
ذکع کحیع آن اؼت کٌ دل ه زةان ه تهام اَنا ه دُارح اىؽان ذاکع ةاؿط . کؽی کٌ ذاکع ؿط َهل نی کيط 

ٍعآىچٌ را کٌ صطا انع کعدً ه تعک نی کيط ٍعآىچٌ را کٌ صطا ىَی کعدً ه ایيذاؼت کٌ اه هادط ن٘ام ةيطگی 

ذاکع کؽی اؼت کٌ ةٌ یاد صطا ةاؿط صطا نی ؿُد ، ن٘انی کٌ پیْهتع اکعم #ص" ةٌ آن أتضار نی کيط . پػ 

ه ّیع صطا را ٔعانُش کيط . ذاکع صُد را در زنُر زٖ نی ةیيط . کؽی کٌ صُد را در زنُر زٖ دیط ، 

 . نعتکب نُكیت ىهی ؿُد . نُكیت زناىی اىذام نی ؿُد کٌ اىؽان از یاد صطا ّأل ةاؿط

 979ىیکُ صطا را ةٌ ایو ىانَا ةضُاىیط .اَعاف صطاهىط در ٗعآن کعیم نی ٔعنایط : ةعای صطا ىانَایی اؼت  -

صطاهىط در ٗعآن کعیم نی ٔعنایط : دغ صطای یکتا کٌ ٍهٌ اؼهأ ه قٕات ىیکُ ، نضكُص اهؼت صطایی  -

 8ىیؽت.وٌ 

 951صطاهىط در ٗعآن کعیم نی ٔعنایط: پػ نعا یاد کيیط تا ؿها را یاد کيم . ة٘عً  -

 . اد کيیط نعا یاد کعدىی ةؽیارصطاهىط در ٗعآن کعیم نی ٔعنایط: ی -

 105صطاهىط در ٗعآن کعیم نی ٔعنایط: از ّألیو ىتاؿیط . اَعاف ،  -

رؼُل صطا نسهط #ص" نی ٔعنایيط: ةعای صطا کٌ ىانؾ نتارک ه ةليط نعتتٌ ةاد ، ىُد ه ىٌ اؼم اؼت کٌ ٍع 

 .ط ةٌ داصل ةَـت نی رهدکػ صطا را ةٌ آىَا ةضُاىط دَایؾ نؽتذاب نی ؿُد ه ٍع کػ آىَا را یاد کي

انام رما نی ٔعنایيط: صطاهىط را ىُد ىٌ اؼم اؼت کٌ ٍع کػ ةٌ آن دَا کيط اداةت نی ؿُد ه ٍع کٌ آىَا را 

 . ازكاء کيط ةٌ ةَـت صُاٍط رٔت

 .انام قادق نی ٔعنایيط: ؿیُیان نا کؽاىی ٍؽتيط کٌ ٍعگاً تيَا ةاؿيط ةؽیار یاد صطا کييط

 

 .#ع" نی ٔعنایيط : نو ٍهيـیو کؽی ٍؽتم کٌ نعا یاد کيط .ةساراالىُارصطاهىط ةٌ زنعت نُؼی 

 

  " اللٌ # صطاهىط .1

هللٌ کل » کٌ اؿارً اؼت ةٌ « للٌ » چَار زعف اؼت ٍعگاً ٍهغً را اىطاصتی نی ناىط « اللٌ » اؼم نتارک 

ه » ُد کٌ اؿارً دارد ةٌ نی ؿ« الٌ » یُيی ٍهٌ چیغ از اهؼت ه اگع الم را اىطاصتی ه الٓ را گظاردی « ؿی

« ه لٌ کل ؿی» نی ؿُد ، « لٌ » ٍع چیغی ةٌ اه نُدُد اؼت . ه اگع الم ه الٓ را اىطاصتی « ٍُ الٌ کل ؿی 

« ٍُ » ةاٗی نی ناىط ه « ً » اىطاصتٌ ؿُد ، « لٌ » ةازگـت ٍع چیغی ةٌ ؼُی اهؼت . ه اگع الم از از کلهٌ 

« ٍاء » نعکب اؼت از ده زعف « ٍُ » ت زنعت ازطیت ه لٕي لٌٕی اؼت کٌ داللت دارد ةع ؼعچـهٌ َغ

یک « ٍُ» لٕي ٍاء ، اقل اؼت ىؽتت ةٌ هاه ، چُن هاه از اؿتاع مهٌ ٍاء پیطا ؿطً ، پػ در هاٍٗ « . هاه» ه 

 . زعف اؼت ه داللت دارد ةع هزطت زنعت ازطیت

 . ه را از اٍل ی٘یو گعداىطصطا ا« ٍُ اللٌ الظی ال الٌ اال ٍُ » نعتتٌ ةگُیط  900ٍعکػ رهزی 

