
 ٨١396ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى ؛ ؛ ّ

 ٧ب اؿا٦ٝ عْٞت

 261عْٞت 

  ٝؾ٤ٚٝيت اٝبٛ فٚى فٚي٦ اٌٙالٛ

)ًيبًى، تبكيؾى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )آٟ ٢٧ٖبٛ ٦ّ ت٨برٜ يبكاٟ ٝقب٣ي٦ ث٦ ٨ُل ا١جبك، ٣ مبكت 

علّت ّلؿ، ٝلؿٛ ؽ٤ؿ كا ث٦ ا٣  1«١ؾي٦ٚ»ّلؿٟ آٟ كا ٢ُيـ، ت٨٢ب ٣ پيبؿ٥ ث٦ عله پبؿٕبٟ ١ؾبٝى ٤ّى٦ 

(، ىل٤ٝؿ( ُٞب ام ا١زبٛ ّبك 80881 -٢ّ80906يٜ ) كًب١ـ٥، ٕيت٢ـ اى اٝيل ٝإ٢ٝبٟ ٝب آ١بٟ كا ّيبيت ٝى

٢ّيـ؟ إل كفبيبى پيَ ام ٠ٝ ام ًتٜ عبّٞبٟ  ايـ! ص٦١٤ٖ ّبك ؿيٖلى كا ثلايٜ ّيبيت ٝى ؽ٤ؿ ؿكٝب١ـ٥

٤ٕيى ٠ٝ پيل٣، ٣ آ١بٟ عْٞلا٢١ـ، يب ٠ٝ ٝغ٤ْٛ ٣ آ١بٟ  ١بٜٙ، ١بٙيـ١ـ، اٝل٣م ٠ٝ ام كفيت ؽ٤ؿ ٝى ٝى

 (.80907 -80936ىلٝب١ل٣ايب٢١ـ )

٧بى ٕقُت٦ آ٣كؿيٜ، ث٦ اي٢زب  ٣ٍتى ًؾ٠ اٝبٛ ؿك يِ ًؾ٢لا١ى ع٤ال١ى ٦ّ ثلؽى ام آٟ كا ؿك ض٠ٞ ؽغج٦

 كًيـ.

اؽتيبك ١ـاكٛ، ( ٣ يْى ٕيت: ٠ٝ رن ؽ٤ؿ ٣ ثلاؿكٛ كا ؿك 80937 -80955)ؿ٣ ١يل ام يبكاٟ ر٤ٚ آٝـ١ـ )

ؽ٤ا٧ٜ  اى اٝيل اٙٞإ٢ٝبٟ ىلٝبٟ ؿ٥ تب ٧ل ص٦ ؽ٤ا٧ى ا١زبٛ ؿ٧ٜ، اٝبٛ ىل٤ٝؿ( ُٞب ّزب ٣ آ١ض٦ ٠ٝ ٝى

 (!80956 -80978ّزب؟ )

(3262) 

 262ع٤ْٝت 

  ِْٝ٘ عٌ ١ب٢ُبًى
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 شذّذ. آٍذّذ ٗ عاصٍاّذٕٚ ٍٚ ّخيئ، ظايٚ ّضدينٚ م٘فٔ دس عش سآ شاً، مٔ ىشگشگآ ت٘د، عشتاصاُ ٗ داٗطيثاُ ظْگ دس آّعا گشد ٍٚ( 1)  



١نؿ اٝبٛ آٝـ ٣ ٕيت: آيب ص٢ي٠ پ٢ـاكى ٦ّ ٠ٝ  2 )افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )عبكث ث٠ ع٤ت

( اى عبكث! ت٤ ميل پبى 80979 -80996ؿا١ٜ؟ ص٢ي٠ ١يٌت، اٝبٛ ىل٤ٝؿ( ) ة رٞ٘ كا ٕٞلا٥ ٝىآغب

(، ت٤ عٌ كا 80997 -81006ؽ٤ؿ كا ؿيـى، اٝب ث٦ پيلا١٤ٝت ١ٖب٥ ١ْلؿى، پي ًلٕلؿاٟ ُـى )

 ثب٢ُـ؟ ٣ ثبع٘ كا ١ين ٢ِ١بؽتى تب ثبع٘ ٕلايبٟ كا ثـا١ى. ٢ِ١بؽتى تب ثـا١ى ٦ّ ا٧٘ عٌ ص٦ ٌّب١ى ٝى

 -81035ك٣يٜ، اٝبٛ ىل٤ٝؿ( ) ٣ فجـ اهلل ث٠ فٞل، ام ر٢ٔ ٢ّبك ٝى 3)عبكث ٕيت: ٠ٝ ٣ ًقـ ث٠ ٝبِٙ،

 -81049( ٧ٞب١ب ًقـ ٣ فجـ اهلل ث٠ فٞل، ٦١ عٌ كا يبكى ّلؿ١ـ، ٣ ٦١ ثبع٘ كا ؽ٤اك ًبؽت٢ـ )81007

81036.) 

(3263) 

 263عْٞت 

  ِْٝ٘ ٧ٜ ١ِي٢ى ثب ٍـكت٢ٞـاٟ

، ىل٤ٝؿ: ٢ٞ٧ِي٠ پبؿُب٥، ُيل ٤ًاكى كا ٝب١ـ ٦ّ ؿيٖلاٟ عٌلت ٢ٝنٙت ا٣ كا )ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣

 (.81050 -81062ؿا١ـ ٦ّ ؿك ربى ؽغل١بّى ٍلاك ٕلىت٦ اًت ) ؿاك١ـ، ٣ٙى ؽ٤ؿ ٝى

(3264) 

 264عْٞت 

  ١يْى ث٦ ثبمٝب١ـٕبٟ ؿيٖلاٟ

تب علٝت ثبمٝب١ـٕبٟ ُٞب  )اؽالً ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ث٦ ثبمٝب١ـٕبٟ ؿيٖلاٟ ١يْى ٢ّيـ،

 (.81063 -81072ؿاك١ـ ) كا ١ٖب٥

(3265) 
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 اّذ. ، حاسز تِ ح٘ط ضثظ مشد121ٓص  3( اتِ اتٚ اىحذيذ دس ششغ خ٘د ٗ ظاحع دس اىثياُ ض 2)  

3
 ( ٕذف عؼذ ٗقاص اعد مٔ تٔ اّضٗا گشاييذ.3)  



 265عْٞت 

  ٕيتبك عْيٞبٟ ٣ ؿكٝبٟ

، ٣ إل ١بؿكًت، ؿكؿ 4 )فٚٞى، ؿكٝب١ى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٕيتبك عْيٞبٟ إل ؿكًت ثبُـ ؿكٝبٟ

 (.81073 -81089ربٟ اًت )

(3266) 

 266عْٞت 

  ك٣ٍ ٓغيظ پبًؼ ؿاؿٟ

ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ُؾٔى ام اٝبٛ پلًيـ ٦ّ ايٞبٟ كا تقليو ٠ّ( ىلؿا ١نؿ ٠ٝ ثيب تب ؿك )فٚٞى( ٣ 

رٞـ ٝلؿٛ پبًؼ ٤ٕيٜ، ٦ّ إل ت٤ ٕيتبكٛ كا ىلا٤ٍٝ ٢ّى ؿيٖلى آٟ كا ؿك ؽبعلٍ ًپبكؿ، ميلا ٕيتبك 

 -81120ؿ٧ـ ) ص١٤بٟ ُْبك ك٢ٝـ٥ اًت، يْى آٟ كا ث٦ ؿًت آ٣كؿ، ٣ ؿيٖلى آٟ كا ام ؿًت ٝى

81090.) 

 آٝـ ٦ّ آٟ كا ١َ٘ ّلؿيٜ ٦ّ ايٞبٟ كا ثل ص٨بك ُقج٦ تٌَيٜ ّلؿ( 31)پبًؼ اٝبٛ ؿك عْٞت 

(81138- 81121( )3267) 

 267عْٞت 

  پل٧ين ام علّ ٣كمى ؿك ٌّت ك٣مى

 )افتَبؿى، ٝق٤٢ى(
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 ) خاطيد شْاعٚ(. SOMATOLOGY ( اشاسٓ تٔ ػيٌ: عٍ٘اذ٘ى٘ژ4ٙ)  



______________________________ 
٤ؿ، ًلثبماٟ ٣ ؿا٣عٚجبٟ ر٢ٔ ؿك آ١زب ( ١ؾي٦ٚ، ربيى ١نؿيْى ٤ّى٦ ؿك ًل كا٥ ُبٛ، ٦ّ ِٖٙلٕب٥ ث1)

 ُـ١ـ. آٝـ١ـ ٣ ًبمٝب١ـ٧ى ٝى ٕلؿ ٝى

 ا١ـ. ، عبكث ث٠ ع٤ط ضجظ ّلؿ121٥ّ  3( اث٠ اثى اٙغـيـ ؿك ُلط ؽ٤ؿ ٣ ربعؼ ؿك اٙجيبٟ د 2)

 ( ٧ـه ًقـ ٣ٍبّ اًت ٦ّ ث٦ ا١ن٣ا ٕلاييـ.3)

 )ؽبٓيت ٢ُبًى(. SOMATOLOGY ( اُبك٥ ث٦ فٜٚ: ٤ًٝبت٤ٙ٤هى4)

 695الم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: ٨١ذ اٙج

٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: اى ىلم١ـ آؿٛ! ا١ـ٥٣ ك٣م ١يبٝـ٥ كا ثل اٝل٣مت ٝيينا، ميلا إل ك٣م ١لًيـ٥، ام 

 (.31114 -31118فٞل ت٤ ثبُـ ؽـا ك٣مى ت٤ كا ؽ٤ا٧ـ كًب١ـ )

(3268) 

 268عْٞت 

 ٧ب ٧ب ٣ ؿ٢ُٞى افتـاٗ ؿك ؿ٣ًتى

ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؿك ؿ٣ًتى ثب ؿ٣ًت ٝـاكا ٠ّ، ُبيـ ك٣مى ؿ٠ُٞ ت٤  )اؽالً ارتٞبفى، ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ

(، ٣ ؿك ؿ٢ُٞى ثب ؿ٠ُٞ ١ين ٝـاكا ٠ّ، ميلا ُبيـ ك٣مى ؿ٣ًت ت٤ ٕلؿؿ 81166 -81178ٕلؿؿ )

(81189- 81179.) 

(3269) 

 269عْٞت 

 ك٣ٍ ثلؽ٤كؿ ثب ؿ١يب

 )افتَبؿى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ:



ا١ـ، يْى آٟ ّي ٦ّ ؿك ؿ١يب ثلاى ؿ١يب ّبك ّلؿ، ٣ ؿ١يب ا٣ كا ام آؽلتَ ثبمؿاُت،  ؿًت٦ٝلؿٛ ؿك ؿ١يب ؿ٣ 

ثل ثبمٝب١ـٕبٟ ؽ٤يَ ام ت٨يـًتى ٧لاًبٟ، ٣ ام ت٨يـًتى ؽ٤يَ ؿك اٝبٟ اًت، پي م١ـٕب١ى ؽ٤ؿ كا ؿك 

 (.81190 -81220ؿ٧ـ ) كا٥ ٤ًؿ ؿيٖلاٟ ام ؿًت ٝى

آ٣كؿ،  ٧بى ؿ١يب ١ين ثـ٣ٟ تالٍ ث٦ ا٣ ك٣ى ٝى ٢ـ، ٣ ١قٞتّ ٣ ؿيٖلى آٟ ٦ّ ؿك ؿ١يب ثلاى آؽلت ّبك ٝى

ٕلؿؿ، ٣ ثب آثل٢ٝ٣ـى ؿك پيِٖب٥ ؽـا ٓجظ  پي ث٨ل٥ ٧ل ؿ٣ ر٨بٟ كا صِيـ٥، ٣ ٝبِٙ ٧ل ؿ٣ ر٨بٟ ٝى

 (.81221 -81250ٕلؿؿ ) ٢ّـ رن آٟ ٦ّ ك٣ا ٝى ٢ّـ، ٣ عبرتى كا ام ؽـا ؿكؽ٤اًت ١ٞى ٝى

(3270) 

 270عْٞت 

  ّقج٦ضل٣كت عيؼ ا٤ٝاٗ 

 )تبكيؾى، ى٨َى، اٍتٔبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ:

٧بى ّقج٦ ٓغجت ُـ، ٕل٧٣ى ٕيت٢ـ آ٨١ب كا  )ؿك مٝبٟ ع٤ْٝت فٞل، ١ٌجت ث٦ ىلا٣ا١ى مي٤ك ٣ مي٢ت

ؽ٤ا٧ـ، ٣ٍتى ام اٝيل اٙٞإ٢ٝي٠ فٚي٦ اٌٙالٛ پلًيـ١ـ،  ثلاى ِْٙل اًالٛ ٝٔله ٠ّ، ّقج٦ مك ٣ مي٢ت ١ٞى

٧ٞب١ب ٍلآٟ ثل پيبٝجل ٓٚى اهلل فٚي٦ ٣ آ٦ٙ ٣ ًٜٚ ٢٧ٖبٝى ١بمٗ ٕلؿيـ ٦ّ  (81251 -81289ىل٤ٝؿ( )

ا٤ٝاٗ ص٨بك ٌٍٜ ث٤ؿ، ا٤ٝاٗ ٌٝٚٞب١بٟ، ٦ّ آٟ كا ثل أًبى ٨ًٜ ٧ل يِ ام ٣اكحبٟ، تٌَيٜ ّلؿ، ٣ م٢يٞت 

ر٢ٖى ٦ّ آٟ كا ث٦ ١يبم٢ٝـا١َ كًب١ـ، ٣ ؽٞي، ٦ّ ؽـا ربيٖب٥ ٝٔله آٟ كا تقيي٠ ىل٤ٝؿ، ٣ ٓـٍبت، 

 (.81290 -٧81325بى ثؾَِ آٟ كا ِٝؾْ ىل٤ٝؿ ) ا١٣ـ كا٦ّ٥ ؽـ

٣ مي٤ك آالت ٣ مي٢ت ّقج٦ ام ا٤ٝاٙى ث٤ؿ١ـ ٦ّ ؽـا آٟ كا ث٦ عبٗ ؽ٤ؿ ٕقاُت، ٦١ ام ك٣ى ىلا٤ُٝى آٟ كا 

تلُ ّلؿ، ٣ ٦١ ام صِٜ ؽـا پ٨٢بٟ ث٤ؿ، ت٤ ١ين آٟ كا ث٦ عبٗ ؽ٤ؿ ٣إقاك ص٢ب٦ْ١ ؽـا ٣ پيبٝجلٍ آٟ كا 

 ٢ـ.ثغبٗ ؽ٤ؿ ٣إقاُت

 ُـيٜ، ٣ ٝتقلٕ مي٤ك آالت ّقج٦ ١ِـ( )فٞل ٕيت: إل ت٤ ١ج٤ؿى ك٤ًا ٝى

(81359- 81326( )3271) 



 271عْٞت 

  ك٣ٍ ٓغيظ ٍضب٣ت

)ٍضبيى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ؿ٣ ١يل ؿمؿ كا ؽـٝت اٝبٛ آ٣كؿ١ـ ٦ّ ام ثيت اٙٞبٗ ؿمؿى ّلؿ٥ 

اى  ( ثلؿ81360٥ -81381بٗ ث٤ؿ، اٝبٛ ىل٤ٝؿ( )اى رن٣ ثيت اٙٞ ث٤ؿ١ـ، يْى ثلؿ٥ ٝلؿٛ، ٣ ؿيٖلى ثلؿ٥

٦ّ ام ثيت اٙٞبٗ اًت عـى ثل ا٣ ١يٌت، ميلا ٝبٗ ؽـا َٝـاكى ام ٝبٗ ؽـا كا ؽ٤كؿ٥ اًت، اٝب ؿيٖلى 

 (.81382 -81404ثبيـ عـ ؿمؿى ثب ُـت ثل ا٣ ارلا ٕلؿؿ )ًپي ؿًت ا٣ كا ثليـ( )

 ٨١697ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

(1323) 

 272عْٞت 

 ٧ب ضل٣كت اًتَبٝت ؿك ثلؿاُت٠ ّزى

٧بى ثٌيبك  ٧ب ٣ ٙننُٖب٥ ثب ٍـكت ثٖقكٛ، ؿٕل١٤ٕى )ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: إل ام اي٠ ىت٦٢

 (.81405 -81416آ٣كٛ ) پـيـ ٝى

(3273) 

 273عْٞت 

 ضل٣كت ت٤ّ٘ ث٦ ؽـا١٣ـ

ث٢ـ٥ ؽ٤ؿ ٧ل ص٢ـ ثب ًيبًت ٣ ًؾت )افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ث٦ يَي٠ ثـا١يـ! ؽـا١٣ـ ثلاى 

٣فـ٥ ىل٤ٝؿ، ٍلاك ١ؾ٤ا٧ـ ؿاؿ  5 ٤ٍّ ٣ ؿك علط ٣ ٦َِ١ ١يل٢ٝ٣ـ ثبُـ، ثيَ ام آ١ض٦ ٦ّ ؿك فٜٚ ا٨ٙى

(، ٣ ٝيبٟ ث٢ـ٥، ٧ل ص٢ـ ١بت٤اٟ ٣ ّٜ ًيبًت ثبُـ، ٣ آ١ض٦ ؿك ٍلآٟ ثلاى ا٣ كٍٜ مؿ٥ 81417 -81444)
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 اّذ. ( رمش حنيٌ سا تٔ قشآُ، ػيٌ اىٖٚ، ى٘غ ٍحف٘ظ ذفغيش مشد1ٓ)  



٠ عَيَت كا ث٢ِبًـ ٣ ث٦ ّبك ٕيلؿ، ام ٦ٞ٧ ٝلؿٛ (، ٧ل ّي اي81445 -81464عبيٚى ١ؾ٤ا٧ـ ٕقاُت )

تل اًت ٣ ٤ًؿ ثيِتلى ؽ٤ا٧ـ ثلؿ. ٣ آٟ ٦ّ آٟ كا ٣إقاكؿ ٣ ؿك آٟ ُِ ٢ّـ، ام ٦ٞ٧ ٝلؿٛ  آ٤ًؿ٥

اى ٦ّ ٕلىتبك فقاة ٤ُؿ  (، ص٦ ثٌب ١قٞت ؿاؿ٥ ُـ81465٥ -81484ٕلىتبكتل ٣ ميب١ْبكتل اًت )

(، 81491 -81496بكى ًبؽت٦ ُـ٥ ٣ آمٝبيَ ٕلؿؿ )(، ٣ ثٌب ٕلىتبكى ٦ّ ؿك ٕلىت81485 -81490)

٤ُى، ثل ُْل ٕناكى ثييناى، ٣ ام ُتبة ثى رب ؿًت ثلؿاك، ٣  پي اى ٌّى ٦ّ ام اي٠ ٕيتبك ث٨ل٢ٝـ ٝى

 (.81497 -81510ث٦ ك٣مى كًيـ٥ ٢ٍبفت ٠ّ )

(3274) 

 274عْٞت 

  ضل٣كت فٞ٘ ٕلايى

كا ١بؿا١ى، ٣ يَي٠ ؽ٤ؿ كا ُِ ٣ تلؿيـ ٝپ٢ـاكيـ،  )اؽالٍى، تلثيتى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: فٜٚ ؽ٤ؿ

 (.81511 -81527پي ٧ل ٕب٥ ؿا١ٌتيـ فٞ٘ ٢ّيـ، ٣ ص٤ٟ ث٦ يَي٠ كًيـيـ اٍـاٛ ٢ّيـ )

(3275) 

 275عْٞت 

  ٧بى اؽالٍى ضـ اكمٍ

ؿ٧ـ، ٣ ث٦ آ١ض٦  ِّب١ـ ٣ ١زبت ١ٞى )اؽالٍى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: عٞـ ث٦ ٧الّت ٝى

(، ٣ ثٌب ٢ُ٤١ـ٥ آثى ٦ّ پيَ ام ًيلاة ُـٟ ٤ٕٚ ٕيلٍ 81528 -٢ّ81539ـ، ٣ىبؿاك ١يٌت )ضٞب١ت 

٢٢ّـ، ٧ل ص٦ ثيِتل ثبُـ، ٝٔيجت ام  (، ٣ اكمٍ آ١ض٦ ٦ّ ثل ًل آٟ كٍبثت ٝى81540 -81546ُـ )

٢ّـ  (، ٣ آكم٧٣ب صِٜ ثٔيلت كا ٤ّك ٝى81547 -81556ؿًت ؿاؿ١َ ا١ـ٧٣جبكتل ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ )

 (.81562 -81567(، ٣ آ١ض٦ ك٣مى ٧ل ٌّى اًت ثى رٌتز٤ ؽ٤ا٧ـ كًيـ )81557 -81561)

(3276) 



 276عْٞت 

 ٧ب پل٧ين ام ؿ٣ك٣يى

٧ب ١ي٤ْ، ٣ ؿك١٣ٜ  ثلٛ ٦ّ ؽب٧ل ٠ٝ ؿك ثلاثل ؿيـ٥ )اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؽـايب ث٦ ت٤ پ٢ب٥ ٝى

ثؾ٤ا٧ٜ ثب افٞبٗ ٣ كىتبكى ٦ّ ت٤ ام  (، 81568٣ -81587ؿاكٛ، مُت ثبُـ ) ؿك آ١ض٦ ٦ّ ام ت٤ پ٨٢بٟ ٝى

آٟ إٓب٧ى، ت٤ر٦ ٝلؿٛ كا ث٦ ؽ٤ؿ رٚت ١ٞبيٜ، ٣ ص٨ل٥ ؽب٧لٛ كا ميجب ١ِبٟ ؿاؿ٥ ثب افٞبٗ ١بؿكًتى ٦ّ 

 -81615ؿك١٣ٜ كا مُت ّلؿ٥ ث٦ ٤ًى ت٤ آيٜ، تب ث٦ ث٢ـٕب١ت ١نؿيِ، ٣ ام ؽ٤٢ِؿى ت٤ ؿ٣ك ٕلؿٛ )

81588.) 

(3277) 

 277عْٞت 

  ال٢ٕ٤ًٛـ اٝبٛ فٚي٦ اٌٙ

)افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٦١، ٢ٕ٤ًـ ث٦ ؽـايى ٦ّ ثب ٍـكت ا٣ ُت تبكيِ كا ث٦ ًل ثلؿيٜ ٦ّ 

 (!.81616 -81636ك٣م ًپيـى ؿك پى ؿاُت، ص٢ي٠ ٣ ص٢بٟ ١ج٤ؿ )

(3278) 

 278عْٞت 

  اكمٍ تـا٣ٛ فٞ٘

م ّبك ثٌيبكى ٦ّ ام آٟ ث٦ ًت٥٤ )اؽالٍى، تلثيتى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ّبك ا١ـّى ٦ّ اؿا٦ٝ يبثـ، ا

 (.81637 -81647تل اًت ) آيى اٝيـ٣اك ٢٢ّـ٥

______________________________ 
 ا١ـ. ( فّل عْيٜ كا ث٦ ٍلآٟ، فٜٚ ا٨ٙى، ٤ٙط ٝغي٤ػ تيٌيل ّلؿ1٥)

 ٨١699ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 



(1324) 

 279عْٞت 

  ٢ُبؽت ربيٖب٥ ٣ارجبت ٣ ٌٝتغجبت

 -81655ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٧ل ٕب٥ ٌٝتغجبت ث٦ ٣ارجبت ميبٟ كًب١ـ آٟ كا تلُ ٢ّيـ ))فجبؿى( ٣ 

81648.) 

(3280) 

 280عْٞت 

  يبؿ ٍيبٝت ٣ آٝبؿٕى

)افتَبؿى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٌّى ٦ّ ث٦ يبؿ ًيل ع٤ال١ى آؽلت ثبُـ ؽ٤ؿ كا آٝبؿ٥ 

 (.81656 -81663ًبمؿ ) ٝى

(3281) 

 281عْٞت 

  ثلتلى فَ٘ ام ِٝب٧ـ٥ صِٜ

١ٞبيب١ـ، اٝب  ٧ب ؿك٣ك ٝى )فٚٞى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ا١ـيِيـٟ ٧ٞب٢١ـ ؿيـٟ ١يٌت، ميلا ٕب٧ى صِٜ

 (.81664 -٢ّ81681ـ ) آٟ ّي ٦ّ ام فَ٘ ١ٔيغت ؽ٤ا٧ـ ث٦ ا٣ ؽيب١ت ١ٞى

(3282) 

 282عْٞت 

  مل٣ك، آىت پ٢ـپقيلى



اى ام مل٣ك ٣ ؽ٤ؿؽ٤ا٧ى ٣ر٤ؿ ؿاكؿ  ٝيبٟ ُٞب ٣ پ٢ـپقيلى، پلؿ٥ )اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ:

(81691- 81682.) 

(3283) 

 283عْٞت 

  فٚ٘ ٤ًَط ربٝق٦

)ارتٞبفى، ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: رب٧الٟ ُٞب پل تالٍ، ٣ إٓب٧بٟ ُٞب ت٠ پل٣ك ٣ ٤ّتب٧ى 

 (!81692 -٣81699كم١ـ )

(3284) 

 284عْٞت 

 ك٧بؿا١َ ١بث٤ؿ ٢٢ّـ٥ فق

 -81706)فٚٞى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؿا١َ، كا٥ فقك تلاُى كا ث٨ب٦١ ر٤يبٟ ثٌت٦ اًت )

81700.) 

