزن  ءادتبا  تسا  عفان  اهلحک  رد  طولخم  هتخوس  نآ  یئاپورس 

يزابخ

ار ءاملا  لوزن  دنکیم  رود  ندرک  لحک  یناردنا  حلم  وا  نزو  ربارب  هدرک  کشخ  وا  لخاد  تسوپ 

امک

ار ءاملا  لوزن  یئادتبا  تسا  عفان  وا  بآ  زا  هداد  بیترت  همرس 

یلباک هلیله 

تسا عفان  نومیتفا  اب 
133 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ابرش

انح

الحک تسا  عفان  هتشاذگ  ساحن  فرظ  رد 

رجالا نهد 

ادتبا رد  الحک 

یشحولا رامحلا 
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تسا ءاملا  لوزن  یئادتبا  عنام  وا  مشچ  رب  هشیمه  ندرک  رظن 

سیت

زین الحک  هتخاس  فایش  جنایزار  بآ  اب  هدرک  کشخ  یلها  سیت  هرارم  الحک و  نویسارف  اب  وا  هرارم 

بنرا

ار ءاملا  لوزن  یئادتبا  تسا  عفان  مشچ  رد  اروطق  نآ  هرارم 

لظنح

تسا ریبدت  فیطل  دشونب  بآ  دشاب  هتساوخ  هک  ردق  ره  مامح و  زا  ندرک  عنم  نتخاس و  غارفتسا  قیقد  نویروطنق  اب  وا  محش 

نویرزامک

تسا عفان  الحک 

ضیبا طفن 

تسا عفان  الحک 

بارش

ندروخ كدنا  تسا  عفان  قیتع  بارش  زین  تسا  عفان  الحک 

يربلا نیت 

زین الحک  لسع  اب  طولخم  نآ  قرو  هراصع 

هدعج

ار ءاملا  لوزن  تسا  عفان  ندرک  لاحتکا  سپ  اهخلت  ضعب  دوش  هدرک  طولخم  رگا  ار و  ءاملا  لوزن  تسا  عفان  ندیشون  ربص  اب 

دلخ

الحک نآ  غامد 

طوبش

ادتبا رد  الحک  نآ  یخلت 
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لعو هرارم 

زین الحک 

نارفعز

ضرم بقع  ءاملا  لوزن  دشاب  هکیتقو  اصوصخ  ادتبا  رد  الحک 

يرحب نیفلد 

الحک نآ  هرارم 

متک

هیصاخلاب ار  ءاملا  لوزن  عفان  تسا  هیفخ  بط  رارسا  زا  نآ  الحک و  نآ  مخت 

لفلف

لحک مهرد  فصن  عبـضلا  ةرارم  اب  مهرد  فصن  قشاـب  هرارم  مهرد  فطقلا  رذـب  مهرد  لـفلف  زین  ندرک  لـحک  کـسم  اـب  طولخم  دوسا 
برجم تسا  ءاملا  لوزن  عفاد  ندرک 

بض

الحک وا  لکشپ 

ریغص راهب 

زین الحک  لجحلا  نیعب  یمسم 

ؤلؤل

زین الحک 

يرهن جنیتوف 

دشاب رگا  تسا و  مشچ  رد  تلع  سپ  دحاو  سنج  زا  تالایخ  دشاب  هکیتقو  نویردنکـسا  يزار و  تسا  هتفگ  زین  الحک  رم  اب  نآ  هراصع 
نوجعم هدرک  کشخ  لجحلا  ةرارم  يدـجلا و  ةرارم  طوبـشلا و  ةرارم  فایـش  تسا  رگید  وضع  تکراـشمب  تلع  سپ  عون  عون  تـالایخ 

هنایزار بآ  اب  ندرک 
134 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ندروخ ار و  تماجح  دـنک  كرت  ءاملا  لوزن  بحاص  هک  يزار  تسا  هتفگ  تسا  ءاملا  لوزن  عفاد  ندرک  لامعتـسا  هتخاـس  فایـش  قورم 
ضرم نیزا  دهدیم  یصالخ  ار و  ءاملا  لوزن  یئادتبا  تسا  عفان  روکذم  نوجعم  ار و  تالوقب  ذیبن و  موث و  ناض و  تشوگ  یهام و 
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جو

عفان زین  الحک  هقدنب و  کی  كاروخ  زور  ره  هوغرلا  عوزنم  لسع  اب  نوجعم  هتخاس  رابغ  لثم  ربارب  ازجا  هنایزارلا  رذب  لیبجنز  تیتلح 

يدنه یئایتوت 

نتخاس لحک  هدرک  طولخم  کشم  بهذ  یئایمیلقا 

جاجد

دـشابیمن هاگ  دشابیم و  هاگ  تالایخ  هک  تسا  نیا  تالایخ  ءاملا و  لوزن  نایم  رد  قرف  يزار  سونیلاج و  تسا  هتفگ  زین  الحک  وا  هرارم 
دوش لئاز  رگا  دروخب و  جرایا  ضیرم  سپ  دـباییمن  ریغت  دـحاو  تلاح  رب  دـنامیم  یقاب  بآ  دوشیم و  هدایز  هاگ  دوشیم و  مک  هاـگ  و 

هک ءاملا  لوزن  تارمب و  دوش  هدروخ  جرایا  تسا و  ءاملا  لوزن  نیا  سپ  تلاح  رب  دنام  یقاب  دشن و  لئاز  رگا  تسا و  هدـعم  زا  سپ  لایخ 
رب قلع  لاسرا  ار  ءاملا  لوزن  یئادتبا  تسا  عفان  الف و  الا  تسا و  ریذپجالع  دـش  كرحتم  بآ  رگا  تسا و  جالعال  دوش  ادـیپ  برـض  دـعب 

تارمب ار  کید  هرارم  دنک  طوعس  بارش و  عامج و  مامح و  زا  ادتبا  رد  دنک  زیهرپ  تسا  هتفگ  زین  نیغدص و 

جرتا

تسا ءاملا  لوزن  عفاد  ندروخ  هتشان  لسع  اب  وا  گرب  یئابرم 

لمج هواشغ  رد  راهچ  هاجنپ و   54 باب -

هراشا

الحک وا  هرارم 

رمخلا يدرد 

الحک قرحم 

یسراف زوج 

زین وا  رجش  رشق  الحک و  لسع  اب  وا  کشخ  گرب 

راهب

لحک اب  طولخم 
135 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

نآ لعف  تسیوق 
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لیا نرق 

هیصاخلاب الحک  قرحم 

ناشرو

الحک نآ  نوخ 

سونبآ

الحک قوحسم  قرحم 

نوتیز

الحک وا  غمص 

جزوریف

الحک

بنرا

تسا هواشغ  عفاد  زین  ندرک  لحک  نآ  رتسکاخ  هتخوس و  نآ  رس 

عدو

الحک قرحم 

جلما

الحک نآ  هفوگش 

ساحن

الحک قرحم 

هتیر

الحک وا  عیقن  بآ 

مسمس

الحک

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 509 

http://www.ghaemiyeh.com


روث

لسع اب  الحک  وا  غامد 

یقوقدنح

زین نآ  هراصع  وا و  مخت  نینچمه  الحک و  یناتسب 

جنیبکس

الحک

روشیق

الحک قرحم 

زوج

تسا هواشغ  یلاج  ثعاب  وا  هراصع  الحک و  لسع  اب  عیبر  لوا  رد  وا  ففجم  قرو 

شابک

[14] نآ ندروخ  نینچمه  تسا  اهلحک  لعف  يوقم  اهلحک  اب  لفنرق 

ص135 نتم ؛  يدیرف ؛  بط 

بش

الحک ار  هواشغ  دنکیم  رود  وا  فانصا  عیمج 

دوسا قبرخ 

تسا لاحتکا  لعف  يوقم 

نیتنسفا

الحک لسع  اب 

مشی

زین الحک  لسع  اب  وا  قرو  هراصع  تسا  قب  هرجش  نآ  و 
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يرحب برقع 

الحک لسع  اب  لدرخ  زین  الحک  وا  یخلت 

نارفعز

زین الحک  ابرش و  الکا و 

ؤلؤل

الحک تسا  عفان 

ناجرم

زین الحک 

سخ

ار هواشغ  دنکیم  رود  دروخ  هشیمه  هک  یسک 

امامح

زین الحک 

يور

الحک وا  هرارم 

ینیچراد

الحک الکا و 

رسن

زین الحک  وا  هرارم 

ناسلبلا نبل 

الحک

قوقشخرط
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هیراجلا نبل  اب  الحک 

لخ

تسا هواشغ  عفاد  هیصاخلاب  وا  لحک  دوش  هایس  ات  هتشاذگ  باتفآ  شیپ  هدیئاس  لسع  نزریش و  اب  یسم  هتسد  نواه  رب 

یبصلا ۀیاغ 

تسا هواشغ  عفاد  ندرک  لحک  رابغ  لثم  هدومن  قحس  هدرک  کشخ  تدالو  لوا 

یلبج زعام 

زین الحک  وا  هرارم 

فاصفص

تسا هواشغ  عفاد  ار  غمص  نآ  ندرک  لحک  هدروآرب  وا  غمص  هدز  طرش  ار  نآ  رجش  هفوگش  تقو  عیبر  ماگنه 

شافخلا مد 

زین الحک 

عبض

زین الحک  نآ  هرارم 

ءاملا دبک 

136 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
تسا هواشغ  عفاد  ار  نآ  دیدص  ندرک  لحک  ار و  لیبجنز  نارب  ندرک  رورذ  يوشم 

عبض

زین الحک  وا  هرارم 

یئاشیشقرم

زین الحک  یبهذ 

هنمک جالع  رد   55 باب -

سونبآ
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تسا هنمک  عفاد  الحک  لوسغم  قرحم 

جنفسا

زین الحک  لوسغم  قرحم 

ینقلا ةدعج 

زین ادامض  قوحسم 

ربص

- انیقی تسا  مشچ  شراخ  نکسم  الحک 

نیتنسفا

رد هک  دنکیم  مهو  باوخ  زا  دوش  رادیب  هاگره  نآ  بحاص  تسا و  ظیلغ  حـیر  هنمک  يزار  تسا  هتفگ  زین  مشچ  تحت  هکرـس  اب  ادامض 
تحت ار  لخ  دـنوار و  ندرک  دامـض  زین  تسا  هتفگ  تسا و  هنمک  زا  یـصالخ  هروکذـم  یئاهاودـب  ندرک  لحک  كاخ  ای  تسگیر  مشچ 

- تسا هنمک  عفاد  تارمب  مشچ 

نآ ظلغ  نافجا و  تنوشخ  جالع  رد  باب 56 

یمور لبنس 

تسا تنوشخ  عفان  الحک 

ءاشن

زین مشچ  رد  ندرک  ریطقت  غرم  مخت  يدیفس  رد  ای  هیراج  ریش  رد  لولحم 

یبرعلا غمص 

زین الحک  لسع  اب  هدرک  طولخم  ندرک و  روطق  بالگ  رد  لولحم 

يراوجلا نبل 

زین ارتاوتم  اروطق 

تیزلا رکع 

زین و الحک  رم  زین  ادامض 
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يدنه لبنس 

زین

بهذ

زین الحک 

جنداش

زین الحک  لسع  اب  لوسغم 

راطقلق

الحک تسا  عفان  غرم  مخت  يدیفسب  طولخم  هدرک  قحس  هتخوس و 

نیت

ار نافجا  تسا  عفان  ندرک  کح  ریجنا  گرب  هب 

رملا ناخد 

زین الحک 

لدرخ

هیصاخلاب الحک  بآ  اب  طولخم  قوقدم 

نوقیلساب

ندرک لحک 
137 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ار نافجا  تسا  عفان  هقعلمب  ندرک  کح  و 

لخ

زین الحک  بآ  اب  جوزمم 

دیدح

زین الحک  نآ  راجنز 
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مرصح

زین الحک  نآ  هراصع 

قشا

زین الحک 

رحبلا دبز 

زین الحک 

راجنز

هیودا نآ  لعف  تسیوقم  نافجا  هیودا  رد  طولخم 

درو

زین الحک 

تفز

زین الحک  وا  ناخد 

فدص

- زین الحک  سلکم  ولول 

وتن جالع  رد  باب 57 

قیلع

ار وتن  دنکیم  رود  ادامض  وا  هزات  گرب  هراصع  زین و  الحک  هدرک  کشخ  وا  گرب  هراصع  نینچمه  ادامض و  وا  گرب 

ایقاقا

زین ادامض 

رمت

زین الحک  بارش  رد  وا  یئافصم  قرحم  هتسخ 

یبلاح
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زین ادامض  ار  مشچ  هقدح  وتن 

جزوریف

زین ادامض  قوقدم  وا  درز  گرب  جسفنب  زین  ادامض 

ضیب

زین ادامض  لگ  نغور  اب  غرم  مخت  يدیفس 

مامح

زین اروطق  وا  نوخ 

نینفش

نک ریطقت  نینفش  نوخ  نآ  مشچ  رد  ار و  ضیرم  نک  دصف  سپ  دوش  لصاح  هبرض  زا  هک  يوتن 

یعارلا یصع 

تسا وتن  عفاد  ادامض  نآ  بآ 

ابدنه

زین ادامض 

القاب

زین ادامض  ضیب  رشقب  القاب  درآ  زین و  ادامض  ضیبلا  ضایب  ردنک و  درو و  رز  وا و  درآ 

فالخ

زین ادامض  هبرض  زا  تسا  ثداح  هک  يوتن  وا  هفوگش  وا  گرب 

يرب نوتیز 

زین ادامض 

جسوع

زین ادامض  وا  خاش  فارطا  وا و  گرب  هراصع 
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درولا نهد 

ار هطقس  هبرض و  زا  تسا  ضراع  هک  يوتن  تسا  عفان  مشچ  رب  نتشاد  هاگن  هدرک  رت  هبنپ  طولخم  ضیبلا  خم  و 

نیریش نامر 

عفان ندرک  دامض  هتخاس  ارهم  هداد  خیبط  بارش  اب  قوقدم 
138 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

هدرک رت  هک  هبنپ  ورب  راذگب  نینفش و  نوخ  اب  رتوبک  نوخ  نآ  رد  نک  ریطقت  هبرض  زا  دوش  ثداح  هک  يوتن  يزار  تسا  هتفگ  میظع  تسا 
يربط تسا  هتفگ  ار و  ءاسنلا  نبل  نک  ریطقت  کمن و  بآ  اب  نک  دـیمکت  زور و  موس  لوا و  زور  رد  لـگ  نغور  هضیب و  يدیفـس  هب  تسا 

هفرس و هسطع و  زا  نک  زیهرپ  ار و  لیلع  روآباوخب  همعان و  هقرخ  رد  ار  هفوفلم  صاصر  نآ  رب  رادهگن  ار و  ضباق  هیودا  وتن  رب  نک  الط 
سپ هیوق  هیودا  اب  هد  لهـسم  ار و  لافیق  نک  دـصف  مشچ  مامت  دـیآرب  هاگره  يزار  تسا  هتفگ  ار و  لیلع  هدـب  اذـغ  کبـس  کـشخ و  یق 

هبرض و زا  مشچ  وتن  تسا  هتفگ  ار و  نتـسب  تخـس  نک  مزال  ار و  ضباق  هیودا  مشچ  رب  راذگب  مشچ و  هقدح  ود  ره  رب  ار  همجحم  راذگب 
رگا تسیخرتسم و  لضع  سپ  تسا  هبرض  ریغ  زا  وتن  رگا  دوش و  هدیشک  مشچ  تالـضع  سپ  تراصب  تسا  یقاب  رگا  دشاب  رـس  رب  هطقس 

- ار هلمج  تسا  عفان  ایقاقا  فایش  تسا و  بصع  رد  تفآ  تسا  هتفر  تراصب 

فرب ندید  زا  رومق  جالع  رد  باب 58 

تسبرجم ار  رومق  دنکیم  رود  زین  ندروخ  موث و  ندرک  لحک 

هطنح

تسبرجم ار  نفج  ندرک  دامض  یناحیر و  هنهک  رمخب  نوجعم  هدیبوک  هداد  شوج 

رتعص

تسبرجم هیصاخلاب  ندروخ  موث  اب  هتخپ  نان  فاص  رمخب  نوجعم  مدنگ  درآ  اب  طولخم  هدیبوک 

جنبلا رذب 

تسا رومق  عفاد  ندرک  دامض  وبشوخ  بارش  اب  ندرک  نوجعم  هدرک  قحس  دیدح  هتخت  رب  هدرک  نایرب 

هایس هقرخ 

دنکب رظن 
139 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا رومق  عفاد  مشچ  رب  دراذگب  نآ و  یئوسب  ضیرم 

قیتع رمخ 
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تسا رومق  عفاد  هبنپ  هراپ  هب  ار  مشچ  ندرک  دامک  هدرک  مرگ 

زینوش

تسا رومق  عفاد  تارمب  زور  بش و  نآ  راخب  هب  ار  مشچ  نتشاذگ  شتآ و  رب  هداد  شوج  تبش  رخذا و  شوجنزرم و 

قعقع

زین الحک  وا  هخلت 

شوجنزرم

زین تسا  عفاد  جنفس  اب  ندرک  دامک  هداد  دیج  شوج 

تبش

زین ندرک  دامک  هداد  شوج 

رخذا

زا دوش و  هدید  کیدزن  زا  ای  ایشا  دوشیمن  هدید  سپ  فرب  فرط  ندرک  رظن  هشیمه  رومق  دوشیم  ادیپ  یقالیا  انیس و  نبا  تسا  هتفگ  زین 
- دوشیم هدرک  لایخ  ناولا  دوش  هدرک  رظن  هاگره  دوشن  هدید  دیعب 

بلقنم رعش  جالع  رد   59 باب -

سیلطا

دوشیمن ادیپ  بلقنم  رعش  زاب  نآ  رب  ندیلام  بلقنم  رعش  ندیدنک  دعب  هدومن  طولخم  نارطق  اب  نآ  رتسکاخ  هتخوس و  وزا  نیکمن 

دارق

تسا عفان  ندیلام  ار  وا  نوخ  بلقنم  یئوم  ندیدنک  دعب 

فدص

دیوریمن یناث  هبترم  ندیلام  بلقنم  رعش  ندیدنک  دعب  هدومن  طولخم  ار  نآ  رتسکاخ  نارطق  اب  هتخوس و  نآ  زا  کچوک 

ابرح

تسا بلقنم  رعش  عفاد  بلقنم  یئوم  ندیدنک  دعب  ندیلام  نفج  رب  نآ  نوخ 

سونبآ
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ار يوم  ندش  ادیپ  تسا  عنام  يوم  ندیدنک  دعب  ندرک  لحک 

قلع

یئوم ندـش  ادـیپ  تسا  عنام  وم  ندـیدنک  دـعب  مشچ  کلپ  رب  نتـشاذگ  دـنت و  هکرـس  اـب  نوجعم  نآ  رتسکاـخ  هدرک و  قوحـسم  هتخوس 
ار نوگژاو 

نوقیلاط

قیقحت زب  هخلطب  ار  هدنک  یئوم  عضوم  نتشاذگ  وم و  ندروآرب  دعب  هام  لیاوا  سمشلا و  عولط  لبق 
140 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

نوگژاو یئوم  دیوریمن  زاب 

بض

زین تسا  عنام  ندیدنک  یئوم  دعب  مشچ  کلپ  رب  نتشاذگ  وا  نوخ 

رابک فدص 

تسبرجم بلقنم  رعش  دیوریمن  رایسب  تارمب  ندرک  لحک  دوش  کح  ات  هداد  تمکح  لگب  هدیشوپ  رس  هزوک  رد  هتخوس 

جنیتار

زین ار  مشچ  ندیلام  یکطصم  زین  دیاز  رعش  یئارب 

دهده

ار دیاز  رعش  دنایوریمن  نتشاذگ  هدیدنک  يوم  رس  رب  وا  هخلت 

عوبری

زین نتشاذگ  نوگژاو  یئوم  ندروآرب  دعب  وا  نوخ 

صاصر

دیوریمنرب زاب  هدیدنک  یئوم  عضوم  رب  ندیشاپ  هدرک  قحس  ولز  همه  دنریمب  ات  دراذگب  هدرک  رپ  ولز  هتخاس و  نآ  زا  هزوک 

بلک

وم نآ  زاب  دوشیمن  ادیپ  ندیلام  هدنک  یئوم  ناکم  رب  گس  ریش  - 

زبس عدفض 
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ار يوم  نآ  دنایوریمن  دعب  ار  عدفض  نوخ  هدنک  يوم  ناکم  نتشاذگ 

جرتهاش

ار یئوم  ندش  ادیپ  زاب  تسا  عنام  ار  هدنک  یئوم  عضوم  ندرک  دامض  یبرع  غمص  اب  طولخم  نآ  هراصع 

طالبلا غمص 

زین نافجا  رب  نتشاذگ 

شافخ

ار یناث  هبترم  ندش  ادیپ  تسا  عنام  ندیلام  هدنک  یئوم  ناکم  شافخ  زغم 

ناذرج

ار یئوم  ندمآرب  تسا  عنام  ۀعاس  یئوم  ندیدنک  دعب  مشچ  کلپ  رب  ندرک  ریطقت  وا  نوخ 

هنق

زین ار  دیاز  يوم  ار و  وم  دنایوریمن  وم  ندنک  دعب  مشچ  کلپ  رب  ندیلام  دوش و  لسع  لثم  ات  ندیلام 

دوهیلا رجح 

نیا ندرک  لحک  درک و  دیاب  علق  هام  مجنپ  تسیب و  ای  هام  مجنپ  رد  مشچ  کلپ  زا  دیاز  رعـش  مشیه  نبا  سوطوقوه و  تسا  هتفگ  نیا  لثم 
تسبرجم ار  لحک 

قلع

ار وم  دنکیمن  ادیپ  زاب  وم  ندیدنک  تلاح  رد  ندرک  لحک  هدرک  قحس  وا  رتسکاخ  هتخوس و  هزوک  رد  تفه  ای  جنپ 
141 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

اهکلپ راشتنا  جالع  رد   60 باب -

ربونص

ار اهکلپ  دنکیم  ادیپ  وا  ناخد 

ربونص ياحل 

زین الحک  وا  ناخد  جنیتار  تسا  کلپ  طقاست  عنام  الحک  وا  ناخد 
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هتسخ رمت 

ار وم  یئاهخیب  ندرک  الط  سآ  نغورب  نوجعم  قوحسم  وا  قرحم  هتـسخ  ار و  يوم  دنکیم  ادیپ  الحک  بارـش  رد  هدرک  درـس  نآ  قرحم 
زین

دوهیلا رفق 

ار اهکلپ  دنکیم  ادیپ  ار و  راشتنا  تسا  عنام 

دروزال

ار یئوم  دنکیم  ادیپ  ندرک  لحک  لوسغم  ریغ 

سونبآ

الحک ار  مشچ  یئوم  دنکیم  ادیپ 

يدنه لبنس 

تسا وم  طقاست  عنام  ار  وم  دنایوریم  قرحم  امرخ  هتسخ  و 

یمور لبنس 

يدنه لثم  تسا  عفان 

جدابنس

تسا وم  هدننایور  تسا و  طقاست  عنام  ندرک  لحک  قرحم 

دمثا

هیصاخلاب ملس  هیلع و  هّللا  یلص  یبن  ثیدح  قفاوم  الحک  تسا  عفان  ةامک  بآ  اب 

قدنب

دمثا لثم  تسا  عفان  ندرک  لحک  وا و  تسوپ  اب  نتخوس 

دوهیلا رجح 

رعش طبنم  الحک و  تسا  راشتنا  عنام  شافخ  نوخ  اب 

مطب
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رعش طبنم  تسا و  رشانت  عفان  وا  ناخد 

ردنک

الحک نآ  ناخد 

نارطق

زین الحک  نآ  ناخد 

تفز

زین الحک  نآ  ناخد 

بابذ

زین الحک  وا  رتسکاخ  هتخوس 

سونبآ

وم هدننکادیپ  تسا و  طقاست  عنام  زین  الحک  هتخوس 

یکطصم

زین الحک 

ربونصلا غمص 

فایش قساب  لثم  دنکیم  لمع  وا  ناخد 

اثیمام

زین الحک 

ینمرا رجح 

زین الحک 

یسرافلا بطق 

زین ندرک  لحک  هتخوس 
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زعام

تسرعش تبنم  الحک  هتشرس  لسع  اب  قحس  قرح و  دعب  جاز  دمثا و  راطقلق  زین  الحک  وا  هتخوس  لکشپ 

جنب

شوم لکشپ  هیلبج و  هدعج  و 
142 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین وم  ندیئور  لحم  مشچ و  کلپ  هرانک  رب  ندرک  الط  نسوس  نغور  اب  نوجعم 

زوا

تسا طقاست  عنام  ار و  یئوم  دنکیم  ادیپ  وا  محش  زا  ار  مشچ  کلپ  رانک  ندرک  کلد 

بدلا محش 

ار وم  دنکیم  ادیپ  ار  مشچ  کلپ  هرانک  ندرک  کلد 

ضیب

تسا عفان  ار  نفج  ندرک  الط  وا  خم 

جنوباب

زین اخوطل  نآ  هراصع 

حیش

تسا عفان  ار  مشچ  کلپ  ندرک  لحک  نارد و  ار  لیم  ندربورف  قرحم 

يدنه جذاس 

تسا عفان  نارد  لیم  ندربورف  دعب  اهکلپ  رب  لیم  ندیشک  قرحم 

هیحلا خلس 

تسا و راشتنا  عنام  ار  مشچ  هقدـح  کین  ار  تیز  نیا  ندرک  لحک  زور  لهچ  دـعب  هداهن  باتفآ  شیپ  هتـشاذگ و  تیز  نغور  رد  هاـگره 
تسا وم  تبنم 

کید

رخآ رد  تسا  هدش  ضراع  هک  تسا  هدام  تلق  ای  نآ  ببس  انیس  یلع  وب  تسا  هتفگ  طقاست  عنام  تسا و  وم  تبنم  الحک  وا  هتخوس  لکشپ 
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اجنآ و راخب  دسریمن  هک  هلـصا  هدام و  تسظیلغ  ای  تستاماسم  تبالـص  ای  رعـش  تاماسم  تسا  هدـش  عیـسو  ای  تسا  هدام  داسف  ای  ضرم 
ناکم شراخ  نیرب  دنکیم  تلالد  دنکیمن و  ذوفن 

لحک

ریغ دروزال  رجح  فصن  مهرد و  ناسلب  بح  فصن  مهرد و  يدنه  لبنـس  مهرد  ود  ردـنک  ناخد  فصن  مهرد و  ود  قرحم  امرخ  هتـسخ 
رعش تبنم  ار و  طقاست  تسا  عنام  رعش  عضوم  رب  ار  لیم  ندیشک  هتخاس  لحک  مهرد  جنپ  لوسغم 

مشچ کلپ  رد  ماقمقلا  لمقلا و  جالع  رد   61 باب -

قلس

تسا ماقمق  لمق و  عفاد  تارمب  کلپ  نتشش  نآ  هراصع  هب 

تیز

تسا عفاد  هیصاخلاب  ار  نافجا  ندیلام  هدرک  لح  نارد  ورک  وگ 

تیربکلا ءام 

نآ اب  ار  نافجا  نتشش 
143 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا لمق  عفاد  ار  تیربک  دنشاب  هدرک  لح  ورد  هک  یبآ  ای 

حلم

تسا عفان  ار  نافجا  نتشش  بآ  رد  لولحم 

یئانشور

زین ندرک  لحک  رابغ  لثم  قوقدم  جزیوم  ارتاوتم  الحک 

ینمرا قروب 

زین الحک 

لصنعلا لخ 

زین تارمب  ندرک  هرغرغ 

نورطن
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تسا لمق  عفاد  هیصاخلاب  ار  نافجا  نتشش  بآ  رد  لولحم 

لدرخ

زین تارمب  ندرک  هرغرغ  هدرک  لح  دنت  هکرس  رد  قوقدم 

يریبقلا ءام 

زین ار  اهکلپ  نتشش 

لحک

ندرک لـحک  کـلپ  هراـنک  رب  هتخادـگ  لـصنع  هکرـس  رد  هتخاـس  لـحک  فصن  قروب  مهرد  فـصن  ربـص  مهرد  جزیوـم  مهرد  ود  بش 
تسبرجم

رتسدیبدنج

تسبرجم ار  مشچ  کلپ  نتشش  بآ  رد  لولحم 

اقوقلا بح 

تسا هدام  یقنم  نآب  ندرک  غارفتسا  مات  جضن  دعب 

ارقیف جرایا 

زین نآب  ندرک  غارفتسا  ندرک و  هرغرغ 

احرقرقاع

زین نآب  ار  ور  نتشش  هداد  خیبط  جزیوم  هطنحلا  هتلاخن  زین  نآب  ار  ور  نتشش  هدومن  دیج  خیبط  ردنقچ  اب  هدیبوک 

ینامی بش 

زین رعش  تبمم  مشچ  کلپ  هرانک  رب  ندیشک  رابغ و  لثم  قوحسم 

ربص

تسا ماقمق  لمق و  هدلوتم  هدام  یقنم  نآ  اب  ندرک  غارفتسا  مهرد  عبر  دحاو  لک  نم  یکطصم  ینیچراد و  مهرد  ود 

لوطن

نب دـمحا  تسا  هتفگ  زین  وا  خـیبط  هب  ار  اهکلپ  نتـشش  ار و  مشچ  کلپ  نداد  راخب  هداد  دـیج  شوج  یناـمی  بش  جزیوم و  اـحرقرقاع و 
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رود لمق  سودـبع  نبا  تسا  هتفگ  ار و  ماقمق  دـنکیم  رود  ندرک  هیقنت  ندـب و  غارفتـسا  ندرک و  مامح  هشیمه  تضایر و  هشیمه  تباـث 
ار نافجا  ینامی  بش  ندیلام  هب  کمن و  بآ  هب  کلپ  زا  دوشیم 

144 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

قالس جالع  رد   62 باب -

هراشا

تسا عفان  زین  اهنت  نآ  اب  ندرک  لحک  تسا و  قالس  عفان  تافایشب  نوجعم  وا  هراصع  يرب  نوتیز 

نینامرلا ءام 

زین نآ  اب  ندرک  لحک  یعلقیب  یسم  فرظ  رد  هداد  شوج  محش  اب  روصعم 

یثنخ

عفان تسیئاود  نآ  اب  ندرک  لحک  هداد  دیج  خیبط  نارفعز و  رم و  قیتع و  ولح  برش  اب  طولخم  نآ  بآ  نتفرگ  قوقدم و  وا  خیب 

دیدحلا راجنز 

زین الحک 

قامس

زین ار  مشچ  ندرک  ریطقت  هدرک  فاص  زور  بش و  هدیناسیخ  بآ  رد 

رفصا جلیله 

تسبرجم هیصاخلاب  مشچ  رد  ندرک  ریطقت  هدومن  فاص  هدیناسیخ و  زور  بش و  بالگ  رد 

مرصحلا ءام 

تسبرجم هیصاخلاب  بیجع  عفن  تسا  عفان  اروطق 

راجنز

نآ لعف  تسیوق  ندومن  طولخم  قالس  هیودا  اب  نآ  هراپ 

جرایا بح 

زین نآ  اب  ندرک  غارفتسا 
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فایش

اب هدرک  قحـس  هدرک و  عـمج  هیودا  مهرد  جـنپ  جادیفـسا  فـصن  مهرد و  ود  رداـشون  مهرد  یـس  نآ  زا  دـحاو  ره  اریتـک  یبرع و  غـمص 
زین ندرک  لحک  بالگ  اب  كوکحم  ۀخاس  فایش  غرم  مخت  يدیفس 

نامرلا محش 

نآ لعف  تسا  بیجع  ادامض  قوقدم  شرت 

هعیم

زین الحک  وا  ناخد 

تفز

زین الحک 

نارطق

زین الحک  وا  ناخد 

نالوخ

رعش تبنم  رب  بالگ  اب  ای  قیتع  دیدج و  مرصح  بآ  اب  ار  مشچ  کلپ  ندرک  کح  هیصاخلاب و  الحک 

رمحا فایش 

زین الحک 

مرصح دورب 

زین الحک  نمزم  قالس  یئارب  قیتع  دیدج 

جارد

زین نآ  لکشپ  ندرک  لحک  راعشا  رشانت  وا  اب  دشاب  هک  نمزم  قالس  یئارب 

درولا ءام 

زین ادتبا  رد  اروطق 

خوبطم سدع 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 527 

http://www.ghaemiyeh.com


زین ندرک  دامض  بالگ  رد 

اقمح هلقب 

زین هیصاخلاب  ادامض  نآ  هراصع 

ابدنه

لگ نغور  هراصع و 
145 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

هیصاخلاب ادامض  هضیب  يدیفس  و 

رم فایش 

زیب هچراپ  هدیبوک و  مهرد  لوسغم  جنداش  مهرد  مادک  ره  زا  يدـنه  لبنـس  نارفعز و  قرحم و  جاز  دـمر  دـعب  تسا  ثداح  هک  ار  قالس 
تسا قالس  عفاد  ندرک  لحک  هدیئاس  بالگ  اب  هدرک  کشخ  ۀخاس  ضیبلا  ضایب  هب  نوجعم  هدومن 

رملا ناخد 

زین الحک 

ردنک

زین الحک  وا  ناخد 

جرتا

الحک وا  یشرت 

بالبل

الحک وا  هراصع 

ربص

الحک

لیبجنز

الحک

مطب
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الحک وا  ناخد 

ایتوت فایش 

ءام اب  هتخاـس  فایـش  مهرد  جـنپ  یبرع  غمـص  مهرد  ود  لـیبجنز  مهرد  راـهچ  نـالوخ  مهرد  ود  دـحاو  ره  رحبلا  دـبز  ناریماـم  اـیمیلقا  و 
زین الحک  هدرک  کح  مرصحلا 

یکطصم

تسا قالس  عفان  لحک  رد  طولخم 

ربونص غمص 

الحک وا  ناخد 

تیز

ۀفگ ود  ره  رد  ای  رغـصا  قام  رد  ای  تسا  ربکا  قام  رد  نآ  تسا و  حلام  هیقروب  تبوطر  زا  قالـس  هک  هرق  نب  تباث  تسا  ۀفگ  الحک  قیتع 
يوقم تسا و  ملا  نکسم  قیقحت  سپ  قالس  یئادتبا  رد  ار  قامس  بآ  نک  ریطقت  تسا  ۀفگ  قالس و  رد  دصف  تسا  عنم  نالطب  نبا  تسا 

- نوقیراغ جلیله و  خیبط  هب  نک  غارفتسا  ار و  مامح  نکب  مزال  رصب و 

قام مشچ و  هکح  جالع  رد   63 باب -

لخ

هدحو درس  بآ  اب  دیمکت  تسا  یفاک  بآ و  اب  جوزمم  لخ  دنکیم  رود  ار  مشچ  دزگیم  هک  يزیچ  نآ  عیمج  هکح و 

سونبآ

تسا هکح  عفان  ندرک  لحک  ۀسش  ۀخوس و 

مطب

زین الحک  وا  ناخد 

هعیم

زین الحک  وا  ناخد 

نارطق
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تسا هکح  عفاد  هیصاخلاب  الحک  وا  ناخد 

تفز

زین الحک  وا  ناخد 

قامس

هدرب ورف  نارد  ار  کیراب  هچراپ  هدرک  فاص  دنامب  ثلث  یقاب  هک  ات  هداد  خیبط  بآ  لطر  فصن  رد  هیقوا  کی 
146 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا هکح  عفاد  مشچ  رب  ندرک  دامض 

ردنک

الحک زین  وا  ناخد  الحک و 

ربص

الحک نالوق  زین  الحک 

لفلف

الحک تسا  عفان  ار و  عمد  دنکیم  رود 

راجنز

تسدب رایسب  ار  راگنز  اهنت  ندرک  لامعتسا  لحک و  رد  دننک  طولخم  هاگره  ار  عمد  دنکیم  رود 

راطقلق

زین الحک 

لیبجنز

الحک

يدنه لبنس 

زین الحک 

عفان لحک 
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لثم قوحـسم  مهرد  کی  اهنیزا  دحاو  ره  رفـصلا  قورع  ناریمام  لفلفراد  لفلف و  يرطوقـس  ربص  رفـصا  جلیله  مهرد  ود  ینامرک  یئایتوت 
تسا هکح  عفان  دنرب  راکب  ۀخاس  لحک  هتشاذگ و  زور  تفه  باتفآ  شیپ  مرصح  بآ  اب  هداد  بیترت  رابغ 

ردنکلا راشق 

زین الحک  قرحم 

نطق

الحک وا  ناخد 

لصب

لهـسم هیقنت و  دصف و  لبق  ار  هیودا  دوش  هدرک  لامعتـسا  هاگره  يزار  سونیلاج و  تسا  ۀفگ  زین  الحک  ینامرک  یئایتوت  وا  لثم  وا و  بآ 
هیقروب و حـلام  عمد  ار  نآ  تسا  مزـال  هکح  هک  ۀـفگ  مشچ و  یئوـسب  تسا  داوـم  شزیر  ببـس  نابرـض و  درد و  مشچ  رد  دوـشیم  ادـیپ 

ادیپ هیدر و  لضف  لیلحت  یئارب  عمد  هیلاج  هیودا  هکح  رد  نک  لامعتـسا  سپ  مشچ  کلپ  رد  عرق  دوشیم  ادـیپ  تاقوا  اسب  کلپ و  یخرس 
اذغ حالصاب  مامح و  تمزالم  اب  ار  جازم  تسا  حلصم  هک  ار  هحلاص  تابوطر  نک 

حورق جالع  رد   64 باب -

اریتک

الحک

هضف يایمیلقا 

الحک ار  حورق  درآیم  مهب 

سونبآ

نآ لعف  تسیوق  مشچ  هیودا  اب  طولخم  زین و  الحک  قرحم  ریغ  قرحم و 

ذفنق

زین الحک  وا  هخلت 

دسب

الحک قرحم  وا  ۀسخ  رمت  تسا  رمحا  ناجرم  نآ  و 

نامعنلا قیاقش 
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زین الحک 

ردنک

زین الحک  ود  ره  ای  وا  ناخد  ای 

ریشابط

تشوگ يور  زا  ار  حورق  دنکیم  رپ 

رم

ار مشچ  ضایب  دهدیم  الج  زین و  الحک 

جنداش

لوسغم
147 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

رایسب تسا  رثوم  بالگ  اب  جنداش  هک  تارمب  میدرک  هبرجت  يزار  تسا  ۀفگ  الحک  ار  مشچ  حورق  دنکیم  رپ 

يدنه رمت 

زین الحک  وا  قرحم  ۀسخ 

قرحم نوزلح 

زین الحک 

عدو

الحک قرحم 

رداشن

زین الحک  دنکیم  کشخ  ار و  حورق  دنکیم  تسرد 

تفز

زین الحک 

ساحنلا نابوت 
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زین الحک 

ایتوت

زین الحک 

جو

زین الحک  قرحم 

ضیب

زین سلکم  زین و  الحک  لوسغم  قوقدم  رشق 

دبز

ار حورق  دنکیم  تسرد  سپ  الحک  وا  ناخد 

موتخم نیط 

زین ندرک  ریطقت  نانز  ریش  رد  لولحم 

جنیبکس

الحک

قشا

هیصاخلاب ار  ردنک  دوشیم  هدرک  طولخم  هکیتقو  اصوصخ  تسا  هینرق  حرق  لمدنم 

دمثا

تسا محل  هدننکادیپ  قرحم  یناهفصا 

جادیفسا

تسا لمدنم  تعرسب  هیودا  هب  طولخم 

راجنس

زین ءاسن  ریشب  نآ  هراصع  تسیرب  سخ  نآ  و 

فول
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زین الحک  نآ  هراصع 

نوتیز

ار حورق  خسو  دنکیم  رود  وا  غمص  وا و  گرب  هراصع 

قیقد نویروطنق 

تسا عفان  نانز  ریش  اب  طولخم  وا  هراصع 

سویرذامک

الحک زین  تیز  اب  قوحسم 

لجح

زین الحک  وا  هخلت  رونس  زین  الحک  وا  هخلت 

باقع

زین الحک  وا  هخلت 

جاجد

زین الحک  وا  هخلت 

ربص

الحک

خسار

الحک

اشیشقرم

الحک

مشیربا

الحک قرحم 
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[15] درو

ص147 نتم ؛  يدیرف ؛  بط 
زین الحک  نآ  هراصع  مخت  ای  گ 

لبنس

الحک يدنه 

جنداش

الحک يدنه 

نارفعز

ار حورق  دنکیم  تسرد 

اثیمام

الحک

سیتلا ۀیحل 

الحک نآ  هراصع 

هبلح

اروطق نآ  خیبط 

رتسدیبدنج

روثب روهظ  رد  تسا و  ضیبا  وا  گنر  حورق  یئادـتبا  رد  هک  تسنآ  روثب  حورق و  نایم  رد  قرف  تسا  هتفگ  الحک  ار  مشچ  حورق  دـنازیپ  هب 
سپ گر  دوشیم  هدیرب  تاقوا  اسب  لهسم و  ندروخ  نیقاس و  زا  تسا  تماجح  عارذ و  دصف  حورق  جالع  تسا  هتفگ  تسا  رمحا  وا  نول 

ود ره 
148 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

رارـضا هک  یتـقو  قاـصتلا  هکنآ  یئارب  زا  حورق  جـالع  رد  ار  کـلپ  دوشیمن  هدرک  کـح  لاـفیق و  نایرـش  دوشیم  هدرک  دـصف  شوگ و 
دنکیم تعرسب  هکح  تفرک 

ردنکلا فایش 
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حورق رد  تسا  محل  تبنم 

ار حورق  راثآ  یلاج  یئاهاود  رد   65 باب -

یقوقدنح

تسا حورق  یلاج  هیصاخلاب  ندرک  لحک  لسع  اب  وا  هراصع  یناتسب 

ردنک

زین تسیلاج  اهنیزا  دحاو  ره  نآ  رشق  و 

جنیبکس

تسا هعمد  حورق و  راثآ  یلاج  الحک و  تسفطلم  ققرم و  یلاج و 

بنرا

زین الحک  هدرک  تل  نانز  ریش  اب  نغور و  اب  هدرک  ریمخ  وا  هرارم 

هتخاف

- اروطق تسا  هنمزم  راثآ  یلاج  وا  نوخ 

سوردنس

تسا بیجع  یلاج  مشچ  رد  ندرک  ریطقت  هدرک  کح  سم  رب 

جلما

زین الحک  وا  هفوگش 

ناجرم

زین الحک 

یبص لوب 

زین الحک  هداد  مات  خیبط  لسع  اب  یعلقیب  ساحن  فرظ  رد  دشاب  هدشن  ملتحم  هک 

ؤلؤل

زین الحک 
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زین الحک 

نویروطنق

زین الحک  وا  هراصع 

ساکم قرحم  جاجز 

هیصاخلاب ندرک  لحک  تارمب  لسعب 

راجنس

- زین الحک  وا  هراصع 

لصف

مشچ یئوسب  داوم  بابصنا  عنام  هیودا  رد 

ردنک

داوم شزیر  عنام  دوش  هتـشاذگ  ولهپ  ود  ره  رب  هضیب و  يدیفـسب  ار  ردـنک  دوش  هدرک  طولخم  هاگره  مشچ و  زا  تسا  داوم  عطاق  وا  ناخد 
مشچ یئوسب  تسا 

هعیم

زین الحک  وا  ناخد 

سونبآ

الحک تسا  داوم  نالیس  عطاق 

تورزنا

زین

خاش لیا 

ود ره  رب  ندرک  الط  هضیب  يدیفـس  اب  نآ  درآ  القاب  تسا  داوم  نالیـس  عناـم  ولهپ  ود  ره  رب  نتـشاذگ  ضیبلا  ضاـیب  هب  نوجعم  نآ  قرحم 
زین ولهپ 

خیطب

زین هبج  رب  ادامض  وا  رشق 
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بلد

گرب
149 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین هبج  رب  ندرک  دامض  هدرک  لح  هدیبوک  وا  هزات 

جنب

تسا داوم  نالیس  عنام  هیودا  اب  طولخم  وا  مخت 

نارطق

زین مشچ  کلپ  رب  الحک  نانز  ریش  اب 

ردنک

تسا داوم  بابصنا  عنام  ار  هبج  ندرک  دامض  فدص  تبوطرب  هدرک  عمج  ربص  و 

هنمک جالع  رد   66 باب -

شوجنزرم

زین ندرک  الط  هدیبوک  دنت  هکرس  اب  دنکیم و  لیاز  ار  هنمک  ندرک  دامض  لسع  اب  خوبطم  وا  هدیبوک  یئاهگرب 

لجف

الط لسع  اب  نآ  ریـصع  زین و  ندرک  دامـض  لسع  اب  وا  مخت  ار و  مشچ  تحت  هضراع  دـنکیم  رود  ندرک  دامـض  لسع  اـب  وا  خـیب  تسوپ 
زین ندرک 

ءاملا لفلف 

تسا عفاد  ار  هنمک  ندرک  دامض  وا  هرمث  اب  وا  گرب 

ربص

تسا هنمک  عفاد  لسع  اب  ندرک  دامض 

حلم

زین ندرک  دامض  لسع  اب 

يربلا نومک 
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تسوا لثم  تیز  اب  وا  خوبطم  خیب  زین و  ندرک  دامض  تیز  اب  طولخم 

هاوخنان

زین ادامض  بارش  اب  مشچ و  تحت  تسا  ضراع  هک  تسا  نوخ  راثآ  علاق  ندرک  دیمکت  ادامض و  لسع  اب 

ناشرو

زین ادامض  وا  نوخ 

جنتوف

هیصاخلاب ادامض  بارش  اب  خوبطم  يرهن  تسا و  مشچ  هنمک  هدننک  لیاز  نآ  ماسقا  عیمج 

نارطق

زین ادامض  بارش  اب  خوبطم 

لخ

زین ادامض  لسع  اب 

نادجنا

زین ادامض  تیز  اب  وا  خیب 

سوبلب

تسا هنمک  عفاد  ادامض  هضیب  يدرز  اب  طولخم  وا  خیب 

سبای یئافوز 

زین ادامض  هکسم  اب  خوبطم  ادامض و  هضیب  يدرز  اب  طولخم 

نبج

ادامض کمنیب  هزات 
150 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین

القاب
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زین ادامض  لسع  اب  هبلح  درآ  وا و  درآ 

ینیچ دنوار 

هکرس ای  بالگ  اب 

میاصلا باعل 

زین ادامض 

گنسرادرم

زین ادامض 

سمرت

ادامض

عمش ردنک و  ایسفاث و 

زین ادامض 

موث

زین ادامض  لسع  اب  وا  رتسکاخ  قرحم 

سوردنس

زین ادامض 

نیتنسفا

هکرس اب  طولخم  زین و  ادامض  دهش  اب 

قامس

زین ادامض 

هریرزلا بصق 

زین ادامض 
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لدرخ

زین ادامض 

موقم لسع 

هیصاخلاب حلم  اب  زین و  ادامض  لدرخ  اب  طولخم 

هنسرک

زین ادامض 

زینافشلا مد 

زین ادامض 

اشیشقرم

زین ادامض 

رم

زین ادامض  برت  بآ  رد  لولحم 

طب

- زین ادامض  لدرخ  اب  وا  هیپ 

لوح جالع  رد   67 باب -

هتیر

ندرک لحک  هتخاس  طولخم  دمثا  اب  نآ  تبوطر  هدرک  مرگ  هتیر  هیصاخلاب  زین  ندرک  لحک  دمثا  اب  طولخم  تسا  يدنه  قدنب  نآ  و 

نوتیز

زین نآ  گرب  هراصع 

نورطن

تسلوح عفاد  ندیشک  مشچ  رب  هدیشک  لیم  هنق  اب 

زینافش
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زین مشچ  رد  ندرک  ریطقت  وا  نوخ 

هتخاف

ردس و عرص و  هچنانچ  رس  یئاهتلع  ببس  هب  تسا  ثداح  هکلب  تسین  یقلخ  لوح  يزار  تسا  هتفگ  زین  مشچ  رد  ندرک  ریطقت  وا  نوخ 
مشچ تالضع  یئاخرتسا  ای  وا  ببس  تسا و  تماقتسا  زا  لیم  لوح  هک  سونیلاج  تسا  هتفگ  غامد و  تبوطر  زا  دوشیم  ادیپ  هاگ  راود و 

یش ود  ار  کی  دنیبیم  لفسا  یئوسب  ای  قوف  یئوسب  مشچ  نتشگ  رب  تسا و  یکشخ  ای  تسا  تبوطر  ای  تسا  هرم  ای 
151 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ظوحج جالع  رد   68 باب -

ایقاقا

ادامض

سآ

زین ادامض  نآ  هراصع 

ابدنه

زین ادامض  هتفوک 

یعارلا اصع 

زین ادامض  نآ  هراصع 

نالوخ

زین ادامض 

یکم ضضح 

زین ادامض 

سیتلا ۀیحل 

هیصاخلاب زین  ادامض  نآ  هراصع 

یلباک جلیله 
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ار ندب  طلخ  زا  دنکیم  كاپ 

نوقیراغ

اضیا

هکاوفلا خوبطم 

همجحم عضو  نآ  دعب  تسا  لهـسم  یئاود  دصفب و  غارفتـسا  مشچ  ظوعج  جالع  يزار  سونیلاج و  تسا  هتفگ  زین  ار  ندب  دـنکیم  كاپ 
- افق رب  تسا 

هقرز جالع  رد  باب 69 

نارفعز

زیت دنت و  مرگ و  ضرم  دعب  تسا  ادیپ  رگا  الحک  بآ  اب 

نامعنلا قیاقش 

زین الحک  نآ  هراصع 

قدنب

ار مشچ  دنکیم  هایس  ار و  مشچ  تیقرز  دنکیم  رود  ندیلام  نایبص  خوفای  رب  تیز  اب  قوحسم  وا  تسوپ  قرحم 

لظنح

زین مشچ  رد  ندرک  ریطقت  وا  هراصع  ار و  مشچ  هقرز  تسا  عفان  الحک  هدرک  لخاد  ورد  لیم  هزات  رت و 

نوزلح لظنح و 

زین الحک  تارمب  هدرک  قحس  رابغ  لثم 

نامر

دنکیم هایـس  تسنوزخم  ناـمر  رـشق  رد  هک  قرو  هراـصع  نآ  رد  ندرک  ریطقت  تعاـس  دـعب  مشچ و  رد  ندرک  ریطقت  نآ  تسوپ  هراـصع 
ار مشچ 

صفع

ار تیقرز  دنکیم  رود  مشچ  رد  هدیچیپ  هقرخ  اب  ندرک  ریطقت  نامعنلا  قیاقش  هراصعب  نوجعم - هدیئاس  رابغ  لثم  مهرد  شش  ایقاقا  مهرد 
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ناتا

زین تسا  عفان  مرگامرگ  هریثک  تارمب  مشچ  رد  ندرک  ریطقت  وا  ریش 

سیدقلق

ار هقرز  دنکیم  رود  ندرک  لحک  هدیئاس  رابغ  لثم  مهرد  ود  صفع  مهرد  ود  ایقاقا  مهرد  ود 

زوج

تسا هقرز  دوسم  الحک  نآ  زبس  تسوپ  هراصع 

بلعثلا بنع 

ضراع هک  هقرز  سونیلاج  تسا  هتفگ  تسا  دوسم  تارمب  هقرز  رد  اروطق  وا  هراصع 
152 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

هـضراع هقرز  يواحلا  بحاص  لاـق  مشچ و  رد  دـلوتم  بآ  زا  تسیعون  هقرز  نیا  مشچ و  یکـشخ  يرایـسب  زا  دـشابیم  ار  خـیاشم  تسا 
- مامت یئانیبان  دوشیم  ثداح  تلاح  نیرد  نآ و  داقعنا  تسا و  هیدیلج  تبوطر  دومج 

راشتنا جالع  رد  باب 70 

جنایزار

تسا راشتنا  عفان  ندرک  لحک  نآ  ماوق  دوش  ظیلغ  ات  هداد  شوج  مهرد  جنپ  لسع  مهرد  هد  نآ  هراصع  بآ 

قشاب

زین الحک  نآ  هخلت 

درو

هبرض زا  تسا  ثداح  هک  تسا  راشتنا  عفاد  ادامض  رت  ای  کشخ 

لدنص

زین ادامض  تسا  هبرض  زا  ثداح  هک  راشتنا  عفاد 

لفوف

ادامض زین 

رفولین
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زین ادامض 

فالخ

زین تسا  وتن  راشتنا و  عفان  نآ  هفوگش  نآ و  گرب 

القاب

زین ندرک  دامض  بارشب و  ندرک  نوجعم  وا  درآ 

يرکسلا نیبجنکس 

زین ادامض  القابلا  قیقد  و 

فایش

زین الحک  هتخاس  فایش  دوش  ظیلغ  ات  هداهن  باتفآ  شیپ  درو  ریصع  هزات و  جنایزارلا  ریصع 

تیتلخ

زین الحک  الکا و 

نویفرف

زین الحک  هتخاس  فایش  هدومن  ریمخ  زب  هخلت  اب  هدیبوک  رابغ  لثم  مهرد  راهچ  لفلف  مرد  ود 

ایمیلقا

زین ندرک  لحک  دشاب  هک  عون  ره 

ؤلؤل

الحک

یمطخ

زین ادامض  بارش  درس و  بآ  اب  نوجعم  جنوباب  القاب و  درآ  و 

هضیب

تسا راشتنا  عفاد  لگ  نغور  مهرد  هس  اب  طولخم  نآ  يدیفس  يدرز و 
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طوبش

زین الحک  نآ  هرهز 

زعملا ةرارم 

زین الحک 

بلعثلا بنع 

زین ادامض  نآ  هراصع 

اشن

- ار راشتنا  دناعنام  لزن  یئاهاود  هک  يزار  تسا  هتفگ  زین  ادامض  نارفعز  اب 

قیضلا یف  باب 71 

جنوباب

ار قیض  تسا  عفان  رس  رب  ندرک  لوطن  کشمجنرف  کلملا و  لیلکا  و 

ناب

زین ندرک  لامعتسا  رایسب  وا  نغور 

فایش

ریشواج
153 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین الحک  هدرک  فایش  مهرد  راهچ  نارفعز  مهرد  کی  دحاو  ره  راجنز 

رگید فایش 

رگا قیـض  يریرح  تسا  هتفگ  زین  الحک  هتخاس  فایـش  مهرد  عبر  راـجن  مهرد  اـحرقرقاع  تبوطر  زا  دـشاب  هک  یتقو  ار  قیـض  تسا  عفاـن 
نآ ریبدـت  ار  گرزب  یئایـشا  ضیرم  دـنیبیم  کنت  هک  یتقو  يزار  تسا  هتفگ  تسیدر و  تسا  ضرعلاب  رگا  تسا و  دومحم  تسا  عبطلاب 

نتخیر مامح و  هبطرم و  یئایشا  اب  نک  جالع  سپ  یکـشخ  زا  قیـض  دش  ضراع  رگا  يریرح  تسا  هتفگ  ور و  رـس و  رب  مرگ  بآ  نتخیر 
- لیه نغور  ودک و  نغور  ماداب و  جسفنبلا و  نهدب  ار  رس  ندرک  قرغ  رس  رب  لدتعم  مرگ  ریش  بآ 

عاستالا یف  باب 72 
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القاب

هیصاخلاب ار  عاستا  تسا  عفان  ندرک  دامض  بارشب  نوجعم  وا  درآ 

جنایزار

دنیبیم مشچ و  هقدـح  دوشیم  عیـسو  هاگ  تسا و  همجحم  عضو  عاستا  رد  اود  عفنا  يزار  يربط و  تسا  هتفگ  زین  مشچ  رد  اروطق  وا  بآ 
هرقن و رب  نک  تماجح  نک و  قام  دصف  لهسم و  یئاودب  نک  غارفتسا  نک و  دصف  سپ  تراصب  دوشیم  لطاب  تاقوا  اسب  رغصا و  ار  یش 

جالع سپ  یکـشخ  زا  عاستا  دش  ثداح  رگا  شوگانب و  ود  ره  رب  همجحم  راذـگب  هکرـس و  نیکمن و  درـس و  بآ  زا  مشچ  رب  امرف  لوطن 
اذغ و فیفخت  لوسغم و  جنداش  همرس  نارتخد و  ریـشب  مشچ  نتـسش  تسلافیق و  دصف  وا  جالع  هبرـض  ای  مرو  زا  دش  ثداح  رگا  تسین و 
زا رت و  سآ  هراـصع  زا  ار  فایـش  نـک  لامعتـسا  تـسا  یبـص  ضیرم  رگا  سپ  هریثـک  تبوـطر  زا  دـش  ثداـح  رگا  تاروزم و  لامعتـسا 

- نارفعز

هرتشلا یف   73 باب -

هراشا

تـسس هک  یئاود  سپ  تسا  جنـشت  زا  رگا  ار و  تایوقوم  نک  لامتـسا  تسا  اخرتسا  زا  رگا  تسین و  جالع  سپ  تسا  هدام  ناصقن  زا  رگا 
- دنکب

قیلع

154 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
اروطق وا  فارطا  وا و  قرو  هراصع 

جسوع

قشا زج  عبر  وزا و  زج  کی  دنبوکب  هدرک  کشخ  جنوباب  دیفس  هفوگش  رتخم  نبا  تسا  هتفگ  زین  اروطق  وا  قرو  فارطا  وا و  قرو  هراصع 
تـسا نفج  تطایخ  زا  ای  لضع  یئاخرتسا  زا  ای  جنـشت  زا  ای  هدام  ناصقن  زا  ای  هرتش  يریرح  تسا  هتفگ  دـنیامن و  لامعتـسا  هدرک  طولخم 
هففجم هضباق  یئاهاود  زا  نکب  زیهرپ  تسا  هتفگ  لافیق و  زا  نک  دـصف  جالع و  لـبق  هکاوف  خوبطمب  غارفتـسا  نک  ادـتبا  تباـث  تسا  هتفگ 

- تسا جالعال  تسا  یقلخ  رگا  هرتش  سودبع  تسا  هتفگ  دصف و  دعب  رگم 

هلیبدلا یف   74 باب -

هراشا

نآ زا  مشچ  دنامب  ملاس  هک  تسا  لیلق  ار  مشچ  یهایس  مامت  دریگب  هک  هحرق  يریرح  تسا  هتفگ 

هبلح
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ار هبلح  خیبط  مشچ  رد  نک  ریطقت 

کلملا لیلکا 

اروطق وا  خیبط 

ناتکلا رزب 

اریطقت تسا  جضنم  مرگ  مین  وا  باعل 

هیراجلا نبل 

اروطق هضیب  يدیفس  اب 

رابالا فایش 

ار هلیبد  تسا  جالع  راجفنا  دعب  يردنک 

رمحالا فایش 

زین الحک  ماحتلا  دعب 

جسوع

تسا یلجم  الحک  راک  رخآ  رد 

جرتهاش

رکش اب  ابرش  نآ  هراصع 

سدع

زین یهب  مرج  ای  یهب  بآ  رد  خوبطم  ادتبا  رد  ادامض 

هضیب

زین ادامض  نارفعز  اب  زور  هس  دعب  نآ  يدرز 

رضخا فایش 

الحک رخاوا  رد 

نوتیز
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ادتبا رد  ادامض  وا  گرب  هراصع 

يدنه لبنس 

زین ادامض  لگ  مخت  وا  نزوب  طولخم 

موتخم نیط 

زین ادامض 

جادیفسا

زین

صفع

غارفتسا نک و  تماجح  هدعب  الوا  نک  دصف  تباث  نب  دمحا  تسا  هتفگ  دنـشک  مشچ  رد  هدیئاس  رابغ  لثم  مهرد  جنپ  یناهفـصا  مهرد  هس 
نوقیراغ ای  نومیتفا  خوبطمب  هد 

155 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
نب تباث  تسا  هتفگ  تشرب  مین  يدرز  جیرارفب و  نک  اذغ  دشاب  توق  فعـض  رگا  سپ  تاروزم  اب  ار  اذـغ  نک  لیلق  جـلیله و  ای  هکاوف  ای 

رجفنم دـش  گرزب  هاـگره  نآ و  ثودـح  لوا  زا  نک  كرادـت  سپ  هینرق  رد  اـی  همحتلم  رد  دوـشیم  ثداـح  تسا  هیدر  هـحرق  هـلیبد  هرق 
نارتخد ریش  هشفنب و  نغور  هضیب و  يدیفـس  مشچ  رد  تسا  ریطقت  نآ  جالع  هک  تسا  هتفگ  مشچ و  تابوطر  عیمج  دیآرب  دش و  دهاوخ 

- ار تحار  تعد و  نوکس و  دراد  مزال  بعت و  تبحص و  مالک و  تلقب  ار  ضیرم  نک  رما  ماش و  حبص و  تارمب 

هثوتلا یف   75 باب -

قورع زا  هک  يومد  هدام  زا  دوشیم  ثداح  هثوتلا  يزوج  تسا  هتفگ  نوخ و  وزا  دوریم  نفج  نطاب  رد  تسا  خرـس  مرن و  تشوگ  نآ  و 
كاپ ات  هلهـسم  یئاود  لامعتـسا  قاس و  رب  تماجح  لافیق و  دصفب  نآ  جالع  نک  ادتبا  یـسیع  نب  یلع  هتفگ  دـیآیمرب و  حـشرت  لیبس  رب 