 

 "رزهو # ةضـيطً .2



  تعدهٌ: صطاهىط ةضـيطً نَعةان

رزهان یُيی کؽی کٌ رزهتؾ ٍهٌ ةيطگاىؾ را در ةعگعٔتٌ اؼت . صطاهىط ذات ن٘طؼی کٌ قازب رزهت 

ةضـؾ ٔعاگیع اؼت ةع ةيطگان از نُنو ه کأع ه رهزی دٍيطً ایـان اؼت ، رزهت هؼیٍ اه ٍهٌ نُدُدات 

اگعٔتٌ . رزهان ه رزیم ٍع یک قٕت نـتٌَ ةعگعٔتٌ از َرزم ٍؽتيط .نُيای رزهان ، ةضـؾ َام را ٔع

صطاهىط اؼت ، انا لٌٕؾ از اؼهاء صاقٌ زٖ اؼت . یُيی ٍیچ نُدُدی دغ صطا ةٌ ایو لٕي ىانیطً ىهی 

  . ؿُد . رزهان ، ىام صطاهىط ةليط نعتتٌ اؼت

را ةضُاىط در ٍهٌ زال ، نُرد لىٓ ه َيایت صطاهىط « العزهو  »نع تتٌ اؼم  900اگع کؽی ةُط از ٍع ىهاز 

 .ٗعار نی گیعد

 

  "#نَعةانرزیم  .3

  صطاهىط نَعةان اؼت تعدهٌ:

رزیم یُيی ایو کٌ اه ةٌ نُنيان رزهت صاقی دارد. ه ذات ن٘طؼی کٌ  ةالهُنيیو:العزیم نُياً اىٌ رزیم 

رزهت اه نضتف ةٌ نُنيان اؼت در َاٗتت انعؿان. ه کأعان از ایو رزهت ، ىكیتتی ىیؽت . لُ٘لٌ تُالی ه 

 . " ةٌ دلیل ایو ؼضو صطای تُالی ةٌ نُنيان رزیم اؼت34کان ةالهُنيیو رزیها #ؼُرً ازغاب 

 .را هرد صُد ٗعار دٍط اگع در نَهی ٔعه ناىطً ةاؿط گـایؾ در کارش پیطا نی ؿُد اگع کؽی ایو اؼم

 

  "صالٖ –رب # نعةی  .4

 السهط للٌ رب الُالهیو

  تعدهٌ : ؼتایؾ صطای را کٌ پعهدگار دَاىیان اؼت

ع ىٌع رب ةٌ نُيی صالٖ نىلٖ یُيی صطاؼت . پطر ه اؼتاد هّیعً تعةیت کييطً ٍؽتيط ه تعةیت آىان ةایط زی

ٍُالظی ةُث » یک نعةی ةغرگ کٌ نعةی اهٍم صطاؼت ٗعار داؿتٌ ةاؿط . صطاهىط در ٗعآن نذیط نی ٔعنایيط:

ٔی االنییو رؼُال نيَم یتلُا َلیَم آیاتٌ ه یغکیَم هیُلهَم الکتاب ه السکهتٌ ه ان کاىُا نو ٗتل لٕی مالل 

 «نتیو

پیانتعی ةغرگُار از ٍهان نعدم ةعاىگیضت تاةعآىان " : اهؼت صطایی کٌ نیان اَعاب ةی ؼُاد 1ؼُرً دهٌُ #

آیات هزی صطارا تالهت کيط ه آىَا را پاک ؼازد ه ؿعیُت ه ازکام کتاب ؼهاهی هزکهت الَی ةیانُزد ةا آن 

 .کٌ پیؾ از ایو ٍهٌ در هروٌ دَالت ه گهعاٍی ةُدىط

صُاىطً ؿُد # ةٌ « رب یا » ةٌ ٍيگام گعٔتاری ةا تُدٌ ةٌ رةُةیت ةاری تُالی ةا یک ىٕػ اؼت 

 "ٍعتُطادنهکو

 

  "نالک # دارا .5



 نالک یُم الطیو

 . تعدهٌ : صطاهىط پادؿاً رهز دغا اؼت

یُيی « ه ٍُنالک الهک ه الهلکُت » نالک ةٌ ده نُيی آنطً یکی پادؿاً ه قازب اصتیار ه دیگعی نالک . 