(3285) 

 285عْٞت 

 ٧ب ضل٣كت اًتيبؿ٥ ام ىلٓت

)اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: آ١بٟ ٦ّ ٣ٍتِبٟ پبيبٟ يبىت٦ ؽ٤اًتبك ٨ٝٚت٢ـ، ٣ آ١بٟ ٦ّ ٨ٝٚت ؿاك١ـ 

 (!.81707 -١81718ـ )٣كم ٤ّتب٧ى ٝى

(3286) 



 286عْٞت 

 ٧ب ًلا١زبٛ ؽ٤ُى

)ًيبًى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٝلؿٛ صينى كا ١ٖيت٢ـ ؽ٤ٍ ثبؿ، رن آٟ ٦ّ ك٣مٕبك، ك٣م 

 (.81719 -81735ثـى كا ثلاى ا٣ تـاكُ ؿيـ )

(3287) 

 287عْٞت 

 ِْٝ٘ ؿكُ ٍضب ٣ ٍـك

پٞبييـ، ٣  )ام ٍـك پلًيـ١ـ، پبًؼ ؿاؿ:( كا٧ى اًت تبكيِ، آٟ كا ٝى)افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: 

 (.81736 -81754ؿكيبيى اًت هكه، ٣اكؿ آٟ ٤١ُيـ، ٣ كامى اًت ؽـايى، ؽ٤ؿ كا ث٦ معٞت ١ي٢ـاميـ )

(3288) 

 288عْٞت 

  ر٨٘ ٣ ؽ٤اكى

كا ام ا٣ ؿ٣ك ًبمؿ  اى كا ؽ٤اك ٢ّـ، ؿا١َ )فٚٞى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٧ل ٕب٥ ؽـا ثؾ٤ا٧ـ ث٢ـ٥

(81764- 81755.) 

(3289) 

 289عْٞت 

  ا٤ٖٙى ّبٝ٘ ا١ٌب١يت



٦ّ ؿك صِٜ ٠ٝ  6 )اؽالٍى، ارتٞبفى، تلثيتى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؿك ٕقُت٦ ثلاؿكى ؿي٢ى ؿاُتٜ

(، ٣ ام ُْٜ ثبكٕى 81765 -٤ٞ١81783ؿ ) اكمٍ ٝى ثنكٓ َٝـاك ث٤ؿ ص٤ٟ ؿ١يبى علاٛ ؿك صِٜ ا٣ ثى

 -81799يبىت ميبؿ٥ ك٣ى ١ـاُت ) ّلؿ، ٣ آ١ض٦ كا ٝى يبىت آكم٣ ١ٞى ٤ؿ، پي آ١ض٦ كا ١ٞىؿ٣ك ث

٤ِٕؿ ثل ؿيٖل ًؾ٤٢كاٟ ثلتلى  (. ؿك ثيِتل فٞلٍ ًبّت ث٤ؿ، اٝب ٕب٧ى ٦ّ ٙت ث٦ ًؾ٠ ٝى81784

(. ث٦ ؽب٧ل ١بت٤اٟ ٣ ٌٝتضقو 81800 -١81812ِب١ـ ) ؿاُت، ٣ ت٢ِٖى پلًَ ٢٢ّـٕبٟ كا ىل٣ ٝى

آٝـ  ؽل٣ُيـ، يب ص٤ٟ ٝبك ثيبثب١ى ث٦ علّت ؿك ٝى اٝب ؿك ثلؽ٤كؿ رـى ص١٤بٟ ُيل پي٦ِ ٝى٤ٞ١ؿ،  ٝى

(، ٣ ٌّى كا ٦ّ 81826 -81831ّلؿ ) كىت ؿٙيٚى ٝغلط ١ٞى (. تب پيَ ٍبضى ١ٞى81813 -81825)

ّلؿ،  (، ام ؿكؿ ٥٤ُْ ١ٞى81832 -٢ُ81845يـ ) ّلؿ، تب آٟ ٦ّ فقك ا٣ كا ٝى فقكى ؿاُت ًلم١َ ١ٞى

ّلؿ  ٕيت، ٣ ثـا١ض٦ فٞ٘ ١ٞى ّلؿ ٝى (، آ١ض٦ فٞ٘ ٝى81846 -81853پي ام ت٢ـكًتى ٣ ث٨ج٤ؿى ) ٖٝل

ٕلىت٢ـ ؿك ٤ًْت ٝن٤ٚة  (، إل ؿك ًؾ٠ ٕيت٠ ثل ا٣ پيِى ٝى81854 -81864ٕيت ) صينى ١ٞى

 (.81865 -81874ٕلؿيـ ) ١ٞى

______________________________ 
 كى يب فخٞبٟ ث٠ ٝؾق٤ٟ ث٤ؿ.ا١ـ آٟ ُؾْ اث٤فك ميب ( ثلؽى ٕيت1٦)

 ٨١701ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

(. إل ثل ًل ؿ٣ كا٧ى ؿ٣ ّبك ٍلاك 31328 -٣31338 ثل ٢ُيـٟ ثيِتل ام ًؾ٠ ٕيت٠ عليْ ث٤ؿ )

 -31348ّلؿ ) تل اًت ثب آٟ ٝؾبٙيت ٝى ا١ـيِيـ ٦ّ ّـاٛ يِ ثب ؽ٤اًت٦ ١يي ١نؿيِ ٕلىت، ٝى ٝى

٧بى اؽالٍى، ٣ ثب يْـيٖل ؿك ٌّت آ٨١ب كٍبثت  ٣كؿٟ ث٦ اي٦١٤ٖ٢ ام اكمٍ(، پي ثل ُٞب ثبؿ ك٣ى آ31338

٧بى اؽالٍى ث٨تل ام ك٧ب ّلؿٟ ٦ٞ٧  ٢ّيـ، ٣ إل ١ت٤ا١ٌتيـ، ثـا١يـ ٦ّ ث٦ ؿًت آ٣كؿٟ ثلؽى ام آٟ اكمٍ

 (.31341 -31411اًت )

(3290) 

 290عْٞت 

                                                           
6

 اّذ آُ شخض ات٘رس غفاسٙ يا ػصَاُ تِ ٍظؼُ٘ ت٘د. ( تشخٚ گفر1ٔ)  



 ٧ب ٌٝإ٣ٙيت ١قٞت

ؿاؿ، المٛ ث٤ؿ ث٦  ٕل ؽـا ثل ٢ٕب٧بٟ ٣فـ٥ فقاة ٧ٜ ١ٞى)افتَبؿى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ا

 (.81914 -٧81928بيَ ١بىلٝب١ى ٤ِ١ؿ ) ؽبعل ًپبًٖناكى ام ١قٞت

(3291) 

 291عْٞت 

  ك٣ٍ تٌٚيت ٕيت٠

)اؽالً ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ر٨ت تٌٚيت ٕيت٠ ث٦ اُقج ث٠ ٍيي ؿك ٝلٓ ىلم١ـٍ( 

ثلاى پٌلت ا١ـ٢٧٣بّى، ث٦ ؽبعل پي١٤ـ ؽ٤يِب١٣ـى ًنا٣اكى ( اى اُقج! إل 81929 -81940)

(، اٝب إل ُْيجب ثبُى ٧ل ٝٔيجتى كا ١نؿ ؽـا پبؿاُى اًت. اى اُقج! إل ُْيجب 81941 -81960)

٤ُؿ ٣ ت٤ پبؿاٍ ؿاؿ٥ ؽ٤ا٧ى ُـ ٣ إل ثى تبثى ٢ّى ١ين تَـيل ا٨ٙى ثل  ثبُى تَـيل ا٨ٙى ثل ت٤ ربكى ٝى

ًبؽت ٣ ثلاى ت٤  (. اى اُقج! پٌلت ت٤ كا ُبؿ ٝى81961 -٢81979ب٥ ّبكى )٤ُؿ ٣ ت٤ ٕ ت٤ ربكى ٝى

ٕلىتبكى ٣ آمٝبيَ ث٤ؿ، ٣ ٝلٓ ا٣ ت٤ كا ا١ـ٧٣ٖي٠ ّلؿ ؿك عبٙى ٦ّ ثلاى ت٤ پبؿاٍ ٣ كعٞت اًت 

(81995- 81980.) 

(3292) 

 292عْٞت 

 ٧ب تبثى فناى پيبٝجل فٚي٦ اٌٙالٛ ٣ ثى

)ث٦ ٢٧ٖبٛ ؿى٠ ك٤ًٗ ؽـا ٓٚى اهلل فٚي٦ ٣ آ٦ٙ ٣ ًٜٚ( ٧ٞب١ب  )افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ:

تبثى ١بپ٢ٌـ اًت رن ؿك ا١ـ٥٣ ٝلٓ ت٤، ٝٔيجت ت٤  ُْيجبيى ١ي٤ًْت رن ؿك مٜ ام ؿًت ؿاؿ١ت، ٣ ثى

 (.81996 -٧82027بى پيَ ام ت٤ ٣ پي ام ت٤ ١بصين١ـ ) ثنكٓ، ٣ ٝٔيجت

(3293) 



 293عْٞت 

 ؿ٣ًتى ثب اعٌٞ ٧لٕن!!

ؽلؿ ٝجبٍ، ٦ّ ّبك مُت ؽ٤ؿ كا ميجب ر٥٤ٚ  تٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٢ٞ٧ِي٠ ثى)اؽالٍى، ار

 (.82028 -82042ؿاؿ٥، ؿ٣ًت ؿاكؿ ت٤ ٧ٞب٢١ـ ا٣ ثبُى )

(3294) 

 294عْٞت 

  ىب٦ٚٓ ٝيبٟ ُلً ٣ ملة

ك٣م  )فٚٞى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ام ىب٦ٚٓ ٝيبٟ ِٝلً ٣ ٝنلة پلًيـ١ـ، ىل٤ٝؿ:( ث٦ ا١ـام٥ يِ

 (.82043 -82057كىت٠ ؽ٤كُيـ )

(3295) 

 295عْٞت 

  ٢ُبؽت ؿ٣ًتبٟ ٣ ؿ٢ُٞبٟ

)اؽالٍى ارتٞبفى، ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؿ٣ًتبٟ ت٤ ٦ً ٕل٢٧٣ـ، ٣ ؿ٢ُٞبٟ ت٤ ١ين ٦ً 

ا١ـ، اٝب ؿ٣ًتب١ت: ؿ٣ًت ت٤ ٣ ؿ٣ًت ؿ٣ًت ت٤، ٣ ؿ٠ُٞ ؿ٠ُٞ ت٤ اًت، ٣ اٝب ؿ٢ُٞب١ت، پي  ؿًت٦

 (.82058 -82082ؿ٠ُٞ ؿ٣ًت ت٤، ٣ ؿ٣ًت ؿ٠ُٞ ت٤ اًت ) ؿ٠ُٞ ت٤، ٣

(3296) 

 296عْٞت 

 ٧ب پل٧ين ام ؿ٢ُٞى



٤ُّيـ ٦ّ ث٦ ؽ٤ؿ ميبٟ  )اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ُؾٔى كا ؿيـ ٦ّ ص٢بٟ ثل ضـ ؿ٢َُٞ ٝى

٢ّبك ا٣ًت  كًب١يـ، ىل٤ٝؿ:( ت٤ ٝب٢١ـ ٌّى ٧ٌتى ٦ّ ١ين٥ ؿك ثـٟ ؽ٤ؿ ىل٣ ثلؿ تب ؿيٖلى كا ٦ّ ؿك ٝى

 (!82083 -82101ثِْـ )

(3297) 

 297عْٞت 

  ضل٣كت فجلت ٕلىت٠

٧ب صَـك ىلا٣ا٢١ـ ٣ فجلت پقيلاٟ ص٦ ا١ـُ  )اؽالٍى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: فجلت

(82110- 82102!) 

(3298) 

 298عْٞت 

 ٧ب افتـاٗ ؿك ؿ٢ُٞى

٢ُٞى ميبؿ٥ ك٣ى ٢ّـ ٢ٕب٧ْبك، ٣ آٟ ّي ٦ّ )اؽالٍى، ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٌّى ٦ّ ؿك ؿ

  ؿك ؿ٢ُٞى ٤ّتب٧ى

 ٨١703ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

ت٤ا١ـ ثب ت٤َا ثبُـ  ؿٙي٘ ؿ٢ُٞى ٢ّـ ١ٞى (، ٣ ٧ل ّي ٦ّ ثى33111 -٢ّ33131ـ ًتْٞبك اًت )

(33111- 33138!) 

(3299) 

 299عْٞت 



 ٧ب ١ٞبم ؿك ١ٖلا١ى

آ١ض٦ ٦ّ ثي٠ ٠ٝ ٣ ؽـا ١بك٣اًت إل ا١زبٛ ؿ٧ٜ ٣ ٨ٝٚت ؿ٣ كّقت  )افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ:

 (.82132 -١82146ٞبم ؿاُت٦ ثبُٜ ٦ّ ام ؽـا فبىيت عٚجٜ، ٝلا ا١ـ٧٣ٖي٠ ١ؾ٤ا٧ـ ًبؽت )

(3300) 

 300عْٞت 

  ُٖيتى ك٣مى ث٢ـٕبٟ

٦ عٌبثِبٟ ٧ب ث )افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ام اٝبٛ پلًيـ١ـ ص٦١٤ٖ ؽـا ثب ىلا٣ا١ى ا١ٌبٟ

ؿ٧ـ! )٣ ثبم پلًيـ١ـ ص٦١٤ٖ ث٦  ٢ّـ؟ پبًؼ ؿاؿ:( آٟ ص٢ب٦ْ١ ثب ىلا٣ا١ى آ١بٟ ك٣ميِبٟ ٝى كًيـٕى ٝى

ؿ٧ـ ٣ ا٣ كا  ثي٢٢ـ ىل٤ٝؿ( ٧ٞبٟ ٦١٤ٕ ٦ّ آ١بٟ كا ك٣مى ٝى ٢ّـ ٦ّ ا٣ كا ١ٞى ٧ب كًيـٕى ٝى عٌبة ا١ٌبٟ

 (!82147 -82174ثي٢٢ـ ) ١ٞى

(3301) 

 301عْٞت 

 ٧ب ٧ب ٣ ١ب٦ٝ پيِ اعتيبط ؿك ىلًتبؿٟ

(، ٣ 82175 -82180)ارتٞبفى، ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ىلًتبؿ٥ ت٤ ثيب١ٖل ٝيناٟ فَ٘ ت٤ )

 (!82181 -١82186ب٦ٝ ت٤ ٤ٕيبتلي٠ ًؾ٤ٖ٢ى ت٤ اًت )

(3302) 

 302عْٞت 

 ١يبم ا١ٌبٟ ث٦ ؿفب



يبمٍ ث٦ ؿفب ثيِتل ام )ٝق٤٢ى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: آٟ ّي ٦ّ ث٦ ُـت ٕلىتبك ؿكؿى اًت ١

 (.82187 -82203ثبُـ ) ت٢ـكًتى اًت ٦ّ ام ثال ؿك اٝبٟ اًت ١ٞى

(3303) 

 303عْٞت 

  اكمٍ ؿ١يب ؿ٣ًتى

)اؽالٍى، تلثيتى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٝلؿٛ ىلم١ـاٟ ؿ١يب ٧ٌت٢ـ ٣ ٧يش ّي كا ثل ؿ٣ًتى ٝبؿكٍ 

 (.82204 -82216ت٤اٟ ًلم١َ ّلؿ ) ١ٞى

(3304) 

 304عْٞت 

 ضل٣كت پبًؼ ؿاؿٟ ث٦ ؿكؽ٤اًت٨ب

)اؽالٍى، اٍتٔبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ١يبم٢ٝـى ٦ّ ث٦ ت٤ ك٣ى آ٣كؿ٥ ىلًتبؿ٥ ؽـاًت، ٌّى ٦ّ 

ام يبكى ا٣ ؿكيل ٢ّـ، ام ؽـا ؿكيل ّلؿ٥، ٣ آٟ ّي ٦ّ ث٦ ا٣ ثؾَِ ٢ّـ، ث٦ ؽـا ثؾِيـ٥ اًت 

(82234- 82217.) 

(3305) 

 305عْٞت 

 بميلت٢ٞـى ٣ تلُ م١

 (.82235 -٢ّ82241ـ ) )اؽالٍى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ميلت٢ٞـ ٧لٕن م١ب ١ٞى

(3306) 



 306عْٞت 

  ٨ٖ١ـاك١ـٕى أر٘

 7(.82242 -82247)افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ار٘، ٨ٖ١جبٟ ؽ٤ثى اًت )

٢ّـ اٝب ؿك مبكت ٣  ثلؿثبكى ٝى٤ٕيٜ: ٝق٢بى ًؾ٠ اٝبٛ اي٠ اًت ٦ّ ا١ٌبٟ ثل ِّت٦ ُـٟ ىلم١ـاٟ  ٝى

 كث٤ؿ٥ ُـٟ ا٤ٝاٗ ثلؿثبك ١يٌت.(

(3307) 

 307عْٞت 

  ِْٝ٘ ٝبٗ مبكت ُـ٥

 -82259ؽ٤اثـ ) ؽ٤اثـ، اٝب ٝبٗ مبكت ُـ٥، ١ٞى )اٍتٔبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: آؿٛ ؿامـاك ٝى

82248.) 

٢ّـ اٝب  ُـٟ ىلم١ـاٟ ثلؿثبكى ٝى٤ٕيٜ: )ٝق٢بى ًؾ٠ اٝبٛ فٚي٦ اٌٙالٛ اي٠ اًت ٦ّ ا١ٌبٟ ثل ِّت٦  ٝى

 (.82260 -82275ؿك مبكت ٣ كث٤ؿ٥ ُـٟ ا٤ٝاٗ ثلؿثبك ١يٌت( )

(3308) 

 308عْٞت 

  ك٥ آ٣كؿ ؿ٣ًتى پـكاٟ
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 خ٘اّذ ٗ شَشيش سا تٔ گشدُ آٗيخرٔ ت٘د، ينٚ اص ياساُ گفد: ٍٚ( دس ينٚ اص سٗصٕاٙ ظْگ طفيِ، اٍاً ع٘اس تش اعة دس ٍياُ ٍيذاُ سظض 1)  

 «.264ذ٘حيذ طذٗق ص » يا اٍيش اىَؤٍْيِ! خ٘د سا حفع مِ. ّنْذ شَا سا غافيگيش مْْذ. دس پاعخ اٗ ظَئ تاال سا فشٍ٘د:



)اؽالً ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؿ٣ًتى ٝيبٟ پـكاٟ، ًجت ؽ٤يِب١٣ـى ىلم١ـاٟ اًت 

 -82292ًت ام ؿ٣ًتى ث٦ ؽ٤يِب١٣ـى )(، ٣ ؽ٤يِب١٣ـى ث٦ ؿ٣ًتى ١يبم٢ٝـتل ا82276 -82283)

82284.) 

(3309) 

 309عْٞت 

  اكمٍ ٕٞبٟ ٝإ٠ٝ

)اؽالٍى، ٝق٤٢ى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ام ٕٞبٟ ٝإ٢ٝبٟ ثپل٧ينيـ ٦ّ ؽـا عٌ كا ثل مثبٟ آ١بٟ ٍلاك 

 (.82293 -82305ؿاؿ٥ اًت )

(3310) 

 310عْٞت 

  ٧بى ا٨ٙى ضل٣كت اعٞي٢بٟ ث٦ ٣فـ٥

اى ؿكًت ١جبُـ رن آٟ ٦ّ افتٞبؿ ا٣ ث٦ آ١ض٦ ؿك ؿًت  ٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ايٞبٟ ث٢ـ٥)افتَبؿى( ٣ ؿك

 (.82306 -82323ؽـاًت ثيِتل ام آٟ ثبُـ ٦ّ ؿك ؿًت ا٣ًت )

(3311) 

 311عْٞت 

  ١يلي٠ اٝبٛ فٚي٦ اٌٙالٛ

 )افتَبؿى(



______________________________ 
ؽ٤ا١ـ ٣ ُِٞيل كا ث٦  ثل اًت ؿك ٝيبٟ ٝيـاٟ كرن ٝى( ؿك يْى ام ك٣م٧بى ر٢ٔ ٓيي٠، اٝبٛ ٤ًاك 1)

 ٕلؿٟ آ٣يؾت٦ ث٤ؿ، يْى ام يبكاٟ ٕيت:

ت٤عيـ »يب اٝيل اٙٞإ٢ٝي٠! ؽ٤ؿ كا عيؼ ٠ّ. ٢ْ١ـ ُٞب كا مبىٖٚيل ٢٢ّـ. ؿك پبًؼ ا٣ ر٦ٚٞ ثبال كا ىل٤ٝؿ: 

 «.264ٓـ٣ً ّ 

 ٨١705ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

ث٦ ٨ُل ثٔل٥ كًيـ ؽ٤اًت ا١ي ث٠ ٝبِٙ كا ث٦ ٤ًى عٚغ٦ ٣ مثيل ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ص٤ٟ 

ثيلًتـ تب آ١ض٦ ام پيبٝجل ٓٚى اهلل فٚي٦ ٣ آ٦ٙ ٣ ًٜٚ ؿك ثبك٥ آ١بٟ ٢ُيـ٥ يبؿُبٟ آ٣كؿ، أ١ي، ًل ثبم مؿ ٣ 

إل  8(، ىل٤ٝؿ(33138 -33111ٕيت ٠ٝ آٟ ًؾ٠ پيبٝجل ٓٚى اهلل فٚي٦ ٣ آ٦ٙ ٣ ًٜٚ كا ىلا٤ٍٝ ّلؿٛ )

 ٤يى ؽـا١٣ـ ت٤ كا ث٦ ثيٞبكى ثلّ )ًييـى ك٠ُ٣( ؿصبك ٢ّـ ٦ّ فٞب٦ٝ آٟ كا ١پ٤ُب١ـ.ٕ ؿك٣ك ٝى

 مؿ( )پي ام ١يلي٠ اٝبٛ )ؿ(، ا١ي ث٦ ثيٞبكى ثلّ ؿك ًل ٣ ٤ٓكت ؿصبك ُـ، ٦ّ ٤ٞ٧اك٥ ١َبة ٝى

(82391- 82362( )3312) 

 312عْٞت 

  ك٣ا٢ِ١بًى فجبؿات

كا ك٣ى آ٣كؿٟ ٣ ١ِبط، ٣ پِت ّلؿٟ ٣ ىلاكى اًت، ٧ب  )فٚٞى، فجبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؿٗ

١ِبط اًت، ث٦  پي آ١ٖب٥ ٦ّ ١ِبط ؿاك١ـ آٟ كا ثل ا١زبٛ ٌٝتغجبت ٣اؿاكيـ، ٣ آ١ٖب٥ ٦ّ پِت ّلؿ٥ ثى

 (.82392 -82411ا١زبٛ ٣ارجبت ٢ٍبفت ٢ّيـ )

(3313) 
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 ( أّظ تِ ٍاىل دس سٗص غذيش حض٘س داشد مٔ سع٘ه خذا فشٍ٘د1)  

\iُ «ٍ٘ ٚالٓ، اىيٌٖ ٗاه ٍِ ٗاالٓ ٗ ػاد ٍِ ػادآٍِ مْد ٍ٘الٓ فٖزا ػي»\E 

 اٍا ٕ٘اپشعرٚ تش اٗ غيثٔ مشد ٗ گفد اص يادً سفرٔ اعد.



 313عْٞت 

  ربٝقيت ٍلآٟ

تبٟ  بٟ، ٣ آي٢ـٕبٟ، ٣ اعْبٛ ٤ٝكؿ ١يبم م١ـٕى)فٚٞى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؿك ٍلآٟ اؽجبك ٕقُتٖ

 (.82412 -٣82428ر٤ؿ ؿاكؿ )

(3314) 

 314عْٞت 

 ك٣ٍ ثلؽ٤كؿ ثب ٝتزب٣م

)ًيبًى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٢ًٔ كا ام ٧ٞبٟ ربيى ٦ّ ؿ٠ُٞ پلت ّلؿ٥، ثبم ٕلؿا١يـ، 

 (.82429 -٦ّ82442 ُل كا رن ُل پبًؾى ١يٌت )

(3315) 

 315عْٞت 

  ك٣ٍ ٤١ي٢ٌـٕى

)فٚٞى، ٢٧لى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ث٦ ٤١ي٢ٌـ٥ ؽ٤ؿ فجيـ اهلل ث٠ اثى كاىـ ؿًت٤ك ؿاؿ( ؿك ؿ٣ات، 

ٙي٦َ ثي٢ـام، ٤١ُ ٍٜٚ كا ث٢ٚـ ٕيل، ٝيبٟ ًغل٧ب ىب٦ٚٓ ثٖقاك، ٣ عل٣ه كا ١نؿيِ ث٦ يْـيٖل ث٤٢يي، ٦ّ 

 (.82443 -82470اي٠ ُي٥٤ ثلاى ميجبيى ؽظ ث٨تل اًت )

(3316) 

 316عْٞت 

  پي٤ِايى ٝإ٢ٝبٟ ٣ تج٨ْبكاٟ



)افتَبؿى، اٍتٔبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٠ٝ پي٤ِاى ٝإ٢ٝبٟ، ٣ ٝبٗ، پي٤ِاى تج٨ْبكاٟ اًت 

(82480- 82471.) 