ای رهاظ  رد  ار  یلعا  نفج  دوشیم  ضراع  هاگ  ار و  لفسا  نفج  دوشیم  ضراع  رثکا  گنر و  هایس  تسا  تسس  محل  هثوت  زین  ندب و  دوش 
قرحم مد  زا  دوشیم  ادیپ  نطاب و  رد 

ۀفعسلا یف   76 باب -

هراشا

زا دوشیم  بکرم  هاگ  ود و  ره  گنر  نآ  لیلد  ادوس و  زا  ای  نفع  مغلب  زا  دوشیم  ثداح  تسا و  راغص  حورق  هفعـس  يریرح  تسا  هتفگ 
ار هروکذم  تلع  هدام  درآرب  هک  اود  هب  تسا  غارفتسا  دصف و  جالع  تسا و  گنر  يدرز  نآ  لیلد  ارفص و  زا  دشابیم  هاگ  ود و  ره 

156 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
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فایش

زین الحک  داح  رمحا 

جرایالا بح 

زین لاقثم  کی  یپردیپ  زور  هسب  غارفتسا 

مامح

زیهرپ تسا و  عفان  ندرک  نیهدت  جادیفسا  لیبنق و  لگ و  نغورب  هدمآرب  مامح  زا  زور  ود  دعب  ای  زور  ره  ار  هفعس  تسا  عفان  مامح  لوخد 
تشرب مین  هضیب  هفیطل و  یئاذغ  نک  اذغ  تسادوس و  دلوم  هک  يزیچ  ره  زا  کشک و  زا  نک 

هلمنلا یف   77 باب -

هراشا

یکمانس و يدنه و  رمت  رفـصا و  جلیله  مشچ  کلپ  رد  تسا  حورق  هلمن  يزار  تسا  هتفگ  مشچ  کلپ  رد  هلاکا  تسا  راغـص  حورق  نآ  و 
اهنیزا هد  لهسم  هدومحم 

اثیمام

ینساک بآ  نارفعز و  نالوخ و  ربص و  اب  مشچ  کلپ  رب  ندرک  الط 

مرصح دورب 

الحک و

رمحا فایش 

زین

یکم ضضح 

کلپ و یئاهیوم  دوشیم  رـشتنم  کلپ و  رد  دزیرب  هاگره  هقرحم  ءارفـص  زا  دشابیم  هاگ  هلمن  يریرح  تسا  هتفگ  تسا و  عفان  رم  نارفعز 
خرس گنرب  قشنم و  وم  یئاهخیب  دوشیم  هدید 

ناطرسلا یف   78 باب -

هراشا

تکرح و تقو  اصوصخ  يوق  سفن  ددـمت و  اـب  تسا  تخـس  درد  ثعاـب  هک  یلعا  هینرق  هقبط  رد  دوشیم  ضراـع  هک  تسا  بلـص  مرو 
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ملا نیکست  هب  رگم  جالع  دنکیمن  عفن  ماعط و  توهش  طوقس  عادص و 

فوفس

زینشک بآ  اب  فوفس  نیاب  هد  لهسم  نوقیراغ و  يدنه و  کمن  جیافسب و  یلباک  جلیله  ینمرا  رجح 

لدبم فوفس 

ریشابت يرصاقم و  لدنص  سوس و  لصا  روثلا و  ناسل  ودک و  مخت  رایخ و  مخت 
157 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

مهرد جنپ  زور  ره  رینپ  بآ  اب  شونب  ار و  همه  نک  قحس  کشخ  زینشک  عامقالا و  عوزنم  خرس  لگ  و 

جنداش

لیم دنچ  نک  لحک  ماش  حبص و  اشن  و 

اثیمام فایش 

تسا ملا  نکسم  عفان و  لیم  دنچ  نک  لحک  زور  ره  ماش و  حبص و  نارتخد  ریشب  نک  کح 

جنداش

مشچ رد  نک  لحک  نک و  قحس  مهرد  دحاو  ره  ولول  موتخم و  نیط  اثیمام و  و 

اثیمام فایش 

تسا ملا  نکسم  نک  لحک  رابغ و  لثم  نک  قحس  مهرد  دحاو  ره  ولول  موتخم و  نیط 

قانرشلا یف   79 باب -

هراشا

جسفنب و صرقب  غارفتـسا  نیقاس و  تماجح  تسا و  دصف  قانرـش  جالع  يریرح  تسا  هتفگ  یلعا و  کلپ  رد  تسا  محـش  یتدایز  قانرش 
ارقیف جرایا 

ربص

زین نفج  رب  ءالط 

اثیمام

زین
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رم

زین ءالط 

دسب

زین ءالط 

الط

نفج رب  نکب  الط  هزات و  سآ  بآ  اب  نک  نوجعم  مهرد  فصن  نارفعز  مهرد  کی  دحاو  ره  ایقاقا  دسب  رم 

لمدلا یف   80 باب -

هراشا

درد دوشیم  ضراع  تسا و  نوخ  ارفص و  زا  وا  دلوت  رهاظ و  رد  ای  لفسا  نفج  نطاب  رد  دوشیم  ثداح  تسا  بلص  مرو  نآ  و 

موتخم نیط 

ادامض

قشا

كرچ ندش  عمج  دعب  ادامض  زبس  زینشک  بآ  اب 

اقمحلا ۀلقب 

تـسا جراخ  رگا  هشفنب و  نهد  ضیبلا و  خم  ةدم  جورخ  دعب  نک  ریطقت  تسا  لخاد  رگا  زین و  ادامـض  هشفنب  نغورب  قوقدم  نآ  شیـشح 
دوسا مهرم  حبص  رد  بش و  زور و  ار  نغور  ناپسچب 

یطوریق

راذگب یطوریق  هبترم و  رایسب  مرگ  بآ  اب  بش  زور  ار  مشچ  وشب 

رمحا فایش 

- ندرک لحک  نبل  اب 

نویلخاد

راذگب نوخ  عاطقنا  دعب 
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158 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

بدهلا ضایب  یف   81 باب -

عفاد نفج  رب  ندرک  الط  دـیواج  لفنرق  یکطـصم و  ارقیف و  جرایا  اب  ندرک  هرغرغ  ارقیف و  جراـیا  نوقیراـغ و  یلباـک و  هلیله  اـب  غارفتـسا 
تسا ضایب 

لایخلا یف   82 باب -

هراشا

رذـب نک  لامعتـسا  زور  ود  زا  دـعب  ارقیف  جرایا  اب  نک  غارفتـسا  تکراشم  زا  ای  هیـضیب  تبوطر  ظلغ  زا  ای  هدـعم و  زا  اـی  تسا  تمـسق  هس 
عامج هفینع و  تاکرح  زا  نک  زیهرپ  ندب و  هدعم و  هیقنت  زا  دعب  نک  لامعتسا  يزیزع  لحک  روخامرم و  نوسینا و  سفرک و 

تافحلس

زین الحک  وا  قرحم  رس  تسا و  ءاملا  لوزن  عنام  الحک  وا  هخلت  يرب 

هدغلا یف   83 باب -

ریطقت ار و  کمن  ار و  نومک  نک  غضم  نهآ و  اب  جالع  نیزا  دـعب  جرایا  بحب  غارفتـسا  قاس و  تماجح  تسا و  لاـفیق  دـصف  نآ  جـالع 
زور ود  ات  دنبهب  لگ و  نغور  اب  هضیب  يدرز  نیزا  دعب  مشچ  رد  نک 

نفجلا ءاخرتسا  یف   84 باب -

هراشا

ار ریغص  لفیرطا  نک  لامعتسا  زور  جنپ  دعب  جرایا و  بحب  نک  غارفتسا 

ربص

هیصاخلاب ار  نفج  نک  الط 

دامض

نک دامض  دروم و  ءامب  نک  نوجعم  ربارب  ازجا  ربص  دسب و  نارفعز و  ضضح و  ایقاقا و 

هدیئاس ایقاقا 

راذگب مشچ  کلپ  رب 

زرالا رجش 
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الحک وا  ناخد 

تبش

الحک
159 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

رهجلا یف   85 باب -

هراشا

بآ نازیرب  ار و  عادـص  دوش  هدرک  جالع  هک  يزیچ  ره  هب  بالگ و  هکرـس و  هخلخل و  لـثم  هدراـب  هتیودا  هب  غاـمد  تاـیوقمب  نک  جـالع 
رس رب  ار  لدتعم 

لوطن

مامح رد  رس  رب  ندرک  لوطن  نتفرگ و  راخب  هداد  شوج  بوخ  یمطخ  رذب  هنوباب و  هرهز  هشفنب 

لصف

ناهدا و لامعتسا  زا  ار  ضیرم  نک  عنم  اقوق و  بح  جرایا و  بحب  نک  جالع  سکعلاب  کیدزن و  زا  دنیبیمن  رود و  زا  دنیبیم  هک  یـسک 
ثداح رگا  تسا و  جالعال  تسا  دازردام  رگا  ار و  رویط  موحل  یئاههیلق  ار و  هخبطم  هیوشم و  جـیرارف  نک  اذـغ  ار و  شوجنزرم  نک  مش 

زین تاسطعم  هرغرغ و  دصف و  دعب  هلهسم  هیوداب  نک  اود  سپ  تسا 

لفلف لحک 

نک لحک  ربارب  ازجا  لیبنق 

یکرک

الحک وا  هرهز 

یلبج سیت 

زین الحک 

قشاب

الحک وا  هارم 

بنرا
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اهلثم

جنایزار

الحک دهش  اب 

ةافحلس

الحک وا  هرهز 

برجم لحک 

ربارب ازجا  لفلفراد  لفلف 

ریشامک

برجم جسفنب  نهد  ریشامک و  نک  طوعس  سپ  رمق  هن  بکاوک و  دنیبیمن  هک  یصخش 

يرشلا یف   86 باب -

هراشا

ایقوق جرایا و  بح  هب  نک  غارفتسا 

لفلفراد

يدرز نک  اذغ  نک و  لحک  هدـیئاس  رابغ  لثم  هدرک  کشخ  لفلفراد  ار و  وا  دـیدص  نک  لحک  هدرک  نایرب  هتـشاذگ  دنفـسوگ  رگج  رد 
لیم هس  ماش  حبص و  ار  یئانشور  نک  لحک  ار و  تشرب  مین 

شفخلا یف   87 باب -

جسفنب نهد 

حلام هفیرح  یئاذغ  زا  ندرک  عنم  لدتعم و  بآ  اب  مامح  نارتخد و  ریش  اب 
160 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

نیعلا مرو  یف   88 باب -

درو

ادامض
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ردنک

الحک وا  ناخد 

جسفنب

ادامض وا  زبس  گرب 

ملاعلا یح 

ادامض

نارفعز

ادامض لگ  قرو  و 

هضیب

ادامض لگ  نغور  اب  وا  يدرز 

اهترفص

ادامض هدرک  مرگ 

لجرفس

ادامض هدرک  مرگ 

اقمحلا ۀلقب 

ادامض وج  درآ  اب  وا  هراصع 

ریعشلا قیوس 

ادامض ریش  اب  هشفنب و  گرب  اب 

جنب

- ادامض ریعش  قیوس  اب  گرب  هراصع 

سآ

هلثم
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جنداش

- ادامض الحک و  لوسغم 

بلعثلا بنع 

ادامض وج  درآ  اب 

لخ

ادامض وج  درآ  اب 

عجولا ۀنکسملا  هتیودالا 

درو

ارضخ هربزک 

نارتخد ریش  اب  مشچ  رد  ریطقت  نآ  ریصع 

ضیب

ار کلپ  یتخس  دنک  مرن  تسا و  عجو  نکسم  نآ  يدیفس  هیصاخلاب  ادامض و  لگ  نغور  نارفعز و  اب  نآ  يدرز 

ولح نامر 

تسا عفان  ادامض  بلح  بارش  اب  خوبطم  محش و  اب  قوقدم 

جنفسا

تسا عفان  مرگ  بآ  رد  مشچ  دیمکت 

امامح

زین ادامض  لگ  نغور  هضیب و  يدرز  نارفعز و  و 

رانلج

زین ادامک  هداد  خبط  کلملا  لیلکا  و 

فایش
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زین الحک  ینیچراد 

کلملا لیلکا 

زین ادامض  طولخم  بنع  بآ  رد  عوقنم  مدنگ  زبخ  لگ و  نغور  هضیب و  يدرز  زبس و  زینشک  گرب  و 

یحرلا رابغ 

تسا عجو  نکسم  یناشیپ  رب  ادامض 

نویفا

تسا هبرض  نکسم  وا  ریطقت  نارتخد  ریشب  كوکحم 

جتخفیم

زین ادامض  هسدع  ردق  نویفا  نارفعز و  کلملا و  لیلکا  و 

نارفعز

زین ادامض  هضیب  يدرز  لگ و  گرب  و 

يراوجلا نبل 

زین مشچ  رد  ریطقت  هدرک  لح  هتساشن 

اشن

مشچ رد  ریطقت  هدرک  لح  هضیب  يدیفس 

نالوخ

زین بالگ  بآ  اب 
161 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

اهلوبذ نیعلا و  رغص  یف   89 باب -

هراشا

محل جاـجد و  محـش  هچناـنچ  برچ  هبطرم و  هیذـغا  نک  اذـغ  سپ  تسا  مشچ  تاـبوطر  ندـش  کـشخ  زا  نیع  رغـص  يزار  تسا  هـتفگ 
رابغ ناخد و  بعت و  زا  نک  بانتجا  نالمح و 
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ءاسنلا نبل 

جسفنب نهد  هضیب و  يدیفس  هب  نک  طولخم  ای  مشچ  رد  ناشودب 

عرق

زین نارتخد  ریش  جسفنب و  نهد  نک  طوعس  زین و  ابرش  رکش  اب  بآ و  رد  قوقدم  وا  مخت 

نیعلل ةرضمللا  ۀیودالا 

جورداب

حلم

بنرک

موحل

هظیلغ

هکرس

عامج

تماجح

ثارک

ریجرج

نوتیز

نویعلا ۀحصل  ۀظفاحلا  ۀیودالا 

ایتوت

الحک هتشاذگ  باتفآ  رد  زور  تفه  شوجنزرم  بآ  اب  قوحسم 

دمثا

الحک

یئاشیشقرم
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الحک یضف  یبهذ و 

جنداش

الحک

نذالا عجو  یف   90 باب -

نیتنسفا

تسا عفان  وا  خیبط  راخب 

کلملا لیلکا 

تسا نکسم  جتخفیم  اب  وا  هراصع 

نویفا

زین اروطق  رم  نارفعز و  و 

راجنس

[16] برجم تسا  عجو  نکسم  ندرک  ریطقت  نآ  خیب  خیبط 

ص161 نتم ؛  يدیرف ؛  بط 

رافلا ناذا 

اروطق وا  هراصع 

شدنک

تسا غس  یقنم و  عجو و  نکسم 

عورخ

زین اروطق  لگ  نغور  اب  وا  نغور 

بنق

اروطق وا  مخت  نغور 
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جنادهش رزب 

اروطق

قلس

زین ندرک  ریطقت  لسع  اب  وا  خیبط  هراصع 

هشیشح

لگ نغورب  وا  هراصع 

یئایموم

زین اریطقت  لگ  نغورب  هبح  کی  نزو 

زوللا نهد 

زین اطوعس  توبکنع  جسن  اب  هداد  شوج  اطوعس و  اروطق و 

زینوش

تیز اب  قوقدم 
162 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین اریطقت 

عانعن

اروطق دهش  اب  وا  هراصع 

عرق

اروطق وا  هزات  قرو  هراصع 

نیدرانلا نهد 

- اریطقت هبح  نزو  رتسدیبدنج  و 

نابلا نهد 

اضیا رتسدیبدنج  اب 
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لمحلا ناسل 

اریطقت ردنک  لگ و  نغور  اب  بنرک  اروطق 

لوب زعم 

اروطق وا 

زرالا رجش 

اروطق وا  هراصع 

دارجلا دود 

اریطقت نابلا  نهد  وا و  خیبط 

جورداب

تسا عجو  نکسم  ندیناکچ  شوگ  رد  دیواج 

نیطارخ

زین اریطقت  تیز  اب  وا  خیبط 

شبک

اروطق وا  هرهز 

جنب

اروطق وا  مخت  نغور 

لجف

اخورم وا  هنهک  مخت  نغور 

نویسارف

تسا دراب  نکسم  مقمق  رد  وا  خیبط  راخب 

غبصلا هوف 

زین اروطق  وا  هراصع 
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هیحلا خلس 

زین اریطقت  هداد  شوج  بارش  رد 

یگطصم

تسا نکسم  اریطقت  نیمسای  نغور  اب 

سجرن

اروطق وا  نهد 

اسفنخ

اریطقت تیز  رد  خیبط 

هریرزلا بصق 

زین وا  خیبط 

اسریا

زین وا  نهد 

بادس

زین اریطقت  هداد  شوج  نآ  هراصع 

ءاسنلا نبل 

اریطقت شوگ  رد 

نسوس

زین اروطق 

بلعثلا بنع 

زین اروطق  لگ  نغور  اب 

افوز
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زین اروطق  طب  هیپ  اب 

نالوخ

تسا عجو  نکسم  نتشاذگ  شوگ  رد  ۀخاس  هلیتف  مهرد  جنپ  لسع  مهرد  کی  نویفا  مهرد  راهچ 

ینیچراد

زین ندروخ 

ناسنالا رعش 

اروطق بارش  اب  تسا و  دیدش  عجو  نکسم  لگ  نغور  اب  قرحم 

ثارک

زین نارتخد  ریش  اب  اروطق  ردنک  لگ و  نغور  هکرس و  اب  وا  هراصع 

نورطن

زین اروطق  هتخادگ  لخ  اب 

لظنح

زین اریطقت  هداد  شوج  تیز  رد 

لظنحلا محش 

تسا برجم  اریطقت  دنامب  تیز  هک  ات  هداد  شوج  تیز  اب  مهرد  هد  بادس  هراصع  مرد  هس  موث  مهرد  ود 

عرق

اروطق خلت  نغور  اب 

ناجنداب

خلت ودک  نغور  هدرک  یلاخ  رفصا 
163 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین اریطقت  تعاس  هس  هتشاذگ  شتآ  رب  هدرک  رپ 

شاخشخ
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زین شوگ  رد  اروطق  نآ  نغور 

ضیبا طفن 

زین اریطقت 

ینامس

زین اروطق  وا  نوخ 

يرهن ناطرس 

زین اروطق  دوش  ارهم  ات  تیز  رد  هداد  شوج  هدیبوک 

رصرص

زین اریطقت  هداد  شوج  تیز  رد 

لصب

زین اریطقت  هداد  شوج  تیز  اب 

منصلا جوربی 

زین ار  دراب  وا  هرهز 

قیقد نویروطنق 

اروطق نسوس  نهدب  وا  هراصع 

نویفرف

زین اریطقت  هداد  شوج  تیز  مرد  هد  رد  مهرد  کی 

زعام

اریطقت هداد  خبط  نیتنسفا  هراصع  خلت و  ماداب  نغور  اب  وا  هرارم 

بضلا محش 

زین ندرک  ریطقت  نسوس  نهد  اب 

مرک
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زین اریطقت  لگ  نغورب  طولخم  هدیبوک  لفلف  زین  اریطقت  هدرک  لح  يریخ  نغور  رد  وا  هفوگش 

دوسا قبرخ 

زین هتخاس  هلیتف  مهرد  ود  نارفعز  مهرد  کی  کی  رتسدیبدنج 

تیتلح

اریطقت لدرخ  نغور  لیبجنز و  اب 

نومک

زین هتخاس  هلیتف  لسع  اب  نوجعم 

يداک

اروطق وا  نغور 

لفلفراد

زین اریطقت  هتخاس  قحس  تیز  اب 

نذالا مرو  یف   91 باب -

کلملا لیلکا 

ادامض تسا  عفان 

ضیبا طفن 

اضیا

نارفعز

اضیا

سجرن

ادامض وا  نغور 

رتسدیبدنج
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نویفا

ادامض ار  دراب  مرو  دنکیم  رود  جتخفیم 

بنرک

غارفتـسا تسا و  لافیق  دـصف  شوگ  رد  اهمرو  جالع  يزار  تسا  هتفگ  زین  ادامـض  هدرک  خوبطم  نسوس  نغور  القاب و  درآ  اـب  وا  هراـصع 
زین ندیناکچ  ریش  شوگ  رد  نارتخد و  ریش  هضیب و  يدیفس  دبز و  اب  دامض  رفولین و  بارش  اب  وج  بآ  اذغ  هکاوف و  خوبطمب 

164 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

نذالا ددس  یف   92 باب -

شمشم

تسا حتفم  وا  خلت  هتسخ  نغور 

تبش

زین اروطق  وا  نغور 

لجفلا

زین اروطق  وا  نهد 

رملا زول 

اروطق وا  نهد 

لدرخ

اروطق وا  نغور 

بنق

زین اروطق  وا  گرب  هراصع 

بادس

زین اروطق  وا  نغور 

ممصلا شرطلا و  یف   93 باب -
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زینافشلا محش 

اروطق

لخ

زین نتفرگ  راخب  هدیشاپ  مرگ  گنس  رب 

لصنع

اروطق نآ  هکرس 

عورخ

اروطق وا  نغور 

لظنح

اروطق وا  گرب  هراصع 

جنوباب

تسا ممص  عفاد  ندرک  دامض  خوبطم  لخ  نغور  وج و  درآ  اب  هدیبوک  کلملا  لیلکا  و 

لدرخ

زین هتخاس  هلیتف  لسع  اب  قوقدم 

رقبلا ةرارم 

اروطق

منغلا ةرارم 

زین اریطقت  کمن  اب  قوقدم  نآ  تسوپ 

نارطق

زین نتشاذگ  شوگ  رد  هدرک  رت  هلیتف 

دوسا قبرخ 

تسا عفان  زور  هس  ای  زور  ود  نتشاذگ  شوگ  رد  وا  بوچ 
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رتسدیبدنج

بیجع عفن  تسا  عفان 

تیربک

زین نتشاذگ  شوگ  رد  وا  راخب 

لهبا

زین اریطقت  دوش  هایس  ات  دیدح  فرظ  رد  لخ  نهد  اب  هداد  شوج  وا  هرمث 

براقعلا نهد 

زین شوگ  رد  تارمب  اریطقت 

نینطلا يودلا و  یف   94 باب -

شوجنزرم

تسا عفان  ندرک  ریطقت  خلت  ماداب  نغور  اب  وا  هراصع 

نوتیز

زین ندرک  ریطقت  خوبطم  قوقدم  وا  گرب 

راغلا بح 

زین اریطقت  لسع  اب  هداد  خبط  قوقدم 

نویرزام

165 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
زین اروطق  وا  نغور 

لخ

زین اریطقت  ثارک  بآ  اب  واگ  هرهز  زین و  اروطق  واگ  لوب  و 

نویرزام
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زین اریطقت  زعم  لوب  اب  قوحسم 

لخ

ار نینط  يود و  تسا  عفان  عمقب  وا  راخب  هداد  شوج 

نیت

زین نتشاذگ  شوگ  رد  هتخاس  هلیتف  بآ  اب  قوقدم  لدرخ  اب 

لیجران

لسع اب  ای  هنهک و  بارش  اب  اروطق 

ریرارم

زین اروطق  اهرارم  عیمج 

ولحلا زول 

تسا عفان  وا  ندروخ  هشیمه 

لجف

اروطق نآ  هراصع 

نسوس

زین نتخاس  رطقم  طولخم  مهرد  هس  لخ  مهرد  شش  بادس  نغور  مهرد  کی  دحاو  ره  شمشم  و 

نومک

- زین اریطقت  هبترم  تفه  هدرک  باذم  جاجد  محش  رد  قوحسم 

نذالا حورق  یف   95 باب -

نالوخ

زین ندرک  لامعتسا  هتخاس  هلیتف 

بالبل

زین ندرک  ریطقت  لگ  نغور  اب 
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زین ندرک  ریطقت  لگ  نغور  اب 

سوماج

اروطق ار  هیراج  هدم  تسا  عفان  وا  هرهز 

سیتلا ۀیحل 

تسا عفان  وا  خیب 

دبز

اروطق

ربص

زین اریطقت  لمحلا  ناسل  بآ  هب 

دیدحلا ثبخ 

زین اریطقت  دنت  هکرس  اب 

یکم ضضح 

زین اریطقت  هنهک  بارش  اب  طولخم 

ناسنا لوب 

زین اریطقت  بادس  هراصع  اب 

ناسنا لوب 

اروطق

ردنک

زین اریطقت  قیتع  بارشب  قوقدم 

خینرز

زین نداهن  شوگ  رد  هدرک  رت  لسع  اب  هدیئاس  رابغ  لثم  رمحا 

مهرم
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برجم نذا  حورق  يارب  بیجع 

تورزنا

رحبلا دبز 

ینمرا قروب 

ردنک

رم

فایش

ار حورق  دنکیم  رود  هنهک  بارش  اب  شوگ  رد  ندرک  ریطقت  سپ  هکرس  لسع و  اب  نوجعم  قوقدم و  اثیمام 

مهرم

نوقیلساب

هیصاخلاب تسا  عفان  ندرک  ریطقت  لگ  نغور  اب  لولحم 

رتافلا ءام 

الوطن

لبا لوب 

تبوطر دنکیم  نالیس  هاگ  ار و  حورق  دنکیم  رود 
166 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

بش رد  تسا  نداد  ریش  كرت  وا  جالع  بش  رد  تسا  نداد  ریش  ترثک  نآ  ببس  نایبص و  شوگ  زا 

یکم ضضح 

- نایبص شوگ  رد  وا  ریطقت  لخ و  اب  تسا  عفان  دیدح  ثبخ 

حولمملا نوتیزلا  ءام 

شوگ رد  ار  هنمزم  حورق  رم  ندرک  ریطقت 

قیتعلا نمس 
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- ار حیق  ار و  هدم  تسا  عفان  ندرک  ریطقت  نارتخد  ریش  اب  طولخم 

ۀمدصلا ۀبرضلا و  یف   96 باب -

ردنک

ار عجو  تسا  نکسم  هدرک  لح  نانز  ریش  رد  قوقدم 

تشگنجنپ

ار نذا  همدص  تسا  عفان  نهدب  هدرک  خبط  سآ  لمرح و  و 

نوسینا

زین ندرک  ریطقت  لگ  نغور  اب  هتفوک 

صاصرلا جادیفسا 

اءالط تسا  عفان 

قروب

ار مد  راجفنا  تسا  عفان  هکرس  رد  هداد  شوج 

هضیب

. ادامض ار  همدص  هبرض و  تسا  عفان  يدیفس  اب  نآ  يدرز  طولخم 

نذالا نم  هیراجلا  ۀبوطرلا  یف   97 باب -

تبش

شوگ رد  ندرک  ریطقت 

تفز

زین اروطق  لگ  نغور  بطر و 

ربص

- زین لمحلا  ناسل  بآ  رد  هدرک  لح 

روثلا ةرارم 
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زین اروطق  نارتخد  ریش  اب 

نذالا دود  یف   98 باب -

هبذع

ندرک ریطقت  نایداب  بآ  اب  هدرک  قحس 

يدنه یئایتوت 

تسا درد  عفاد  نتشاد  هاگن  شوگ  رد  هضیب  يدرز  اب  نوجعم 

نایبص لوب 

زین اریطقت  رانا  تسوپ  رد  هداد  شوج  غولب  لبق 

لظنح

زین اروطق  وا  کشخ  خیبط  ای  وا  هزات  هراصع 

صفع

زین اریطقت  لگ  نغورب  طولخم  قوحسم 

رقب

تشوگ
167 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

زین اریطقت  هداد  شوج  دیدق  واگ 

ضیبا قبرخ 

زین اروطق  هکرس  اب  طولخم  قوحسم 

رداشن

- زین اروطق  نارتخد  ریش  اب  لولحم 

نذالا یف  ءاملا  لوخد  یف   99 باب -

لصب
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اروطق زایپ  بآ 

ضیب

دیاخب دزادـنیب و  بآ  رابرگد  هک  دـیاب  بآ  وا  شوگ  رد  دـش  لخاد  هک  یـصخش  يزار  تسا  هتفگ  اروطق  نارتخد  ریـش  اـب  مخت  يدـیفس 
- دوریم ردب  یناث  لوا و  بآ  فرط  نومه 

نذالا بیصی  ةدرابلا  حیرلا  یف   100 باب -

افوز

تسا شوگ  حیر  عفاد  عمقب  نتفرگ  راخب 

رتعص

هلثم

لجف

اروطق وا  مخت  نغور 

رتسدیبدنج

اریطقت يریخ  نغور  رد  لولحم 

ناسلبلا نبل 

رطق هس  اروطق 

للخ یف  ثداحلا  مرولا  یف   101 باب -

هراشا

نذالا

لبا

تسا للحم  جضنم و  ار  وا  قاس  زغم  ندرک  دامض 

رقب

زین ادامض  وا  قاس  زغم 
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نیت

تسا جضنم  ادامض 

القاب

ادامض وا  تسوپ 

انوطقرزب

ادامض لاگ  نغور  هکرس و  اب 

نارفعز

ادامض بارش  اب  وا  خیب  اسریا  ادامض  تسا  للحم 

بلعثلا بنع 

ادامض هتفوک  کمن  اب 

فدصلا محل 

تسللحم ادامض 

زعاملا رعب 

- زین ادامض  هکرس  ای  بارش  وج و  درآ  اب 

نذالا یف  هریغ  ناویحلا و  لوخد  یف   102 باب -

لصب

اریطقت نآ  بآ 

تیز

برجم اریطقت 

رم

زین اریطقت  ماداب  نغور  اب 
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نذالا تایقنم  یف  لصف 

لسع

نآ ظیلغ  ماوق 
168 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا یقنم  نداهن  شوگ  رد  هتخاس  هلیتف 

رملا زول 

زین نداهن  شوگ  رد  هتخاس  هلیتف  لسع  اب  طولخم 

نارفعز

زین نتشاذگ  شوگ  رد  رمحا  درو  لبنس 

فاعرلا یف   103 باب -

روث

ابرش واگ  خاش  هدارب 

روفاک

تسا فاعر  عطاق  زبس  زینشک  بآ  اب  هبح  ود  ندرک  طوعس 

جلمآ

اطوعس روفاک  اب  وا  هراصع 

ابرهک

اقوشن اقیلعت و  ابرش و 

مامحلا ءرخ 

اقوشن تسغامد  فاعر  عطاق  دمثا  و 

مامحلا ءرخ 

تسفاعر عفاد  ندیلام  ار  فوعرم  نذا  هکرس  اب  نوجعم  هتخوس 
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رانلج

تسفاعر عفاد  ندرک  دامض  یناشیپ  رب  هدرک  نوجعم  سآ  بآ  ینیب و  رد  ندرک  رورذ  هدیئاس  مهرد  ود  ردنک  مهرد  راهچ 

قیقع

تسفاعر عطاق  قوحسم 

نالیغم

اروطق هتفرگ  بآ  وا  گرب  رمث و  زا 

توقای

تسفاعر عفاد  اقیلعت 

هربزک

ینیب رد  ندرک  خفن  رابغ  لثم  هدرک  قحس  هسبای 

انایطنج

تسفاعر عفاد  بش  هس  ار  تسد  ندرک  باضخ  مرد  تسیب  انح  مردهد 

ینامرک نومک 

اخوفن

روفاک

زین وا  مش  تموادم 

نویفا

زین ار  یناشیپ  ادامض  خوبطم  قوقدم  زین و  یناشیپ  رب  ندیلام  بالگ  رد  لولحم 

هکح فنالا و  مرو  یف   104 باب -

دبز

اءالط

ربص
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اءالط نتخاس و  هلیتف 
169 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

مشخلا یف   105 باب -

نیرسن

اطوعس امش و 

ریرارم

اروطق تسا  عفان  نآ  همه 

زینوش

ینیب رد  اریطقت  هنهک  تیزب  طولخم  هدرک  کشخ  هتشاذگ و  هکرس  رد  زور  جنپ 

لمج

زین مامح  رد  ندرک  قاشنتسا  وا  لوب 

لخ

زین مامح  رد  نتفرگ  راخب  هداد  شوج  هکرس  رد  شوجنزرم  جنتوف 

فنالا یف  دیازلا  محللا  یف   106 باب -

ورس

ار دیاز  محل  دنکیم  رود  رینپ  رد  ندرک  ریطقت  نارتخد  ریش  اب  طولخم  هدیئاس  رابغ  لثم  وا  زوج 

سبای نیط 

زین هتخاس  هلیتف  ورس  زوج  اب  قوقدم 

راجنز

رداشن

ینیب رد  ندرک  خوفن  هدرک  کشخ  باتفآ  شیپ  هدیئاس  هکرس  اب  ربص 

ساطعلل ۀکرحملا  هیودا  یف  لصف 
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لدرخ

تسا هسطع  كرحم  نتشاذگ  ینیب  شیپ  قوقدم 

کشمجنرف

امش

ناجنلوخ

امش قوقدم 

اسریا

امش وا  خیبط 

فنالا نیت  یف   107 باب -

بالبل

اروطق ماداب  نغور  اب  وا  هراصع 

لمج

اروطق وا  لوب 

اسریا

اروطق وا  نغور 

ضیبا قبرخ 

ارورذ قرحم  فدص  اب 

رداشن

اروطق هکرس  اب  ربص 

هریرذلا بصق 

فصن دحاو  ره  صفع  رم  مهرد  دحاو  ره  لفنرق  نیرسن و  مخت 
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کسم

اخوفن مهرد  نمث 
170 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

فنالا ریساوب  یف   108 باب -

فول

اخوطل لگ  نغور  اب 

اسریا

اخوطل وا  خیب 

ضماح نامر 

زین نتخاس  هلیتف  شرت  رانا  بآ  اب  هدیبوک  تسوپ 

القاب

عفان ندرک  روطق  زور  ره  وا  هراصع 

مفلا حورق  امهحورق و  نیتفشلا و  وتن  یف   109 باب -

رفجنز

الط جادیفسا 

مرصح

ادامض وا  هراصع 

رمحا خینرز 

ادامض موم  لگ و  نغور  اب 

ءارضخ هربزک 

نآ هلقب  ندروخ  نآ و  هراصعب  ندرک  هضمضم 

حلم

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 581 

http://www.ghaemiyeh.com


ارورذ ندرک و  هضمضم  تسا  عفان  قرحم 

صفع

ۀضمضم جف 

روثلا ناسل 

اسوبک هتخوس 

جاجز

اسوبک قوحسم 

سوردنس

تسا اود  رتهب  هثل  حورق  يوادم  رد 

ناعشیشراد

تسا عفان  ندرک  هضمضم  ار  هثل  حورق  وا  خیبط 

رمحا لدنص 

تسا عفان  قالس  روثب و  حورقب و  ندیلام  ون  فزخ  رب  هدیئاس 

صاجا

زین ندرک  هضمضم  بارش  رد  هداد  شوج  وا  قرو 

جاجز روصیق و 

اسوبک هدیئاس  رابغ  لثم 

مفلا ۀلکا  یف   110 باب -

هیرهن تافحلس 

اخوطل وا  هرارم 

خینرز

اخوطل موم  لگ و  نغور  اب  رمحا 
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اخوطل موم  لگ و  نغور  اب  رمحا 

ساطرق

اسوبک درز 

سیدقلق

اسوبک

اهقلعت نانسالا و  عزعزت  هثللا و  ءاخرتسا  یف   111 باب -

قبح

ۀضمضم وا  هراصع 

رم لفنرق 

حلم زین  ار  اخرتسا 

یناردنا

اسوبک ار  هثل  دنکیم  تخس 
171 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

رانلج

تسا عفان  ارورذ  ار  هیماود  یئاخرتسا 

رابک ربونص 

اغضم وا  هبح 

دعس

اسوبک

ناجنلف

كرحتم نادند  دنکیم  تخس 

هخسن
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هدیئاس همرس  لثم  هتشاذگ  شتآ  رد  زور  هس  هتسب  وا  رس  هتشاذگ  لافـس  هزوک  رد  مهرد  دص  ریعـش  مهرد  دص  حلم  مهرد  دص  ود  نارطق 
تسا عفان  ار  هثل  ندیلام 

نانسالا عجو  یف   112 باب -

جزیوم

اغضم

سرواج

[17] جراخ زا  ادیمکت  حلم  و 

ص171 نتم ؛  يدیرف ؛  بط 

نویفا

تسا نادند  عجو  نکسم  نهد  رد  ندرک  كاسما  لسعب  نوجعم  دیفس  جنبلا  رذب 

لدرخ

تسا عجو  نکسم  وا  نغور  نینچمه  نهد و  رد  نتشاذگ  قوقدم 

جرطیش

ندرگ رد  اقیلعت 

ینامی بش 

تسا عجو  نکسم  نتشاذگ  نادند  رد 

نانسالا لکات  یف   113 باب -

شمشم

تسا نانس  لکات  عفاد  هکرس  حلم و  اب  وا  خلت  زغم 

تیتلح

زین نادند  خاروس  رد  اوشح 

رم
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اکاسما تیزا  نهد  اب  طولخم 

جنتوف

اوشح لسع  اب 

مرک

ةرغرغ وا  گرب 

نامر

هیصاخلاب اعیرس  ار  مد  تسا  عطاق  نتشاذگ  هتخیپ  هدرک و  نوجعم  سآ  هراصع  اب  رابغ  لثم  قوقدم  رشق 

نانسالا علق  لیهست  یف  باب 

رامحلا ءاثق 

نهآ تلآیب  تسا  علاق  نتشاذگ  نادند  رب  هدرک  نوجعم  لسع  اب  وا  خیب 

نایظ

نادند دتفایم  دوشیم  هتشاد  هاگن  نادند  خیب  رب  هاگره 

لمحلا ناسل 

172 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
هلثم رفصا  خینرز  نزو  هس  اب  قوحسم  کشخ 

فساجنرب

راذگب نادند  خیب  رد  ار و  همه  نک  عمج  تیتلح  قزرا  لقم  هرجنالا  رزب  احرقرقع و 

مربش

هلثم مدنگ  درآ  اب  نوجعم  وا  نبل 

سرض یف   114 باب -

حلملا

نیریش یئایشا  زا  تسا  ادیپ  هک  ار  سرض  تسا  عفاد 
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اقمحلا ۀلقب 

دشاب هضماح  یئایشا  زا  هک  ار  نآ  تسا  عفان 

لکالا زوج 

هلثم قدنب  هلثم 

زول

هلثم

لیجران

هلثم

رفحلا یف   115 باب -

ةافحلس

تسا عفان  اسوبک  یناردنا  حلم  اب  وا  هتخوس  دلج 

قیقع

اسوبک

ضیبا یلق 

هبنپ لگ  نغور  دبز و  اب  هدومن  جوزمم  هکرس  اب  هدروآرب  سپ  دناشوپب  رتسکاخ  شتآ  ریز  هتسب  هرک  زبس  هچراپ  رد  هتفوک  دیفـس  سدع  و 
. دنکیم رود  رفح  دراذگب  هدرک  رت 

رجنلا یف   116 باب -

بادس

اررکم وا  هضمضم 

رم

نتشاد هاگن  نهد  رد 

قبنز
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هثل دسفم  تسا و  روخب  ثروم  وا  ناخد 

مسمس

الکا

نایبصلا هاوفا  نم  باعللا  نالیس  یف   117 باب -

سآ

اکاسما نآ  هراصع 

ایقاقا

هلثم

یکطصم

ارتاوتم اغضم 

صفع

تسا نالیس  عفاد  هکرس  بلعثلا و  بنع  اب 

ردنکلا راشق 

اکاسما

کناباش

اکاسما وا  هراصع  اقیلعت و  اغضم و 
173 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

همراولا هیمادلا و  هثللا  یف   118 باب -

سالا نهد 

دیدحلا ثبخ 

ار نوخ  دنکیم  عطق 

یکطصم
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نهد رد  نتشاد  هاگن 

نیتزوللا ةاهللا و  مرو   119 باب -

هراشا

ادامض ار  نمزم  مرو  تیتلح 

رداشن

همراو تاهل  رب  راذگب  قوحسم  مهرد  ود  صفع  مهرد  بش  مهرد 

بش

راذگب لسع  نیزا  دعب  دنکیم  عفن  تاهل  خیب  رب 

يدنه لبنس 

ار نآ  خیبط  ةرغرغ  اسوبک و 

ساحنلا ةرهز 

ار راح  مرو  ایقاقا  دهش و  اب  ندیلام 

ارضخ هربزک 

اضیا

دسالا بنذ 

اقیلعت

قلحلاب قلعتملا  قلعلا  یف   120 باب -

باذم راطقلق 

ندرک هرغرغ  لخ  بآ  اب 

جاز

قلح رد  ندیمد 
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زینوش

قلح زا  ار  قلع  دنکیم  طقاس 

لدرخ

قلح رد  ندیمد  هدیئاس  همرس  لثم  مهرد  راهچ  قروب  مهرد  ود 

قلحلا ریزانخ  یف   121 باب -

هراشا

دنکیم رود  ار  قلح  ریزانخ  مهرد  هد  دحاو  ره  تفز  جنب و  دامر 

ارضخ هربزک 

ادامض هکرس  اب  خوبطم 

لدرخ

ادامض تیربک  اب 

يدنه لین 

دنکیم تسرد  زور  هدزناپ  رد  ار  رجفنم  ریزانخ  ندرک  دامض  هدومن  لولحم  هکرس  اب 

نارفعز

ادامض یبص  لوب  اب  خوبطم  وج  درآ  اب 

نومک

زین نتخیوآ  ندرگ  رد  وا  خیب 

سوماج

جراخ رب  ندرک  الط  وا  هرهز 
174 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ناسللا لقث  یف   122 باب -

لدرخ
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وا نهد  نینچمه  الکا 

ارقیف جرایا 

تسا لقث  عفاد  ندرک  هضمضم  نابز و  رب  ندیلام 

لیبجنز

زین اکاسما 

احرقرقاع

ۀضمضم وا  خیبط 

ناسللا مرو  یف   123 باب -

ناتک رزب 

اکاسما وا  خیبط 

اسریا

روتسدب وا  خیب  خیبط 

عالقلا یف   124 باب -

مرصح

تسه عالق  عفاد  نهد  رد  نتشادهاگن  دهش  اب  طولخم 

انح

وا گرب  ندیئاخ  ۀضمضم و 

صفع

اکاسما هکرس  اب 

هتساشن

تسا عفاد  ارورذ  زج  عبر  روفاک  ربارب  ازجا  هبابک  قامس و  نارفعز و  رانلج و  درو و  رز  هفرخ و  مخت  و 

رفصع
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اسوبک ادامض و  قوقدم 

لفوف

تسا عالق  عفاد  نتشادهاگن  نهد  رد  ندرک و  هضمضم  هتخپ  بلعثلا  بنع  بآ  رد 

يدنه لین 

جنبلا رزب  جالع  ار  هایـس  ناریمام و  جالع  ار  خرـس  تسا و  هبذـع  جالع  ار  دیفـس  عالق  يزار  تسا  هتفگ  اضیا  اثیمام  اشن  هیـصاخلاب  اسوبک 
- تسا روفاک  لدنص و  درو  رز  هلقاق  ایقاقا 

ناسلا تحت  لصاحلا  عدفضلا  یف  باب 125 

رتعص

ار عدفض  دنکیم  لیاز  تارمب  ندرک  کلد  رابغ  لثم  قوقدم  ربارب  اضیا  حلم  نامر و  روشق  و 

قروب

ادامض

صفع

ارورذ

بش

ادامض

جاز

ادامض قرحم 
175 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

مالکلا ءوطب  یف  باب 126 

جزیوم

یکطصم اب  ندرک  غضم 

لفلف
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و

ردنک

اغضم جزیوم  و 

نیت

اترغرغ هتخپ  لسعلا  ءام  اب 

حلم

اکولد لسع  اب  هدرک  لح 

ناسللا ۀنوشخ  یف   127 باب -

نیغابدلا قامس 

ندرک هضمضم  لسع  اب  طولخم 

عانعن

ندومن کلد  یناتسب 

جاجدلا محش 

هلثم لسعلا  و 

ناسللا ءاخرتسا  یف   128 باب -

جرایا

ةرغرغ

لدرخ

ةرغرغ

احرقرقاع

ندومن كاسما  هداد  شوج  هکرس  رد 

توصلا ۀحب  یف   129 باب -
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بنرک

وا خیبط  ندیشون  ندروخ و 

ضیب

تسا توصلا  ۀحب  عفاد  ندروخ  تشرب  مین 

رفصا خینرز 

اقوعل لسع  اب 

لجف

لسع اب 

لیوط دنوارز 

اقوعل لسع  اب 

اشن

ابرش ماداب  زغم  اب 

توصلا عطق  یف   130 باب -

بنرک

ابرش وا  هراصع 

غبصلا هوف 

ابرش

یئایموم

- ندروخ بالج  اب  دوخن  ردقب 

جرحدم دنوارز 

ندروخ ار  جازم  یمغلب 
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القاب

برجم هیصاخلاب و  ندیشون  رکش  اب  هدیشک  قیبنا  عرق  رد  وا  جراخ  رشق 

يدنه رمت  بح 

برجم حیحص  ندیشون  هداد  خبط  ولح  زول  نهد  اب  هدومن و  قوقدم  القاب  درآ  اب  هدیناسیخ  زور  نابش  کی 
176 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

سفنلا قیض  وبرلا و  یف   131 باب -

نوقیراغ

ندیشون لاقثم  کی 

رشعلا رکش 

برجم ار  قیض  دنکیم  رود  ندیشون  زور  مرد  هد 

ضیبا طفن 

- حیحص تسبرجم  مرد  ود 

جرحدم دنوارز 

ابرش بادسأب  بش ؟؟ ابرش  ار  جازم  یمغلب 

يدنه لبنس 

ابرش

ینمرا نیط 

ابرش

بلعثلا ۀیر 

الکا يوشم 

نویرزام

ابرش وا  لسع  خیبط 
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سبای یئافوز 

ابرش وا  خیبط 

ینمرا رجح 

برجم مهرد  ود  لوسغم 

ینمرا نیط 

ابرش

لظنح

- ابرش وا  محش 

نیت

الکا هبلح  وا  لثم  اب  وا  خوبطم  وا و  کشخ  ای  وا  هزات  ندروخ 

یمور نیتنسفا 

ابرش

لیبجنز

زین وا  یئابرم  الکا و 

رتسدیبدنج

عمق اب  اروخب 

ثارک

هظیلغ داوم  یئارب  الکا 

لجف

الکا محل  اب  خوبطم 

مدلا ثفن  یف   132 باب -

یمطخ
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ابرش وا  مخت  وا و  لصا  خیبط 

دوسا شاخشخ 

هیصاخلاب ندروخ  هربزک  اب  وزا  لطر  منغلا  نبلب  ابرش 

دنوار

ابرش

ینمرا نیط 

تسا هدم  مد و  عنام  ندروخ  هتشان  القاب  ابرش 

نومک

ابرش هکرس  اب 

ارضخ هربزک 

ابرش وا  هراصع 

رانلج

ابرش

قرحم صفع 

ابرش هکرس  رد  هدرک  درس 

جاجد ضیب 

الکا وا  تسوپ  سلکم  کمنیب و  تشرب  مین 

هسابسب

ابرش

زعام

هیقوا ود  بیلح  نبل  اب  ابرش  وا  قرحم  مس 
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هتساشن

درس بآ  اب  ابرش  موتخم  نیط  و 

شاخشخ

ندروخ قوقدم  ضیبا 

عرق

الکا

ناسنالا رعش 

هیصاخلاب قرحم 
177 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

لسلا یف   133 باب -

قرحم يدرب 

ابرش تاناطرس  خیبط  بآ  اب 

ینمرا نیط 

ابرش

يرهن ناطرس 

الکا وج  بآ  رد  خوبطم  ای  يوشم 

تاناطرس رتسکاخ 

ابرش يرهن 

عرقلا رزب 

ابرش

لین

ابرش يدنه 
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رابجنا

ندروخ بآ  اب  لاقثم  كا  وا  رشق  ای  مهرد  جنپ  نزو  وا  گرب 

راحلا لاعسلا  یف   134 باب -

نالوخ

ندروخ وج  بآ  اب  ای  ندروخ  بآ  اب 

زبس هینامی  هلقب 

ندروخ ماداب  نغور  اب 

سیراب ربنا 

ابرش وا  هفوکش 

رفصا خیطب 

ابرش وا  مخت 

لمح

الکا وا  عراکا 

بانع

ابرش رکش  اب  خیبط  الکا و 

درابلا لاعسلا  یف   135 باب -

هراشا

نتشادهاگن نهد  رد  ندروخ و  ذیناف 

یکطصم

ابرش اغضم و 

رم

نتشادهاگن نهد  رد  هلقاب  ردقب 
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لظنح

ابرش وا  محش 

دوسا لفلف 

ابرش وج  بآ  اب 

طب

ندروخ وا  تشوگ 

رمحا خینرز 

نتفرگ راخب  همقمق  رد  هیپ  اب 

ولح زول 

تسا عفان  نیریش  بارش  اب 

سبایلا لاعسلا  یف   136 باب -

هطنحلا ءاشن 

تسا قاحس  عفاد  رشقم  نیریش  ماداب  اب  نتفرگ  اسح 

ناتسپس

ابرش اکاسما و 
178 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

نایبصلا لاعس  یف   137 باب -

يدنه لین 

ابرش

هیرهن تافحلس 

الکا وا  هضیب 

بلقلا فعض  یف   138 باب -
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جزوریف

تسا بلق  فعض  عفاد  نتخاس  يرتشگنا 

ناجرم

ابرش

کشم

امش ابرش و 

ؤلؤل

اقیلعت ارظن و  ابرش و 

یمطخ

تسا بلق  حرفم  وا  هفوگش  ندرک  رظن 

رفولین

ابرش امش و 

يرب يابدنه 

ابرش وا  بآ  ای  الکا 

یشغلا یف   139 باب -

ءاشق

الکا امش و 

رایخ

الکا امش و 

القاق

الکا
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کسم

ابرش امش و 

درولا ءام 

ابرش امش و 

جاجدلا جورف 

ابرش وا  یئابروش 

ناقفخلا یف   140 باب -

ناجنرت

ندروخ بارش  رکش و  اب  وا  رطقم  بآ  ندروخ و  وا  هلقب 

کسم

ابرش امش و 

ؤلؤل

برجم ار  يوادوس  ناقفخ  مهرد  ود  رادقم 

ابدنه

ابرش

لدنص

ادامض امش و  ابرش و 

قیقع

ابرش

يدنه لین 

درو نوجعم  اب  مهرد  ود 

يدنه رمت 
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ابرش مهرد  عبر  یناویح  هرهز  اب  ار  جازم  يوارفص 

يدثلا مرو  یف   141 باب -

يردوت

هیصاخلاب ادامض  ار  وا  درد  ناتسپ و  تبالص 

يزابخ

تسا عفان  ادامض  وا  گرب 

عورخ

عفان ادامض  خوبطم  قوقدم 
179 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

تسا

لولحم قلط 

زین ادامض 

توقای

نکسم اقیلعت  دشاب  هک  یعون  ره 

سدع

تسا عفان  ادامض  بنرک  گرب  رحب و  بآ  اب  خوبطم 

القاب

ادامض

نبللا دقعت  یف   142 باب -

عمش

ءالط لگ  نغور  رد  باذم  هبح  هد 

بادس
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زین ادامض  هداد  خبط  مدنگ  درآ  اب 

تیتلح

ندروخ مهرد  کی  نیبجنکس  اب 

لخ

هیصاخلاب ار  نبل  دقعت  دنکیم  رود  ادامض  خوبطم  القاب  قیقد  یناتسب و  عانعن  هراصع  و 

نبللا تلق  یف   143 باب -

جنایزار

ابرش الکا و  وا  خیب  تسوپ  وا و  هلقب  وا و  مخت 

نویله

ابرش وا  مخت 

هبطر

ابرش

زینوش

ابرش جنایزار  بآ  اب  خوبطم 

ریعشلا ءام 

ابرش

لجف

ۀموادم وا  ندروخ 

ریجرج

الکا وا  مخت 

جنبلا رزب 
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الکا ابرش و 

قلط

اقیلعت

انح

ندروخ ابروش  رد  وا  هفوگش 

بیلحلا رقبلا  نبل 

ابرش

مشیربا

الکا رابغ  لثم  قوقدم  قرحم و 

يدثلا مظع  نم  ۀعناملا  یف   144 باب -

یناسارخلا نیطلا 

ءالط هکرس  اب  نوجعم 

نیسبج

ءالط

قلع

ادامض هداد  خبط  هکرس  اب 

نویفا

ندرک دامض  رابغ  لثم  قوحسم  مهرد  راهچ  صفع  مهرد و  فصن 

ردنک

ادامض لخب  نوجعم  قرحم  عدو  وج و  درآ  و 

ایلومیق

اءالط هدیئاس  رابغ  لثم 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 604 

http://www.ghaemiyeh.com


اءالط هدیئاس  رابغ  لثم 
180 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

هدعملا فعض  یف   145 باب -

ناجرم

اقیلعت

جرتا

ندروخ وا  تسوپ 

قامس

ادامض الکا و 

جلیله

ادامض ابرش 

هسابسب

ادامض ابرش و 

هیوبجنرداب

ادامض ابرش و  وا  گرب 

ابرهک

ابرش

یکطصم

ابرش

يدنه لبنس 

ادامض ابرش و 

ضیبا لدنص 
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ابرش الکا و 

نوتیزلا قرو 

ندروخ حافت  بارش  اب  مهرد  جنپ 

سیرابربما

- ادامض وا  سبای  خیبط  وا و  هزات  هراصع 

هریبک هلقاق 

الکا

هریرزلا بصق 

ادامض یکطصم  اب 

ارضخ هربزک 

- ادامض ابرش و 

يدنه طسق 

ادامض وا  ابرش 

لیبجنز

الکا لسع  اب  وا  یئابرم 

نومیل

الکا حلمم 

لفوف

ادامض ابرش و 

ریعشلا قیوس 

ابرش شرت  رانا  بآ  اب 

مرصح
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تسا هدعم  يوقم  نآ  ندروخ  نامدا 

هدعملا عجو  یف   146 باب -

نوقیراغ

ابرش اهنت 

نیتنسفا

ظیلغلا حیر  ابرش ال 

ربنع

اروخب الکا و  اغضم و  ابرش و 

بلعثلا بنع 

ادامض ابرش و 

یکطصم

ادامض ابرش و 

يدنه لبنس 

ءالط وا  نغور 

رمرملا رجح 

ءالط نهد  موم و  اب 

ولح زول 

ادامض وا  نغور 

لظنح

ادامض وا  رشق 

نوتیزلا بطح 
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[18] اقوعل بالگ  اب  مهرد  هس  ادامر و 

ص180 نتم ؛  يدیرف ؛  بط 

هدعملا بهل  یف   147 باب -

ارضخ هربزک 

- ادامض ابرش و  الکا 

ضیبا لدنص 

ادامض ابرش و 

اقمحلا ۀلقب 

ادامض ابرش و 

انوطق رزب 

ابرش زبس  زینشک  بآ  اب  وا  بآ 

جنران

ابرش وا  ضامح 

عرق

ابرش وا  يوشم  بآ 
181 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

هدعملا مرو  یف   148 باب -

بلعثلا بنع 

ادامض رکش  اب  وا  گرب  هراصع  درورز و  نامعنلا و  قیاقش 

سیراب ربما 

راحلل ابرش 

قاوفلا یف   149 باب -
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مامن

ابرش نآ  هراصع 

رتسدیبدنج

ابرش رکش  بآ و  هکرس و  اب  اجوزمم 

عانعن

ادامض ابرش و  الکا و  شرت  رانا  بآ  اب 

یئایموم

ابرش سفرک  خوبطم  اب  هبح  ردقب 

ینیچراد

لاقثم کی  بارش  اب  خوبطم  یکطصم  و 

نومک

ابرش جوزمم  هکرس  اب 

قتسف

ابرش وا  جراخ  تسوپ 

رداشن

ادامض هدرک  نوجعم  لسع  اب  زج  کی  رتعس  زج  کی 

دوسا لفلف 

الکا

کناباش

ابرش

نایثغلا یف   150 باب -
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هاوخنان

الکا

ریشابط

ابرش

لفنرق شابک 

الکا

يدنه لبنس 

ابرش

دابنرز

ابرش

حلام نومیل 

ادامض ابرش و 

مرصح

ابرش عانعن  بارش  اب 

عوهتلا یقلا و  عطقی  امیف  لصف 

شرت رانا  بآ 

ابرش

هریغص هلقاق 

زین شرت  رانا  بآ  اب  زین و  ریشابط  یناتسب و  عانعن  اب  ابرش 

حلم

ادامض ابرش و 

جرتا
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ابرش

يدنه لبنس 

ابرش

کسم

ادامض

شطعلا یف   151 باب -

رمحا توقای 

نهد رد  نتشادهاگن 

عرق

ابرش وا  يوشم  بآ 

يدنه رمت 

ابرش وا  حیقن 

مرصح

هیصاخلاب ابرش  وا  بآ 

ریشابط

ابرش

ابدنه

الکا

بیلحلا نبل 

ابرش
182 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

هدعملا ۀبوطر  یف   152 باب -
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مشاک

ابرش

سبای درو 

ابرش

نومک

ابرش هنهک  بارش  اب 

لفنرق

ابرش

جرتا

ابرش وا  گرب 

دابنرز

ابرش

لیبجنز

الکا

لظنح

- تبوطر زا  ار  هدعم  دنک  كاپ  ابرش 

هدعملا درب  یف  باب 153 

ناسلبلا بح 

ابرش

فرح

ابرش
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یبرقع جنورد 

ابرش

عنعن

ابرش الکا و 

جو

ادامض ابرش و 

لبنس

- الکا

اهحایر هدعملا و  خفن  یف  باب 154 

یمور لبنس 

تسا حیر  للحم  یناحیر  بارش  اب 

جنورد

الکا

روخبلا دوع 

ابرش

جرتا

ابرش وا  هفوگش  گرب 

يدنه حلم 

ابرش

یکطصم

- ابرش لسع  اب 

مدلا ءیق  یف  باب 155 
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یمطخ

ابرش

ابرهک

ابرش

اقمحلا ۀلقب 

ابرش وا  هراصع 

قیقع

برجم هدعم  رب  اقیلعت 

نامرلا رشق 

مکش رب  ادامض  لسع  اب  وا  رتسکاخ 

درمز

هنیس مکش و  رب  اقیلعت 

سوردنس

ابرش

شاخشخ

هبرجتلاب ابرش  مهرد  فصن 

یئایموم

- ضباق بارش  اب  وج  هس  نزو 

ضماحلا ءاشجلا  یف  باب 156 

ءارضخلا ةربزک 

الکا
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نوقیراغ

ابرش

یکطصم

ابرش

ثارک

الکا ماعطلا  لبق 

درولا ءام 

- ابرش
183 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

هدعملا ۀقرح  یف  باب 157 

يدنه لبنس 

ابرش

اقمحلا ۀلقب 

ابرش مهرد  جنپ  وا  هراصع 

مسمس

ندروخ رکش  اب 

زعاملا نبل 

ادامض ابرش و  ءاسنلا  نبل  ابرش 

يرط کمس 

الکا يوشم 

نبجلا ءام 

- ابرش رکش  اب 
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هدعملا حورق  یف  باب 158 

یماش بونرخ 

الکا

بیلح نبل 

ابرش

ساطرق

- ابرش قرحم 

دبکلا فعض  یف  باب 159 

ثوثکلا رزب 

ابرش

رمحا بیبز 

الکا هتخپ 

يدنه لبنس 

ادامض ابرش و 

یکطصم

ابرش ءالط و  وا  نهد  ادامض و  ابرش و 

قتسف

الکا

سیراب ربما 

ادامض ابرش و 

هریرزلا بصق 

ادامض یکطصم  و 
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هسابسب

الکا

جو

ادامض ابرش و 

اقمحلا ۀلقب 

ادامض ابرش و  الکا و  وا  مخت 

قامس

ابرش

ربص

ابرش

عنعن

الکا

جنورد

ابرش

دوهیلا رفک 

هیصاخلاب ادامض  ابرش و 

كزامزک

- هیصاخلاب ابرش 

دبکلا عجو  یف  باب 160 

يدنه لبنس 

ابرش
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عرق

ابرش وا  مخت 

قتسف

ادامض ابرش و  وا  نهد 

يدنه جذاس 

ابرش

ینمرا رجح 

ابرش

یکم ضضح 

هیصاخلاب ابرش 

لدرخ

ابرش

قدنبلا نهد 

ابرش

سفرک

ابرش وا  هراصع  الکا و 

لمج

هیصاخلاب ابرش  هیلاوتم  زور  ره  نآ  لوب 

دروجال

ابرش لوسغم  ریغ 
184 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

دبکلا مرو  یف  باب 161 
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بلعثلا بنع 