ی دیگعان ةعآٔعیطً ٍای اه نُٗتی ، ذات ن٘طؼی کٌ ز٘ی٘تا نالک تهانی َُالم نُدُدات اؼت ه نالکیتَا

 . نذازی ه َاریتی اؼت

نعتتٌ ایو اؼم را ةضُاىط تهام زُائخ دىیا ه آصعت اه ةعآهردً  9000اگع کؽی رهز دهٌُ پیؾ از ولُع آٔتاب 

 .ؿُد

 

  "ٍهتا ةی –ازط # یگاىٌ  .6

 ٗل ٍُ اللٌ ازط

  تعدهٌ : ةگُ ، اه صطای یکتاؼت

ی اؼت کٌ ىٕی دغئیت نی کيط از ذات. ن٘ام ازطیت صطاهىط از ذات صطاهىطی ازط نعةُط ةٌ ذات ةاری تُال

 .ؿائتٌ ٍع گُىٌ دغ ه ؿتیٌ ه ٗؽم را دهر نی کيط ه ذات صطا را ةی ؿعیک ه ةی ناىيط نی ىهایاىط

را ةضُاىط ایهان اه راؼش نی ؿُد ه ةعای کؽب ىُراىیت از ّظا « یا ازط » نعتتٌ ذکع  94اگع کؽی ٍع رهز 

 . زّظا صُردن ةگُیط ال الٌ ال اللٌ ازطاو قهطاو ال زُل هال ُٗة اال ةاللٌٗتل ا

 

 "قهط #ةی ىیاز .7

  اللٌ قهط

 . تعدهٌ : صطا ةی ىیاز اؼت ه ٍهٌ ةٌ اه ىیازنيطیم

ایو اؼم ٔ٘ه یک ةار در ٗعآن آنطً هت٘لٖ آن نيسكع ةٌ ذات اٗطس الَی اؼت انام ةاٗعٔعنُدً اىط: قهط ، 

 .ةاالتع از هی ، انع ه ىَی کييطً ای ىتاؿطةغرگی اؼت کٌ 

 . نعتتٌ صُاىطً ؿُد 913یا  943اگع کؽی گعٔتار ةاؿط دَت رٍٔ گعٔتاری ٍع رهز 

 

  " نسیه # درةعگیعىطً .8

 ه اللٌ نسیه ةالکأعیو

 .تعدهٌ : ه صطا ةع کأعان ازاوٌ دارد

 .زاوٌ داردنسیه ةٌ کؽی اوالق نی ؿُد کٌ ةعتهام نهکيات # یُيی نُدُدات" ا

را « یا نسیه»اگع کؽی ولب َلم دارد ه تُاىایی ُٔق الُادً ةعای پیطا کعدن یادگیعی نی صُاٍط ٍع رهز ذکع 

 .ةضُاىط

 

 " ؼعپعؼت – دهؼت – یار –هلی # قازب اصتیار  .9



 اللٌ هلی الظیو آنيُا

  . تعدهٌ صطا یار اٍل ایهان اؼت

ىؽتت ةٌ اٍل ایهان نستت دارد نستت تـعیُی # یُيی هالیت ةٌ نُيی دهؼتی ه نستت نی ةاؿط. صطا 

نستتی کٌ دلًُ آن در راٍيهایی ایـان تُؼه صطاهىط ةٌ هاؼىٌ دیو الَی ةعهز نی یاةط". ه ىیغ ةٌ نُيی یار 

نی ةاؿط صطا یاری کييطً اٍل ایهان اؼت . هالیت ةٌ نُيی زکُنت اؼت ه صطاهىط نتُال ةع تهام نُدُدات 

  زکُنت نی کيط

 . نت ه هالیت نىلٌ٘ از آن صطاؼتزکُ

 34اگع کؽی نی صُاٍط نستت صُد را در دل دیگعی زیاد کيط ناىيط زنعت هلی َكع#َخ" در ٍع رهز 

 . ةضُاىط« یا هلی» نعتتٌ 

 

  "زّی # ٍهیـٌ زىطً .10

 اللٌ ال الٌ اال ٍُ السی ال٘یُم

 . پایيطً اؼت تعدهٌ : ةس٘ی٘ت ، صطاهىط یکتاؼت کٌ دغ اه صطایی ىیؽت ه زىطً ه

  . زیات صطاهىط ، ذاتی اؼت . اه زىطً ای اؼت ازلی هاةطی ه زیات نُدُدات زىطً ىیغ ٗائم ةٌ اهؼت

» ه یا « یا زی » نعتتٌ ذکع  98اگع کؽی نی صُاٍط ةٌ نعگ ٔذیٍ یا ؼکتٌ ىهیعد ةُط از ٍع ىهاز هادب 

ی ىگیو اىگـتعی زک کيط . ةعای ؿٕای را ره« زّی » را ةضُاىط . ةعای وُالىی تع ؿطن َهع اؼم « السی

نعتتٌ ةضُاىيط ه ةٌ آةی ُٔت کييط ه ةٌ قُرت ه گُىٌ ه پیـاىی نعیل ةغىيط  9009را « یا زی » نعیل ذکع 