ثب٢ُـ  ٢٢ّـ ٣ ثـّبكاٟ پيل٣ ٝبٗ ٝى ٤ٕيٜ: )ٝق٢بى ًؾ٠ اٝبٛ اي٠ اًت ٦ّ ٝإ٢ٝبٟ ام ٠ٝ پيل٣ى ٝى ٝى

 ٘ ام كئيي ؽ٤ؿ اعبفت ؿاك١ـ(آ٦١٤ٖ١ ٦ّ م١ج٤كاٟ فٌ

(82499- 82481( )3317) 

 317عْٞت 

  اؽتاله ٌٝٚٞي٠ ٣ ا١غلاه ي٤٨ؿيبٟ

)افتَبؿى، ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ُؾٔى ي٤٨ؿى ث٦ اٝبٛ ٕيت: ٤٢٧م پيبٝجلتبٟ كا ؿى٠ 

اؽتاله ّلؿيٜ، ٦١ ؿك اٍ اؽتاله ّلؿيـ، اٝبٛ ىل٤ٝؿ:( ٝب ؿك ثبك٥ آ١ض٦ ٦ّ ام ا٣ كًيـ٥  ١ْلؿ٥، ؿك ثبك٥

ؽ٤ؿ ا٣، اٝب ُٞب ي٤٨ؿيبٟ، ٤٢٧م پبى ُٞب پي ام ١زبت ام ؿكيبى ١ي٘ ؽِِ ١ِـ٥ ث٤ؿ ٦ّ ث٦ پيبٝجلتبٟ 

« ُٞب ٝلؿٝى ١بؿا١يـ»٣ پيبٝجل ُٞب ٕيت: « ثلاى ٝب ؽـايى ثٌبم، ص٢ب٦ْ١ ثت پلًتبٟ ؽـايى ؿاك١ـ!»ٕيتيـ: 

(82538- 82500) 

(3318) 

 318عْٞت 

  ٍبعقيت ؿك ٝجبكمات

)ًيبًى، ١ؾبٝى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ام اٝبٛ پلًيـ١ـ، ثب ّـاٛ ١يل٣ ثل علييبٟ ؽ٤ؿ پيل٣م ُـى؟ 

 (!82539 -82554ؿاؿ ) ىل٤ٝؿ( ٌّى كا ١ـيـٛ رن آٟ ٦ّ ٝلا ؿك ٌُْت ؽ٤ؿ يبكى ٝى

 ٕلىت( ٧ب ربى ٝى ٤ٕيٜ: )اٝبٛ ث٦ اي٠ ١ْت٦ اُبك٥ ّلؿ ٦ّ ٧يجت ٣ تلى ا٣ ؿك ؿٗ ٝى

(82563- 82555( )3319) 



 319عْٞت 

  آ٣كؿ ٤ُٛ ت٨يـًتى ك٥

 )اٍتٔبؿى(

______________________________ 
 ( أ١ي ث٠ ٝبِٙ ؿك ك٣م مـيل عض٤ك ؿاُت ٦ّ ك٤ًٗ ؽـا ىل٤ٝؿ1)

 «٠ٝ ٢ّت ٤ٝال٥ ى٨قا فٚى ٤ٝال٥، ا٨ٜٚٙ ٣اٗ ٠ٝ ٣اال٥ ٣ فبؿ ٠ٝ فبؿا٥»

 اٝب ٤٧اپلًتى ثل ا٣ مٚج٦ ّلؿ ٣ ٕيت ام يبؿٛ كىت٦ اًت.

 ٨١707ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ث٦ پٌلٍ ٝغٞـ ع٢يي٦ ًيبكٍ ّلؿ( اى ىلم١ـ! ٠ٝ ام ت٨يـًتى ثل ت٤ 

٧لا٢ًبّٜ، ام ىَل ث٦ ؽـا پ٢ب٥ ثجل، ٦ّ ٧ٞب١ب ىَل، ؿي٠ ا١ٌبٟ كا ١بٍْ، ٣ فَ٘ كا ًلٕلؿاٟ، ٣ فبٝ٘ 

 (.33818 -33832اًت ) 9 ؿ٢ُٞى

(3320) 

 320عْٞت 

  ك٣ٍ ٓغيظ پلًيـٟ

اى ًإاٗ ّلؿ، ىل٤ٝؿ( ثلاى ى٨ٞيـٟ ثپلى، ٦١  )فٚٞى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ُؾٔى ٌٝئ٦ٚ پيضيـ٥

ا١ٔبه  (، ٦ّ ١بؿاٟ آ٤ٝمٍ ٕيل١ـ٥، ٧ٞب٢١ـ ؿا١بًت، ٣ ٧ٞب١ب ؿا١بى ثى82588 -82600ثلاى آماك ؿاؿٟ )

 (!.82601 -82612ص٤ٟ ١بؿاٟ ث٨ب٦١ ر٤ اًت )

(3321) 
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 ( داػيح ىيَقد: تش اّگيضاّْذٓ خشٌ اعد، خشٌ خذا، يا خشٌ تْذگاُ خذا.1)  



 321عْٞت 

  ٍبعقيت ك٧جلى ؿك ٤ِٝكت

اى ١ؾل ؿاؿ ٦ّ اٝبٛ آٟ كا ٍج٤ٗ  )ًيبًى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )فجـ اهلل ث٠ فجبى ؿك ٌٝئ٦ٚ

١ـاُت ٣ ىل٤ٝؿ( ثل ت٤ اًت ٦ّ كأى ؽ٤ؿ كا ث٦ ٠ٝ ث٤ٖيى، ٣ ٠ٝ ثبيـ پيلا٤ٟٝ آٟ ثي٢ـيِٜ، آ١ٖب٥ إل 

 10(!.82613 -82637ؽاله ١ؾل ت٤ ىلٝبٟ ؿاؿٛ ثبيـ اعبفت ٢ّى )

(3322) 

 322عْٞت 

  ضل٣كت ت٤َيت ك٣عي٦ ٝلؿٛ پي ام ر٢ٔ

 11 ِٕت ث٦ ٝغ٦ٚ ُجبٝيبٟ )ًيبًى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )٣ٍتى اٝبٛ ام ر٢ٔ ٓيي٠ ثبم ٝى

كًيـ، آ٣ام ٕلي٦ م١بٟ ثل ِّتٖبٟ ر٢ٔ كا ٢ُيـ، ١بٕب٥ علة ث٠ ُلعجي٘ ُجبٝى ثنكٓ ٍجي٦ٚ ُجبٝيبٟ 

٤٢ُٛ، م١بٟ ُٞب ثل ُٞب صيل٥  ( آيب آٟ ٦١٤ٕ ٦ّ ٝى82638 -82670ؽـٝت اٝبٛ كًيـ ث٦ ا٣ ىل٤ٝؿ( )

كىت٢ـ، ث٦ ا٣  ًت ٝىؿاكيـ؟ )علة پيبؿ٥ ٣ اٝبٛ ٤ًاك ثل ا ا١ـ؟ صلا آ١بٟ كا ام ٕلي٦ ٣ ماكى ثبم ١ٞى ُـ٥

اى ص٤ٟ ت٤ پِت ًل ٠ٝ، ٤ٝرت  ( ثبم ٕلؿ، ٦ّ پيبؿ٥ كىت٠ كييي ٍجي82671٦ٚ -82693ىل٤ٝؿ( )

 (.82694 -82704ا١غلاه مٝبٝـاك ٣ مث١٤ى ٝإ٠ٝ اًت )

(3323) 

 323عْٞت 

  فٚ٘ ا١غلاه ؽ٤اكد
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ٗضاع ٍَيند، اٗ سا ػضه مْذ، اٍاً دس پاعخ اٗ ايِ ( اتِ ػثاط تٔ اٍاً پيشْٖاد داد ذا ٍؼاٗئ سا تش ماس خ٘د تاقٚ ّگٖذاسد ٗ پظ اص آساً شذُ ا2)  

 (3889ص  6عخِ سا فشٍ٘د.) ذاسيخ طثشٙ ض 

11
 اٙ اص ٍشدً َٕذاُ ت٘دّذ. ( شثاٍياُ: قثيي3ٔ)  



ك ِّتٖبٟ ؽ٤اكد )ًيبًى، افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ؿك ر٢ٔ ٨١ل٣اٟ ٢٧ٖبٝى ٦ّ ام ٢ّب

ٕقُت ىل٤ٝؿ( ثـا ث٦ عبٗ ُٞب! آٟ ٦ّ ُٞب كا ىليت ؿاؿ ث٦ ُٞب ميبٟ كًب١ـ. )پلًيـ١ـ ص٦ ٌّى آ١بٟ  ٝى

( ُيغبٟ ٕٞلا٥ ٢٢ّـ٥، ٣ ١يٌى ٦ّ 82705 -82728كا ىلييت، اى اٝيل اٙٞإ٢ٝي٠ فٚي٦ اٌٙالٛ؟ ىل٤ٝؿ( )

٣ك ًبؽت، ٣ كا٥ ٢ٕب٥ كا ثل ايِبٟ آٝبؿ٥ (، آ١بٟ كا ثب آكم٧٣ب ٝنل82729 -82734ؿ٧ـ ) ث٦ ثـى ىلٝبٟ ٝى

 (.82735 -82746ّلؿ، ٣ ث٦ آ١بٟ ٣فـ٥ پيل٣مى ؿاؿ، ٣ ًلا١زبٛ ث٦ آتَ ر٢٨ٜ ٕلىتبكُبٟ ّلؿ )

(3324) 

 324عْٞت 

 ؽـاتلى ؿك ؽ٤ٚتٖب٨٧ب

٧ب ثپل٧ينيـ، ميلا ٧ٞبٟ  )افتَبؿى، اؽالٍى، تلثيتى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ام ١بىلٝب١ى ؽـا ؿك ؽ٤ٚت

 (.82747 -٦ّ82758 ٤ٕا٥ اًت، ؿا٣كى ٢ّـ )

(3325) 

 325عْٞت 

 ا١ـ٥٣ فناى ٝغٞـ ث٠ اثى ثْل

)ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )آ١ٖب٥ ٦ّ ؽجل ِّت٦ ُـٟ ٝغٞـ ث٠ اثى ثْل كا ث٦ ا٣ ؿاؿ١ـ ىل٤ٝؿ( 

٣ ام ٝب يِ  ٧ٞب١ب ا١ـ٥٣ ٝب ثل ٨ُبؿت ا٣، ث٦ ا١ـام٥ ُبؿى ُبٝيبٟ اًت، رن آٟ ٦ّ ام آ١بٟ يِ ؿ٠ُٞ،

 (.82759 -82782ؿ٣ًت ّٜ ُـ )

(3326) 

 326عْٞت 

  ٨ٝٚت پقيلٍ ت٤ث٦



پقيلؿ ُٔت ًبٗ اًت  )ٝق٤٢ى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: فٞلى ٦ّ ؽـا ام ىلم١ـ آؿٛ پ٤مٍ كا ٝى

(82795- 82783.) 

(3327) 

 327عْٞت 

  پيل٣مي٨بى ؿك٣مي٠

١ِـ آٟ ّي ٦ّ ٢ٕب٥ ثل ا٣ صيلٕى يبىت، ٣ آٟ ّي )ًيبًى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: پيل٣م 

 (.82796 -٦ّ82808 ثب ثـى پيل٣م ُـ ٌُْت ؽ٤كؿ٥ اًت )

______________________________ 
 ( ؿافي٪ َٙٚٞت: ثل ا١ٖينا٢١ـ٥ ؽِٜ اًت، ؽِٜ ؽـا، يب ؽِٜ ث٢ـٕبٟ ؽـا.1)

٨ٖـاكؿ ٣ پي ام آكاٛ ُـٟ ا٣ضبؿ ( اث٠ فجبى ث٦ اٝبٛ پي٨٢ِبؿ ؿاؿ تب ٝقب٣ي٦ كا ثل ّبك ؽ٤ؿ ثبٍى 2١)

 (3089ّ  6ْٝٞٚت، ا٣ كا فنٗ ٢ّـ، اٝبٛ ؿك پبًؼ ا٣ اي٠ ًؾ٠ كا ىل٤ٝؿ. )تبكيؼ عجلى د 

 اى ام ٝلؿٛ ٧ٞـاٟ ث٤ؿ١ـ. ( ُجبٝيبٟ: ٍجي3٦ٚ)

 ٨١709ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

(1133) 

 328عْٞت 

  ؿاكاٟ ٣ؽيي٦ ًلٝبي٦

ؿاكاٟ  ا٣، ىل٤ٝؿ: ٧ٞب١ب ؽـاى ًجغبٟ ك٣مى ىَلاء كا ؿك ا٤ٝاٗ ًلٝبي٦)اٍتٔبؿى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل 

ٝب١ـ رن ث٦ ّبٝيبثى ت٤ا١ٖلاٟ، ٣ ؽـا١٣ـ ام آ١بٟ ؿك ثبك٥ ٕل٢ًٖى  ٍلاك ؿاؿ٥ اًت، پي ىَيلى ٕل٦٢ً ١ٞى

 (.82809 -82834ٕل٢ًٖبٟ ؽ٤ا٧ـ پلًيـ )



(3329) 

 329عْٞت 

  ١يبمى ام فقك ؽ٤ا٧ى ثى

تل ام فقك كاًتي٠ اًت  ١يبمى ام فقك ؽ٤ا٧ى، ٕلاٝى ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ثى )اؽالً ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ

(82844- 82835.) 

(3330) 

 330عْٞت 

 ٧ب ٌٝإ٣ٙيت ١قٞت

 )افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ:

 (.82845 -٧82856بى ا٨ٙى ؿك ٢ٕب٧بٟ يبكى ١ٖيليـ ) ّٞتلي٠ عٌ ؽـا ثل ف٨ـ٥ ُٞب اي٦ْ٢ ام ١قٞت

(3331) 

 331عْٞت 

  كمٍ اعبفت ٣ ث٢ـٕىا

)فجبؿى، افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؽـاى ًجغبٟ عبفت كا م٢يٞت ميلّبٟ ٍلاك ؿاؿ آ١ٖب٥ ٦ّ 

 (.82857 -82869ٝلؿٛ ١بت٤اٟ، ٤ّتب٧ى ٢٢ّـ )

(3332) 

 332عْٞت 

  ٌٝإ٣ٙيت ك٧جلى



 (.82870 -82877))ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: عبّٜ اًالٝى، پبًجبٟ ؽـا ؿك مٝي٠ ا٣ًت 

(3333) 

 333عْٞت 

  ك٣ا٢ِ١بًى ٝإ٠ٝ

)فٚٞى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ؿك ت٤ٓيو ٝإ٠ٝ ىل٤ٝؿ( ُبؿى ٝإ٠ٝ ؿك ص٨ل٥ ا٣، ٣ ا١ـ٥٣ 

تل، ٣ ١يي ا٣ ام ٧ل صينى ؽ٤اكتل اًت. ثلتلى  اٍ ام ٧ل صينى ىلاػ ٣ى ؿك ؿَٙ پ٨٢بٟ اًت، ًي٦٢

(، ا١ـ٥٣ ا٣ ع٤ال١ى، ٣ ٧ٞت ا٣ ث٢ٚـ 82878 -82903ُٞبكؿ ) ٠ٞ ٝىر٤يى كا مُت، ٣ كيبّبكى كا ؿُ

اًت، ٤ًْتَ ىلا٣اٟ، ٣ ٣ٍت ا٣ ثب ّبك ٕلىت٦ اًت، ُْلٕناك ٣ ُْيجب ٣ هكه ا١ـيَ اًت. ام ٌّى 

تل اٝب ؿك  (، ١يي ا٣ ام ٢ًٔ ؽبكا ًؾت82904 -82921ؽ٤ ٣ ىل٣ت٠ اًت ) ؿكؽ٤اًت ١ـاكؿ ٣ ١لٛ

 (.82922 -82930)ؿي٢ـاكى ام ث٢ـ٥ ؽ٤اكتل اًت 

(3334) 

 334عْٞت 

 يبؿ ٝلٓ ٣ آكم٧٣ب

ؿيـ، ثب آكم٣ ٣ ىليت آٟ  )اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: إل ث٢ـ٥ ؽـا أر٘ ٣ پبيبٟ ّبكٍ كا ٝى

 (.82931 -٣82943كميـ ) ؿ٢ُٞى ٝى

(3335) 

 335عْٞت 

  آىبت ا٤ٝاٗ



ا٣ ؿ٣ ُليِ اًت: ٣اكث، ٣ ع٤اؿث )اٍتٔبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ثلاى ٧ل ٌّى ؿك ٝبٗ 

(82954- 82944.) 

(3336) 

 336عْٞت 

  ٌٝإ٣ٙيت ٣فـ٥ ؿاؿٟ

ا١ـ تب ٣فـ٥ ١ـاؿ٥ آماؿ اًت  )اؽالٍى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٌّى ٦ّ صينى ام ا٣ ؽ٤اًت٦

(82961- 82955.) 

(3337) 

 337عْٞت 

  ضل٣كت فٞ٘ ٕلايى

فٞ٘، ص٤ٟ تيل ا١ـام ثـ٣ٟ ّٞبٟ اًت  ا٣، ىل٤ٝؿ: ؿف٤ت ٢٢ّـ٥ ثى)اؽالٍى، تلثيتى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل 

(82970- 82962.) 

(3338) 

 338عْٞت 

  اٌٍبٛ فٜٚ



)فٚٞى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: فٜٚ ؿ٣ ٦١٤ٕ اًت: فٜٚ ىغلى ٣ فٜٚ اّتٌبثى، فٜٚ اّتٌبثى إل 

 (.82971 -١82986جبُـ ٤ًؿ٢ٝـ ١ؾ٤ا٧ـ ث٤ؿ ) 12 ٧ٞب٢٧ٔ ثب فٜٚ ىغلى

(3339) 

 339عْٞت 

  ٍـكت ٣ عبّٞيت ا١ـي٦ِ

)ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: اًت٤اكى كأى ثب ٌّى اًت ٦ّ ٍـكت ٣ ؿاكايى ؿاكؿ، ثب ك٣ى آ٣كؿٟ 

 ٍـكت،

______________________________ 
٧بى يبىت٠ آٟ كا ؿاكؿ )ٝغج٤ؿ(  يبثـ ٣ مٝي٦٢ ( ف٤ٚٝى ٦ّ ا١ٌبٟ ؿك عجيقت ٣ ىغلت ؽ٤ؿ آٟ كا ٝى1)

ثبُـ، اُبك٥ ث٦ فٜٚ: اي٠  آ٣كؿ )٤ٌٞٝؿ( ٝى ٣ ف٤ٚٝى ٦ّ ثب ؿكى ٣ ثغج آٟ كا ثـًت ٝى اًت،

)ؿك٣ٟ ثي٢ى يب  BERGSONISM )فٜٚ عض٤كى، ؿكُ ٌٝتَيٜ( ٣ ثل١٤ٌٕيٌٜ INTUITION تي٠ُ٤

( فٜٚ اّتٌبثى ٣ )١يضلاٗ  ACGUIREDكؿ ؿكُ ٌٝتَيٜ( ٣ اُبك٥ ث٦ اّتٌبثى ث٤ؿٟ ثلؽى ام ف٤ٚٛ )اّى

 (. NATURAL SCIENCE ًبي٢يي

 ٨١711ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

 (.33432 -33442ك٣ى آ٣كؿ، ٣ ثب پِت ّلؿٟ آٟ ك٣ى ثل تبثـ )

(3340) 

 340عْٞت 

  اكمٍ پبّـا٢ٝى ٣ ُْلٕناكى
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سا ٕاٙ يافرِ آُ سا داسد) ٍطث٘ع( اعد، ٗ ػيٍ٘ٚ مٔ تا دسط ٗ تحس آُ  ياتذ ٗ صٍئْ ( ػيٍ٘ٚ مٔ اّغاُ دس طثيؼد ٗ فطشخ خ٘د آُ سا 1ٍٚ)  

I تاشذ، اشاسٓ تٔ ػيٌ: ايِ ذي٘شِ آٗسد) ٍغَ٘ع( ٍٚ تذعد ٍٚ NTUI TI ON ٌػيٌ حض٘سٙ، دسك ٍغرقيٌ( ٗ تشگغّ٘يغ ( BERGSONI SM  ْٚدسُٗ تي (

ACGUIسد يا دسك ٍغرقيٌ( ٗ اشاسٓ تٔ امرغاتٚ ت٘دُ تشخٚ اص ػيً٘) امٚ RED ( ػيٌ امرغاتٚ ٗ) ّيچشاه عايْيظ NATURAL SCI ENCE .) 



١يبمى  )اؽالٍى، اٍتٔبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: پبّـا٢ٝى مي٤ك ت٨يـًتى، ٣ ُْلٕناكى مي٤ك ثى

 (.82998 -83007))حل٣ت٢ٞـى( اًت 

(3341) 

 341عْٞت 

  ك٣م ؿكؿ١بُ ؽبٜٙ

تل ام ًتْٞبكى ثل ٝؾ٤ٚٛ اًت  )ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ك٣م ا١تَبٛ ٕلىت٠ ام ؽبٜٙ ًؾت

(83020- 83008.) 

(3342) 

 342عْٞت 

  ١يبمى كا٥ ثى

ى اًت ام آ١ض٦ ؿك ؿًت ١يبمى ٣ ؿاكايى، ٤١ٝيـ )اؽالً ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ثلتلي٠ ثى

 (.83021 -83030ٝلؿٛ اًت )

(3343) 

 343عْٞت 

 ٢ُبؽت ٝلؿٛ ٣ ضـ اكم٨ُب

٧ب آُْبك، ٣ ٧ل ٌّى ؿك  ٤ُؿ، ٣ ٨١بٟ )ًيبًى، فٚٞى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٕيتبك٧ب ٨ٖ١ـاكى ٝى

٧بي٢ـ رن آٟ كا ٦ّ ؽـا  (، ٣ ٝلؿٛ ٕلىتبك ّٞج٤ؿ٧ب ٣ آىت83031 -83044ٕل٣ افٞبٗ ؽ٤يَ اًت )

 -٨ٖ١83057ـاكؿ، ؿك ؽ٤اًت ٢٢ّـٕب١ِبٟ ٝلؿٛ آماك، ٣ پبًؾ٤ٖيبٟ ث٦ معٞت ٣ ك١ذ ؿصبك١ـ )

(، ٣ آٟ ّي ٦ّ ؿك ا١ـي٦ِ ام ٦ٞ٧ ثلتل اًت ثب ا١ـُ ؽ٤٢ِؿى يب ؽِٞى ام كأى ؽ٤ؿ ثبم 83045



اى ا٣ كا ؿٕل٤ٕٟ ًبمؿ  ٕلؿؿ. ٣ آٟ ّي ٦ّ ام ٦ٞ٧ اًت٤اكتل اًت ام ١يٜ ١ٖب٧ى ١بكاعت ٤ُؿ يب ٦ّٞٚ ٝى

(83077- 83058.) 

(3344) 

 344عْٞت 

 ضل٣كت ت٤ر٦ ث٦ ى٢ب پقيلى ؿ١يب

٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: اى ٝلؿٛ ام ؽـا ثتلًيـ، ص٦ ثٌب آكم٢ٝ٣ـى ٦ّ ث٦ آكم٣ى  )اؽالٍى، اٍتٔبؿى(

اى ٦ّ م٣ؿ آ١ض٦ كا ٕلؿ آ٣كؿ٥  ؽ٤ؿ ١لًيـ، ٣ ًبم١ـ٥ ًبؽتٞب١ى ٦ّ ؿك آٟ ٠ٌْٝ ١ْلؿ، ٣ ٕلؿ آ٣ك١ـ٥

ٜ آٝيؾت٦، ك٧ب ؽ٤ا٧ـ ّلؿ، ُبيـ ٦ّ ام كا٥ ثبع٘ ٕلؿ آ٣كؿ٥، ٣ يب عٌ ؿيٖلاٟ كا ثبم ؿاُت٦، ٣ ثب علاٛ ث٦ ٧

ٕقكؿ، ٣ ثب پِيٞب١ى ٣  (، ٣ ثب ٢ًٖي٢ى ثبك ٢ٕب٥ ؿك ٝى83078 -٦ّ83115 ٢ٕب٧َ ثل ٕلؿٟ ا٣ًت )

 ك٣ؿ ٦ّ: عٌلت ث٦ ١نؿ ؽـا ٝى

 «ؿك ؿ١يب ٣ آؽلت ميبٟ ّلؿ٥ ٣ اي٠ اًت ميب١ْبكى آُْبك»

(83132- 83116( )3345) 

 345عْٞت 

  يْى ام كا٨٧بى پبُ ٝب١ـٟ

 (.83133 -83139ىل٤ٝؿ: ؿًت ١يبىت٠ ث٦ ٢ٕب٥ ٤١فى فٔٞت اًت ) )ٝق٤٢ى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣،

(3346) 

 346عْٞت 

  ِْٝالت ؿكؽ٤اًت ّلؿٟ



)اؽالٍى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: آثل٣ى ت٤ ص٤ٟ يؾى ربٝـ اًت ٦ّ ؿكؽ٤اًت آٟ كا ٍغل٥ 

 (.83140 -83151كينى؟ ) ٢ّـ، پي ث٢ٖل ٦ّ آٟ كا ١نؿ ص٦ ٌّى ىل٣ ٝى ٍغل٥ آة ٝى

(3347) 

 347عْٞت 

  ربيٖب٥ ًتبيَ

)اؽالٍى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ًت٤ؿٟ ثيَ ام آ١ض٦ ٦ّ ًنا٣اك اًت ٤١فى صبپ٤ًٚى، ٣ 

 (.83152 -83166ّٞتل ام آٟ، ؿكٝب١ـٕى يب عٌبؿت اًت )

(3348) 

 348عْٞت 

  تلي٠ ٢ٕب٥ ًؾت

 -٥83175، آٟ ٦ّ ٢ٕب٧ْبك آٟ كا ٤ّصِ ثِٞبكؿ )تلي٠ ٢ٕب )اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ًؾت

83167.) 