ابرش یکطصم  اب 

ماداب نغور 

الکا

اقمحلا ۀلقب 

وا مخت  نینچمه  ابرش و  وا  هراصع 

عنعن

ادامض ابرش و 

یکطصم

ادامض ابرش و 

غبصلا هوف 

ادامض ابرش و  ار  رگج  مرو  تسا  للحم 

ضضح

ادامض ابرش و  یکم 

يدنه لبنس 

- هیصاخلاب ابرش  وا  خیب 

دبکلا ۀبالص  یف  باب 162 

ثفاغ

ابرش

اوبزوج

ادامض ابرش و 

نیتنسفا
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ابرش وا  هراصع 

راغ

ابرش وا  لصا  رشق 

بلعثلا بنع 

ادامض ابرش و 

جنوباب

- ادامض ابرش و 

دبکلا ددس  یف  باب 163 

کشمجنرف

ابرش

جنایزار

ابرش وا  گرب 

انایطنج

ابرش لاقثم  کی 

يدنه طسق 

ابرش

هاوخنان

ابرش

رمزول

ابرش

جرحدم دنوارز 
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الکا

ریجرج

ابرش

ناسلبلا دوع 

ابرش

ابرهک جو 

ابرش

جرطیش

ابرش

یناتسب ابدنه  رزب 

ابرش

ناجنداب

الکا

القاب

ادامض الکا و  وا  درخ 

ثوشک رفصالا  ناقریلا  یف  باب 

ابرش نیبجنکس  اب  هزات  نآ  هراصع  ابرش و  هرزب 

ابرهک

ابرش

بلعثلا بنع 

ابرش

هینامی ۀلقب 
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ابرش اهرزب 

تیربک

الکا تشرب  مین  هضیب  اب 

لجف

ابرش وا  هراصع 

نیدران

ابرش

عرق

ابرش نیبجنکس  اب  وا  يوشم  بآ 

رفصا جلیله 

- ابرش
185 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

هینقلا وس  یف  باب 164 

یقوقدنح

ابرش

نیت

اسبای ابطر و  هلکا 

ایورک

ار هینق  دنکیم  رود  تیز  اب  ندروخ  زور  ره  لاقثم  هس 

رمحا صمح 

هیصاخلاب ابرش  وا  خیبط 

یقوقدنح یلبط  ءاقستسا  یف  باب 
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یقوقدنح یلبط  ءاقستسا  یف  باب 

ابرش وا  خیبط  وا و  هراصع 

تیتلح

ابرش وا  مهرد  کی  نزو 

ینیچراد

ابرش

نوراسا

ابرش

لخ

حیحص برجم  دوش  کشخ  هک  ات  باتفآ  رد  نتسشن  ندیلام و  ندب  رب 

لیبجنز

- ابرش

یقزلا ءاقستسالا  یف  باب 165 

سفرک رذب  هریرذلا  بصق  حاقللا  نبل 

ابرش

رم

زین الکا  لسعلاب  ادامض و 

یمور لبنس 

ابرش

لظنح

ابرش وا  گرب  وا و  محش  وا و  خیب 

ثفاغ
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ادامض

فدص

ادامض همحل 

قروب

ادامض

لجف

ابرش ریشواج  نبجنکس و  اب  زور  تفه  وا  هراصع 

ساحنلا لابوت 

حلصم نویرذام  هشام  ود  اب  مهرد  ود  ابرش 

حلم

- ادامض منغ  لوب  اب  یطفن 

یمحل یئاقستسا  یف  باب 166 

يربلا ذفنق 

الکا وا  محل 

نیت

ادامض نیتنسفا  بارش و  اب  خوبطم 

نومک

ابرش

رقبلا ءاصح 

حیحص برجم و  دوش  کشخ  ات  باتفآ  شیپ  نتسشن  ءالط و  هکرس  اب  لولحم  ابرش و  قرحم 

يدنه لبنس 

ابرش
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نوراسا

هیصاخلاب ابرش 

زعملا مد 

ابرش دهش  اب 

رانلج

- ابرش

هرسلا جورخ  یف  باب 167 

صفع

نتشاذگ هرس  رب  هدرک  رت  ناتک  هقرخ  اب  ۀخیپ  هتفوک  کیراب 

یکطصم

- ادامض وا  گرب 
186 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

لاحطلا یف  باب 168 

ربک

الکا ادامض و 

سفرک

الکا

غبصلا هوف 

ابرش

دنوار

ابرش

نوقیراغ
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ابرش

جنایزار

ابرش وا  خیب  گرب و  وا  مخت 

نوراسا

ابرش

قتسف

الکا

زولراغ

الکا ولح 

نیت

الکا

يردوت

ابرش

يروزب نیبجنکس 

- ابرش

لاحطلا عجو  یف  باب 169 

راجنس

ادامض الکا و  ابرش و 

زوللا نهد 

ادامض ابرش و 

لدلد
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هبرجتلا هیصاخلاب و  ندروخ  وا  يوشم  رگج 

موث

ندروخ نیبجنکس  اب 

جو

ابرش

دیدحلا ثبخ 

- ادامض هکرس  اب  قوحسم 

لاحطلا مرو  یف   170 باب -

هدعج

ادامض ابرش و 

رم

ادامض ابرش و 

جرحدم دنوارز 

ادامض ابرش و 

ناجرم

اقیلعت

بنرک

ابرش بارش  اب  وا  هراصع 

جو

ادامض ابرش و 

مرک

ندرک دامض  هکرس  اب  خوبطم  بادس  اب  وا  رجش  رتسکاخ 
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ندرک دامض  هکرس  اب  خوبطم  بادس  اب  وا  رجش  رتسکاخ 

بلعثلا بنع 

- ابرش وا  هراصع  زا  هیقوا  راهچ 

لاحطلا ۀبالص  باب 171 

نویروطنق

ادامض ابرش و 

نویرزام

ادامض ابرش و 

سوردنس

ادامض ابرش و 

جو

ادامض هدرک  خوبطم 

نوراسا

ادامض ابرش و 

تیتلح

هیصاخلاب ابرش  ادامض و 

هنشا

- ادامض هکرس  اب 

درابلا بنجلا  عجو  یف  باب 172 

يدنه لبنس 

- ادامض ابرش و 
187 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

صغملا یف   173 باب -
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هاوخنان

ابرش

یکطصم

ادامض ابرش و 

جرتا

ابرش وا  رفص  رشق 

جحسلا یف   174 باب -

قوحسم یئابرهک 

الکا

صفع

الکا مهرد  کی  ففجم  قوقدم و  هلثم  ضماحلا  نامر  رشق 

تشرب مین  هضیب 

ندروخ هتشان 

يوارفصلا لاهسا  یف   175 باب -

مرفسهاش

ابرش لگ  نغور  اب  هداد  وب  وا  مخت 

ینمرا نیط 

ابرش رابجنا  خیب  بر  لمحلا و  ناسل  بآ  اب 

ریعشلا قیوس 

ابرش بارش  اب 

شاخشخ
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ابرش باوخ  تقو  درس  بآ  اب  قوحسم  لاقثم  فصن 

دبکلا لاهسا  یف   176 باب -

ملاعلا یح 

ابرش وا  هراصع 

سخ

ابرش

سرفلا ۀحفنا 

ابرش

نمزملا لاهسا  یف   177 باب -

یکم لقم 

ابرش قوحسم 

یکم ضضح 

اتنقح ابرش و 

دیدح

ابرش هدرک  درس  بآ  رد 

یماش توت 

الکا

ابرهک

ندروخ هضیب  اب  طولخم  ضامح  مخت  و 

ناجنداب عامقا 

ندروخ هدومن  قحس  هدرک  کشخ 

اشن
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اوسح

اعمالا حورق  یف   178 باب -

القاب

- هیصاخلاب اوسح  وا  درآ 

رانلج

ۀنقح ابرش و 

اقمحلا ۀلقب 

ندروخ يوشم 

جزوریف

اقیلعت ابرش و 

[19] رفولین

ص187 نتم ؛  يدیرف ؛  بط 
اب

یکطصم

ابرش

دیدحلا ثبخ 

ابرش

لخ

ندروخ هتخپ  هضیب  يدرز  اب 
188 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

هضباقلا ۀیودا  یف   179 باب -
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سیرابربنا

ندروخ هدرک  بح  هتفوک 

ناعشیشراد

ابرش وا  خیبط 

مرفسهاش

ابرش هداد  وب  وا  مخت  هیصاخلاب 

شاخشخ

ابرش خوبطم  وا  مخت  وا و  رشق 

جنلوق رد   180 باب -

نویروطنق

ۀنقح ابرش و  وا  خیبط 

نیدران

اخورم ابرش و  وا  نغور 

ریعش ءام 

ماعط رد  ندروخ 

دلو فان  هچراپ 

ار جنلوق  دنیبیمن  زگره  ضیرم  دشوپب  هتشاد  هاگن  يرتشگنا  تحت 

نویله

الکا

لظنح

ابرش وا  محش 

نیت
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حیحص هبرجت  مهرد  فصن  هدومحم  مهرد  ود  قروب  بارش  رد  خوبطم 

لیوط دنوار 

ابرش

کیدلا ءرخ 

الکا بارش  اب 

دنویر

حیحص هبرجت  ابرش  مهرد  عبر  هدومحم  مهرد و  ود 

لیبجنز

الکا دبز  رکش و  ای  لسع  اب  ابرم 

تایحلا نادیدلا و  یف   181 باب -

شمشم

ار تایح  نادید و  درآیمرب  بش  مامت  فان  یلاوح  فان و  رب  ندرک  دامض  وا  گرب 

نامر

ار هلیوط  تایح  دنکیم  لتق  هکرس  اب  ابرش و  الکا و  عنعن  مهرد  هد  اب  قامس  بآ  هب  ای  بارش  اب  نآ  تخرد  خیب 

مشاک

ابرش

لیبنق

ابرش یفیاط 

جنتوف

ابرش وا  گرب  هراصع  يرهن 

قوراف قایرت 
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حیحص هبرجت  هیصاخلاب  ندرک  دامض  فان  رب  هدرک  لح  قایرت  اب  موسیق  هراصع  ۀبرجت و  ندروخ  لاقثم  کی 

رم طسق و 

زین فان  رب  ندرک  دامض  قوراف  قایرت  اب  لولحم  خوبطم 

یلباک جنرب 

ابرش مهرد  ود 

موسیق

ابرش مهرد  ود  قرحم 

طفن

نتخاس هلیتف 
189 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

یلکلا عجو  یف   182 باب -

انامدرق

ابرش هنهک  بارش  اب 

طسق

ابرش

اقمحلا ۀلقب 

حیحص هبرجت  هب  ادامض  ابرش و  وا  هراصع 

نوقیراغ

ابرش

هطنحلا ءاشن 

ادامض الکا و 

مرفسهاش
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ابرش

دروجال

ابرش

یلکلا حورق  یف   183 باب -

یمطخ

برجم ابرش  وا  خیب 

جنکاک

ابرش وا  مخت 

درولا نهد 

ابرش منغ  ریش  اب 

بر رابجنا 

ایلاوتم امایا  مهرد  هس  وا  خیب 

نینمهب

تسا یلکلا  حورق  عفان  ندرک  قیلعت  هتسب  خرس  هچراپ  رد 

یصحلا لمرلا و  یف   184 باب -

نوقیراغ

ابرش نا  زا  لاقثم 

ولح زول  نهد 

ابرش

تلق

ندروخ

موث
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حیحص هبرجت  ندروخ  زور  نابش  تفه 

غبصلا هوف 

برجم اقیلعت 

هضیب

حلاص ياذغ  تشرب  مین 

یلکلا مرو  یف   185 باب -

بطر یئافوز 

ابرش ادامض و  لگ  نغور  اب  وا  گرب 

اشن

وا لثم 

ناتک رزب 

ابرش

هناثملا عجو  یف   186 باب -

يزابخ

ندروخ قوقدم  یقوقدنج  اب 

درولا نهد 

ادامض ابرش و 

ولح زول 

هبرجت هب  اخورم  ابرش و  وا  نغور 

دروجال

ابرش
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جرتیش

اقیلعت

یمور لبنس 

ابرش

هربزک

ابرش

اقمحلا هتلقب 

الکا
190 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

هناثملا ةاصح  یف   187 باب -

ءاسنلا نبل 

ابرش لسع  اب 

خیطب

ابرش ارزب و 

مامح

هیصاخلاب ار  ةاصح  لمر و  دنکیم  رود  مهرد  ود  رکش  مهرد و  ود  وا  لکشپ 

لجف

ابرش وا  مخت  ابرش و  وا  خیب  ةراصع 

جو

هیصاخلاب ابرش 

يرهن ناطرس 

ابرش وا  یئابروش 
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برقع

ابرش ربکلا  رشق  اب  طاریق  کی  وا  رتسکاخ 

قرزا لقم 

ابرش

دوهی رجح 

مهرد فصن 

نویردنقولوقسا

ابرش مهرد  تلقلا  بح  مهرد  فصن 

زینوش

ابرش لسع  اب 

نیتنسفا

ابرش

لوبلا ۀقرح  یف   188 باب -

ارضخ هربزک 

ندیشون هتخپ  هبرف  غرم  یئابروش  رد 

سخ

الکا

ابدنه

ادامض ابرش و 

اقمحلا هلقب 

وا مخت  نینچمه  ابرش  وا  هراصع 

انوطقرزب
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لگ نغور  اب  ابرش  وا  باعل 

نآ راردا  ریطقت و  لوبلا و  لسلس  یف   189 باب -

نیدران

ابرش

خیطب

ابرش

نینمهب طسق 

ابرش ضباق  بارش  اب 

کسخ

لسع اب  هقحلم  کی  ندرک  لامعتسا  هتخوس  هتخپ و 

یمطخ لوب  رسع  یف   190 باب -

خیب

ابرش بارش  اب  وا  خوبطم 

رکش

ابرش هیقوا  کی  نمس  مهرد  شش 

دسب

ابرش هزوبرخ  مخت  رایخ و  مخت 

دوهی رجح 

حیحص هبرجت  رتاف  بآ  اب  مهرد  فصن 

ابرهک

مهرد ود 
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رم زول 

الکا

لدرخ

ندرک دامض  هناثم  رب  هتفوک  ریجنا  اب 

جنوباب

ندرک دامض  وا  خیبط 

قرزا لقم 

ابرش
191 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

قیاقش

ابرش وا  خیب  لصا 

دوسا لفلف 

ماعط رد  طولخم 

عرقلا رزب 

ابرش

ولح زول 

زین وا  نغور  ابرش و  الکا و 

دوهیلا رفق 

الکا

دابنرز

ابرش

هناثملا یف  هدومج  مدلا و  لوب  یف   191 باب -
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رابجنا

زین نآ  رشق  ابرش و  نآ  بر 

جنکاک

ندروخ وا  مخت 

رانلج

ادامض ابرش و 

بش

برجم هیصاخلاب  ابرش 

بیطلا رافظا 

ابرش مهرد  ود 

دعقملا مرو  یف   192 باب -

يریخ

هخیبط یف  اسولج 

صاصر

ادامض تسا  عفان  بارش  رد  هدرک  کح 

یگطصم

ار دراب  مرو  تسا  عفان 

هبلحلا نهد 

- ادامض

دعقملا حورق  یف   193 باب -

ربص

ادامض لسع  بارش و  اب 
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بادس

ادامض لسع  اب 

ضماح نامر 

ادامض ماوق  دوش  ظیلغ  ات  لسع  اب  لوسغم 

نالوخ

زین وا  نهد  ار و  حورق  تسا  عفان 

ریساوبلا یف   194 باب -

مرفسهاش

هیصاخلاب ءالط  وا  گرب  هراصع 

دیدحلا ثبخ 

ابرش تسا  هدش  هدرک  درس  دیدح  ورد  هک  بآ  ادامض و  موم  و 

رفصا جلیله 

اروخب وا  مخت  هتسخ  اروخب و  وا  مخت  ابرش و 

لیجران

وا نغور  نینچمه  ادامض و  قیتع 

رقبلا مس 

ادامض

ینمرا نیط 

ادامض

صاصر

قرحم

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 642 

http://www.ghaemiyeh.com


192 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
ادامض خلت  شمشم  نغور  اب 

تبش

ار يرهاظ  ریساوب  ادامض  قرحم 

فدص

ادامض هتفوک  بارش  اب 

جرتا

ار ریساوب  دنکیم  رود  وا  مخت  نهد  نینچمه  وا و  مخت  ندروخ 

ربص

ادامض

رم زول 

ادامض ءالط و 

قیتع بارش 

هیصاخلاب ادامض  ربص  لخ و  لسع و  اب 

ةوهشلا عامجلا و  یف   195 باب -

نویرذآ

درآ يوق  ظوعن  تشپ  رب  ادامض  قوقدم 

مطب

تسا هاب  يوقم  ندروخ  رکش  اب  طولخم 

لکالا زوج 

تسا عامج  نیعم  ادامض  مدق  لفسا  هتفوک  زول  قرو  وا و  گرب 

ریجرج
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ابرش وا  هلقب  مخت 

فرح

تسا عامج  توهش  يوقم 

مسمسلا نهد 

احرقرقاع

رتسدیبدنج

اخورم

نوسینا

تسا عامج  توهش  جیهم 

نیدران

ابرش وا  نهد 

رقبلا نبل 

ابرش خوبطم 

روثلا ةرارم 

اخوطل درآ  دیدش  ظاعنا  رکذ  رب 

لجعلا یصخ 

ندروخ بارش  اب 

رفصا خیطب 

تسا عامج  جیهم  دهش  اب  مهرد  ود  وا  مخت  بل 

قدنب

الکا

شافخ
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تسا عامج  يوقم  ندیلام  نیمدق  لفسا  وا  زغم 

احرقرقاع

تسا عامج  نیعم  ار  نییثنا  ار و  رکذ  ندرک  حسم  لسع  روثلا و  ةرارم 

تورزنا

تسا عامج  يوقم 

لمجلا ۀحفنا 

ابرش مهرد  عبر 

هتیر زوج 

مهرد زور  ره  زور  نابش  جنپ  ظوعن  يوقم 

يردوت

تسا هاب  نیعم  ندروخ  رکش  اب  مهرد  هد 

لجف

تسا هاب  نیعم  وا  نغور 

جو

تسا هاب  نیعم  ندیلام  بیضق  رب  هدیئاس  رابغ  لثم 

نایبور

هبح کی  کشم  الکا  زین  نیکمن  هزات 

جاعنلا نبل 

حیحص برجم  ار  هاب  تسا  يوقم  مهرد  لفنرق  شابک  مهرد  رکش  مهرد  دص 

يدنه طسق 

بارش اب 
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193 ص : نتم ، يدیرف ، بط 
تسا توهش  كرحم  لسع  و 

زوم

الکا

روقنقس

تسا هاب  نیعم 

امبرا قیاقش 

زین الکا 

ادیص کمس 

ار هاب  تسا  يوقم  ندروخ  ضیبا  بارش  اب  مهرد  فصن 

ؤلؤل

تسیناویح توق  نیعم  تسا و  بلق  يوقم  ابرش  مهرد  ود 

جارد

دوش هدروخ  ررکم  هک  یتقو  ار  عامج  دنکیم  هدایز  وا  تشوگ 

حاسمت

تسیوقم رکذ  رب  ندرک  ءالط  وا  هیپ 

تافحلس

ار عامج  توق  دنک  هدایز  ار  مدق  لفسا  ندرک  الط  قبنز  نهد  اب  وا  رتسکاخ 

فرح

حیحص هبرجت  ظوعن  رب  تسا  نیعم  تسا و  توهش  جیهم  جاعن  نبل  اب 

ینم تلق  یف   196 باب -

ثارک
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هیصاخلاب الکا  وا  مخت  وا و  هلقب 

ناجنروس

الکا

یمور لقاقش 

ابرش ابرم 

يرط کمس 

الکا نایرب 

بیلحلا رقبلا  نبل 

اضیا

مامحلا خرف 

ابرش لیبجنز  و 

ۀظلغملا ۀیودالا  یف   197 باب -

لرو هیپ 

اکلد

هرجنا

ءالط لسع  اب  طولخم  وا  قوحسم  مخت 

عامجلا دعب  نالسکلا  یف   198 باب -

اسریا

يرکش درو  نوجعم  اب  مهرد  ود 

کسملا ءاود 

زور هس  ات  ندروخ  زور  ره  لاقثم  ود  ولح 

یتوقای حرفم 
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هیصاخلاب لدتعم 

نییثنالا حورق  یف   199 باب -

ربص

ادامض

ینامی بش 

ادامض لگ  نغور  اب 

ءاسنلا نبل 

زین

ناسنا لوب 

نییثنالا مظع  یف  ادامض 

جادیفسا ینمرا  نیط 

ادامض

نویفا

ادامض زبس  زینشک  بآ  رد  لولحم 

سآ

ادامض یکطصم  و 
194 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

قتفلا یف   200 باب -

نیطارخ

تسا بیجع  لعف  ار  اعما  قتف  ندرک  دامض 

جو
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ادامض

القاب

بیجع لعف  ادامض  خرس  بیبز  مخت  اب  هتفوک  نواه  رد 

ماخ ربنع 

تسا برجم  ار  لافطا  ندناروخ  بیلح  نبل  رد  لولحم 

انوطقرزب

تسا قتف  عفاد  تارمب  ندرک  دامض  هتشاذگ  زور  بش و  بآ  اب  مهرد  جنپ 

ةردالا ۀلیقلا و  یف   201 باب -

انوطقرزب

تسا عفان  ار  اعما  هلیق  ندرک  دامض  بآ  رد  هتشاذگ  زور  بش و  کی  رابغ  لثم  قوقدم 

بلحط

ار نایبص  ندرک  دامض 

جزوریف

تسا عفان  ار  اعما  هلیق  ندرک  دامض 

محرلا عجو  یف   202 باب -

هبلح

نتسشن نآ  خیبط  رد  ندروخ و  نآ  هلقب 

نذال

الومح

ینیچراد

الومح ابرش و 

تبش
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زین وا  نهد  الومح و  ابرش و 

ولحلا زوللا 

حیحص هبرجت  هب  اتجزرف  هدرک  مرگ  هدرک  رت  ماداب  نغور  رد  هچراپ 

محرلا مرو  یف   203 باب -

هراشا

اسولج نآ  گرب  خیبط  رد  راغ 

يدنه لبنس 

زین نآ  هجزرف  نآ و  خیبط  رد  اسولج 

نوقیرافوه

اسولج

دابنرز

الومح

رملا زول 

الومح وا  نغور 

یمور لبنس 

اسولج

نارفعز

الومح

تبش

الومح نسوس  نغور  اب  نآ  رتسکاخ 

ربص
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ابرش الومح و 

هخیلس

ابرش مهرد  ود 

لیا

الومح وا  قاس  زغم 

محرلا قانتخا   204 باب -

لدرخ

امش

دوهی رفق 

الومح ابرش و 

جنیبکس

اقوشن دنت  هکرس  اب 

يدنه لبنس 

ابرش

ابرهک

الومح هدرک  نوجعم  تیز  اب  هدیئاس  رابغ  لثم  مهرد  ود 

رتسدیبدنج

ابرش دوخن  ردق  اروخب و  قناد  ود 

ریشواج

الومح
195 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

محرلا حورق  یف   205 باب -
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هراشا

الومح انح 

نیرسن

اخیرمت وا  نغور 

ربص

اتجزرف ار  حورق  تسیفاش 

بیلح نبل 

ۀنقح ابرش و 

رقبلا قاس  خم 

اتجزرف الومح و  هتخاس  مهرم  نارفعز  مهرد  عبر  موم و  مهرد  کی  تیز و  نادنچ  ود  و 

یمور لبنس 

الومح ابرش و 

جرحدم دنوارز 

الومح ابرش و 

نویروطنق

اتجرف

سرف نبل 

- الومح ابرش و 

ضیبا لفلف 

الومح ابرش و 

عورخ
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هبرجت هب  بش  مامت  ار  فان  ندرک  دامض  وا  هتفوک  خیب  ابرش و  لسعلا  ءام  اب  مهرد  ود 

هریرزلا بصق 

الومح ابرش و 

قوراف قایرت 

ابرش

جنورد

نتسشن وا  خیبط  رد 

لجف

اسولج ابرش و 

لیبجنز

الومح ابرش و 

رم

الومح ابرش و 

هتیر

ابرش الومح و 

فرح

امکح هبرجت  هب  الومح  ابرش و  وا  هراصع 

هنهک بارش 

و

رتسدیبدنج

- الومح

محرلا نم  ۀلیاسلا  ۀبوطرلا  یف   206 باب -
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محرلا نم  ۀلیاسلا  ۀبوطرلا  یف   206 باب -

يدنه لبنس 

الومح ابرش و 

نوتیز

اتجزرف وا  گرب  هراصع 

لیا نرق 

ابرش رانلج  الومح  ابرش و  قرحم 

صفع

زین اروخب  الومح و  هدرک  درس  بارش  رد  قرحم 

رانلج

ار محر  نالیس  تسا  عفان 

رتسدیبدنج

الومح

تبش

الومح ار  تبوطر  تسا  عطاق 

لظنح

- الومح ابرش و  وا  محش 

محرلا ۀبالص  یف   207 باب -

هراشا

ار محر  تبالص  دنکیم  مرن  نسوس  نغور  اب  اتجزرف و  اسیرا  نغور  نارفعز 

يزابخ

ابرش اسولج و  وا  خیبط  رد 
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هریرزلا بصق 

- وا خیبط  رد  نتسشن 
196 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

محرلل ۀقیضملا  ۀیودالا  یف   208 باب -

زبس صفع 

رکب دنکیم  دیع  تیربک  اب  دنهد  راخب  دننک و  لومح  هدرک  کشخ  هدرک  رت  ناتک  هقرخ  هتخادنا  بآ  رد  زور  نابش  هس  هدیئاس  رابغ  لثم 
[20] زین نتسشن  وا  خیبط  رد  ار و 

ص196 نتم ؛  يدیرف ؛  بط 

دعس

زین الومح  ۀسب  ناتک  هقرخ  رد  طولب  تفج  و 

نیوخالا مد 

زین الومح 

روثلا ةرارم 

زین الومح  هدرک  رت  هچراپ 

ضماحلا نامر  محش 

حیحص هبرجت  هب  زین  هدرک  کشخ  هدرک  رت  ناتک  هقرخ  هدیئاس  رابغ  لثم 

ناجنداب

- دنک هرکاب  ار  نز  نتسشن  وا  خیبط  رد  هدرک  کشخ  باتفآ  شیپ  هدرک  هراپ 

سرفلا نبل 

زین ندروخ  هتشان  الومح و  هدرک  رت  هچراپ 

لبحلا یلع  ۀنیعملا  ۀیودالا  یف   209 باب -

ناسلب
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رهط دعب  اروخب 

ناسلبلا نبل 

ار همیقع  دنکیم  هلماح  رهط  دعب  الومح 

يزابلا قرز 

زین ابرش  رهطلا و  دعب  الومح 

بلک

اعیرس دوشیم  هلماح  دنک  لومح  ار  كاخ  لوب و  رقاع  نز  نیمز  رب  دنکیم  لوب  هکیتقو 

مدلا رجح 

ابرجم اعیرس  دوشیم  هلماح  رقاع  نز  الومح  هدیئاس  نارتخد  ریش  اب 

جاع

زین الومح  ابرش و  رهط  دعب  وا  هدارب 

بلعثلا لبز 

لگ نغور  اب 

رم

نز دوشیم  هلماح  رهط  دعب  عامج  تقو  دلامب  ار  رکذ 

لبحلا نم  ۀعناملا  ۀیودا  یف   210 باب -

عانعن

عامج لبق  دنک  لومح 

راجنز

لاقثم کی  تبرش  رهط  دعب  ابرش 

دیدحلا ثبخ 

ندروخ زور  نابش  لهچ  القاب 
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ندروخ زور  نابش  لهچ  القاب 
197 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

دوشیمن هلماح 

تیتلح

ندروخ ةاون  ردق  هام  رس  ره 

لفوف

الومح عامج  دعب 

بنرا بلق 

اقیلعت

بئذلا مد 

دوشیمن هلماح  زگره  ابرش 

هلئاس هعیم 

حیحص هبرجت  هب  ادبا  دوشیمن  هلماح  ندیشون  رهط  دعب 

شبکلا لوب 

زین وا  برش 

نینجلا طوقس  نم  ۀعناملا  ۀیودالا  یف   211 باب -

ابرهک

اقیلعت هلماحلا  یلع 

برقع

هلماحلا یلع  اقیلعت 

ناجرم

اقیلعت

رحبلا دبز 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 657 

http://www.ghaemiyeh.com


برجم هیصاخلاب  اقیلعت 

هدالولل ۀلّهسملا  یف   212 باب -

رتعص

ندرک شون  زور  بش و 

سیطانقملا رجح 

ار نز  نتشاد  هاگن  پچ  تسد  رد 

ارضخ هربزک 

تسا تدالو  لهسم  ار  نز  ندرک  قیلعت  مامت 

رحبلا دبز 

اقیلعت

رقبلا لبز 

اروخب

درمز

ار نز  نتخیوآ  نار  رب 

نادیزوب

الومح ابرش و 

یبرع غمص 

- زین

ناسنالا رعش 

زین ندیلام  خوفای  رب  بارش  اب  وا  رتسکاخ 

قوراف قایرت 
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ندروخ هبح  کی  بالگ  اب 

دجربز

نار رب  اقیلعت 

يدنه جذاس 

اروخب ابرش و 

لظنح

الومح واگ  هرهز  اب  طاریق  هس  وا  محش 

منغلا رعب 

اروخب

لفط تسد 

تعرسب دنکیم  دلوت  نتشادهاگن  مدق  تحت  راوخریش  ریغص 

تیملا نینجلا  جارخا  یف   213 باب -

عیشمارطکشم

الومح ابرش و 

نویرزام

الومح اروخب و 

رتسدیبدنج

الومح ابرش و 

رم ینیچراد و 

الومح ابرش و 

روثلا ةرارم 

الومح دهش  اب 
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الومح دهش  اب 
198 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ةدرابلا لصافملا  عاجوا  یف   214 باب -

عورخ

ندروخ زول  اب  طولخم  لدرخ  ابرش  لسعلا  ءام  اب  وا  نغور  زا  مهرد  ود 

دوهی لقم 

ندرک دامض  ندروخ و  مهرد  ود 

نادیزوب

ادامض ابرش و 

ربص

ادامض ابرش و 

نوراسا

ابرش

نیدادحلا دامر 

ادامض هضیب  يدرز  اب 

رقبلا لوب 

ابرش ادامض و 

رم حلم و 

ادامض لسع  مدنگ و  درآ  و 

راحلا سرقنلا  یف   215 باب -

ملاعلا یح 

برجم ادامض  وا  هراصع 

هزور لهچ  یبص  رعش 
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تسا سرقن  عفاد  هیصاخلاب  ندرک  قیلعت  هشام  هس  ات 

بلحط

زین لخ  اب  ادامض  قیوس  و 

دیفس لدنص  بلعثلا و  بنع 

ادامض هشفنب  نهد  اب 

ضیبا لدنص 

زین ادامض  اقمحلا  ۀلقب  هراصع  اب 

سدع

زین ادامض  خوبطم 

انوطقرزب

ادامض لگ  نغور  هکرس و  و 

ابدنه

زین هربزک  هراصع  زین و  وا  هراصع 

عرق

ادامض وا  هراصع 

سیطانقملا رجح 

اقیلعت

درابلا سرقنلا  یف   216 باب -

مجلش

ادامض الوطن و  وا  خیبط 

نیتلا نبل 
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ادامض وج  درآ  اب 

هنادوهام

ندیشون لسعلا  ءام  اب  مهرد  فصن 

ماعطلا حلم 

ادامض هکرس  اب 

ناجنروس

ادامض ابرش و 

لفلفراد

ابرش لسع  اب 

لیبجنز

زین ماعط  رد  طولخم  ابرش و 

هعوقنم صمح 

ندروخ زور  بش و  هداهن  لسع  بآ  رد  زور  نابش  کی 

بنرالا محل 

ادامض ابرش و  وا  یئابرش 

جو

ادامض ابرش و 

رونت فذخ 

ادامض

لیوط دنوارز 

ادامض ابرش و 

عورخ
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ادامض وا  خوبطم  گرب 

لدرخ

ادامض

هجاجد

ءالط وا  نوخ  هضیب و 

ناسنا لوب 

ءالط هداد  شوج 

رتسدیبدنج

ار سرقن  دنکیم  رود  هیصاخلاب  نتشادهاگن  مدق  ریز  وا  زا  هراپ 

راجنز

ادامض هکرس  اب 
199 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

اسنلا قرع  یف   217 باب -

قیقد نویروطنق 

ندرک هنقح  وا  خیبطب 

هلیاس هعیم 

ادامض ابرش و 

اسریا

هیصاخلاب ندرک  هنقح 

زعاملا رعب 

ندرک لومح 
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غبصلا هوف 

ندیشون

موث

زین ۀنقح  ادامض و  هیصاخلاب و  الکا 

داشر

ابرش

نوقیراغ

ابرش مهرد  ود 

سوطیفامک

ندروخ زور  نابش  لهچ  بارش  اب 

طسق

ندرک قعل  لسع  اب 

ناسلبلا دوع 

ادامض ابرش و 

ربک

ندروخ لسع  هکرس و  اب 

رامحلا ءاثق 

وا خیبط  ندرک  هنقح 

قوراف قایرت 

ادامض همات  هیقنت  دعب 

درآب نادجنا 

اسریا
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ادامض موم  و 

احرقرقاع

ابرش

جرطیش

ار ءاسنلا  قرع  دنکیم  رود  دوش  قرع  ات  نتفرگ  مامح  ندیلام و  زور  نابش  ءاسنلا  قرع  رب  هیپ  اب  طولخم 

یماش ثارک 

ادامض ندروخ و  وا  خیب 

لینلا بح 

ندرک دامض  هدرک  نوجعم  ربص  جنایزار و  اب 

هاوخنان

ۀنقح ابرش و 

شدنک

ادامض

ناجنلوق

ادامض ابرش و 

نیمسای

ادامض وا  هفوگش  ادامض و  ابرش و 

شافخ

زین ندیلام  هتفرگ  نغور  هدرک  فاص  دوش  ارهم  ات  بآ  تیز و  اب  خوبطم 

كرولا عجو  یف   218 باب -

خانافسا
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ابرش وا  خیبط 

انس

ندروخ هداد  شوج  تیز  رد 

موث

الکا

غبصلا هوف 

ندروخ لسعلا  ءامب 

لخ

ندروخ لسع  و 

سوطیفامک

زین لسع  اب  وا  خیبط 

نارفعز

ابرش

نوراسا

بارش اب  لاقثم  کی  ابرش 

رتعص

ادامض

نسار

اضیا

سبای نیت 

زین الکا  تموادم 

تورزنا
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زوج نغور  اب  ندروخ  مهرد  ود 

دابنرز

ادامض ابرش و 

نسار جرطیش و 

ادامض

لظنح

ابرش ادامض و 

يدنه لبنس 

ابرش

روثلا ناسل 

ابرش
200 ص : نتم ، يدیرف ، بط 

ریشواج

ابرش جلیله  ادامض  ابرش و 

ریعشلا ءام 

ابرش

هدومحم

ادامض هکرس  وج و  درآ  اب 

لجف

ابرش وا  مخت  نهد 

دنوار
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ابرش

رم

ابرش

فدص

ندرک دامض  وا  رتسکاخ  هیصاخلاب 

ناجنروس

ادامض ابرش و 

دوهیلا رفق 

. ادامض ابرش و 
باتکلا تمت 

هّللا دمحب 
هقیفوت نسح  و 

1 ص : همتاخ ، يدیرف ، بط 

يدیرف بط  ظافلا  حیرشت 

( فلا )

: رابآ

دنیوگ ار  برس 

: رافلا ناذآ 

شوجنزرم

: دازآ

دنیوگ قاط  یسرافب  تسیتخرد 

: يربلا سآ 
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مرفسا دروم 

: سورع نبا 

الوین

: ناتا

هدام رخ 

: لثا

تسا افرط  زا  یعون 

: دمثا

دنیوگ ار  لحک 

: بنرا

شوگرخ

: خانافسا

دنیوگ ار  کلاپ 

: جادیفسا

بآدیفس

: صاصرلا جادیفسا 

یعلق هدیفس 

: جابدیفسا

دنیوگ ار  ابروش 

: نویردنقولوقسا
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تسا لیقسا  زا  یمسق  یئارحص و  تسیتابن 

: رضخا نانشا 

تسا یهایگ  مان 

: كرمطصا

تسا هکیم  كارطصا  ای  كارطصا  ابلاغ  هلئاس - هعیم 

: نوخیمطصا

هدراب طالخا  هیقنت  يارب  تسا  بکرم  ياود 

: یناهفصا

تسیلا همرس 
دنیوگ یتهرم  يدنه  هب  واگ و  هنوباب  ناوحقا :

: ربغا

بکرم ياود  تسا  ربغا  لحک  نآ  و 

: هیلا

دنیوگ هبند  يدنهب 

: سیرابربنا

کشرز

: هرجنا

دنیوگ نگنتا  يدنهب 

: کشمجنا

؟) دراب رس  درد  )
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: رابدنا

دنیوگ ار  نیا  ردنا 

: بنرالا ۀحفنا 

شوگرخ هیام  رینپ 

: ایدرقنا

ردالب

: زوا

یباغرم

: سباعایا

رافلا ناذآ 
2 ص : همتاخ ، يدیرف ، بط 

(ب)

: جورداب

یسلت یلگنج  يدنهب  یهوک  ناحیر  زا  یعون 

: سوطیرداتب

تسا فورعم  دوراب :  ؟

: نوقیلساب

تسا بکرم  ياود 
دنمان هرج  يدنهب  قشاب :

: میرمروخب

تسا میرم  هرجش 
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: يدرب

دیوریم بآ  رد  هک  تسیتابن  تسا  اشینطرا  وا  خیب 

: نوذرب

وبای پسا 

: یقیناطرب

تسا یلاورس  فورعم  مسا 

: فونرب

کناباش

: مرصح دورب 

تسا بکرم  ياود 

: هصیصقلا رذب 

يردوت

: فطقلا رذب 

دنمان جیب  یک  کلاپ  يدنهب  دنیوگ  ار  یملس  مخت 

: زورفا ناتسب 

دنیوگ و يراهد  اتج  ار  نآ  ریبک  ینکوک و  ار  نآ  ریغص  عون  يدنهب  دنیوگ  فسوی  لگ - سورخ و  جات  یسرافب  دنیوگ  زین  یناتـسب  قبح 
تسا یطبن  قبح  هک  تسا  محامح  ریغ  نآ 

: رسب

تسا امرخ  ةروغ 

: هشپ
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تسا راد  رد  نآ  دنیوگ و  قبلا  ةرجش  هک  تسا  هشپ  تخرد  نآ  و 

: سیسقب سقب و 

دنیوگ ار  داشمش 

: هینامی هلقب 

دنیوگ یئالوچ  يدنهب 

: سوبلب

دنیوگ زایپ  هخلت  هکلت و  زایپ  یسرافب  دنیوگ و  زین  ریزلا  لصب  بئذلا و  لصب 

: شفهنب

: شوپ

تسا انح  گرب  هیبش  وا  گرب  هک  یتابن  هایگ  گرب و  زا  تسا  یصرخ  تسا  يدنبرد  شوپ  نآ  و 

: راهب

تسا امرخ  رن  مسق 

: ریغص راهب 

دنمان زین  لمجلا  نیع  تسا و  ناوحقا  ریغص  عون 

: جمارهب

دنیوگ ار  کشمدیب  لگ 

(ت)

: سورخ جات 

زورفا ناتسب 

: سمرت
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دشاب يرب  یناتسب و  دنیوگ  يرصم  یئالقاب  یسرافب 

: ناجنرت

تسا هیوبجنرداب  زا  یعون 

: قلعت

تسیروناج مان 

: ساحنلا لابوت 

دوشیم ادج  ندیبوک  نیح  سم  زا  هک  تسیئاههزیر 

: اثیت

: سیت

رن زب 

: لیت

هایگ دیب 

: سوطیردابت

هراشا

تسا فشرح  تخرد  غمص  نآ  تسا و  يرکنک  فورعم  مسا  یقلا : بارت   ؟
3 ص : همتاخ ، يدیرف ، بط 

(ج)

: رهنلا راج 

دیور بآ  رد  هک  تسیتابن  نآ  تسا و  ءاملا  قلس 

: يراج

( هدرک طلغ  ار  رهنلا  راج  ابلاغ  ( ؟
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: سرواج

ارجاب

: نیسبج

دنمان جک  گنس  ار  نآ  هک  تسیگنس 

: نبج

رینپ

: نیسبج

تسا صج 

: نادرج

تسا راف 

: عزج

مشچب هیبش  دوشیم  هتفای  قیقع  ندعم  رد  تسیگنس 

: هدعج

دنناوخ دیب  ربنع  یسرافب  تسا  ریبک  نآ  یناتسب و  رگید  تسا و  ریغص  هدعج  نآ  یلبج و  یکی  تسا  عون  ود 

: ینقلا ةدعج 

تسا دارم  نآ  هبق  ناشوایسرپ 

: دلج

: لخنلا رامج 

دشابیم علط  عضوم  لخن و  تخرد  رس  رد  هک  گنر  هیس  دیفس  تسیزیچ 

: اروج
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: عقرلا زوج 

تسیتخرد مسق  زا  هک  ینامی  عقر 

: یمور زوج 

باب 13؟

: یلیج

باب 33؟

(ح)

: اشاح

دشاب هندوپ  زا  عون  دنیوگ  ار  ریمحلا  رتعص 

: یبلاح

تسا هایگ  مسق  زا  بکاوکلا  هیبش  ینعمب  سوقیطارطا 

: یلکلا بح 

تسا چنوک  فورعم  مسا 
4 ص : همتاخ ، يدیرف ، بط 

: نتنملا بح 

تسا جرایا  بح  نآ  زا  دارم  ای  هتشون  طلغ  ار  لینلا  بح  ابلاغ   ؟

: اقوقلا بح 

هدرک طلغ  ار  یقوقدنح 

: اقابح

دنیوگ ار  یقوقدنح 
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: قبح

هنیدوپ ینعی  تسا  جندوف 

: وزاجبلا رجح 

: رقبلا رجح 

دنیوگ نهور  واگ  يدنه  رد 

: قداجب رجح 

: حرجلا رجح 

: هیحلا رجح 

هرهمرام

: قیتعلا رجح 

ناسگنس

: سیطاغاغ رجح 

گنر هایس  نیگنس  تسیگنس 

: اهملا رجح 

رولب

: فوی رجح 

دنیوگ ار  دوراب  هک  تسا  سویسا  رجح  ابلاغ 

: سویسا رجح 

دوراب

: يداحلا رجح 
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يدیدحلا رجح  تسا  طلغ 

: يدیدحلا رجح 

دنیوگ زین  يدیدح  لدنص  تسا و  ناهامخ  نآ  و 

: رامخلا رجح 

يدیدحلا رجح  هدام  سنج 

: جنسلا رجح 

جبسلا رجح 

: تمللا رجم 

: اقنم رجح 

: سب رجح 

: میرم رجح 

تسا میرم  هرجش 

: بطشم رجح 

: قفشم رجح 

دزیخ برغم  دالب  زا  گنر  درز  تسیگنس 

: لجح

روکچ کبک -

: فرح

كزیتهرت مخت  دراب ) رس  درد  )

: لمرح
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دوشیم ادیپ  بآ  رد  هک  تسیتابن  زا  عون  دنپسا  دراب ) رس  درد  )

: فشرح

دنیوگ رکنک  یسرافب  وهاک  لثم  تسیتخرد 

: هشیشح

تسا بنق 

: رقبلا ةاصح 

رقبلا رجح 

: مرصح

تسا ماخ  روگنا  نآ  دنیوگ و  هروغ  یسرافب 
5 ص : همتاخ ، يدیرف ، بط 

: ریغصلا نوزلح 

دنمان هکنس  يدنهب  دروخ  هرهم  دیفس 

: امامح

[21] دوشیم ادیپ  بآ  رد  هک  تسیتابن  زا  یعون 

ص5 همتاخ ؛  يدیرف ؛  بط 

: محامح

دنیوگ يراه  داتج  يدنهب  زورفا و  ناتسب  یسرافب  تسا  هملک  فورعم  مسا  دنیوگ  ار  قبح 

: محمح

ریشکاخ ینعی  تسا  هبخ  تابن 

: یئاوس ضامح 
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دنیوگ زین  ار  رقبلا  ضامح  یئام  ضامح 

: یئام ضامح 

تسا ینساک  لثم  نآ  قرو  دیوریم و  بآ  رد 

: ضامح

دنیوگ رقبلا  ضامح  ار  يرب  يرهن و  ضامح  ار  یناتسب  دشاب  يرب  یناتسب و  گاساک - اکوچ 

: لحنلا رامح 

دنیوگ لخن  رینپ  ار  نآ  هک  تسا  لخنلا  رامج  ابلاغ 

: تمح

( عرص ب   ) تسیرجح

: یقوقدنح

دنیوگ زین  اقابح  دنیوگ  ارپهکسب  يدنهب 

: یسینح

: وقوح

: ملاعلا یح 

دنیوگ ار  راهب  هشیمه 

(خ)

: قرتخ

تسا سینخ  ابلاغ  نیتخ  یمور  نیتنسفا 

: کیدلا ءرخ 

تسا سورخ  نیگرس 
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: رونسلا ءرخ 

هبرگ نیگرس 

: رقبلا ةزرخ 

هیحلا رجح  هرهمرام -

: بونرخ

تسیتخرد مان 

: عورخ

دنری

: فورخ

؟) عرص باب 12  )

: سخ

وهاک

: فاطخ

لیبابا

: هتیطخ

؟) دراب رس  درد  باب  )

: فالخ

هداس دیب 

: دلخ

ردنوچهچ
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: ناهامخ

دنیوگ رامخلا  رجح  ار  هدام  سنج  دشاب  هدام  رن و  گنر  هایس  تسیرجح 

: سوردنخ

تسا راوج  فورعم  مسا  تسا  هکم  هرذ  یسرافب  هیمور  هطنح 

: اسفنخ

تسا هلوربگ  فورعم  مسا 
6 ص : همتاخ ، يدیرف ، بط 

: یثنخ

سارشاب هیبش  تسیهایگ  نآ  و 

: سینخ

تسا هندوپ  مسق  زا  نآ  قلعلا و  هشیشح 

: خوخ

ولاتفش

: لخنلا صوخ 

لخن تخرد  گرب 

: نالوخ

توسر

: رغصا يریخ 

تسا وبش  مسق 

(د)
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: نویلخاد

تسا بکرم  ياود 

: قبد

ناتسپس

: نخد

دنئوگ ینگنک  يدنهب 

: جنورد

تسا روهشم 

: یلفد

دنیوگ رینک  يدنهب  هرهزرخ و  یسرافب 

: ردنک قاقد 

ردنک ياهزیر 

: بلد

دنیوگ ار  رانچ 

: نیفلد

. دنناوخ زین  رحبلا  ریزنخ  ار  نآ  گنر و  هایس  تسا  گرزب  یهام 

: دارجلا دود 

دشهن مولعم  شتیهام  تسا  نادرو  تانب 

: وقود

تسا رزج  مخت 
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: جنهد

گنرف ناهد  فورعم  مسا  تسا  زبس  یگنس 

: رجالا نهد 

دنیوگ زین  كرابملا  نهد  رگا و  نهد 

(ر)

: کمار

تسا بکرم  ياود 

: همامحلا لجر 

تسا توج  نتر  فورعم  مسا  دنیوگ و  زین  اسلخلا  وبا  تسا و  راجنش 

: هلجر

ءاقمحلا ۀلقب 

: همخر

دنیوگ ار  راوخرادرم 

: هبطر

دنناوخ تسپسا  یسرافب  تسا  هصفصف 

: داعر

تسیئایرد ناویح 

: مامحلا یعر 

دراد تسود  ار  يو  رتوبک  دنیوگ  رهرا  يدنهب 

: سرفلا بکر 
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؟
7 ص : همتاخ ، يدیرف ، بط 

: جتفسور

تسا قرحم  سم  نآ  دنیوگ و  ار  خسار  گنس 

: يور

- تسا ساحنلا  ةرهز  ینعی  يور  هرارم  تسا  نوقیلاط 

: سابیر

- تسا ضامح  لثم  نآ  تیصاخ  تسا  فورعم 

(ز)

: دابز

دنریگ يروناج  هفان  نایم  زا  تسا  بیط  زا  یعون 

: رورعز

. دناوخ نویله  سونیلاج  يرب و  حاقف 

: حلملا ةرهز 

دیوریم بآ  يور  رب  رصم  رد  هک  تسیتابن 

: کشخ يافوز 

تسیهایگ

: بطر يافوز 

دیآیمرب نمرا  دالب  رد  نادنفسوگ  نار  جنک  ریز  رد  هک  تسیکرچ  نآ  و 

: ارفوز
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تسا يریخ  مخت  ای  يرب  يریخ  ینعی  تسا  يرب  یمازخ  زا  یمسق 

(س)

: جاس

نوگاس

: سویلاساس

تسا یمور  نادجنا  خیش  لوقب  تسا و  یمور  مشاک 

: جبس

تسا جبسلا  رجح 

: طوبس

تسا طوبش  حیحص  تس  طلغ 

: جریوبس

: اینرجس

: ردس

دنیوگ ریب  يدنهب 

: سخرس

دنیوگ جارهکنپ  هلاگنب  هب  وراد و  لیک  هروسب و  يدنهب  دشابیم  هدام  رن و  گنر  هایس  تسیخیب 

: قمرس

دنیوگ اوهتب  یضعب  دنیوگ  کلاپ  يدنهب 

: رشعلا رکس 

دنزاس هکآ  تخرد  زا  هک  يرکش 
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: تلس

تسا وج  مسق  زا 

: تافحلس

اوهچک

: قلس

تسا ردنقچ  زا  یعون 

: ملس

تسا ریب  ینعی  قبن 

: هملس

دنیوگ زین  ظرق  دنیوگ و  هیرصم  هکوش  ار  نآ  هک  هیطبق  هکوش 

: يولس

ربتب
8 ص : همتاخ ، يدیرف ، بط 

: ینامس

ریتب

: مسمس

دجنک یسرافب 

: ضارضر کمس 

تسیهام نیرتهب 

: قیتعلا نمس 
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هنهک درز  نغور 

: دیمس

یتور یک  يدیم  دیفس 

: جدابنس

تسا فورعم  مسا  دنرک  دنیوگ  ار  نسملا  رجح 

: کسوبنس

. دنیوگ يروپ  يدنهب  هسوبنس  قسوبنس و 

: سوردنس

ابرهک هب  هیبش  تسیزیچ  نآ  دنیوگ و  سوردنچ  يدنهب 

: جنس

تسا هنجهس  حیحص  تس  طلغ 

: راجنس

يرب يوهاک 

: فوی گنس 

فوی رجح 

: هنجهس

تسا يدنه  تغل  نآ  فورعم و  تسیتخرد 

: جنامهس

زورفا ناتسب 

: سویلاسیس
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تسا یمور  مشاک  نآ  تسسویلاساس و 

: نویلاسیس

تسا سویلاسیس  ابلاغ  باب 13 ) ( ؟

(ش)

: کناباش

بالکلا جسفنب 

: مرفسهاش

یسلت

: طوبش

تسیهام زا  یعون 

: قبلا ةرجش 

دنناوخ هشپ  فرص  ای  دنیوگ  ار  هشپ  تخرد 

: قبنلا ةرجش 

رانک تخرد 

: میرم ةرجش 

تسا میرم  روخب  نآ  و 

: زوالا محش 

یباغرم هیپ 

: دنواقلا محش 

تسا هتسب  هیپ  دننام  تسین  مولعم  شلصا  ینعی  تسا  هلوهجم  هیودا  زا 
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: زینافش

ةادح زا  رتگرزب  تسیرئاط  هک  تسا  هنافش  ای  دنیوگ  هلگب  يدنهب  هک  تسا  نینفش  حیحص 

: هنافش

ةادح زا  رتگرزب  تسیرئاط 

: ننیفش

هلگب

: مامش

تسکچوک خیطب  زا  یعون 

: سمش

تسا حیحص  شمشم  طلغ 
9 ص : همتاخ ، يدیرف ، بط 

: تیلبنش دیلبنش و 

- تسا هبلح  زا  یعون 

: هیرصم هکوش 

. دنیوگ رکیک  يدنهب  تسظرق  تخرد 

: زینوش

دنیوگ ار  ادوسلا  ۀبح 

: جنادهش

بنقلا رزب 

: رابآلا فایش 
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مشچ يارب  بکرم  ياود 

: جزیو فایش 

تسا بکرم  یئاود 

: نایش

یهکوداریه يدنهب  ناشوایس  نوخ  یسرافب  دنیوگ  ار  نیوخالا  مد 

: حیش

تسا ینمرا  نآ  نیرتهب  هنمرد و 

: یلبج حیش 

تسیهوک هنمرد 

: جریش

- دنیوگ ار  دجنک  نغور  مسمس و  نهد  لخلا و  نهد 

: ملیش

هناوید مدنگ  یسرافب  دنمان  زین  ناوز  ار  نآ 

: نوئش

تسا نایش 

(ص)

: دیدحلا ءادص 

دیدح راجنز 

: رفرفلا فدص 

تسفدص زا  یعون 
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: رصرص

دنک زاوآ  بشب  هک  خلم  دننام  کچوک  تسیناویح 

: فاصفص

تسا هداس  دیب  ینعی  فالخ 

: رقص

دنک دیص  ار  کشجنک  هک  تسیغرم 

: طالبلا غمص 

دنزاسیم گنس  ماخر و  زا  هک  تسیزیچ 

: بادسلا غمص 

دنیوگ ار  ایسفاث 

: قیتعلا غمص 

تسصلاخ کسم  زا  یعطق  دنیوگ  شوجنزرم و  دننام  قرفتم  تسیهایگ  قیتع 

: ضارضر کمص 

ضارضر کمس  حیحص  تس - طلغ 

: يرصاق لدنص 

تسدیفس لدنص  نآ  دیابیم و  يرصاقم  لدنص 

(ض)

: عبض

وجب

: ورض
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نابول تخرد 

: بیض

. دنیوگ ایریهب  يدنهب  تسا  بیذ  حیحص  تسا  طلغ 
10 ص : همتاخ ، يدیرف ، بط 

(ط)

: رفسیلاط

دوشیم هتفای  دنه  دالب  رد  هک  تسیتخرد  تسوپ 

: نوقیلاط

سم

: دزربط

تابن یسرافب  دوقعم  رکش 

: ثیثارط

تسیتابن نآ  ضرالا و  بز 

: قوقشخرط

دنیوگ ار  يرب  يابدنه  ینعی  ینساک  یلگنج 

: افرط

تسیگرب نآ  تسا و  واهج  فورعم  مسا 

: لافط

تسرصم لین  زا  نآ  نیرتهب  تسا و  سبای  نیط 

: حلط
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دنمان هلیک  يدنهب  تسا  زوم 

: علط

امرخ راهب 

: قلط

دنیوگ زین  سورعلا  قزع  دنیوگ و  ار  كربا 

: سنیلط سیلط و 

کچوک فدص 

: جوهیط

کبک زا  رتکچوک  یهوک  تسیغرم 

(ظ)

: نایظ

رت نیمسای 

: ورظ

تسا نابول 

(ع)

: سیطاعاع

تسا سیطاغاغ  حیحص 

: نارثیبع

اورم هنواد 

: ژیبع
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حیحص نارثیبع  تسا  طلغ 

: رهبع

سجرن

: بذع

دشن مولعم  شحیرشت  تسیتخرد و  مان 

: رفص قورع 

يدله

: اشینطرع

دنمان کبوچ  یسرافب  تسوب  رذآ 

: زیزع

دیابیم يزیزع  لحک 

: رشع

كآ تخرد  گرب 

: یعارلا یصع 

گاسلال فورعم  مسا  دنیوگ  ارگیجار  يدنهب  تسا  طابطب  نآ  و 

: صفع

وزام

: قعقع

تسا هتخاف  نآ  دنیوگ و  ار  لصلص 

: تیزلا رکع 
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تیز يدرد 
11 ص : همتاخ ، يدیرف ، بط 

: مطبلا کلع 

نب تخرد  غمص 

: قیلع

دنمان زین  لگ  هس  توت و  درو و  یسرافب  بالگ  تخردب  هباشم  تسیتخرد 

: لصنع

- دنیوگ هردنک  هدناک و  يدنهب  یتشد و  زایپ  یسراف  هب 

: كارالا دوع 

يرکل یکولیپ 

: حرقلا دوع 

ار جو  یضعب  دنیوگ و  ار  احرقرقاع  یضعب 

: جسوع

تسیتخرد مان 

: لجحلا نیع 

ریغص راهب 

: بنرکلا نیع 

(غ)

: راغ

دنیوگ ناتشهب  یسرافب  گرزب  تسیتخرد 
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: سیطاغاغ

اغاغ يداوب  موسوم  گنر  هایس  نیگنس  تسیگنس  نآ  دنیوگ و  زین  سوطیغاحلا  رجح 

: هیلاغ

دنیوگ نتبا  يدنهب  همیدق  هبکرم  هیودا  زا  تسا  فورعم 

: یحرلا رابغ 

دنمان ایسآ  درگ  یسرافب 

: هریبغ

تسیتخرد رمث  دنیوگ  دجنس  یسرافب 

: برغ

تسا فالخ  سنج  زا  گرزب  رایسب  تسیتخرد 

: يرغ

شیرس

: کمسلا يرغ 

یهام مشیرس 

(ف)

: ارشاف

. دنیوگ زین  اضیبلا  ۀمرک  ار  نآ  روگنا و  كاتب  هیبش  تسیتابن 

: ایناواف

بیلص دوع 

: نویسارف
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دنمان یهوک  ياندنگ  یسرافب  رسناتفا  همقلع -

: غاشف

دوش هدیچیپ  روگنا  خاش  رب  هک  تسیتابن 

: هصفصف

دنناوخ تسپسا  یسرافب 

: رطف

دنیوگ رتهچنیهپ  يدنهب 

: نویلاسارطف

یهوک سفرک  مخت 

: حاقف

رهز رون و  هچنغ و 

: ءاملا لفلف 

دنیوگ زین  بالک  لیبجنز  دیور و  اهبآ  رد  هک  تسیتابن 
12 ص : همتاخ ، يدیرف ، بط 

: هجنلف

لدرخ دننام  خرس  تسیمخت 

: سومولف

دنیوگ ار  رایخ 

: نتانولف

ایناواف
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: اینولف

تسا بکرم  نوجعم  مسا 

: سروف

نوقیرافوه زا  مراهچ  مسق 

(ق)

: بئذلا لتاق 

یکرک ینعی  دوسا  قبرخ 

: رامحلا ءاثق 

هزرایخ

: ایصارق

ولاب ولآ  ینعی  كولملا  بح 

: حرق

: طرق

دنمان نیسر  ار  نآ  رمث  ورادبش و  یسرافب 

: عرق

نیریش يودک 

: انامورق

- لهپئاک يدنهب  هرخوت و  مخت 

: سوسق

گرزب بالبل 
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: ساحنلا روشق 

تسا وا  ياهزیر  ینعی  ساحنلا  شیشق  ینعمب  ابلاغ 

: یسرافلا بصق 

تسا ین  دناهتفگ  تسا و  بصق  زا  یمسق 

: هصیصق

يردوت

: نارطق

دنریگ رعرع  تخرد  زا  هک  تسینغور 

: فطق

کلپ

عرعق

؟) باتفآ یئمرگ  زا  عادص  باب  )

: دوهیلا رفق 

- یئایموم مسق  زا  تسا  فورعم 

: سیدقلق

دشاب تاجاز  نیرتيوقا  تسجاز و  زا  یعون 

: راطقلق

دنناوخ نادند  رتش  جاز  یسرافب  تسجاز  زا  یعون 

: تنقلق

تسا رغصا  جاز  دنقلق 
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: یلق

دنیوگ زین  رفصع  بش  دنیوگ و  ار  یجس 

: انق

دزراب هنق -

: ربانق

تسا هربنق  عمج 

: هربنق

كواکچ لودنچ 

: طیبنق

یهبوگ
13 ص : همتاخ ، يدیرف ، بط 

: لیبنق

؟) هعدصم هیودا   ) ردنق تسا  هلیمک  فورعم  مسا 

: لودنق

ناعشیشراد

: قیقد نویروطنق 

دیوریم بآ  رانک  رب  هک  تسا  ریغص  نویروطنق  نآ  و 

: ذفنق

تشپراخ

: روشیق
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تسایرد فک  زا  یعون  نآ  دنیوگ و  زین  ریعشلا  رجح  روشیقلا و  رجح 

: موصیق

دنیوگ اندنگ  يدنهب  فساجنرب و 

(ك)

: يواک

دوب امرخ  تخرد  دننام  يو  تخرد  تسیتابن 

: شبک

اهدنیم

: متک

تسا تاتابن  مسق  زا  همسو 

: رثک

دنیوگ زین  لخن  رینپ  لخنلا و  محش 

: ربغا لحک 

تسا بکرم  یئاود 

: رک

هدرک طلغ  ار  ثارک 

: ثارک

دنیوگ اندنگ  يدنهب 

: ینارک

: هنسرک
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تسا رتم  زا  یمسق  نآ  دنیوگ و  يرتم  يدنهب  دنیوگ  ار  رقبلا  بح 

: سفرک

دومجا

: رکرک

کچوک ربونص 

: یکرک

دنیوگ ار  گنلک 

: مرک

روگنا تخرد 

: اضیب همرک 

ارشاف

: ادوس همرک 

بالبل وا  رشافب  هیبش  تسیتابن  نیتسارشاف 

: بنرک

هلک مرک 

: هربزک

زینشک

: بلعثلا ةربزک 

تسیتابن مسق  زا 

: هنیکشک
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ریعش زبخ 

: يرفک

تسا امرخ  لخن  هفوگش  فالغ 

: امک

يرتوج ینعی  هسابسب 

: ةامک

دنیوگ دعرلا  تابن  یبرعب 

: سویرذامک

دنیوگ خلت  يورادنار  یسرافب  ضرالا  طولب 

: ریشامک

تسا نآ  مخت  نویلاسارطف  هک  تسا  یهوک  سفرک  غمص  دنیوگ  و  ریشواج )  ) ریشاوج دننام  تسیغمص 
14 ص : همتاخ ، يدیرف ، بط 

(ل)

هراشا

( دراب رس  درد  ( ؟ لیبغرملا بابل 

: بالبل

تسا یندناچ  فورعم  مسا  هقشع 

: فول

فول ار  ثلاث  مسق  دعجلا و  فول  ار  یناث  مسق  دـنمان  هیحلا  فول  طقرالا و  فول  ریبکلا و  فول  ار  لوا  مسق  دـشابیم  مسق  هس  تسیتابن و 
دنیوگ ریغص 

: دعجلا فول 
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دنمان زین  شوگ  لیف  شوج و  لیف  ار  نآ  تس و  فول  زا  یناث  مسق 

: طبسلا فول 

فول زا  لوا  مسق  ای  تسا  فول  زا  یعون 

(م)

: يریبقلا ءام 

[22] دیاب یتیربکلا  ءام  تسا  طلغ 

ص14 همتاخ ؛  يدیرف ؛  بط 

: زعام

يرکب ارکب - زعم -

: اثیمام

ار مشچ  ضارما  رثکا  دیفم  تسا و  فورعم 

: هنادوهام

فورعم تسیهایگ 

: ثورحم

نادجنا خیب 

: ضیخم

غود

: زوحامرم

تسا ورم  زا  یعون 
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: اینوقحسم

هنیگبآ فک  یسرافب  تسا  ریراوق  گنس  دبز 

: راطسم

هدیسران رمخ 

: شمشم

ولآدرز

: امومغم

ناجنداب هیلق 

: ایخولم

یناتسب يزابخ 

: رهم

(ن)

: نیدران

- یمور لبنس 

: قبن

ریب يدنهب  رانک و 

: یسربق ساحن 

يدرزب لئام  خرس  سم 

: قرحم ساحن 

دنیوگ زین  جتخسور  تخس و  ار  گنس 
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: يدن

منبش يرت -

: کسرن

تسا سدع  یسراف  مسا 

: نورطن

تسا راهکاوج  فورعم  مسا 

: هماعن

غرمرتش

: هجعن

دنیوگ ریهب  يدنهب 
15 ص : همتاخ ، يدیرف ، بط 

: طفن

لبجلا تیز 

: مامن

دنیوگ زین  لبنس  هس  ربنیس و  یسرافب  دراد  زیت  يوب  هک  تسا  شیشح  مان 

: قوشین

كردا

(و)

: عدو

يروک ینعی  هرهمرخ 
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: ریمحلا درو 

. تسا بیلص  دوع  زا  یعون 

: داشدرو

. دنیوگ یهلا  غرم  ار  نآ  هک  تسیغرم 

: ناشرو

تسا داشدرو  ابلاغ 

: همسو

لینلا بح 

: طاوطو

شافخ

: لعو

تسا لیا  زا  یعون 

: جزیو

تسا بکرم  ياود  نآ  تسا و  جزیو  فایش 

(ه)

: نوقیرافوه

تسیتابن

(ي)

: جوربی

دنیوگ ینمهچل  انمهچل  يدنهب  يرب و  حافت  خیب 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 708 

http://www.ghaemiyeh.com


: عوتی

[23 -] نویرذام مربش و  دننام  دوب  عطقم  لهسم و  قرحم و  دوب و  نبل  ار  يو  هک  یتابن  ره 

يدیرف بط 
يدیرف بط 

: باتک تاصخشم 
نآ ياهیگژیو  يدیرف و  بط  باتک 

 - همدقم
دشاب یمرگ  زا  هک  رس  درد  جالع  رد  لوا  باب - 

1 ص :  خرس .....  لگ 
1 ص :  يدهم .....  هفوکش 

1 ص :  شاخشخ ..... 
1 ص :  ودک .....  بآ 

1 ص :  هفرخ .....  گاس 
1 ص :  دیراورم ..... 