 .ه کهی ةٌ اه ةيُؿاىيط

 

  "ٗیُم # ٍهیـگی ه پایيطً .11

 اللٌ ال الٌ اال ٍُ السی ال٘یُم

 .ىیؽت ه اه زىطً ه پایيطً اؼت تعدهٌ : اللٌ صطای یکتایی اؼت کٌ دغ اه صطایی

ٗیُم ةٌ هدُدی اوالق نی ؿُد کٌ ٗائم ةٌ ذات اؼت . ذات زنعت ازطیت ٗائم ةٌ ذات اؼت ه ٗیُنیت ، 

 .نيسكع ةٌ ذات اٗطس ازطیت نی ةاؿط

 .نعتتٌ ةضُاىط 954را « یا ٗیُم » اگع کؽی نـکلی دارد کٌ از ٍیچ وعی٘ی زل ىـطً ةاؿط ذکع 

 

  " عتتٌَلّی # ةليط ن .12

 . تعدهٌ : ه اه تُاىا ه ةاال ه ةعتع ه ةا ٌَهت اؼت

َلی ةٌ کؽی اوالق نی ؿُد کٌ از ىٌع نعتتٌ ه ن٘ام از ٍهٌ ةاال ه ةعتع اؼت ه در ایو نعتتٌ ٗاٍع ه نسیه ةع 

 . تهام نهکيات اؼت



ُیط ه ةعای را ةگ« یا َلی » نعتتٌ ذکع 990اگع کؽی ٗعض دارد یا نی صُاٍط از ٔ٘ع صُد دلُگیعی کيط 

 .را رهی اىگـتع صُد زک کيط« َلّی » ّيی ؿطن اؼم 

 

 " ٌَیم # ةؽیار ةغرگ.13

 ه ٍُ الُلی هالٌُیم

 تعدهٌ : ه اهؼت صطایی ةليط نعتتٌ ةا ٌَهت ه ةغرگ

 .نيٌُر از ٌَیم در نُيی ةغرگ ىؽب ىیؽت ةلکٌ نيٌُر ّیع ٗاةل هقُل ه درک ةُدن اؼت

نعتتٌ ؼتسان اللٌ ه ةسهطً ؼتسان اللٌ الٌُیم را ةضُاىط ه  9010 یا 9001اگع کؽی ٗعض ؼيگیيی دارد 

 .نعتتٌ ةضُاىط 900ةعای هؼُت رزق ه رهزی ایو ذکع را رهزی 

 

 "زلیم # ٍهیـٌ ةعدةار .14

 هاللٌ ُّٕر زلیمى

 . تعدهٌ : ه صطا ، آنعزىطً ه ةعدةار اؼت

ىهی دارده در ن٘اةل دَالت ةيطگان ، صطاهىط زلیم اؼت یُيی در نذازات تتَکاران تُذیل # ؿتاب" رها 

 . ةؽیار قتُر اؼت

نعتتٌ  88اگع کؽی نی صُاٍط ةعدةاری ه قتع ه اؼت٘انت در ةعاةع نـکالت داؿتٌ ةاؿط در ٍع رهز 

 .صُاىطً ؿُد« یازلیم»ذکع

 

  (صتیع # ٍهیـٌ آگاً .15

 ه اللٌ ةها تُلهُن صتیعى

 . تعدهٌ: ٍهاىا صطاهىط ةطاىچٌ نی کيط داىاؼت

 .یع ةٌ َالهی اوالق نی ؿُد کٌ ةٌ ةاوو ٍهٌ اؿیا َلم دارد ه هاٗٓ ةٌ کلیٌ انُر نضلُٗات اؼتصت

 نعتتٌ ذکع یا صتیع را ةضُاىط 891نعتتٌ یا  900اگع کؽی نی صُاٍط ةٌ انعی پيَاىی دؼت پیطا کيط رهزی 

 

  (َلیم # ٍهیـٌ داىا .16

 ان اللٌ ةکل ؿی َلیم

 . چیغ داىاؼتتعدهٌ : ٍع آیيٌ صطاهىط ةٌ ٍع 

َلم صطا امأٌ ةع ذات اه ىیؽت ةلکٌ َیو ذات اهؼت صطاهىط انُری را کٌ نضلُٗات تُان درک آىَا را ىطارىط 

  درک نی کيط ه چیغی از اه پيَان ىتُدً ه ىیؽت ه ٍیچ ناىُی اه را از َٔم ادراک نىالب َادغ ىهی گعداىط

ةضُاىط . ٍيگام ؼسع زطاٗل « یا َلیم» نعتتٌ  950ز اگع کؽی والب َلم اؿعاٗی # َلم الَانی" اؼت درٍعره