 ٨١713ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

(1184) 

 349عْٞت 

  ا٤ٖٙى ا١ٌبٟ ّبٝ٘

)اؽالٍى، ٝق٤٢ى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: آٟ ّي ٦ّ ؿك فيت ؽ٤ؿ ث٢ٖلؿ ام فيت ر٤يى ؿيٖلاٟ ثبم 

ثبُـ ثل آ١ض٦ ام ؿًت ك٣ؿ ا١ـ٧٣ٖي٠ ١جبُـ (، ٣ ٌّى ٦ّ ث٦ ك٣مى ؽـا ؽ٤٢ِؿ 83176 -83187ٝب١ـ )

(، ٣ آٟ ّي 83198 -83204(، ٣ ٌّى ٦ّ ُِٞيل ًتٜ ثل ِّـ ثب آٟ ِّت٦ ٤ُؿ )83188 -83197)



(، ٣ ٧ل ّي ؽ٤ؿ كا ؿك 83205 -٦ّ83209 ؿك ّبك٧ب ؽ٤ؿ كا ث٦ ك١ذ ا١ـامؿ ؽ٤ؿ كا ٧الُ ًبمؿ )

ث٦ رب٧بى ثـ ١بٛ ٍـٛ ٕقاُت ٝت٨ٜ (، ٣ ٧ل ّي 83210 -83214ٕلؿاث٨بى ثال اى٢ْـ ملً ٕلؿؿ )

 (.83215 -83220ٕلؿيـ )

٤ٕيـ ميبؿ ٧ٜ اُتجب٥ ؿاكؿ، ٣ ٧ل ّي ٦ّ ثٌيبك اُتجب٥ ّلؿ، ُلٛ ٣ عيبء ا٣  ٣ ٌّى ٦ّ ميبؿ ًؾ٠ ٝى

ا١ـُ اًت، ٣ آٟ ٦ّ ُلٛ ا٣ ا١ـُ، پل٧ينّبكى ا٣ ١ين ا١ـُ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ، ٣ ٌّى ٦ّ پل٧ينّبكى ا٣ ا١ـُ 

(. ٣ 83221 -83250ؿَٙ ٝلؿ٥ ثبُـ. ؿك آتَ ر٢٨ٜ ٤ًَط ؽ٤ا٧ـ ّلؿ )اًت ؿَٙ ٝلؿ٥، ٣ آٟ ٦ّ 

٧ب كا ٝلتْت ٤ُؿ، پي  ٧بى ٝلؿٛ كا ث٢ٖلؿ، ٣ آٟ كا مُت ثِٞبكؿ ًپي ٧ٞبٟ مُتى آٟ ّي ٦ّ مُتى

(، ٣ آٟ 83264 -83268(. ٢ٍبفت، ٝبٙى اًت ٦ّ پبيبٟ ١يبثـ )83251 -83263ا٣ اعٌٞ ٣اٍقى اًت )

(، ٣ ٧ل ّي 83269 -83278ثبُـ ؿك ؿ١يب ث٦ ا١ـُ صينى ؽ٤٢ِؿ اًت )ّي ٦ّ ىلا٣اٟ ث٦ يبؿ ٝلٓ 

 (.83279 -83290آيـ رن ث٦ ضل٣كت ًؾ٠ ٤ٖ١يـ ) ثـا١ـ ٦ّ ٕيتبك ا٣ ١ين ام افٞبٗ ا٣ ث٦ عٌبة ٝى

(3350) 

 350عْٞت 

 ك٣ا٢ِ١بًى ٝلؿاٟ ًتْٞبك

١ِبٟ اًت: ثب ًلِّى ث٦ ٝب )ًيبًى، ارتٞبفى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٝلؿٛ ًتْٞبك كا ٦ً 

ؿ٧ـ  ٢ّـ، ٣ ًتْٞبكاٟ كا يبكى ٝى ى٤ً ؽ٤ؿ ًتٜ ك٣ا ؿاكؿ، ٣ ث٦ ميلؿًتبٟ ؽ٤ؿ ثب م٣ك ٣ صيلٕى ًتٜ ٝى

(83310- 83291.) 

(3351) 

 351عْٞت 

 ٧ب اٝيـ٣اكى ؿك ًؾتى

٦ّ ٧ب ث٦ ٨١بيت كًـ، ِٕبيَ پـيـ آيـ، ٣ آٟ ٢٧ٖبٛ  )ٝق٤٢ى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ص٤ٟ ًؾتى

 (.83311 -٧83325بى ثال ت٢ٔ ٕلؿؿ آًبيَ ىلا كًـ ) ع٦َٚ



(3352) 

 352عْٞت 

  افتـاٗ ؿك پلؿاؽت ث٦ ا٤ٝك ؽب٤١اؿ٥

)اؽالً ارتٞبفى، ؽب٤١اؿٕى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ث٦ ثلؽى ام يبكاٟ ؽ٤ؿ ىل٤ٝؿ( ثيِتلي٠ ا٣ٍبت 

ام ؿ٣ًتبٟ ؽـا ثب٢ُـ ؽـا آ٨١ب كا تجب٥ م١ـٕى كا ث٦ مٟ ٣ ىلم١ـت اؽتٔبّ ٝـ٥، ميلا إل مٟ ٣ ىلم١ـت 

 (!83326 -83360ؽ٤كى؟ ) ١ؾ٤ا٧ـ ّلؿ، ٣ إل ؿ٢ُٞبٟ ؽـاي٢ـ، صلا مٜ ؿ٢ُٞبٟ ؽـا كا ٝى

(3353) 

 353عْٞت 

  ثنكٕتلي٠ فيت

تلي٠ فيت آٟ ٦ّ صينى كا ٦ّ ؿك ؽ٤ؿ ؿاكى، ثل ؿيٖلاٟ فيت  )اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ثنكٓ

 (!83361 -83370ثِٞبكى )

(3354) 

 354عْٞت 

 ك٣ٍ تجليِ ٕيت٠ ؿك ت٤ٙـ ىلم١ـ

)ارتٞبفى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ؿك عض٤ك اٝبٛ، ُؾٔى ثب اي٠ فجبكت، ت٤ٙـ ٤١ماؿى كا 

ص٢ي٠ ٤ٖٝ! ث٦ْٚ ث٤ٖ: ؽـاى ثؾ٢ِـ٥ كا ُْلٕناك، ٣  13«ٍـٛ ؿال٣كى ي٦ْ ٤ًاك ٝجبكُ ثبؿ»تجليِ ٕيت 

 (!83371 -83403اٍ ث٨ل٢ٝـ ٕلؿى ) اٝيـ ٦ّ ثنكٓ ٤ُؿ ٣ ام ١ي٤ّْبكى ٤١ماؿ ثؾِيـ٥ ثل ت٤ ٝجبكُ،

(3355) 
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 ْذ، ٗقرٚ خذا تٔ اٍاً حغِ ٍعرثٚ فشصّذٙ ػطا مشد، تشخٚ تا سعً٘ ظإيٚ اٗ سا ذثشيل گفرْذ مٔ اٍاً ايِ سَْٕ٘د سا ٍطشغ فشٍ٘د.( ّ٘شر1)  



 355عْٞت 

  پل٧ين ام تزٞ٘ ٕلايى

)اٍتٔبؿى، ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )٣ٍتى يْى ام ّبكٕناكاٟ اٝبٛ ؽب٦١ ثب ٧٤ُْى ًبؽت ث٦ ا٣ 

١يبمى ٣  ب١ب ًبؽتٞبٟ ٝزٚ٘ ثى٧بى عال ٣ ١َل٥ ًل ثل آ٣كؿ٥ ؽ٤ؿ كا آُْبك ًبؽت٢ـ، ٧ٞ ىل٤ٝؿ( ٦ًْ

 (.83404 -83420كًب١ـ ) حل٣ت٢ٞـى ت٤ كا ٝى

(3356) 

 356عْٞت 

  ٍـكت ؽـا١٣ـ ؿك ك٣مى كًب١ى

)افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ام اٝبٛ پلًيـ١ـ إل ؿك ؽب٦١ ٝلؿى كا ث٦ ك٣يَ ث٢ـ١ـ، ك٣مى ا٣ ام 

 ّزب ؽ٤ا٧ـ آٝـ؟ ىل٤ٝؿ(

______________________________ 
( ٤١ُت٢ـ، ٣ٍتى ؽـا ث٦ اٝبٛ ع٠ٌ ٝزتجى ىلم١ـى فغب ّلؿ، ثلؽى ثب ك٤ًٛ رب٧ٚى ا٣ كا تجليِ ٕيت٢ـ 1)

 ٦ّ اٝبٛ اي٠ ك٤ٞ٢٧ؿ كا ٝغلط ىل٤ٝؿ.

 ٨١715ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

 (!31831 -31888آيـ ) ام آٟ ربيى ٦ّ ٝلٓ ا٣ ٝى

(3357) 

 357عْٞت 

  ك٣ٍ تٌٚيت ٕيت٠



٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ٝلؿٝى كا ؿك ٝلٓ يْى ام ؽ٤يِب١٣ـا١ِبٟ ص٢ي٠ تٌٚيت  )اؽالً ارتٞبفى(

كىت،  ٕيت( ٝلؿٟ ام ُٞب آمبم ١ِـ٥، ٣ ث٦ ُٞب ١ين پبيبٟ ١ؾ٤ا٧ـ يبىت. اي٠ ؿ٣ًت ُٞب ث٦ ًيل ٝى

 -83480ا٤٢ّٟ پ٢ـاكيـ ٦ّ ث٦ يْى ام ًيل٧ب، كىت٦، إل ا٣ ثبم ١ٖلؿؿ، ُٞب ث٦ ٤ًى ا٣ ؽ٤ا٧يـ كىت )

83445.) 

(3358) 

 358عْٞت 

 ٧ب ٌٝإ٣ٙيت ١قٞت

)اؽالٍى، اٍتٔبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: اى ٝلؿٛ، ثبيـ ؽـا ُٞب كا ث٦ ٢٧ٖبٛ ١قٞت ٧ٞب٢١ـ ٢٧ٖب٦ٝ 

 (.83481 -83495ّييل، تلًبٟ ث٢ٖلؿ )

ميلا ٌّى ٦ّ كىب٥ ٣ ِٕبيَ كا مٝي٦٢ ٕلىتبك ُـٟ ؽ٤يَ ١ـا١ـ، پي ؽ٤ؿ كا ام ع٤اؿث تل٢ًبُ اي٠ٞ 

(، ٣ آٟ ّي ٦ّ ت٢ٖـًتى كا آمٝبيَ ا٨ٙى ١ـا١ـ پبؿاُى كا ٦ّ اٝيـى ث٦ آٟ 83496 -83509پ٢ـاكؿ ) ٝى

 (.83510 -83523ث٤ؿ ام ؿًت ؽ٤ا٧ـ ؿاؿ )

(3359) 

 359عْٞت 

  كا٥ ؽ٤ؿًبمى

)اؽالٍى، تلثيتى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: اى اًيلاٟ آكم٧٣ب، ثي ٢ّيـ! ميلا ٓبعجبٟ َٝبٝبت ؿ١يب كا 

(، اى ٝلؿٛ ّبك تلثيت ؽ٤ؿ كا ؽ٤ؿ ثل 83524 -83541ب ؿ١ـاٟ ع٤اؿث ك٣مٕبك ث٦ ٧لاى اى٢ْـ )ت٨٢

 (.83542 -٧83553بيى ٦ّ ث٦ آٟ علّ ؿاكؿ ثبم ٕلؿا١يـ ) ف٨ـ٥ ٕيليـ، ٣ ١يي كا ام فبؿت

(3360) 

 360عْٞت 



  ضل٣كت پل٧ين ام ثـٕٞب١ى

ث٦ ًؾ٢ى ٦ّ ام ؿ٧بٟ ٌّى ؽبكد ُـ، ٕٞبٟ )اؽالً ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ُبيٌت٦ ١يٌت 

 (.83554 -83570ت٤اٟ ؿاُت ) ثـ ثجلى، صلا ٦ّ ثلاى آٟ ثلؿاُت ١ي٤ْيى ٝى

(3361) 

 361عْٞت 

 ك٣ٍ ؽ٤اًت٠ ام ؽـا

)فجبؿى، ٝق٤٢ى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٧ل ٕب٥ ام ؽـاى ًجغبٟ ؿكؽ٤اًتى ؿاكى، اثتـا ثل پيبٝجل 

٣ ًٜٚ ؿك٣ؿ ثيلًت، ًپي عبرت ؽ٤ؿ كا ثؾ٤ا٥، ميلا ؽـا ثنك٤ٕاكتل ام آٟ اًالٛ ٓٚى اهلل فٚي٦ ٣ آ٦ٙ 

 (.83571 -83601اًت ٦ّ ام ؿ٣ عبرت ؿكؽ٤اًت ُـ٥، يْى كا ثلآ٣كؿ ٣ ؿيٖلى كا ثبم ؿاكؿ )

(3362) 

 362عْٞت 

  ضل٣كت پل٧ين ام رـاٗ ٣ ؿكٕيلى

ؽ٤ؿ ثي٢ٞبُ اًت ام رـاٗ ثپل٧ينؿ )ارتٞبفى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٧ل ّي ٦ّ ام آثل٣ى 

(83609- 83602.) 

(3363) 

 363عْٞت 

  ؽلؿى ١ِب٦١ ثى

)اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ُتبة پيَ ام ت٤ا١بيى ثل ّبك، ٣ ًٌتى پي ام ث٦ ؿًت آ٣كؿٟ 

 (.83610 -83621ؽلؿى اًت ) ىلٓت ام ثى



(3364) 

 364عْٞت 

  ربيٖب٥ پلًيـٟ

ا٣، ىل٤ٝؿ: ام آ١ض٦ پـيـ ١يبٝـ٥ ١پلى، ٦ّ آ١ض٦ پـيـ آٝـ٥ ثلاى ًلٕلٝى ت٤ )فٚٞى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل 

 (.83622 -83635ّبىى اًت )

(3365) 

 365عْٞت 

  ٧بى اؽالٍى اكمٍ

( ٣ فجلت ام 83636 -83641اى ُيبه ) )اؽالٍى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ا١ـي٦ِ، آيي٦٢

(، ٣ ت٤ كا ؿك اؿة ّلؿٟ ١يي ٧ٞبٟ ثي ٦ّ 83642 -83645اى ؽيل ا١ـيَ اًت ) ع٤اؿث، ثيٜ ؿ٢٧ـ٥

 (.83646 -83653پ٢ٌـى ثپل٧ينى ) ام آ١ض٦ ا١زبٛ ؿاؿ١َ كا ثلاى ؿيٖلاٟ ١ٞى

(3366) 

 366عْٞت 

  ٧ٞب٢٧ٖى فٜٚ ٣ فٞ٘

 )فٞٚى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: فٜٚ ٣ فٞ٘ پي١٤ـى ١نؿيِ ؿاك١ـ.

 ٨١717ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

ٝب١ـ ٣ ٕل ٦١  ٌّى ٦ّ ؿا١ٌت ثبيـ ث٦ آٟ فٞ٘ ٢ّـ، صلا ٦ّ فٜٚ، فٞ٘ كا ىلاؽ٤ا١ـ، إل پبًؾَ ؿاؿ ٝى٣ 

 (.31188 -٢ّ31123ـ ) ٤ّس ٝى



(3367) 

 367عْٞت 

 ك٣ٍ ثلؽ٤كؿ ثب ؿ١يب

٧بى ؽِْيـ٥ ٣ثب ؽين  )اؽالٍى، ٝق٤٢ى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: اى ٝلؿٛ، ّبالى ؿ١يبى علاٛ ص٤ٟ ثلٓ

تل ام اعٞي٢بٟ ؿاُت٠ ث٦ آٟ اًت، ٣  ام صلإب٥ آٟ ؿ٣كى ٢ّيـ، ٦ّ ؿٗ ٢ّـٟ ام آٟ ٙقت ثؾَاًت، پي 

 (.83673 -83693ث٦ ٍـك ضل٣كت ام ؿ١يب ثلؿاُت٠ ث٨تل ام رٞـ آ٣كى ًلٝبي٦ ىلا٣اٟ اًت )

١يبم ا١ٖبُت ؿك  آٟ ّي ٦ّ ام ؿ١يب ميبؿ ثلؿاُت ث٦ ىَل ٝغ٤ْٛ اًت، ٣ آٟ ّي ٦ّ ؽ٤ؿ كا ام آٟ ثى

(، ٣ آٟ ّي ٦ّ مي٤ك ؿ١يب ؿيـٕب١َ كا ؽيل٥ ًبمؿ ؿصبك ٤ّك ؿٙى ٕلؿؿ 83694 -83704اًت ) آًبيَ

٧ب  (، ٣ آٟ ّي ٦ّ ث٦ ؿ١يبى علاٛ فٌِ ٣كميـ، ؿك١٣َ پل ام ا١ـ٥٣ ُـ، ٣ مٜ ٣ ا١ـ83705٥٣ -83710)

٦ّ ؿك ؽب٦١ ؿَٙ كٍٔبٟ ِٕت، ٦ّ ام ٤ًيى ًلٕلَٝ ًبم١ـ، ٣ ام ٤ًيى ؿيٖل ك٧بيَ ١ٞبي٢ـ، تب آ١زب 

٧بى عيبت ا٣ ٍغـ ُـ٥، ٣ ١بث٤ؿ ًبؽت٠ ا٣ ثل ؽـا آًبٟ، ٣ ث٦  اى ثٞيلؿ، كٓ ٤ٕٚيَ كا ٕلىت٦ ؿك ٦ُ٤ٕ

 (.83711 -٤ٕ83744ك ا١ـاؽت٠ ا٣ ث٦ ؿًت ؿ٣ًتبٟ اًت )

ؿاكؿ، ٣ ًؾ٠ ؿ١يب كا ام ك٣ى  ١ٖلؿ، ٣ ام ؿ١يب ث٦ ا١ـام٥ ضل٣كت ثلٝى اٝب ٝإ٠ٝ ثب صِٜ فجلت ث٦ ؿ١يب ٝى

(، صلا ٦ّ تب ٤ٕي٢ـ ًلٝبي٦ ؿاك ُـ، ٤ٕي٢ـ ت٨يـًت ٕلؿيـ، ٣ تب ؿك 83745 -٤٢ُ83764ؿ ) ؿ٢ُٞى ٝى

ٕلؿ١ـ، ٣ اي٠ ا١ـ٥٣ صينى ١يٌت ٦ّ ك٣م پليِب١ى ٣  ١٤ُـ، ثب ىلا كًيـٟ ٝلٓ مٖٞي٠ ٝى م١ـٕى ُبؿ ٝى

 (.83765 -٤١83784ٝيـى ٤٢٧م ١يبٝـ٥ اًت )

(3368) 

 368عْٞت 

  ىٌٚي٦ ّييل ٣ پبؿاٍ

ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٧ٞب١ب ؽـا١٣ـ پبؿاٍ كا ثل اعبفت، ٣ ّييل كا ثل ١بىلٝب١ى ٍلاك )فجبؿى، ٝق٤٢ى( ٣ 

 (.83785 -83807ؿاؿ، تب ث٢ـٕبٟ كا ام فقاثَ ثل٧ب١ـ، ٣ ث٦ ٤ًى ث٨ِت ِّب١ـ )



(3369) 

 369عْٞت 

 ٧ب ؽجل ام ٌٝؼ اكمٍ

ؽ٤ا٧ـ آٝـ ٦ّ ام ٍلآٟ رن )ارتٞبفى، تبكيؾى ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ك٣مٕبكى ثل ٝلؿٛ 

(. ٌٝزـ٧بى آ١بٟ ؿك آٟ ك٣مٕبك 83808 -١83826ِب١ى، ٣ ام اًالٛ رن ١بٝى، ثبٍى ١ؾ٤ا٧ـ ٝب١ـ )

 آثبؿاٟ، اٝب ام ٧ـايت ٣يلاٟ اًت.

(، 83827 -83841ثب٢ُـ ) ٌٝزـ ١ِي٢بٟ ٣ ًبم١ـٕبٟ ث٢ب٧بى ٢ٞ٧٤ُْـ ٌٝبرـ، ثـتلي٠ ٝلؿٛ مٝي٠ ٝى

ا١ـ، ٧ل ّي ام ىت٦٢ ثل ٢ّبك اًت ا٣ كا ث٦ ىت٦٢ ثبم  ٧ل ٦١٤ٕ ؽغبّبكى٦ّ ّب٤١ٟ ٧ل ىت٦٢، ٣ ربيٖب٥ 

 ٧ب ِّب٢١ـ، ٦ّ ؽـاى ثنكٓ ىلٝبيـ: ٕلؿا٢١ـ، ٣ ٧ل ّي ٦ّ ام ىت٦٢ فَت ٝب١ـ٥ ا٣ كا ث٦ ىت٦٢

٣ ص٢ي٠ ّلؿ٥ اًت « اى ثٖٞبكٛ ٦ّ ا١ٌبٟ ُْيجب ؿك آٟ ًلٕلؿاٟ ٝب١ـ! ث٦ ؽ٤ؿٛ ٢ٕ٤ًـ، ثل آ١بٟ ىت٦٢»

 (.83876 -٧83881ب ؿك ٕقكؿ ) ؽ٤ا٧يٜ ٦ّ ام ٙننٍ ميٚت ٣ ٝب ام ؽـا ٝى(، 83842 -83875)

(3370) 

 370عْٞت 

 ٧ـىـاكى ا١ٌبٟ ٣ ضل٣كت ت٤َا

١ٌِت  )اؽالٍى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )١َ٘ ّلؿ١ـ ٦ّ اٝبٛ فٚي٦ اٌٙالٛ ّٞتل ثل ٢ٝجلى ٝى

ٝلؿٛ! ام ؽـا ثتلًيـ، ٧يش ّي ثي٤٨ؿ٥  ( اى83882 -٦ّ83893 پيَ ام ًؾ٠ اي٠ فجبكت كا ٤ٖ١يـ:( )

اكمٍ  ا١ـ تب ؽ٤ؿ كا ًلٕلٛ ّبك٧بى ثى آىليـ٥ ١ِـ تب ث٦ ثبمى پلؿامؿ، ٣ ا٣ كا ث٦ عبٗ ؽ٤ؿ ٣ا١ٖقاُت٦

٧ب ميجبًت، ربيٖني٠ آؽلتى ٤ِ١ؿ ٦ّ آٟ كا مُت  (، ٣ ؿ١يبيى ٦ّ ؿك ؿيـ83894٥ -١83907ٞبيـ )

 ؿ١يب ث٦ ثبالتلي٠ َٝبٛ كًيـ٥، (، ٣ ٝنل٣كى ٦ّ ؿك83908 -83921ا١ٖبك١ـ ) ٝى

 ٨١719ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 



 (.31433 -31412ص٤ٟ ٌّى ١يٌت ٦ّ ؿك آؽلت ث٦ ّٞتلي٠ ١ٔيجى كًيـ٥ اًت )

(3371) 

 371عْٞت 

  ٧بى ٣االى اؽالٍى اكمٍ

 )اؽالٍى، ٝق٤٢ى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ:

تل ام ت٤َا، ٣ ٧يش ٢ًٖلى ١ي٤ْتل ام پبكًبيى، ٣ ٧يش  لاٝى٧يش ُلاىتى ثلتل ام اًالٛ، ٣ ٧يش فنتى ٕ

تل ام ٢ٍبفت، ٣ ٧يش  ١يبم ٢٢ّـ٥ (، ٣ ٧يش ٢ٕزى ثى83938 -83963اى ّبك ًبمتل ام ت٤ث٦ ) ُيبفت ٢٢ّـ٥

 (.83964 -83977تل ام كضبيت ؿاؿٟ ث٦ ك٣مى ١يٌت ) ٝبٙى ؿك ىَل مؿايى، ام ثي٠ ثل١ـ٥

 -83990ام ؿ١يب ثلؿاكؿ ث٦ آًبيَ ؿًت يبثـ، ٣ آ٤ًؿ٥ ؽبعل ٕلؿؿ )٣ ٌّى ٦ّ ث٦ ا١ـام٥ ّيبيت م١ـٕى 

(، ٣ 83991 -83997(، ؿك عبٙى ٦ّ ؿ١يب پلًتى ّٚيـ ؿ٤ُاكى، ٣ ٝلّت ك١ذ ٣ ٕلىتبكى اًت )83978

(، ٣ ثـى، 83998 -84008پل٣ايى ؿك ٢ٕب٧بٟ اًت ) علّ ٣كمى ٣ ؽ٤ؿ ثنكٓ ثي٢ى ٣ عٌبؿت، فبٝ٘ ثى

 (.84009 -٧84013ب اًت ) ربٝـ تٞبٛ فيت

(3372) 

 372عْٞت 

 ف٤اٝ٘ اًتغْبٛ ؿي٠ ٣ ؿ١يب

)فٚٞى، اؽالٍى، اٍتٔبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ث٦ ربثل ث٠ فجـ اهلل ا١ٔبكى ىل٤ٝؿ( اى ربثل! 