1 ص :  يرفک ..... 
1 ص :  يدنب .....  رد  شوپ 

1 ص :  جوربی ..... 
2 ص :  اریبغ ..... 

2 ص :  کلهلا .....  لیلکا 
2 ص :  اثیمام ..... 
2 ص :  برغ ..... 

2 ص :  طولب .....  تفج 
2 ص :  جاس ..... 

2 ص :  ینومک ..... 
2 ص :  هشفنب .....  نغور 

2 ص :  رشق ..... 
2 ص :  تورزنا ..... 
2 ص :  ولاتفش ..... 
2 ص :  هشفنب ..... 
2 ص :  روفاک ..... 
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2 ص :  رفولین ..... 
2 ص :  دیفس .....  لدنص 
2 ص :  روگنا .....  گرب 

2 ص :  ینیچ .....  هاش 
2 ص :  لوغبسا ..... 

2 ص :  کشخ .....  زینشک 
2 ص :  زبس .....  زینشگ ،

2 ص :  دیب ..... 
3 ص :  بلحط ..... 

3 ص :  اریتک ..... 
3 ص :  یثنخ ..... 

3 ص :  سورخ .....  جات 
3 ص :  رورعز ..... 
3 ص :  اثیمام ..... 

3 ص :  گنتراب ..... 
3 ص :  هب ..... 

3 ص :  ومیل ..... 
3 ص :  يدنه .....  رمت 

3 ص :  هجنوچ .....  گاس 
3 ص :  يدس ..... 

3 ص :  فاطخ ..... 
3 ص :  القاب ..... 

3 ص :  شوگرخ ..... 
3 ص :  دیدحلا .....  ثبخ 

3 ص :  حافل ..... 
3 ص :  ریمخ ..... 
3 ص :  نویفا ..... 
4 ص :  ربص ..... 

4 ص :  مدنگ .....  هتساشن 
4 ص :  هیراجلا .....  نبل 

4 ص :  وهاک ..... 
4 ص :  اراخب .....  ولآ 

4 ص :  مرک ..... 
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4 ص :  بانع ..... 
4 ص :  جمارهب ..... 
4 ص :  همامش ..... 

4 ص :  شرت .....  رانا 
4 ص :  لگ .....  نغور 

4 ص :  هضیب ..... 
4 ص :  سدع ..... 

4 ص :  نالوخ ..... 
4 ص :  هب ..... 

4 ص :  نومک ..... 
4 ص :  هب .....  نغور 

4 ص :  لین ..... 
دشاب يدرس  زا  هک  يرس  درد  جالع  رد  مود  باب - 

5 ص :  اسریا ..... 
5 ص :  هیلاغ ..... 

5 ص :  نوتیز ..... 
5 ص :  هخیلس ..... 

5 ص :  یماش .....  بونرخ 
5 ص :  ربص ..... 

5 ص :  ناریمام ..... 
5 ص :  نویفرف ..... 

5 ص :  ربنع ..... 
5 ص :  رگا ..... 

5 ص :  سگرن ..... 
5 ص :  نیدران ..... 

5 ص :  هدومحم ..... 
6 ص :  تشگنجنپ .....  خیب 

6 ص :  مامن ..... 
6 ص :  عانعن ..... 

6 ص :  شوجنزرم ..... 
6 ص :  تخرد .....  دازآ 

6 ص :  نیرسن ..... 
6 ص :  جنیبکس ..... 
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6 ص :  بادس ..... 
6 ص :  ینیچ .....  دنوار 

6 ص :  یقوقدنح ..... 
6 ص :  نارطق ..... 
6 ص :  فرح ..... 

6 ص :  رداشون ..... 
6 ص :  رتسدیب .....  دنج 

6 ص :  جنوباب ..... 
7 ص :  ناجنلوخ ..... 
7 ص :  مامن .....  رم و 

7 ص :  قشا ..... 
7 ص :  انق ..... 

7 ص :  قدنب ..... 
7 ص :  شوسف ..... 

7 ص :  رامحلا .....  هصق 
7 ص :  نورطن ..... 

7 ص :  زب .....  هرهز 
7 ص :  راغ ..... 

7 ص :  خلت .....  ماداب 
7 ص :  ناسنالا .....  رعش 

7 ص :  امامح ..... 
7 ص :  یئایموم ..... 

8 ص :  سعب ..... 
8 ص :  هیوبجنرداب ..... 
8 ص :  اینامی .....  هلقب 

8 ص :  هبابک ..... 
8 ص :  اوبزوج ..... 

8 ص :  کلملا .....  لیلکا 
8 ص :  لمرح ..... 

8 ص :  لفلف ..... 
8 ص :  ینیچراد ..... 

8 ص :  عبضلا .....  ةرارم 
8 ص :  قایرت ..... 
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8 ص :  یلباک .....  جلیله 
8 ص :  تبش ..... 

8 ص :  ینمرا .....  حیش 
8 ص :  زینوش ..... 

9 ص :  ریشواج ..... 
9 ص :  نذال ..... 
9 ص :  قروب ..... 

9 ص :  لیبجنز ..... 
9 ص :  رخذا ..... 

9 ص :  ناسلب ..... 
9 ص :  لظنح ..... 

9 ص :  جرطیش ..... 
9 ص :  طسق ..... 

9 ص :  تیتلح ..... 
9 ص :  بنرا ..... 

9 ص :  بنرک ..... 
9 ص :  نایظ ..... 

9 ص :  رونسلا .....  يرخ 
10 ص :  فاطخ ..... 

10 ص :  ریارم ..... 
10 ص :  دیفس .....  نسوس 

10 ص :  نوسینا ..... 
10 ص :  نیمسای ..... 

10 ص :  لفنرق ..... 
10 ص :  هاوخنان ..... 

10 ص :  جنران ..... 
10 ص :  دابز ..... 

10 ص :  ردنک ..... 
10 ص :  فساجنرب ..... 

10 ص :  لدرخ ..... 
10 ص :  قلس ..... 

10 ص :  قولسم ..... 
10 ص :  مامح ..... 
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10 ص :  هیناواف ..... 
11 ص :  لودنق ..... 
11 ص :  دابنرز ..... 

11 ص :  جرتا ..... 
11 ص :  ریبک .....  هلقاق 
11 ص :  رملا .....  زوللا 

11 ص :  سآ ..... 
11 ص :  بالبل ..... 

11 ص :  مدنگ .....  هلاخن 
11 ص :  مسمس ..... 

11 ص :  کشمجنا ..... 
11 ص :  جرحدم .....  دنوارز 

11 ص :  يرب .....  مرک 
11 ص :  نابلا .....  نهد 

11 ص :  لولحم .....  قلط 
11 ص :  زوالا .....  محش 
12 ص :  رفص .....  قورع 

12 ص :  سدع ..... 
12 ص :  سبایلا .....  درولا 

12 ص :  نوقیراغ ..... 
12 ص :  ورس ..... 

12 ص :  بیطلا .....  لبنس 
12 ص :  مرفسهاش ..... 

12 ص :  رفصلا .....  يریخ 
12 ص :  قشا ..... 

12 ص :  قرحملا .....  فدص 
12 ص :  جنیتار ..... 

12 ص :  دوهیلا .....  رفق 
12 ص :  کمار ..... 

12 ص :  نومیتفا ..... 
12 ص :  مطبلا .....  کلع 

12 ص :  ناجنروس ..... 
12 ص :  مامحلا .....  یعر 
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12 ص :  یلکلا .....  بح 
12 ص :  ناحیرلا .....  رذب 

12 ص :  ثارک ..... 
13 ص :  سوردنس ..... 

13 ص :  جاو ..... 
13 ص :  یگطصم ..... 

13 ص :  کیدلا .....  ةرارم 
13 ص :  نیدرانلا .....  نهد 

13 ص :  انح ..... 
13 ص :  شمشم ..... 

13 ص :  طولب ..... 
13 ص :  سرواجلا .....  حلملا و 

13 ص :  ربنشرایخ ..... 
13 ص :  نیتنسفا ..... 
13 ص :  انامورق ..... 

13 ص :  ورم ..... 
13 ص :  ناسنالا .....  لوب 

13 ص :  رطق ..... 
13 ص :  موث ..... 

13 ص :  سودوخوطسا ..... 
13 ص :  لجف ..... 

13 ص :  جلما .....  ریش 
13 ص :  کسم ..... 

13 ص :  رضخا .....  نانشا 
13 ص :  یکمانس ..... 

13 ص :  نسار ..... 
13 ص :  یناحیر .....  بارش 

13 ص :  دلخ ..... 
باتفآ یمرگ  زا  دوش  ثداح  هک  عادص  جالع  رد  مویس  باب 

14 ص :  مسمس ..... 
14 ص :  هینامی .....  هلقب 

14 ص :  رابردنا ..... 
14 ص :  سومولف ..... 
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14 ص :  انوطقرزب ..... 
14 ص :  اقمحلا .....  ۀلقب 
14 ص :  درولا .....  نهد 

14 ص :  لجرفس ..... 
14 ص :  اثیمام ..... 

14 ص :  انحلا .....  رهز 
14 ص :  ولحلا .....  زوللا 
14 ص :  ملاعلا .....  یح 
14 ص :  نویروطنق ..... 

14 ص :  لفوف ..... 
14 ص :  شاخشخ ..... 

14 ص :  ۀیصاخلاب .....  ۀعفانلا  ۀیودألا 
14 ص :  ناجرم ..... 

14 ص :  بشی ..... 
14 ص :  هیحلا .....  رجح 
14 ص :  غبصلا .....  هوف 

14 ص :  همخر ..... 
15 ص :  داعر ..... 

15 ص :  جبسلا .....  رجح 
15 ص :  بادس ..... 

15 ص :  ۀعدصملا .....  ۀیودالا  یف  لصف 
15 ص :  بیطلا .....  رافظا 

15 ص :  رم ..... 
15 ص :  بنق ..... 

15 ص :  ردنک ..... 
15 ص :  ربک ..... 

15 ص :  يرصملا .....  یطبنلا و  یماشلا و  ثارک 
15 ص :  لدرخ ..... 

15 ص :  ناجنرت ..... 
15 ص :  تبش ..... 

15 ص :  کشمجنرف ..... 
15 ص :  قیتعلا .....  بنعلا  بارش 

15 ص :  هنسرک ..... 
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15 ص :  موث ..... 
15 ص :  رم ..... 

15 ص :  لصب ..... 
15 ص :  رمت ..... 

15 ص :  نارفعز ..... 
15 ص :  ریجرج ..... 
15 ص :  يریخ ..... 

15 ص :  ولحلا .....  توتلا 
15 ص :  جسوع ..... 
15 ص :  ربونص ..... 
15 ص :  ةامک ..... 

15 ص :  خوبطم .....  هبلح 
15 ص :  هیلبج .....  هدعج 

15 ص :  جتخفیم ..... 
15 ص :  ناتکلا .....  رزب 

15 ص :  لقلقلا .....  بح 
هقیقش ینعی  رس  مین  درد  جالع  رد  مراهچ  باب - 

16 ص :  لمنلا .....  ضیب 
16 ص :  نیدرانلا .....  نهد 

16 ص :  زاب ..... 
16 ص :  شوجنزرم ..... 

16 ص :  هسابسب ..... 
16 ص :  ناسنالا .....  نم  نذالا  خسو 

16 ص :  زوج ..... 
16 ص :  یئایموم ..... 

16 ص :  زینوش ..... 
16 ص :  ینمرا .....  حیش 

16 ص :  راغ ..... 
16 ص :  نسار ..... 

16 ص :  هتیر ..... 
16 ص :  همخر ..... 
16 ص :  لودنق ..... 
16 ص :  هبابک ..... 
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16 ص :  دوسا .....  قبرخ 
16 ص :  نارفعز ..... 

16 ص :  ناجنلوخ ..... 
16 ص :  یطبن .....  بونرخ 

16 ص :  خوخ ..... 
16 ص :  رخذا ..... 

16 ص :  قرزا .....  لقم 
16 ص :  لظنح ..... 

17 ص :  ربنع ..... 
17 ص :  کسم ..... 

17 ص :  رتسدیبدنج .....  نوبفرف و 
17 ص :  قیتعلا .....  بیطلا 

17 ص :  موث ..... 
17 ص :  ورسلا .....  زوج 

17 ص :  قشا ..... 
17 ص :  لیبجنز ..... 

17 ص :  جرحدم .....  دنوا  رز 
17 ص :  بادس ..... 

17 ص :  لیوط .....  دنوا  رز 
17 ص :  نطق ..... 

17 ص :  ربنشرایخ ..... 
17 ص :  دنوار ..... 

17 ص :  نیمسای ..... 
17 ص :  اوبزوج ..... 

17 ص :  انح ..... 
17 ص :  رم .....  زول 

17 ص :  يدنه .....  رمت 
17 ص :  نانشا ..... 
17 ص :  تبش ..... 

17 ص :  کلملا .....  لیلکا 
17 ص :  نایظ ..... 

18 ص :  موب ..... 
18 ص :  ناسلبلا .....  بح 
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18 ص :  جنایزار ..... 
18 ص :  یقوقدنح ..... 

18 ص :  اسریا ..... 
18 ص :  کمار ..... 
18 ص :  کسخ ..... 
18 ص :  یمطخ ..... 

18 ص :  ناسنالا .....  رعش 
18 ص :  فرح ..... 

18 ص :  هتیر ..... 
18 ص :  ولول ..... 

18 ص :  ارضخ .....  هربزک 
18 ص :  نیرسن ..... 
18 ص :  رفولین ..... 
18 ص :  جلما ..... 

18 ص :  ارشاغ ..... 
18 ص :  یماش .....  بونرخ 

18 ص :  مرفسهاش ..... 
18 ص :  شمشم ..... 

18 ص :  لدرخ ..... 
18 ص :  زعملا .....  ةرارم 

18 ص :  شمشم ..... 
18 ص :  عوتی ..... 

18 ص :  نیدران ..... 
18 ص :  قتسف ..... 

19 ص :  قیتعلا .....  بارش 
19 ص :  رم ..... 

19 ص :  سوردنس ..... 
19 ص :  قلس ..... 

19 ص :  هدومحم ..... 
19 ص :  مامن ..... 
19 ص :  زوا ..... 

19 ص :  یلباک .....  جیلها 
19 ص :  ینیچ .....  ناریمام 
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19 ص :  قوراف .....  قایرت 
19 ص :  جنب ..... 

19 ص :  رقبلا .....  محل 
19 ص :  هطنحلا .....  قیقد 

19 ص :  مسمس ..... 
19 ص :  افرط ..... 

19 ص :  سجرن ..... 
19 ص :  جنوباب ..... 
19 ص :  يریخ ..... 
19 ص :  بصق ..... 

19 ص :  هریرزلا ..... 
19 ص :  جرتا ..... 
19 ص :  لبنس ..... 
19 ص :  مرک ..... 

20 ص :  دابنرز ..... 
20 ص :  تیربک ..... 

20 ص :  عبض ..... 
20 ص :  باتکلا .....  دادم 

20 ص :  لخ ..... 
20 ص :  صفع ..... 
20 ص :  تیز ..... 

راود ردس و  جالع  رد  مجنپ  باب - 
20 ص :  لصنع ..... 

20 ص :  جرح .....  دمدن  ارز و 
20 ص :  ناسلبلا .....  بح 
20 ص :  هسبلای .....  هربزک 

20 ص :  دنوار ..... 
20 ص :  یئایموم ..... 

21 ص :  مرفسهاش ..... 
21 ص :  ضیبا .....  نمهب 

21 ص :  نوسینا ..... 
21 ص :  ناسلبلا .....  نهد 
21 ص :  مامحلا .....  لبز 
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21 ص :  ارشاف ..... 
21 ص :  فرح ..... 

21 ص :  هنق ..... 
21 ص :  هطیر ..... 

21 ص :  ناسلبلا .....  دوع 
21 ص :  يدنه .....  رمت 
21 ص :  ناجنلوخ ..... 

21 ص :  سمشم ..... 
21 ص :  نومیل ..... 

21 ص :  رفصا .....  جلیله 
21 ص :  یلباک .....  جلیله 

21 ص :  نوقیراغ ..... 
21 ص :  نویروطنق ..... 
21 ص :  احرقرقاع ..... 

21 ص :  رتسدیبدنج ..... 
21 ص :  زینوش ..... 

21 ص :  کشم ..... 
21 ص :  شوجنزرم ..... 

21 ص :  لدرخ ..... 
21 ص :  لظنح ..... 
21 ص :  جسفنب ..... 
21 ص :  رفولین ..... 
21 ص :  ربص ..... 

21 ص :  رانلج ..... 
21 ص :  ایقاقا ..... 

21 ص :  صفع .....  ربص و 
21 ص :  شدنک ..... 

21 ص :  اسطع ..... 
21 ص :  اقمحلا .....  ۀلقب 

21 ص :  لفلف ..... 
21 ص :  ارقیف .....  جرایا 

21 ص :  جنوباب ..... 
22 ص :  کلملا .....  لیلکا 
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22 ص :  رتعص ..... 
22 ص :  یلبجلا .....  حیش 

22 ص :  موصیق ..... 
22 ص :  راغ ..... 

22 ص :  اثیمام ..... 
22 ص :  لفلفراد ..... 
22 ص :  جنیبکس ..... 

22 ص :  لخ ..... 
22 ص :  سآ ..... 

22 ص :  امامح ..... 
22 ص :  لخلا .....  نهد 

22 ص :  تبش ..... 
22 ص :  فساجنرب ..... 
22 ص :  یکطصم ..... 

22 ص :  روخبلا .....  دوع 
22 ص :  سدع ..... 

22 ص :  نیتنسفا ..... 
22 ص :  کناباش ..... 

22 ص :  سودوخوطسا ..... 
22 ص :  جرتا ..... 

22 ص :  هدعج ..... 
22 ص :  هنایطنج ..... 
22 ص :  نالوخ ..... 
22 ص :  تیتله ..... 

تابس جالع  رد  مشش  باب - 
23 ص :  لخ ..... 

23 ص :  رتسدیبدنج ..... 
23 ص :  اشاح ..... 

23 ص :  جندوف ..... 
23 ص :  لفلف ..... 

23 ص :  زینوش ..... 
23 ص :  مامح ..... 

23 ص :  خیب .....  مامن 
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23 ص :  نورطن ..... 
23 ص :  هرجنا ..... 

23 ص :  حلم ..... 
23 ص :  سرواج ..... 

23 ص :  لدرخ ..... 
23 ص :  جرایا ..... 

24 ص :  رمحا .....  صمح 
24 ص :  ناسلبلا .....  نبل 

24 ص :  ریشواج ..... 
دومج جالع  رد  متفه  باب - 

24 ص :  جنوباب ..... 
24 ص :  تبش ..... 

24 ص :  کلملا .....  لیلکا 
24 ص :  قبنز ..... 

24 ص :  نومیتفا ..... 
24 ص :  نوفیراغ ..... 

24 ص :  مامح ..... 
24 ص :  جلیلها ..... 
24 ص :  لظنح ..... 
24 ص :  هخیلس ..... 
24 ص :  اشاح ..... 
24 ص :  یلفد ..... 
24 ص :  لبنس ..... 

24 ص :  سودوخوطسا ..... 
24 ص :  شوجنزرم ..... 

24 ص :  یکمانس ..... 
24 ص :  لیبجنز ..... 

24 ص :  کلملا .....  لیلکا  جنرب و 
يرهس تابس  جالع  رد  متشه  باب - 

25 ص :  مامن ..... 
25 ص :  طسق ..... 

25 ص :  لدرخ ..... 
25 ص :  نیرسن ..... 
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25 ص :  جنتوف ..... 
25 ص :  اشاح ..... 

25 ص :  لفنرق ..... 
25 ص :  نیت ..... 

25 ص :  زینوش ..... 
25 ص :  انس ..... 

25 ص :  كزیوم ..... 
25 ص :  رتسدیبدنج ..... 

25 ص :  رتعص ..... 
25 ص :  جنتوف ..... 

25 ص :  نورطن ..... 
26 ص :  احرقرقاع ..... 

26 ص :  لصنع ..... 
26 ص :  ایذاغول .....  جرایا 

26 ص :  شدنک ..... 
26 ص :  لظنح ..... 

26 ص :  ولح .....  زول 
26 ص :  اشاح ..... 

26 ص :  سرواج ..... 
26 ص :  ربص ..... 
26 ص :  طسق ..... 

26 ص :  ارقیف .....  جرایا 
26 ص :  جنوباب ..... 

26 ص :  تشکنجنپ ..... 
26 ص :  ضیبا .....  لفلف 

شاخشخ رهس  جالع  رد  مهن  باب - 
26 ص :  رفولین ..... 
27 ص :  ریعش ..... 
27 ص :  سخ ..... 

27 ص :  ءارضخ .....  هربزک 
27 ص :  زعاملا .....  نبل 

27 ص :  ربص ..... 
27 ص :  القاب ..... 
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27 ص :  نارفعز ..... 
27 ص :  هنس ..... 

27 ص :  ناوحقا ..... 
27 ص :  روحامرم ..... 

27 ص :  تبش ..... 
28 ص :  حاقل ..... 
28 ص :  نویفا ..... 
28 ص :  هعیم ..... 

28 ص :  مونم .....  ۀحافت 
28 ص :  هعیم ..... 

28 ص :  زعملا .....  نرق 
28 ص :  اضیبلا .....  ازعلا  نرق 

28 ص :  امامح ..... 
28 ص :  مرفسهاش ..... 

28 ص :  نامعنلا .....  قیاقش 
28 ص :  اشرا ..... 
28 ص :  درو ..... 

28 ص :  رخذا ..... 
28 ص :  سرع .....  نبا 

28 ص :  رایخ ..... 
28 ص :  حافت ..... 
28 ص :  عرق ..... 

29 ص :  ولح .....  زول 
29 ص :  بنرک ..... 

29 ص :  ینیچراد ..... 
29 ص :  شوجنزرم ..... 

29 ص :  رفص ..... 
29 ص :  جوربی ..... 
29 ص :  جسفنب ..... 

29 ص :  هیوبنتسد ..... 
29 ص :  هحافت ..... 

29 ص :  لثام .....  زوج 
29 ص :  یبرع .....  غمص  ناوحقا  هرهز 
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29 ص :  ملس ..... 
29 ص :  دروزال ..... 

29 ص :  يراوحلا .....  زبخلا 
29 ص :  بلعثلا .....  بنع 

29 ص :  جنکاک ..... 
29 ص :  ایوبزوج ..... 

29 ص :  انحلا .....  رهز 
29 ص :  بارش ..... 
29 ص :  قیلعت ..... 
30 ص :  ربص ..... 

30 ص :  ناعشیشراد ..... 
30 ص :  هبلح ..... 
30 ص :  زرأ ..... 

30 ص :  درمز ..... 
30 ص :  هحافت ..... 

30 ص :  رم ..... 
30 ص :  نویفا ..... 

30 ص :  نارفعز ..... 
30 ص :  اسیمام ..... 

30 ص :  جوربیلا .....  لصا 
30 ص :  هنشا ..... 

30 ص :  يردوت ..... 
30 ص :  يرخا .....  هحافت 
30 ص :  يرخا .....  ۀحافت 
30 ص :  نسوسلا .....  رزب 
30 ص :  يرخا .....  هحافت 

30 ص :  جنبلا .....  تابن 
30 ص :  هیدر .....  مون  عنام  هیودا  رد  لصف 

30 ص :  ینامی .....  بش 
31 ص :  رولب ..... 

31 ص :  اقمحلا .....  ۀلقب 
31 ص :  بهذ ..... 
31 ص :  رامح ..... 
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31 ص :  بئذ ..... 
31 ص :  جاجزلا .....  رجح 

31 ص :  احرقرقاع ..... 
31 ص :  روفاک ..... 
31 ص :  بئذ ..... 

31 ص :  ناطرس ..... 
31 ص :  هتخاف ..... 
31 ص :  لبلب ..... 

31 ص :  شافخ ..... 
31 ص :  بارغ ..... 
31 ص :  زوج ..... 

31 ص :  دنک .....  ادیپ  باوخ  رد  هیدر  یئاهباوخ  هک  یئاهاود  رد  لصف 
31 ص :  ثارک ..... 

31 ص :  قولسم .....  يایبول 
31 ص :  القاب ..... 

31 ص :  بارش ..... 
31 ص :  طیبنق ..... 

ماسرس جالع  رد  مهد  باب - 
32 ص :  کلملا .....  لیلکا 

32 ص :  ریعش ..... 
32 ص :  جنوباب ..... 
32 ص :  رفولین ..... 

32 ص :  جنوباب ..... 
32 ص :  سخ ..... 

32 ص :  شاخشخ ..... 
32 ص :  خانافسا ..... 
32 ص :  یمطخ ..... 

32 ص :  ملاعلا .....  یح 
32 ص :  ارشاف ..... 

32 ص :  يراوحلا .....  زبخ 
32 ص :  ءاسنلا .....  نبل 

32 ص :  دبز ..... 
32 ص :  نویفا ..... 
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32 ص :  درو ..... 
33 ص :  رفصا .....  خیطب 

33 ص :  قیلع ..... 
33 ص :  قدنب ..... 

33 ص :  ریعشلا .....  قیوس 
33 ص :  بلحط ..... 
33 ص :  نارفعز ..... 

33 ص :  خوخ ..... 
33 ص :  بلعثلا .....  بنع 

33 ص :  مسمس ..... 
نایسن جالع  رد  مهدزای  باب - 

33 ص :  یلباک .....  جلیله 
33 ص :  ورسلا .....  زوج 

33 ص :  نارفعز ..... 
33 ص :  نیت ..... 

33 ص :  رتسدیبدنج ..... 
33 ص :  نوراسا ..... 

33 ص :  اسریا ..... 
33 ص :  دوسا .....  لفلف 

33 ص :  دهده ..... 
34 ص :  یهوک .....  هدعج 

34 ص :  زعاملا .....  نرق 
34 ص :  یکرک ..... 
34 ص :  نویفرف ..... 

34 ص :  تیز ..... 
34 ص :  نورطن ..... 

34 ص :  ورض ..... 
34 ص :  جوهیط ..... 
34 ص :  زینافش ..... 
34 ص :  کسم ..... 

34 ص :  اوبزوج ..... 
34 ص :  ناسلبلا .....  بح 

34 ص :  ریشواج ..... 
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34 ص :  ناسنالا .....  رعش 
34 ص :  ردالب ..... 

34 ص :  بادس ..... 
34 ص :  دنوار ..... 
34 ص :  عبض ..... 

34 ص :  هینامی .....  هلقب 
34 ص :  اقمحلا .....  ۀلقب 

34 ص :  يزابخ ..... 
34 ص :  شافخ ..... 

34 ص :  ناض ..... 
34 ص :  جو ..... 

34 ص :  ردنک ..... 
34 ص :  لدرخ ..... 

34 ص :  جاع ..... 
35 ص :  نیرسن ..... 
35 ص :  لجح ..... 

35 ص :  لیجران ..... 
35 ص :  ردنک ..... 

35 ص :  یبرع .....  غمص 
35 ص :  رمحا .....  نمهب 

35 ص :  مامن ..... 
35 ص :  زوا ..... 

35 ص :  سودوخوطسا ..... 
35 ص :  کلملا .....  لیلکا 

35 ص :  فرح ..... 
35 ص :  نادجنا ..... 

35 ص :  هیوبجنرداب ..... 
35 ص :  ضیبا .....  لفلف 

35 ص :  لیبجنز ..... 
35 ص :  رخذا .....  حاقف 

35 ص :  جلماریش ..... 
35 ص :  قدنب ..... 

35 ص :  ینیچراد ..... 
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35 ص :  جلما ..... 
35 ص :  هعیم ..... 

35 ص :  بیبز ..... 
35 ص :  هتسخ .....  زا  بیبز 

35 ص :  بئذ ..... 
35 ص :  جاجد ..... 

35 ص :  ضیبا .....  نسوس 
35 ص :  ولحلا .....  زول 

35 ص :  امامح ..... 
35 ص :  يدنه .....  جلیله 

35 ص :  رجالا .....  نهد 
36 ص :  شبک ..... 

36 ص :  ارقیف .....  جرایا 
36 ص :  رقب ..... 
36 ص :  موث ..... 

36 ص :  زعملا .....  نرق 
36 ص :  لدرخلا .....  نهد 

36 ص :  اشاح ..... 
36 ص :  تیربک ..... 

36 ص :  ورس ..... 
36 ص :  جنتوف ..... 
36 ص :  بض ..... 
36 ص :  لبنس ..... 

36 ص :  نیدران ..... 
36 ص :  دعس ..... 

36 ص :  رقبلا .....  نمس 
36 ص :  بلعث ..... 
36 ص :  لجف ..... 
36 ص :  هبشع ..... 
36 ص :  هبلح ..... 

36 ص :  لفلفراد ..... 
36 ص :  رمحا .....  صمح 

36 ص :  لصف ..... 
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36 ص :  فساجنرب ..... 
36 ص :  جورداب ..... 

36 ص :  ارضخ .....  هربزک 
36 ص :  ایبول ..... 
36 ص :  القاب ..... 
36 ص :  رمخ ..... 
36 ص :  سخ ..... 

36 ص :  شاخشخ ..... 
ایلوخیلام جالع  رد  مهدزاود  باب - 

36 ص :  روثلا .....  ناسل 
36 ص :  قرحملا .....  روثلا  ناسل  لصا 

36 ص :  هتیر ..... 
36 ص :  دروزال ..... 

37 ص :  هیوبجنرداب ..... 
37 ص :  نومیتفا ..... 

37 ص :  انوطقرزب ..... 
37 ص :  جاجد ..... 

37 ص :  جیافسب ..... 
37 ص :  رتعص ..... 

37 ص :  کشمجنرف ..... 
37 ص :  نامر ..... 

37 ص :  جنورد ..... 
37 ص :  جارد ..... 

37 ص :  شاخشخ ..... 
37 ص :  قمرس ..... 

37 ص :  عرق ..... 
37 ص :  دوسا .....  جلیله 
37 ص :  ینمرا .....  رجح 

37 ص :  ولحلا .....  کسملا  ءاود 
37 ص :  رفولین ..... 

37 ص :  جسفنب ..... 
37 ص :  زعاملا .....  بیلح 

37 ص :  ابدنه ..... 
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37 ص :  سخ ..... 
37 ص :  ربص ..... 

38 ص :  ولحلا .....  رطقملا  یناحیرلا  بارشلا 
38 ص :  لظنح ..... 

38 ص :  نیوخالا .....  مد 
38 ص :  تلس ..... 

38 ص :  نبجلا .....  ءام 
38 ص :  کسم ..... 
38 ص :  نخد ..... 
38 ص :  يدج ..... 

38 ص :  جوهیط ..... 
38 ص :  جارد ..... 
38 ص :  لمح ..... 

38 ص :  قوراف .....  قایرت 
38 ص :  يرکسلا .....  نیبجنکس 

38 ص :  نیتنسفا ..... 
38 ص :  سبایلا .....  ناوحقا 

38 ص :  اشاح ..... 
38 ص :  کشمجنرف ..... 

38 ص :  نسوس ..... 
38 ص :  زول ..... 

38 ص :  قدنب ..... 
38 ص :  ءادیصلا .....  کمس 

38 ص :  ناطرس ..... 
38 ص :  فطق ..... 

38 ص :  يزابخ ..... 
38 ص :  رکسلا .....  بصق 
38 ص :  جاجدلا .....  ضیب 

38 ص :  مرگامرگ .....  ملاعلا  یح 
38 ص :  جیرارف ..... 

38 ص :  عرقلا .....  بح  نهد 
38 ص :  ناسلبلا .....  بح 
38 ص :  دوسا .....  قبرخ 
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38 ص :  دوع ..... 
38 ص :  مسمس ..... 

38 ص :  یکطصم ..... 
38 ص :  ءاضیب .....  مرک 

38 ص :  جلمآ ..... 
38 ص :  جرتا ..... 

عرص جالع  رد  مهدزیس  باب - 
39 ص :  بارش ..... 
39 ص :  کید ..... 
39 ص :  نارطق ..... 
39 ص :  هربزک ..... 

39 ص :  بادس ..... 
39 ص :  ایناواف ..... 

39 ص :  يرهن .....  تافحلس 
39 ص :  ردالب ..... 

39 ص :  رقبلا .....  ةرارم 
39 ص :  لجح ..... 

39 ص :  هتیر ..... 
39 ص :  شحولا .....  رامح 

39 ص :  بلعث ..... 
39 ص :  دوسا .....  بلک 

39 ص :  قوقدم .....  موصیق 
40 ص :  سرع .....  نبا 

40 ص :  یلها .....  رامح 
40 ص :  سودوخوطسا ..... 

40 ص :  بیذ ..... 
40 ص :  یمور .....  زوج 

40 ص :  سرف .....  بکر  دبز 
40 ص :  هنق ..... 

40 ص :  نوقیراغ ..... 
40 ص :  جنیبکس ..... 

40 ص :  ارشاف ..... 
40 ص :  ضیب .....  همرک 
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40 ص :  ادوس .....  هبرگ 
40 ص :  لصنع ..... 
40 ص :  ایناواف ..... 

41 ص :  انامورق ..... 
41 ص :  لمح ..... 
41 ص :  هیلاغ ..... 
41 ص :  نذال ..... 

41 ص :  بضلا .....  ةرارم 
41 ص :  سودوخوطسا ..... 

41 ص :  یقوقدنح ..... 
41 ص :  ةرافلا .....  نذا 

41 ص :  قوراف .....  قایرت 
41 ص :  دنوارز ..... 
41 ص :  دجربز ..... 
41 ص :  تیتلح ..... 

41 ص :  ضیبا .....  قبرخ 
41 ص :  کشم ..... 
41 ص :  ناوحقا ..... 

42 ص :  يربک .....  هلقاق 
42 ص :  يرغص .....  هلقاق 

42 ص :  تیربک ..... 
42 ص :  لمحلا .....  ناسل 
42 ص :  يربلا .....  سآلا 

42 ص :  رسن ..... 
42 ص :  بض ..... 

42 ص :  روقنقس ..... 
42 ص :  سطسق ..... 
42 ص :  نیمسای ..... 
42 ص :  ةافحلس ..... 
42 ص :  دهده ..... 

42 ص :  رتسدیبدنج ..... 
42 ص :  ءارضخ .....  هربزک 

42 ص :  يولس ..... 
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42 ص :  انح ..... 
42 ص :  نیت ..... 

42 ص :  صلاخ .....  بهذ 
43 ص :  جرطیش ..... 
43 ص :  انایطبخ ..... 

43 ص :  یقارع .....  ثفاغ 
43 ص :  جورداب ..... 

43 ص :  ناعشیشراد ..... 
43 ص :  جارد ..... 
43 ص :  اسریا ..... 

43 ص :  لیبجنز ..... 
43 ص :  لفلف ..... 

43 ص :  نویفرف ..... 
43 ص :  لازغ ..... 

43 ص :  رداشون ..... 
43 ص :  رامحلا .....  ءاثق 

43 ص :  ربک ..... 
43 ص :  حلاملا .....  کمس 

43 ص :  یلسعلا .....  نیبجنکس 
43 ص :  رویطلا .....  ةرارم 

43 ص :  هلیاس .....  هعیم 
43 ص :  زین ..... 

43 ص :  کشم ..... 
43 ص :  رزج ..... 

43 ص :  یلباک .....  جنرب 
43 ص :  سویرذامک ..... 

43 ص :  قشا ..... 
43 ص :  ینمرا .....  حیش 
43 ص :  تشگنجنپ ..... 

43 ص :  هیرهنلا .....  تافحلس 
43 ص :  هیلاغ ..... 

43 ص :  تمح ..... 
43 ص :  جنهد ..... 
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43 ص :  یندعملا .....  رهزداب 
43 ص :  كارالا .....  دوع 

44 ص :  کل ..... 
44 ص :  ینیچ .....  دنوار 

44 ص :  ناجنلوخ ..... 
44 ص :  یبهذ .....  اشیشقرام 

44 ص :  مرفسهاش ..... 
44 ص :  زعام ..... 
44 ص :  مشی ..... 

44 ص :  امامح ..... 
44 ص :  دیدحلا .....  ثبخ 

44 ص :  دوسا .....  قبرخ 
44 ص :  راغ ..... 

44 ص :  رخذالا .....  نهد 
44 ص :  لمرح ..... 
44 ص :  ینامس ..... 

44 ص :  یئایموم ..... 
44 ص :  نأض ..... 

44 ص :  جورداب ..... 
44 ص :  رفص .....  عباصا 

44 ص :  هنشا ..... 
44 ص :  ریشواج ..... 

44 ص :  دسا ..... 
44 ص :  ریبکلا .....  بلعثلا  ۀیصخ 

44 ص :  جو ..... 
44 ص :  س ..... ؟؟؟

45 ص :  احرقرقاع ..... 
45 ص :  بیطلا .....  رافظا 

45 ص :  دلج ..... 
45 ص :  نیتنسفا ..... 

45 ص :  یلباک .....  جلیله 
45 ص :  ناسنالا .....  رعش 
45 ص :  عبضلا .....  ةرارم 
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45 ص :  نومیتفا ..... 
45 ص :  ناسلبلا .....  نبل 

45 ص :  ناسلبلا .....  دوع 
45 ص :  ناسلبلا .....  بح 

45 ص :  يدج ..... 
45 ص :  هوف ..... 

45 ص :  جوربی ..... 
45 ص :  قیتعلا .....  رجح 

45 ص :  هناوافلا .....  بح  نهد 
45 ص :  هحفنا ..... 

45 ص :  فونرب ..... 
45 ص :  حرجلا .....  رجح 

45 ص :  هدعج ..... 
45 ص :  راغصلا .....  ربونصلا  بح 

45 ص :  مشاک ..... 
45 ص :  دوهیلا .....  رفق 
45 ص :  رحبلا .....  دبز 

45 ص :  تیربک ..... 
45 ص :  هخیلس ..... 

45 ص :  سیطاغاغ .....  رجح 
45 ص :  ساملا .....  رجح 

45 ص :  توقای ..... 
هتکس جالع  رد  مهدراهچ  باب - 

46 ص :  شدنک ..... 
46 ص :  ضیبا .....  قبرخ 

46 ص :  کسم ..... 
46 ص :  لفلف ..... 

46 ص :  زینوش ..... 
46 ص :  لدرخ ..... 

46 ص :  رتسدیبدنج ..... 
46 ص :  جنیبکس ..... 

46 ص :  يدنه .....  لبنس 
46 ص :  مرک ..... 
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46 ص :  نویردنقولوقسا ..... 
46 ص :  لفنرق ..... 

46 ص :  هیوبزوج ..... 
46 ص :  ناسنالا .....  رعش 

46 ص :  هنق ..... 
46 ص :  جنتوف ..... 

46 ص :  هاوخنان ..... 
46 ص :  روثلا .....  ةرارم 

46 ص :  لسع ..... 
46 ص :  جورف ..... 
46 ص :  جارد ..... 
46 ص :  مامح ..... 

46 ص :  تیربک ..... 
47 ص :  نویفرف ..... 
47 ص :  لظنح ..... 

47 ص :  فشرح ..... 
47 ص :  نوسینا ..... 

47 ص :  یکطصم ..... 
47 ص :  عورخ ..... 

47 ص :  احرقرقاع ..... 
47 ص :  رمحا .....  صمح 

47 ص :  تبش ..... 
47 ص :  ینمرا ..... 

47 ص :  شوجنزرم ..... 
47 ص :  جرتا ..... 

47 ص :  رتعص ..... 
47 ص :  فساجنرب ..... 

47 ص :  جنتوف ..... 
47 ص :  کلملا .....  لیلکا 

47 ص :  بادس ..... 
47 ص :  اشاح ..... 

47 ص :  اینرجس ..... 
47 ص :  قیقد .....  نویروطنق 
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47 ص :  ثفاغ ..... 
47 ص :  فشرح ..... 

47 ص :  ارقیف .....  جرایا 
47 ص :  ایدرقنا ..... 
47 ص :  تیتلح ..... 

47 ص :  هلیاس .....  هعیم 
47 ص :  قرزا .....  لقم 

48 ص :  راغ ..... 
48 ص :  رحبلا .....  ءام 

48 ص :  لصنعلا .....  لخ 
48 ص :  اسریا ..... 

48 ص :  کشم ..... 
48 ص :  ریشواج ..... 
48 ص :  لودنق ..... 
48 ص :  لمرح ..... 

48 ص :  بیطلا .....  رافظا 
48 ص :  نیتنسفا ..... 

48 ص :  هیلاغ ..... 
48 ص :  مامح ..... 

48 ص :  لخ ..... 
48 ص :  قلس ..... 

48 ص :  بالح ..... 
48 ص :  اناییطنج ..... 

48 ص :  ناسلبلا .....  نبل 
48 ص :  یلفد ..... 
48 ص :  مشی ..... 

48 ص :  رفصا .....  ءرخ 
48 ص :  لبنس ..... 

48 ص :  طسقلا .....  نهد 
جلاف جالع  رد  مهدزناپ  باب - 

49 ص :  رخذا ..... 
49 ص :  ضیبا ..... : نمهب 

49 ص :  نویرزام ..... 
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49 ص :  یئایموم ..... 
49 ص :  بنرا ..... 

49 ص :  ناسلبلا .....  نبل 
49 ص :  احرقرقاع ..... 

49 ص :  رتسدیبدنج ..... 
49 ص :  ردالب ..... 

49 ص :  بلعثلا .....  ۀیصخ 
49 ص :  تیتلح ..... 
49 ص :  تیتلح ..... 

49 ص :  تبش ..... 
49 ص :  ضیبا .....  طفن - 
49 ص :  نطقلا .....  بح 

49 ص :  مطب ..... 
50 ص :  جرطیش ..... 
50 ص :  لقاقش ..... 
50 ص :  لظنح ..... 
50 ص :  لظنح ..... 

50 ص :  جنیبکس ..... 
50 ص :  نیدران ..... 
50 ص :  لصنع ..... 

50 ص :  لیبجنز ..... 
50 ص :  دابنرز ..... 

50 ص :  افوز ..... 
50 ص :  لفلفراد ..... 
50 ص :  جنورد ..... 
50 ص :  نومک ..... 

50 ص :  رشاف ..... 
50 ص :  ءاملا .....  بلک 

50 ص :  طسق ..... 
50 ص :  رامحلا .....  ءاثق 

50 ص :  کل ..... 
50 ص :  قبد ..... 

50 ص :  نسار ..... 
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50 ص :  لبنس ..... 
50 ص :  روقنقس ..... 

50 ص :  ذفنق ..... 
50 ص :  دوسا .....  قبرخ 

50 ص :  ییرب .....  موث 
50 ص :  موث ..... 

50 ص :  هسابسب ..... 
50 ص :  اسریا ..... 

50 ص :  نویسارف ..... 
50 ص :  اوبزوج ..... 
50 ص :  جرطیش ..... 

50 ص :  زینوش ..... 
50 ص :  بلعثلا .....  ۀیصخ 

51 ص :  جرحدم .....  دنوارز 
51 ص :  ینیچراد ..... 

51 ص :  بادسلا .....  غمص 
51 ص :  کسم ..... 

51 ص :  نوقیراغ ..... 
51 ص :  نویفرف ..... 

51 ص :  ریشواج ..... 
51 ص :  شوجنزرم ..... 

51 ص :  جرتا ..... 
51 ص :  جنتوف ..... 
51 ص :  لازغ ..... 
51 ص :  وقود ..... 

51 ص :  لمرح ..... 
51 ص :  رفسیلاط ..... 
51 ص :  طاوطو ..... 

51 ص :  هشیر ..... 
51 ص :  ربنع ..... 

51 ص :  نیمسای ..... 
51 ص :  رابک .....  ربونص 
51 ص :  حرقلا .....  دوع 
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51 ص :  جزیوم ..... 
51 ص :  ورس ..... 
51 ص :  دنق ..... 
51 ص :  زول ..... 

51 ص :  انحلا .....  نهد 
51 ص :  انامورق ..... 

51 ص :  قدنب ..... 
51 ص :  دوسا .....  مرک 

51 ص :  مامح ..... 
52 ص :  نویله ..... 

52 ص :  دنواقلا .....  محش 
52 ص :  لهبا ..... 

52 ص :  هتخوس .....  فدص 
52 ص :  قشا ..... 

52 ص :  ناعشیشراد ..... 
52 ص :  سفرک ..... 

52 ص :  موقز ..... 
52 ص :  ناب ..... 

52 ص :  نیرسن ..... 
52 ص :  دوسا .....  صمح 

52 ص :  لفلف ..... 
52 ص :  دامر ..... 

52 ص :  نیتلا .....  بشخ  دامر 
52 ص :  غبصلا .....  هوف 

52 ص :  جو ..... 
52 ص :  کناباش ..... 

52 ص :  عورخ ..... 
52 ص :  شدنک ..... 

52 ص :  سوردنس ..... 
52 ص :  لودنق ..... 

52 ص :  روخبلا .....  دوع 
52 ص :  هجنلف ..... 

52 ص :  سجرن ..... 
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53 ص :  نوتیز ..... 
53 ص :  مطبلا .....  کلع 

53 ص :  ربک ..... 
53 ص :  محمح ..... 

53 ص :  هتخاف ..... 
53 ص :  نویردنقولوقسا ..... 

53 ص :  لجف ..... 
53 ص :  رحبلا .....  ءام 

53 ص :  قروب ..... 
53 ص :  مطبلا .....  کلع 

53 ص :  انایطنج ..... 
53 ص :  قبنلا .....  ةرجش 

53 ص :  نسوس ..... 
53 ص :  روثلا .....  محش 

53 ص :  ورم ..... 
53 ص :  لیجران ..... 

53 ص :  یلصنعلا .....  نیبجنکس 
53 ص :  میرم .....  روخب 

53 ص :  همسو ..... 
53 ص :  یفاصلا .....  ءاملا 
هوقل جالع  رد  مهدزناش  باب - 

53 ص :  رتسدیبدنج ..... 
53 ص :  حرقلا .....  دوع 

53 ص :  نیمسای ..... 
53 ص :  جنیبکس ..... 

54 ص :  مطبلا .....  کلع 
54 ص :  رملا .....  زوللا  نهد 

54 ص :  لودنق ..... 
54 ص :  یکرک ..... 

54 ص :  زوج ..... 
54 ص :  رافلا .....  ناذا 

54 ص :  نویفرف ..... 
54 ص :  انامدرق ..... 
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54 ص :  احرقرقاع ..... 
54 ص :  شوجنزرم ..... 

54 ص :  رتعص ..... 
54 ص :  جنتوف ..... 

54 ص :  نیتنسفا ..... 
54 ص :  لیبجنز ..... 
54 ص :  اوبزوج ..... 

54 ص :  چو ..... 
55 ص :  جزیوم ..... 
55 ص :  رداشن ..... 
55 ص :  قروب ..... 
55 ص :  زینوش ..... 
55 ص :  قبنز ..... 

55 ص :  ورسلا .....  غمص 
55 ص :  جنیتار ..... 

55 ص :  افرط ..... 
55 ص :  نویرذام ..... 
55 ص :  جنامهس ..... 

55 ص :  هجنلف ..... 
55 ص :  لجف ..... 

55 ص :  لدرخ ..... 
55 ص :  لظنح ..... 

55 ص :  یئایموم ..... 
55 ص :  ربنع ..... 

55 ص :  ارشاف ..... 
55 ص :  نامیلس .....  ناحیر 

55 ص :  عورخ ..... 
56 ص :  ردالب ..... 
56 ص :  نایظ ..... 
56 ص :  هیلاغ ..... 
56 ص :  بنرا ..... 
56 ص :  عبض ..... 

56 ص :  بلعث ..... 
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56 ص :  لهبا ..... 
56 ص :  لعو ..... 
56 ص :  لسع ..... 
56 ص :  لقم ..... 
56 ص :  راغ ..... 

56 ص :  حیش ..... 
56 ص :  موصیق ..... 
56 ص :  لمرح ..... 

56 ص :  دوسا .....  صمح 
56 ص :  لثا ..... 

56 ص :  قشاب ..... 
56 ص :  رامحلا .....  ءاثق 

56 ص :  قلس ..... 
56 ص :  اشینطرع ..... 

56 ص :  دهده ..... 
56 ص :  رونس ..... 

56 ص :  بادس ..... 
56 ص :  زوج ..... 

57 ص :  ناسلبلا .....  نبل 
57 ص :  لبنس ..... 

57 ص :  رفسیلاط ..... 
57 ص :  دابنرز ..... 
57 ص :  لقاقش ..... 

57 ص :  ضیبا .....  طفن 
57 ص :  نیدران ..... 

57 ص :  نویسارف ..... 
57 ص :  ذفنق ..... 

57 ص :  بلعث ..... 
57 ص :  کل ..... 

57 ص :  مطرق ..... 
57 ص :  موث ..... 

57 ص :  يربلا .....  موثلا 
57 ص :  سفرک ..... 
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57 ص :  نیبجنلج ..... 
57 ص :  زوحامرم ..... 

57 ص :  هلیله ..... 
57 ص :  ارقیف .....  جرایا 

57 ص :  جنوباب ..... 
57 ص :  کلملا .....  لیلکا 

57 ص :  مامن ..... 
57 ص :  مطب ..... 
57 ص :  قلس ..... 

57 ص :  کناباش ..... 
57 ص :  طسقلا .....  نهد 

57 ص :  نابلا .....  نهد 
57 ص :  زول ..... 

57 ص :  شدنک ..... 
57 ص :  اشینطرع ..... 

57 ص :  ضیبا .....  قبرخ 
57 ص :  نارطق ..... 

57 ص :  شحولا .....  رامح 
58 ص :  هبذع ..... 

58 ص :  رفصا .....  نسوس 
58 ص :  ناوحقا ..... 

58 ص :  ورس ..... 
58 ص :  ریشواج ..... 
58 ص :  روقنقس ..... 

58 ص :  ضیبا .....  لفلف 
58 ص :  رخذا ..... 
58 ص :  جلما ..... 

58 ص :  نومیتفا ..... 
58 ص :  یعفا ..... 

58 ص :  تیتلح ..... 
58 ص :  دبرت ..... 

58 ص :  نومک ..... 
58 ص :  يزاب ..... 
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58 ص :  قدنب ..... 
58 ص :  رجالا .....  نهد 

58 ص :  ینیچراد ..... 
58 ص :  موب ..... 

58 ص :  اشاح ..... 
58 ص :  هنادمرک ..... 

58 ص :  جرحدم .....  دنوارز 
58 ص :  جنیبکس ..... 

نومیتفا جنشت  جالع  رد  مهدفه  باب 
58 ص :  اسریا ..... 

59 ص :  ناتکلا .....  رزب 
59 ص :  نابلا .....  نهد 

59 ص :  یمطخ ..... 
59 ص :  تورزنا ..... 

59 ص :  سویرذامک ..... 
59 ص :  بطر .....  يافوز 

59 ص :  لجف ..... 
59 ص :  ذفنق ..... 

59 ص :  لدلد ..... 
59 ص :  هنق ..... 
59 ص :  لیا ..... 

59 ص :  رم .....  زول 
59 ص :  زعام ..... 

59 ص :  مسمس ..... 
59 ص :  تشگنچنپ ..... 
59 ص :  میرم .....  روخب 

59 ص :  زوج ..... 
59 ص :  شوجنزرم ..... 

59 ص :  هنایطنج ..... 
59 ص :  هرجنا ..... 

59 ص :  جنوباب ..... 
59 ص :  ناسلب .....  دوع 

60 ص :  لجرفس ..... 
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60 ص :  عورخ ..... 
60 ص :  ریعش ..... 

60 ص :  يرب .....  جنتوف 
60 ص :  تافحلسلا .....  مد 

60 ص :  هبلح ..... 
60 ص :  اورض ..... 

60 ص :  رمحا .....  عمش 
60 ص :  فساجنرب ..... 
60 ص :  نویروطنق ..... 

60 ص :  راغ ..... 
60 ص :  حیش ..... 

60 ص :  قروب ..... 
60 ص :  یقلا .....  بارت 

60 ص :  طسقلا .....  نهد 
60 ص :  دوسا .....  قبرخ 

60 ص :  جرحدم .....  دنوارز  بآ 
60 ص :  بلعثلا .....  یصخ 

60 ص :  درواداب ..... 
60 ص :  ضیبا .....  نسوس 

61 ص :  شدنک ..... 
61 ص :  رتسدیبدنج ..... 

61 ص :  رمحا .....  صمح 
61 ص :  هربنق ..... 

61 ص :  لجح ..... 
61 ص :  ریفاصع ..... 
61 ص :  جورداب ..... 

61 ص :  رخذا ..... 
61 ص :  نارفعز ..... 

61 ص :  سودوخوطسا ..... 
61 ص :  لیبجنز ..... 

61 ص :  جو ..... 
61 ص :  دنوار ..... 

61 ص :  رسن ..... 
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61 ص :  انس ..... 
61 ص :  بطر .....  تفز 

61 ص :  ناب ..... 
61 ص :  لوب ..... 

61 ص :  رفصا .....  يریخ 
61 ص :  نامس ..... 

61 ص :  زوا ..... 
61 ص :  ناجنرت ..... 
61 ص :  ةافحلس ..... 

زازک جالع  رد  مهدژه  باب 
61 ص :  دنوارز ..... 

61 ص :  نویروطنق ..... 
61 ص :  هنق ..... 

61 ص :  احرقرقاع ..... 
61 ص :  سیطانقملا .....  رجح 

61 ص :  جنداش ..... 
61 ص :  عراکا ..... 

61 ص :  دوسا .....  صمح 
61 ص :  لیوط .....  دنوارز 
61 ص :  بیطم .....  تیتلح 

62 ص :  قرزا .....  لقم 
62 ص :  سروف ..... 

62 ص :  حلم ..... 
62 ص :  يزمرق .....  فوص 

62 ص :  جنایزار ..... 
62 ص :  سفرک ..... 
62 ص :  نویله ..... 
62 ص :  رتعص ..... 

62 ص :  دوسا .....  صمح 
62 ص :  لخلا .....  نهد 

62 ص :  هیرهنلا .....  ةافحلس 
62 ص :  تیز ..... 

62 ص :  رامحلا .....  ۀیصخ 
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62 ص :  لسع ..... 
62 ص :  ریشواج ..... 
62 ص :  ثورحم ..... 

62 ص :  بادس ..... 
62 ص :  يریخ ..... 

62 ص :  سجرن ..... 
62 ص :  طسق ..... 

62 ص :  شحولا .....  رامح 
62 ص :  لبا ..... 

62 ص :  بض ..... 
62 ص :  دسا ..... 

62 ص :  بیذ ..... 
62 ص :  رتسدیبدنج ..... 

63 ص :  هیرحبلا .....  تافحلس 
63 ص :  زینوش ..... 

63 ص :  درواداب ..... 
63 ص :  ینمرا .....  رجح 
63 ص :  حرقلا .....  دوع 

63 ص :  لدرخ ..... 
63 ص :  جرحدم .....  دنوارز 

63 ص :  نیمسای ..... 
63 ص :  بلعثلا .....  یصخ 
63 ص :  قرحم .....  فدص 

63 ص :  جنیبکس ..... 
63 ص :  حاقف ..... 

63 ص :  مطبلا .....  کلع 
63 ص :  نوقیرافوه ..... 

63 ص :  ربنع ..... 
هشعر جالع  رد  مهدزون  باب - 

63 ص :  یمطخ ..... 
63 ص :  رمحالا .....  قلس 
63 ص :  يدنه .....  طسق 

64 ص :  ریشواج ..... 
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64 ص :  هصفصف ..... 
64 ص :  یقوقدنح ..... 

64 ص :  بادس ..... 
64 ص :  سودوخوطسا ..... 

64 ص :  ثفاغ ..... 
64 ص :  بنرک ..... 

64 ص :  ینیچراد ..... 
64 ص :  بنرا ..... 

64 ص :  يرب .....  نیمسای 
64 ص :  کید ..... 

64 ص :  هنسرک ..... 
64 ص :  مامح ..... 
64 ص :  تبش ..... 

64 ص :  دوسا .....  صمح 
64 ص :  لدرخ ..... 
64 ص :  لمرح ..... 

64 ص :  دوسا .....  لفلف 
64 ص :  ضیبا .....  لفلف 

64 ص :  قلس ..... 
64 ص :  رابک .....  ربونص 

64 ص :  زینوش ..... 
64 ص :  ناسلبلا .....  نهد 

64 ص :  نویفرف ..... 
64 ص :  تیتلح ..... 

64 ص :  کشمجنرب ..... 
64 ص :  ریفاصع ..... 
64 ص :  اخبطم ..... 

65 ص :  طاوطو ..... 
65 ص :  ربص ..... 

65 ص :  قیقد .....  نویروطنق 
65 ص :  انامدرق ..... 
65 ص :  بنرک ..... 

65 ص :  دوسا .....  قبرخ 
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65 ص :  رحبلا .....  ءام 
65 ص :  یعفا ..... 

65 ص :  مجاحملا ..... 
65 ص :  مشیربا .....  فوص 

65 ص :  لسع ..... 
65 ص :  ثفاغ ..... 

65 ص :  نتنملا .....  بح 
65 ص :  ریشواج ..... 
65 ص :  تیتلح ..... 

65 ص :  ناسلبلا .....  نهد 
65 ص :  نوقیراغ ..... 

65 ص :  نایظ ..... 
65 ص :  ردالب ..... 
65 ص :  هتیر ..... 

66 ص :  جنورد ..... 
66 ص :  لیجران ..... 

66 ص :  مطب ..... 
66 ص :  ثارک ..... 