 . نعتتٌ گٕتٌ ؿُد الُلم ىُر ی٘ظىٌٕ اللٌ ٔی ٗلب نو یـاى 90ایو ذکع 



 

  (زکیم # داؼت گٕتار ه درؼت کعدار .17

 اىک اىت الُلیم السکیم

 .تعدهٌ : صطاهىطا ! ٍهاىا تُ داىا ه زکیهی

ؼع زکهت ه راؼتی اؼت ًاٍع ه ةاوو اؿیا را نی داىط ه  زکیم ةٌ ذاتی اوالق نی ؿُد کٌ ُٗل ه ُٔلؾ از

 .ةع اؼاس زکهت ه نكلست َهل نی کيط

را « یازکیم» ةار ذکع87اگع کؽی نی صُاٍط دریچٌ ای از زکهت ةٌ َالم ةٌ ٗلب اهةاز ؿُد ةُط از ىیهٌ ؿب 

 .ةگُیط . ه ةعای پیطا ؿطن گهـطً ةعایو ذکع نطاهنت ىهایط

 

  (ةیيای ٍهیـگی ةكیع# .18

 ان اللٌ ةها تُهلُن ةكیع

 .تعدهٌ : ٍهاىا صطاهىط ةٌ آىچٌ اىذام نی دٍیط ةیياؼت

صطاهىط نتُال ةكیع ةٌ ذات اؼت ه ةعای دیطن ىیازی ةٌ چـم ىطارد ةلکٌ ةٌ ٍهٌ انُرچٌ پيَان چٌ آؿکار 

 ةیياؼت

را « یاةكیع» نعتتٌ ذکع 909هز اگع کؽی نی صُاٍط ةٌ انُر پيَان دؼت پیطا کيط هةكیعت پیطا کيط ٍع ر

 .ةضُاىط

 

  (ؼهیٍ# ٍهیـٌ ه ةؽیار ؿيُىطً .19

 هاللٌ ؼهیٍ َلیم

 .تعدهٌ : صطاهىطا ! ٍهاىا تُ ؿيُىطً داىا ٍؽتی

اىؽان در ؿيیطن َالهً ةع ؿيُایی ةٌ گُش ٍم ىیاز دارد هلی صطاهىط نتُال ؼهیٍ ةٌ ذات اؼت یُيی ةطهن 

دٍا ، ؼعه ىذُا، دَع#قطای ةليط" هاصٕا#قطای آٍؽتٌ" ه ىىَ٘ا ه ؼکُتَا ىیاز ةٌ ؿيُایی تهانی گٕت ه ؿيُ

 .را ةی ٍیچ هاؼىٌ ای نی ؿيُد ه ٍهٌ ةعای اه یکی اؼت

اگع کؽی نی صُاٍط دَایؾ اؼتذاةت ؿُد ٗتل از اذان قتر یا ةُط از ىهاز ىألٌ قتر # ةُط از 

 .صُاىطً ؿُد« یاؼهیٍ» نعتتٌ ذکع980اذان"

 

  (ه پؽيطیطًزهیط#ؼتُدً  .20

 ان اللٌ ّيیى زهیطى

 .تعدهٌ:ٍهاىا صطاهىط از صلٖ ةی ىیاز ه ةٌ ذات صُد ؼتُدً اؼت

زهیط ، اهؼت کٌ اؼتس٘اق زهط ه ؼتایؾ دارد ه در زال ؿطت ه رصا نُرد ؼتایؾ ٗعار نی گیعد. اهؼت 

 .کٌ اةتطا صل٘ت ىهُدً ه اهؼت زکیهی کٌ در أُال اه ّله ه صىا هدُد ىطارد



را ةگُیط.اگع کؽی « یا زهیط» نعتتٌ ذکع  41نی صُاٍط قٕات صطایی در اه ىهایان ؿُد ٍع رهز اگع کؽی 

را داصل ًعٔی ىُؿتٌ ؼپػ درهن آن آب « السهیط»ه « یازهیط» کٌ ٔساش اؼت ه ٗاةل اقالح ىیؽت اؼم 

نعتتٌ  41 ریضتٌ تا ىُؿتٌ ٍا ؿؽتٌ ؿُىط ه ةُط ةٌ ؿضف نُرد ىٌع دادً ؿُد کٌ ةيُؿط.یا ةٌ ّظای وعف

 .صُاىطً ؿُد ه ةضُردش دٍيط« یازهیط» ذکع 

 

  ( ّيی # ٍهیـٌ ةی ىیاز .21

 ان اللٌ ّيی زهیط

 .تعدهٌ : ٍهاىا صطاهىط ةی ىیاز ؼتُدً اؼت

صطاهىط نتُال ّيی نىلٖ اؼت وتٖ ٔعنایـات ٗعآن کعیم تهام نهکيات در ٗتال اه ٔ٘یع ٍؽتيط.یاایَا الياس 