اًت٤اكى ؿي٠ ٣ ؿ١يب ث٦ ص٨بك صين اًت: فبٙٞى ٦ّ ث٦ فٜٚ ؽ٤ؿ فٞ٘ ٢ّـ، ٣ رب٧ٚى ٦ّ ام آ٤ٝؽت٠ ًلثبم 

 -٦ّ84048 ؿك ثؾَِ ثؾ٘ ٤١كمؿ، ٣ ىَيلى ٦ّ آؽلت ؽ٤ؿ كا ث٦ ؿ١يب ١يل٣ُـ ) اى ١ن١ـ، ٣ ثؾ٢ِـ٥

84014.) 



١يبم ؿك ثؾَِ ثؾ٘  پي ٧ل ٕب٥ فبٜٙ فٜٚ ؽ٤ؿ كا تجب٥ ٢ّـ، ١بؿاٟ ث٦ آ٤ٝؽت٠ ك٣ى ١يب٣كؿ، ٧ل ٕب٥ ثى

 (.84049 -٣84065كمؿ، ت٨يـًت آؽلت ؽ٤يَ كا ث٦ ؿ١يب ىل٣ُـ )

ؽـا ث٦ ا٣ ك٣ى ّلؿ، ١يبم٧بى ىلا٣اٟ ٝلؿٛ ١ين ث٦ ا٣ ك٣ى آ٣كؿ، پي ٧بى ىلا٣اٟ  اى ربثل! ٌّى ٦ّ ١قٞت

٧ب كا ثل ا٣ رب٣ؿا٦١ ًبمؿ، ٣ آٟ ّي ٦ّ  إل ٓبعت ١قٞتى ع٤ًَ ٣ارت ا٨ٙى كا ثپلؿامؿ، ؽـا١٣ـ ١قٞت

 (.84066 -٧84098ب كا ١پلؿامؿ، ؽـا١٣ـ، آٟ كا ث٦ م٣اٗ ٣ ١بث٤ؿى ِّب١ـ ) ع٤ًَ ٣ارت ا٨ٙى ؿك ١قٞت

(3373)14 

 

 919اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى ؛ ؛ ّ ٨١ذ

 373عْٞت 

 ٝلاع٘ اٝل ث٦ ٝقل٣ه ٣ ٨١ى ام ٢ْٝل

)اؽالٍى، ارتٞبفى، ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )اث٠ رليل عجلى ؿك تبكيؼ ؽ٤ؿ ام فجـ اٙلع٠ٞ ث٠ 

 15(،84099 -84121اثى ٙيٚى ىَي٦ ١َ٘ ّلؿ، ٦ّ ثلاى ٝجبكم٥ ثب عزبد ث٦ ِّٞ اث٠ اُقج ثلؽبًت )

٦ّ ؽـا١٣ـ ؿكربتَ كا ؿك ٝيبٟ ٓبٙغبٟ ثبال ثلؿ، ٣ »اى ت٤ِيٌ ٝلؿٛ ٕيت ٠ٝ ام فٚى فٚي٦ اٌٙالٛ ثل

ؿك عبٙى ٦ّ ثب ُبٝيبٟ ك٣ ثل٣ ُـيٜ ٢ُيـٛ ٦ّ ىل٤ٝؿ( « ح٤اة ٨ُيـاٟ ٣ ٓـيَبٟ ث٦ ا٣ فغب ىلٝبيـ

ك ؿٗ آٟ ٧ل ّي تزب٣مى كا ث٢ٖلؿ، ٣ ُب٧ـ ؿف٤ت ث٦ ٢ْٝلى ثبُـ، ٣ ؿ« ( اى ٝإ٢ٝبٟ!84122 -84149)

(، ٣ ٧ل ّي ثب مثبٟ آٟ كا ا١ْبك ٢ّـ 84150 -84167كا ا١ْبك ٢ّـ ؽ٤ؿ كا ام آ٤ٙؿٕى ًبٜٙ ؿاُت٦ اًت )

(، ٣ آٟ ّي ٦ّ ثب ُِٞيل ث٦ ا١ْبك ثل 84168 -84178پبؿاٍ آٟ ؿاؿ٥ ؽ٤ا٧ـ ُـ، ٣ ام ا٣ٙى ثلتل اًت )

يبىت٦ ٣ ٤١ك يَي٠ ؿك ؿَٙ تبثيـ٥  ؽينؿ تب ّالٛ ؽـا ث٢ٚـ ٣ ٕيتبك ًتٖٞلاٟ پٌت ٕلؿؿ، ا٣ كا كًتٖبكى كا

(84206- 84179.) 
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 ػ.1379ايشاُ ؛ قٌ، چاپ: اٗه،  -ظيذ، ٍشٖ٘س 1ششيف اىشضٚ، ٍحَذ تِ حغيِ، ّٖط اىثالغح / ذشظَٔ دشرٚ،  

15
ا طيٚ هللا ػيئ ٗ آىٔ ٗ عيٌ اعد، ٗ اص پياٍثش حذيس ّقو مشدٓ، ٗ دس سماب اٍاً ػيٚ ػيئ اىغالً ػثذ اىشحَاُ، پذسػ اص اطحاب سع٘ه خذ( 1)  

ٕعشٙ  83دس عاه « ديش ظَاظٌ» دس ظْگ ظَو حض٘س داشد، ػثذ اىشحَاُ تش ضذ ػثذ اىَيل ٍشٗاُ تا َٕذعرٚ اتِ أشؼس قياً مشد ٗ دس ٗاقؼٔ

 .مشرٔ شذ



(3374) 

 374عْٞت 

 ٝلاع٘ اٝل ث٦ ٝقل٣ه ٣ ٨١ى ام ٢ْٝل

)اؽالٍى، ارتٞبفى، ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )٣ ٧ٞب٢١ـ عْٞت ٕقُت٦، ًؾ٠ ؿيٖلى ام اٝبٛ 

 ٧بى ١ي٤ْ كا ؿك ؽ٤ؿ ؽٔٚت٢٢ّـ، آ١بٟ تٞبٝى  ١َ٘ ُـ( ٕل٧٣ى، ٢ْٝل كا ثب ؿًت ٣ مثبٟ ٣ ٍٚت ا١ْبك ٝى

______________________________ 
( فجـ اٙلعٞبٟ، پـكٍ ام آغبة ك٤ًٗ ؽـا ٓٚى اهلل فٚي٦ ٣ آ٦ٙ ٣ ًٜٚ اًت، ٣ ام پيبٝجل عـيج ١َ٘ 1)

ّلؿ٥، ٣ ؿك كّبة اٝبٛ فٚى فٚي٦ اٌٙالٛ ؿك ر٢ٔ رٞ٘ عض٤ك ؿاُت، فجـ اٙلعٞبٟ ثل ضـ فجـ اِٙٞٚ 

 ٧زلى ِّت٦ ُـ. 83ؿك ًبٗ « ؿيل رٞبرٜ»قج ٍيبٛ ّلؿ ٣ ؿك ٣اٍق٦ ٝل٣اٟ ثب ٧ٞـًتى اث٠ أُ

 ٨١721ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

(. ٕل٧٣ى ؿيٖل، ٢ْٝل كا ثب مثبٟ ٣ ٍٚت ا١ْبك ّلؿ٥، اٝب ؿًت ث٦ ّبكى 38342 -38331ا١ـ ) ٕلؿ آ٣كؿ٥

ّلؿ٥ اًت ٧بى ١ي٤ْ كا ٕلىت٦ ٣ ؿيٖلى كا تجب٥  ثل١ـ، پي ص٢ي٠ ٌّى ؿ٣ ؽٔٚت ام ؽٔٚت ١ٞى

(. ٣ ثقضى ٢ْٝل كا ت٨٢ب ثب ٍٚت ا١ْبك ّلؿ٥، ٣ ثب ؿًت ٣ مثبٟ ؽ٤يَ اٍـاٝى ١ـاك١ـ، 38332 -38388)

 -38311ا١ـ ) ا١ـ ٣ يِ ؽٔٚت كا ث٦ ؿًت آ٣كؿ٥ تل اًت تجب٥ ًبؽت٦ پي ؿ٣ ؽٔٚت كا ٦ّ ُليو

اى  م آ١بٟ، ٝلؿ٥ا١ـ ٦ّ ص٢ي٠ ٌّى ا (. ٣ ثقضى ؿيٖل ٢ْٝل كا ثب مثبٟ ٣ ٍ٘ ٣ ؿًت ك٧ب ًبؽت38388٦

 .16(38318 -38321ٝيبٟ م١ـٕبٟ اًت )

ثل ؿكيبى  17 اى ٣ تٞبٛ ّبك٧بى ١ي٤ْ، ٣ ر٨بؿ ؿك كا٥ ؽـا، ثلاثل اٝل ث٦ ٝقل٣ه ٣ ٨١ى ام ٢ْٝل، ص١٤بٟ ٍغل٥

(، ٣ ٧ٞب١ب اٝل ث٦ ٝقل٣ه ٣ ٨١ى ام ٢ْٝل، ٦١ ارٚى كا ١نؿيِ 84277 -٤ٝ84298اد ٣ پ٢٨ب٣ك اًت )
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چٔ مغاّٚ ٕغرْذ، اٍاً عخْشاّٚ سا قطغ مشد ٗ پاعخ اٗ سا ( صّذگاُ ٍشدٓ) ٍيد االحياء: شخاعد ٗ پشعيذشخظٚ دس ٍياُ عخْشاّٚ اٍاً ت( 1)  

 .داد
17

 .ّفصح يؼْٚ آب دٕاّٚ مٔ آُ سا تيشُٗ اّذاصد( 2)  



ّب٢٧ـ، ٣ ام ٦ٞ٧ اي٨٢ب ثلتل، ًؾ٠ عٌ ؿك پيَ ك٣ى عبّٞى ًتْٞبك  ك٣مى ٝى ٢٢ّـ، ٣ ٦١ ام َٝـاك ٝى

 (.84299 -84325اًت )

(3375) 

 375عْٞت 

  ٝلاع٘ ٌُْت ؿك ٝجبكم٥

١َ٘ ُـ، ٕيت ام اٝيل ٝإ٢ٝبٟ ٢ُيـٛ  18 )ًيبًى، ١ؾبٝى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ام اثى رغيي٦

ٝب١يـ، ر٨بؿ ثب  الٛ( ا٣ٙي٠ ٝلع٦ٚ ام ر٨بؿ ٦ّ ؿك آٟ ثبم ٝى( فٚي٨ٜ ا84326ٌٙ -٦ّ84335 ىل٤ٝؿ )

(، پي ٌّى ٦ّ ثب 84336 -84347ثبُـ ) ٧بيتبٟ ٝى ؿًتب١تبٟ، ًپي ر٨بؿ ثب مثبٟ، ٣ آ١ٖب٥ ر٨بؿ ثب ٍٚت

ٍٚت، ٝقل٣ىى كا ًتبيَ ٢ْ١ـ، ٣ ٢ْٝلى كا ا١ْبك ٢ْ١ـ، ٍٚجَ ٣اه٤ٕٟ ِٕت٦، ثبالى آٟ پبيي٠، ٣ پبيي٠ 

 (.84348 -84363ؽ٤ا٧ـ ٕلىت ) ٍٚت ا٣ ثبال ٍلاك

(3376) 

 376عْٞت 

  ًل ا١زبٛ عٌ ٣ ثبع٘

 -84375)افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: عٌ ٢ًٖي٠ اٝب ٤ٕاكاًت، ٣ ثبع٘، ًجِ اٝب ٢ِّـ٥ )

84364.) 

(3377) 

 377عْٞت 
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شد، اٍيش اىَؤٍْيِ ػيئ ّاً اٗ ٕٗة تِ ػثذ هللا ع٘ائٚ اعد مٔ صٍاُ سع٘ه خذا طيٚ هللا ػيئ ٗ آىٔ ٗ عيٌ دس حاىٚ مٔ م٘دك ت٘د دسك م( 3)  

 .ٕعشٙ دسگزشد 72ّاٍيذ مٔ دس عاه  اىغالً اٗ سا تش تيد اىَاه م٘فٔ گَاسد ٗ اٗ سا ٕٗة اىخيش ٍٚ

 «264ص  9قاٍ٘ط اىشظاه ض » 



  ضل٣كت تلًيـٟ ام فقاة ا٨ٙى

اٝت ام فقاة ا٨ٙى اي٠ٞ ٝجبُيـ ميلا ٦ّ ؽـاى  )افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ثل ث٨تلي٠ اىلاؿ اي٠

 ثنكٓ ىل٤ٝؿ.

( ٣ ثل ثـتلي٠ اىلاؿ اي٠ اٝت ام كعٞت ؽـا 84376 -84395« )ام ّييل ؽـا اي٠ٞ ١يٌت٢ـ رن ميب١ْبكاٟ»

 ٤١ٝيـ ٝجبُيـ ميلا ٦ّ ؽـاى ثنكٓ ىل٤ٝؿ.

 «٧ٞب١ب ام كعٞت ؽـا ٤١ٝيـ ١جب٢ُـ رن ّبىلاٟ»

(84415- 84396( )3378) 

 378عْٞت 

  آحبك ٤ُٛ ثؾ٘ ٣كمى

٧ب، ٣ ٨ٝبكى اًت ٦ّ ا١ٌبٟ  )اؽالٍى، اٍتٔبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ثؾ٘ ٣كميـٟ ّب٤١ٟ تٞبٛ فيت

 (.84416 -84430ِّب١ـ ) كا ث٦ ٤ًى ٧ل ثـى ٝى

(3379) 

 379عْٞت 

  اٌٍبٛ ك٣مى ٣ پل٧ين ام علّ مؿٟ

 )اٍتٔبؿى، افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ:

ر٤يـ، ٦ّ إل ث٦  ١ـ آؿٛ! ك٣مى ؿ٣ ٦١٤ٕ اًت، ك٣ميى ٦ّ ت٤ آٟ كا ر٤يى، ٣ ك٣ميى ٦ّ ت٤ كا ٝىاى ىلم

 (.84431 -84447ًلامَ ١ل٣ى ث٦ ٤ًى ت٤ آيـ )

پي ا١ـ٥٣ ًبٗ ؽ٤ؿ كا ثل ا١ـ٥٣ اٝل٣مت ٦٢ٝ، ٦ّ ثل عله ّلؿٟ ا١ـ٥٣ ٧ل ك٣م ام فٞل ت٤ كا ّبىى اًت. 

 ١ب ؽـاى ثنكٓ ؿك ٧ل ك٣م ٨ًٜ ت٤ كا ؽ٤ا٧ـ ؿاؿ،إل ًبٗ آي٢ـ٥ ؿك ُٞبك فٞل ت٤ ثبُـ ٧ٞب



______________________________ 
( ُؾٔى ؿك ٝيبٟ ًؾ٢لا١ى اٝبٛ ثلؽبًت ٣ پلًيـ: ٝيت االعيبء )م١ـٕبٟ ٝلؿ٥( ص٦ ٌّب١ى ٧ٌت٢ـ، 1)

 اٝبٛ ًؾ٢لا١ى كا ٍغـ ّلؿ ٣ پبًؼ ا٣ كا ؿاؿ.

 ( ١يخ٪ يق٢ى آة ؿ٧ب١ى ٦ّ آٟ كا ثيل٣ٟ ا١ـامؿ.2)

١بٛ ا٣ ٧٣ت ث٠ فجـ اهلل ٤ًائى اًت ٦ّ مٝبٟ ك٤ًٗ ؽـا ٓٚى اهلل فٚي٦ ٣ آ٦ٙ ٣ ًٜٚ ؿك عبٙى ٦ّ ( 3)

٤ّؿُ ث٤ؿ ؿكُ ّلؿ، اٝيل اٙٞإ٢ٝي٠ فٚي٦ اٌٙالٛ ا٣ كا ثل ثيت اٙٞبٗ ٤ّى٦ ٕٞبكؿ ٣ ا٣ كا ٧٣ت اٙؾيل 

 ٧زلى ؿكٕقُت. ١72بٝيـ ٦ّ ؿك ًبٗ  ٝى

 «264ّ  9ٍب٤ٝى اٙلربٗ د »

 ٦ٞ723 ؿُتى، ّ: ٨١ذ اٙجالم٪ / تلر

اى ؿك  ( ٦ّ ٧لٕن ر٤ي٢ـ38883٥ -٣38834 إل ام ُٞبك فٞلت ١جبُـ ت٤ كا ثب ا١ـ٥٣ آ١ض٦ ّبك اًت؟ )

اى ثل ت٤ صيل٥ ١ٖلؿؿ، ٣ آ١ض٦ ثلاى ت٤ َٝـك  ٕلىت٠ ٨ًٜ ك٣مى ت٤ ثل ت٤ پيِى ١ٖيلؿ، ٣ صيل٥ ١٤ُـ٥

 (.38844 -38843ّٜ ٣ ّبًت ث٦ ت٤ ؽ٤ا٧ـ كًيـ ) ِٕت٦ ثى

آٝـ٥، اٝب ص٤ٟ ؿك اي٢زب ٧ٞبٟ ٝيب٧يٜ آُْبكتل ٣  267)اي٠ ًؾ٠ اٝبٛ فٚي٦ اٌٙالٛ ؿك عْٞت ٤ٕيٜ:  ٝى

 -84534« )تل ثيبٟ ٕلؿيـ آٟ كا ثل أًبى ك٣ُى ٦ّ ؿك آمبم ّتبة تقّل ؿاؿيٜ آ٣كؿيٜ ك٠ُ٣

84509.) 

(3380) 

 380عْٞت 

  ضل٣كت يبؿ ٝلٓ



١ى ٦ّ ؿك آمبم ك٣م ث٤ؿ١ـ ٣ ث٦ ُبٖٝب٥ ١لًيـ١ـ )اؽالٍى، ٝق٤٢ى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ص٦ ثٌيبك ٌّب

ثلؿ١ـ ٣ ؿك پبيبٟ ُت فناؿاكاٟ  (، ٣ ص٦ ثٌيبك ٌّب١ى ٦ّ ؿك آمبم ُت ثل ا٣ عٌـ ٝى84535 -84542)

 (.84543 -84551ث٦ ٤ًِٕبٟ ١ٌِت٢ـ )

(3381) 

 381عْٞت 

  ضل٣كت كام ؿاكى ٣ ٢ّتلٗ مثبٟ

ؿك ث٢ـ ت٤ًت، تب آٟ كا ١ٖيت٦ ثبُى، ٣ ص٤ٟ ٕيتى، ت٤  )اؽالٍى، تلثيتى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ًؾ٠

ؿاكى، ميلا ص٦  (، پي مثب١ت كا ٨ٖ١ـاك ص٢ب٦ْ١ عال ٣ ١َل٥ ؽ٤ؿ كا ٦ٖ١ ٝى84552 -84567ؿك ث٢ـ آ١ى )

 (.84568 -84578ثٌب ًؾ٢ى ٦ّ ١قٞتى كا علؿ يب ١قٞتى كا رٚت ّلؿ )

(3382) 

 382عْٞت 

  اكمٍ ٤ًْت

ؿا١ى ١ين ٤ٖٝ،  ؿا١ى ٤ٖٝ، ث٦ْٚ ٦ٞ٧ آ١ض٦ كا ٦ّ ٝى ا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: آ١ض٦ ١ٞى)اؽالٍى، تلثيتى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـ

ميلا ؽـا١٣ـ ثنكٓ ثل افضبء ثـ١ت صين٧بيى كا ٣ارت ّلؿ٥ ٦ّ ام آ٨١ب ؿك ك٣م ٍيبٝت ثل ت٤ عزت آ٣كؿ 

(84607- 84582.) 

(3383) 

 383عْٞت 

  تالٍ ؿك اعبفت ٣ ث٢ـٕى



٤ؿ: ثتلى ٦ّ ؽـا١٣ـ ت٤ كا ث٦ ٢٧ٖبٛ ٢ٕب٧بٟ ث٢ٖلؿ، ٣ ؿك عبفت )اؽالٍى، تلثيتى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىلٝ

(، ٧ل ٕب٥ ١يل٢ٝ٣ـ ُـى ت٤ا١ت كا ؿك عبفت 84608 -84623ؽ٤يَ ١يبثـ، آٟ ٕب٥ ام ميب١ْبكى )

 (.84624 -84637پل٣كؿٕبك ث٦ ّبك ٕيل، ٣ ٧ل ٕب٥ ١بت٤اٟ ِٕتى، ١بت٤ا١ى كا ؿك ١بىلٝب١ى ؽـا ٍلاك ؿ٥ )

(3384) 

 384عْٞت 

  ص٦١٤ٖ ميٌت٠كا٥ 

)اؽالٍى، تلثيتى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ث٦ ؿ١يب آكاَٝ يبىت٠ ؿك عبٙى ٦ّ ١بپبيـاكى آٟ ِٝب٧ـ٥ 

(، ٣ ٤ّتب٧ى ؿك افٞبٗ ١ي٤ْ ثب ٣ر٤ؿ يَي٠ ث٦ پبؿاٍ آٟ، 84638 -84648ٕلؿؿ، ام ١بؿا١ى اًت ) ٝى

 -٣84667 ١بت٤ا١ى اًت )ميب١ْبكى اًت، ٣ ٍج٘ ام آم٤ٝؿٟ اُؾبّ، اعٞي٢بٟ پيـا ّلؿٟ ام فزن 

84649.) 

(3385) 

 385عْٞت 

  ؿ١يب ٢ُبًى

)فٚٞى، ٝق٤٢ى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ام ؽ٤اكى ؿ١يب ١نؿ ؽـا ٧ٞبٟ ثي ٦ّ رن ؿك ؿ١يب، ١بىلٝب١ى ؽـا 

 (.84668 -٢٢ْ١84687ـ، ٣ رن ثب ك٧ب ّلؿٟ ؿ١يب ث٦ پبؿاٍ ا٨ٙى ١ت٤اٟ كًيـ )

(3386) 

 386عْٞت 

  ضل٣كت اًتَبٝت



)فٚٞى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ر٤ي٢ـ٥ صينى يب ث٦ آٟ يب ث٦ ثلؽى ام آٟ، ؽ٤ا٧ـ كًيـ 

(84696- 84688.) 

(3387) 

 387عْٞت 

 ٧ب ٧ب ٣ ثـى ٢ُبؽت ؽ٤ثى

)اؽالٍى، افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؽيلى ٦ّ ؿك پى آٟ آتَ ثبُـ، ؽيل ١ؾ٤ا٧ـ ث٤ؿ، ٣ ُلى 

ث٨ِت ١بصين اًت، ٣ ٧ل  (، ٣ ٧ل ١قٞتى ثى84697 -84710ت ُل ١ؾ٤ا٧ـ ث٤ؿ )٦ّ ؿك پى آٟ ث٨ِت اً

 (.84711 -84723ر٢٨ٜ، فبىيت اًت ) ثاليى ثى

(3388) 

 388عْٞت 

  ىَل مؿايى ٣ ًالٝت

تل ام  )اٍتٔبؿى، ث٨ـاُتى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: إٓب٥ ثبُيـ ٦ّ ىَل ٤١فى ثال اًت. ٣ ًؾت

(، إٓب٥ ثبُيـ ٦ّ 84724 -84745تل ام ثيٞبكى ت٠، ثيٞبكى ٍٚت اًت )ت٢ٖـًتى ثيٞبكى ت٠ ٣ ًؾت 

 (.84746 -٧84753ٞب١ب فبٝ٘ ت٢ـكًتى ت٠، ت٤َاى ؿٗ اًت )

 ٨١725ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

(1134) 

 389عْٞت 

  ضل٣كت فٞ٘ ٕلايى



ب١ـ، ثنكٕى )اؽالٍى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: آٟ ّي ٦ّ ّلؿاكٍ ا٣ كا ث٦ ربيى ١لً

 ؽب١ـا١َ، ا٣ كا ث٦ پيَ ١ؾ٤ا٧ـ كا١ـ.

( آٟ ّي ٦ّ اكمٍ ؽ٤يَ كا ؿًت ثـ٧ـ، ثنكٕى 84754 -84768[ ) ]ؿك ١َ٘ ؿيٖلى آٝـ٥ ٦ّ

 (.84769 -84776ؽب١ـا١َ ا٣ كا ٤ًؿى ١ؾ٤ا٧ـ كًب١ـ )

(3390) 

 390عْٞت 

  ثل١ب٦ٝ كينى ٓغيظ ؿك م١ـٕى

ا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٝإ٠ٝ ثبيـ ُجب٦١ ك٣م ؽ٤ؿ كا ث٦ ٦ً ٌٍٜ )اؽالٍى، ارتٞبفى، اؽالً ؽب٤١اؿ٥( ٣ ؿك٣ؿ ؽـ

تٌَيٜ ٢ّـ، مٝب١ى ثلاى ١يبيَ ٣ فجبؿت پل٣كؿٕبك، ٣ مٝب١ى ثلاى تأٝي٠ ٧ني٦٢ م١ـٕى، ٣ مٝب١ى ثلاى 

(. ؽلؿ٢ٝـ كا ١ِبيـ رن آٟ 84777 -٧84802بيى ٦ّ عالٗ ٣ ٝبي٦ ميجبيى اًت ) ٣اؿاُت٠ ١يي ث٦ ٙقت

: ٌّت عالٗ ثلاى تأٝي٠ م١ـٕى، يب ٕبٛ ٨١بؿٟ ؿك كا٥ آؽلت، يب ث٦ ؿًت ٦ّ ؿك پى ٦ً صين علّت ٢ّـ

 (.84803 -٧84822بى عالٗ ) آ٣كؿٟ ٙقت

(3391) 

 391عْٞت 

  ضل٣كت تلُ علاٛ ٣ ميٚت مؿٕى

٧بى آٟ كا ث٦ ت٤  )اؽالٍى، افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ام علاٛ ؿ١يب صِٜ پ٤ٍ، تب ؽـا مُتى

 (.84832 -84837اى ام ت٤ ميٚت ٤ِ١ؿ ) (، ٣ مبى٘ ٝجبٍ ٦ّ ٙغؾ84823٦ -١84831ٞبيب١ـ )

(3392) 

 392عْٞت 



 ٧ب )ًؾ٠ ٕيت٠( كا٥ ٢ُبؽت ا١ٌبٟ

)فٚٞى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ًؾ٠ ث٤ٖييـ تب ٢ُبؽت٦ ٤ُيـ، ميلا ٦ّ ا١ٌبٟ ؿك ميل مثبٟ 

 (.84838 -84847ؽ٤ؿ پ٨٢بٟ اًت )

(3393) 

 393عْٞت 

 ٤كؿ ثب ؿ١يبك٣ٍ ثلؽ

كًـ، ثلؿاك، ٣ ام آ١ض٦ پِت  )اؽالٍى، افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ام ؿ١يب آٟ َٝـاك ٦ّ ث٦ ت٤ ٝى

(. )٣ ام ؽـا١٣ـ 84848 -٢ّ84867ـ، ك٣ى ٕلؿاٟ، ٣ إل ١ت٤ا١ى، ؿك رٌتز٤ى ؿ١يب ١ي٤ْ تالٍ ٠ّ )

 ا١ـام٥ آٟ ؿك ١ٖقك(.