66 ص :  تیربکلا .....  ءاملا 
66 ص :  خینرز ..... 
66 ص :  نورطن ..... 

66 ص :  قدنب ..... 
66 ص :  عورخ ..... 
66 ص :  اسریا ..... 
66 ص :  رانلج ..... 

66 ص :  ناجنروس ..... 
66 ص :  تیز ..... 

66 ص :  تیتلح ..... 
66 ص :  يزارلا .....  لاق 

ردخ جالع  رد  متسیب  باب 
66 ص :  دنوارز ..... 
66 ص :  صمح ..... 

66 ص :  طسقلا .....  نهد 
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66 ص :  بنرا ..... 
67 ص :  نویفرف ..... 

67 ص :  دوسا .....  لفلف 
67 ص :  ناطرس ..... 

67 ص :  رقبلا .....  ةرارم 
67 ص :  جریش ..... 
67 ص :  اسریا ..... 

67 ص :  احرقرقاع ..... 
67 ص :  ناجنروس ..... 

67 ص :  جزیوم ..... 
67 ص :  جنیبکس ..... 

67 ص :  رامحلا .....  ءاثق 
67 ص :  رتسدیبدنج ..... 
67 ص :  رجالا .....  نهد 

67 ص :  ذفنق ..... 
67 ص :  لدلد ..... 

67 ص :  ضیبا .....  نمهب 
67 ص :  مامح ..... 
67 ص :  لسع ..... 
67 ص :  ربنع ..... 

67 ص :  لدرخ ..... 
67 ص :  قروب ..... 
67 ص :  دزراب ..... 

67 ص :  راغ ..... 
68 ص :  شحو .....  رامح 

68 ص :  هعیم ..... 
68 ص :  تبش ..... 

68 ص :  رفصا .....  عمش 
68 ص :  سفور .....  جرایا 

68 ص :  عورخ ..... 
68 ص :  مامح ..... 
68 ص :  قبنز ..... 

68 ص :  لظنحلا .....  محش 
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68 ص :  اشاح ..... 
68 ص :  سفرک ..... 

68 ص :  ارقیف .....  جرایا 
68 ص :  يدنه .....  لبنس 

68 ص :  لیبجنز ..... 
68 ص :  هفسالفلا .....  نوجعم 

68 ص :  بلحملا .....  بح 
68 ص :  نابلا .....  نهد 

68 ص :  هخیلس ..... 
68 ص :  مطب ..... 
68 ص :  ربک ..... 

68 ص :  بادس ..... 
68 ص :  هیلبج .....  هدعج 

68 ص :  انایطنج ..... 
68 ص :  شمشم ..... 

68 ص :  قشا ..... 
68 ص :  جو ..... 

68 ص :  دبرت ..... 
68 ص :  ریشواج ..... 
68 ص :  کسم ..... 

68 ص :  شوجنزرم ..... 
68 ص :  هنسرک ..... 
68 ص :  تیتلح ..... 
68 ص :  لدرخ ..... 

69 ص :  ناجنلوخ ..... 
69 ص :  موقز ..... 

69 ص :  دوسا .....  صمح 
69 ص :  زینوش ..... 

69 ص :  رمحا .....  صمح 
69 ص :  مامح ..... 
69 ص :  هرجنا ..... 

69 ص :  نتنملا .....  بح 
69 ص :  اقوقلا .....  بح 
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69 ص :  يرهن .....  ناطرس 
69 ص :  جنورد ..... 

69 ص :  رفصلا .....  عباصا 
69 ص :  لمرح ..... 
69 ص :  ردنک ..... 
69 ص :  ارشاف ..... 

جالتخا جالع  رد  مکی  تسیب و  باب - 
69 ص :  جرتا ..... 

69 ص :  ینوجنامسآ ..... 
69 ص :  راغ ..... 

69 ص :  یکرک ..... 
69 ص :  بنرک ..... 

69 ص :  رتسدیبدنج ..... 
69 ص :  ضیبا .....  نسوس 

69 ص :  لدرخ ..... 
70 ص :  احرقرقاع ..... 

70 ص :  بادس ..... 
70 ص :  حلم ..... 

70 ص :  رحبلا .....  ءام 
70 ص :  طسق ..... 

70 ص :  سودوخوطسا ..... 
70 ص :  راهب ..... 

70 ص :  قروب ..... 
70 ص :  بنرا ..... 
70 ص :  ثفاغ ..... 

70 ص :  هسفسف ..... 
70 ص :  جورف ..... 
70 ص :  مامح ..... 
70 ص :  لجح ..... 

70 ص :  ربانق ..... 
70 ص :  جارد ..... 

70 ص :  ریفاصع ..... 
70 ص :  هرجنا ..... 
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70 ص :  نسار ..... 
70 ص :  نسوس ..... 

70 ص :  ناسلبلا .....  بل 
اخرتسا جالع  رد  میود -  تسیب و  باب 

71 ص :  انامدرق ..... 
71 ص :  ریفاصع ..... 

71 ص :  يدنه .....  طسق 
71 ص :  حرق ..... 

71 ص :  ثیثارط ..... 
71 ص :  ردالب ..... 

71 ص :  حرقلا .....  دوع 
71 ص :  فرح ..... 
71 ص :  لدرخ ..... 

71 ص :  لقلقلا .....  بح 
71 ص :  مامح ..... 

71 ص :  سجرن ..... 
71 ص :  علط ..... 

71 ص :  اسریا ..... 
71 ص :  راغ ..... 

71 ص :  بادس ..... 
71 ص :  رامحلا .....  ءاثق 

71 ص :  ناب ..... 
72 ص :  یمطخ ..... 
72 ص :  سفرک ..... 
72 ص :  جنایزار ..... 

72 ص :  نویله ..... 
72 ص :  کسخ ..... 
72 ص :  جرطیش ..... 

72 ص :  بلعث ..... 
72 ص :  لظنح ..... 
72 ص :  نویفرف ..... 

72 ص :  رتسدیبدنج ..... 
72 ص :  نویفرف ..... 
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72 ص :  هلیاس .....  هعیم 
72 ص :  قبنز ..... 

72 ص :  جنیبکس ..... 
72 ص :  رتسدیبدنج ..... 

72 ص :  لدرخ ..... 
73 ص :  نورطن ..... 

73 ص :  هنق ..... 
73 ص :  رحبلا .....  ءام 

73 ص :  تشگنجنپ ..... 
73 ص :  شوجنزرم ..... 

73 ص :  تیتلح ..... 
73 ص :  ربک ..... 

73 ص :  ریشواج ..... 
73 ص :  قیقد .....  نویروطنق 

73 ص :  تبش ..... 
73 ص :  بلعثلا .....  یصخ 
73 ص :  ضیبا .....  صمح 

73 ص :  ریجرج ..... 
73 ص :  روفصعلا .....  ناسل 

73 ص :  کسم ..... 
73 ص :  هصیصقلا .....  رذب 

73 ص :  سفرک .....  رذب 
74 ص :  رم ..... 

74 ص :  صفع ..... 
74 ص :  رخذا ..... 
74 ص :  دعس ..... 

74 ص :  طسقلا .....  نهد 
74 ص :  ردالب ..... 
74 ص :  هتیر ..... 

74 ص :  ناعشیشراد ..... 
74 ص :  انحلا .....  نهد 

74 ص :  اشاح ..... 
74 ص :  بنرک ..... 
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74 ص :  رابک .....  ربونص  بح 
74 ص :  غبصلا .....  هوف 

74 ص :  ینامی .....  طرق 
74 ص :  احرقرقاع ..... 

74 ص :  نیمسای ..... 
74 ص :  لودنق ..... 

74 ص :  نایظ ..... 
74 ص :  قدنب ..... 
74 ص :  لصف ..... 

75 ص :  ءیقلا .....  زوج 
75 ص :  لیوط .....  دنوار 

75 ص :  حلم ..... 
75 ص :  ایقاقا ..... 

75 ص :  ینیصراد ..... 
75 ص :  وقود ..... 

75 ص :  تیربکلا .....  ءام 
75 ص :  سآ ..... 

75 ص :  مرکلا .....  بطح  دامر 
75 ص :  سوردنس ..... 

75 ص :  هجنلف ..... 
تالزن جالع  رد  مویس  تسب و  باب - 

76 ص :  قدنب ..... 
76 ص :  تیربک ..... 

76 ص :  شوجنزرم ..... 
76 ص :  هطنحلا .....  هلاخن 
76 ص :  کشمجنرف ..... 

76 ص :  موصیق ..... 
76 ص :  ینمرا .....  نیط 

76 ص :  قرحم .....  فدص 
76 ص :  القاب ..... 
76 ص :  لخ ..... 

76 ص :  یناحیر .....  بارش 
76 ص :  انامدرق ..... 
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76 ص :  ربنع ..... 
76 ص :  حرقلا .....  دوع 

76 ص :  لدرخ ..... 
76 ص :  سوردنس ..... 

76 ص :  هیرصم .....  هکوش 
76 ص :  ساحنلا .....  شیشق 

77 ص :  نومک ..... 
77 ص :  اشن ..... 

77 ص :  رتسدیبدنج ..... 
77 ص :  لین ..... 

77 ص :  قشا ..... 
77 ص :  ناعشیشراد ..... 
77 ص :  روخبلا .....  دوع 

77 ص :  ربص ..... 
77 ص :  محمح ..... 

77 ص :  راهب ..... 
77 ص :  جنران ..... 

77 ص :  لکالا .....  زوج 
77 ص :  جنوباب ..... 
77 ص :  ضیب ..... 

78 ص :  بادس ..... 
78 ص :  اسریا ..... 
78 ص :  راهب ..... 

78 ص :  شام ..... 
78 ص :  ناوحقا ..... 

78 ص :  نسملا .....  لمجلا 
78 ص :  زینوش ..... 

78 ص :  كرطصا ..... 
78 ص :  نویرزام ..... 

78 ص :  شاخشخ ..... 
78 ص :  هخیلس ..... 

78 ص :  رم ..... 
78 ص :  سجرن ..... 
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78 ص :  کسم ..... 
78 ص :  لبنس ..... 

78 ص :  رم .....  زول 
78 ص :  ناسلبلا .....  نبل 

78 ص :  ناسلبلا .....  بح 
78 ص :  صاجا ..... 

78 ص :  نوقیراغ ..... 
78 ص :  لفنرق .....  سابک 
78 ص :  قوراف .....  قایرت 
78 ص :  یحرلا .....  رابغ 

78 ص :  عورخ ..... 
79 ص :  ورس .....  زوج 

79 ص :  بیطلا .....  رافظا 
79 ص :  لجف ..... 

79 ص :  نوسینا ..... 
79 ص :  جنوباب ..... 

79 ص :  ینیصراد ..... 
79 ص :  جنبلا .....  رزب 

79 ص :  طفن ..... 
79 ص :  سوردنس ..... 

79 ص :  بارغ ..... 
79 ص :  دوهیلا .....  رفق 

79 ص :  يریخ ..... 
79 ص :  ربنع ..... 

79 ص :  روخبلا .....  دوع 
79 ص :  نذال ..... 
79 ص :  قلس ..... 

79 ص :  جنتوف ..... 
79 ص :  دبرت ..... 

79 ص :  يروفاک .....  ناحیر 
79 ص :  حلم ..... 

79 ص :  جنادهش ..... 
79 ص :  بنرک ..... 
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79 ص :  ناب ..... 
79 ص :  ناجنلوخ ..... 

79 ص :  ناجنرت ..... 
79 ص :  بنعلا .....  مرک 

79 ص :  نیمسای ..... 
79 ص :  ابرهک ..... 
79 ص :  دیدح ..... 

79 ص :  نامعنلا .....  قیاقش 
79 ص :  فرح ..... 

79 ص :  یعارلا .....  یصع 
ساوسو جالع  رد  مراهچ  تسب و  باب - 

80 ص :  یکم .....  انس 
80 ص :  ناجنرت ..... 
80 ص :  نومیتفا ..... 

80 ص :  روثلا .....  ناسل 
80 ص :  ولحلا .....  حافت 

80 ص :  لظنح ..... 
80 ص :  رونس ..... 
80 ص :  وردت ..... 

80 ص :  فاطخ ..... 
80 ص :  عبض ..... 

80 ص :  اهتغمدا .....  جاجدلا و  سوور 
80 ص :  کید ..... 
80 ص :  همخر ..... 

80 ص :  یکطصم ..... 
80 ص :  جلما ..... 

80 ص :  يرهن .....  جنتوف 
80 ص :  گنب ..... 

80 ص :  کلملا .....  لیلکا 
80 ص :  رمحا .....  نمهب 
80 ص :  رفص .....  عباصا 

80 ص :  تلس ..... 
80 ص :  سودوخوطسا ..... 
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80 ص :  جنورد ..... 
80 ص :  ناعشیشراد ..... 
80 ص :  تشگنچپ ..... 

80 ص :  زعاملا .....  بیلح 
هضیب جالع  رد  مجنپ  تسب و  باب - 

81 ص :  ربص ..... 
81 ص :  رامحلا .....  ءاثق 
81 ص :  رابک .....  هلقاق 
81 ص :  ربنشرایخ ..... 

81 ص :  عورق ..... 
81 ص :  نارفعز ..... 
81 ص :  کسم ..... 
81 ص :  روفاک ..... 

81 ص :  دامر ..... 
81 ص :  قلس ..... 

81 ص :  یئایموم ..... 
81 ص :  مامح ..... 
81 ص :  عنعن ..... 

81 ص :  یمور .....  ءاینولف 
81 ص :  بکوکلا .....  صرق 

81 ص :  کسملا .....  ءاود 
81 ص :  انح ..... 

قشع جالع  رد  مشش  تسب و  باب - 
81 ص :  لمرح ..... 

81 ص :  دنه .....  لین 
81 ص :  جاجدلا .....  رجح 

82 ص :  قلقل ..... 
ایناملا یف   27 باب - 

82 ص :  ریعش ..... 
82 ص :  جسفنب ..... 
82 ص :  سخ ..... 

82 ص :  عرق ..... 
82 ص :  شاخشخ ..... 
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82 ص :  فالخ ..... 
82 ص :  ءاسنلا .....  نبل 
82 ص :  زعاملا .....  نبل 

82 ص :  قمرس ..... 
82 ص :  هینامی .....  هلقب 

82 ص :  سخ ..... 
82 ص :  اقمحلا .....  ۀلقب 

82 ص :  رایخ ..... 
82 ص :  جاجدلا .....  ضیب 

82 ص :  يدج ..... 
82 ص :  جاجد ..... 
83 ص :  ارشاف ..... 

برطق جالع  رد   28 باب - 
83 ص :  ریعش ..... 
83 ص :  رکس ..... 

83 ص :  جیرارف ..... 
83 ص :  لمح ..... 

83 ص :  زینشک ..... 
83 ص :  يدج ..... 

83 ص :  یضارضر .....  کمس 
83 ص :  زعاملا .....  نبل 

83 ص :  يراوح .....  زبخ 
83 ص :  قمرس ..... 

83 ص :  خانافسا ..... 
83 ص :  اقمحلا .....  ۀلقب 

83 ص :  عرق ..... 
83 ص :  رایخ ..... 
83 ص :  ءاثق ..... 

83 ص :  جسفنب ..... 
83 ص :  رفولین ..... 
83 ص :  سخ ..... 

83 ص :  شمشم ..... 
83 ص :  خوخ ..... 
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83 ص :  خیطب ..... 
83 ص :  جنوباب ..... 

سوباک جالع  رد   29 باب - 
84 ص :  ناجنرت ..... 

84 ص :  ایناواف ..... 
84 ص :  بیلص .....  دوع 
84 ص :  عقرلا .....  زوج 

84 ص :  نیت ..... 
84 ص :  قتسف ..... 

84 ص :  لدرخ ..... 
84 ص :  جارد ..... 

84 ص :  جیرارف ..... 
84 ص :  ریفاصع ..... 

84 ص :  ناض ..... 
84 ص :  تشگنچپ ..... 

84 ص :  ناسلبلا .....  بح 
84 ص :  انامدرق ..... 

84 ص :  جنیبکس ..... 
84 ص :  نویفرف ..... 
84 ص :  نیتنسفا ..... 

84 ص :  افوز ..... 
84 ص :  شدنک ..... 

84 ص :  هنق ..... 
84 ص :  بادس ..... 
84 ص :  لظنح ..... 
84 ص :  زینوش ..... 
84 ص :  لجف ..... 

84 ص :  لجح ..... 
84 ص :  سجرن ..... 
84 ص :  جردت ..... 

84 ص :  ینامس ..... 
84 ص :  رامحلا .....  ءاثق 

84 ص :  لدرخ ..... 
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85 ص :  شوجنزرم ..... 
85 ص :  يروزب .....  نیبجنکس 

85 ص :  جنتوف ..... 
85 ص :  نوسینا ..... 

85 ص :  نویلاسارطف ..... 
85 ص :  وقود ..... 

85 ص :  يرب .....  هنق 
85 ص :  رتسدیبدنج ..... 

85 ص :  تبش ..... 
85 ص :  فشرح ..... 

85 ص :  قبرخ ..... 
85 ص :  ارقیف .....  جرایا 

85 ص :  لفلف ..... 
85 ص :  سفور .....  جرایا 

رس يدرس  جالع  رد   30 باب - 
85 ص :  شوجنزرم ..... 

85 ص :  دعجلا .....  فول 
85 ص :  هلیاس .....  هعیم 

85 ص :  شدنک ..... 
86 ص :  کسم ..... 

86 ص :  هبلح ..... 
86 ص :  لفنرق .....  شابک 

86 ص :  هسابسب ..... 
86 ص :  لبنس ..... 

86 ص :  وج .....  رشق 
86 ص :  زوجلا .....  قرو 
86 ص :  زوجلا .....  رهز 
نایبصلا ما  جالع  رد   31 باب - 

86 ص :  جنادهش ..... 
86 ص :  هیراجلا .....  نبل 

86 ص :  ولح .....  زول 
86 ص :  جسفنب .....  نهد 

86 ص :  عرق ..... 
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86 ص :  انوطقرزب ..... 
86 ص :  لجرفس ..... 
86 ص :  یمطخ ..... 

86 ص :  رفولین .....  بارش 
86 ص :  ریعشلا .....  ءام 

87 ص :  ناتا ..... 
87 ص :  زعام ..... 

87 ص :  جسفنبلا ..... 
87 ص :  مسمس ..... 

87 ص :  حافت ..... 
87 ص :  لخلا .....  نهد 
87 ص :  ولحلا .....  نامر 

87 ص :  عمش ..... 
87 ص :  فوص ..... 
87 ص :  بادس ..... 

87 ص :  ریشواج ..... 
87 ص :  هلیتف ..... 

ساطع جالع  رد   32 باب - 
88 ص :  درو ..... 

سار حورق  جالع  رد   33 باب - 
88 ص :  زوج ..... 

88 ص :  رونتلا .....  فزخ 
88 ص :  اسریا ..... 

88 ص :  ماعط .....  حلم 
88 ص :  میرم .....  روخب 

88 ص :  نورطن ..... 
88 ص :  هبلح ..... 

88 ص :  عورخ ..... 
88 ص :  جف .....  نیت 

88 ص :  قیلع ..... 
89 ص :  قبنز ..... 

89 ص :  یعارلا .....  یصع 
89 ص :  دوسا .....  صمح 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 766 

http://www.ghaemiyeh.com


89 ص :  صفع ..... 
89 ص :  رت .....  سمرت 

89 ص :  کلملا .....  لیلکا 
89 ص :  نوباص ..... 

89 ص :  موث ..... 
89 ص :  بادس ..... 

89 ص :  ءاقمحلا .....  ۀلقب 
89 ص :  ناسلبلا .....  نبل 

89 ص :  نامعنلا .....  قیاقش 
89 ص :  لخن ..... 

89 ص :  بلعثلا .....  بنع 
89 ص :  لخ ..... 

89 ص :  ناسنالا .....  لوب 
89 ص :  نذال ..... 

89 ص :  ینقلا .....  ةدعج 
89 ص :  زعام ..... 
89 ص :  يرغ ..... 

89 ص :  کمسلا .....  يرغ 
89 ص :  جنیتار ..... 
89 ص :  جسوع ..... 

89 ص :  تیز ..... 
89 ص :  لبنس ..... 

89 ص :  یقیناطرب ..... 
89 ص :  ذفنق ..... 

89 ص :  لسع ..... 
89 ص :  تفز ..... 

89 ص :  لجعلا .....  محش 
89 ص :  رانلج ..... 

89 ص :  ناسلبلا .....  دوع 
89 ص :  جنوباب ..... 
89 ص :  جلیله ..... 
89 ص :  رفجنز ..... 

89 ص :  طرق ..... 
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90 ص :  کمس ..... 
90 ص :  فزخ ..... 

90 ص :  ناسلبلا .....  بح 
90 ص :  نورطن ..... 
90 ص :  نومک ..... 

90 ص :  ضیبلا .....  ضایب 
90 ص :  انح ..... 

90 ص :  ءاسنلا .....  نبل 
90 ص :  رم .....  زول 

90 ص :  جنب ..... 
90 ص :  درولا .....  نهد 
90 ص :  سبای .....  درو 

90 ص :  ورس ..... 
90 ص :  لصنع ..... 

90 ص :  عوتی ..... 
90 ص :  يدنه .....  لین 

90 ص :  دعس ..... 
90 ص :  ربص ..... 

90 ص :  لمحلا .....  ناسل 
90 ص :  بنرک ..... 

90 ص :  یناتسبلا .....  نوتیز 
عاخن غامد و  ددس  جالع  رد   34 باب - 

90 ص :  يریخ ..... 
90 ص :  سجرن ..... 

90 ص :  دازآ ..... 
90 ص :  لبنس ..... 
90 ص :  نذال ..... 

90 ص :  لیبجنز ..... 
91 ص :  ناجنرت ..... 

91 ص :  روخامرم ..... 
91 ص :  کناباش ..... 

91 ص :  سودوخوطسا ..... 
91 ص :  راغ ..... 
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91 ص :  هخیلس ..... 
91 ص :  مرفسهاش ..... 
91 ص :  ناجنروس ..... 

91 ص :  شوجنزرم ..... 
91 ص :  لودنق ..... 

91 ص :  غامد .....  يوقم  یئاهاود  رد  لصف 
91 ص :  شوجنزرم ..... 

91 ص :  نارشیبع ..... 
91 ص :  ناسلبلا .....  بح 

91 ص :  کشم ..... 
91 ص :  روخبلا .....  دوع 

91 ص :  ربنع ..... 
91 ص :  هجنلف ..... 

91 ص :  نیمسای ..... 
91 ص :  تفز ..... 

91 ص :  نیرسن ..... 
91 ص :  جلما ..... 

91 ص :  نارفعز ..... 
91 ص :  جاجد ..... 
91 ص :  جارد ..... 
91 ص :  حافت ..... 
91 ص :  لبنس ..... 

91 ص :  سجرن ..... 
91 ص :  روفاک ..... 

91 ص :  یلباک .....  جلیله 
91 ص :  لفنرق .....  شابک 

91 ص :  زول ..... 
91 ص :  لجرفس ..... 
91 ص :  فالخ ..... 
91 ص :  يرثمک ..... 

91 ص :  ایوبزوج ..... 
91 ص :  کشمجنرف ..... 
91 ص :  زوجلا .....  رهز 
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92 ص :  دیلبنش ..... 
92 ص :  هیوبجنرداب ..... 

92 ص :  کلملا .....  لیلکا 
92 ص :  ناسلبلا .....  دوع 

92 ص :  روآداب ..... 
رامخ جالع  رد   35 باب - 
92 ص :  ناوحقا ..... 
92 ص :  نارفعز ..... 

92 ص :  سآ ..... 
92 ص :  روفاک ..... 

92 ص :  لجرفس ..... 
92 ص :  درولا .....  نهد 

92 ص :  نامر ..... 
92 ص :  طیبنق ..... 

92 ص :  یناوسلا .....  ضامح 
92 ص :  نومیل ..... 

92 ص :  ضامح .....  جرتا 
92 ص :  نیتنسفا ..... 

92 ص :  سخ ..... 
92 ص :  درو ..... 

92 ص :  لمح ..... 
92 ص :  سابیر ..... 

92 ص :  ینیص .....  هاش 
92 ص :  نویروطنق ..... 

92 ص :  جریش ..... 
92 ص :  ریعشلا .....  ةریمخ 
93 ص :  هطنحلا .....  ةریمخ 

93 ص :  زینشگ .....  هچنغ 
93 ص :  رگا ..... 

93 ص :  يدج ..... 
93 ص :  حافت ..... 
93 ص :  مالح ..... 

93 ص :  ریعشلا .....  حاقف 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 770 

http://www.ghaemiyeh.com


93 ص :  هنیکشک ..... 
93 ص :  کسوبنس ..... 

93 ص :  تسا .....  رایسب  رکس  تعرس  یئاهاود  اما 
93 ص :  ربنع ..... 

93 ص :  زوحامرم ..... 
93 ص :  نوقیرافوه ..... 

93 ص :  جورداب ..... 
93 ص :  دوع ..... 

93 ص :  نارفعز ..... 
93 ص :  روثلا .....  ناسل 

93 ص :  اسریا ..... 
93 ص :  میرم .....  روخب 

93 ص :  امامح ..... 
93 ص :  لیجران ..... 

93 ص :  هیلاغ ..... 
93 ص :  بنق ..... 

93 ص :  لینلا .....  بح 
93 ص :  قیاقش ..... 
93 ص :  هسابسب ..... 

93 ص :  شوجنزرم ..... 
93 ص :  هضف ..... 
93 ص :  رکش ..... 

93 ص :  جنکاک ..... 
94 ص :  دنرایسب .....  رکس  عنام  یئاهاود  اما  و 

94 ص :  یمور .....  نیتنسفا 
94 ص :  سخ ..... 

94 ص :  زول ..... 
94 ص :  لجرفس ..... 

94 ص :  لمحلا .....  ناسل 
94 ص :  تسج ..... 
94 ص :  يدج ..... 

94 ص :  رملا .....  زول 
94 ص :  بنرک ..... 
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94 ص :  تیبنق ..... 
94 ص :  بهذ ..... 
94 ص :  هربزک ..... 

94 ص :  بلعثلا .....  بنع 
94 ص :  ددس .....  حتفم  غامد و  یقنم  یئاهاود  رد  لصف 

94 ص :  رافلا .....  ناذا 
94 ص :  روخبلا .....  دوع 
94 ص :  میرم .....  روخب 

94 ص :  تنقلق ..... 
94 ص :  نامعنلا .....  قیاقش 

94 ص :  بنرک ..... 
94 ص :  رخذالا .....  حاقف 

94 ص :  رم ..... 
94 ص :  نویرذآ ..... 

94 ص :  لظنح .....  محش 
94 ص :  یکطصم ..... 

95 ص :  يروفاک .....  ناحیر 
95 ص :  جنوباب ..... 

95 ص :  شدنک ..... 
95 ص :  ضیبالا .....  قلس 

95 ص :  ارفوز ..... 
95 ص :  لصب ..... 

95 ص :  قیقد .....  نویرطنق 
95 ص :  يریخ ..... 
95 ص :  لدرخ ..... 
95 ص :  لبنس ..... 

95 ص :  کسم ..... 
95 ص :  راجنس ..... 

95 ص :  نیتنسفا ..... 
95 ص :  ینیچراد ..... 
95 ص :  لیبجنز ..... 

95 ص :  عانعن ..... 
95 ص :  دنوار ..... 
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95 ص :  یلباک .....  هلیله 
95 ص :  قشا ..... 
95 ص :  ربک ..... 

95 ص :  دبرت ..... 
95 ص :  نومک ..... 

95 ص :  یلبج .....  جنتوف 
95 ص :  احرقرقاع ..... 

95 ص :  راغ ..... 
95 ص :  ضیبا .....  نسوس 

95 ص :  فرح ..... 
96 ص :  قروب ..... 
96 ص :  هرجنا ..... 

96 ص :  دوسا .....  قبرخ 
96 ص :  اسریا ..... 

96 ص :  يرهن .....  جنتوف 
96 ص :  رتسدیبدنج ..... 

96 ص :  علط ..... 
96 ص :  رمزول ..... 

96 ص :  ناسلبلا .....  دوع 
96 ص :  جسفنب ..... 
96 ص :  ردنک ..... 
96 ص :  ربنع ..... 

96 ص :  قیتعلا .....  غمص 
96 ص :  مطبلا .....  کلع 

96 ص :  ناریمام ..... 
96 ص :  نوقیراغ ..... 

96 ص :  ناسلبلا .....  بح 
96 ص :  بالبل ..... 

96 ص :  ناجنرت ..... 
96 ص :  کشمجنرف ..... 

96 ص :  زوحامرم ..... 
96 ص :  سجرن ..... 

96 ص :  یلبجلا .....  حیش 
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96 ص :  دازآ ..... 
96 ص :  قامس ..... 

96 ص :  دوسا .....  لفلف 
96 ص :  لفلفراد ..... 

96 ص :  زینوش ..... 
96 ص :  سفرک ..... 

97 ص :  رتسدیبدنج ..... 
97 ص :  رم .....  سدع 

97 ص :  هلئاس .....  هعیم 
97 ص :  نارفعز ..... 

97 ص :  رتعص ..... 
97 ص :  ریشواج ..... 
97 ص :  تیتلح ..... 

97 ص :  درو ..... 
97 ص :  رابک .....  هلقاق 

97 ص :  ضیبا .....  لفلف 
97 ص :  یناردنا .....  حلم 

97 ص :  رداشن ..... 
97 ص :  افوز ..... 

97 ص :  هخیلس ..... 
97 ص :  زورفاناتسب ..... 

97 ص :  ناجنروس ..... 
97 ص :  مرفسهاش ..... 

97 ص :  ورس ..... 
97 ص :  کنب ..... 

97 ص :  جنورد ..... 
97 ص :  سودوخوطسا ..... 

97 ص :  تسا .....  نیا  غامد  رهوج  هدننکهدایز  یئاهاود  اما 
97 ص :  قدبن ..... 

97 ص :  ناضلا .....  نبل 
97 ص :  زوللا .....  نهد 
97 ص :  زوللا .....  بل 

97 ص :  جارد ..... 
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97 ص :  تسنیا .....  رس  زا  حایر  للحم  یئاهاود  اما  و 
97 ص :  نیمسای ..... 

97 ص :  راهب ..... 
97 ص :  رم ..... 

97 ص :  لودنق ..... 
97 ص :  کناباش ..... 

97 ص :  شوجنزرم ..... 
97 ص :  زورفاناتسب ..... 

97 ص :  ناجنروس ..... 
97 ص :  سجرن ..... 

ار رس  دوش  ثداح  هک  لاصتا  قرفت  جالع  رد   36 باب - 
98 ص :  بلعثلا .....  بنع 

98 ص :  قامس ..... 
98 ص :  یمطخ ..... 

98 ص :  ایقاقا ..... 
98 ص :  يرب .....  سوس 

98 ص :  ریغصلا .....  نوزاح 
98 ص :  درولا .....  نهد 

98 ص :  داشمش ..... 
98 ص :  نیطارخ ..... 

98 ص :  رم ..... 
98 ص :  مامح ..... 
98 ص :  هتخاف ..... 
98 ص :  جاجد ..... 

98 ص :  لیوط .....  دنوارذ 
98 ص :  هطنحلا .....  نیجع 

98 ص :  جاز ..... 
98 ص :  ردنک ..... 

98 ص :  نیوخالا .....  مد 
98 ص :  قرحم .....  لیبنق 

98 ص :  روفاک ..... 
98 ص :  ساحنلا .....  لابوت 

99 ص :  زینافش ..... 
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99 ص :  رابک .....  ربونص 
دمر جالع  رد   37 باب - 

99 ص :  سآ ..... 
99 ص :  ناض ..... 

99 ص :  یعارلا .....  یصع 
99 ص :  ملاعلا .....  یح 

99 ص :  سونبآ ..... 
99 ص :  القاب ..... 

99 ص :  هربزک ..... 
99 ص :  جرتا ..... 

99 ص :  نیتنسفا ..... 
99 ص :  درو ..... 

99 ص :  کشخ .....  خرس  لگ 
99 ص :  نیریش .....  نامر 

99 ص :  نارطق ..... 
99 ص :  لجرفس ..... 

99 ص :  لمحلا .....  ناسل 
100 ص :  راتسم ..... 
100 ص :  سخ ..... 

100 ص :  لمحلا .....  ناسل 
100 ص :  تورزنا ..... 

100 ص :  مامن ..... 
100 ص :  جنداش ..... 
100 ص :  سیراب ..... 

100 ص :  دبز ..... 
100 ص :  ریبکلا .....  ملاعلا  یح 

100 ص :  رافلا .....  ناذآ 
100 ص :  کلملا .....  لیلکا 

100 ص :  هبلح ..... 
100 ص :  صاصرلا .....  جادیفسا 

100 ص :  ضیب ..... 
100 ص :  جنوباب ..... 

101 ص :  جورداب ..... 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 776 

http://www.ghaemiyeh.com


101 ص :  انوطقرزب ..... 
101 ص :  ءاسنلا .....  نبل 

101 ص :  سدع ..... 
101 ص :  ورس ..... 

101 ص :  اثیمام ..... 
101 ص :  شوجنزرم ..... 

101 ص :  قیلع ..... 
101 ص :  ربص ..... 

101 ص :  لدنص ..... 
101 ص :  همخر ..... 
101 ص :  جوربی ..... 
101 ص :  ردنک ..... 

101 ص :  جسفنب ..... 
101 ص :  لجرفسلا .....  رهز 

101 ص :  رهزداب .....  ینعی  مسلا  رجح 
101 ص :  ضیخم ..... 

101 ص :  عرق ..... 
101 ص :  لمح ..... 

101 ص :  ریشابط ..... 
101 ص :  رفص .....  قورع 

101 ص :  جاس ..... 
101 ص :  سخ ..... 

101 ص :  اشن ..... 
101 ص :  تابن .....  رکش 

102 ص :  یسرافلا .....  بصق 
102 ص :  یبرع .....  غمص 
102 ص :  ریعشلا .....  قیقد 

102 ص :  جرتا ..... 
102 ص :  سفرک ..... 

102 ص :  يرب .....  مرک 
102 ص :  قرحم .....  ساحن 
102 ص :  بلعثلا .....  بنع 
102 ص :  ضیبا .....  فایش 
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102 ص :  اریتک ..... 
102 ص :  میاصلا .....  قیر 

102 ص :  يرهن .....  ناطرس 
102 ص :  اثیمام ..... 

102 ص :  شاخشخ ..... 
102 ص :  نارفعز ..... 

103 ص :  نافجا .....  يارب  فایش 
103 ص :  ابدنه ..... 

103 ص :  یکطصم ..... 
103 ص :  اقابح ..... 

103 ص :  نارفعز ..... 
103 ص :  رامحلا .....  ءاثق 

103 ص :  کسخ ..... 
103 ص :  انوطق .....  رزب 

103 ص :  بلحط ..... 
103 ص :  درولا .....  قرو 

103 ص :  نوزلح ..... 
103 ص :  ضیبا .....  غمص 

103 ص :  رحبلا .....  جاز 
103 ص :  نیتنسفا ..... 

103 ص :  لمحلا .....  ناسل 
104 ص :  امامح ..... 

104 ص :  يرثمک ..... 
104 ص :  ینامرک .....  یئایتوت 

104 ص :  قامس ..... 
104 ص :  نالوخ ..... 

104 ص :  قیتع .....  بارش 
104 ص :  لفوف ..... 

104 ص :  ولحلا .....  نامر 
104 ص :  نبج ..... 
104 ص :  هبلح ..... 

105 ص :  جنبلا .....  رذب 
106 ص :  رگید .....  دامض 
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مشچ فرط  داوم  بابصنا  عنام  یئاهاود  ریبدت  رد   38 باب - 
106 ص :  نارفعز ..... 
106 ص :  بالبل ..... 

106 ص :  القاب ..... 
106 ص :  جورداب ..... 

106 ص :  لفوف ..... 
106 ص :  قوراف .....  قایرت 

106 ص :  کشم ..... 
106 ص :  صاصر ..... 
106 ص :  نالوخ ..... 

106 ص :  اشن ..... 
106 ص :  تورزنا ..... 

106 ص :  بلعثلا .....  بنع 
106 ص :  ضیبا .....  لدنص 

106 ص :  نوزلح ..... 
107 ص :  لیا ..... 

107 ص :  لظنح ..... 
107 ص :  درولا .....  ءام 

107 ص :  زوج ..... 
107 ص :  قتسف ..... 

107 ص :  درورز ..... 
107 ص :  لجرفس ..... 

107 ص :  يرب .....  نوتیز 
107 ص :  سدع ..... 

107 ص :  ایقاقا ..... 
107 ص :  رفصا .....  خیطب 

107 ص :  يرطدرو ..... 
107 ص :  مشچ ..... 
107 ص :  ریعش ..... 

107 ص :  قامس ..... 
107 ص :  دمثا ..... 

107 ص :  دیدحلا .....  ةدارب 
107 ص :  ارضخ .....  هربزک 
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107 ص :  يرثمک ..... 
107 ص :  هعیملا .....  ناخد 

107 ص :  نارطق ..... 
107 ص :  دسب ..... 

107 ص :  ینامر .....  یئایتوت 
108 ص :  ضضح ..... 

رصب فعض  جالع  رد   39 باب - 
108 ص :  ایقاقا ..... 
108 ص :  رمت ..... 
108 ص :  رم ..... 

108 ص :  حلم ..... 
108 ص :  جنایزار ..... 

108 ص :  رتعص ..... 
108 ص :  مشیربا ..... 

108 ص :  بهذ .....  يایمیلقا 
108 ص :  بضلا .....  ةرارم 

108 ص :  بادس ..... 
108 ص :  رفصا .....  جلیله 

108 ص :  نذال ..... 
108 ص :  لصنع ..... 
108 ص :  بنرک ..... 

108 ص :  دمثا ..... 
108 ص :  ؤلؤل ..... 

108 ص :  کسم ..... 
108 ص :  نارفعز ..... 
108 ص :  نالوخ ..... 

108 ص :  اشیشقرم ..... 
108 ص :  سونبآ ..... 

108 ص :  يرب .....  نامر 
108 ص :  صاجا ..... 

108 ص :  ولحلا .....  زول 
109 ص :  رمحا .....  ناجرم 

109 ص :  اوبزوج ..... 
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109 ص :  یلبج .....  سمرت 
109 ص :  جورداب ..... 

109 ص :  ینیچراد ..... 
109 ص :  بهذ ..... 

مشچ یکیرات  باب 40 
109 ص :  ینیچراد ..... 

109 ص :  ناسلبلا .....  دوع 
109 ص :  ردنک ..... 

109 ص :  سوردنس ..... 
109 ص :  دوسا .....  لفلف 

109 ص :  لیبجنز ..... 
109 ص :  جنایزار ..... 

109 ص :  لجف ..... 
109 ص :  برغ ..... 

109 ص :  لفلفراد ..... 
109 ص :  تیتلح ..... 

109 ص :  نابل ..... 
109 ص :  نیتنسفا ..... 

109 ص :  لصب ..... 
109 ص :  لدرخ ..... 
109 ص :  اشاح ..... 

109 ص :  ریشواج ..... 
109 ص :  لجف ..... 

109 ص :  سجرن ..... 
109 ص :  شوجنزرم ..... 

109 ص :  ناسلبلا .....  نهد 
109 ص :  نالوخ ..... 

109 ص :  جو ..... 
109 ص :  جنیبکس ..... 
109 ص :  جرطیش ..... 
109 ص :  جورداب ..... 

109 ص :  قیقد .....  نویردامک 
109 ص :  نویروطنق ..... 
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109 ص :  بادس ..... 
109 ص :  جنایزار ..... 
110 ص :  سفرک ..... 

110 ص :  یقوقدنج ..... 
110 ص :  نامعنلا .....  قیاقش 

110 ص :  تافحلس ..... 
110 ص :  دبک ..... 

110 ص :  دوسا .....  لفلف 
110 ص :  هبلح ..... 
110 ص :  تبش ..... 

110 ص :  ناوحقا ..... 
110 ص :  فاطخ ..... 

110 ص :  لجف ..... 
110 ص :  عبض ..... 

110 ص :  کید ..... 
110 ص :  موب ..... 

110 ص :  ردنکلا .....  راشق 
110 ص :  قشا ..... 

110 ص :  ینیچراد ..... 
110 ص :  رمزول ..... 

110 ص :  ناسلبلا .....  بح 
110 ص :  بالبل ..... 

110 ص :  لصنعلا .....  لخ 
110 ص :  نومک ..... 
110 ص :  تادح ..... 

110 ص :  جارد ..... 
110 ص :  لصنع ..... 
110 ص :  مکرک ..... 

110 ص :  نویسارف ..... 
110 ص :  شافخ ..... 
110 ص :  صاجا ..... 

110 ص :  لفنرقلا .....  شابک 
110 ص :  بئذ ..... 
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110 ص :  عبض ..... 
110 ص :  مشیربا ..... 

110 ص :  قیقع ..... 
110 ص :  ناریمام ..... 

110 ص :  مامح ..... 
110 ص :  درمز ..... 

110 ص :  ایصارق ..... 
110 ص :  فالخ ..... 
110 ص :  نالوخ ..... 

110 ص :  سباعایا ..... 
110 ص :  ایتوت .....  مشچ  تحص  ظفاح  هیودا 

110 ص :  دمثا ..... 
110 ص :  الحک .....  اشیشقرم 

111 ص :  جنداش ..... 
111 ص :  لبنس ..... 

111 ص :  يرحب .....  ناطرس 
111 ص :  جذاس ..... 

111 ص :  جنایزار ..... 
لبس جالع  رد   41 باب - 
111 ص :  اوبزوج ..... 
111 ص :  نوراسا ..... 
111 ص :  نوسینا ..... 

111 ص :  جرتا ..... 
111 ص :  شابک ..... 

111 ص :  رامحلا .....  ءاثق 
111 ص :  زینوش ..... 

111 ص :  اقمحلا .....  ۀلقب 
111 ص :  تورزنا ..... 

111 ص :  راجنز ..... 
111 ص :  حلم ..... 
111 ص :  هعیر ..... 

111 ص :  رابک .....  ربونص 
111 ص :  ضیب ..... 
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111 ص :  قیقد .....  نویروطنق 
112 ص :  اقابح ..... 

112 ص :  جرایا .....  بح 
112 ص :  لظنح ..... 
112 ص :  جلیله ..... 

112 ص :  کسم ..... 
112 ص :  راطقلق ..... 

112 ص :  تفز ..... 
112 ص :  فایش ..... 
رفظ جالع  رد   42 باب - 

112 ص :  سآ ..... 
112 ص :  حلم ..... 

112 ص :  نسوس ..... 
112 ص :  شافخ ..... 

112 ص :  يرهن .....  ناطرس 
112 ص :  هیقاقا ..... 

112 ص :  ینادنا .....  حلم 
112 ص :  رحبلا .....  ناسل 

112 ص :  اینومقس ..... 
112 ص :  يرب .....  مرک 

112 ص :  راجنز ..... 
112 ص :  ضماح .....  نامر 

113 ص :  قشا ..... 
113 ص :  یشبح .....  رجح 

113 ص :  ماعط .....  حلم 
113 ص :  رداشون ..... 

113 ص :  یئانشور ..... 
113 ص :  نوقیلساب ..... 

113 ص :  نطق ..... 
113 ص :  زعام ..... 

113 ص :  رصیق .....  فایش 
113 ص :  بش ..... 

113 ص :  رمحا .....  ناجرم 
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113 ص :  رفجنز ..... 
113 ص :  اینوقحسم .....  ایمیلقا و  فایش 

113 ص :  يرهن .....  ناطرس 
113 ص :  الط ..... 

113 ص :  نورطن ..... 
113 ص :  هعیم ..... 
113 ص :  حلم ..... 

113 ص :  جلیله ..... 
113 ص :  سوبلب ..... 

113 ص :  سیدقلق .....  فایش 
113 ص :  هعیملا .....  ناخد 

113 ص :  ةارملا .....  نبل 
113 ص :  رمحا .....  خینرز 

113 ص :  ربص ..... 
هفرط جالع  رد  باب 43 

114 ص :  لجح ..... 
114 ص :  هاوخنان ..... 

114 ص :  لجف ..... 
114 ص :  رمحا .....  بیبز 

114 ص :  يرهن .....  جنتوف 
114 ص :  مامح ..... 

114 ص :  کلملا .....  لیلکا 
114 ص :  یناردنا .....  حلم 

114 ص :  افوز ..... 
114 ص :  ناتکلا .....  رذب 

114 ص :  ردنک ..... 
114 ص :  بنرک ..... 
114 ص :  جنیتار ..... 
114 ص :  فایش ..... 

114 ص :  باعل .....  هبلح 
115 ص :  ضماح .....  نامر 

115 ص :  نیتنسفا ..... 
115 ص :  درولا .....  نهد 
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115 ص :  خینرز ..... 
115 ص :  جلما ..... 
115 ص :  ربص ..... 
115 ص :  لفلف ..... 

115 ص :  رمحا .....  خینرز 
115 ص :  ریجرج ..... 
115 ص :  ناشرو ..... 
115 ص :  نینافش ..... 

115 ص :  ینمرا .....  نیط 
115 ص :  ردنکلا .....  فایش 

115 ص :  نارفعزلا .....  فایش 
115 ص :  کلملا .....  لیلکا 

115 ص :  درولا .....  نهد 
115 ص :  فایش ..... 

115 ص :  طب ..... 
115 ص :  جورف ..... 

115 ص :  نبجلا .....  ءام 
115 ص :  نیوخالا .....  مد 

115 ص :  سوبلب ..... 
115 ص :  ضیبلا .....  ةرفص 

115 ص :  سفرک ..... 
هعمد جالع  رد   44 باب - 

116 ص :  قیقد .....  نویروطنق 
116 ص :  لصب ..... 
116 ص :  تفز ..... 

116 ص :  رابک .....  ربونص 
116 ص :  ربص ..... 
116 ص :  دسب ..... 

116 ص :  سیرابربنا ..... 
116 ص :  دمثا ..... 

116 ص :  دروجال ..... 
116 ص :  رمت ..... 

116 ص :  لفنرقلا .....  شابک 
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116 ص :  زوج ..... 
116 ص :  اثیمام ..... 

116 ص :  تافحلس ..... 
116 ص :  جنداش ..... 

116 ص :  ؤلؤل ..... 
116 ص :  رفجنز ..... 

116 ص :  رفصا .....  جلیله 
116 ص :  جنیتار ..... 

116 ص :  مطب ..... 
116 ص :  نوتیز ..... 

116 ص :  حرقلا .....  دوع 
116 ص :  هطنحلا .....  ءاشن 

116 ص :  یکطصم ..... 
116 ص :  قشا ..... 

117 ص :  یلباک .....  جلیله 
117 ص :  ساحن ..... 

117 ص :  ضیبلا .....  رشق 
117 ص :  فدص ..... 
117 ص :  کید ..... 

117 ص :  سونبآ ..... 
117 ص :  لولحم .....  نارفعز 

117 ص :  کشم ..... 
117 ص :  ینیچراد ..... 
117 ص :  جنایزار ..... 

117 ص :  ياشیشقرم ..... 
117 ص :  سآ ..... 

117 ص :  سیطاغاغ .....  رجح 
117 ص :  لحک ..... 

117 ص :  رگید .....  لحک 
117 ص :  لخ ..... 

هریعش جالع  رد   45 باب - 
117 ص :  بابذ ..... 

117 ص :  لسع .....  رد  مرک 
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117 ص :  نویلخاد ..... 
117 ص :  رفصا .....  غمص 
117 ص :  هلیاس .....  هعیم 

117 ص :  مامح ..... 
118 ص :  هنق ..... 

118 ص :  نیت ..... 
118 ص :  جنیبکس ..... 

118 ص :  قروب ..... 
118 ص :  جاز ..... 
118 ص :  نیت ..... 

118 ص :  نذال ..... 
118 ص :  رم ..... 

118 ص :  قرزا .....  لقم 
118 ص :  قیقد .....  نویروطنق 

118 ص :  دیمس ..... 
118 ص :  ربص ..... 

118 ص :  ریعش .....  قیقد 
118 ص :  دنقلق ..... 
هدرب جالع  رد   46 باب - 

118 ص :  قشا ..... 
118 ص :  جنیبکس ..... 

118 ص :  ردنک ..... 
118 ص :  نیت ..... 

118 ص :  عمش ..... 
118 ص :  ریعش ..... 
118 ص :  دنقلق ..... 
118 ص :  لخ ..... 

118 ص :  یبرع .....  غمص 
118 ص :  ماخ .....  عمش 

118 ص :  زبخ ..... 
119 ص :  ایمیلقا ..... 

119 ص :  قرزا .....  لقم 
119 ص :  قروب ..... 
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119 ص :  هعیم ..... 
برج جالع  رد   47 باب - 

119 ص :  لخنلا .....  صوخ 
119 ص :  نالوخ ..... 
119 ص :  صفع ..... 

119 ص :  یئایمیلقا ..... 
119 ص :  یئایمیلقا ..... 

119 ص :  يرحب .....  ناطرس 
119 ص :  ربص ..... 

119 ص :  نادرج ..... 
119 ص :  سونبآ ..... 

119 ص :  لفوف ..... 
119 ص :  جرتا ..... 

119 ص :  ناسنالا .....  رعش 
119 ص :  ضیب ..... 

119 ص :  نایبصلا .....  لوب 
119 ص :  لجح ..... 

119 ص :  زعملا .....  ةرارم 
119 ص :  شبکلا .....  ةرارم 

119 ص :  ساحن ..... 
119 ص :  رحبلا .....  دبز 

119 ص :  ضماح .....  نامر 
119 ص :  ردنکلا .....  راشق 

120 ص :  مرصح ..... 
120 ص :  قامس ..... 
120 ص :  کید ..... 

120 ص :  قیقد .....  نویروطنق 
120 ص :  همخر ..... 
120 ص :  فطق ..... 

120 ص :  نویسارف ..... 
120 ص :  باقع ..... 

120 ص :  ایقاقا ..... 
120 ص :  رسن ..... 
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120 ص :  سیدقلق ..... 
120 ص :  رداشن ..... 
120 ص :  خینرز ..... 
120 ص :  صفع ..... 

120 ص :  قشا ..... 
120 ص :  فایش ..... 
120 ص :  جنداش ..... 

121 ص :  نارفعز ..... 
121 ص :  لفنرق .....  شابک 

121 ص :  فایش ..... 
121 ص :  کشمجنرف ..... 

121 ص :  جاجز ..... 
121 ص :  ءاسفنخ ..... 

ءاشعلا یف   48 باب - 
121 ص :  يدیدحلا .....  رجح 

121 ص :  لجح ..... 
121 ص :  ثارک ..... 
121 ص :  هجعن ..... 
122 ص :  لمج ..... 

122 ص :  ناشرو ..... 
122 ص :  یکرک ..... 
122 ص :  نورطن ..... 

122 ص :  ریشامک ..... 
122 ص :  ولح .....  نامر 

122 ص :  عبض ..... 
122 ص :  زعم ..... 

122 ص :  سوردنس ..... 
122 ص :  بلعثلا .....  ةربزک 

122 ص :  یلبجلا .....  شحولا  زعملا 
122 ص :  زینافش ..... 
122 ص :  مامح ..... 
122 ص :  ابدنه ..... 

122 ص :  بلعثلا ..... 
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122 ص :  ابرح ..... 
122 ص :  ءاسفنخ ..... 

122 ص :  بارغ ..... 
122 ص :  لفنرق ..... 

122 ص :  شدنک ..... 
122 ص :  بذع ..... 

122 ص :  رقب ..... 
122 ص :  لبجلا .....  سیت 

123 ص :  لفلفراد ..... 
123 ص :  بادس ..... 

123 ص :  برجم .....  لحک 
123 ص :  جو ..... 

123 ص :  سبای .....  یئافوز 
123 ص :  يرصم .....  بش 

123 ص :  یعافالا .....  قایرت 
123 ص :  رداشن ..... 

123 ص :  نارفعز ..... 
اسجلا یف   49 باب - 

123 ص :  راجنز ..... 
123 ص :  بطر .....  يافوز 

123 ص :  القاب ..... 
123 ص :  رقب ..... 

123 ص :  طبلا .....  محش 
123 ص :  ضیب ..... 
124 ص :  هبلح ..... 

124 ص :  ولح .....  زول 
124 ص :  سدع ..... 

124 ص :  رمحا .....  فایش 
124 ص :  رفولین ..... 

124 ص :  جاجدلا .....  محش 
124 ص :  ارضخ .....  هربزک 

124 ص :  لجع ..... 
124 ص :  يدجلا .....  محل 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 791 

http://www.ghaemiyeh.com


124 ص :  لمح ..... 
124 ص :  رم ..... 

124 ص :  بش ..... 
برغلا یف   50 باب - 

124 ص :  هنسرک ..... 
124 ص :  مرک ..... 

124 ص :  ردنک ..... 
124 ص :  جاز ..... 

124 ص :  جنیبکس ..... 
124 ص :  دوسا .....  قبرخ 

125 ص :  رفولین ..... 
125 ص :  جنوباب ..... 

125 ص :  قیتع .....  زوج 
125 ص :  یبرع .....  غمص 
125 ص :  میاصلا .....  قیر 
125 ص :  بلعثلا .....  بنع 

125 ص :  ریشواج ..... 
125 ص :  لمحلا .....  ناسل 

125 ص :  سآ ..... 
125 ص :  نورطن ..... 
125 ص :  يزابخ ..... 

125 ص :  شام ..... 
125 ص :  ربکلا .....  لصا  رشق 

125 ص :  سوردنخ ..... 
رصب فعض  جالع  رد   51 باب - 

126 ص :  قرحم .....  فدص 
126 ص :  جنیبکس ..... 
126 ص :  بادس ..... 

126 ص :  نبجلا .....  ءام 
126 ص :  بنرک ..... 

126 ص :  سوردنس ..... 
126 ص :  رشعلا .....  ریش 

126 ص :  لسع ..... 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 792 

http://www.ghaemiyeh.com


126 ص :  مکرک ..... 
126 ص :  ایصارق ..... 

126 ص :  نویروطنق ..... 
126 ص :  قامس ..... 

126 ص :  تسیوقم ..... 
126 ص :  يرهن .....  کمس 

126 ص :  رتعص ..... 
126 ص :  دمثا ..... 

126 ص :  نویسارف ..... 
126 ص :  ناسلبلا .....  نبل 

126 ص :  ضماحلا .....  نامر 
126 ص :  قداچب ..... 

126 ص :  رمت ..... 
126 ص :  رم ..... 

126 ص :  عبض ..... 
126 ص :  کشم ..... 

126 ص :  جنایزار ..... 
127 ص :  مشیربا ..... 

127 ص :  ایقاقا ..... 
127 ص :  ورم ..... 

127 ص :  شافخ ..... 
127 ص :  ناجرم ..... 

127 ص :  ادوس .....  هرقب 
127 ص :  هنشا ..... 

127 ص :  فاص .....  فص 
127 ص :  لازغ ..... 
127 ص :  لجف ..... 

127 ص :  بهذ ..... 
127 ص :  سابیر ..... 
127 ص :  نارطق ..... 

127 ص :  ناریمام ..... 
127 ص :  مرصحلا .....  ءام 

127 ص :  ینیچراد ..... 
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127 ص :  دزربط .....  رکش 
127 ص :  نالوخ ..... 

127 ص :  ةامک ..... 
127 ص :  لفنرقلا .....  سابک 

ضایب جالع  رد   52 باب - 
127 ص :  ؤلؤل ..... 

127 ص :  نامر .....  رزب 
127 ص :  جو ..... 

127 ص :  ضیب ..... 
127 ص :  قروب ..... 

127 ص :  نامعنلا .....  قیاقش 
127 ص :  دسب ..... 

127 ص :  سونبآ ..... 
127 ص :  اره ..... 

128 ص :  هجاجدلا .....  ضیب 
128 ص :  یبصلا .....  ءرخ 

128 ص :  لمج ..... 
128 ص :  بهذ .....  یئایمیلقا 

128 ص :  یناردنا .....  حلم 
128 ص :  رداشن ..... 

128 ص :  نطبلا .....  تایح 
128 ص :  ذفنق ..... 

128 ص :  بنرک ..... 
128 ص :  كزک ..... 

128 ص :  هناثملا .....  رجح 
128 ص :  ناریمام ..... 

128 ص :  جلما ..... 
128 ص :  جنس ..... 

128 ص :  لجح ..... 
128 ص :  رحبلا .....  دبز 

128 ص :  قعقع ..... 
128 ص :  قیقع ..... 

128 ص :  ءاملا .....  بلک 
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128 ص :  یقوقدنح ..... 
129 ص :  اهملا .....  رجح 

129 ص :  کسم ..... 
129 ص :  قوقشخرط ..... 

129 ص :  قرحملا .....  فدص 
129 ص :  عبض ..... 

129 ص :  مد ..... 
129 ص :  کید ..... 
129 ص :  دهده ..... 

129 ص :  هیام .....  رینپ 
129 ص :  انوطقرزب ..... 

129 ص :  دوراب ..... 
129 ص :  هیراجلا .....  نبل 

129 ص :  هتیر ..... 
129 ص :  مکرک ..... 

129 ص :  تافحلس ..... 
129 ص :  هبابک ..... 

129 ص :  قرحم .....  عد 
129 ص :  بئذ ..... 
129 ص :  لجف ..... 

129 ص :  لجرفس ..... 
129 ص :  دوهیلا .....  رفق 

129 ص :  یناردنا .....  حلم 
129 ص :  تورزنا ..... 

129 ص :  مامح ..... 
129 ص :  یگناخ .....  ریفاصع 
129 ص :  يرحبلا .....  ناطرس 

129 ص :  نارطق ..... 
129 ص :  ولح .....  نامر 

129 ص :  دنوارز ..... 
130 ص :  يزابخ ..... 

130 ص :  لجع ..... 
130 ص :  نویسارف ..... 
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130 ص :  راهب ..... 
130 ص :  موتخم .....  نیط 

130 ص :  حاسمت ..... 
130 ص :  ناریمام ..... 

130 ص :  درمز ..... 
130 ص :  یئایمیلقا ..... 

130 ص :  جلیلب ..... 
130 ص :  فول ..... 

130 ص :  ینامس ..... 
130 ص :  ایتوت ..... 

130 ص :  میاصلا .....  قیر 
130 ص :  رضخا .....  لظنح 

130 ص :  کل ..... 
130 ص :  ریزنخلا .....  بان 

130 ص :  جاع ..... 
130 ص :  سوردنس ..... 

ءاملا لوزن  جالع  رد   53 باب - 
130 ص :  فاطخ ..... 

130 ص :  لجح ..... 
130 ص :  نوقیراغ ..... 
130 ص :  جنایزار ..... 

130 ص :  نامعنلا .....  قیاقش 
130 ص :  لازغ .....  هرارم 

131 ص :  حیش ..... 
131 ص :  عبض ..... 

131 ص :  یناتسبلا .....  نیتلا  نبل 
131 ص :  لصنع ..... 

131 ص :  ناسلبلا .....  نبل 
131 ص :  کید ..... 

131 ص :  شوجنزرم ..... 
131 ص :  ربص ..... 

131 ص :  سبای .....  یئافوز 
131 ص :  ناجرم ..... 
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131 ص :  مکرک ..... 
131 ص :  بهذ .....  یئایمیلقا 

131 ص :  میرم .....  رجش 
131 ص :  هتیر ..... 

131 ص :  بلعث ..... 
131 ص :  نانح ..... 

131 ص :  فاصفص ..... 
131 ص :  قشاب ..... 

131 ص :  نویله ..... 
131 ص :  تیتلح ..... 

131 ص :  لصب ..... 
131 ص :  قیتع .....  تیز 

131 ص :  بئذلا .....  ةرارم 
131 ص :  ءاملا .....  سرف 

131 ص :  يزاب ..... 
132 ص :  ةافحلس ..... 
132 ص :  برقع ..... 

132 ص :  جو ..... 
132 ص :  نویسارف ..... 

132 ص :  رقبلا .....  رجح 
132 ص :  یکرک ..... 
132 ص :  نویفرف ..... 

132 ص :  بئذلا .....  لتاق 
132 ص :  زینوش ..... 

132 ص :  رم ..... 
132 ص :  رتعص ..... 
132 ص :  رقص ..... 

132 ص :  بادس ..... 
132 ص :  ناطرس ..... 
132 ص :  يزابخ ..... 

132 ص :  امک ..... 
132 ص :  یلباک .....  هلیله 

133 ص :  انح ..... 
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133 ص :  رجالا .....  نهد 
133 ص :  یشحولا .....  رامحلا 

133 ص :  سیت ..... 
133 ص :  بنرا ..... 

133 ص :  لظنح ..... 
133 ص :  نویرزامک ..... 
133 ص :  ضیبا .....  طفن 

133 ص :  بارش ..... 
133 ص :  يربلا .....  نیت 

133 ص :  هدعج ..... 
133 ص :  دلخ ..... 

133 ص :  طوبش ..... 
133 ص :  لعو .....  هرارم 

133 ص :  نارفعز ..... 
133 ص :  يرحب .....  نیفلد 

133 ص :  متک ..... 
133 ص :  لفلف ..... 
133 ص :  بض ..... 

133 ص :  ریغص .....  راهب 
133 ص :  ؤلؤل ..... 

133 ص :  يرهن .....  جنیتوف 
134 ص :  جو ..... 

134 ص :  يدنه .....  یئایتوت 
134 ص :  جاجد ..... 
134 ص :  جرتا ..... 