لْيی السهیط: ای نعدم ؿها ٍهگی ةٌ درگاً صطاهىط نتُال ىیازنيط ه نستادیط ه تيَا اىتم الٕ٘عا الی اللٌ ٍُ ا

 .صطا اؼت کٌ ازٍع چیغ ةی ىیاز هّيی ةالظات ؼتُدً اؼت

نعتتٌ ذکع  900اگع کؽی نی صُاٍط از ٔ٘ع ه درهیـی دلُگیعی کيط ه همٍ نالیؾ ةَتُد پیطا کيط ٍع رهز 

» نعتتٌ ذکع 9040دهٌُ نتُالی ٍع ةا  90ه ٍهچيیو ّيای نُيُی را ةضُاىط. ةعای رٍٔ ؿطایط « یاّيی» 

  .صُاىطً ؿُد« یاّيی

 

  (هاؼٍ#گـایـگعه ةی ىیاز .22

 هاللٌ ؼهیٍ َلیم

 .تعدهٌ: صطا ةس٘ی٘ت ، تُاىگع ه داىاؼت

هاؼٍ آن ّيی نىلٖ اؼت کٌ ٔ٘ع را ةعوعف نی کيط ه تهام زادات را ةعآهردً نی کيط ه ةٌ رزق هؼُت نی 

 .ةضـط

را ةضُاىط ه ةعای رٍٔ تعس « یاهاؼٍ» نعتتٌ  947اگع کؽی نی صُاٍط در رهزی ه َلم رزق پیطا کيط ٍع رهز 

 .ٍم ةٌ ٍهیو تُطاد ةضُاىط

 

  (رؤهف# ةؽیار نَعةان .23

 ان اللٌ ةالياس لعئُف رزیم

 .تعدهٌ: ٍهاىا صطاهىط ةع نعدم رئُف ه نَعةان اؼت

 .ىُازش اؼت ه اه رزهان اؼت ه رزیم ه رئُف ةٌ نُيی رزهان اؼتصطاهىط قازب رأت ه نَعةاىی تُام ةا 

« یارئُف» نعتتٌ ذکع  90اگع کؽی نی صُاٍط دل کؽی را ةٌ ؼُی صُد ةکـط کٌ ةا اه نَعةان ؿُد ٍع رهز 

صُاىطً ؿُد . ه اگع کؽی ةٌ ؿها ًلم کعدً ه نی صُاٍیط ىؽتت ةٌ ؿها نَعةان ه از ؼتم صُد ىادم ؿُد در 

 .را ةضُاىط« یا رئُف » نعتتٌ ذکع 100ةُط از ىهاز قتر رهز دهٌُ 

 



  (ةطیٍ# اةطاع کييطً .24

 ةطیٍ الؽهُات هاالرض

 .تعدهٌ: اه آٔعیييطً آؼهاىَا ه زنیو اؼت

صطاهىط نتطع اؼت یُيی اةطاع کييطً صلٖ از َطم ةٌ هدُد . ٍیچ نضلُٗی یا نهکيی در ٍیچ ن٘انی نتطع 

 .ىیؽت دغصطاهىط نتُال

نی صُاٍط ةٌ َلُم ّعیتٌ راً یاةط رهز ؿيتٌ کٌ نتُلٖ ةٌ ایو انع اؼت ةٌ ىیت ایو َهل ّؽل  اگع کؽی

اىذام دٍط ه ده رکُت ىهاز نحل ىهاز قتر صُاىطً ه ؼپػ ٍٕتاد ٍغار نعتتٌ ةطهن تُٗٓ ه زعف زدن در ةیو 

تٌ ه ٍيگام ّعهب را رهی کاّظ ؼٕیطی ىُؿ« ز» َطد زعف  700را ةگُیط ؼپػ ةٌ « یاةطیٍ» ذکع گٕتو ذکع

یا نتطع » نعتتٌ ةگُیط  70آٔتاب کاّظ را در ٗتعؼتان زیع صاک نطُٔن ؼازد ه در زیو نطُٔن کعدن کاّظ 

تُدٌ ؿُد ٍيگام دٍٔ کاّظ کؽی ىتایط َانل را ةتیيط . زىان ةطهن اذن ؿٍُعان صُد ادازً ایو کار « یا َالم

 !را ىطارىط

 

  (ٗاةل#گیعىطً ه گعدآهرىطً .25

 ی٘تل ه یتؽه ه اللٌ

 .تعدهٌ: صطا در ٔعه نی گیعد ه ةع نی گـایط

نُيی دیگع ٗاةل نالک اؼت یُيی ٍهٌ نهکيات در نلکیت صطاهىط نی ةاؿيط. از ذکعٍای دائهی زنعت 