(3394) 

 394عْٞت 

  اكمٍ ًؾ٠

 -٣84875 ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ثٌب ًؾ٠ ٦ّ ام ع٦ٚٞ ٌٝٚغب٦١ ّبكٕلتل اًت ) )فٚٞى، ًيبًى(

84868.) 

(3395) 

 395عْٞت 

  اكمٍ ٢ٍبفت

 (.84876 -84882)اٍتٔبؿى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٧ل َٝـاك ٦ّ ٢ٍبفت ٢ّى ّبىى اًت )



(3396) 

 396عْٞت 

  كا٥ ؽ٤ة ميٌت٠

( ٣ ث٦ 84883 -84889ـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٝلٓ ث٨تل ام ت٠ ث٦ فٙت ؿاؿٟ ))اؽالٍى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽ

(. إل ث٦ ا١ٌبٟ ١ٌِت٦ ؿك 84890 -84894ا١ـُ ًبؽت٠ ث٨تل ام ؿًت ١يبم ث٦ ٤ًى ٝلؿٛ ؿاُت٠ اًت )

(، ك٣مٕبك ؿ٣ ك٣م اًت، 84895 -84902ربى ؽ٤يَ صينى ١ـ٢٧ـ. ثب علّت ٣ تالٍ ١ين ١ؾ٤ا٢٧ـ ؿاؿ )

ك٣مى ث٦ ميبٟ ت٤ اًت، پي آ١ٖب٥ ٦ّ ث٦ ٤ًؿ ت٤ اًت ث٦ ؽ٤ُٖقكا١ى ٣ ًلِّى  ك٣مى ث٦ ٤ًؿ ت٤، ٣

 (،84903 -84920ك٣ى ١يب٣ك، ٣ آ١ٖب٥ ٦ّ ث٦ ميبٟ ت٤ اًت ُْيجب ثبٍ )

(3397) 

 397عْٞت 

  فغل ؽ٤ة

)تزٞ٘ ٣ ميجبيى، ث٨ـاُتى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ص٦ ؽ٤ة اًت فغل ِِٝ، تغٞ٘ آٟ ًجِ ٣ 

 (.84921 -84930ؽ٤ٍ ٣ فغل إٓي٠ اًت )آًبٟ، ٣ ث٤ى آٟ 

(3398) 

 398عْٞت 

  تلُ مل٣ك ٣ يبؿ ٝلٓ

)اؽالٍى، افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ىؾل ىل٣ُى كا ٢ّبك ثٖقاك، تْجل ٣ ؽ٤ؿ ثنكٓ ثي٢ى كا ك٧ب 

 (.84931 -٠ّ84941، ث٦ يبؿ ٝلٓ ثبٍ )

(3399) 



 399عْٞت 

 ع٤ًَ ٝتَبث٘ پـك ٣ ىلم١ـ

، تلثيتى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٧ٞب١ب ىلم١ـ كا ث٦ پـك، ٣ پـك كا ث٦ ىلم١ـ عَى اًت )اؽالٍى، ع٤ٍَى

(. عٌ پـك ثل ىلم١ـ اي٠ اًت ٦ّ ىلم١ـ ؿك ٦ٞ٧ صين رن ١بىلٝب١ى ؽـا، ام پـك اعبفت 84942 -84955)

 (، ٣ عٌ ىلم١ـ ثل پـك آٟ ٦ّ ١بٛ ١ي84956٤ْ -٢ّ84969ـ )

 ٨١727ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

 .19(38424 -38431ثل ىلم١ـ ٨١ـ، ؽ٤ة تلثيتَ ٢ّـ، ٣ ا٣ كا ٍلآٟ ثيب٤ٝمؿ )

(3400) 

 400عْٞت 

  ٧ب ٣ ؽلاىبت ٢ُبؽت ٣اٍقيت

)فٚٞى، افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: صِٜ مؽٜ عَيَت ؿاكؿ، اًتيبؿ٥ ام ١يل٧٣بى ٝل٤ٝم عجيقت 

(، ٣ ك٣يـاؿ ثـ كا ثـ 84984 -84997اًت )، ٣ ىبٗ ١يِ كاًت 20عَيَت ؿاكؿ، ًغل ٣ ربؿ٣ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ

(، ث٤ى ؽ٤ٍ ؿكٝبٟ ٣ ١ِبط آ٣ك، فٌ٘ ؿكٝبٟ ٢٢ّـ٥ ٣ 84998 -٤ُٖ85005ٟ ؿا١ٌت٠، ؿكًت ١يٌت )

 (.85006 -١85019ِبط آ٣ك، ٤ًاكى ث٨ج٤ؿى آ٣ك، ٣ ١ٖب٥ ث٦ ًجن٥ ماك ؿكٝبٟ ٢٢ّـ٥ ٣ ١ِبط آ٣ك اًت )

(3401) 

 401عْٞت 

  ضل٣كت ٧ٞب٢٧ٖى ثب ٝلؿٛ
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ى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٧ٞب٢٧ٖى ؿك اؽالً ٣ ك٤ًٛ ٝلؿٛ، اي٠ٞ ٝب١ـٟ ام ؿ٢ُٞى ٣ )اؽالٍ

 (.85020 -٧85029بى آ١بٟ اًت ) ّي٦٢

(3402) 

 402عْٞت 

  ضل٣كت ٤ٍٝقيت ٢ُبًى

)اؽالٍى، تلثيتى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ُؾٔى ؿك عض٤ك اٝبٛ ًؾ٢ى ثنكٕتل ام ُأٟ ؽ٤ؿ ٕيت، 

 (!85030 -85049ل ؿك ١يب٣كؿ٥ پل٣ام ّلؿى، ٣ ؿك ؽلؿًبٙى آ٣ام ثنكٕبٟ ًل ؿاؿى )ىل٤ٝؿ( پ

ك٣يـ ٣ ١لٛ ٣ ٙغيو اًت ٣ ًَت، ُتل ؽلؿًبٗ اًت  )ُْيل، ١ؾٌتي٠ پل٧بيى اًت ٦ّ ثل ثبٗ پل١ـ٥ ٝى

 ميلا ُتل ثب١ٔ ؿك ١يب٣كؿ تب ثبٙل ٤ُؿ.(

(85077- 85050( )3403) 

 403عْٞت 

  پل٧ين ام ّبك٧بى ١٤ٕب٤ٕٟ

)فٚٞى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٌّى ٦ّ ث٦ ّبك٧بى ١٤ٕب٤ٕٟ پلؿامؿ، ؽ٤اك ُـ٥، پيل٣م 

 (!85078 -85086ٕلؿؿ ) ١ٞى

(3404) 

 404عْٞت 

  تيٌيل ال ع٤ٗ ٣ ال ٩٤ٍ اال ثبهلل

پبًؼ ؿاؿ:( )فٚٞى، تيٌيلى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ام اٝبٛ ٝق٢ى ال ع٤ٗ ٣ ال ٩٤ٍ اال ثبهلل، كا پلًيـ١ـ. 

٤ُيٜ رن آ١ض٦ ا٣ ث٦ ٝب  ( ٝب ثلاثل ؽـا ٝبِٙ صينى ١يٌتيٜ، ٣ ٝبِٙ صينى ١ٞى85087 -85102)



ثؾِيـ٥ اًت، پي ص٤ٟ ؽـا صينى ث٦ ٝب ثجؾِـ ٦ّ ؽ٤ؿ ًنا٣اكتل اًت، ٣ؽبييى ١ين ثل ف٨ـ٥ ٝب 

 (.85103 -85129ٕقاُت٦، ٣ ص٤ٟ آٟ كا ام ٝب ٕلىت تْٚيو ؽ٤ؿ كا ام ٝب ثل ؿاُت٦ اًت )

(3405) 

 405عْٞت 

  رب٧الٟ ٝتؾب٧ل ث٦ ؿي٠

ّلؿ ٣  ثغج ٝى 21 )افتَبؿى، ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ص٤ٟ فٞبك پٌل يبًل ثب ٝنيل٩ ث٠ ُقج٦

ؿاؿ، اٝبٛ ث٦ ا٣ ىل٤ٝؿ( اى فٞبك! ٝنيل٥ كا ك٧ب ٠ّ، ميلا ا٣ ام ؿي٠ ث٦ َٝـاكى ٦ّ ا٣ كا ث٦ ؿ١يب  پبًؼ ا٣ كا ٝى

٧بى ؽ٤ؿ  ١نؿيِ ٢ّـ، ثلٕلىت٦، ٣ ث٦ فٞـ عَبئٌ كا ثل ؽ٤ؿ پ٤ُيـ٥ ؿاُت، تب ُج٨بت كا ث٨ب٦١ ٙننٍ

 (.85130 -85166ٍلاك ؿ٧ـ )

(3406) 

 406عْٞت 

  ٨يـًتبٟ ٣ ت٤ا١ٖلاٟاؽالً ت

)اؽالٍى، ارتٞبفى، اٍتٔبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ص٦ ١ي٤ْ اًت ىل٣ت٢ى ت٤ا١ٖلاٟ ثلاثل ٌٝت٢ٞـاٟ، 

ثلاى ث٦ ؿًت آ٣كؿٟ پبؿاٍ ا٨ٙى، ٣ ١ي٤ْتل ام آٟ ؽ٤يِت٢ـاكى ٌٝت٢ٞـاٟ ثلاثل ت٤ا١ٖلاٟ ثلاى ت٤ّ٘ ث٦ 

 (.85167 -85188ؽـا١٣ـ اًت )

(3407) 

 407عْٞت 

  فَ٘ اكمٍ
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 .خاطٚ تا إو تيد ػييٌٖ اىغالً داشد



)فٚٞى، ٝق٤٢ى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؽـا فَ٘ كا ث٦ ا١ٌب١ى ١ـاؿ رن آٟ ٦ّ ك٣مى ا٣ كا ثب ِّٞ فَ٘ 

 (.85189 -١85201زبت ثؾِيـ )

(3408) 

 408عْٞت 

  ًل ا١زبٛ عٌ ًتينى

 (.85202 -85208)افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٧ل ّي ثب عٌ ؿك اىتبؿ ١بث٤ؿ ُـ )

(3409) 

 409 عْٞت

  ٧ٞب٢٧ٖى ٍٚت ٣ صِٜ

( )آ١ض٦ صِٜ ث٢ٖلؿ ؿك ٍٚت 85209 -85214)فٚٞى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٍٚت، ّتبة صِٜ اًت )

 ١22ِي٢ـ(

(3410) 

 410عْٞت 

  اكمٍ پل٧ينٕبكى

 -٧85220بى اؽالٍى اًت ) )اؽالٍى، ٝق٤٢ى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ت٤َا ؿك كأى ٦ٞ٧ اكمٍ

85215.) 
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______________________________ 
)پـك ًبالكى( ث٦ْٚ ؿك ك٣اثظ پـك ٣ ىلم١ـ ع٤ًَ ٝتَبث٘  PATERNALISM ( ١َـ تيْل: پبتل١بٙي1ٌٜ)

 ٝغلط اًت.

 )ًغل ٢ُبًى( LOGY -MAGIC ( اُبك٥ ث٦ فٜٚ: ٝبريِ ٤ٙهى2)

فبّ ٣ ( ٝنيل٩ ث٠ ُقج٦ يْى ام ص٨بك ١يلى اًت ٦ّ ث٦ ْٝل ٣ عي٦ٚ ٣ ميلّى ص١٤بٟ ٝقب٣ي٦ ٣ فٞل٣ 3)

 ميبؿ ث٠ اثي٦، ٝقل٣ه ث٤ؿ ٣ ؿ٢ُٞى ؽبٓى ثب ا٧٘ ثيت فٚي٨ٜ اٌٙالٛ ؿاُت.

 :7( ثبثب عب٧ل كثبفيبت ّ 4)

 م ؿًت ؿيـ٥ ٣ ؿٗ ٧ل ؿ٣ ىليبؿ

 

 .٦ّ ٧ل ص٦ ؿيـ٥ ثي٢ـ ؿٗ ٢ّـ يبؿ

 

 ٨١729ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

(1811) 

 411عْٞت 

 اعتلاٛ ث٦ اًتبؿ

ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ثب آٟ ّي ٦ّ ت٤ كا ًؾ٠ آ٤ٝؽت٠ ث٦ ؿكُتى ًؾ٠  )اؽالً ارتٞبفى، تلثيتى( ٣

 (.85221 -٤ٖٝ85236، ٣ ثب ٌّى ٦ّ كا٥ ١ي٤ْ ًؾ٠ ٕيت٠، ث٦ ت٤ آ٤ٝؽت اله ثالمت ٝنٟ )

(3412) 

 412عْٞت 

  كا٥ ؽ٤ؿ ًبمى



لاٟ )اؽالٍى، تلثيتى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؿك تلثيت ؽ٤يَ ت٤ كا ثي ٦ّ ام آ١ض٦ ثل ؿيٖ

 (.85237 -85247پ٢ٌـى ؿ٣كى ٢ّى ) ١ٞى

(3413) 

 413عْٞت 

 ٧ب كا٥ تغٞ٘ ٝٔيجت

٧ب يب ص٤ٟ آماؿٕبٟ ثبيـ ُْيجب ث٤ؿ، ٣ يب ص٤ٟ  )اؽالٍى، تلثيتى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؿك ٝٔيجت

 (.85248 -85259اث٨ٚبٟ ؽ٤ؿ كا ث٦ ىلا٤ُٝى مؿ )

(3414) 

 414عْٞت 

 ٧ب كا٥ تغٞ٘ ٝٔيجت

ثيتى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ؿك ك٣ايت ؿيٖلى آٝـ ٦ّ اُقج ث٠ ٍيي كا ؿك ٝلٓ )اؽالٍى، تل

ىلم١ـٍ اي٦١٤ٖ٢ تٌٚيت ؿاؿ:( يب ص٤ٟ ٝلؿاٟ ثنك٤ٕاك ُْيجب، ٣ يب ص٤ٟ ص٨بكپبيبٟ ثى تيب٣ت ثبٍ 

(85282- 85260.) 

(3415) 

 415عْٞت 

  ؿ١يب ٢ُبًى

( )ؿ١يب( ىليت 85283 -85288و ؿ١يبى علاٛ( ))افتَبؿى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ؿك ٣ٓ

ٕقكؿ. ام اي٠ ك٣ ؽـا ؿ١يب كا پبؿاٍ ؿ٣ًتبٟ ؽ٤ؿ ١پ٢ٌـيـ، ٣ آٟ كا  كًب١ـ ٣ ت٢ـ ٝى ؿ٧ـ، ميبٟ ٝى ٝى



(، ٣ ٧ٞب١ب ٝلؿٛ ؿ١يب ص٤ٟ ّبك٣ا١ى ثب٢ُـ ٦ّ ٤٢٧م 85289 -85304ربيٖب٥ ّييل ؿ٢ُٞبٟ ؽ٤ؿ ٍلاك ١ـاؿ )

 (!.85305 -85317ثب١ٔ ٤ّس ًل ؿ٧ـ تب ثبك ث٢ـ١ـ ٣ ثلا٢١ـ )ثبك ا١ـام ١ْلؿ٥ ّبك٣اٟ ًبالك 

(3416) 

 416عْٞت 

 ك٣ٍ ثلؽ٤كؿ ثب ؿ١يب

)اؽالٍى، اٍتٔبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ث٦ ىلم١ـٍ اٝبٛ ٝزتجى فٚي٦ اٌٙالٛ ؽغبة ّلؿ:( صينى ام 

ى ام ؿ٣ ت٠ ؽ٤ا٧ـ ُـ ٝب١ـ ١ٔيت يْ ؿ١يبى علاٛ ثلاى پي ام ٝلٕت ثبٍى ٖٝقاك، ميلا آ١ض٦ ام ت٤ ٝى

٤ُؿ ث٦  (، يب ُؾٔى اًت ٦ّ آٟ كا ؿك عبفت ؽـا ث٦ ّبك ٕيلؿ، پي ًقبؿت٢ٞـ ٝى85318 -85332)

صينى ٦ّ ت٤ كا ث٦ ٧الّت اى٢ْـ٥ اًت. ٣ يب ُؾٔى ٦ّ آٟ كا ؿك ١بىلٝب١ى ؽـا ث٦ ّبك ٕيلؿ، پي ٧الُ 

اى، ٦ّ ٧يش يِ ام اي٠ ؿ٣ ١يل  ّلؿ٤ُ٥ؿ ث٦ آ١ض٦ ٦ّ ت٤ رٞـ آ٣كى ّلؿى، پي ت٤ ؿك ٢ٕب٥ ا٣ كا يبكى  ٝى

(. )اي٠ عْٞت ث٦ ٦١٤ٕ ؿيٖلى ١ين ١َ٘ ُـ٥( 85333 -85367ًنا٣اك آٟ ١يٌت٢ـ تب ثل ؽ٤ؿ َٝـٛ ؿاكى )

( پي ام ًتبيَ پل٣كؿٕبك! آ١ض٦ ام ؿ١يب ٧ٜ ا٤٢ّٟ ؿك ؿًت ت٤ اًت، پيَ ام ت٤ ؿك 85368 -85378)

(، ٣ ٧ٞب١ب ت٤ ثلاى 85379 -٤85397ا٧ـ كًيـ )ؿًت ؿيٖلاٟ ث٤ؿ، ٣ پي ام ت٤ ١ين ث٦ ؿًت ؿيٖلاٟ ؽ

ؿ٣ ١يل ٝبٗ ؽ٤ا٧ى ا١ـ٣ؽت، يب ُؾٔى ٦ّ ا٤ٝاٗ رٞـ ُـ٥ ت٤ كا ؿك عبفت ؽـا ث٦ ّبك ٕيلؿ، پي ث٦ آ١ض٦ 

٤ُؿ، يب ٌّى اًت ٦ّ آٟ كا ؿك ٢ٕب٥ ث٦ ّبك ا١ـامؿ، پي ثب ا٤ٝاٗ  ٦ّ ت٤ كا ث٦ ٧الّت اى٢ْـ ًقبؿت٢ٞـ ٝى

٦ّ ٧يش يِ ام اي٠ ؿ٣ ١يل ًنا٣اك ١يٌت٢ـ تب ثل ؽ٤ؿ َٝـِٝبٟ ثـاكى، ٣ رٞـ ُـ٥ ت٤ ٧الُ ؽ٤ا٧ـ ُـ، 

(، پي ثلاى ٕقُتٖبٟ كعٞت ا٨ٙى، ٣ ثلاى ثبمٝب١ـٕبٟ 85398 -85439ثبك آ١بٟ كا ثل ؿ٣ٍ ِّى )

 (.85440 -85449ك٣مى ؽـا كا اٝيـ٣اك ثبٍ )

(3417) 

 417عْٞت 

 ُلائظ ت٤ث٦ ٣ اًتنيبك



ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ُؾٔى ؿك عض٤ك اٝبٛ فٚي٦ اٌٙالٛ ثـ٣ٟ ت٤ر٦ المٛ ٕيت: )افتَبؿى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا 

( 85450 -85463ؿا١ى ٝق٢بى اًتنيبك صيٌت؟ ) اًتنيل اهلل، اٝبٛ ىل٤ٝؿ( ٝبؿكت ثل ت٤ ثٖليـ، ٝى

تٔٞيٜ ث٦  -پِيٞب١ى ام آ١ض٦ ٕقُت، ؿ٣ٛ -اًتنيبك ؿكر٦ ٣اال َٝبٝبٟ اًت، ٣ ؿاكاى َُ ٝق٢ب اًت، ا٣ٗ

  پلؿاؽت٠ ع٤ًَ ٝلؿٛ -(، 85464ٛ٤ً -85486فـٛ ثبمِٕت )

 ٨١731ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

٧بى ضبيـ ًبؽت٦ كا ث٦  تٞبٛ ٣ارت -ص٢ب٦ْ١ ؽـا كا پبُ ؿيـاك ٢ّى ٦ّ صينى ثل ف٨ـ٥ ت٤ ١جبُـ، ص٨بكٛ

٤ُٕتى ٦ّ ام علاٛ ثل ا١ـاٝت ك٣ييـ٥، ثب ا١ـ٥٣ ىلا٣اٟ آة ٢ّى،  -(، پ٢ز38832ٜ -38811رب آ٣كى )

ك١ذ عبفت كا ث٦ ت٠ ثضِب١ى ص٢ب٦ْ١  -٦ْ١ پ٤ًت ث٦ اًتؾ٤اٟ صٌجيـ٥ ٤ُٕت تبم٥ ثل٣يـ، ُِٜص٢ب

 (!38813 -38883ُيلي٢ى ٢ٕب٥ كا ث٦ ا٣ صِب١ـ٥ ث٤ؿى، پي آ١ٖب٥ ث٤ٖيى، اًتنيل اهلل )

(3418) 

 418عْٞت 

  ك٥ آ٣كؿ عٜٚ

 (.85549 -85553اًت ))اؽالٍى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: عٜٚ ٣ ثلؿثبكى، ؽ٤يِب١٣ـى 

(3419) 

 419عْٞت 

  ِْٝالت ا١ٌبٟ

٧بيَ پ٤ُيـ٥،  )فٚٞى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ثيضبك٥ ىلم١ـ آؿٛ! ارَٚ پ٨٢بٟ، ثيٞبكى

اى ٤ٕٚ ٕيلٍ ُـ٥ ا٣ كا ام پبى ؿك آ٣كؿ، ٣  ؿ٧ـ، رلف٦ اى ا٣ كا آماك ٝى افٞبَٙ ٦ٞ٧ ٤١ُت٦ ُـ٥، پ٦ِ

 (!.85554 -85573بمؿ )فلً ّلؿ١ى ا٣ كا ثـ ث٤ ً



(3420) 

 420عْٞت 

  كا٥ ؿكٝبٟ ٤٨ُت، ٣ في٤ ا٧ب١ت ٢٢ّـ٥

)اؽالٍى، ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )آغبة اٝبٛ پيلا١٤َٝ ١ٌِت٦ ث٤ؿ١ـ ٦ّ م١ى ميجب ام آ١زب 

(. اٝبٛ ىل٤ٝؿ:( ٧ٞب١ب ؿيـٕبٟ اي٠ ٝلؿاٟ ث٦ 85574 -85588ٕقُت، عبضلاٟ ؿيـ٥ ث٦ آٟ مٟ ؿ٣ؽت٢ـ )

ا١ـ، ٧ل ٕب٥ ٌّى ام ُٞب ثب ١ٖب٥ ث٦ م١ى ث٦ ُٖيتى آيـ،  ٢ؾل٥ ٤٨ُت آٝين ؿ٣ؽت٦ ُـ٥ ٣ ث٦ ٧يزبٟ آٝـ٥ٝ

 (.85589 -85612ثب ٧ٌٞلٍ ثيبٝينؿ ٦ّ ا٣ ١ين م١ى ص٤ٟ مٟ ٣ى ثبُـ )

ؿا١ـ! ٝلؿٛ ثلاى ِّت٠ ا٣ ثلؽبًت٢ـ، اٝبٛ  )ٝلؿى ام ؽ٤اكد ٕيت: ؽـا اي٠ ّبىل كا ثِْـ صَـك ى٦َ ٝى

 (.85613 -85635اٛ ثبُيـ، ؿ٢ُبٛ كا ثب ؿ٢ُبٛ ثبيـ پبًؼ ؿاؿ يب ثؾِيـٟ ام ٢ٕب٥ )ىل٤ٝؿ( آك

(3421) 

 421عْٞت 

  ك٥ آ٣كؿ فَ٘

)فٚٞى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: فَ٘ ت٤ كا ّيبيت ٢ّـ ٦ّ كا٥ ٕٞلا٧ى كا ام كًتٖبكى ١ِب١ت ؿ٧ـ 

(85648- 85636.) 