لمج هواشغ  رد  راهچ  هاجنپ و   54 باب - 
134 ص :  رمخلا .....  يدرد 
134 ص :  یسراف .....  زوج 

134 ص :  راهب ..... 
135 ص :  لیا .....  نرق 
135 ص :  ناشرو ..... 
135 ص :  سونبآ ..... 
135 ص :  نوتیز ..... 
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135 ص :  جزوریف ..... 
135 ص :  بنرا ..... 
135 ص :  عدو ..... 
135 ص :  جلما ..... 

135 ص :  ساحن ..... 
135 ص :  هتیر ..... 

135 ص :  مسمس ..... 
135 ص :  روث ..... 

135 ص :  یقوقدنح ..... 
135 ص :  جنیبکس ..... 

135 ص :  روشیق ..... 
135 ص :  زوج ..... 

135 ص :  شابک ..... 
135 ص :  بش ..... 

135 ص :  دوسا .....  قبرخ 
135 ص :  نیتنسفا ..... 

135 ص :  مشی ..... 
135 ص :  يرحب .....  برقع 

135 ص :  نارفعز ..... 
135 ص :  ؤلؤل ..... 

135 ص :  ناجرم ..... 
135 ص :  سخ ..... 

135 ص :  امامح ..... 
135 ص :  يور ..... 

135 ص :  ینیچراد ..... 
135 ص :  رسن ..... 

135 ص :  ناسلبلا .....  نبل 
135 ص :  قوقشخرط ..... 

135 ص :  لخ ..... 
135 ص :  یبصلا .....  ۀیاغ 
135 ص :  یلبج .....  زعام 
135 ص :  فاصفص ..... 

135 ص :  شافخلا .....  مد 
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135 ص :  عبض ..... 
135 ص :  ءاملا .....  دبک 

136 ص :  عبض ..... 
136 ص :  یئاشیشقرم ..... 

هنمک جالع  رد   55 باب - 
136 ص :  سونبآ ..... 
136 ص :  جنفسا ..... 

136 ص :  ینقلا .....  ةدعج 
136 ص :  ربص ..... 

136 ص :  نیتنسفا ..... 
نآ ظلغ  نافجا و  تنوشخ  جالع  رد  باب 56 

136 ص :  یمور .....  لبنس 
136 ص :  ءاشن ..... 

136 ص :  یبرعلا .....  غمص 
136 ص :  يراوجلا .....  نبل 

136 ص :  تیزلا .....  رکع 
136 ص :  يدنه .....  لبنس 

136 ص :  بهذ ..... 
136 ص :  جنداش ..... 
136 ص :  راطقلق ..... 

136 ص :  نیت ..... 
136 ص :  رملا .....  ناخد 

136 ص :  لدرخ ..... 
136 ص :  نوقیلساب ..... 

137 ص :  لخ ..... 
137 ص :  دیدح ..... 

137 ص :  مرصح ..... 
137 ص :  قشا ..... 

137 ص :  رحبلا .....  دبز 
137 ص :  راجنز ..... 

137 ص :  درو ..... 
137 ص :  تفز ..... 

137 ص :  فدص ..... 
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وتن جالع  رد  باب 57 
137 ص :  قیلع ..... 
137 ص :  ایقاقا ..... 
137 ص :  رمت ..... 

137 ص :  یبلاح ..... 
137 ص :  جزوریف ..... 

137 ص :  ضیب ..... 
137 ص :  مامح ..... 

137 ص :  نینفش ..... 
137 ص :  یعارلا .....  یصع 

137 ص :  ابدنه ..... 
137 ص :  القاب ..... 

137 ص :  فالخ ..... 
137 ص :  يرب .....  نوتیز 

137 ص :  جسوع ..... 
137 ص :  درولا .....  نهد 

137 ص :  نیریش .....  نامر 
فرب ندید  زا  رومق  جالع  رد  باب 58 

138 ص :  هطنح ..... 
138 ص :  رتعص ..... 

138 ص :  جنبلا .....  رذب 
138 ص :  هایس .....  هقرخ 
139 ص :  قیتع .....  رمخ 

139 ص :  زینوش ..... 
139 ص :  قعقع ..... 

139 ص :  شوجنزرم ..... 
139 ص :  تبش ..... 
139 ص :  رخذا ..... 

بلقنم رعش  جالع  رد   59 باب - 
139 ص :  سیلطا ..... 

139 ص :  دارق ..... 
139 ص :  فدص ..... 

139 ص :  ابرح ..... 
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139 ص :  سونبآ ..... 
139 ص :  قلع ..... 

139 ص :  نوقیلاط ..... 
140 ص :  بض ..... 

140 ص :  رابک .....  فدص 
140 ص :  جنیتار ..... 
140 ص :  دهده ..... 
140 ص :  عوبری ..... 

140 ص :  صاصر ..... 
140 ص :  بلک ..... 

140 ص :  زبس .....  عدفض 
140 ص :  جرتهاش ..... 

140 ص :  طالبلا .....  غمص 
140 ص :  شافخ ..... 
140 ص :  ناذرج ..... 

140 ص :  هنق ..... 
140 ص :  دوهیلا .....  رجح 

140 ص :  قلع ..... 
اهکلپ راشتنا  جالع  رد   60 باب - 

141 ص :  ربونص ..... 
141 ص :  ربونص .....  ياحل 

141 ص :  هتسخ .....  رمت 
141 ص :  دوهیلا .....  رفق 

141 ص :  دروزال ..... 
141 ص :  سونبآ ..... 

141 ص :  يدنه .....  لبنس 
141 ص :  یمور .....  لبنس 

141 ص :  جدابنس ..... 
141 ص :  دمثا ..... 
141 ص :  قدنب ..... 

141 ص :  دوهیلا .....  رجح 
141 ص :  مطب ..... 

141 ص :  ردنک ..... 
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141 ص :  نارطق ..... 
141 ص :  تفز ..... 
141 ص :  بابذ ..... 

141 ص :  سونبآ ..... 
141 ص :  یکطصم ..... 

141 ص :  ربونصلا .....  غمص 
141 ص :  اثیمام ..... 

141 ص :  ینمرا .....  رجح 
141 ص :  یسرافلا .....  بطق 

141 ص :  زعام ..... 
141 ص :  جنب ..... 
142 ص :  زوا ..... 

142 ص :  بدلا .....  محش 
142 ص :  ضیب ..... 

142 ص :  جنوباب ..... 
142 ص :  حیش ..... 

142 ص :  يدنه .....  جذاس 
142 ص :  هیحلا .....  خلس 

142 ص :  کید ..... 
142 ص :  لحک ..... 

مشچ کلپ  رد  ماقمقلا  لمقلا و  جالع  رد   61 باب - 
142 ص :  قلس ..... 
142 ص :  تیز ..... 

142 ص :  تیربکلا .....  ءام 
143 ص :  حلم ..... 

143 ص :  یئانشور ..... 
143 ص :  ینمرا .....  قروب 
143 ص :  لصنعلا .....  لخ 

143 ص :  نورطن ..... 
143 ص :  لدرخ ..... 

143 ص :  يریبقلا .....  ءام 
143 ص :  لحک ..... 

143 ص :  رتسدیبدنج ..... 
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143 ص :  اقوقلا .....  بح 
143 ص :  ارقیف .....  جرایا 

143 ص :  احرقرقاع ..... 
143 ص :  ینامی .....  بش 

143 ص :  ربص ..... 
143 ص :  لوطن ..... 

قالس جالع  رد   62 باب - 
144 ص :  نینامرلا .....  ءام 

144 ص :  یثنخ ..... 
144 ص :  دیدحلا .....  راجنز 

144 ص :  قامس ..... 
144 ص :  رفصا .....  جلیله 
144 ص :  مرصحلا .....  ءام 

144 ص :  راجنز ..... 
144 ص :  جرایا .....  بح 

144 ص :  فایش ..... 
144 ص :  نامرلا .....  محش 

144 ص :  هعیم ..... 
144 ص :  تفز ..... 

144 ص :  نارطق ..... 
144 ص :  نالوخ ..... 

144 ص :  رمحا .....  فایش 
144 ص :  مرصح .....  دورب 

144 ص :  جارد ..... 
144 ص :  درولا .....  ءام 

144 ص :  خوبطم .....  سدع 
144 ص :  اقمح .....  هلقب 

144 ص :  ابدنه ..... 
145 ص :  رم .....  فایش 

145 ص :  رملا .....  ناخد 
145 ص :  ردنک ..... 
145 ص :  جرتا ..... 

145 ص :  بالبل ..... 
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145 ص :  ربص ..... 
145 ص :  لیبجنز ..... 

145 ص :  مطب ..... 
145 ص :  ایتوت .....  فایش 

145 ص :  یکطصم ..... 
145 ص :  ربونص .....  غمص 

145 ص :  تیز ..... 
قام مشچ و  هکح  جالع  رد   63 باب - 

145 ص :  لخ ..... 
145 ص :  سونبآ ..... 

145 ص :  مطب ..... 
145 ص :  هعیم ..... 

145 ص :  نارطق ..... 
145 ص :  تفز ..... 

145 ص :  قامس ..... 
146 ص :  ردنک ..... 
146 ص :  ربص ..... 
146 ص :  لفلف ..... 

146 ص :  راجنز ..... 
146 ص :  راطقلق ..... 

146 ص :  لیبجنز ..... 
146 ص :  يدنه .....  لبنس 

146 ص :  عفان .....  لحک 
146 ص :  ردنکلا .....  راشق 

146 ص :  نطق ..... 
146 ص :  لصب ..... 

حورق جالع  رد   64 باب - 
146 ص :  اریتک ..... 

146 ص :  هضف .....  يایمیلقا 
146 ص :  سونبآ ..... 

146 ص :  ذفنق ..... 
146 ص :  دسب ..... 

146 ص :  نامعنلا .....  قیاقش 
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146 ص :  ردنک ..... 
146 ص :  ریشابط ..... 

146 ص :  رم ..... 
146 ص :  جنداش ..... 

147 ص :  يدنه .....  رمت 
147 ص :  قرحم .....  نوزلح 

147 ص :  عدو ..... 
147 ص :  رداشن ..... 
147 ص :  تفز ..... 

147 ص :  ساحنلا .....  نابوت 
147 ص :  ایتوت ..... 
147 ص :  جو ..... 

147 ص :  ضیب ..... 
147 ص :  دبز ..... 

147 ص :  موتخم .....  نیط 
147 ص :  جنیبکس ..... 

147 ص :  قشا ..... 
147 ص :  دمثا ..... 

147 ص :  جادیفسا ..... 
147 ص :  راجنس ..... 

147 ص :  فول ..... 
147 ص :  نوتیز ..... 

147 ص :  قیقد .....  نویروطنق 
147 ص :  سویرذامک ..... 

147 ص :  لجح ..... 
147 ص :  باقع ..... 
147 ص :  جاجد ..... 

147 ص :  ربص ..... 
147 ص :  خسار ..... 

147 ص :  اشیشقرم ..... 
147 ص :  مشیربا ..... 

147 ص :  درو ..... 
147 ص :  لبنس ..... 
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147 ص :  جنداش ..... 
147 ص :  نارفعز ..... 

147 ص :  اثیمام ..... 
147 ص :  سیتلا .....  ۀیحل 

147 ص :  هبلح ..... 
147 ص :  رتسدیبدنج ..... 

148 ص :  ردنکلا .....  فایش 
ار حورق  راثآ  یلاج  یئاهاود  رد   65 باب - 

148 ص :  یقوقدنح ..... 
148 ص :  ردنک ..... 

148 ص :  جنیبکس ..... 
148 ص :  بنرا ..... 
148 ص :  هتخاف ..... 

148 ص :  سوردنس ..... 
148 ص :  جلما ..... 

148 ص :  ناجرم ..... 
148 ص :  یبص .....  لوب 

148 ص :  ؤلؤل ..... 
148 ص :  نویروطنق ..... 

148 ص :  ساکم .....  قرحم  جاجز 
148 ص :  راجنس ..... 
148 ص :  لصف ..... 
148 ص :  ردنک ..... 
148 ص :  هعیم ..... 

148 ص :  سونبآ ..... 
148 ص :  تورزنا ..... 

148 ص :  خاش .....  لیا 
148 ص :  خیطب ..... 
148 ص :  بلد ..... 
149 ص :  جنب ..... 

149 ص :  نارطق ..... 
149 ص :  ردنک ..... 

هنمک جالع  رد   66 باب - 
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149 ص :  شوجنزرم ..... 
149 ص :  لجف ..... 

149 ص :  ءاملا .....  لفلف 
149 ص :  ربص ..... 
149 ص :  حلم ..... 

149 ص :  يربلا .....  نومک 
149 ص :  هاوخنان ..... 
149 ص :  ناشرو ..... 
149 ص :  جنتوف ..... 
149 ص :  نارطق ..... 

149 ص :  لخ ..... 
149 ص :  نادجنا ..... 
149 ص :  سوبلب ..... 

149 ص :  سبای .....  یئافوز 
149 ص :  نبج ..... 
150 ص :  القاب ..... 

150 ص :  ینیچ .....  دنوار 
150 ص :  میاصلا .....  باعل 
150 ص :  گنسرادرم ..... 

150 ص :  سمرت ..... 
150 ص :  عمش .....  ردنک و  ایسفاث و 

150 ص :  موث ..... 
150 ص :  سوردنس ..... 

150 ص :  نیتنسفا ..... 
150 ص :  قامس ..... 

150 ص :  هریرزلا .....  بصق 
150 ص :  لدرخ ..... 

150 ص :  موقم .....  لسع 
150 ص :  هنسرک ..... 

150 ص :  زینافشلا .....  مد 
150 ص :  اشیشقرم ..... 

150 ص :  رم ..... 
150 ص :  طب ..... 
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لوح جالع  رد   67 باب - 
150 ص :  هتیر ..... 

150 ص :  نوتیز ..... 
150 ص :  نورطن ..... 
150 ص :  زینافش ..... 
150 ص :  هتخاف ..... 

ظوحج جالع  رد   68 باب - 
151 ص :  ایقاقا ..... 
151 ص :  سآ ..... 

151 ص :  ابدنه ..... 
151 ص :  یعارلا .....  اصع 

151 ص :  نالوخ ..... 
151 ص :  یکم .....  ضضح 

151 ص :  سیتلا .....  ۀیحل 
151 ص :  یلباک .....  جلیله 

151 ص :  نوقیراغ ..... 
151 ص :  هکاوفلا .....  خوبطم 

هقرز جالع  رد  باب 69 
151 ص :  نارفعز ..... 

151 ص :  نامعنلا .....  قیاقش 
151 ص :  قدنب ..... 

151 ص :  لظنح ..... 
151 ص :  نوزلح .....  لظنح و 

151 ص :  نامر ..... 
151 ص :  صفع ..... 

151 ص :  ناتا ..... 
151 ص :  سیدقلق ..... 

151 ص :  زوج ..... 
151 ص :  بلعثلا .....  بنع 

راشتنا جالع  رد  باب 70 
152 ص :  جنایزار ..... 

152 ص :  قشاب ..... 
152 ص :  درو ..... 
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152 ص :  لدنص ..... 
152 ص :  لفوف ..... 
152 ص :  رفولین ..... 

152 ص :  فالخ ..... 
152 ص :  القاب ..... 

152 ص :  يرکسلا .....  نیبجنکس 
152 ص :  فایش ..... 
152 ص :  تیتلخ ..... 
152 ص :  نویفرف ..... 
152 ص :  ایمیلقا ..... 

152 ص :  ؤلؤل ..... 
152 ص :  یمطخ ..... 

152 ص :  هضیب ..... 
152 ص :  طوبش ..... 

152 ص :  زعملا .....  ةرارم 
152 ص :  بلعثلا .....  بنع 

152 ص :  اشن ..... 
قیضلا یف  باب 71 

152 ص :  جنوباب ..... 
152 ص :  ناب ..... 

152 ص :  فایش ..... 
153 ص :  رگید .....  فایش 

عاستالا یف  باب 72 
153 ص :  القاب ..... 

153 ص :  جنایزار ..... 
هرتشلا یف   73 باب - 

153 ص :  قیلع ..... 
154 ص :  جسوع ..... 

هلیبدلا یف   74 باب - 
154 ص :  هبلح ..... 

154 ص :  کلملا .....  لیلکا 
154 ص :  ناتکلا .....  رزب 

154 ص :  هیراجلا .....  نبل 
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154 ص :  رابالا .....  فایش 
154 ص :  رمحالا .....  فایش 

154 ص :  جسوع ..... 
154 ص :  جرتهاش ..... 

154 ص :  سدع ..... 
154 ص :  هضیب ..... 

154 ص :  رضخا .....  فایش 
154 ص :  نوتیز ..... 

154 ص :  يدنه .....  لبنس 
154 ص :  موتخم .....  نیط 

154 ص :  جادیفسا ..... 
154 ص :  صفع ..... 

هثوتلا یف   75 باب - 
ۀفعسلا یف   76 باب - 

156 ص :  فایش ..... 
156 ص :  جرایالا .....  بح 

156 ص :  مامح ..... 
هلمنلا یف   77 باب - 

156 ص :  اثیمام ..... 
156 ص :  مرصح .....  دورب 
156 ص :  رمحا .....  فایش 

156 ص :  یکم .....  ضضح 
ناطرسلا یف   78 باب - 

156 ص :  فوفس ..... 
156 ص :  لدبم .....  فوفس 

157 ص :  جنداش ..... 
157 ص :  اثیمام .....  فایش 

157 ص :  جنداش ..... 
157 ص :  اثیمام .....  فایش 

قانرشلا یف   79 باب - 
157 ص :  ربص ..... 

157 ص :  اثیمام ..... 
157 ص :  رم ..... 
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157 ص :  دسب ..... 
157 ص :  الط ..... 

لمدلا یف   80 باب - 
157 ص :  موتخم .....  نیط 

157 ص :  قشا ..... 
157 ص :  اقمحلا .....  ۀلقب 

157 ص :  یطوریق ..... 
157 ص :  رمحا .....  فایش 

157 ص :  نویلخاد ..... 
بدهلا ضایب  یف   81 باب - 

لایخلا یف   82 باب - 
158 ص :  تافحلس ..... 

هدغلا یف   83 باب - 
نفجلا ءاخرتسا  یف   84 باب - 

158 ص :  ربص ..... 
158 ص :  دامض ..... 

158 ص :  هدیئاس .....  ایقاقا 
158 ص :  زرالا .....  رجش 

158 ص :  تبش ..... 
رهجلا یف   85 باب - 

159 ص :  لوطن ..... 
159 ص :  لصف ..... 

159 ص :  لفلف .....  لحک 
159 ص :  یکرک ..... 

159 ص :  یلبج .....  سیت 
159 ص :  قشاب ..... 
159 ص :  بنرا ..... 

159 ص :  جنایزار ..... 
159 ص :  ةافحلس ..... 

159 ص :  برجم .....  لحک 
159 ص :  ریشامک ..... 

يرشلا یف   86 باب - 
159 ص :  لفلفراد ..... 
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شفخلا یف   87 باب - 
159 ص :  جسفنب .....  نهد 

نیعلا مرو  یف   88 باب - 
160 ص :  درو ..... 

160 ص :  ردنک ..... 
160 ص :  جسفنب ..... 

160 ص :  ملاعلا .....  یح 
160 ص :  نارفعز ..... 

160 ص :  هضیب ..... 
160 ص :  اهترفص ..... 
160 ص :  لجرفس ..... 

160 ص :  اقمحلا .....  ۀلقب 
160 ص :  ریعشلا .....  قیوس 

160 ص :  جنب ..... 
160 ص :  سآ ..... 

160 ص :  جنداش ..... 
160 ص :  بلعثلا .....  بنع 

160 ص :  لخ ..... 
160 ص :  عجولا .....  ۀنکسملا  هتیودالا 

160 ص :  ارضخ .....  هربزک 
160 ص :  ضیب ..... 

160 ص :  ولح .....  نامر 
160 ص :  جنفسا ..... 
160 ص :  امامح ..... 
160 ص :  رانلج ..... 

160 ص :  فایش ..... 
160 ص :  کلملا .....  لیلکا 

160 ص :  یحرلا .....  رابغ 
160 ص :  نویفا ..... 

160 ص :  جتخفیم ..... 
160 ص :  نارفعز ..... 

160 ص :  يراوجلا .....  نبل 
160 ص :  اشن ..... 
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160 ص :  نالوخ ..... 
اهلوبذ نیعلا و  رغص  یف   89 باب - 

161 ص :  ءاسنلا .....  نبل 
161 ص :  عرق ..... 

161 ص :  نیعلل .....  ةرضمللا  ۀیودالا 
161 ص :  جورداب ..... 

161 ص :  حلم ..... 
161 ص :  بنرک ..... 
161 ص :  موحل ..... 
161 ص :  هکرس ..... 
161 ص :  عامج ..... 

161 ص :  تماجح ..... 
161 ص :  ثارک ..... 

161 ص :  ریجرج ..... 
161 ص :  نوتیز ..... 

161 ص :  نویعلا .....  ۀحصل  ۀظفاحلا  ۀیودالا 
161 ص :  ایتوت ..... 
161 ص :  دمثا ..... 

161 ص :  یئاشیشقرم ..... 
161 ص :  جنداش ..... 

نذالا عجو  یف   90 باب - 
161 ص :  نیتنسفا ..... 

161 ص :  کلملا .....  لیلکا 
161 ص :  نویفا ..... 

161 ص :  راجنس ..... 
161 ص :  رافلا .....  ناذا 

161 ص :  شدنک ..... 
161 ص :  عورخ ..... 

161 ص :  بنق ..... 
161 ص :  جنادهش .....  رزب 

161 ص :  قلس ..... 
161 ص :  هشیشح ..... 
161 ص :  یئایموم ..... 
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161 ص :  زوللا .....  نهد 
161 ص :  زینوش ..... 
162 ص :  عانعن ..... 
162 ص :  عرق ..... 

162 ص :  نیدرانلا .....  نهد 
162 ص :  نابلا .....  نهد 

162 ص :  لمحلا .....  ناسل 
162 ص :  لوب .....  زعم 

162 ص :  زرالا .....  رجش 
162 ص :  دارجلا .....  دود 

162 ص :  جورداب ..... 
162 ص :  نیطارخ ..... 

162 ص :  شبک ..... 
162 ص :  جنب ..... 

162 ص :  لجف ..... 
162 ص :  نویسارف ..... 

162 ص :  غبصلا .....  هوف 
162 ص :  هیحلا .....  خلس 
162 ص :  یگطصم ..... 

162 ص :  سجرن ..... 
162 ص :  اسفنخ ..... 

162 ص :  هریرزلا .....  بصق 
162 ص :  اسریا ..... 

162 ص :  بادس ..... 
162 ص :  ءاسنلا .....  نبل 

162 ص :  نسوس ..... 
162 ص :  بلعثلا .....  بنع 

162 ص :  افوز ..... 
162 ص :  نالوخ ..... 

162 ص :  ینیچراد ..... 
162 ص :  ناسنالا .....  رعش 

162 ص :  ثارک ..... 
162 ص :  نورطن ..... 
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162 ص :  لظنح ..... 
162 ص :  لظنحلا .....  محش 

162 ص :  عرق ..... 
162 ص :  ناجنداب ..... 

163 ص :  شاخشخ ..... 
163 ص :  ضیبا .....  طفن 

163 ص :  ینامس ..... 
163 ص :  يرهن .....  ناطرس 

163 ص :  رصرص ..... 
163 ص :  لصب ..... 

163 ص :  منصلا .....  جوربی 
163 ص :  قیقد .....  نویروطنق 

163 ص :  نویفرف ..... 
163 ص :  زعام ..... 

163 ص :  بضلا .....  محش 
163 ص :  مرک ..... 

163 ص :  دوسا .....  قبرخ 
163 ص :  تیتلح ..... 
163 ص :  نومک ..... 
163 ص :  يداک ..... 

163 ص :  لفلفراد ..... 
نذالا مرو  یف   91 باب - 

163 ص :  کلملا .....  لیلکا 
163 ص :  ضیبا .....  طفن 

163 ص :  نارفعز ..... 
163 ص :  سجرن ..... 

163 ص :  رتسدیبدنج ..... 
163 ص :  نویفا ..... 

163 ص :  بنرک ..... 
نذالا ددس  یف   92 باب - 

164 ص :  شمشم ..... 
164 ص :  تبش ..... 

164 ص :  لجفلا ..... 
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164 ص :  رملا .....  زول 
164 ص :  لدرخ ..... 

164 ص :  بنق ..... 
164 ص :  بادس ..... 

ممصلا شرطلا و  یف   93 باب - 
164 ص :  زینافشلا .....  محش 

164 ص :  لخ ..... 
164 ص :  لصنع ..... 
164 ص :  عورخ ..... 
164 ص :  لظنح ..... 
164 ص :  جنوباب ..... 
164 ص :  لدرخ ..... 

164 ص :  رقبلا .....  ةرارم 
164 ص :  منغلا .....  ةرارم 

164 ص :  نارطق ..... 
164 ص :  دوسا .....  قبرخ 
164 ص :  رتسدیبدنج ..... 

164 ص :  تیربک ..... 
164 ص :  لهبا ..... 

164 ص :  براقعلا .....  نهد 
نینطلا يودلا و  یف   94 باب - 

164 ص :  شوجنزرم ..... 
164 ص :  نوتیز ..... 

164 ص :  راغلا .....  بح 
164 ص :  نویرزام ..... 

165 ص :  لخ ..... 
165 ص :  نویرزام ..... 

165 ص :  لخ ..... 
165 ص :  نیت ..... 

165 ص :  لیجران ..... 
165 ص :  ریرارم ..... 

165 ص :  ولحلا .....  زول 
165 ص :  لجف ..... 
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165 ص :  نسوس ..... 
165 ص :  نومک ..... 
نذالا حورق  یف   95 باب - 

165 ص :  نالوخ ..... 
165 ص :  بالبل ..... 

165 ص :  سوماج ..... 
165 ص :  سیتلا .....  ۀیحل 

165 ص :  دبز ..... 
165 ص :  ربص ..... 

165 ص :  دیدحلا .....  ثبخ 
165 ص :  یکم .....  ضضح 

165 ص :  ناسنا .....  لوب 
165 ص :  ناسنا .....  لوب 

165 ص :  ردنک ..... 
165 ص :  خینرز ..... 
165 ص :  مهرم ..... 

165 ص :  تورزنا ..... 
165 ص :  رحبلا .....  دبز 

165 ص :  ینمرا .....  قروب 
165 ص :  ردنک ..... 

165 ص :  رم ..... 
165 ص :  فایش ..... 
165 ص :  مهرم ..... 

165 ص :  نوقیلساب ..... 
165 ص :  رتافلا .....  ءام 
165 ص :  لبا .....  لوب 

166 ص :  یکم .....  ضضح 
166 ص :  حولمملا .....  نوتیزلا  ءام 

166 ص :  قیتعلا .....  نمس 
ۀمدصلا ۀبرضلا و  یف   96 باب - 

166 ص :  ردنک ..... 
166 ص :  تشگنجنپ ..... 

166 ص :  نوسینا ..... 
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166 ص :  صاصرلا .....  جادیفسا 
166 ص :  قروب ..... 
166 ص :  هضیب ..... 

نذالا نم  هیراجلا  ۀبوطرلا  یف   97 باب - 
166 ص :  تبش ..... 
166 ص :  تفز ..... 
166 ص :  ربص ..... 

166 ص :  روثلا .....  ةرارم 
نذالا دود  یف   98 باب - 
166 ص :  هبذع ..... 

166 ص :  يدنه .....  یئایتوت 
166 ص :  نایبص .....  لوب 

166 ص :  لظنح ..... 
166 ص :  صفع ..... 

166 ص :  رقب ..... 
167 ص :  ضیبا .....  قبرخ 

167 ص :  رداشن ..... 
نذالا یف  ءاملا  لوخد  یف   99 باب - 

167 ص :  لصب ..... 
167 ص :  ضیب ..... 

نذالا بیصی  ةدرابلا  حیرلا  یف   100 باب - 
167 ص :  افوز ..... 

167 ص :  رتعص ..... 
167 ص :  لجف ..... 

167 ص :  رتسدیبدنج ..... 
167 ص :  ناسلبلا .....  نبل 

للخ یف  ثداحلا  مرولا  یف   101 باب - 
167 ص :  لبا ..... 
167 ص :  رقب ..... 
167 ص :  نیت ..... 

167 ص :  القاب ..... 
167 ص :  انوطقرزب ..... 
167 ص :  نارفعز ..... 
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167 ص :  بلعثلا .....  بنع 
167 ص :  فدصلا .....  محل 

167 ص :  زعاملا .....  رعب 
نذالا یف  هریغ  ناویحلا و  لوخد  یف   102 باب - 

167 ص :  لصب ..... 
167 ص :  تیز ..... 

167 ص :  رم ..... 
167 ص :  نذالا .....  تایقنم  یف  لصف 

167 ص :  لسع ..... 
168 ص :  رملا .....  زول 
168 ص :  نارفعز ..... 

فاعرلا یف   103 باب - 
168 ص :  روث ..... 

168 ص :  روفاک ..... 
168 ص :  جلمآ ..... 
168 ص :  ابرهک ..... 

168 ص :  مامحلا .....  ءرخ 
168 ص :  مامحلا .....  ءرخ 

168 ص :  رانلج ..... 
168 ص :  قیقع ..... 

168 ص :  نالیغم ..... 
168 ص :  توقای ..... 
168 ص :  هربزک ..... 

168 ص :  انایطنج ..... 
168 ص :  ینامرک .....  نومک 

168 ص :  روفاک ..... 
168 ص :  نویفا ..... 

هکح فنالا و  مرو  یف   104 باب - 
168 ص :  دبز ..... 
168 ص :  ربص ..... 

مشخلا یف   105 باب - 
169 ص :  نیرسن ..... 
169 ص :  ریرارم ..... 
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169 ص :  زینوش ..... 
169 ص :  لمج ..... 

169 ص :  لخ ..... 
فنالا یف  دیازلا  محللا  یف   106 باب - 

169 ص :  ورس ..... 
169 ص :  سبای .....  نیط 

169 ص :  راجنز ..... 
169 ص :  رداشن ..... 

169 ص :  ساطعلل .....  ۀکرحملا  هیودا  یف  لصف 
169 ص :  لدرخ ..... 

169 ص :  کشمجنرف ..... 
169 ص :  ناجنلوخ ..... 

169 ص :  اسریا ..... 
فنالا نیت  یف   107 باب - 

169 ص :  بالبل ..... 
169 ص :  لمج ..... 
169 ص :  اسریا ..... 

169 ص :  ضیبا .....  قبرخ 
169 ص :  رداشن ..... 

169 ص :  هریرذلا .....  بصق 
169 ص :  کسم ..... 

فنالا ریساوب  یف   108 باب - 
170 ص :  فول ..... 
170 ص :  اسریا ..... 

170 ص :  ضماح .....  نامر 
170 ص :  القاب ..... 

مفلا حورق  امهحورق و  نیتفشلا و  وتن  یف   109 باب - 
170 ص :  رفجنز ..... 
170 ص :  مرصح ..... 

170 ص :  رمحا .....  خینرز 
170 ص :  ءارضخ .....  هربزک 

170 ص :  حلم ..... 
170 ص :  صفع ..... 
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170 ص :  روثلا .....  ناسل 
170 ص :  جاجز ..... 

170 ص :  سوردنس ..... 
170 ص :  ناعشیشراد ..... 

170 ص :  رمحا .....  لدنص 
170 ص :  صاجا ..... 

170 ص :  جاجز .....  روصیق و 
مفلا ۀلکا  یف   110 باب - 

170 ص :  هیرهن .....  تافحلس 
170 ص :  خینرز ..... 

170 ص :  ساطرق ..... 
170 ص :  سیدقلق ..... 

اهقلعت نانسالا و  عزعزت  هثللا و  ءاخرتسا  یف   111 باب - 
170 ص :  قبح ..... 

170 ص :  رم .....  لفنرق 
170 ص :  یناردنا ..... 

171 ص :  رانلج ..... 
171 ص :  رابک .....  ربونص 

171 ص :  دعس ..... 
171 ص :  ناجنلف ..... 
171 ص :  هخسن ..... 

نانسالا عجو  یف   112 باب - 
171 ص :  جزیوم ..... 

171 ص :  سرواج ..... 
171 ص :  نویفا ..... 

171 ص :  لدرخ ..... 
171 ص :  جرطیش ..... 

171 ص :  ینامی .....  بش 
نانسالا لکات  یف   113 باب - 
171 ص :  شمشم ..... 
171 ص :  تیتلح ..... 

171 ص :  رم ..... 
171 ص :  جنتوف ..... 
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171 ص :  مرک ..... 
171 ص :  نامر ..... 

171 ص :  نانسالا .....  علق  لیهست  یف  باب 
171 ص :  رامحلا .....  ءاثق 

171 ص :  نایظ ..... 
171 ص :  لمحلا .....  ناسل 

172 ص :  فساجنرب ..... 
172 ص :  مربش ..... 

سرض یف   114 باب - 
172 ص :  حلملا ..... 

172 ص :  اقمحلا .....  ۀلقب 
172 ص :  لکالا .....  زوج 

172 ص :  زول ..... 
172 ص :  لیجران ..... 

رفحلا یف   115 باب - 
172 ص :  ةافحلس ..... 

172 ص :  قیقع ..... 
172 ص :  ضیبا .....  یلق 

رجنلا یف   116 باب - 
172 ص :  بادس ..... 

172 ص :  رم ..... 
172 ص :  قبنز ..... 

172 ص :  مسمس ..... 
نایبصلا هاوفا  نم  باعللا  نالیس  یف   117 باب - 

172 ص :  سآ ..... 
172 ص :  ایقاقا ..... 

172 ص :  یکطصم ..... 
172 ص :  صفع ..... 

172 ص :  ردنکلا .....  راشق 
172 ص :  کناباش ..... 

همراولا هیمادلا و  هثللا  یف   118 باب - 
173 ص :  سالا .....  نهد 

173 ص :  دیدحلا .....  ثبخ 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 823 

http://www.ghaemiyeh.com


173 ص :  یکطصم ..... 
نیتزوللا ةاهللا و  مرو   119 باب - 

173 ص :  رداشن ..... 
173 ص :  بش ..... 

173 ص :  يدنه .....  لبنس 
173 ص :  ساحنلا .....  ةرهز 
173 ص :  ارضخ .....  هربزک 

173 ص :  دسالا .....  بنذ 
قلحلاب قلعتملا  قلعلا  یف   120 باب - 

173 ص :  باذم .....  راطقلق 
173 ص :  جاز ..... 

173 ص :  زینوش ..... 
173 ص :  لدرخ ..... 

قلحلا ریزانخ  یف   121 باب - 
173 ص :  ارضخ .....  هربزک 

173 ص :  لدرخ ..... 
173 ص :  يدنه .....  لین 

173 ص :  نارفعز ..... 
173 ص :  نومک ..... 

173 ص :  سوماج ..... 
ناسللا لقث  یف   122 باب - 
174 ص :  لدرخ ..... 

174 ص :  ارقیف .....  جرایا 
174 ص :  لیبجنز ..... 

174 ص :  احرقرقاع ..... 
ناسللا مرو  یف   123 باب - 

174 ص :  ناتک .....  رزب 
174 ص :  اسریا ..... 

عالقلا یف   124 باب - 
174 ص :  مرصح ..... 

174 ص :  انح ..... 
174 ص :  صفع ..... 

174 ص :  هتساشن ..... 
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174 ص :  رفصع ..... 
174 ص :  لفوف ..... 

174 ص :  يدنه .....  لین 
ناسلا تحت  لصاحلا  عدفضلا  یف  باب 125 

174 ص :  رتعص ..... 
174 ص :  قروب ..... 

174 ص :  صفع ..... 
174 ص :  بش ..... 
174 ص :  جاز ..... 
مالکلا ءوطب  یف  باب 126 

175 ص :  جزیوم ..... 
175 ص :  لفلف ..... 

175 ص :  ردنک ..... 
175 ص :  نیت ..... 
175 ص :  حلم ..... 

ناسللا ۀنوشخ  یف   127 باب - 
175 ص :  نیغابدلا .....  قامس 

175 ص :  عانعن ..... 
175 ص :  جاجدلا .....  محش 

ناسللا ءاخرتسا  یف   128 باب - 
175 ص :  جرایا ..... 
175 ص :  لدرخ ..... 

175 ص :  احرقرقاع ..... 
توصلا ۀحب  یف   129 باب - 
175 ص :  بنرک ..... 
175 ص :  ضیب ..... 

175 ص :  رفصا .....  خینرز 
175 ص :  لجف ..... 

175 ص :  لیوط .....  دنوارز 
175 ص :  اشن ..... 

توصلا عطق  یف   130 باب - 
175 ص :  بنرک ..... 

175 ص :  غبصلا .....  هوف 
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175 ص :  یئایموم ..... 
175 ص :  جرحدم .....  دنوارز 

175 ص :  القاب ..... 
175 ص :  يدنه .....  رمت  بح 

سفنلا قیض  وبرلا و  یف   131 باب - 
176 ص :  نوقیراغ ..... 

176 ص :  رشعلا .....  رکش 
176 ص :  ضیبا .....  طفن 

176 ص :  جرحدم .....  دنوارز 
176 ص :  يدنه .....  لبنس 
176 ص :  ینمرا .....  نیط 
176 ص :  بلعثلا .....  ۀیر 

176 ص :  نویرزام ..... 
176 ص :  سبای .....  یئافوز 

176 ص :  ینمرا .....  رجح 
176 ص :  ینمرا .....  نیط 

176 ص :  لظنح ..... 
176 ص :  نیت ..... 

176 ص :  یمور .....  نیتنسفا 
176 ص :  لیبجنز ..... 

176 ص :  رتسدیبدنج ..... 
176 ص :  ثارک ..... 

176 ص :  لجف ..... 
مدلا ثفن  یف   132 باب - 
176 ص :  یمطخ ..... 

176 ص :  دوسا .....  شاخشخ 
176 ص :  دنوار ..... 

176 ص :  ینمرا .....  نیط 
176 ص :  نومک ..... 

176 ص :  ارضخ .....  هربزک 
176 ص :  رانلج ..... 

176 ص :  قرحم .....  صفع 
176 ص :  جاجد .....  ضیب 
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176 ص :  هسابسب ..... 
176 ص :  زعام ..... 

176 ص :  هتساشن ..... 
176 ص :  شاخشخ ..... 

176 ص :  عرق ..... 
176 ص :  ناسنالا .....  رعش 

لسلا یف   133 باب - 
177 ص :  قرحم .....  يدرب 

177 ص :  ینمرا .....  نیط 
177 ص :  يرهن .....  ناطرس 

177 ص :  تاناطرس .....  رتسکاخ 
177 ص :  عرقلا .....  رزب 

177 ص :  لین ..... 
177 ص :  رابجنا ..... 

راحلا لاعسلا  یف   134 باب - 
177 ص :  نالوخ ..... 

177 ص :  زبس .....  هینامی  هلقب 
177 ص :  سیراب .....  ربنا 
177 ص :  رفصا .....  خیطب 

177 ص :  لمح ..... 
177 ص :  بانع ..... 

درابلا لاعسلا  یف   135 باب - 
177 ص :  یکطصم ..... 

177 ص :  رم ..... 
177 ص :  لظنح ..... 

177 ص :  دوسا .....  لفلف 
177 ص :  طب ..... 

177 ص :  رمحا .....  خینرز 
177 ص :  ولح .....  زول 
سبایلا لاعسلا  یف   136 باب - 

177 ص :  هطنحلا .....  ءاشن 
177 ص :  ناتسپس ..... 
نایبصلا لاعس  یف   137 باب - 
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178 ص :  يدنه .....  لین 
178 ص :  هیرهن .....  تافحلس 

بلقلا فعض  یف   138 باب - 
178 ص :  جزوریف ..... 
178 ص :  ناجرم ..... 
178 ص :  کشم ..... 

178 ص :  ؤلؤل ..... 
178 ص :  یمطخ ..... 

178 ص :  رفولین ..... 
178 ص :  يرب .....  يابدنه 

یشغلا یف   139 باب - 
178 ص :  ءاشق ..... 
178 ص :  رایخ ..... 
178 ص :  القاق ..... 

178 ص :  کسم ..... 
178 ص :  درولا .....  ءام 

178 ص :  جاجدلا .....  جورف 
ناقفخلا یف   140 باب - 

178 ص :  ناجنرت ..... 
178 ص :  کسم ..... 

178 ص :  ؤلؤل ..... 
178 ص :  ابدنه ..... 

178 ص :  لدنص ..... 
178 ص :  قیقع ..... 

178 ص :  يدنه .....  لین 
178 ص :  يدنه .....  رمت 

يدثلا مرو  یف   141 باب - 
178 ص :  يردوت ..... 
178 ص :  يزابخ ..... 
178 ص :  عورخ ..... 

179 ص :  لولحم .....  قلط 
179 ص :  توقای ..... 
179 ص :  سدع ..... 
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179 ص :  القاب ..... 
نبللا دقعت  یف   142 باب - 

179 ص :  عمش ..... 
179 ص :  بادس ..... 
179 ص :  تیتلح ..... 

179 ص :  لخ ..... 
نبللا تلق  یف   143 باب - 

179 ص :  جنایزار ..... 
179 ص :  نویله ..... 
179 ص :  هبطر ..... 

179 ص :  زینوش ..... 
179 ص :  ریعشلا .....  ءام 

179 ص :  لجف ..... 
179 ص :  ریجرج ..... 

179 ص :  جنبلا .....  رزب 
179 ص :  قلط ..... 
179 ص :  انح ..... 

179 ص :  بیلحلا .....  رقبلا  نبل 
179 ص :  مشیربا ..... 

يدثلا مظع  نم  ۀعناملا  یف   144 باب - 
179 ص :  یناسارخلا .....  نیطلا 

179 ص :  نیسبج ..... 
179 ص :  قلع ..... 

179 ص :  نویفا ..... 
179 ص :  ردنک ..... 

179 ص :  ایلومیق ..... 
هدعملا فعض  یف   145 باب - 

180 ص :  ناجرم ..... 
180 ص :  جرتا ..... 

180 ص :  قامس ..... 
180 ص :  جلیله ..... 

180 ص :  هسابسب ..... 
180 ص :  هیوبجنرداب ..... 
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180 ص :  ابرهک ..... 
180 ص :  یکطصم ..... 

180 ص :  يدنه .....  لبنس 
180 ص :  ضیبا .....  لدنص 
180 ص :  نوتیزلا .....  قرو 

180 ص :  سیرابربما ..... 
180 ص :  هریبک .....  هلقاق 

180 ص :  هریرزلا .....  بصق 
180 ص :  ارضخ .....  هربزک 
180 ص :  يدنه .....  طسق 

180 ص :  لیبجنز ..... 
180 ص :  نومیل ..... 
180 ص :  لفوف ..... 

180 ص :  ریعشلا .....  قیوس 
180 ص :  مرصح ..... 
هدعملا عجو  یف   146 باب - 

180 ص :  نوقیراغ ..... 
180 ص :  نیتنسفا ..... 

180 ص :  ربنع ..... 
180 ص :  بلعثلا .....  بنع 

180 ص :  یکطصم ..... 
180 ص :  يدنه .....  لبنس 
180 ص :  رمرملا .....  رجح 

180 ص :  ولح .....  زول 
180 ص :  لظنح ..... 

180 ص :  نوتیزلا .....  بطح 
هدعملا بهل  یف   147 باب - 

180 ص :  ارضخ .....  هربزک 
180 ص :  ضیبا .....  لدنص 

180 ص :  اقمحلا .....  ۀلقب 
180 ص :  انوطق .....  رزب 

180 ص :  جنران ..... 
180 ص :  عرق ..... 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 830 

http://www.ghaemiyeh.com


هدعملا مرو  یف   148 باب - 
181 ص :  بلعثلا .....  بنع 
181 ص :  سیراب .....  ربما 

قاوفلا یف   149 باب - 
181 ص :  مامن ..... 

181 ص :  رتسدیبدنج ..... 
181 ص :  عانعن ..... 

181 ص :  یئایموم ..... 
181 ص :  ینیچراد ..... 

181 ص :  نومک ..... 
181 ص :  قتسف ..... 

181 ص :  رداشن ..... 
181 ص :  دوسا .....  لفلف 

181 ص :  کناباش ..... 
نایثغلا یف   150 باب - 

181 ص :  هاوخنان ..... 
181 ص :  ریشابط ..... 

181 ص :  لفنرق .....  شابک 
181 ص :  يدنه .....  لبنس 

181 ص :  دابنرز ..... 
181 ص :  حلام .....  نومیل 

181 ص :  مرصح ..... 
181 ص :  عوهتلا .....  یقلا و  عطقی  امیف  لصف 

181 ص :  شرت .....  رانا  بآ 
181 ص :  هریغص .....  هلقاق 

181 ص :  حلم ..... 
181 ص :  جرتا ..... 

181 ص :  يدنه .....  لبنس 
181 ص :  کسم ..... 

شطعلا یف   151 باب - 
181 ص :  رمحا .....  توقای 

181 ص :  عرق ..... 
181 ص :  يدنه .....  رمت 
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181 ص :  مرصح ..... 
181 ص :  ریشابط ..... 

181 ص :  ابدنه ..... 
181 ص :  بیلحلا .....  نبل 

هدعملا ۀبوطر  یف   152 باب - 
182 ص :  مشاک ..... 

182 ص :  سبای .....  درو 
182 ص :  نومک ..... 
182 ص :  لفنرق ..... 
182 ص :  جرتا ..... 

182 ص :  دابنرز ..... 
182 ص :  لیبجنز ..... 
182 ص :  لظنح ..... 

هدعملا درب  یف  باب 153 
182 ص :  ناسلبلا .....  بح 

182 ص :  فرح ..... 
182 ص :  یبرقع .....  جنورد 

182 ص :  عنعن ..... 
182 ص :  جو ..... 

182 ص :  لبنس ..... 
اهحایر هدعملا و  خفن  یف  باب 154 

182 ص :  یمور .....  لبنس 
182 ص :  جنورد ..... 

182 ص :  روخبلا .....  دوع 
182 ص :  جرتا ..... 

182 ص :  يدنه .....  حلم 
182 ص :  یکطصم ..... 

مدلا ءیق  یف  باب 155 
182 ص :  یمطخ ..... 
182 ص :  ابرهک ..... 

182 ص :  اقمحلا .....  ۀلقب 
182 ص :  قیقع ..... 

182 ص :  نامرلا .....  رشق 
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182 ص :  درمز ..... 
182 ص :  سوردنس ..... 
182 ص :  شاخشخ ..... 
182 ص :  یئایموم ..... 
ضماحلا ءاشجلا  یف  باب 156 

182 ص :  ءارضخلا .....  ةربزک 
182 ص :  نوقیراغ ..... 
182 ص :  یکطصم ..... 

182 ص :  ثارک ..... 
182 ص :  درولا .....  ءام 

هدعملا ۀقرح  یف  باب 157 
183 ص :  يدنه .....  لبنس 
183 ص :  اقمحلا .....  ۀلقب 

183 ص :  مسمس ..... 
183 ص :  زعاملا .....  نبل 

183 ص :  يرط .....  کمس 
183 ص :  نبجلا .....  ءام 

هدعملا حورق  یف  باب 158 
183 ص :  یماش .....  بونرخ 

183 ص :  بیلح .....  نبل 
183 ص :  ساطرق ..... 
دبکلا فعض  یف  باب 159 

183 ص :  ثوثکلا .....  رزب 
183 ص :  رمحا .....  بیبز 
183 ص :  يدنه .....  لبنس 

183 ص :  یکطصم ..... 
183 ص :  قتسف ..... 

183 ص :  سیراب .....  ربما 
183 ص :  هریرزلا .....  بصق 

183 ص :  هسابسب ..... 
183 ص :  جو ..... 

183 ص :  اقمحلا .....  ۀلقب 
183 ص :  قامس ..... 
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183 ص :  ربص ..... 
183 ص :  عنعن ..... 

183 ص :  جنورد ..... 
183 ص :  دوهیلا .....  رفک 
183 ص :  كزامزک ..... 

دبکلا عجو  یف  باب 160 
183 ص :  يدنه .....  لبنس 

183 ص :  عرق ..... 
183 ص :  قتسف ..... 

183 ص :  يدنه .....  جذاس 
183 ص :  ینمرا .....  رجح 

183 ص :  یکم .....  ضضح 
183 ص :  لدرخ ..... 

183 ص :  قدنبلا .....  نهد 
183 ص :  سفرک ..... 

183 ص :  لمج ..... 
183 ص :  دروجال ..... 

دبکلا مرو  یف  باب 161 
184 ص :  بلعثلا .....  بنع 
184 ص :  ماداب .....  نغور 
184 ص :  اقمحلا .....  ۀلقب 

184 ص :  عنعن ..... 
184 ص :  یکطصم ..... 

184 ص :  غبصلا .....  هوف 
184 ص :  ضضح ..... 

184 ص :  يدنه .....  لبنس 
دبکلا ۀبالص  یف  باب 162 
184 ص :  ثفاغ ..... 

184 ص :  اوبزوج ..... 
184 ص :  نیتنسفا ..... 

184 ص :  راغ ..... 
184 ص :  بلعثلا .....  بنع 

184 ص :  جنوباب ..... 
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دبکلا ددس  یف  باب 163 
184 ص :  کشمجنرف ..... 

184 ص :  جنایزار ..... 
184 ص :  انایطنج ..... 

184 ص :  يدنه .....  طسق 
184 ص :  هاوخنان ..... 
184 ص :  رمزول ..... 

184 ص :  جرحدم .....  دنوارز 
184 ص :  ریجرج ..... 

184 ص :  ناسلبلا .....  دوع 
184 ص :  ابرهک .....  جو 

184 ص :  جرطیش ..... 
184 ص :  یناتسب .....  ابدنه  رزب 

184 ص :  ناجنداب ..... 
184 ص :  القاب ..... 

184 ص :  ثوشک .....  رفصالا  ناقریلا  یف  باب 
184 ص :  ابرهک ..... 

184 ص :  بلعثلا .....  بنع 
184 ص :  هینامی .....  ۀلقب 

184 ص :  تیربک ..... 
184 ص :  لجف ..... 

184 ص :  نیدران ..... 
184 ص :  عرق ..... 

184 ص :  رفصا .....  جلیله 
هینقلا وس  یف  باب 164 

185 ص :  یقوقدنح ..... 
185 ص :  نیت ..... 

185 ص :  ایورک ..... 
185 ص :  رمحا .....  صمح 

185 ص :  یقوقدنح .....  یلبط  ءاقستسا  یف  باب 
185 ص :  تیتلح ..... 

185 ص :  ینیچراد ..... 
185 ص :  نوراسا ..... 
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185 ص :  لخ ..... 
185 ص :  لیبجنز ..... 

یقزلا ءاقستسالا  یف  باب 165 
185 ص :  سفرک .....  رذب  هریرذلا  بصق  حاقللا  نبل 

185 ص :  رم ..... 
185 ص :  یمور .....  لبنس 

185 ص :  لظنح ..... 
185 ص :  ثفاغ ..... 

185 ص :  فدص ..... 
185 ص :  قروب ..... 
185 ص :  لجف ..... 

185 ص :  ساحنلا .....  لابوت 
185 ص :  حلم ..... 

یمحل یئاقستسا  یف  باب 166 
185 ص :  يربلا .....  ذفنق 

185 ص :  نیت ..... 
185 ص :  نومک ..... 

185 ص :  رقبلا .....  ءاصح 
185 ص :  يدنه .....  لبنس 

185 ص :  نوراسا ..... 
185 ص :  زعملا .....  مد 

185 ص :  رانلج ..... 
هرسلا جورخ  یف  باب 167 
185 ص :  صفع ..... 

185 ص :  یکطصم ..... 
لاحطلا یف  باب 168 

186 ص :  ربک ..... 
186 ص :  سفرک ..... 

186 ص :  غبصلا .....  هوف 
186 ص :  دنوار ..... 

186 ص :  نوقیراغ ..... 
186 ص :  جنایزار ..... 
186 ص :  نوراسا ..... 
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186 ص :  قتسف ..... 
186 ص :  زولراغ ..... 

186 ص :  نیت ..... 
186 ص :  يردوت ..... 

186 ص :  يروزب .....  نیبجنکس 
لاحطلا عجو  یف  باب 169 

186 ص :  راجنس ..... 
186 ص :  زوللا .....  نهد 

186 ص :  لدلد ..... 
186 ص :  موث ..... 
186 ص :  جو ..... 

186 ص :  دیدحلا .....  ثبخ 
لاحطلا مرو  یف   170 باب - 
186 ص :  هدعج ..... 

186 ص :  رم ..... 
186 ص :  جرحدم .....  دنوارز 

186 ص :  ناجرم ..... 
186 ص :  بنرک ..... 

186 ص :  جو ..... 
186 ص :  مرک ..... 

186 ص :  بلعثلا .....  بنع 
لاحطلا ۀبالص  باب 171 

186 ص :  نویروطنق ..... 
186 ص :  نویرزام ..... 

186 ص :  سوردنس ..... 
186 ص :  جو ..... 

186 ص :  نوراسا ..... 
186 ص :  تیتلح ..... 

186 ص :  هنشا ..... 
درابلا بنجلا  عجو  یف  باب 172 
186 ص :  يدنه .....  لبنس 

صغملا یف   173 باب - 
187 ص :  هاوخنان ..... 
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187 ص :  یکطصم ..... 
187 ص :  جرتا ..... 

جحسلا یف   174 باب - 
187 ص :  قوحسم .....  یئابرهک 

187 ص :  صفع ..... 
187 ص :  تشرب .....  مین  هضیب 

يوارفصلا لاهسا  یف   175 باب - 
187 ص :  مرفسهاش ..... 

187 ص :  ینمرا .....  نیط 
187 ص :  ریعشلا .....  قیوس 

187 ص :  شاخشخ ..... 
دبکلا لاهسا  یف   176 باب - 

187 ص :  ملاعلا .....  یح 
187 ص :  سخ ..... 

187 ص :  سرفلا .....  ۀحفنا 
نمزملا لاهسا  یف   177 باب - 

187 ص :  یکم .....  لقم 
187 ص :  یکم .....  ضضح 

187 ص :  دیدح ..... 
187 ص :  یماش .....  توت 

187 ص :  ابرهک ..... 
187 ص :  ناجنداب .....  عامقا 

187 ص :  اشن ..... 
اعمالا حورق  یف   178 باب - 

187 ص :  القاب ..... 
187 ص :  رانلج ..... 

187 ص :  اقمحلا .....  ۀلقب 
187 ص :  جزوریف ..... 

187 ص :  رفولین ..... 
187 ص :  یکطصم ..... 

187 ص :  دیدحلا .....  ثبخ 
187 ص :  لخ ..... 

هضباقلا ۀیودا  یف   179 باب - 
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188 ص :  سیرابربنا ..... 
188 ص :  ناعشیشراد ..... 

188 ص :  مرفسهاش ..... 
188 ص :  شاخشخ ..... 

جنلوق رد   180 باب - 
188 ص :  نویروطنق ..... 

188 ص :  نیدران ..... 
188 ص :  ریعش .....  ءام 

188 ص :  دلو .....  فان  هچراپ 
188 ص :  نویله ..... 
188 ص :  لظنح ..... 

188 ص :  نیت ..... 
188 ص :  لیوط .....  دنوار 
188 ص :  کیدلا .....  ءرخ 

188 ص :  دنویر ..... 
188 ص :  لیبجنز ..... 

تایحلا نادیدلا و  یف   181 باب - 
188 ص :  شمشم ..... 

188 ص :  نامر ..... 
188 ص :  مشاک ..... 
188 ص :  لیبنق ..... 

188 ص :  جنتوف ..... 
188 ص :  قوراف .....  قایرت 

188 ص :  رم .....  طسق و 
188 ص :  یلباک .....  جنرب 

188 ص :  موسیق ..... 
188 ص :  طفن ..... 

یلکلا عجو  یف   182 باب - 
189 ص :  انامدرق ..... 

189 ص :  طسق ..... 
189 ص :  اقمحلا .....  ۀلقب 

189 ص :  نوقیراغ ..... 
189 ص :  هطنحلا .....  ءاشن 
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189 ص :  مرفسهاش ..... 
189 ص :  دروجال ..... 
یلکلا حورق  یف   183 باب - 
189 ص :  یمطخ ..... 
189 ص :  جنکاک ..... 

189 ص :  درولا .....  نهد 
189 ص :  بر .....  رابجنا 

189 ص :  نینمهب ..... 
یصحلا لمرلا و  یف   184 باب - 
189 ص :  نوقیراغ ..... 

189 ص :  ولح .....  زول  نهد 
189 ص :  تلق ..... 
189 ص :  موث ..... 

189 ص :  غبصلا .....  هوف 
189 ص :  هضیب ..... 

یلکلا مرو  یف   185 باب - 
189 ص :  بطر .....  یئافوز 

189 ص :  اشن ..... 
189 ص :  ناتک .....  رزب 

هناثملا عجو  یف   186 باب - 
189 ص :  يزابخ ..... 

189 ص :  درولا .....  نهد 
189 ص :  ولح .....  زول 
189 ص :  دروجال ..... 
189 ص :  جرتیش ..... 

189 ص :  یمور .....  لبنس 
189 ص :  هربزک ..... 

189 ص :  اقمحلا .....  هتلقب 
هناثملا ةاصح  یف   187 باب - 

190 ص :  ءاسنلا .....  نبل 
190 ص :  خیطب ..... 
190 ص :  مامح ..... 
190 ص :  لجف ..... 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 840 

http://www.ghaemiyeh.com


190 ص :  جو ..... 
190 ص :  يرهن .....  ناطرس 

190 ص :  برقع ..... 
190 ص :  قرزا .....  لقم 
190 ص :  دوهی .....  رجح 

190 ص :  نویردنقولوقسا ..... 
190 ص :  زینوش ..... 

190 ص :  نیتنسفا ..... 
لوبلا ۀقرح  یف   188 باب - 

190 ص :  ارضخ .....  هربزک 
190 ص :  سخ ..... 
190 ص :  ابدنه ..... 

190 ص :  اقمحلا .....  هلقب 
190 ص :  انوطقرزب ..... 

نآ راردا  ریطقت و  لوبلا و  لسلس  یف   189 باب - 
190 ص :  نیدران ..... 

190 ص :  خیطب ..... 
190 ص :  نینمهب .....  طسق 

190 ص :  کسخ ..... 
یمطخ لوب  رسع  یف   190 باب - 

190 ص :  خیب ..... 
190 ص :  رکش ..... 
190 ص :  دسب ..... 

190 ص :  دوهی .....  رجح 
190 ص :  ابرهک ..... 

190 ص :  رم .....  زول 
190 ص :  لدرخ ..... 
190 ص :  جنوباب ..... 

190 ص :  قرزا .....  لقم 
191 ص :  قیاقش ..... 

191 ص :  دوسا .....  لفلف 
191 ص :  عرقلا .....  رزب 
191 ص :  ولح .....  زول 
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191 ص :  دوهیلا .....  رفق 
191 ص :  دابنرز ..... 

هناثملا یف  هدومج  مدلا و  لوب  یف   191 باب - 
191 ص :  رابجنا ..... 

191 ص :  جنکاک ..... 
191 ص :  رانلج ..... 
191 ص :  بش ..... 

191 ص :  بیطلا .....  رافظا 
دعقملا مرو  یف   192 باب - 
191 ص :  يریخ ..... 

191 ص :  صاصر ..... 
191 ص :  یگطصم ..... 

191 ص :  هبلحلا .....  نهد 
دعقملا حورق  یف   193 باب - 

191 ص :  ربص ..... 
191 ص :  بادس ..... 

191 ص :  ضماح .....  نامر 
191 ص :  نالوخ ..... 

ریساوبلا یف   194 باب - 
191 ص :  مرفسهاش ..... 

191 ص :  دیدحلا .....  ثبخ 
191 ص :  رفصا .....  جلیله 

191 ص :  لیجران ..... 
191 ص :  رقبلا .....  مس 

191 ص :  ینمرا .....  نیط 
191 ص :  صاصر ..... 

192 ص :  تبش ..... 
192 ص :  فدص ..... 

192 ص :  جرتا ..... 
192 ص :  ربص ..... 

192 ص :  رم .....  زول 
192 ص :  قیتع .....  بارش 
ةوهشلا عامجلا و  یف   195 باب - 
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192 ص :  نویرذآ ..... 
192 ص :  مطب ..... 

192 ص :  لکالا .....  زوج 
192 ص :  ریجرج ..... 
192 ص :  فرح ..... 

192 ص :  مسمسلا .....  نهد 
192 ص :  احرقرقاع ..... 

192 ص :  رتسدیبدنج ..... 
192 ص :  نوسینا ..... 
192 ص :  نیدران ..... 

192 ص :  رقبلا .....  نبل 
192 ص :  روثلا .....  ةرارم 

192 ص :  لجعلا .....  یصخ 
192 ص :  رفصا .....  خیطب 

192 ص :  قدنب ..... 
192 ص :  شافخ ..... 

192 ص :  احرقرقاع ..... 
192 ص :  تورزنا ..... 

192 ص :  لمجلا .....  ۀحفنا 
192 ص :  هتیر .....  زوج 

192 ص :  يردوت ..... 
192 ص :  لجف ..... 
192 ص :  جو ..... 

192 ص :  نایبور ..... 
192 ص :  جاعنلا .....  نبل 

192 ص :  يدنه .....  طسق 
193 ص :  زوم ..... 