 .نی ةاؿط« یاٗاةل» َغرائیل 

 .را ةضُاىط« یاٗاةل» نعتتٌ ذکع  904اگع کؽی نی صُاٍط زٖ صُد را از ّاقب ةگیعد 

 

  (گـایيطً . دٍيطًةاؼه #  .26

 هاللٌ ی٘تل هیتؽه

 .تعدهٌ : : صطا در ٔعه نی گیعد ه ةع نی گـایط

ةاؼه نيُهی #ىُهت دٍيطً" اؼت نٕنل#تٕنل کييطً ه َىاةضؾ". صطاهىط نتُال دؼت دٍيطً دارد نيُم 

 .از ذکعٍای دائم نیکائیل اؼت« یاةاؼه» ز٘ی٘ی اهؼت ه تهانی ىُهات در دؼت اه ه نضلُق اهؼت . 

» نعتتٌ 90گع کؽی نی صُاٍط دلُگیعی از ٔ٘ع ةضل ه نعض کيط ةُط از ولُع ٔذع تا ٗتل از ولُع آٔتاب ا

 .را ةضُاىط« یاةاؼه

 

  (ٗعیب#ىغدیک .27

 ه اذاؼالک َتادی َيی ٔاىی ٗعیب

 984تعدهٌ : # ای رؼُل!" ٍعگاً ةيطگاىم در نُرد نو از تُ ةپعؼيط نو ةٌ آىَا ىغدیکم. ة٘عً



ؼىٌ َلهؾ ةع ٍهٌ نُدُدات ه نضلُٗات زتی از صُدؿان ةٌ آىَا ىغدیکتع اؼت ه ٍیچ پعدً زٖ تُالی ةُا

ای در ةعاةع ٗعب اه ٗعار ىطارد انا ایو زذاةَای ىُارىی ه ًلهاىی ناؼت کٌ ؼتب نی ؿُد از ىُر کهتع ةَعدً 

 . نيط ؿُیم هگعىٌ صطا از رگ گعدن ةٌ نا ىغدیک تع اؼت

 .را ةضُاىط« یاٗعیب» نعتتٌ  40نعتتٌ یا زطاٗل 491ؿُاری ٍا ؿُد ٍع رهزاگع کؽی نی صُاٍط رٍٔ تهام د

 

  (ٗطیع# ةؽیار ه ٍهیـٌ تُاىا .28

 ان اللٌ َلی کل ؿی ٗطیع

 . تعدهٌ: ٍهاىا صطاهىط ةع ٍهٌ چیغ ٗادر اؼت

ةع ٍع ٗطیع ةع هزن ُٔیل اؼت ه ُٔیل در تُان ٗطرتهيط تع ه رؼاتع از ٔاَل اؼت . ٗطیع ذات ن٘طؼی اؼت کٌ 

انعی کٌ نـیت ه ارادً اه ةطان تُلٖ گیعد تُاىا اؼت ه در ایذاد ٍیچ نهکيی َادغ ىیؽت ه ةیعهن رٔتو از 

تكعف اه نسال اؼت . هدُب ذاتی اه از ٍهٌ دَات ه زیحیات هز٘ی٘ت اه قعف ٍهٌ کهاالت اؼت ه ٍیچ 

انعی اؼت ٔىعی ٍهچيان کٌ  یک از کهاالت اه نسطهد ىیؽت ةلکٌ ىانتياٍی نی ةاؿط اٗعار ةٌ ایو نىلب

اٗعار ةٌ اقل هدُد قاىٍ َالم از ٔىعیات کأٌ نكُىَُات#ٍهٌ نضلُٗات" اؼت. ه ٍهٌ اؿیا از ذهی 

الُُ٘ل#قازتان صعد" ه ّیع ذهی الُُ٘ل #نُدُدات ٔاٗط ٗطرت اىطیـٌ" ه َلُیات#نُدُدات َالم ةاال ه 

ط ؼيگ ه گیاً ه زیُان" ه نذعدات # نُدُداتی رهزاىی ناىيط نالئک"هؼٕلیات #نُدُدات َالم پاییو ناىي

کٌ از نکان ه نسطهدیت ٍای نادی ٔارّيط." ه نادیات ةٌ آن نُتعٔيط.ٍهچيیو ٍهٌ آىَا ةٌ اٗتنای ٔىعت 

 . اقلیٌ ذاتیٌ صُد اٗعار دارىط کٌ تيَا صطا ٗادر نتُال اؼت

 .اگع کؽی نی صُاٍط ةع دؿهو صُد ّالب ؿُد در هٗت همُ ذکعرا ةگُیط

 