(3422) 

 422عْٞت 

  اكمٍ ١ي٤ّْبكى



ى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ّبك ١يِ ث٦ رب آ٣كيـ، ٣ آٟ كا ٧ل َٝـاك ٦ّ ثبُـ ٤ّصِ )اؽالٍى، تلثيت

(، ٣ ٌّى ام ُٞب ٤ٖ١يـ 85649 -١85664ِٞبكيـ، ميلا ٤ّصِ آٟ ثنكٓ، ٣ ا١ـُ آٟ ىلا٣اٟ اًت )

 ٦ّ: ؿيٖلى ؿك ا١زبٛ ّبك ١يِ ام ٠ٝ ًنا٣اكتل اًت! ٕل ص٦ ٢ٕ٤ًـ ث٦ ؽـا ٦ّ ص٢ي٠ اًت:

علىـاكا١ى اًت ٦ّ ٧ل ٕب٥ ٧ل ّـاٛ ام آٟ ؿ٣ كا ٣إقاكيـ، ا١زبِٝبٟ ؽ٤ا٢٧ـ ؿاؿ ؽ٤ة ٣ ثـ كا 

(85688- 85665.) 

(3423) 

 423عْٞت 

  ك٥ آ٣كؿ ؽ٤ؿًبمى

 )افتَبؿى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ:

(، ٣ ٌّى ٦ّ ثلاى 85689 -85697ٌّى ٦ّ ٨١بٟ ؽ٤ؿ كا آالط ٢ّـ، ؽـا آُْبك ا٣ كا ١ي٤ْ ٕلؿا١ـ )

(، ٣ ٌّى ٦ّ ٝيبٟ ؽ٤ؿ ٣ ؽـا كا 85698 -٠85705 ؽ٤ؿ ّبك ٢ّـ، ؽـا ؿ١يبى ا٣ كا ّيبيت ىلٝبيـ )ؿي

 (.85706 -١85720ي٤ْ ٕلؿا١ـ، ؽـا ٝيبٟ ا٣ ٣ ٝلؿٛ كا آالط ؽ٤ا٧ـ ّلؿ )

(3424) 

 424عْٞت 

  اكمٍ فَ٘ ٣ ثلؿثبكى

فَ٘ ُِٞيلى اًت ثلاٟ، پي اى اًت پ٤ُب٢١ـ٥، ٣  )اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ثلؿثبكى پلؿ٥

 -85738ّٞج٤ؿ٧بى اؽالٍى ؽ٤ؿ كا ثب ثلؿثبكى ثپ٤ُبٟ، ٣ ٤٧اى ١يي ؽ٤ؿ كا ثب ُِٞيل فَ٘ ثَْ )

85721.) 

(3425) 



 425عْٞت 

  ٌٝإ٣ٙيت ت٤ا١ٖلاٟ

 )افتَبؿى، اٍتٔبؿى(

 ٨١733ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

٧بى ؽبٓى ث٦  كًب١ـٟ ث٦ ؿيٖلاٟ، ١قٞت ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؽـا كا ث٢ـٕى اًت ٦ّ ثلاى ٤ًؿ

ٕقاكؿ، ٣ ٧ل ٕب٥ ام  ٧ب كا ؿك ؿًتِٖبٟ ثبٍى ٝى آ١بٟ ثؾِيـ٥، تب آ١ٖب٥ ٦ّ ؿًت ثؾ٢ِـ٥ ؿاك١ـ ١قٞت

 (.38214 -٧38213ب كا ام ؿًتِبٟ ٕلىت٦ ٣ ث٦ ؿًت ؿيٖلاٟ ؽ٤ا٧ـ ؿاؿ ) ثؾَِ ؿكيل ٢٢ّـ، ١قٞت

(3426) 

 426عْٞت 

 ؿ٣ صين ١بپبيـاك

٤٢ى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ًنا٣اك ١يٌت ٦ّ ث٢ـ٥ ؽـا ث٦ ؿ٣ ؽٔٚت افتٞبؿ ٢٢ّـ: )اٍتٔبؿى، ٝق

ت٢ـكًتى، ٣ ت٤ا١ٖلى، ميلا ؿك ت٢ـكًتى ١بٕب٥ ا٣ كا ثيٞبك ثي٢ى، ٣ ؿك ت٤ا١ٖلى ١بٕب٥ ا٣ كا ت٨يـًت 

(85785- 85763.!) 

(3427) 

 427عْٞت 

  ربيٖب٥ ٥٤ُْ ّلؿٟ

ىل٤ٝؿ: ٌّى ٦ّ ام ١يبم ؽ٤ؿ ١نؿ ٝإ٢ٝى ُْبيت ٢ّـ، ٤ٕيى ث٦  )اؽالٍى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣،

پيِٖب٥ ؽـا ُْبيت ثلؿ٥ اًت، ٣ ٌّى ٦ّ ام ١يبم٢ٝـى ؽ٤ؿ ١نؿ ّبىلى ٥٤ُْ ٢ّـ، ٤ٕيى ام ؽـا ٥٤ُْ 

 (!.85786 -85805ّلؿ٥ اًت )



(3428) 

 428عْٞت 

 ٢ُبؽت ك٣م فيـ

ك٣م٧بى فيـ( اي٠ فيـ ٌّى اًت ٦ّ ؽـا )ارتٞبفى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ؿك يْى ام 

(، ٣ ٧ل ك٣م ٦ّ ؽـا كا ١بىلٝب١ى ٢٢ْ١ـ، 85806 -85821اٍ كا پقيلىت٦، ٣ ١ٞبم ا٣ كا ًت٤ؿ٥ اًت ) ك٣م٥

 (!85822 -85830آٟ ك٣م فيـ اًت )

(3429) 

 429عْٞت 

  ؿاكاٟ ا١ـ٥٣ ًلٝبي٦

ٍيبٝت، عٌلت ؽ٤كؿٟ ٝلؿى اًت ٧ب ؿك ك٣م  تلي٠ عٌلت )افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ثنكٓ

٦ّ ٝبٙى كا ث٦ ٢ٕب٥ ٕلؿ آ٣كؿ، ٣ آٟ كا ُؾٔى ث٦ اكث ثلؿ ٦ّ ؿك اعبفت ؽـاى ًجغبٟ، ثؾَِ ّلؿ، ٣ ثب 

 (.85831 -85861آٟ ٣اكؿ ث٨ِت ُـ، ٣ ٕلؿ آ٣ك١ـ٥ ا٣ٙى ٣اكؿ ر٢٨ٜ ٕلؿيـ )

(3430) 

 430عْٞت 

  ا١ـ٥٣ مك ا١ـ٣مى

ىل٤ٝؿ: ٧ٞب١ب ميب١ْبكتلي٠ ٝلؿٛ ؿك ٝقبٝالت، ٣ ٤١ٝيـتلي٠ ٝلؿٛ )افتَبؿى، اٍتٔبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، 

ؿك تالٍ، ٝلؿى اًت ٦ّ ت٠ ؿك ٕلؿ آ٣كى ٝبٗ ؽٌت٦ ؿاكؿ، اٝب تَـيل٧ب ثب ؽ٤اًت ا٣ ٧ٞب٢٧ٔ ١جبُـ، 

 (.85862 -85892پي ثب عٌلت ام ؿ١يب ك٣ؿ، ٣ ثب ثبك ٢ٕب٥ ث٦ آؽلت ك٣ى آ٣كؿ )

(3431) 



 431عْٞت 

  اٌٍبٛ ك٣مى

 افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ك٣مى ثل ؿ٣ ٌٍٜ اًت: )اٍتٔبؿى،

عٚجـ تب ام ؿ١يب  ر٤يى. ٌّى ٦ّ ؿ١يب كا ؽ٤ا٧ـ، ٖٝل ١ين ا٣ كا ٝى ؽ٤ا٧ـ، ٣ آٟ ٦ّ ت٤ ا٣ كا ٝى آٟ ٦ّ ٣ كا ٝى

 -85918عٚجـ تب ك٣مى ا٣ كا ث٦ تٞبٛ پلؿامؿ ) ثيل١٣َ ٢ّـ، ٣ ٌّى ٦ّ آؽلت ؽ٤ا٧ـ، ؿ١يب ا٣ كا ٝى

85893.) 

(3432) 

 432عْٞت 

 ٧بى ؿ٣ًتبٟ ؽـا ٣يوٕى

)اؽالٍى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؿ٣ًتبٟ ؽـا آ١ب٢١ـ ٦ّ ث٦ ؿك٣ٟ ؿ١يب ١ٖليٌت٢ـ آ١ٖب٥ ٦ّ 

ٝلؿٛ ث٦ ؽب٧ل آٟ صِٜ ؿ٣ؽت٢ـ، ٣ ًل ٕلٛ آي٢ـ٥ ؿ١يب ُـ١ـ آ١ٖب٥ ٦ّ ٝلؿٛ ث٦ ا٤ٝك م٣ؿٕقك ؿ١يب 

 (.85919 -85942پلؿاؽت٢ـ )

ّلؿ،  آ٣كؿ، ِّت٢ـ، ٣ آ١ض٦ ٦ّ آ١بٟ كا ث٦ م٣ؿى تلُ ٝى ١يٌب١ى ٦ّ آ١بٟ كا ام پبى ؿك ٝىپي ٤٧ا٧بى 

يبثى آ١بٟ كا ث٦ ؿ١يب م٣ؿٕقك  ٢ٝـى ؿ١يب پلًتبٟ كا ام ؿ١يب، ؽ٤اك ُٞلؿ١ـ، ٣ ؿًت تلُ ٕيت٢ـ، ٣ ث٨ل٥

لًتبٟ ؿ٠ُٞ (. ثب آ١ض٦ ٝلؿٛ آُتى ّلؿ١ـ، ؿ٢ُٞى ٣كميـ١ـ، ٣ ثب آ١ض٦ ؿ١يب پ85943 -85965ؿا١ٌت٢ـ )

٤ُؿ، ٣ آ١بٟ ث٦ ّتبة ؽـا  (، ٍلآٟ ث٦ ٣ًي٦ٚ آ١بٟ ٢ُبؽت٦ ٝى85966 -85974ُـ١ـ آُتى ّلؿ١ـ )

(، ث٦ ثبالتل ام 85975 -85987إٓب٢٧ـ، ٍلآٟ ث٦ ٣ًي٦ٚ آ١بٟ پب ثل ربًت ٣ آ١بٟ ث٦ ّتبة ؽـا اًت٤اك١ـ )

 (.85988 -85999ى ١ـاك١ـ )تل٢ًـ ٧لا ؿ٣م١ـ، ٣ ميل ام آ١ض٦ ٦ّ ام آٟ ٝى آ١ض٦ اٝيـ٣اك١ـ صِٜ ١ٞى

(3433) 

 433عْٞت 



 ٧ب ضل٣كت ت٤ر٦ ث٦ ى٢ب پقيلى ٙقت

 )اؽالٍى، افتَبؿى(

 ٨١735ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

 (.31444 -٧31443ب كا ث٦ يبؿ آ٣كيـ ) ٧ب، ٣ ثل ربى ٝب١ـٟ تٚؾى ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: پبيبٟ ٙقت

(3434) 

 434عْٞت 

 ٧ب آم٤ٝؿٟ ا١ٌبٟ

 (.86009 -٣86013 ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٝلؿٛ كا ثيبمٝبى، تب ؿ٠ُٞ ٕلؿى ))فٚٞى( 

ام  23 ٤ٕيٜ: )ثقضى اي٠ عْٞت كا ام ك٤ًٗ ؽـا ٓٚى اهلل فٚي٦ ٣ آ٦ٙ ٣ ًٜٚ ١َ٘ ّلؿ١ـ، ٣ ١َ٘ حقٚت ٝى

ٚى ٢ّـ ٦ّ اي٠ ّالٛ ام فٚى فٚي٦ اٌٙالٛ اًت، افلاثى ام ٝأ٤ٟٝ ١َ٘ ّلؿ. إل ف اي٠ افلاثى كا تأييـ ٝى

 «ؿ٠ُٞ ؿاك تب ثيبمٝبيى»ٕيتٜ ٦ّ  ٠ٝ ٝى« ثيبمٝبى تب ؿ٠ُٞ ٕلؿى»فٚي٦ اٌٙالٛ ١ٖيت٦ ث٤ؿ 

(86051- 86014( )3435) 

 435عْٞت 

  ٧بى ٣االى اؽالٍى اكمٍ

ِٕبيـ ٦ّ ؿك ىن١٣ى  اى ١ٞى )اؽالٍى، افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؽـا ؿك ُْلٕناكى كا ثل ث٢ـ٥

٢ّـ ٦ّ ؿك اربثت ّلؿٟ كا  (، ٣ ؿك ؿفب كا ثل ك٣ى ا٣ ثبم ١ٞى86052 -86067) ٧ب كا ثل ا٣ ثج٢ـؿ ١قٞت

 (.86068 -١86090ِٖبيـ، ٣ ؿك ت٤ث٦ ّلؿٟ كا ثبم ١ٖقاُت٦ ٦ّ ؿك آٝلمٍ كا ثٌت٦ ٨ٖ١ـاكؿ )
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(3436) 

 436عْٞت 

  كا٥ ٢ُبؽت ثنك٤ٕاكاٟ

٦ّ ثنك٤ٕاكاٟ كا ثب ا٣ ث٢ٌز٢ـ  تلي٠ ٝلؿٛ ث٦ ثنك٤ٕاكى آٟ )ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ُبيٌت٦

(86100- 86091.) 

(3437) 

 437عْٞت 

  ٢ُبؽت فـٗ ٣ ثؾَِ

)ارتٞبفى، اٍتٔبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ام اٝبٛ پلًيـ١ـ فـٗ يب ثؾَِ، ّـاٛ يِ ثلتل اًت، 

٨١ـ، ؿك عبٙى ٦ّ ثؾَِ آٟ كا ام ربى ؽ٤ؿ ؽبكد  ىل٤ٝؿ:( فـاٙت: ٧ل صينى كا ؿك ربى ؽ٤ؿ ٝى

ًبمؿ. فـاٙت تـثيل ف٤ٞٝى ٝلؿٛ اًت، ؿك عبٙى ٦ّ ثؾَِ ٕل٥٣ ؽبٓى كا ُبٝ٘ اًت، پي فـاٙت  ٝى

 (.86101 -86131تل ٣ ثلتل اًت ) ُليو

(3438) 

 438عْٞت 

  ر٨٘ ٣ ؿ٢ُٞى

 (.86132 -86138ؿا٢١ـ ) )فٚٞى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٝلؿٛ ؿ٠ُٞ آ٢١ـ ٦ّ ١ٞى

(3439) 

 439عْٞت 



  م٧ـ ٣ پبكًبيىتقليو 

)افتَبؿى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: م٧ـ ثي٠ ؿ٣ ٦ّٞٚ ام ٍلآٟ اًت، ٦ّ ؽـاى ًجغبٟ ىل٤ٝؿ: 

ٌّى ٦ّ ثل « تب ثل آ١ض٦ ام ؿًت ُٞب كىت٦ عٌلت ١ؾ٤كيـ، ٣ ث٦ آ١ض٦ ث٦ ُٞب كًيـ٥ ُبؿٝبٟ ٝجبُيـ»

 -86174ا كفبيت ّلؿ٥ اًت )ٕقُت٦ اى٤ٌى ١ؾ٤كؿ، ٣ ث٦ آي٢ـ٥ ُبؿٝبٟ ١جبُـ، ٦ٞ٧ ر٤ا١ت م٧ـ ك

86139.) 

(3440) 

 440عْٞت 

  ٧ب ؿك م١ـٕى ١ََ ؽ٤اثـيـٟ

٧بى ك٣م كا ١ََ ثل آة ّلؿ٥ اًت  ٧ب ص٦ ثٌب تٔٞيٜ )فٚٞى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؽ٤اة ؿيـٟ

(86182- 86175.)24 

(3441) 

 441عْٞت 

  تزلث٦ ّبكى ٣ ٢ُبؽت ٝـيلاٟ

 (.86183 -86188ىلٝب١ل٣ايى، ٝيـاٟ ٌٝبث٦َ ٝلؿاٟ اًت ))ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: 

(3442) 

 442عْٞت 

  كا٥ ا١تؾبة ٨ُل٧ب ثلاى م١ـٕى
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)ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٧يش ٨ُلى ثلاى ت٤ ام ٨ُل ؿيٖل ث٨تل ١يٌت، ث٨تلي٠ ٨ُل٧ب آٟ 

 (.86189 -86201اًت ٦ّ پقيلاى ت٤ ثبُـ )

(3443) 

 443عْٞت 

 اُتل٧بى ٝبِٙ  ٣يوٕى

)اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )٣ٍتى ؽجل ٨ُبؿت ٝبِٙ اُتل ٦ّ كعٞت ؽـا ثل ا٣ ثبؿ، ث٦ اٝبٛ كًيـ 

ىل٤ٝؿ( ٝبِٙ! ص٦ ٝبْٙى؟ ث٦ ؽـا إل ٥٤ّ ث٤ؿ، ٧٤ّى ٦ّ ؿك ًلىلامى يٖب٦١ ث٤ؿ، ٣ إل ٢ًٔ ث٤ؿ، ٢ًٖى 

ّلؿ  اى ثل ىلام آٟ پل٣ام ١ٞى ثل١ـ٥كًيـ، ٣ ٧يش  اى ث٦ ا٣د ٦ٍٚ ا٣ ١ٞى ًؾت ٣ ٝغْٜ ث٤ؿ، ٦ّ ٧يش ك١٣ـ٥

(86236- 86202!) 

 (86237 -٧86243ب ٝٞتبم ٣ رـا اىتبؿ٥ ثبُـ( ) )ى٢ـ. ٧٤ّى اًت ام ؿيٖل ٥٤ّ

______________________________ 
 291( حقٚت: ام ثنكٕبٟ ٣ ؿا٢ِٞ١ـاٟ ٙنت ٣ اؿثيبت فلة ٣ ١بٛ أ٣ اعٞـ ث٠ يغيى ث٤ؿ٥ ٣ ؿك ًبٗ 1)

ث٠ افلاثى ١بٛ ا٣ ٝغٞـ ث٠ ميبؿ، ام ثنكٕبٟ أؿة ٣ ام ؿيبك ٢ًـ اًت ٦ّ ؿك ًبٗ ٧زلى ؿك ٕقُت ٣ ا

 ٧زلى ؿك ٕقُت. 231

 ( ًقـى ١ي٤ْ ًل٣ؿ:2)

  ؽ٤اة ٤١ُي٠ ثبٝـاؿ كعي٘

 

 .ثبم ؿاكؿ پيبؿ٥ كا م ًجي٘

 

 ٨١737ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

(1888) 



 444عْٞت 

 اكمٍ تـا٣ٛ ّبك

ىل٤ٝؿ: صين ا١ـُ ٦ّ ثب اُتيبً تـا٣ٛ يبثـ، ث٨تل ام ىلا٣ا١ى اًت ٦ّ ك١ذ آ٣ك  )فٚٞى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣،

 (.86244 -86254ثبُـ )

(3445) 

 445عْٞت 

  ا١ٌبٟ ٢ُبًى

)اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: إل ؿك ٌّى ؽٔٚتى ُٖيت ؿيـيـ، ٧ٞب٢١ـ آٟ كا ١ين ا١تؾبك ِّيـ 

(86265- 86255.) 

(3446) 

 446عْٞت 

  پلؿاؽت ؿي٤ٟ ٝلؿٛضل٣كت 

ُتلاٟ  25)اٍتٔبؿى، ع٤ٍَى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )اٝبٛ ث٦ پـك ىلمؿً، مبٙت ث٠ ٓقٔق٦ ىل٤ٝؿ(

ا١ـ؟. )پبًؼ ؿاؿ، اى اٝيل ٝإ٢ٝبٟ، پلؿاؽت ع٤ًَ آ٨١ب كا پلا٢ّـ٥ ًبؽت اٝبٛ ىل٤ٝؿ(  ىلا٣ا١ت ص٦ ُـ٥

 (.86266 -86292اي٠ ث٨تلي٠ كا٥ ٝٔله آٟ ث٤ؿ )

(3447) 

 447عْٞت 
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خذٍد اٍاً سعيذ مٔ ايِ عؤاه ٗ ظ٘اب ٍطشغ شذ، اٍاً ( فشصدق) غاىة تِ طؼظؼٔ پيش ٍشد تا شخظيرٚ ت٘د سٗصٙ تا فشصّذػ، َٕاً( 1)  

اٍاً فشٍ٘د، اگش تٔ اٗ قشآُ . ش٘د عشٗدُ آٍ٘خرٌ چْاّنٔ داسد شاػش اليقٚ ٍٚپشعيذ ايِ م٘دك ذ٘ اعد؟ گفد آسٙ، تٔ اٗ ادتياخ ػشب ٗ سٗػ شؼش 

 .گ٘يذ ايِ سَْٕ٘د اٍاً َٕ٘اسٓ دس گ٘ػ ٍِ ت٘د ذا آّنٔ مو قشآُ سا حفع مشدً آٍ٘خرٚ تٖرش ت٘د، فشصدق ٍٚ ٍٚ



  ضل٣كت ى٦َ ؿك تزبكت

)اٍتٔبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٌّى ٦ّ ثـ٣ٟ آ٤ٝمٍ ى٦َ اًالٝى تزبكت ٢ّـ، ث٦ كثب ؽ٤اكى 

 (!.86293 -86303آ٤ٙؿ٥ ٤ُؿ )

(3448) 

 448عْٞت 

 ٧ب كا٥ ثلؽ٤كؿ ثب ٝٔيجت

ؽـا ا٣ كا ث٦  ٧بى ٤ّصِ كا ثنكٓ ُٞبكؿ )افتَبؿى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٌّى ٦ّ ٝٔيجت

 (.86304 -٧86313بى ثنكٓ ٝجتال ؽ٤ا٧ـ ّلؿ ) ٝٔيجت

(3449) 

 449عْٞت 

  كا٥ ٝجبكم٥ ثب ٤٧ا پلًتى

 -86323)اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٌّى ٦ّ ؽ٤ؿ كا ٕلاٝى ؿاكؿ، ٤٧ا ٣ ٤٧ى كا ؽ٤اك ُٞبكؿ )

86314.) 

(3450) 

 450عْٞت 

  پل٧ين ام ٤ُؽى ّلؿٟ

ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٧يش ّي ٤ُؽى ثيزب ٢ْ١ـ رن آٟ ٦ّ َٝـاكى ام فَ٘ )اؽالً ارتٞبفى( ٣ 

 (.86324 -86335ؽ٤يَ كا ام ؿًت ثـ٧ـ )



(3451) 

 451عْٞت 

  ك٣ٍ ثلؽ٤كؿ ثب ٝلؿٛ

)ارتٞبفى، تلثيتى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؿ٣كى ت٤ ام آٟ ّي ٦ّ ؽ٤ا٧بٟ ت٤ اًت ١ِب٦١ ّٞج٤ؿ ث٨ل٥ 

 -86351يَ ت٤ ث٦ آٟ ّي ٦ّ ت٤ كا ١ؾ٤ا٧ـ، ًجت ؽ٤اكى ت٤ اًت )ت٤ ؿك ؿ٣ًتى اًت، ٣ ٕلا

86336.) 