193 ص :  روقنقس ..... 
193 ص :  امبرا .....  قیاقش 

193 ص :  ادیص .....  کمس 
193 ص :  ؤلؤل ..... 

193 ص :  جارد ..... 
193 ص :  حاسمت ..... 
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193 ص :  تافحلس ..... 
193 ص :  فرح ..... 
ینم تلق  یف   196 باب - 
193 ص :  ثارک ..... 

193 ص :  ناجنروس ..... 
193 ص :  یمور .....  لقاقش 
193 ص :  يرط .....  کمس 

193 ص :  بیلحلا .....  رقبلا  نبل 
193 ص :  مامحلا .....  خرف 

ۀظلغملا ۀیودالا  یف   197 باب - 
193 ص :  لرو .....  هیپ 

193 ص :  هرجنا ..... 
عامجلا دعب  نالسکلا  یف   198 باب - 

193 ص :  اسریا ..... 
193 ص :  کسملا .....  ءاود 
193 ص :  یتوقای .....  حرفم 

نییثنالا حورق  یف   199 باب - 
193 ص :  ربص ..... 

193 ص :  ینامی .....  بش 
193 ص :  ءاسنلا .....  نبل 
193 ص :  ناسنا .....  لوب 

193 ص :  جادیفسا .....  ینمرا  نیط 
193 ص :  نویفا ..... 
193 ص :  سآ ..... 

قتفلا یف   200 باب - 
194 ص :  نیطارخ ..... 

194 ص :  جو ..... 
194 ص :  القاب ..... 

194 ص :  ماخ .....  ربنع 
194 ص :  انوطقرزب ..... 
ةردالا ۀلیقلا و  یف   201 باب - 
194 ص :  انوطقرزب ..... 

194 ص :  بلحط ..... 
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194 ص :  جزوریف ..... 
محرلا عجو  یف   202 باب - 

194 ص :  هبلح ..... 
194 ص :  نذال ..... 

194 ص :  ینیچراد ..... 
194 ص :  تبش ..... 

194 ص :  ولحلا .....  زوللا 
محرلا مرو  یف   203 باب - 

194 ص :  يدنه .....  لبنس 
194 ص :  نوقیرافوه ..... 

194 ص :  دابنرز ..... 
194 ص :  رملا .....  زول 

194 ص :  یمور .....  لبنس 
194 ص :  نارفعز ..... 

194 ص :  تبش ..... 
194 ص :  ربص ..... 

194 ص :  هخیلس ..... 
194 ص :  لیا ..... 

محرلا قانتخا   204 باب - 
194 ص :  لدرخ ..... 

194 ص :  دوهی .....  رفق 
194 ص :  جنیبکس ..... 

194 ص :  يدنه .....  لبنس 
194 ص :  ابرهک ..... 

194 ص :  رتسدیبدنج ..... 
194 ص :  ریشواج ..... 
محرلا حورق  یف   205 باب - 
195 ص :  نیرسن ..... 

195 ص :  ربص ..... 
195 ص :  بیلح .....  نبل 

195 ص :  رقبلا .....  قاس  خم 
195 ص :  یمور .....  لبنس 

195 ص :  جرحدم .....  دنوارز 
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195 ص :  نویروطنق ..... 
195 ص :  سرف .....  نبل 

195 ص :  ضیبا .....  لفلف 
195 ص :  عورخ ..... 

195 ص :  هریرزلا .....  بصق 
195 ص :  قوراف .....  قایرت 

195 ص :  جنورد ..... 
195 ص :  لجف ..... 

195 ص :  لیبجنز ..... 
195 ص :  رم ..... 

195 ص :  هتیر ..... 
195 ص :  فرح ..... 

195 ص :  هنهک .....  بارش 
195 ص :  رتسدیبدنج ..... 

محرلا نم  ۀلیاسلا  ۀبوطرلا  یف   206 باب - 
195 ص :  يدنه .....  لبنس 

195 ص :  نوتیز ..... 
195 ص :  لیا .....  نرق 

195 ص :  صفع ..... 
195 ص :  رانلج ..... 

195 ص :  رتسدیبدنج ..... 
195 ص :  تبش ..... 

195 ص :  لظنح ..... 
محرلا ۀبالص  یف   207 باب - 
195 ص :  يزابخ ..... 

195 ص :  هریرزلا .....  بصق 
محرلل ۀقیضملا  ۀیودالا  یف   208 باب - 

196 ص :  زبس .....  صفع 
196 ص :  دعس ..... 

196 ص :  نیوخالا .....  مد 
196 ص :  روثلا .....  ةرارم 

196 ص :  ضماحلا .....  نامر  محش 
196 ص :  ناجنداب ..... 
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196 ص :  سرفلا .....  نبل 
لبحلا یلع  ۀنیعملا  ۀیودالا  یف   209 باب - 

196 ص :  ناسلب ..... 
196 ص :  ناسلبلا .....  نبل 
196 ص :  يزابلا .....  قرز 

196 ص :  بلک ..... 
196 ص :  مدلا .....  رجح 

196 ص :  جاع ..... 
196 ص :  بلعثلا .....  لبز 

196 ص :  رم ..... 
لبحلا نم  ۀعناملا  ۀیودا  یف   210 باب - 

196 ص :  عانعن ..... 
196 ص :  راجنز ..... 

196 ص :  دیدحلا .....  ثبخ 
197 ص :  تیتلح ..... 

197 ص :  لفوف ..... 
197 ص :  بنرا .....  بلق 
197 ص :  بئذلا .....  مد 
197 ص :  هلئاس .....  هعیم 

197 ص :  شبکلا .....  لوب 
نینجلا طوقس  نم  ۀعناملا  ۀیودالا  یف   211 باب - 

197 ص :  ابرهک ..... 
197 ص :  برقع ..... 
197 ص :  ناجرم ..... 

197 ص :  رحبلا .....  دبز 
هدالولل ۀلهسملا  یف   212 باب - 

197 ص :  رتعص ..... 
197 ص :  سیطانقملا .....  رجح 

197 ص :  ارضخ .....  هربزک 
197 ص :  رحبلا .....  دبز 
197 ص :  رقبلا .....  لبز 

197 ص :  درمز ..... 
197 ص :  نادیزوب ..... 
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197 ص :  یبرع .....  غمص 
197 ص :  ناسنالا .....  رعش 
197 ص :  قوراف .....  قایرت 

197 ص :  دجربز ..... 
197 ص :  يدنه .....  جذاس 

197 ص :  لظنح ..... 
197 ص :  منغلا .....  رعب 

197 ص :  لفط .....  تسد 
تیملا نینجلا  جارخا  یف   213 باب - 

197 ص :  عیشمارطکشم ..... 
197 ص :  نویرزام ..... 

197 ص :  رتسدیبدنج ..... 
197 ص :  رم .....  ینیچراد و 

197 ص :  روثلا .....  ةرارم 
ةدرابلا لصافملا  عاجوا  یف   214 باب - 

198 ص :  عورخ ..... 
198 ص :  دوهی .....  لقم 

198 ص :  نادیزوب ..... 
198 ص :  ربص ..... 

198 ص :  نوراسا ..... 
198 ص :  نیدادحلا .....  دامر 

198 ص :  رقبلا .....  لوب 
198 ص :  رم .....  حلم و 
راحلا سرقنلا  یف   215 باب - 

198 ص :  ملاعلا .....  یح 
198 ص :  هزور .....  لهچ  یبص  رعش 

198 ص :  بلحط ..... 
198 ص :  دیفس .....  لدنص  بلعثلا و  بنع 

198 ص :  ضیبا .....  لدنص 
198 ص :  سدع ..... 

198 ص :  انوطقرزب ..... 
198 ص :  ابدنه ..... 

198 ص :  عرق ..... 
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198 ص :  سیطانقملا .....  رجح 
درابلا سرقنلا  یف   216 باب - 

198 ص :  مجلش ..... 
198 ص :  نیتلا .....  نبل 
198 ص :  هنادوهام ..... 

198 ص :  ماعطلا .....  حلم 
198 ص :  ناجنروس ..... 

198 ص :  لفلفراد ..... 
198 ص :  لیبجنز ..... 

198 ص :  هعوقنم .....  صمح 
198 ص :  بنرالا .....  محل 

198 ص :  جو ..... 
198 ص :  رونت .....  فذخ 

198 ص :  لیوط .....  دنوارز 
198 ص :  عورخ ..... 
198 ص :  لدرخ ..... 

198 ص :  هجاجد ..... 
198 ص :  ناسنا .....  لوب 

198 ص :  رتسدیبدنج ..... 
198 ص :  راجنز ..... 
اسنلا قرع  یف   217 باب - 

199 ص :  قیقد .....  نویروطنق 
199 ص :  هلیاس .....  هعیم 

199 ص :  اسریا ..... 
199 ص :  زعاملا .....  رعب 
199 ص :  غبصلا .....  هوف 

199 ص :  موث ..... 
199 ص :  داشر ..... 

199 ص :  نوقیراغ ..... 
199 ص :  سوطیفامک ..... 

199 ص :  طسق ..... 
199 ص :  ناسلبلا .....  دوع 

199 ص :  ربک ..... 

يدیرف www.Ghaemiyeh.comبط  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 849 

http://www.ghaemiyeh.com


199 ص :  رامحلا .....  ءاثق 
199 ص :  قوراف .....  قایرت 
199 ص :  درآب .....  نادجنا 

199 ص :  اسریا ..... 
199 ص :  احرقرقاع ..... 

199 ص :  جرطیش ..... 
199 ص :  یماش .....  ثارک 

199 ص :  لینلا .....  بح 
199 ص :  هاوخنان ..... 
199 ص :  شدنک ..... 

199 ص :  ناجنلوق ..... 
199 ص :  نیمسای ..... 
199 ص :  شافخ ..... 
كرولا عجو  یف   218 باب - 

199 ص :  خانافسا ..... 
199 ص :  انس ..... 
199 ص :  موث ..... 

199 ص :  غبصلا .....  هوف 
199 ص :  لخ ..... 

199 ص :  سوطیفامک ..... 
199 ص :  نارفعز ..... 
199 ص :  نوراسا ..... 

199 ص :  رتعص ..... 
199 ص :  نسار ..... 

199 ص :  سبای .....  نیت 
199 ص :  تورزنا ..... 

199 ص :  دابنرز ..... 
199 ص :  نسار .....  جرطیش و 

199 ص :  لظنح ..... 
199 ص :  يدنه .....  لبنس 

199 ص :  روثلا .....  ناسل 
200 ص :  ریشواج ..... 

200 ص :  ریعشلا .....  ءام 
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200 ص :  هدومحم ..... 
200 ص :  لجف ..... 

200 ص :  دنوار ..... 
200 ص :  رم ..... 

200 ص :  فدص ..... 
200 ص :  ناجنروس ..... 
200 ص :  دوهیلا .....  رفق 

1 ص :  يدیرف .....  بط  ظافلا  حیرشت 
1 ص :  فلا ..... ) )

1 ص :  رابآ ..... :
1 ص :  رافلا ..... : ناذآ 

1 ص :  دازآ ..... :
1 ص :  يربلا ..... : سآ 
1 ص :  سورع ..... : نبا 

1 ص :  ناتا ..... :
1 ص :  لثا ..... :

1 ص :  دمثا ..... :
1 ص :  بنرا ..... :

1 ص :  خانافسا ..... :
1 ص :  جادیفسا ..... :

1 ص :  صاصرلا ..... : جادیفسا 
1 ص :  جابدیفسا ..... :

1 ص :  نویردنقولوقسا ..... :
1 ص :  رضخا ..... : نانشا 

1 ص :  كرمطصا ..... :
1 ص :  نوخیمطصا ..... :

1 ص :  یناهفصا ..... :
1 ص :  ربغا ..... :
1 ص :  هیلا ..... :

1 ص :  سیرابربنا ..... :
1 ص :  هرجنا ..... :

1 ص :  کشمجنا ..... :
1 ص :  رابدنا ..... :
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1 ص :  بنرالا ..... : ۀحفنا 
1 ص :  ایدرقنا ..... :

1 ص :  زوا ..... :
1 ص :  سباعایا ..... :

2 ص :  (ب ..... )
2 ص :  جورداب ..... :

2 ص :  سوطیرداتب ..... :
2 ص :  نوقیلساب ..... :

2 ص :  میرمروخب ..... :
2 ص :  يدرب ..... :

2 ص :  نوذرب ..... :
2 ص :  یقیناطرب ..... :

2 ص :  فونرب ..... :
2 ص :  مرصح ..... : دورب 

2 ص :  هصیصقلا ..... : رذب 
2 ص :  فطقلا ..... : رذب 
2 ص :  زورفا ..... : ناتسب 

2 ص :  رسب ..... :
2 ص :  هشپ ..... :

2 ص :  سیسقب ..... : سقب و 
2 ص :  هینامی ..... : هلقب 

2 ص :  سوبلب ..... :
2 ص :  شفهنب ..... :

2 ص :  شوپ ..... :
2 ص :  راهب ..... :

2 ص :  ریغص ..... : راهب 
2 ص :  جمارهب ..... :

2 ص :  (ت ..... )
2 ص :  سورخ ..... : جات 
2 ص :  سوطیردابت ..... :

3 ص :  سمرت ..... :
3 ص :  ناجنرت ..... :

3 ص :  قلعت ..... :
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3 ص :  ساحنلا ..... : لابوت 
3 ص :  اثیت ..... :

3 ص :  سیت ..... :
3 ص :  لیت ..... :
3 ص :  (ج ..... )

3 ص :  رهنلا ..... : راج 
3 ص :  يراج ..... :

3 ص :  سرواج ..... :
3 ص :  نیسبج ..... :

3 ص :  نبج ..... :
3 ص :  نیسبج ..... :
3 ص :  نادرج ..... :

3 ص :  عزج ..... :
3 ص :  هدعج ..... :

3 ص :  ینقلا ..... : ةدعج 
3 ص :  دلج ..... :

3 ص :  لخنلا ..... : رامج 
3 ص :  اروج ..... :

3 ص :  عقرلا ..... : زوج 
3 ص :  یمور ..... : زوج 

3 ص :  یلیج ..... :
3 ص :  (ح ..... )

3 ص :  اشاح ..... :
3 ص :  یبلاح ..... :

3 ص :  یلکلا ..... : بح 
4 ص :  نتنملا ..... : بح 
4 ص :  اقوقلا ..... : بح 

4 ص :  اقابح ..... :
4 ص :  قبح ..... :

4 ص :  وزاجبلا ..... : رجح 
4 ص :  رقبلا ..... : رجح 

4 ص :  قداجب ..... : رجح 
4 ص :  حرجلا ..... : رجح 
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4 ص :  هیحلا ..... : رجح 
4 ص :  قیتعلا ..... : رجح 

4 ص :  سیطاغاغ ..... : رجح 
4 ص :  اهملا ..... : رجح 
4 ص :  فوی ..... : رجح 

4 ص :  سویسا ..... : رجح 
4 ص :  يداحلا ..... : رجح 

4 ص :  يدیدحلا ..... : رجح 
4 ص :  رامخلا ..... : رجح 
4 ص :  جنسلا ..... : رجح 
4 ص :  تمللا ..... : رجم 

4 ص :  اقنم ..... : رجح 
4 ص :  سب ..... : رجح 

4 ص :  میرم ..... : رجح 
4 ص :  بطشم ..... : رجح 
4 ص :  قفشم ..... : رجح 

4 ص :  لجح ..... :
4 ص :  فرح ..... :
4 ص :  لمرح ..... :

4 ص :  فشرح ..... :
4 ص :  هشیشح ..... :

4 ص :  رقبلا ..... : ةاصح 
4 ص :  مرصح ..... :

5 ص :  ریغصلا ..... : نوزلح 
5 ص :  امامح ..... :

5 ص :  محامح ..... :
5 ص :  محمح ..... :

5 ص :  یئاوس ..... : ضامح 
5 ص :  یئام ..... : ضامح 

5 ص :  ضامح ..... :
5 ص :  لحنلا ..... : رامح 

5 ص :  تمح ..... :
5 ص :  یقوقدنح ..... :
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5 ص :  یسینح ..... :
5 ص :  وقوح ..... :

5 ص :  ملاعلا ..... : یح 
5 ص :  (خ ..... )

5 ص :  قرتخ ..... :
5 ص :  کیدلا ..... : ءرخ 
5 ص :  رونسلا ..... : ءرخ 
5 ص :  رقبلا ..... : ةزرخ 

5 ص :  بونرخ ..... :
5 ص :  عورخ ..... :

5 ص :  فورخ ..... :
5 ص :  سخ ..... :

5 ص :  فاطخ ..... :
5 ص :  هتیطخ ..... :

5 ص :  فالخ ..... :
5 ص :  دلخ ..... :

5 ص :  ناهامخ ..... :
5 ص :  سوردنخ ..... :

5 ص :  اسفنخ ..... :
6 ص :  یثنخ ..... :

6 ص :  سینخ ..... :
6 ص :  خوخ ..... :

6 ص :  لخنلا ..... : صوخ 
6 ص :  نالوخ ..... :

6 ص :  رغصا ..... : يریخ 
6 ص :  (د ..... )

6 ص :  نویلخاد ..... :
6 ص :  قبد ..... :

6 ص :  نخد ..... :
6 ص :  جنورد ..... :

6 ص :  یلفد ..... :
6 ص :  ردنک ..... : قاقد 

6 ص :  بلد ..... :
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6 ص :  نیفلد ..... :
6 ص :  دارجلا ..... : دود 

6 ص :  وقود ..... :
6 ص :  جنهد ..... :

6 ص :  رجالا ..... : نهد 
6 ص :  (ر ..... )

6 ص :  کمار ..... :
6 ص :  همامحلا ..... : لجر 

6 ص :  هلجر ..... :
6 ص :  همخر ..... :
6 ص :  هبطر ..... :
6 ص :  داعر ..... :

6 ص :  مامحلا ..... : یعر 
6 ص :  سرفلا ..... : بکر 

7 ص :  جتفسور ..... :
7 ص :  يور ..... :

7 ص :  سابیر ..... :
7 ص :  (ز ..... )

7 ص :  دابز ..... :
7 ص :  رورعز ..... :

7 ص :  حلملا ..... : ةرهز 
7 ص :  کشخ ..... : يافوز 

7 ص :  بطر ..... : يافوز 
7 ص :  ارفوز ..... :
7 ص :  (س ..... )
7 ص :  جاس ..... :

7 ص :  سویلاساس ..... :
7 ص :  جبس ..... :

7 ص :  طوبس ..... :
7 ص :  جریوبس ..... :
7 ص :  اینرجس ..... :

7 ص :  ردس ..... :
7 ص :  سخرس ..... :
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7 ص :  قمرس ..... :
7 ص :  رشعلا ..... : رکس 

7 ص :  تلس ..... :
7 ص :  تافحلس ..... :

7 ص :  قلس ..... :
7 ص :  ملس ..... :

7 ص :  هملس ..... :
7 ص :  يولس ..... :

8 ص :  ینامس ..... :
8 ص :  مسمس ..... :

8 ص :  ضارضر ..... : کمس 
8 ص :  قیتعلا ..... : نمس 

8 ص :  دیمس ..... :
8 ص :  جدابنس ..... :

8 ص :  کسوبنس ..... :
8 ص :  سوردنس ..... :

8 ص :  جنس ..... :
8 ص :  راجنس ..... :

8 ص :  فوی ..... : گنس 
8 ص :  هنجهس ..... :

8 ص :  جنامهس ..... :
8 ص :  سویلاسیس ..... :
8 ص :  نویلاسیس ..... :

8 ص :  (ش ..... )
8 ص :  کناباش ..... :

8 ص :  مرفسهاش ..... :
8 ص :  طوبش ..... :

8 ص :  قبلا ..... : ةرجش 
8 ص :  قبنلا ..... : ةرجش 
8 ص :  میرم ..... : ةرجش 
8 ص :  زوالا ..... : محش 

8 ص :  دنواقلا ..... : محش 
8 ص :  زینافش ..... :
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8 ص :  هنافش ..... :
8 ص :  ننیفش ..... :
8 ص :  مامش ..... :

8 ص :  سمش ..... :
9 ص :  تیلبنش ..... : دیلبنش و 

9 ص :  هیرصم ..... : هکوش 
9 ص :  زینوش ..... :

9 ص :  جنادهش ..... :
9 ص :  رابآلا ..... : فایش 
9 ص :  جزیو ..... : فایش 

9 ص :  نایش ..... :
9 ص :  حیش ..... :

9 ص :  یلبج ..... : حیش 
9 ص :  جریش ..... :
9 ص :  ملیش ..... :

9 ص :  نوئش ..... :
9 ص :  (ص ..... )

9 ص :  دیدحلا ..... : ءادص 
9 ص :  رفرفلا ..... : فدص 

9 ص :  رصرص ..... :
9 ص :  فاصفص ..... :

9 ص :  رقص ..... :
9 ص :  طالبلا ..... : غمص 

9 ص :  بادسلا ..... : غمص 
9 ص :  قیتعلا ..... : غمص 

9 ص :  ضارضر ..... : کمص 
9 ص :  يرصاق ..... : لدنص 

9 ص :  (ض ..... )
9 ص :  عبض ..... :
9 ص :  ورض ..... :

9 ص :  بیض ..... :
10 ص :  (ط ..... )

10 ص :  رفسیلاط ..... :
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10 ص :  نوقیلاط ..... :
10 ص :  دزربط ..... :

10 ص :  ثیثارط ..... :
10 ص :  قوقشخرط ..... :

10 ص :  افرط ..... :
10 ص :  لافط ..... :
10 ص :  حلط ..... :
10 ص :  علط ..... :
10 ص :  قلط ..... :

10 ص :  سنیلط ..... : سیلط و 
10 ص :  جوهیط ..... :

10 ص :  (ظ ..... )
10 ص :  نایظ ..... :
10 ص :  ورظ ..... :
10 ص :  (ع ..... )

10 ص :  سیطاعاع ..... :
10 ص :  نارثیبع ..... :

10 ص :  ژیبع ..... :
10 ص :  رهبع ..... :

10 ص :  بذع ..... :
10 ص :  رفص ..... : قورع 

10 ص :  اشینطرع ..... :
10 ص :  زیزع ..... :
10 ص :  رشع ..... :

10 ص :  یعارلا ..... : یصع 
10 ص :  صفع ..... :
10 ص :  قعقع ..... :

10 ص :  تیزلا ..... : رکع 
11 ص :  مطبلا ..... : کلع 

11 ص :  قیلع ..... :
11 ص :  لصنع ..... :

11 ص :  كارالا ..... : دوع 
11 ص :  حرقلا ..... : دوع 
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11 ص :  جسوع ..... :
11 ص :  لجحلا ..... : نیع 

11 ص :  بنرکلا ..... : نیع 
11 ص :  (غ ..... )
11 ص :  راغ ..... :

11 ص :  سیطاغاغ ..... :
11 ص :  هیلاغ ..... :

11 ص :  یحرلا ..... : رابغ 
11 ص :  هریبغ ..... :
11 ص :  برغ ..... :
11 ص :  يرغ ..... :

11 ص :  کمسلا ..... : يرغ 
11 ص :  (ف ..... )

11 ص :  ارشاف ..... :
11 ص :  ایناواف ..... :

11 ص :  نویسارف ..... :
11 ص :  غاشف ..... :

11 ص :  هصفصف ..... :
11 ص :  رطف ..... :

11 ص :  نویلاسارطف ..... :
11 ص :  حاقف ..... :

11 ص :  ءاملا ..... : لفلف 
12 ص :  هجنلف ..... :

12 ص :  سومولف ..... :
12 ص :  نتانولف ..... :

12 ص :  اینولف ..... :
12 ص :  سروف ..... :

12 ص :  (ق ..... )
12 ص :  بئذلا ..... : لتاق 
12 ص :  رامحلا ..... : ءاثق 

12 ص :  ایصارق ..... :
12 ص :  حرق ..... :
12 ص :  طرق ..... :
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12 ص :  عرق ..... :
12 ص :  انامورق ..... :
12 ص :  سوسق ..... :

12 ص :  ساحنلا ..... : روشق 
12 ص :  یسرافلا ..... : بصق 

12 ص :  هصیصق ..... :
12 ص :  نارطق ..... :
12 ص :  فطق ..... :

12 ص :  عرعق ..... 
12 ص :  دوهیلا ..... : رفق 

12 ص :  سیدقلق ..... :
12 ص :  راطقلق ..... :
12 ص :  تنقلق ..... :

12 ص :  یلق ..... :
12 ص :  انق ..... :

12 ص :  ربانق ..... :
12 ص :  هربنق ..... :

12 ص :  طیبنق ..... :
13 ص :  لیبنق ..... :

13 ص :  لودنق ..... :
13 ص :  قیقد ..... : نویروطنق 

13 ص :  ذفنق ..... :
13 ص :  روشیق ..... :
13 ص :  موصیق ..... :

13 ص :  (ك ..... )
13 ص :  يواک ..... :
13 ص :  شبک ..... :

13 ص :  متک ..... :
13 ص :  رثک ..... :

13 ص :  ربغا ..... : لحک 
13 ص :  رک ..... :

13 ص :  ثارک ..... :
13 ص :  ینارک ..... :
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13 ص :  هنسرک ..... :
13 ص :  سفرک ..... :
13 ص :  رکرک ..... :

13 ص :  یکرک ..... :
13 ص :  مرک ..... :

13 ص :  اضیب ..... : همرک 
13 ص :  ادوس ..... : همرک 

13 ص :  بنرک ..... :
13 ص :  هربزک ..... :

13 ص :  بلعثلا ..... : ةربزک 
13 ص :  هنیکشک ..... :

13 ص :  يرفک ..... :
13 ص :  امک ..... :

13 ص :  ةامک ..... :
13 ص :  سویرذامک ..... :

13 ص :  ریشامک ..... :
14 ص :  (ل ..... )

14 ص :  بالبل ..... :
14 ص :  فول ..... :

14 ص :  دعجلا ..... : فول 
14 ص :  طبسلا ..... : فول 

14 ص :  (م ..... )
14 ص :  يریبقلا ..... : ءام 

14 ص :  زعام ..... :
14 ص :  اثیمام ..... :

14 ص :  هنادوهام ..... :
14 ص :  ثورحم ..... :
14 ص :  ضیخم ..... :

14 ص :  زوحامرم ..... :
14 ص :  اینوقحسم ..... :

14 ص :  راطسم ..... :
14 ص :  شمشم ..... :
14 ص :  امومغم ..... :
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14 ص :  ایخولم ..... :
14 ص :  رهم ..... :
14 ص :  (ن ..... )

14 ص :  نیدران ..... :
14 ص :  قبن ..... :

14 ص :  یسربق ..... : ساحن 
14 ص :  قرحم ..... : ساحن 

14 ص :  يدن ..... :
14 ص :  کسرن ..... :
14 ص :  نورطن ..... :

14 ص :  هماعن ..... :
14 ص :  هجعن ..... :
15 ص :  طفن ..... :
15 ص :  مامن ..... :

15 ص :  قوشین ..... :
15 ص :  (و ..... )

15 ص :  عدو ..... :
15 ص :  ریمحلا ..... : درو 

15 ص :  داشدرو ..... :
15 ص :  ناشرو ..... :
15 ص :  همسو ..... :

15 ص :  طاوطو ..... :
15 ص :  لعو ..... :

15 ص :  جزیو ..... :
15 ص :  (ه ..... )

15 ص :  نوقیرافوه ..... :
15 ص :  (ي ..... )

15 ص :  جوربی ..... :
15 ص :  عوتی ..... :

________________________________________

ققحم طسوت  هدشرـشتنم  راثآ  هعومجم  زا  هتفرگرب  ناتـسودنه  رد  دوجوم  یطخ  یبط  بتک  ياـهملیفورکیم  هعومجم  تسرهف  (- 1 [ ) 1]
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هامریت لمکم ( یمالـسا و  بط  یکـشزپ  خیرات  تاعلاطم  هسـسوم  هژیو  تاراشتنا  زا  یکی  تروصب  هک  يریپ  هجاوخ  رتکد  ياقآ  دـنمجرا 
. تسا هتفای  راشتنا  دودحم  ناگرامش  و  ( 1383

یسمش يرجه  روهال 1353  یطساو - رین  میکح  روسفورپ  موحرم  فیلات  ناتسکاپ  ناریا و  یکشزپ  طباور  خیرات  باتک  (- 2 [ ) 2]
1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 3]
1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 4]
1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 5]
1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 6]
1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 7]
1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 8]
1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 9]

1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 10]

1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 11]

1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 12]

1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 13]

1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 14]

1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 15]

1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 16]

1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 17]

1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 18]

1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 19]

1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 20]

1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 21]

1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 22]

1383 ه.ش. لوا ، پاچ : نارهت ، ناریا -  یکشزپ  مولع  هاگشناد  دلج ، 1 يدیرف ، بط  نیدلا ، دیرف  میکح ، [ 23]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
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هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
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لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 867زکرم  هحفص 866 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	طب فریدی
	مشخصات کتاب
	کتاب طب فریدی و ویژگیهای آن
	مقدمه
	باب- اول [در علاج درد سر که از گرمی باشد]
	اشارة
	گل سرخ
	شکوفه مهدی
	خشخاش
	آب کدو
	ساگ خرفه
	مروارید
	کفری
	پوش در بندی
	یبروج
	غبیرا
	اکلیل الهلک
	مامیثا
	غرب
	جفت بلوط
	ساج
	کمونی
	روغن بنفشه
	قشر
	انزروت
	شفتالو
	بنفشه
	کافور
	نیلوفر
	صندل سفید
	برگ انگور
	شاه چینی
	اسبغول
	کشنیز خشک
	گشنیز، سبز
	بید
	طحلب
	کتیرا
	خنثی
	تاج خروس
	زعرور
	مامیثا
	بارتنگ
	به
	لیمو
	تمر هندی
	ساگ چونجه
	سدی
	خطاف
	باقلا
	خرگوش
	خبث الحدید
	لفاح
	خمیر
	افیون
	صبر
	نشاسته گندم
	لبن الجاریه
	کاهو
	آلو بخارا
	کرم
	عناب
	بهرامج
	شمامه
	انار ترش
	روغن گل
	بیضه
	عدس
	خولان
	به
	کمون
	روغن به
	نیل

	باب- دوم در علاج درد سری که از سردی باشد
	اشارة
	ایرسا
	غالیه
	زیتون
	سلیخه
	خرنوب شامی
	صبر
	مامیران
	فرفیون
	عنبر
	اگر
	نرگس
	ناردین
	محموده
	بیخ پنجنگشت
	نمام
	نعناع
	مرزنجوش
	آزاد درخت
	نسرین
	سکبینج
	سداب
	راوند چینی
	حندقوقی
	قطران
	حرف
	نوشادر
	جند بیدستر
	بابونج
	خولنجان
	مر و نمام
	اشق
	قنا
	بندق
	فسوش
	قصه الحمار
	نطرون
	زهره بز
	غار
	بادام تلخ
	شعر الانسان
	حماما
	مومیائی
	بعس
	بادرنجبویه
	بقله یمانیا
	کبابه
	جوزبوا
	اکلیل الملک
	حرمل
	فلفل
	دارچینی
	مرارة الضبع
	تریاق
	هلیلج کابلی
	شبت
	شیح ارمنی
	شونیز
	جاوشیر
	لاذن
	بورق
	زنجبیل
	اذخر
	بلسان
	حنظل
	شیطرج
	قسط
	حلتیت
	ارنب
	کرنب
	ظیان
	خری السنور
	خطاف
	مرایر
	سوسن سفید
	انیسون
	یاسمین
	قرنفل
	نانخواه
	نارنج
	زباد
	کندر
	برنجاسف
	خردل
	سلق
	مسلوق
	حمام
	فاوانیه
	قندول
	زرنباد
	اترج
	قاقله کبیر
	اللوز المر
	آس
	لبلاب
	نخاله گندم
	سمسم
	انجمشک
	زراوند مدحرج
	کرم بری
	دهن البان
	طلق محلول
	شحم الاوز
	عروق صفر
	عدس
	الورد الیابس
	غاریقون
	سرو
	سنبل الطیب
	شاهسفرم
	خیری الصفر
	اشق
	صدف المحرق
	راتینج
	قفر الیهود
	رامک
	افتیمون
	علک البطم
	سورنجان
	رعی الحمام
	حب الکلی
	بذر الریحان
	کراث
	سندروس
	واج
	مصطگی
	مرارة الدیک
	دهن الناردین
	حنا
	مشمش
	بلوط
	الملح و الجاورس
	خیارشنبر
	افسنتین
	قرومانا
	مرو
	بول الانسان
	قطر
	ثوم
	اسطوخودوس
	فجل
	شیر املج
	مسک
	اشنان اخضر
	سنامکی
	راسن
	شراب ریحانی
	خلد

	باب سیوم در علاج صداع که حادث شود از گرمی آفتاب
	سمسم
	بقله یمانیه
	اندربار
	فلوموس
	بزرقطونا
	بقلة الحمقا
	دهن الورد
	سفرجل
	مامیثا
	زهر الحنا
	اللوز الحلو
	حی العالم
	قنطوریون
	فوفل
	خشخاش
	الأدویة النافعة بالخاصیة
	مرجان
	یشب[3]
	حجر الحیه
	فوه الصبغ
	رخمه
	رعاد
	حجر السبج
	سداب
	فصل فی الادویة المصدّعة
	اظفار الطیب
	مر
	قنب
	کندر
	کبر
	کراث الشامی و النبطی و المصری
	خردل
	ترنجان
	شبت
	فرنجمشک
	شراب العنب العتیق
	کرسنه
	ثوم
	مر
	بصل
	تمر
	زعفران
	جرجیر
	خیری
	التوت الحلو
	عوسج
	صنوبر
	کماة
	حلبه مطبوخ
	جعده جبلیه
	میفختج
	بزر الکتان
	حب القلقل


	باب- چهارم در علاج درد نیم سر یعنی شقیقه
	بیض النمل
	دهن الناردین
	باز
	مرزنجوش
	بسباسه
	وسخ الاذن من الانسان
	جوز
	مومیائی
	شونیز
	شیح ارمنی
	غار
	راسن
	ریته
	رخمه
	قندول
	کبابه
	خربق اسود
	زعفران
	خولنجان
	خرنوب نبطی
	خوخ
	اذخر
	مقل ازرق
	حنظل
	عنبر
	مسک
	فرفبون و جندبیدستر
	الطیب العتیق
	ثوم
	جوز السرو
	اشق
	زنجبیل
	زر اوند مدحرج
	سداب
	زر اوند طویل
	قطن
	خیارشنبر
	راوند
	یاسمین
	جوزبوا
	حنا
	لوز مر
	تمر هندی
	اشنان
	شبت
	اکلیل الملک
	ظیان
	بوم
	حب البلسان
	رازیانج
	حندقوقی
	ایرسا
	رامک
	خسک
	خطمی
	شعر الانسان
	حرف
	ریته
	لولو
	کزبره خضرا
	نسرین
	نیلوفر
	املج
	غاشرا
	خرنوب شامی
	شاهسفرم
	مشمش
	خردل
	مرارة المعز
	مشمش
	یتوع
	ناردین
	فستق
	شراب العتیق
	مر
	سندروس
	سلق
	محموده
	نمام
	اوز
	اهلیج کابلی
	مامیران چینی
	تریاق فاروق
	بنج
	لحم البقر
	دقیق الحنطه
	سمسم
	طرفا
	نرجس
	بابونج
	خیری
	قصب
	الزریره
	اترج
	سنبل
	کرم
	زرنباد
	کبریت
	ضبع
	مداد الکتاب
	خل
	عفص
	زیت

	باب- پنجم در علاج سدر و دوار
	عنصل
	زرا و ندمد حرج
	حب البلسان
	کزبره یالبسه
	راوند
	مومیائی
	شاهسفرم
	بهمن ابیض
	انیسون
	دهن البلسان
	زبل الحمام
	فاشرا
	حرف
	قنه
	ریطه
	عود البلسان
	تمر هندی
	خولنجان
	مشمس
	لیمون
	هلیلج اصفر
	هلیلج کابلی
	غاریقون
	قنطوریون
	عاقرقرحا
	جندبیدستر
	شونیز
	مشک
	مرزنجوش
	خردل
	حنظل
	بنفسج
	نیلوفر
	صبر
	جلنار
	اقاقیا
	صبر و عفص
	کندش
	عطسا
	بقلة الحمقا
	فلفل
	ایارج فیقرا
	بابونج
	اکلیل الملک
	صعتر
	شیح الجبلی
	قیصوم
	غار
	مامیثا
	دارفلفل
	سکبینج
	خل
	آس
	حماما
	دهن الخل
	شبت
	برنجاسف
	مصطکی
	عود البخور
	عدس
	افسنتین
	شابانک
	اسطوخودوس
	اترج
	جعده
	جنطیانه
	خولان
	هلتیت

	باب- ششم در علاج سبات
	خل
	جندبیدستر
	حاشا
	فودنج
	فلفل
	شونیز
	حمام
	نمام بیخ
	نطرون
	انجره
	ملح
	جاورس
	خردل
	ایارج
	حمص احمر
	لبن البلسان
	جاوشیر

	باب- هفتم در علاج جمود
	بابونج
	شبت
	اکلیل الملک
	زنبق
	افتیمون
	غاریفون
	حمام
	اهلیلج
	حنظل
	سلیخه
	حاشا
	دفلی
	سنبل
	اسطوخودوس
	مرزنجوش
	سنامکی
	زنجبیل
	برنج و اکلیل الملک

	باب- هشتم در علاج سبات سهری
	اشاره
	نمام
	قسط
	خردل
	نسرین[4]
	فوتنج
	حاشا
	قرنفل
	تین
	شونیز
	سنا
	مویزک
	جندبیدستر
	صعتر
	فوتنج
	نطرون
	عاقرقرحا
	عنصل
	ایارج لوغاذیا
	کندش
	حنظل
	لوز حلو
	حاشا
	جاورس
	صبر
	قسط
	ایارج فیقرا
	بابونج
	اشاره
	پنجنکشت
	فلفل ابیض


	باب- نهم در علاج سهر خشخاش
	اشاره
	نیلوفر
	شعیر
	خس
	کزبره خضراء
	لبن الماعز
	صبر
	باقلا
	زعفران
	سنه
	اقحوان
	مرماحور
	شبت
	لقاح
	افیون
	میعه
	تفاحة منوم
	میعه
	قرن المعز
	قرن العزا البیضا
	حماما
	شاهسفرم
	شقایق النعمان
	ارشا
	ورد
	اذخر
	ابن عرس
	خیار
	تفاح
	قرع
	لوز حلو
	کرنب
	دارچینی
	مرزنجوش
	صفر
	یبروج
	بنفسج
	دستنبویه
	تفاحه
	جوز ماثل
	زهره اقحوان صمغ عربی
	سلم
	لازورد
	الخبز الحواری
	عنب الثعلب
	کاکنج
	جوزبویا
	زهر الحنا
	شراب
	تعلیق
	صبر
	دارشیشعان
	حلبه
	أرز
	زمرد
	تفاحه
	مر
	افیون
	زعفران
	مامیسا
	اصل الیبروج
	اشنه
	تودری
	تفاحه اخری
	تفاحة اخری
	بزر السوسن
	تفاحه اخری
	نبات البنج
	فصل در ادویه مانع نوم ردیه
	شب یمانی
	بلور
	بقلة الحمقا
	ذهب
	حمار
	ذئب
	حجر الزجاج
	عاقرقرحا
	کافور
	ذئب
	سرطان
	فاخته
	بلبل
	خفاش
	غراب
	جوز
	فصل در دواهائی که خوابهائی ردیه در خواب پیدا کند
	کراث
	لوبیای مسلوق
	باقلا
	شراب
	قنبیط

	باب- دهم در علاج سرسام
	اشاره
	اکلیل الملک
	شعیر
	بابونج
	نیلوفر
	بابونج
	خس
	خشخاش
	اسفاناخ
	خطمی
	حی العالم
	فاشرا
	خبز الحواری
	لبن النساء
	زبد
	افیون
	ورد
	بطیخ اصفر
	علیق
	بندق
	سویق الشعیر
	طحلب
	زعفران
	خوخ
	عنب الثعلب
	سمسم

	باب- یازدهم در علاج نسیان
	هلیلج کابلی
	جوز السرو
	زعفران
	تین
	جندبیدستر
	اسارون
	ایرسا
	فلفل اسود
	هدهد
	جعده کوهی
	قرن الماعز
	کرکی
	فرفیون
	زیت
	نطرون
	ضرو
	طیهوج
	شفانیز
	مسک
	جوزبوا
	حب البلسان
	جاوشیر
	شعر الانسان
	بلادر
	سداب
	راوند
	ضبع
	بقله یمانیه
	بقلة الحمقا
	خبازی
	خفاش
	ضان
	وج
	کندر
	خردل
	عاج
	نسرین
	حجل
	نارجیل
	کندر
	صمغ عربی
	بهمن احمر
	نمام
	اوز
	اسطوخودوس
	اکلیل الملک
	حرف
	انجدان
	بادرنجبویه
	فلفل ابیض
	زنجبیل
	فقاح اذخر
	شیراملج
	بندق
	دارچینی
	املج
	میعه
	زبیب
	زبیب از خسته
	ذئب
	دجاج
	سوسن ابیض
	لوز الحلو
	حماما
	هلیلج هندی
	دهن الاجر
	کبش
	ایارج فیقرا
	بقر
	ثوم
	قرن المعز
	دهن الخردل
	حاشا
	کبریت
	سرو
	فوتنج
	ضب
	سنبل
	ناردین
	سعد
	سمن البقر
	ثعلب
	فجل
	عشبه
	حلبه
	دارفلفل
	حمص احمر
	فصل
	برنجاسف
	بادروج
	کزبره خضرا
	لوبیا
	باقلا
	خمر
	خس
	خشخاش

	باب- دوازدهم در علاج مالیخولیا
	لسان الثور
	اصل لسان الثور المحرق
	ریته
	لازورد
	بادرنجبویه
	افتیمون
	بزرقطونا
	دجاج
	بسفایج
	صعتر
	فرنجمشک
	رمان
	درونج
	دراج
	خشخاش
	سرمق
	قرع
	هلیلج اسود
	حجر ارمنی
	دواء المسک الحلو
	نیلوفر
	بنفسج
	حلیب الماعز
	هندبا
	خس
	صبر
	الشراب الریحانی المقطر الحلو
	حنظل
	دم الاخوین
	سلت
	ماء الجبن
	مسک
	دخن
	جدی
	طیهوج
	دراج
	حمل
	تریاق فاروق
	سکنجبین السکری
	افسنتین
	اقحوان الیابس
	حاشا
	فرنجمشک
	سوسن
	لوز
	بندق
	سمک الصیداء
	سرطان
	قطف
	خبازی
	قصب السکر
	بیض الدجاج
	حی العالم گرماگرم
	فراریج
	دهن حب القرع
	حب البلسان
	خربق اسود
	عود
	سمسم
	مصطکی
	کرم بیضاء
	آملج
	اترج

	باب- سیزدهم در علاج صرع
	اشاره
	شراب
	دیک
	قطران
	کزبره
	سداب
	فاوانیا
	سلحفات نهری
	بلادر
	مرارة البقر
	حجل
	ریته
	حمار الوحش
	ثعلب
	کلب اسود
	قیصوم مدقوق
	ابن عرس
	حمار اهلی
	اسطوخودوس
	ذیب
	جوز رومی
	زبد رکب فرس
	قنه
	غاریقون
	سکبینج
	فاشرا
	کرمه بیض
	گربه سودا
	عنصل
	فاوانیا
	قرومانا
	حمل
	غالیه
	لاذن
	مرارة الضب
	اسطوخودوس
	حندقوقی
	اذن الفارة
	تریاق فاروق
	زراوند
	زبرجد
	حلتیت
	خربق ابیض
	مشک
	اقحوان
	قاقله کبری
	قاقله صغری
	کبریت
	لسان الحمل
	الآس البری
	نسر
	ضبّ
	سقنقور
	قسطس
	یاسمین
	سلحفاة
	هدهد
	جندبیدستر
	کزبره خضراء
	سلوی
	حنا
	تین
	ذهب خالص
	شیطرج
	خبطیانا
	غافث عراقی
	بادروج
	دارشیشعان
	درّاج
	ایرسا
	زنجبیل
	فلفل
	فرفیون
	غزال
	نوشادر
	قثاء الحمار
	کبر
	سمک المالح
	سکنجبین العسلی
	مرارة الطیور
	میعه سایله
	نیز
	مشک
	جزر
	برنج کابلی
	کماذریوس
	اشق
	شیح ارمنی
	اشاره
	پنجنگشت
	سلحفات النهریه
	غالیه
	حمت
	دهنج
	بادزهر المعدنی
	عود الاراک
	لک
	راوند چینی
	خولنجان
	مارقشیشا ذهبی
	شاهسفرم
	ماعز
	یشم
	حماما
	خبث الحدید
	خربق اسود
	غار
	دهن الاذخر
	حرمل
	سمانی
	مومیائی
	ضأن
	بادروج
	اصابع صفر
	اشنه
	جاوشیر
	اسد
	خصیة الثعلب الکبیر
	وج
	س؟؟؟
	عاقرقرحا
	اظفار الطیب
	جلد
	افسنتین
	هلیلج کابلی
	شعر الانسان
	مرارة الضبع
	افتیمون
	لبن البلسان
	عود البلسان
	حب البلسان
	جدی
	فوه
	یبروج
	حجر العتیق
	دهن حب الفاوانه
	انفحه
	برنوف
	حجر الجرح
	جعده
	حب الصنوبر الصغار
	کاشم
	قفر الیهود
	زبد البحر
	کبریت
	سلیخه
	حجر غاغاطیس
	حجر الماس
	یاقوت


	باب- چهاردهم در علاج سکته
	کندش
	خربق ابیض
	مسک
	فلفل
	شونیز
	خردل
	جندبیدستر
	سکبینج
	سنبل هندی
	کرم
	اسقولوقندریون
	قرنفل
	جوزبویه
	شعر الانسان
	قنه
	فوتنج
	نانخواه
	مرارة الثور
	عسل
	فروج
	دراج
	حمام
	کبریت
	فرفیون
	حنظل
	حرشف
	انیسون
	مصطکی
	خروع
	عاقرقرحا
	حمص احمر
	شبت
	ارمنی
	مرزنجوش
	اترج
	صعتر
	برنجاسف
	فوتنج
	اکلیل الملک
	سداب
	حاشا
	سجرنیا
	قنطوریون دقیق
	غافث
	حرشف
	ایارج فیقرا[6]
	انقردیا
	حلتیت
	میعه سایله
	مقل ازرق
	غار
	ماء البحر
	خل العنصل
	ایرسا
	مشک
	جاوشیر
	قندول
	حرمل
	اظفار الطیب
	افسنتین
	غالیه
	حمام
	خل
	سلق
	حلاب
	جنطییانا
	لبن البلسان
	دفلی
	یشم
	خرء اصفر
	سنبل
	دهن القسط

	باب- پانزدهم در علاج فالج
	اشاره
	اذخر
	بهمن ابیض:
	مازریون
	مومیائی
	ارنب
	لبن البلسان
	عاقرقرحا
	جندبیدستر
	بلادر
	خصیة الثعلب
	حلتیت
	حلتیت
	شبت
	نفط- ابیض
	حب القطن
	بطم
	شیطرج
	شقاقل
	حنظل
	حنظل
	سکبینج
	ناردین
	عنصل
	زنجبیل
	زرنباد
	زوفا
	دارفلفل
	درونج
	کمون
	فاشر
	کلب الماء
	قسط
	قثاء الحمار
	لک
	دبق
	راسن
	سنبل
	سقنقور
	قنفذ
	خربق اسود
	ثوم بریی
	ثوم
	بسباسه
	ایرسا
	فراسیون
	جوزبوا
	شیطرج
	شونیز
	خصیة الثعلب
	زراوند مدحرج
	دارچینی
	صمغ السداب
	مسک
	غاریقون
	فرفیون
	جاوشیر
	مرزنجوش
	اترج
	فوتنج
	غزال
	دوقو
	حرمل
	طالیسفر
	وطواط
	ریشه
	عنبر
	یاسمین
	صنوبر کبار
	عود القرح
	مویزج
	سرو
	قند
	لوز
	دهن الحنا
	قرومانا
	بندق
	کرم اسود
	حمام
	هلیون
	شحم القاوند
	ابهل
	صدف سوخته
	اشق
	دارشیشعان
	کرفس
	زقوم
	بان
	نسرین
	حمص اسود
	فلفل
	رماد
	رماد خشب التین
	فوه الصبغ
	وج
	شابانک
	خروع
	کندش
	سندروس
	قندول
	عود البخور
	فلنجه
	نرجس
	زیتون
	علک البطم
	کبر
	حمحم
	فاخته
	اسقولوقندریون
	فجل
	ماء البحر
	بورق
	علک البطم
	جنطیانا
	شجرة النبق
	سوسن
	شحم الثور
	مرو
	نارجیل
	سکنجبین العنصلی
	بخور مریم
	وسمه
	الماء الصافی

	باب- شانزدهم در علاج لقوه
	جندبیدستر
	عود القرح
	یاسمین
	سکبینج
	علک البطم
	دهن اللوز المر
	قندول
	کرکی
	جوز
	اذان الفار
	فرفیون
	قردمانا
	عاقرقرحا
	مرزنجوش
	صعتر
	فوتنج
	افسنتین
	زنجبیل
	جوزبوا
	وچ
	مویزج
	نشادر
	بورق
	شونیز
	زنبق
	صمغ السرو
	راتینج
	طرفا
	ماذریون
	سهمانج
	فلنجه
	فجل
	خردل
	حنظل
	مومیائی
	عنبر
	فاشرا
	ریحان سلیمان
	خروع
	بلادر
	ظیان
	غالیه
	ارنب
	ضبع
	ثعلب
	ابهل
	وعل
	عسل
	مقل
	غار
	شیح
	قیصوم
	حرمل
	حمص اسود
	اثل
	باشق
	قثاء الحمار
	سلق
	عرطنیشا
	هدهد
	سنور
	سداب
	جوز
	لبن البلسان
	سنبل
	طالیسفر
	زرنباد
	شقاقل
	نفط ابیض
	ناردین
	فراسیون
	قنفذ
	ثعلب
	لک
	قرطم
	ثوم
	الثوم البری
	کرفس
	جلنجبین
	مرماحوز
	هلیله
	ایارج فیقرا
	بابونج
	اکلیل الملک
	نمام
	بطم
	سلق
	شابانک
	دهن القسط
	دهن البان
	لوز
	کندش
	عرطنیشا
	خربق ابیض
	قطران
	حمار الوحش
	عذبه[7]
	سوسن اصفر
	اقحوان
	سرو
	جاوشیر
	سقنقور
	فلفل ابیض
	اذخر
	املج
	افتیمون
	افعی
	حلتیت
	تربد
	کمون
	بازی
	بندق
	دهن الاجر
	دارچینی
	بوم
	حاشا
	کرمدانه
	زراوند مدحرج
	سکبینج
	باب هفدهم در علاج تشنج افتیمون
	ایرسا
	بزر الکتان
	دهن البان
	خطمی
	انزروت
	کماذریوس
	زوفای رطب
	فجل
	قنفذ
	دلدل
	قنه
	ایل
	لوز مر
	ماعز
	سمسم
	پنچنگشت
	بخور مریم
	جوز
	مرزنجوش
	جنطیانه
	انجره
	بابونج
	عود بلسان
	سفرجل
	خروع
	شعیر
	فوتنج بری
	دم السلحفات
	حلبه
	ضروا
	شمع احمر
	برنجاسف
	قنطوریون
	غار
	شیح
	بورق
	تراب القی
	دهن القسط
	خربق اسود
	آب زراوند مدحرج
	خصی الثعلب
	باداورد
	سوسن ابیض
	کندش
	جندبیدستر
	حمص احمر
	قنبره
	حجل
	عصافیر
	بادروج
	اذخر
	زعفران
	اسطوخودوس
	زنجبیل
	وج
	راوند
	نسر
	سنا
	زفت رطب
	بان
	بول
	خیری اصفر
	سمان
	اوز
	ترنجان
	سلحفاة
	باب هژدهم در علاج کزاز
	زراوند
	قنطوریون
	قنه
	عاقرقرحا
	حجر المقناطیس
	شادنج
	اکارع
	حمص اسود
	زراوند طویل
	حلتیت مطیب
	مقل ازرق
	فورس
	ملح
	صوف قرمزی
	رازیانج
	کرفس
	هلیون
	صعتر
	حمص اسود
	دهن الخل
	سلحفاة النهریه
	زیت
	خصیة الحمار
	عسل
	جاوشیر
	محروث
	سداب
	خیری
	نرجس
	قسط
	حمار الوحش
	ابل
	ضبّ
	اسد
	ذیب
	جندبیدستر
	سلحفات البحریه
	شونیز
	باداورد
	حجر ارمنی
	عود القرح
	خردل
	زراوند مدحرج
	یاسمین
	خصی الثعلب
	صدف محرق
	سکبینج
	فقاح
	علک البطم
	هوفاریقون
	عنبر

	باب- نوزدهم در علاج رعشه
	خطمی
	سلق الاحمر
	قسط هندی
	جاوشیر
	فصفصه
	حندقوقی
	سداب
	اسطوخودوس
	غافث
	کرنب
	دارچینی
	ارنب
	یاسمین بری
	دیک
	کرسنه
	حمام
	شبت
	حمص اسود
	خردل
	حرمل
	فلفل اسود
	فلفل ابیض
	سلق
	صنوبر کبار
	شونیز
	دهن البلسان
	فرفیون
	حلتیت
	برنجمشک
	عصافیر
	مطبخا
	وطواط
	صبر
	قنطوریون دقیق
	قردمانا
	کرنب
	خربق اسود
	ماء البحر
	افعی
	المحاجم
	صوف ابریشم
	عسل
	غافث
	حب المنتن
	جاوشیر
	حلتیت
	دهن البلسان
	غاریقون
	ظیان
	بلادر
	ریته
	درونج
	نارجیل
	بطم
	کراث
	الماء الکبریت
	زرنیخ
	نطرون
	بندق
	خروع
	ایرسا
	جلنار
	سورنجان
	زیت
	حلتیت
	قال الرازی
	باب بیستم در علاج خدر
	زراوند
	حمص
	دهن القسط
	ارنب
	فرفیون
	فلفل اسود
	سرطان
	مرارة البقر
	شیرج
	ایرسا
	عاقرقرحا
	سورنجان
	مویزج
	سکبینج
	قثاء الحمار
	جندبیدستر
	دهن الاجر
	قنفذ
	دلدل
	بهمن ابیض
	حمام
	عسل
	عنبر
	خردل
	بورق
	بارزد
	غار
	حمار وحش
	میعه
	شبت
	شمع اصفر
	ایارج روفس
	خروع
	حمام
	زنبق
	شحم الحنظل
	حاشا
	کرفس
	ایارج فیقرا
	سنبل هندی
	زنجبیل
	معجون الفلاسفه
	حب المحلب
	دهن البان
	سلیخه
	بطم
	کبر
	سداب
	جعده جبلیه
	جنطیانا
	مشمش
	اشق
	وج
	تربد
	جاوشیر
	مسک
	مرزنجوش
	کرسنه
	حلتیت
	خردل
	خولنجان
	زقوم
	حمص اسود
	شونیز
	حمص احمر
	حمام
	انجره
	حب المنتن
	حب القوقا
	سرطان نهری
	درونج
	اصابع الصفر
	حرمل
	کندر
	فاشرا

	باب- بیست و یکم در علاج اختلاج
	اترج
	آسمانجونی
	غار
	کرکی
	کرنب
	جندبیدستر
	سوسن ابیض
	خردل
	عاقرقرحا
	سداب
	ملح
	ماء البحر
	قسط
	اسطوخودوس
	بهار
	بورق
	ارنب
	غافث
	فسفسه
	فروج
	حمام
	حجل
	قنابر
	دراج
	عصافیر
	انجره
	راسن
	سوسن
	لب البلسان
	باب بیست و دویم- در علاج استرخا
	قردمانا
	عصافیر
	قسط هندی
	قرح
	طراثیث
	بلادر
	عود القرح
	حرف
	خردل
	حب القلقل
	حمام
	نرجس
	طلع
	ایرسا
	غار
	سداب
	قثاء الحمار
	بان
	خطمی
	کرفس
	رازیانج
	هلیون
	خسک
	شیطرج
	ثعلب
	حنظل
	فرفیون
	جندبیدستر
	فرفیون
	میعه سایله
	زنبق
	سکبینج
	جندبیدستر
	خردل
	نطرون
	قنه
	ماء البحر
	پنجنگشت
	مرزنجوش
	حلتیت
	کبر
	جاوشیر
	قنطوریون دقیق
	شبت
	خصی الثعلب
	حمص ابیض
	جرجیر
	لسان العصفور
	مسک
	بذر القصیصه
	بذر کرفس
	مر
	عفص
	اذخر
	سعد
	دهن القسط
	بلادر
	ریته
	دارشیشعان
	دهن الحنا
	حاشا
	کرنب
	حب صنوبر کبار
	فوه الصبغ
	قرط یمانی
	عاقرقرحا
	یاسمین
	قندول
	ظیان
	بندق
	فصل
	جوز القیء
	راوند طویل
	ملح
	اقاقیا
	دارصینی
	دوقو
	ماء الکبریت
	آس
	رماد حطب الکرم
	سندروس
	فلنجه

	باب- بست و سیوم در علاج نزلات
	بندق
	کبریت
	مرزنجوش
	نخاله الحنطه
	فرنجمشک
	قیصوم
	طین ارمنی
	صدف محرق
	باقلا
	خل
	شراب ریحانی
	قردمانا
	عنبر
	عود القرح
	خردل
	سندروس
	شوکه مصریه
	قشیش النحاس
	کمون
	نشا
	جندبیدستر
	نیل
	اشق
	دارشیشعان
	عود البخور
	صبر
	حمحم
	بهار
	نارنج
	جوز الاکل
	بابونج
	بیض
	سداب
	ایرسا
	بهار
	ماش
	اقحوان
	الجمل المسن
	شونیز
	اصطرک
	مازریون
	خشخاش
	سلیخه
	مر
	نرجس
	مسک
	سنبل
	لوز مر
	لبن البلسان
	حب البلسان
	اجاص
	غاریقون
	کباس قرنفل
	تریاق فاروق
	غبار الرحی
	خروع
	جوز سرو
	اظفار الطیب
	فجل
	انیسون
	بابونج
	دارصینی
	بزر البنج
	نفط
	سندروس
	غراب
	قفر الیهود
	خیری
	عنبر
	عود البخور
	لاذن
	سلق
	فوتنج
	تربد
	ریحان کافوری
	ملح
	شهدانج
	کرنب
	بان
	خولنجان
	ترنجان
	کرم العنب
	یاسمین
	کهربا
	حدید
	شقایق النعمان
	حرف
	عصی الراعی

	باب- بست و چهارم در علاج وسواس
	سنا مکی
	ترنجان
	افتیمون
	لسان الثور
	تفاح الحلو
	حنظل
	سنور
	تدرو
	خطاف
	ضبع
	رووس الدجاج و ادمغتها
	دیک
	رخمه
	مصطکی
	املج
	فوتنج نهری
	بنگ
	اکلیل الملک
	بهمن احمر
	اصابع صفر
	سلت
	اسطوخودوس
	درونج
	دارشیشعان
	پچنگشت
	حلیب الماعز

	باب- بست و پنجم در علاج بیضه
	اشاره
	صبر
	قثاء الحمار
	قاقله کبار
	خیارشنبر
	قروع
	زعفران
	مسک
	کافور
	رماد
	سلق
	مومیائی
	حمام
	نعنع
	فلونیاء رومی
	قرص الکوکب
	دواء المسک
	حنا

	باب- بست و ششم در علاج عشق
	حرمل
	نیل هند
	حجر الدجاج
	لقلق

	باب- 27 فی المانیا
	شعیر
	بنفسج
	خس
	قرع
	خشخاش
	خلاف
	لبن النساء
	لبن الماعز
	سرمق
	بقله یمانیه
	خس
	بقلة الحمقا
	خیار
	بیض الدجاج
	جدی
	دجاج
	فاشرا

	باب- 28 در علاج قطرب
	شعیر
	سکر
	فراریج
	حمل
	کشنیز
	جدی
	سمک رضراضی
	لبن الماعز
	خبز حواری
	سرمق
	اسفاناخ
	بقلة الحمقا
	قرع
	خیار
	قثاء
	بنفسج
	نیلوفر
	خس
	مشمش
	خوخ
	بطیخ
	بابونج

	باب- 29 در علاج کابوس
	ترنجان
	فاوانیا
	عود صلیب
	جوز الرقع
	تین
	فستق
	خردل
	دراج
	فراریج
	عصافیر
	ضان
	پچنگشت
	حب البلسان
	قردمانا
	سکبینج
	فرفیون
	افسنتین
	زوفا
	کندش
	قنه
	سداب
	حنظل
	شونیز
	فجل
	حجل
	نرجس
	تدرج
	سمانی
	قثاء الحمار
	خردل
	مرزنجوش
	سکنجبین بزوری
	فوتنج
	انیسون
	فطراسالیون
	دوقو
	قنه بری
	جندبیدستر
	شبت
	حرشف
	خربق
	ایارج فیقرا
	فلفل
	ایارج روفس

	باب- 30 در علاج سردی سر
	مرزنجوش
	لوف الجعد
	میعه سایله
	کندش
	مسک
	حلبه
	کباش قرنفل
	بسباسه
	سنبل
	قشر جو
	ورق الجوز
	زهر الجوز