(3452) 

 452عْٞت 

 ٝقيبك ٢ُبؽت ىَل ٣ م٢ب

)افتَبؿى، اٍتٔبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ىَل ٣ ثى ١يبمى ٝب پي ام فلض٦ ُـٟ ثل ؽـا آُْبك 

 (.86352 -86377ؽ٤ا٧ـ ُـ )

(3453) 

 453عْٞت 

 فٚ٘ ا١غلاه مثيل

)تبكيؾى، ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: مثيل ٤ٞ٧اك٥ ثب ٝب ث٤ؿ تب آٟ ٦ّ ىلم١ـ ١بٝجبكَّ فجـ اهلل، پب 

 (!86362 -86377ث٦ ر٤ا١ى ٕقاُت )

(3454) 

 454عْٞت 



  كا٥ مل٣ك مؿايى

اى  )افتَبؿى، فٚٞى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ىلم١ـ آؿٛ كا ثب ىؾل ىل٣ُى ص٦ ّبك؟ ا٣ ٦ّ ؿك آمبم ١غي٦

ت٤ا١ـ ك٣مى ؽ٤يِت٠ كا ىلا٧ٜ ٢ّـ، ٣ ٦١ ٝلٓ كا ام ؽ٤ؿ  ٢ٕـيـ٥، ٣ ؿك پبيبٟ ٝلؿاكى ثـ ث٤ اًت، ٦١ ٝى

 (.86378 -86398ؿ٣ك ١ٞبيـ )

(3455) 

 455عْٞت 

 كا٥ ٢ُبؽت ثنكٕتلي٠ ُبفل

تلي٠ ُبفل فلة ّيٌت؟ ىل٤ٝؿ:(  ثنكٓ 26)٢٧لى، فٚٞى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ام اٝبٛ پلًيـ

 ا١ـ تب پبيبٟ ّبك ٝق٤ٚٛ ٤ُؿ، ٣ إل ١بصبك ثبيـ ؿا٣كى ّلؿ، ٟ ؿك يِ ٣اؿى ك٢ُ٣ى ١تبؽت٦ُبفلا

______________________________ 
( مبٙت ث٠ ٓقٔق٦ پيل ٝلؿ ثب ُؾٔيتى ث٤ؿ ك٣مى ثب ىلم١ـٍ، ٧ٞبٛ )ىلمؿً( ؽـٝت اٝبٛ كًيـ ٦ّ 1)

آكى، ث٦ ا٣ اؿثيبت فلة ٣ ك٣ٍ  اي٠ ًإاٗ ٣ ر٤اة ٝغلط ُـ، اٝبٛ پلًيـ اي٠ ٤ّؿُ ت٤ اًت؟ ٕيت

آ٤ٝؽتى ث٨تل ث٤ؿ،  ٤ُؿ. اٝبٛ ىل٤ٝؿ، إل ث٦ ا٣ ٍلآٟ ٝى ُقل ًل٣ؿٟ آ٤ٝؽتٜ ص٢ب٦ْ١ ؿاكؿ ُبفل اليَى ٝى

 ٤ٕيـ اي٠ ك٤ٞ٢٧ؿ اٝبٛ ٤ٞ٧اك٥ ؿك ٤ٍٕ ٠ٝ ث٤ؿ تب آ٦ْ١ ّ٘ ٍلآٟ كا عيؼ ّلؿٛ. ىلمؿً ٝى

 ( اث٤ األ٤ًؿ ؿؤٙى ام اٝبٛ پلًيـ.2)

 ٦ٞ739 ؿُتى، ّ: ٨١ذ اٙجالم٪ / تلر

 .27(31144 -31833تلي٠ ُبفل اًت ) پي پبؿُب٥ ٕٞلا٧بٟ، ثنكٓ

                                                           
26

 .ات٘ األع٘د دؤىٚ اص اٍاً پشعيذ( 2)  

27
يٚ ٗ طاحة ينٚ اص ٍؼيقاخ عثؼٔ اعد، اشؼاسٕاٙ تغياس صيثايٚ مٔ آُ سا ٕش عاه دس تاصاس ٍْظ٘س اٍشؤ اىقيظ، تضسگرشيِ شاػش دٗسٓ ظإ( 1)  

سا تٔ عشگشداّٚ ذشظَٔ مشدّذ، صيشا اٍشؤ اىقيظ تشاٙ گشفرِ اّرقاً خُ٘ پذسػ تٔ « ضييو» اٗ مافش ت٘د، تشخٚ. مشدّذ ٍؼشٗف ػناظ، ٍطشغ ٍٚ

 .ٍيالدٙ دس گزشد 548ظش سًٗ پْإْذٓ ٗ دس عاه سفد ذا ياٗساّٚ فشإٌ آٗسد، تْاچاس تٔ قي َٕٔ ظا ٍٚ



(3456) 

 456عْٞت 

  ث٨بى ربٟ آؿٝى

)اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: آيب آماؿ ٝلؿى ١يٌت ٦ّ اي٠ ٦َٞٙ ر٤يـ٥ علاٛ ؿ١يب كا ث٦ ا٧َٚ 

 (!86426 -86444آٟ ١يل٣ُيـ )٣إقاكؿ؟ ٧ٞب١ب ث٨بيى ثلاى ربٟ ُٞب رن ث٨ِت ١يٌت، پي ث٦ ّٞتل ام 

(3457) 

 457عْٞت 

  ت٢ِٖبٟ ٝبٗ ٣ فٜٚ

)اؽالٍى، اٍتٔبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؿ٣ ٕل٦٢ً ٧لٕن ًيل ١٤ِ١ـ: ر٤ي٢ـ٥ فٜٚ ٣ ر٤ي٢ـ٥ ٝبٗ 

(86455- 86445.) 

(3458) 

 458عْٞت 

  ٧بى ايٞبٟ ١ِب٦١

ٟ اًت ٦ّ كاًت ث٤ٖيى، آ١ٖب٥ ٦ّ ت٤ كا ميبٟ )اؽالً ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ١ِب٦١ ايٞبٟ آ

كًب١ـ، ٣ ؿك٣ك ٤ٖ١يى ٦ّ ت٤ كا ٤ًؿ كًب١ـ ٣ آٟ ٦ّ ثيَ ام َٝـاك فٞ٘ ًؾ٠ ٤ٖ١يى، ٣ ص٤ٟ ام ؿيٖلاٟ 

 (!.86456 -86483ًؾ٠ ٤ٕيى ام ؽـا ثتلًى )

(3459) 

 459عْٞت 



 ٢ُبؽت ربيٖب٥ رجل ٣ اؽتيبك

٨ى ص٢بٟ ثل ٝغبًجبت ٝب صيل٥ ٤ُؿ ٦ّ تـثيل، ًجت آىت )افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: تَـيل اٙ

 28(.86484 -86495مؿٕى ثبُـ )

 «(ثب فجبكت ؿيٖلى ١َ٘ ُـ 16ٝي٤٨ٛ اي٠ عْٞت ؿك عْٞت »٤ٕيٜ:  ٝى

(86508- 86496( )3460) 

 460عْٞت 

  اكمٍ ٓجل ٣ تغٞ٘

يز٦ آٟ ث٢ٚـ ٧ٞتى اًت )اؽالٍى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ثلؿثبكى ٣ ؿك١ٔ ٧ٜ آ٢ٖ٢٧ـ ٣ ١ت

(86518- 86509.) 

(3461) 

 461عْٞت 

  ميجت ١ِب٦١ ١بت٤ا١ى

 (.86519 -86524)اؽالٍى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ميجت ّلؿٟ تالٍ ١بت٤اٟ اًت )

(3462) 

 462عْٞت 

  پل٧ين ام مل٣ك مؿٕى ؿك ًتبيَ
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VOLUNTARI ّقذ ٍنرة ٗىّ٘راسيغٌ( 2)   SM  (ٍنرة اطاىد اسادٓ ٗ اخرياس )ٍٚ ٚمْذ، صيشا دس اعالً اّغاُ تا مَل خذا  مٔ ٕش گّ٘ٔ ظثشٙ سا ّف

 .مْذ ػَو ٍٚ



 ٌّب١ى ٦ّ ثب ًتبيَ ؿيٖلاٟ ىليت ؽ٤كؿ١ـ)اؽالٍى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ص٦ ثٌب 

(86532- 86525( )3463) 

 463عْٞت 

  ؿ١يب ثلاى آؽلت اًت

)افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؿ١يب ثلاى كًيـٟ ث٦ آؽلت آىليـ٥ ُـ، ٦١ ثلاى كًيـٟ ث٦ ؽ٤ؿ 

(86542- 86533.) 

(3464) 

 464عْٞت 

  ًلا١زبٛ ؿكؿ١بُ ث٢ى اٝي٦

تبم١ـ، پي  ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ث٢ى اٝي٦ كا٥ ٝٚتى اًت ٦ّ ؿك آٟ ٝى)تبكيؾى، ارتٞبفى، 

 (.86543 -86561آ١ٖب٥ ٦ّ ٝيب١ِبٟ اؽتاله اىتـ ّيتبك٧ب ثل آ١بٟ ؿ٧بٟ ِٕبي٢ـ ٣ ثل آ١بٟ پيل٣م ١٤ُـ )

يجبتلي٠ ث٦ ٝق٢بى ٨ٝٚت اًت ٣ اي٠ ام ىٔيظ تلي٠ ٣ م« اك٣اؿ»ام ٝبؿ٥ « ٢ٝجل»ثل ٣مٟ « ٝل٣ؿ»٤ٕيٜ:  ٝى

ّالٛ اًت، ٤ٕئى اٝبٛ فٚي٦ اٌٙالٛ ٨ٝٚت ٤ّتب٥ ث٢ى اٝي٦ ؿك ع٤ْٝت كا ث٦ ٝيـاٟ ٌٝبث٦َ تِجي٦ ّلؿ٥ ٦ّ 

ك١٣ـ ٣ آ١ٖب٥ ٦ّ ث٦  ٌٝبث٦َ ؿ٢٧ـٕبٟ ث٦ تلتيت ؿك يِ ٌٝيل ِٝؾْ ث٦ ٤ًى يِ ٧ـه ث٦ پيَ ٝى

 (.86562 -٤ُ86600ؿ( ) ٧ـه كًيـ١ـ ١ؾٜ آ٨١ب ؿك٧ٜ ٌُْت٦ ٝى

(3465) 

 465عْٞت 

 ٧بى ٣االى ا١ٔبك اكمٍ



)تبكيؾى، ارتٞبفى، ًيبًى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ؿك ًتبيَ ا١ٔبك ىل٤ٝؿ( ث٦ ؽـا ٢ٕ٤ًـ! آ٨١ب 

٧بى ثؾ٢ِـ٥، ٣ مثب٨١بى  اًالٛ كا پل٣كا١ـ١ـ، ص١٤بٟ ٝبؿكى ٦ّ ىلم١ـٍ كا ثپل٣كا١ـ، ثب ت٤ا١ٖلى، ثب ؿًت

 ثل١ـ٥ ٣ ٤ٕيب

(86621- 86601( )3466) 

 466عْٞت 

  ؿك ِٝب٧ـات ؿٍت

 (.86622 -86627)فٚٞى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: صِٜ، ث٢ـ ؽله ع٤اؿث اًت )

٧بى ُٖيت اًت، ٦ّ ١ٌِت٢ٖب٥ كا ث٦ ِِٝ، ٣ صِٜ كا ث٦  اي٠ ّالٛ اٝبٛ فٚي٦ اٌٙالٛ ام اًتقبك٥»٤ٕيٜ:  ٝى

٤ك اًت ٦ّ ًلث٢ـ آٟ تِجي٦ ّلؿ، ٣ آ١ٖب٥ ٦ّ ث٢ـ ٤ِٕؿ٥ ٤ُؿ آ١ض٦ ؿك ِِٝ اًت ثيل٣ٟ كينؿ. ٨ِٝ

اى آٟ كا ام اٝيل  (، ٣ٙى فـ86628٥ -86657اي٠ ًؾ٠ ام پيبٝجل ٓٚى اهلل فٚي٦ ٣ آ٦ٙ ٣ ًٜٚ اًت )

ؿك ثبة ٙيؼ ث٦ عل٣ه « َٝتضت»ؿك ّتبة « ٝجلؿ»ا١ـ، اي٠ عْٞت كا  اٙٞإ٢ٝي٠ فٚي٦ اٌٙالٛ ١َ٘ ّلؿ٥

 (.86658 -86687يٜ )ا ١بٛ ؿاكؿ آ٣كؿ٥« ٝزبمات آحبك ١ج٤ى»آ٣كؿ٥، ٣ ٝب آٟ كا ؿك ّتبة ؽ٤ؿ ٦ّ 

______________________________ 
( ٢ٝؾ٤ك اٝلؤ اَٙيي، ثنكٕتلي٠ ُبفل ؿ٣ك٥ رب٧ٚى ٣ ٓبعت يْى ام ٝقَٚبت ًجق٦ اًت، اُقبك٧بى 1)

كا ث٦ « ضٚي٘»ّلؿ١ـ. ا٣ ّبىل ث٤ؿ، ثلؽى  ثٌيبك ميجبيى ٦ّ آٟ كا ٧ل ًبٗ ؿك ثبماك ٝقل٣ه فْبػ، ٝغلط ٝى

كىت تب يب٣كا١ى  يلا اٝلؤ اَٙيي ثلاى ٕلىت٠ ا١تَبٛ ؽ٤ٟ پـكٍ ث٦ ٦ٞ٧ رب ٝىًلٕلؿا١ى تلر٦ٞ ّلؿ١ـ، م

 ٝيالؿى ؿك ٕقُت. 540ىلا٧ٜ آ٣كؿ، ث٢بصبك ث٦ ٍئل ك٣ٛ پ٢ب٢٧ـ٥ ٣ ؿك ًبٗ 

)ْٝتت آبٙت اكاؿ٥ ٣ اؽتيبك( ٦ّ ٧ل ٦١٤ٕ رجلى كا  VOLUNTARISM ( ١َـ ْٝتت ١٤ٙ٣تبكي2ٌٜ)

 ٢ّـ. ِّٞ ؽـا فٞ٘ ٝى٢ّـ، ميلا ؿك اًالٛ ا١ٌبٟ ثب  ١يى ٝى

 ٨١741ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

(1812) 



 467عْٞت 

  ٣ٓو يْى ام ك٧جلاٟ ا٨ٙى

)ًيبًى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ثل آ١بٟ ىلٝب١ل٣ايى عبّٜ ُـ، ٦ّ ّبك٧ب كا ث٦ پبؿاُت، ٣ 

 (.86688 -86703اًتَبٝت ٣كميـ، تب ؿي٠ اًت٤اك ُـ )

(3468) 

 468عْٞت 

  ؿاكى ٌٝإ٣ٙيت ًلٝبي٦

)اٍتٔبؿى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٝلؿٛ كا ك٣مٕبكى ؿ٤ُاك ؿك پيَ اًت ٦ّ ت٤ا١ٖل ا٤ٝاٗ 

ثؾَِ »ؽ٤ؿ كا ًؾت ٨ٖ١ـاكؿ، ؿك ٤ٓكتى ٦ّ ث٦ ثؾ٘ ٣كمى ىلٝبٟ ؿاؿ٥ ١ِـ. ؽـاى ًجغبٟ ىل٤ٝؿ: 

، ث٢ٚـ َٝبٛ، ٣ ١يْبٟ ؽ٤اك ٕلؿ١ـ، ٣ ( ثـاٟ ؿك آٟ ك٣مٕبك86704 -86730« )ٝيبٟ ؽ٤ؿ كا ىلا٤ٍٝ ٢ْ١يـ

( ؿك عبٙى ٦ّ ك٤ًٗ ؽـا ٓٚى اهلل 86731 -٢٢ّ86739ـ ) ثب ؿكٝب١ـٕبٟ ث٦ ١بصبكى ؽليـ ٣ ىل٣ٍ ٝى

 (.86740 -86748فٚي٦ ٣ آ٦ٙ ٣ ًٜٚ ام ٝقب٦ٚٝ ثب ؿكٝب١ـٕبٟ ٨١ى ىل٤ٝؿ٥ )

(3469) 

 469عْٞت 

  پل٧ين ام اىلاط ٣ تيليظ ١ٌجت ث٦ اٝبٛ فٚي٦ اٌٙالٛ

ٕلؿ١ـ، ؿ٣ًتى ٦ّ  ؽالٍى، افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؿ٣ ّي ١ٌجت ث٦ ٠ٝ ٧الُ ٝى)ا

 (.86749 -86759ك٣ى ٢ّـ، ٣ ؿك٣ك پلؿامى ٦ّ ث٦ كاًتى ًؾ٠ ٤ٖ١يـ ) ميبؿ٥

)اي٠ ّالٛ ٝب٢١ـ ًؾ٠ ؿيٖلى اًت ٦ّ ىل٤ٝؿ( ؿ٣ ت٠ ١ٌجت ث٦ ٠ٝ ٧الُ ٕلؿ١ـ، ؿ٣ًتى ٦ّ ام عـ 

 (.86760 -86774ؿ٥ ًؾ٠ ٤ٕيـ )ٕقكا١ـ، ٣ ؿ٢ُٞى ٦ّ ثي٤٨



(3470) 

 470عْٞت 

  تقليو ت٤عيـ ٣ فـٗ

)افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ام اٝبٛ ١ٌجت ث٦ ت٤عيـ ٣ فـٗ پلًيـ١ـ ىل٤ٝؿ( ت٤عيـ آٟ اًت ٦ّ 

 .29(86775 -86789ؽـا كا ؿك ٧٣ٜ ١يبكى، ٣ فـٗ آٟ اًت ٦ّ ا٣ كا ٝت٨ٜ ١ٌبمى )

(3471) 

 471عْٞت 

  ٥ ًؾ٠ ٣ ٤ًْت٢ُبؽت ربيٖب

)فٚٞى، ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؿك آ١زب ٦ّ ثبيـ ًؾ٠ ٕيت، ؽب٤ُٝى ٤ًؿى ١ـاكؿ، ٣ آ١زب 

 (.86790 -٦ّ86805 ثبيـ ؽب٤ٍٝ ٝب١ـ ًؾ٠ ٕيت٠ ؽيلى ١ؾ٤ا٧ـ ؿاُت )

(3472) 

 472عْٞت 

  ؿفبى ثبكاٟ

ثبكاٟ ىل٤ٝؿ( ؽـايب ٝب كا ثب اثل٧بى  )١يبيِى، ٝق٤٢ى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ؿك ؿفب ث٦ ٢٧ٖبٛ عٚت

 (!86806 -86818كاٛ ًيلاة ٠ّ، ٦١ اثل٧بى ًلَّ )

آ٣كتلي٠ ّٚٞبت اؿيجب٦١ اًت ٦ّ اثل٧بى ًلَّ ٧ٞلا٥ ثب كفـ ٣  تلي٠ ٣ ُٖيتى )اي٠ ّٚٞبت ام ىٔيظ

٣  (،86819 -86848ؿ٢٧ـ ) اى٢٢ْـ ٣ ٤ًاكى ١ٞى ثلً كا ث٦ ُتلاٟ ص٤ٍٞ تِجي٦ ّلؿ ٦ّ ثبك ام پِت ٝى

 ؿ٢٧ـ( اثل٧بى كاٛ كا ث٦ ُتلاٟ كاٛ تِجي٦ ّلؿ ٦ّ ث٦ كاعتى ُيل ؿاؿ٥، ٣ ٤ًاكى ٝى
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 .مافٚ ت٘د



(86863- 86849( )3473) 

 473عْٞت 

  اكمٍ ك١ٔ ّلؿٟ ٣ آكايَ

ّلؿى؟  ُـ ٤ٝى ؽ٤ؿ كا ك١ٔ ٝى )تزٞ٘ ٣ ميجبيى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: )ث٦ اٝبٛ ٕيت٢ـ ص٦ ٝى

ثليٜ  ٝب، ؿك فناى پيبٝجل ٓٚى اهلل فٚي٦ ٣ آ٦ٙ ٣ ًٜٚ ث٦ ًل ٝى ىل٤ٝؿ( ك١ٔ ّلؿٟ ٤ٝ، آكايَ اًت، اٝب

(86882- 86864( )86887- 86883.) 

(3474) 

 474عْٞت 

  اكمٍ فيت ٣ پبّـا٢ٝى

تل ام پبؿاٍ فييو پبّـا٢ٝى  )اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: پبؿاٍ ٝزب٧ـ ٨ُيـ ؿك كا٥ ؽـا، ثنكٓ

اى ام  (، ٧ٞب١ب فييو پبّـا٠ٝ، ىلُت86888٦ -86901ٕلؿؿ ) ١ٞى١يٌت ٦ّ ٍـكت ثل ٢ٕب٥ ؿاكؿ ٣ آ٤ٙؿ٥ 

 (.86902 -٧86908بًت ) ىلُت٦

(3475) 

 475عْٞت 

  اكمٍ ٢ٍبفت

 (.86909 -86915پقيلؿ ) )اٍتٔبؿى، اؽالٍى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٢ٍبفت ٝبٙى اًت ٦ّ پبيبٟ ١ٞى

 «ا١ـ ًٜٚ ١َ٘ ّلؿ٥ ثلؽى اي٠ عْٞت كا ام ك٤ًٗ ؽـا ٓٚى اهلل فٚي٦ ٣ آ٦ٙ ٣»

(86926- 86916) 



______________________________ 
٤ٕيـ: اي٠ ؿ٣ ٦ّٞٚ تٞبٛ ف٤ٚٛ ت٤عيـ كا ثب ٦ٞ٧ ٌٕتلؿٕى ؿك ثلؿاكؿ، إل ؿك  ( ٓبعت ّتبة علام ٝى1)

 ثبك٥ ؽـا٢ُبًى ١ج٤ؿ رن ٧ٞي٠ ؿ٣ ٦ّٞٚ، ّبىى ث٤ؿ.

 ٨١743ذ اٙجالم٪ / تلر٦ٞ ؿُتى، ّ: 

(1821) 

 476عْٞت 

  ٤ِّك ؿاكىكا٥ 

)ًيبًى، ١ؾبٝى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ص٤ٟ ميبؿ ث٠ اثي٦ كا ث٦ ربى فجـ اهلل ث٠ فجبى، ث٦ ىبكى ٣ 

٨ُل٧بى پيلا٤ٟٝ آٟ ع٤ْٝت ؿاؿ، ا٣ كا ؿك ؿًت٤ك اٙقٞ٘ ع٤ال١ى ام ٕلىت٠ ٝبٙيبت تب ث٦ ٢٧ٖبٛ ٨١ى 

، ٦ّ ًتٜ كفيت كا ث٦ آ٣اكٕى ( فـاٙت كا ثٌٖتلاٟ، ٣ ام ًتْٞبكى پل٧ين 86927٠ّ -86953ىل٤ٝؿ( )

 (.86954 -86969ا١زبٝـ ) ِّب١ـ، ٣ ثيـاؿٕلى ث٦ ٝجبكم٥ ٣ ُِٞيل ٝى

(3477) 

 477عْٞت 

  تلي٠ ٢ٕب٥ ثنكٓ

تلي٠ ٢ٕب٧بٟ، ٢ٕب٧ى اًت ٦ّ ٢ٕب٧ْبك آٟ كا ًجِ ُٞبكؿ  )افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ًؾت

(86978- 86970.) 

(3478) 

 478عْٞت 

  إٓب٧بٌٟٝإ٣ٙيت 



)فٚٞى، افتَبؿى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ؽـا ام ٝلؿٛ ١بؿاٟ ف٨ـ ١ٖلىت ٦ّ ثيب٤ٝم١ـ، تب آٟ ٦ّ ام 

 (.86979 -86996ؿا١بيبٟ ف٨ـ ٕلىت ٦ّ آ٤ٝمٍ ؿ٢٧ـ )

(3479) 

 479عْٞت 

  ثـتلي٠ ؿ٣ًت

ٞت اىتى )اؽالً ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ثـتلي٠ ؿ٣ًت آٟ ٦ّ ثلاى ا٣ ث٦ ك١ذ ٣ مع

(87004- 86997.) 

٤ٕيٜ: )تْٚو ٣ تْٚيو ثب ِْٝالت ٣ ث٦ معٞت اىتبؿٟ اًت، پي ؿ٣ًتى ٦ّ ا١ٌبٟ كا ؿصبك ِْٝالت  ٝى

 (.87005 -87021آيـ( ) ٢ّـ ٝبي٦ ُل اًت پي ا٣ ام ثـتلي٠ ؿ٣ًتبٟ ثِٞبك ٝى ٝى

(3480) 

 480عْٞت 

  آىت ؿ٣ًتى

ٝإ٠ٝ ثلاؿكٍ كا ث٦ ؽِٜ آ٣كؿ، ث٦ يَي٠ ام ا٣ رـا ُـ٥  )اؽالً ارتٞبفى( ٣ ؿك٣ؿ ؽـا ثل ا٣، ىل٤ٝؿ: ٣ٍتى

 (.87022 -87030اًت )

ا١ـ، يق٢ى ا٣ كا ُل٢ٝـ٥ ًبؽت ٣ اعتِٜ  ٤ٕيٜ: )ع٦ِٞ ٣ اع٦ِٞ، يق٢ى ا٣ كا ث٦ ؽِٜ آ٣كؿ، ثلؽى ٕيت٦ ٝى

 (.87031 -87050آ٣كؿ( ) ث٦ ٝق٢بى ىلا٧ٜ آ٣كؿٟ ص٢ي٠ عبٙتى اًت ٦ّ مٝي٦٢ رـائى كا پـيـ ٝى

لي٠ ٌٍٞت ام ًؾ٢بٟ ثلٕنيـ٥ اٝبٛ، اٝيل اٙٞإ٢ٝي٠ فٚي٦ اٌٙالٛ اًت ٦ّ ؽـاى كا ًپبى )اي٠ آؽ

٤ٕيٜ تب ٝلا ث٦ اي٠ ٕلؿ آ٣كى ًؾ٢بٟ پلا٢ّـ٥، ٣ ١نؿيِ ًبؽت٠ آ٨١ب ث٦ يْـيٖل ؿك يِ ٝز٤ٞف٦،  ٝى

يل ٧بى ًييـ ؿك ٧ل ىٔ٘ ٍلاك ؿاؿيٜ تب ث٦ ّالٛ تبم٥، يب تيٌ ت٤ىيٌ ف٢بيت ىل٤ٝؿ، ؿك آمبم ّبك، ثلٓ

٤ٞ١ؿ ث٦ ؿًت  ربٙجى ٦ّ كًيـيٜ ثل آٟ ثييناييٜ، تب ًؾ٠ پ٤ُيـ٥ آُْبك ٤ُؿ، ٣ آ١ض٦ ؿًت ١بيبىت٢ى ٝى



٢ّيٜ، ٦ّ ا٣ ٝب كا ّيبيت ٢٢ّـ٥ ٣ ث٨تلي٠ ًلپلًت اًت، ٣  آيـ. ت٤ىيٌ ٝب ام ؽـاًت، ٣ ثل ا٣ ت٤ّ٘ ٝى

ؿك٣ؿ ٝب ثل ًيـ ٣  ٧زلى ا١زبٛ پقيلىت 400رٞـ آ٣كى ًؾ٢بٟ اٝبٛ فٚي٦ اٌٙالٛ ؿك ٝب٥ كرت ًبٗ 

٤ٝالى ٝب عضلت ٝغٞـ ٓٚى اهلل فٚي٦ ٣ آ٦ٙ ٣ ًٜٚ ؽبتٜ پيبٝجلاٟ، ٣ ٧ـايت ٢٢ّـ٥ ا١ٌب٨١ب ث٦ ث٨تلي٠ 

 30ا١ـ!( ٧ب، ٣ ثل ا٧٘ ثيت پبُ ٣ يبكاٟ ا٣ ثبؿ ٦ّ ًتبكٕبٟ يَي٠ كا٥
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