	باب- 31 در علاج ام الصبیان
	شهدانج
	لبن الجاریه
	لوز حلو
	دهن بنفسج
	قرع
	بزرقطونا
	سفرجل
	خطمی
	شراب نیلوفر
	ماء الشعیر
	اتان
	ماعز
	البنفسج
	سمسم
	تفاح
	دهن الخل
	رمان الحلو
	شمع
	صوف
	سداب
	جاوشیر
	فتیله

	باب- 32 در علاج عطاس
	اشاره
	ورد

	باب- 33 در علاج قروح راس
	جوز
	خزف التنور
	ایرسا
	ملح طعام
	بخور مریم
	نطرون
	حلبه
	خروع
	تین فج
	علیق
	زنبق
	عصی الراعی
	حمص اسود
	عفص
	ترمس تر
	اکلیل الملک
	صابون
	ثوم
	سداب
	بقلة الحمقاء
	لبن البلسان
	شقایق النعمان
	نخل
	عنب الثعلب
	خل
	بول الانسان
	لاذن
	جعدة القنی
	ماعز
	غری
	غری السمک
	راتینج
	عوسج
	زیت
	سنبل
	برطانیقی
	قنفذ
	عسل
	زفت
	شحم العجل
	جلنار
	عود البلسان
	بابونج
	هلیلج
	زنجفر
	قرط
	سمک
	خزف
	حب البلسان
	نطرون
	کمون
	بیاض البیض
	حنا
	لبن النساء
	لوز مر
	بنج
	دهن الورد
	ورد یابس
	سرو
	عنصل
	یتوع
	نیل هندی
	سعد
	صبر
	لسان الحمل
	کرنب
	زیتون البستانی

	باب- 34 در علاج سدد دماغ و نخاع
	خیری
	نرجس
	آزاد
	سنبل
	لاذن
	زنجبیل
	ترنجان
	مرماخور
	شابانک
	اسطوخودوس
	غار
	سلیخه
	شاهسفرم
	سورنجان
	مرزنجوش
	قندول
	فصل در دواهائی مقوی دماغ
	مرزنجوش
	عبیشران[10]
	حب البلسان
	مشک
	عود البخور
	عنبر
	فلنجه
	یاسمین
	زفت
	نسرین
	املج
	زعفران
	دجاج
	دراج
	تفاح
	سنبل
	نرجس
	کافور
	هلیلج کابلی
	کباش قرنفل
	لوز
	سفرجل
	خلاف
	کمثری
	جوزبویا
	فرنجمشک
	زهر الجوز
	شنبلید
	بادرنجبویه
	اکلیل الملک
	عود البلسان
	بادآور

	باب- 35 در علاج خمّار
	اقحوان
	زعفران
	آس
	کافور
	سفرجل
	دهن الورد
	رمان
	قنبیط
	حماض السوانی
	لیمون
	اترج حماض
	افسنتین
	خس
	ورد
	حمل
	ریباس
	شاه صینی
	قنطوریون
	شیرج
	خمیرة الشعیر
	خمیرة الحنطه
	غنچه گشنیز
	اگر
	جدی
	تفاح
	حلام
	فقاح الشعیر
	کشکینه
	سنبوسک
	اما دواهائی سرعت سکر بسیار است
	عنبر
	مرماحوز
	هوفاریقون
	بادروج
	عود
	زعفران
	لسان الثور
	ایرسا
	بخور مریم
	حماما
	نارجیل
	غالیه
	قنب
	حب النیل
	شقایق
	بسباسه
	مرزنجوش
	فضه
	شکر
	کاکنج
	و اما دواهائی مانع سکر بسیارند
	افسنتین رومی
	خس
	لوز
	سفرجل
	لسان الحمل
	جست
	جدی
	لوز المر
	کرنب
	قنبیت
	ذهب
	کزبره
	عنب الثعلب
	اشاره
	فصل در دواهائی منقی دماغ و مفتح سدد

	اذان الفار
	عود البخور
	بخور مریم
	قلقنت
	شقایق النعمان
	کرنب
	فقاح الاذخر
	مر
	آذریون
	شحم حنظل
	مصطکی
	ریحان کافوری
	بابونج
	کندش
	سلق الابیض
	زوفرا
	بصل
	قنطریون دقیق
	خیری
	خردل
	سنبل
	مسک
	سنجار
	افسنتین
	دارچینی
	زنجبیل
	نعناع
	راوند
	هلیله کابلی
	اشق
	کبر
	تربد
	کمون
	فوتنج جبلی
	عاقرقرحا
	غار
	سوسن ابیض
	حرف
	بورق
	انجره
	خربق اسود
	ایرسا
	فوتنج نهری
	جندبیدستر
	طلع
	لوزمر
	عود البلسان
	بنفسج
	کندر
	عنبر
	صمغ العتیق
	علک البطم
	مامیران
	غاریقون
	حب البلسان
	لبلاب
	ترنجان
	فرنجمشک
	مرماحوز
	نرجس
	شیح الجبلی
	آزاد
	سماق
	فلفل اسود
	دارفلفل
	شونیز
	کرفس
	جندبیدستر
	عدس مر
	میعه سائله
	زعفران
	صعتر
	جاوشیر
	حلتیت
	ورد
	قاقله کبار
	فلفل ابیض
	ملح اندرانی
	نشادر
	زوفا
	سلیخه
	بستانافروز
	سورنجان
	شاهسفرم
	سرو
	بنک
	درونج
	اسطوخودوس

	اما دواهائی زیادهکننده جوهر دماغ این است
	نبدق
	لبن الضان
	دهن اللوز
	لب اللوز
	دراج

	و اما دواهائی محلل ریاح از سر اینست
	یاسمین
	بهار
	مر
	قندول
	شابانک
	مرزنجوش
	بستانافروز
	سورنجان
	نرجس


	باب- 36 در علاج تفرق اتصال که حادث شود سر را
	عنب الثعلب
	سماق
	خطمی
	اقاقیا
	سوس بری
	حازون الصغیر
	دهن الورد
	شمشاد
	خراطین
	مر
	حمام
	فاخته
	دجاج
	ذراوند طویل
	عجین الحنطه
	زاج
	کندر
	دم الاخوین
	قنبیل محرق
	کافور
	توبال النحاس
	شفانیز
	صنوبر کبار

	باب- 37 در علاج رمد
	آس
	ضان
	عصی الراعی
	حی العالم
	آبنوس
	باقلا
	کزبره
	اترج
	افسنتین
	ورد
	گل سرخ خشک
	رمان شیرین
	قطران
	سفرجل
	لسان الحمل
	مستار
	خس
	لسان الحمل
	انزروت
	نمام
	شادنج
	باریس
	زبد
	حی العالم الکبیر
	آذان الفار
	اکلیل الملک
	حلبه
	اسفیداج الرصاص
	بیض
	بابونج
	بادروج
	بزرقطونا
	لبن النساء
	عدس
	سرو
	مامیثا
	مرزنجوش
	علیق
	صبر
	صندل
	رخمه
	یبروج
	کندر
	بنفسج
	زهر السفرجل
	حجر السم یعنی بادزهر
	مخیض
	قرع
	حمل
	طباشیر
	عروق صفر
	ساج
	خس
	نشا
	شکر نبات
	قصب الفارسی
	صمغ عربی
	دقیق الشعیر
	اترج
	کرفس
	کرم بری
	نحاس محرق
	عنب الثعلب
	شیاف ابیض
	کتیرا
	ریق الصایم
	سرطان نهری
	مامیثا
	خشخاش
	زعفران
	شیاف برای اجفان
	هندبا
	مصطکی
	حباقا
	زعفران
	قثاء الحمار
	خسک
	بزر قطونا
	طحلب
	ورق الورد
	حلزون
	صمغ ابیض
	زاج البحر
	افسنتین
	لسان الحمل
	حماما
	کمثری
	توتیائی کرمانی
	سماق
	خولان
	شراب عتیق
	فوفل
	رمان الحلو
	جبن
	حلبه
	بذر البنج
	ضماد دیگر

	باب- 38 در تدبیر دواهائی مانع انصباب مواد طرف چشم
	زعفران
	لبلاب
	باقلا
	بادروج
	فوفل
	تریاق فاروق
	مشک
	رصاص
	خولان
	نشا
	انزروت
	عنب الثعلب
	صندل ابیض
	حلزون
	ایل
	حنظل
	ماء الورد
	جوز
	فستق
	زرورد
	سفرجل
	زیتون بری
	عدس
	اقاقیا
	بطیخ اصفر
	وردطری
	چشم
	شعیر
	سماق
	اثمد
	برادة الحدید
	کزبره خضرا
	کمثری
	دخان المیعه
	قطران
	بسد
	توتیائی رمانی
	حضض

	باب- 39 در علاج ضعف بصر
	اقاقیا
	تمر
	مر
	ملح
	رازیانج
	صعتر
	ابریشم
	اقلیمیای ذهب
	مرارة الضب
	سداب
	هلیلج اصفر
	لاذن
	عنصل
	کرنب
	اثمد
	لؤلؤ
	مسک
	زعفران
	خولان
	مرقشیشا
	آبنوس
	رمان بری
	اجاص
	لوز الحلو
	مرجان احمر
	جوزبوا
	ترمس جبلی
	بادروج
	دارچینی
	ذهب
	باب 40 تاریکی چشم
	دارچینی
	عود البلسان
	کندر
	سندروس
	فلفل اسود
	زنجبیل
	رازیانج
	فجل
	غرب
	دارفلفل
	حلتیت
	لبان
	افسنتین
	بصل
	خردل
	حاشا
	جاوشیر
	فجل
	نرجس
	مرزنجوش
	دهن البلسان
	خولان
	وج
	سکبینج
	شیطرج
	بادروج
	کمادریون دقیق
	قنطوریون
	سداب
	رازیانج
	کرفس
	جندقوقی
	شقایق النعمان
	سلحفات
	کبد
	فلفل اسود
	حلبه
	شبت
	اقحوان
	خطاف
	فجل
	ضبع
	دیک
	بوم
	قشار الکندر
	اشق
	دارچینی
	لوزمر
	حب البلسان
	لبلاب
	خل العنصل
	کمون
	حدات
	دراج
	عنصل
	کرکم
	فراسیون
	خفاش
	اجاص
	کباش القرنفل
	ذئب
	ضبع
	ابریشم
	عقیق
	مامیران
	حمام
	زمرد
	قراصیا
	خلاف
	خولان
	ایاعابس
	ادویه حافظ صحت چشم توتیا
	اثمد
	مرقشیشا کحلا
	شادنج
	سنبل
	سرطان بحری
	ساذج
	رازیانج

	باب- 41 در علاج سبل
	جوزبوا
	اسارون
	انیسون
	اترج
	کباش
	قثاء الحمار
	شونیز
	بقلة الحمقا
	انزروت
	زنجار
	ملح
	ریعه
	صنوبر کبار
	بیض
	قنطوریون دقیق
	حباقا
	حب ایارج
	حنظل
	هلیلج
	مسک
	قلقطار
	زفت
	شیاف

	باب- 42 در علاج ظفر
	آس
	ملح
	سوسن
	خفاش
	سرطان نهری
	اقاقیه
	ملح اندانی
	لسان البحر
	سقمونیا
	کرم بری
	زنجار
	رمان حامض
	اشق
	حجر حبشی
	ملح طعام
	نوشادر
	روشنائی
	باسلیقون
	قطن
	ماعز
	شیاف قیصر
	شب
	مرجان احمر
	زنجفر
	شیاف اقلیمیا و مسحقونیا
	سرطان نهری
	طلا
	نطرون
	میعه
	ملح
	هلیلج
	بلبوس
	شیاف قلقدیس
	دخان المیعه
	لبن المراة
	زرنیخ احمر
	صبر
	باب 43 در علاج طرفه
	حجل
	نانخواه
	فجل
	زبیب احمر
	فوتنج نهری
	حمام
	اکلیل الملک
	ملح اندرانی
	زوفا
	بذر الکتان
	کندر
	کرنب
	راتینج
	شیاف
	حلبه لعاب
	رمان حامض
	افسنتین
	دهن الورد
	زرنیخ
	املج
	صبر
	فلفل
	زرنیخ احمر
	جرجیر
	ورشان
	شفانین
	طین ارمنی
	شیاف الکندر
	شیاف الزعفران
	اکلیل الملک
	دهن الورد
	شیاف
	بط
	فروج
	ماء الجبن
	دم الاخوین
	بلبوس
	صفرة البیض
	کرفس

	باب- 44 در علاج دمعه
	قنطوریون دقیق
	بصل
	زفت
	صنوبر کبار
	صبر
	بسد
	انبرباریس
	اثمد
	لاجورد
	تمر
	کباش القرنفل
	جوز
	مامیثا
	سلحفات
	شادنج
	لؤلؤ
	زنجفر
	هلیلج اصفر
	راتینج
	بطم
	زیتون
	عود القرح
	نشاء الحنطه
	مصطکی
	اشق
	هلیلج کابلی
	نحاس
	قشر البیض
	صدف
	دیک
	آبنوس
	زعفران محلول
	مشک
	دارچینی
	رازیانج
	مرقشیشای
	آس
	حجر غاغاطیس
	کحل
	کحل دیگر
	خل

	باب- 45 در علاج شعیره
	ذباب
	کرم در عسل
	داخلیون
	صمغ اصفر
	میعه سایله
	حمام
	قنه
	تین
	سکبینج
	بورق
	زاج
	تین
	لاذن
	مر
	مقل ازرق
	قنطوریون دقیق
	سمید
	صبر
	دقیق شعیر
	قلقند

	باب- 46 در علاج برده
	اشق
	سکبینج
	کندر
	تین
	شمع
	شعیر
	قلقند
	خل
	صمغ عربی
	شمع خام
	خبز
	اقلیمیا
	مقل ازرق
	بورق
	میعه

	باب- 47 در علاج جرب
	خوص النخل
	خولان
	عفص
	اقلیمیائی
	اقلیمیائی
	سرطان بحری
	صبر
	جردان
	آبنوس
	فوفل
	اترج
	شعر الانسان
	بیض
	بول الصبیان
	حجل
	مرارة المعز
	مرارة الکبش
	نحاس
	زبد البحر
	رمان حامض
	قشار الکندر
	حصرم
	سماق
	دیک
	قنطوریون دقیق
	رخمه
	قطف
	فراسیون
	عقاب
	اقاقیا
	نسر
	قلقدیس
	نشادر
	زرنیخ
	عفص
	اشق
	شیاف
	شادنج
	زعفران
	کباش قرنفل
	شیاف
	فرنجمشک
	زجاج
	خنفساء

	باب- 48 فی العشاء
	حجر الحدیدی
	حجل
	کراث
	نعجه
	جمل
	ورشان
	کرکی
	نطرون
	کماشیر
	رمان حلو
	ضبع
	معز
	سندروس
	کزبرة الثعلب
	المعز الوحش الجبلی
	شفانیز
	حمام
	هندبا
	الثعلب
	حربا
	خنفساء
	غراب
	قرنفل
	کندش
	عذب
	بقر
	تیس الجبل
	دارفلفل
	سداب
	کحل مجرب
	وج
	زوفائی یابس
	شب مصری
	تریاق الافاعی
	نشادر
	زعفران

	باب- 49 فی الجسا
	زنجار
	زوفای رطب
	باقلا
	بقر
	شحم البط
	بیض
	حلبه
	لوز حلو
	عدس
	شیاف احمر
	نیلوفر
	شحم الدجاج
	کزبره خضرا
	عجل
	لحم الجدی
	حمل
	مر
	شب

	باب- 50 فی الغرب
	کرسنه
	کرم
	کندر
	زاج
	سکبینج
	خربق اسود
	نیلوفر
	بابونج
	جوز عتیق
	صمغ عربی
	ریق الصایم
	عنب الثعلب
	جاوشیر
	لسان الحمل
	آس
	نطرون
	خبازی
	ماش
	قشر اصل الکبر
	خندروس

	باب- 51 در علاج ضعف بصر
	صدف محرق
	سکبینج
	سداب
	ماء الجبن
	کرنب
	سندروس
	شیر العشر
	عسل
	کرکم
	قراصیا
	قنطوریون
	سماق
	مقویست
	سمک نهری
	صعتر
	اثمد
	فراسیون
	لبن البلسان
	رمان الحامض
	بچادق
	تمر
	مر
	ضبع
	مشک
	رازیانج
	ابریشم
	اقاقیا
	مرو
	خفاش
	مرجان
	بقره سودا
	اشنه
	صف صاف
	غزال
	فجل
	ذهب
	ریباس
	قطران
	مامیران
	ماء الحصرم
	دارچینی
	شکر طبرزد
	خولان
	کماة
	کباس القرنفل

	باب- 52 در علاج بیاض
	لؤلؤ
	بزر رمان
	وج
	بیض
	بورق
	شقایق النعمان
	بسد
	آبنوس
	هرا
	بیض الدجاجه
	خرء الصبی
	جمل
	اقلیمیائی ذهب
	ملح اندرانی
	نشادر
	حیات البطن
	قنفذ
	کرنب
	کزک
	حجر المثانه
	مامیران
	املج
	سنج
	حجل
	زبد البحر
	عقعق
	عقیق
	کلب الماء
	حندقوقی
	حجر المها
	مسک
	طرخشقوق
	صدف المحرق
	ضبع
	دم
	دیک
	هدهد
	پنیر مایه
	بزرقطونا
	بارود
	لبن الجاریه
	ریته
	کرکم
	سلحفات
	کبابه
	دع محرق
	ذئب
	فجل
	سفرجل
	قفر الیهود
	ملح اندرانی
	انزروت
	حمام
	عصافیر خانگی
	سرطان البحری
	قطران
	رمان حلو
	زراوند
	خبازی
	عجل
	فراسیون
	بهار
	طین مختوم
	تمساح
	مامیران
	زمرد
	اقلیمیائی
	بلیلج
	لوف
	سمانی
	توتیا
	ریق الصایم
	حنظل اخضر
	لک
	ناب الخنزیر
	عاج
	سندروس

	باب- 53 در علاج نزول الماء
	خطاف
	حجل
	غاریقون
	رازیانج
	شقایق النعمان
	مراره غزال
	شیح
	ضبع
	لبن التین البستانی
	عنصل
	لبن البلسان
	دیک
	مرزنجوش
	صبر
	زوفائی یابس
	مرجان
	کرکم
	اقلیمیائی ذهب
	شجر مریم
	ریته
	ثعلب
	حنان
	صفصاف
	باشق
	هلیون
	حلتیت
	بصل
	زیت عتیق
	مرارة الذئب
	فرس الماء
	بازی
	سلحفاة
	عقرب
	وج
	فراسیون
	حجر البقر
	کرکی
	فرفیون
	قاتل الذئب
	شونیز
	مر
	صعتر
	صقر
	سداب
	سرطان
	خبازی
	کما
	هلیله کابلی
	حنا
	دهن الاجر
	الحمار الوحشی
	تیس
	ارنب
	حنظل
	کمازریون
	نفط ابیض
	شراب
	تین البری
	جعده
	خلد
	شبوط
	مراره وعل
	زعفران
	دلفین بحری
	کتم
	فلفل
	ضب
	بهار صغیر
	لؤلؤ
	فوتینج نهری
	وج
	توتیائی هندی
	دجاج
	اترج

	باب- 54 پنجاه و چهار در غشاوه جمل
	اشاره
	دردی الخمر
	جوز فارسی
	بهار
	قرن ایل
	ورشان
	آبنوس
	زیتون
	فیروزج
	ارنب
	ودع
	املج
	نحاس
	ریته
	سمسم
	ثور
	حندقوقی
	سکبینج
	قیشور
	جوز
	کباش
	شب
	خربق اسود
	افسنتین
	یشم
	عقرب بحری
	زعفران
	لؤلؤ
	مرجان
	خس
	حماما
	روی
	دارچینی
	نسر
	لبن البلسان
	طرخشقوق
	خل
	غایة الصبی
	ماعز جبلی
	صفصاف
	دم الخفاش
	ضبع
	کبد الماء
	ضبع
	مرقشیشائی

	باب- 55 در علاج کمنه
	آبنوس
	اسفنج
	جعدة القنی
	صبر
	افسنتین
	باب 56 در علاج خشونت اجفان و غلظ آن
	سنبل رومی
	نشاء
	صمغ العربی
	لبن الجواری
	عکر الزیت
	سنبل هندی
	ذهب
	شادنج
	قلقطار
	تین
	دخان المر
	خردل
	باسلیقون
	خل
	حدید
	حصرم
	اشق
	زبد البحر
	زنجار
	ورد
	زفت
	صدف
	باب 57 در علاج نتو
	علیق
	اقاقیا
	تمر
	حالبی
	فیروزج
	بیض
	حمام
	شفنین
	عصی الراعی
	هندبا
	باقلا
	خلاف
	زیتون بری
	عوسج
	دهن الورد
	رمان شیرین
	باب 58 در علاج قمور از دیدن برف
	حنطه
	صعتر
	بذر البنج
	خرقه سیاه
	خمر عتیق
	شونیز
	عقعق
	مرزنجوش
	شبت
	اذخر

	باب- 59 در علاج شعر منقلب
	اطلیس
	قراد
	صدف
	حربا
	آبنوس
	علق
	طالیقون
	ضب
	صدف کبار
	راتینج
	هدهد
	یربوع
	رصاص
	کلب
	ضفدع سبز
	شاهترج
	صمغ البلاط
	خفاش
	جرذان
	قنه
	حجر الیهود
	علق

	باب- 60 در علاج انتشار پلکها
	صنوبر
	لحای صنوبر
	تمر خسته
	قفر الیهود
	لازورد
	آبنوس
	سنبل هندی
	سنبل رومی
	سنبادج
	اثمد
	بندق
	حجر الیهود
	بطم
	کندر
	قطران
	زفت
	ذباب
	آبنوس
	مصطکی
	صمغ الصنوبر
	مامیثا
	حجر ارمنی
	قطب الفارسی
	ماعز
	بنج
	اوز
	شحم الدب
	بیض
	بابونج
	شیح
	ساذج هندی
	سلخ الحیه
	دیک
	کحل

	باب- 61 در علاج القمل و القمقام در پلک چشم
	سلق
	زیت
	ماء الکبریت
	ملح
	روشنائی
	بورق ارمنی
	خل العنصل
	نطرون
	خردل
	ماء القبیری
	کحل
	جندبیدستر
	حب القوقا
	ایارج فیقرا
	عاقرقرحا
	شب یمانی
	صبر
	نطول

	باب- 62 در علاج سلاق
	اشاره
	ماء الرمانین
	خنثی
	زنجار الحدید
	سماق
	هلیلج اصفر
	ماء الحصرم
	زنجار
	حب ایارج
	شیاف
	شحم الرمان
	میعه
	زفت
	قطران
	خولان
	شیاف احمر
	برود حصرم
	دراج
	ماء الورد
	عدس مطبوخ
	بقله حمقا
	هندبا
	شیاف مر
	دخان المر
	کندر
	اترج
	لبلاب
	صبر
	زنجبیل
	بطم
	شیاف توتیا
	مصطکی
	صمغ صنوبر
	زیت

	باب- 63 در علاج حکه چشم و ماق
	خل
	آبنوس
	بطم
	میعه
	قطران
	زفت
	سماق
	کندر
	صبر
	فلفل
	زنجار
	قلقطار
	زنجبیل
	سنبل هندی
	کحل نافع
	قشار الکندر
	قطن
	بصل

	باب- 64 در علاج قروح
	کتیرا
	اقلیمیای فضه
	آبنوس
	قنفذ
	بسد
	شقایق النعمان
	کندر
	طباشیر
	مر
	شادنج
	تمر هندی
	حلزون محرق
	ودع
	نشادر
	زفت
	توبان النحاس
	توتیا
	وج
	بیض
	زبد
	طین مختوم
	سکبینج
	اشق
	اثمد
	اسفیداج
	سنجار
	لوف
	زیتون
	قنطوریون دقیق
	کماذریوس
	حجل
	عقاب
	دجاج
	صبر
	راسخ
	مرقشیشا
	ابریشم
	ورد[15]
	سنبل
	شادنج
	زعفران
	مامیثا
	لحیة التیس
	حلبه
	جندبیدستر
	شیاف الکندر

	باب- 65 در دواهائی جالی آثار قروح را
	حندقوقی
	کندر
	سکبینج
	ارنب
	فاخته
	سندروس
	املج
	مرجان
	بول صبی
	لؤلؤ
	قنطوریون
	زجاج محرق مکاس
	سنجار
	فصل
	کندر
	میعه
	آبنوس
	انزروت
	ایل شاخ
	بطیخ
	دلب
	بنج
	قطران
	کندر

	باب- 66 در علاج کمنه
	مرزنجوش
	فجل
	فلفل الماء
	صبر
	ملح
	کمون البری
	نانخواه
	ورشان
	فوتنج
	قطران
	خل
	انجدان
	بلبوس
	زوفائی یابس
	جبن
	باقلا
	راوند چینی
	لعاب الصایم
	مردارسنگ
	ترمس
	ثافسیا و کندر و شمع
	ثوم
	سندروس
	افسنتین
	سماق
	قصب الزریره
	خردل
	عسل مقوم
	کرسنه
	دم الشفانیز
	مرقشیشا
	مر
	بط

	باب- 67 در علاج حول
	ریته
	زیتون
	نطرون
	شفانیز
	فاخته

	باب- 68 در علاج جحوظ
	اقاقیا
	آس
	هندبا
	عصا الراعی
	خولان
	حضض مکی
	لحیة التیس
	هلیلج کابلی
	غاریقون
	مطبوخ الفواکه
	باب 69 در علاج زرقه
	زعفران
	شقایق النعمان
	بندق
	حنظل
	حنظل و حلزون
	رمان
	عفص
	اتان
	قلقدیس
	جوز
	عنب الثعلب
	باب 70 در علاج انتشار
	رازیانج
	باشق
	ورد
	صندل
	فوفل
	نیلوفر
	خلاف
	باقلا
	سکنجبین السکری
	شیاف
	خلتیت
	فرفیون
	اقلیمیا
	لؤلؤ
	خطمی
	بیضه
	شبوط
	مرارة المعز
	عنب الثعلب
	نشا
	باب 71 فی الضیق
	بابونج
	بان
	شیاف
	شیاف دیگر
	باب 72 فی الاتساع
	باقلا
	رازیانج

	باب- 73 فی الشتره
	اشاره
	علیق
	عوسج

	باب- 74 فی الدبیله
	اشاره
	حلبه
	اکلیل الملک
	بزر الکتان
	لبن الجاریه
	شیاف الابار
	شیاف الاحمر
	عوسج
	شاهترج
	عدس
	بیضه
	شیاف اخضر
	زیتون
	سنبل هندی
	طین مختوم
	اسفیداج
	عفص

	باب- 75 فی التوثه
	باب- 76 فی السعفة
	اشاره
	شیاف
	حب الایارج
	حمام

	باب- 77 فی النمله
	اشاره
	مامیثا
	برود حصرم
	شیاف احمر
	حضض مکی

	باب- 78 فی السرطان
	اشاره
	سفوف
	سفوف مبدل
	شادنج
	شیاف مامیثا
	شادنج
	شیاف مامیثا

	باب- 79 فی الشرناق
	اشاره
	صبر
	مامیثا
	مر
	بسد
	طلا

	باب- 80 فی الدمل
	اشاره
	طین مختوم
	اشق
	بقلة الحمقا
	قیروطی
	شیاف احمر
	داخلیون

	باب- 81 فی بیاض الهدب
	باب- 82 فی الخیال
	اشاره
	سلحفات

	باب- 83 فی الغده
	باب- 84 فی استرخاء الجفن
	اشاره
	صبر
	ضماد
	اقاقیا سائیده
	شجر الارز
	شبت

	باب- 85 فی الجهر
	اشاره
	نطول
	فصل
	کحل فلفل
	کرکی
	تیس جبلی
	باشق
	ارنب
	رازیانج
	سلحفاة
	کحل مجرب
	کماشیر

	باب- 86 فی الشری
	اشاره
	دارفلفل

	باب- 87 فی الخفش
	دهن بنفسج

	باب- 88 فی ورم العین
	ورد
	کندر
	بنفسج
	حی العالم
	زعفران
	بیضه
	صفرتها
	سفرجل
	بقلة الحمقا
	سویق الشعیر
	بنج
	آس
	شادنج
	عنب الثعلب
	خل
	الادویته المسکنة الوجع
	کزبره خضرا
	بیض
	رمان حلو
	اسفنج
	حماما
	جلنار
	شیاف
	اکلیل الملک
	غبار الرحی
	افیون
	میفختج
	زعفران
	لبن الجواری
	نشا
	خولان

	باب- 89 فی صغر العین و ذبولها
	اشاره
	لبن النساء
	قرع
	الادویة اللمضرة للعین
	بادروج
	ملح
	کرنب
	لحوم
	سرکه
	جماع
	حجامت
	کراث
	جرجیر
	زیتون
	الادویة الحافظة لصحة العیون
	توتیا
	اثمد
	مرقشیشائی
	شادنج

	باب- 90 فی وجع الاذن
	افسنتین
	اکلیل الملک
	افیون
	سنجار
	اذان الفار
	کندش
	خروع
	قنب
	بزر شهدانج
	سلق
	حشیشه
	مومیائی
	دهن اللوز
	شونیز
	نعناع
	قرع
	دهن الناردین
	دهن البان
	لسان الحمل
	معز بول
	شجر الارز
	دود الجراد
	بادروج
	خراطین
	کبش
	بنج
	فجل
	فراسیون
	فوه الصبغ
	سلخ الحیه
	مصطگی
	نرجس
	خنفسا
	قصب الزریره
	ایرسا
	سداب
	لبن النساء
	سوسن
	عنب الثعلب
	زوفا
	خولان
	دارچینی
	شعر الانسان
	کراث
	نطرون
	حنظل
	شحم الحنظل
	قرع
	بادنجان
	خشخاش
	نفط ابیض
	سمانی
	سرطان نهری
	صرصر
	بصل
	یبروج الصنم
	قنطوریون دقیق
	فرفیون
	ماعز
	شحم الضب
	کرم
	خربق اسود
	حلتیت
	کمون
	کادی
	دارفلفل

	باب- 91 فی ورم الاذن
	اکلیل الملک
	نفط ابیض
	زعفران
	نرجس
	جندبیدستر
	افیون
	کرنب

	باب- 92 فی سدد الاذن
	مشمش
	شبت
	الفجل
	لوز المر
	خردل
	قنب
	سداب

	باب- 93 فی الطرش و الصمم
	شحم الشفانیز
	خل
	عنصل
	خروع
	حنظل
	بابونج
	خردل
	مرارة البقر
	مرارة الغنم
	قطران
	خربق اسود
	جندبیدستر
	کبریت
	ابهل
	دهن العقارب

	باب- 94 فی الدوی و الطنین
	مرزنجوش
	زیتون
	حب الغار
	مازریون
	خل
	مازریون
	خل
	تین
	نارجیل
	مراریر
	لوز الحلو
	فجل
	سوسن
	کمون

	باب- 95 فی قروح الاذن
	خولان
	لبلاب
	جاموس
	لحیة التیس
	زبد
	صبر
	خبث الحدید
	حضض مکی
	بول انسان
	بول انسان
	کندر
	زرنیخ
	مرهم
	انزروت
	زبد البحر
	بورق ارمنی
	کندر
	مر
	شیاف
	مرهم
	باسلیقون
	ماء الفاتر
	بول ابل
	حضض مکی
	ماء الزیتون المملوح
	سمن العتیق

	باب- 96 فی الضربة و الصدمة
	کندر
	پنجنگشت
	انیسون
	اسفیداج الرصاص
	بورق
	بیضه

	باب- 97 فی الرطوبة الجاریه من الاذن
	شبت
	زفت
	صبر
	مرارة الثور

	باب- 98 فی دود الاذن
	عذبه
	توتیائی هندی
	بول صبیان
	حنظل
	عفص
	بقر
	خربق ابیض
	نشادر

	باب- 99 فی دخول الماء فی الاذن
	بصل
	بیض

	باب- 100 فی الریح الباردة یصیب الاذن
	زوفا
	صعتر
	فجل
	جندبیدستر
	لبن البلسان

	باب- 101 فی الورم الحادث فی خلل
	اشاره
	ابل
	بقر
	تین
	باقلا
	بزرقطونا
	زعفران
	عنب الثعلب
	لحم الصدف
	بعر الماعز

	باب- 102 فی دخول الحیوان و غیره فی الاذن
	بصل
	زیت
	مر
	فصل فی منقیات الاذن
	عسل
	لوز المر
	زعفران


	باب- 103 فی الرعاف
	ثور
	کافور
	آملج
	کهربا
	خرء الحمام
	خرء الحمام
	جلنار
	عقیق
	مغیلان
	یاقوت
	کزبره
	جنطیانا
	کمون کرمانی
	کافور
	افیون

	باب- 104 فی ورم الانف و حکه
	زبد
	صبر

	باب- 105 فی الخشم
	نسرین
	مراریر
	شونیز
	جمل
	خل

	باب- 106 فی اللحم الزاید فی الانف
	سرو
	طین یابس
	زنجار
	نشادر
	فصل فی ادویه المحرکة للعطاس
	خردل
	فرنجمشک
	خولنجان
	ایرسا

	باب- 107 فی تین الانف
	لبلاب
	جمل
	ایرسا
	خربق ابیض
	نشادر
	قصب الذریره
	مسک

	باب- 108 فی بواسیر الانف
	لوف
	ایرسا
	رمان حامض
	باقلا

	باب- 109 فی نتو الشفتین و قروحهما و قروح الفم
	زنجفر
	حصرم
	زرنیخ احمر
	کزبره خضراء
	ملح
	عفص
	لسان الثور
	زجاج
	سندروس
	دارشیشعان
	صندل احمر
	اجاص
	قیصور و زجاج

	باب- 110 فی اکلة الفم
	سلحفات نهریه
	زرنیخ
	قرطاس
	قلقدیس

	باب- 111 فی استرخاء اللثه و تزعزع الاسنان و تعلقها
	حبق
	قرنفل مر
	اندرانی
	جلنار
	صنوبر کبار
	سعد
	فلنجان
	نسخه

	باب- 112 فی وجع الاسنان
	مویزج
	جاورس
	افیون
	خردل
	شیطرج
	شب یمانی

	باب- 113 فی تاکل الاسنان
	مشمش
	حلتیت
	مر
	فوتنج
	کرم
	رمان
	باب فی تسهیل قلع الاسنان
	قثاء الحمار
	ظیان
	لسان الحمل
	برنجاسف
	شبرم


	باب- 114 فی ضرس
	الملح
	بقلة الحمقا
	جوز الاکل
	لوز
	نارجیل

	باب- 115 فی الحفر
	سلحفاة
	عقیق
	قلی ابیض

	باب- 116 فی النجر
	سداب
	مر
	زنبق
	سمسم

	باب- 117 فی سیلان اللعاب من افواه الصبیان
	آس
	اقاقیا
	مصطکی
	عفص
	قشار الکندر
	شابانک

	باب- 118 فی اللثه الدامیه و الوارمه
	دهن الاس
	خبث الحدید
	مصطکی

	باب- 119 ورم اللهاة و اللوزتین
	اشاره
	نشادر
	شب
	سنبل هندی
	زهرة النحاس
	کزبره خضرا
	ذنب الاسد

	باب- 120 فی العلق المتعلق بالحلق
	قلقطار مذاب
	زاج
	شونیز
	خردل

	باب- 121 فی خنازیر الحلق
	اشاره
	کزبره خضرا
	خردل
	نیل هندی
	زعفران
	کمون
	جاموس

	باب- 122 فی ثقل اللسان
	خردل
	ایارج فیقرا
	زنجبیل
	عاقرقرحا

	باب- 123 فی ورم اللسان
	بزر کتان
	ایرسا

	باب- 124 فی القلاع
	حصرم
	حنا
	عفص
	نشاسته
	عصفر
	فوفل
	نیل هندی
	باب 125 فی الضفدع الحاصل تحت السان
	صعتر
	بورق
	عفص
	شب
	زاج
	باب 126 فی بطوء الکلام
	مویزج
	فلفل
	کندر
	تین
	ملح

	باب- 127 فی خشونة اللسان
	سماق الدباغین
	نعناع
	شحم الدجاج

	باب- 128 فی استرخاء اللسان
	ایارج
	خردل
	عاقرقرحا

	باب- 129 فی بحة الصوت
	کرنب
	بیض
	زرنیخ اصفر
	فجل
	زراوند طویل
	نشا

	باب- 130 فی قطع الصوت
	کرنب
	فوه الصبغ
	مومیائی
	زراوند مدحرج
	باقلا
	حب تمر هندی

	باب- 131 فی الربو و ضیق النفس
	غاریقون
	شکر العشر
	نفط ابیض
	زراوند مدحرج
	سنبل هندی
	طین ارمنی
	ریة الثعلب
	مازریون
	زوفائی یابس
	حجر ارمنی
	طین ارمنی
	حنظل
	تین
	افسنتین رومی
	زنجبیل
	جندبیدستر
	کراث
	فجل

	باب- 132 فی نفث الدم
	خطمی
	خشخاش اسود
	راوند
	طین ارمنی
	کمون
	کزبره خضرا
	جلنار
	عفص محرق
	بیض دجاج
	بسباسه
	ماعز
	نشاسته
	خشخاش
	قرع
	شعر الانسان

	باب- 133 فی السل
	بردی محرق
	طین ارمنی
	سرطان نهری
	خاکستر سرطانات
	بزر القرع
	نیل
	انجبار

	باب- 134 فی السعال الحار
	خولان
	بقله یمانیه سبز
	انبر باریس
	بطیخ اصفر
	حمل
	عناب

	باب- 135 فی السعال البارد
	اشاره
	مصطکی
	مر
	حنظل
	فلفل اسود
	بط
	زرنیخ احمر
	لوز حلو

	باب- 136 فی السعال الیابس
	نشاء الحنطه
	سپستان

	باب- 137 فی سعال الصبیان
	نیل هندی
	سلحفات نهریه

	باب- 138 فی ضعف القلب
	فیروزج
	مرجان
	مشک
	لؤلؤ
	خطمی
	نیلوفر
	هندبای بری

	باب- 139 فی الغشی
	قشاء
	خیار
	قاقلا
	مسک
	ماء الورد
	فروج الدجاج

	باب- 140 فی الخفقان
	ترنجان
	مسک
	لؤلؤ
	هندبا
	صندل
	عقیق
	نیل هندی
	تمر هندی

	باب- 141 فی ورم الثدی
	تودری
	خبازی
	خروع
	طلق محلول
	یاقوت
	عدس
	باقلا

	باب- 142 فی تعقد اللبن
	شمع
	سداب
	حلتیت
	خل

	باب- 143 فی قلت اللبن
	رازیانج
	هلیون
	رطبه
	شونیز
	ماء الشعیر
	فجل
	جرجیر
	بزر البنج
	طلق
	حنا
	لبن البقر الحلیب
	ابریشم

	باب- 144 فی المانعة من عظم الثدی
	الطین الخراسانی
	جبسین
	علق
	افیون
	کندر
	قیمولیا

	باب- 145 فی ضعف المعده
	مرجان
	اترج
	سماق
	هلیلج
	بسباسه
	بادرنجبویه
	کهربا
	مصطکی
	سنبل هندی
	صندل ابیض
	ورق الزیتون
	امبرباریس
	قاقله کبیره
	قصب الزریره
	کزبره خضرا
	قسط هندی
	زنجبیل
	لیمون
	فوفل
	سویق الشعیر
	حصرم

	باب- 146 فی وجع المعده
	غاریقون
	افسنتین
	عنبر
	عنب الثعلب
	مصطکی
	سنبل هندی
	حجر المرمر
	لوز حلو
	حنظل
	حطب الزیتون

	باب- 147 فی لهب المعده
	کزبره خضرا
	صندل ابیض
	بقلة الحمقا
	بزر قطونا
	نارنج
	قرع

	باب- 148 فی ورم المعده
	عنب الثعلب
	امبر باریس

	باب- 149 فی الفواق
	نمام
	جندبیدستر
	نعناع
	مومیائی
	دارچینی
	کمون
	فستق
	نشادر
	فلفل اسود
	شابانک

	باب- 150 فی الغثیان
	نانخواه
	طباشیر
	کباش قرنفل
	سنبل هندی
	زرنباد
	لیمون مالح
	حصرم
	فصل فیما یقطع القی و التهوع
	آب انار ترش
	قاقله صغیره
	ملح
	اترج
	سنبل هندی
	مسک


	باب- 151 فی العطش
	یاقوت احمر
	قرع
	تمر هندی
	حصرم
	طباشیر
	هندبا
	لبن الحلیب

	باب- 152 فی رطوبة المعده
	کاشم
	ورد یابس
	کمون
	قرنفل
	اترج
	زرنباد
	زنجبیل
	حنظل
	باب 153 فی برد المعده
	حب البلسان
	حرف
	درونج عقربی
	نعنع
	وج
	سنبل
	باب 154 فی نفخ المعده و ریاحها
	سنبل رومی
	درونج
	عود البخور
	اترج
	ملح هندی
	مصطکی
	باب 155 فی قیء الدم
	خطمی
	کهربا
	بقلة الحمقا
	عقیق
	قشر الرمان
	زمرد
	سندروس
	خشخاش
	مومیائی
	باب 156 فی الجشاء الحامض
	کزبرة الخضراء
	غاریقون
	مصطکی
	کراث
	ماء الورد
	باب 157 فی حرقة المعده
	سنبل هندی
	بقلة الحمقا
	سمسم
	لبن الماعز
	سمک طری
	ماء الجبن
	باب 158 فی قروح المعده
	خرنوب شامی
	لبن حلیب
	قرطاس
	باب 159 فی ضعف الکبد
	بزر الکثوث
	زبیب احمر
	سنبل هندی
	مصطکی
	فستق
	امبر باریس
	قصب الزریره
	بسباسه
	وج
	بقلة الحمقا
	سماق
	صبر
	نعنع
	درونج
	کفر الیهود
	کزمازک
	باب 160 فی وجع الکبد
	سنبل هندی
	قرع
	فستق
	ساذج هندی
	حجر ارمنی
	حضض مکی
	خردل
	دهن البندق
	کرفس
	جمل
	لاجورد
	باب 161 فی ورم الکبد
	عنب الثعلب
	روغن بادام
	بقلة الحمقا
	نعنع
	مصطکی
	فوه الصبغ
	حضض
	سنبل هندی
	باب 162 فی صلابة الکبد
	غافث
	جوزبوا
	افسنتین
	غار
	عنب الثعلب
	بابونج
	باب 163 فی سدد الکبد
	فرنجمشک
	رازیانج
	جنطیانا
	قسط هندی
	نانخواه
	لوزمر
	زراوند مدحرج
	جرجیر
	عود البلسان
	وج کهربا
	شیطرج
	بزر هندبا بستانی
	بادنجان
	باقلا
	باب فی الیرقان الاصفر کشوث
	کهربا
	عنب الثعلب
	بقلة یمانیه
	کبریت
	فجل
	ناردین
	قرع
	هلیلج اصفر
	باب 164 فی سو القنیه
	حندقوقی
	تین
	کرویا
	حمص احمر
	باب فی استسقاء طبلی حندقوقی
	حلتیت
	دارچینی
	اسارون
	خل
	زنجبیل
	باب 165 فی الاستسقاء الزقی
	لبن اللقاح قصب الذریره بذر کرفس
	مر
	سنبل رومی
	حنظل
	غافث
	صدف
	بورق
	فجل
	توبال النحاس
	ملح
	باب 166 فی استسقائی لحمی
	قنفذ البری
	تین
	کمون
	حصاء البقر
	سنبل هندی
	اسارون
	دم المعز
	جلنار
	باب 167 فی خروج السره
	عفص
	مصطکی
	باب 168 فی الطحال
	کبر
	کرفس
	فوه الصبغ
	راوند
	غاریقون
	رازیانج
	اسارون
	فستق
	غارلوز
	تین
	تودری
	سکنجبین بزوری
	باب 169 فی وجع الطحال
	سنجار
	دهن اللوز
	دلدل
	ثوم
	وج
	خبث الحدید

	باب- 170 فی ورم الطحال
	جعده
	مر
	زراوند مدحرج
	مرجان
	کرنب
	وج
	کرم
	عنب الثعلب
	باب 171 صلابة الطحال
	قنطوریون
	مازریون
	سندروس
	وج
	اسارون
	حلتیت
	اشنه
	باب 172 فی وجع الجنب البارد
	سنبل هندی

	باب- 173 فی المغص
	نانخواه
	مصطکی
	اترج

	باب- 174 فی السحج
	کهربائی مسحوق
	عفص
	بیضه نیم برشت

	باب- 175 فی اسهال الصفراوی
	شاهسفرم
	طین ارمنی
	سویق الشعیر
	خشخاش

	باب- 176 فی اسهال الکبد
	حی العالم
	خس
	انفحة الفرس

	باب- 177 فی اسهال المزمن
	مقل مکی
	حضض مکی
	حدید
	توت شامی
	کهربا
	اقماع بادنجان
	نشا

	باب- 178 فی قروح الامعا
	باقلا
	جلنار
	بقلة الحمقا
	فیروزج
	نیلوفر[19]
	مصطکی
	خبث الحدید
	خل

	باب- 179 فی ادویة القابضه
	انبرباریس
	دارشیشعان
	شاهسفرم
	خشخاش

	باب- 180 در قولنج
	قنطوریون
	ناردین
	ماء شعیر
	پارچه ناف ولد
	هلیون
	حنظل
	تین
	راوند طویل
	خرء الدیک
	ریوند
	زنجبیل

	باب- 181 فی الدیدان و الحیات
	مشمش
	رمان
	کاشم
	قنبیل
	فوتنج
	تریاق فاروق
	قسط و مر
	برنج کابلی
	قیسوم
	نفط

	باب- 182 فی وجع الکلی
	قردمانا
	قسط
	بقلة الحمقا
	غاریقون
	نشاء الحنطه
	شاهسفرم
	لاجورد

	باب- 183 فی قروح الکلی
	خطمی
	کاکنج
	دهن الورد
	انجبار رب
	بهمنین

	باب- 184 فی الرمل و الحصی
	غاریقون
	دهن لوز حلو
	قلت
	ثوم
	فوه الصبغ
	بیضه

	باب- 185 فی ورم الکلی
	زوفائی رطب
	نشا
	بزر کتان

	باب- 186 فی وجع المثانه
	خبازی
	دهن الورد
	لوز حلو
	لاجورد
	شیترج
	سنبل رومی
	کزبره
	بقلته الحمقا

	باب- 187 فی حصاة المثانه
	لبن النساء
	بطیخ
	حمام
	فجل
	وج
	سرطان نهری
	عقرب
	مقل ازرق
	حجر یهود
	اسقولوقندریون
	شونیز
	افسنتین

	باب- 188 فی حرقة البول
	کزبره خضرا
	خس
	هندبا
	بقله الحمقا
	بزرقطونا

	باب- 189 فی سلسل البول و تقطیر و ادرار آن
	ناردین
	بطیخ
	قسط بهمنین
	خسک

	باب- 190 فی عسر بول خطمی
	بیخ
	شکر
	بسد
	حجر یهود
	کهربا
	لوز مر
	خردل
	بابونج
	مقل ازرق
	شقایق
	فلفل اسود
	بزر القرع
	لوز حلو
	قفر الیهود
	زرنباد

	باب- 191 فی بول الدم و جموده فی المثانه
	انجبار
	کاکنج
	جلنار
	شب
	اظفار الطیب

	باب- 192 فی ورم المقعد
	خیری
	رصاص
	مصطگی
	دهن الحلبه

	باب- 193 فی قروح المقعد
	صبر
	سداب
	رمان حامض
	خولان

	باب- 194 فی البواسیر
	شاهسفرم
	خبث الحدید
	هلیلج اصفر
	نارجیل
	سم البقر
	طین ارمنی
	رصاص
	شبت
	صدف
	اترج
	صبر
	لوز مر
	شراب عتیق

	باب- 195 فی الجماع و الشهوة
	آذریون
	بطم
	جوز الاکل
	جرجیر
	حرف
	دهن السمسم
	عاقرقرحا
	جندبیدستر
	انیسون
	ناردین
	لبن البقر
	مرارة الثور
	خصی العجل
	بطیخ اصفر
	بندق
	خفاش
	عاقرقرحا
	انزروت
	انفحة الجمل
	جوز ریته
	تودری
	فجل
	وج
	روبیان
	لبن النعاج
	قسط هندی
	موز
	سقنقور
	شقایق اربما
	سمک صیدا
	لؤلؤ
	دراج
	تمساح
	سلحفات
	حرف

	باب- 196 فی قلت منی
	کراث
	سورنجان
	شقاقل رومی
	سمک طری
	لبن البقر الحلیب
	فرخ الحمام

	باب- 197 فی الادویة المغلظة
	پیه ورل
	انجره

	باب- 198 فی الکسلان بعد الجماع
	ایرسا
	دواء المسک
	مفرح یاقوتی

	باب- 199 فی قروح الانثیین
	صبر
	شب یمانی
	لبن النساء
	بول انسان
	طین ارمنی اسفیداج
	افیون
	آس

	باب- 200 فی الفتق
	خراطین
	وج
	باقلا
	عنبر خام
	بزرقطونا

	باب- 201 فی القیلة و الادرة
	بزرقطونا
	طحلب
	فیروزج

	باب- 202 فی وجع الرحم
	حلبه
	لاذن
	دارچینی
	شبت
	اللوز الحلو

	باب- 203 فی ورم الرحم
	اشاره
	سنبل هندی
	هوفاریقون
	زرنباد
	لوز المر
	سنبل رومی
	زعفران
	شبت
	صبر
	سلیخه
	ایل

	باب- 204 اختناق الرحم
	خردل
	قفر یهود
	سکبینج
	سنبل هندی
	کهربا
	جندبیدستر
	جاوشیر

	باب- 205 فی قروح الرحم
	اشاره
	نسرین
	صبر
	لبن حلیب
	مخ ساق البقر
	سنبل رومی
	زراوند مدحرج
	قنطوریون
	لبن فرس
	فلفل ابیض
	خروع
	قصب الزریره
	تریاق فاروق
	درونج
	فجل
	زنجبیل
	مر
	ریته
	حرف
	شراب کهنه
	جندبیدستر

	باب- 206 فی الرطوبة السایلة من الرحم
	سنبل هندی
	زیتون
	قرن ایل
	عفص
	جلنار
	جندبیدستر
	شبت
	حنظل

	باب- 207 فی صلابة الرحم
	اشاره
	خبازی
	قصب الزریره

	باب- 208 فی الادویة المضیقة للرحم
	عفص سبز
	سعد
	دم الاخوین
	مرارة الثور
	شحم رمان الحامض
	بادنجان
	لبن الفرس

	باب- 209 فی الادویة المعینة علی الحبل
	بلسان
	لبن البلسان
	زرق البازی
	کلب
	حجر الدم
	عاج
	زبل الثعلب
	مر

	باب- 210 فی ادویة المانعة من الحبل
	نعناع
	زنجار
	خبث الحدید
	حلتیت
	فوفل
	قلب ارنب
	دم الذئب
	میعه سائله
	بول الکبش

	باب- 211 فی الادویة المانعة من سقوط الجنین
	کهربا
	عقرب
	مرجان
	زبد البحر

	باب- 212 فی المسهّلة للولاده
	صعتر
	حجر المقناطیس
	کزبره خضرا
	زبد البحر
	زبل البقر
	زمرد
	بوزیدان
	صمغ عربی
	شعر الانسان
	تریاق فاروق
	زبرجد
	ساذج هندی
	حنظل
	بعر الغنم
	دست طفل

	باب- 213 فی اخراج الجنین المیت
	مشکطرامشیع
	مازریون
	جندبیدستر
	دارچینی و مر
	مرارة الثور

	باب- 214 فی اوجاع المفاصل الباردة
	خروع
	مقل یهود
	بوزیدان
	صبر
	اسارون
	رماد الحدادین
	بول البقر
	ملح و مر

	باب- 215 فی النقرس الحار
	حی العالم
	شعر صبی چهل روزه
	طحلب
	عنب الثعلب و صندل سفید
	صندل ابیض
	عدس
	بزرقطونا
	هندبا
	قرع
	حجر المقناطیس

	باب- 216 فی النقرس البارد
	شلجم
	لبن التین
	ماهودانه
	ملح الطعام
	سورنجان
	دارفلفل
	زنجبیل
	حمص منقوعه
	لحم الارنب
	وج
	خذف تنور
	زراوند طویل
	خروع
	خردل
	دجاجه
	بول انسان
	جندبیدستر
	زنجار

	باب- 217 فی عرق النسا
	قنطوریون دقیق
	میعه سایله
	ایرسا
	بعر الماعز
	فوه الصبغ
	ثوم
	رشاد
	غاریقون
	کمافیطوس
	قسط
	عود البلسان
	کبر
	قثاء الحمار
	تریاق فاروق
	انجدان بآرد
	ایرسا
	عاقرقرحا
	شیطرج
	کراث شامی
	حب النیل
	نانخواه
	کندش
	قولنجان
	یاسمین
	خفاش

	باب- 218 فی وجع الورک
	اسفاناخ
	سنا
	ثوم
	فوه الصبغ
	خل
	کمافیطوس
	زعفران
	اسارون
	صعتر
	راسن
	تین یابس
	انزروت
	زرنباد
	شیطرج و راسن
	حنظل
	سنبل هندی
	لسان الثور
	جاوشیر
	ماء الشعیر
	محموده
	فجل
	راوند
	مر
	صدف
	سورنجان
	قفر الیهود
	تشریح الفاظ طب فریدی
	(الف)
	آبار:
	آذان الفار:
	آزاد:
	آس البری:
	ابن عروس:
	اتان:
	اثل:
	اثمد:
	ارنب:
	اسفاناخ:
	اسفیداج:
	اسفیداج الرصاص:
	اسفیدباج:
	اسقولوقندریون:
	اشنان اخضر:
	اصطمرک:
	اصطمیخون:
	اصفهانی:
	اغبر:
	الیه:
	انبرباریس:
	انجره:
	انجمشک:
	اندبار:
	انفحة الارنب:
	انقردیا:
	اوز:
	ایاعابس:

	(ب)
	بادروج:
	بتادریطوس:
	باسلیقون:
	بخورمریم:
	بردی:
	برذون:
	برطانیقی:
	برنوف:
	برود حصرم:
	بذر القصیصه:
	بذر القطف:
	بستان افروز:
	بسر:
	پشه:
	بقس و بقسیس:
	بقله یمانیه:
	بلبوس:
	بنهفش:
	پوش:
	بهار:
	بهار صغیر:
	بهرامج:

	(ت)
	تاج خروس:
	ترمس:
	ترنجان:
	تعلق:
	توبال النحاس:
	تیثا:
	تیس:
	تیل:


	تبادریطوس:
	اشاره
	(ج)
	جار النهر:
	جاری:
	جاورس:
	جبسین:
	جبن:
	جبسین:
	جردان:
	جزع:
	جعده:
	جعدة القنی:
	جلد:
	جمار النخل:
	جورا:
	جوز الرقع:
	جوز رومی:
	جیلی:

	(ح)
	حاشا:
	حالبی:
	حب الکلی:
	حب المنتن:
	حب القوقا:
	حباقا:
	حبق:
	حجر البجازو:
	حجر البقر:
	حجر بجادق:
	حجر الجرح:
	حجر الحیه:
	حجر العتیق:
	حجر غاغاطیس:
	حجر المها:
	حجر یوف:
	حجر اسیوس:
	حجر الحادی:
	حجر الحدیدی:
	حجر الخمار:
	حجر السنج:
	مجر اللمت:
	حجر منقا:
	حجر بس:
	حجر مریم:
	حجر مشطب:
	حجر مشفق:
	حجل:
	حرف:
	حرمل:
	حرشف:
	حشیشه:
	حصاة البقر:
	حصرم:
	حلزون الصغیر:
	حماما:
	حماحم:
	حمحم:
	حماض سوائی:
	حماض مائی:
	حماض:
	حمار النحل:
	حمت:
	حندقوقی:
	حنیسی:
	حوقو:
	حی العالم:

	(خ)
	خترق:
	خرء الدیک:
	خرء السنور:
	خرزة البقر:
	خرنوب:
	خروع:
	خروف:
	خس:
	خطاف:
	خطیته:
	خلاف:
	خلد:
	خماهان:
	خندروس:
	خنفسا:
	خنثی:
	خنیس:
	خوخ:
	خوص النخل:
	خولان:
	خیری اصغر:

	(د)
	داخلیون:
	دبق:
	دخن:
	درونج:
	دفلی:
	دقاق کندر:
	دلب:
	دلفین:
	دود الجراد:
	دوقو:
	دهنج:
	دهن الاجر:

	(ر)
	رامک:
	رجل الحمامه:
	رجله:
	رخمه:
	رطبه:
	رعاد:
	رعی الحمام:
	رکب الفرس:
	روسفتج:
	روی:
	ریباس:

	(ز)
	زباد:
	زعرور:
	زهرة الملح:
	زوفای خشک:
	زوفای رطب:
	زوفرا:

	(س)
	ساج:
	ساسالیوس:
	سبج:
	سبوط:
	سبویرج:
	سجرنیا:
	سدر:
	سرخس:
	سرمق:
	سکر العشر:
	سلت:
	سلحفات:
	سلق:
	سلم:
	سلمه:
	سلوی:
	سمانی:
	سمسم:
	سمک رضراض:
	سمن العتیق:
	سمید:
	سنبادج:
	سنبوسک:
	سندروس:
	سنج:
	سنجار:
	سنگ یوف:
	سهجنه:
	سهمانج:
	سیسالیوس:
	سیسالیون:

	(ش)
	شابانک:
	شاهسفرم:
	شبوط:
	شجرة البق:
	شجرة النبق:
	شجرة مریم:
	شحم الاوز:
	شحم القاوند:
	شفانیز:
	شفانه:
	شفینن:
	شمام:
	شمس:
	شنبلید و شنبلیت:
	شوکه مصریه:
	شونیز:
	شهدانج:
	شیاف الآبار:
	شیاف ویزج:
	شیان:
	شیح:
	شیح جبلی:
	شیرج:
	شیلم:
	شئون:

	(ص)
	صداء الحدید:
	صدف الفرفر:
	صرصر:
	صفصاف:
	صقر:
	صمغ البلاط:
	صمغ السداب:
	صمغ العتیق:
	صمک رضراض:
	صندل قاصری:

	(ض)
	ضبع:
	ضرو:
	ضیب:

	(ط)
	طالیسفر:
	طالیقون:
	طبرزد:
	طراثیث:
	طرخشقوق:
	طرفا:
	طفال:
	طلح:
	طلع:
	طلق:
	طلیس و طلینس:
	طیهوج:

	(ظ)
	ظیان:
	ظرو:

	(ع)
	عاعاطیس:
	عبیثران:
	عبیژ:
	عبهر:
	عذب:
	عروق صفر:
	عرطنیشا:
	عزیز:
	عشر:
	عصی الراعی:
	عفص:
	عقعق:
	عکر الزیت:
	علک البطم:
	علیق:
	عنصل:
	عود الاراک:
	عود القرح:
	عوسج:
	عین الحجل:
	عین الکرنب:

	(غ)
	غار:
	غاغاطیس:
	غالیه:
	غبار الرحی:
	غبیره:
	غرب:
	غری:
	غری السمک:

	(ف)
	فاشرا:
	فاوانیا:
	فراسیون:
	فشاغ:
	فصفصه:
	فطر:
	فطراسالیون:
	فقاح:
	فلفل الماء:
	فلنجه:
	فلوموس:
	فلوناتن:
	فلونیا:
	فورس:

	(ق)
	قاتل الذئب:
	قثاء الحمار:
	قراصیا:
	قرح:
	قرط:
	قرع:
	قرومانا:
	قسوس:
	قشور النحاس:
	قصب الفارسی:
	قصیصه:
	قطران:
	قطف:
	قعرع
	قفر الیهود:
	قلقدیس:
	قلقطار:
	قلقنت:
	قلی:
	قنا:
	قنابر:
	قنبره:
	قنبیط:
	قنبیل:
	قندول:
	قنطوریون دقیق:
	قنفذ:
	قیشور:
	قیصوم:

	(ک)
	کاوی:
	کبش:
	کتم:
	کثر:
	کحل اغبر:
	کر:
	کراث:
	کرانی:
	کرسنه:
	کرفس:
	کرکر:
	کرکی:
	کرم:
	کرمه بیضا:
	کرمه سودا:
	کرنب:
	کزبره:
	کزبرة الثعلب:
	کشکینه:
	کفری:
	کما:
	کماة:
	کماذریوس:
	کماشیر:

	(ل)
	اشاره
	لبلاب:
	لوف:
	لوف الجعد:
	لوف السبط:

	(م)
	ماء القبیری:
	ماعز:
	مامیثا:
	ماهودانه:
	محروث:
	مخیض:
	مرماحوز:
	مسحقونیا:
	مسطار:
	مشمش:
	مغموما:
	ملوخیا:
	مهر:

	(ن)
	ناردین:
	نبق:
	نحاس قبرسی:
	نحاس محرق:
	ندی:
	نرسک:
	نطرون:
	نعامه:
	نعجه:
	نفط:
	نمام:
	نیشوق:

	(و)
	ودع:
	ورد الحمیر:
	وردشاد:
	ورشان:
	وسمه:
	وطواط:
	وعل:
	ویزج:

	(ه)
	هوفاریقون:

	(ی)
	یبروج:
	یتوع:




	درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