  (پظیع تُةٌ –تُاب # ةؽیار ردُع کييطً  .29

 اىٌ ٍُ التُاب العزیم

 . تعدهٌ: ٍهاىا اه تُةٌ پظیع ه نَعةان اؼت

یکی از از هؼایلی کٌ ةٌ هؼیلٌ آن نی تُان پػ از ارتکاب نُكیت هّٕلت دهةارً ةٌ پیـگاً صطاهىط ت٘عب 

نعزلٌ اؼت کٌ ةضـؾ ه ّٕعان ه نستت پیطا کعد تُةٌ اؼت . نعزلٌ ىضؽت تُةٌ ىطانت اؼت ه در ایو 

« : ان اللٌ یسب التُاةیو ه یسب الهتىَعیو» صطاهىط ؿانل زال ةيطً نی ؿُد چياىچٌ ٗعآن نی ٔعنایط:

ٍهاىا صطا آىان را کٌ پیُؼتٌ ةٌ درگاٍؾ تُةٌ کييط ه ىیغ پاکیغگان کٌ از ٍع آالیؾ دهرىط را دهؼت نی 

 .دارد

نعتتٌ 40ی ؿیىاىی ىـُد یا تعس از دو دارد ٍع رهز ةُط از ىهاز قتر اگع کؽی نی صُاٍط دچار هؼُؼٌ ٍا

 .نعتتٌ ایو ذکع راةگُیط 309را ةضُاىط . ه در ٍيگام گعٔتاری ؿطیط ةٌ هؼُؼٌ ةٌ تُطاد « التُاب» ذکع 

 



  (الٌ #نُتُد .30

 الَا هازطا هىسو لٌ نؽلهُن

 .ٔعنان اهییمتعدهٌ: # صطاهىط یکتا، ٍهان" نُتُد یگاىٌ اؼت ه نا نىیٍ 

 . الٌ تهام اؿیإ صطا اؼت یُيی نُدُدیت تهام اؿیا ةٌ هدُد نىلٖ اه هاةؽتٌ اؼت

 

  (هازط# یکتا ه یگاىٌ .31

 الَا هازطا هىسو لٌ نؽلهُن

 تعدهٌ: صطاهىط یکتا ٍهان نُتُد یگاىٌ اؼت ه نا نىیٍ ٔعنان اهییم

یگاىٌ اؼت. اگع ةضُاٍیم صطاهىط نتُال ٔاَل ةالُٕل ذات زنعت ازطیت اؼت ه ةػ یُيی در ذات ه قٕات 

 .ةضُاىیم ٍیچ تُدٌ ةٌ اَطاد ىیؽت« یا هازط » را ةٌ 

 .راةضُاىط« هازط» نعتتٌ ذکع یا  90اگع کؽی نی صُاٍط دلَا را ةٌ ؼُی صُد نتُدٌ کيط ٍع رهز 

 

  (ؿکُر# ةؽیار ؼپاس پظیعىطً ه پاداش دٍيطً .32

 ٔان اللٌ ؿاکع َلیم

 .ٌ صطا ؼپاؼگظار داىاؼتتعدهٌ : ةٌ درؼتی ک

ؿکُر نُىی ادع دغیل را گُیيط : یا نو یُىی الکحیع ةال٘لیل یُيی در ن٘اةل َهلی کُچک ادع ةغرگ َىا 

 .نی کيط

را ةضُاىط . ةٌ « الـکُر» نعتتٌ ذکع  514اگع کؽی نی صُاٍط رزق ه رهزیؾ زیاد ؿُد ةُط از ىهاز قتر 

را ةضُاىط ه « الـکُر» نعتتٌ اؼم  30ُ ةٌ ن٘طاری آب دَت ؿٕای چـهی کٌ ةؽیار درد نی کيط ةا هم

 .ؼپػ چـم را ةا آن ؿؽتـُ دٍيط

 

  ( ُّٕر# ٍهیـٌ آنعزىطً ه پُؿاىيطدً .33

 ان اللٌ ُّٕر رزیم

 .تعدهٌ : ٍهاىا صطاهىط آنعزىطً ه نَعةان اؼت

نُرد ةضـؾ هنْٕعت ُّٕر ةٌ کؽی گٕتٌ نی ؿُد کٌ ةؽیار رزیم اؼت هگيَکاری را کٌ ةٌ اه ردُع کعدً 

 .ٗعار نی دٍط

اگع کؽی نُكیتی کعدً انا پـیهان اؼت ه ىهی صُاٍط در دىیا ه ةعزخ ه آصعت رؼُا ؿُد ًَع رهز دهٌُ 

را ةضُاىط . ةٌ دَت رٍٔ هؼُاس ؿیىاىی زتی در َتادات ٍع رهز ةُط از ىهاز « الُْٕر» نعتتٌ ذکع 9184

 .را ةضُاىط« الُْٕر» نعتتٌ ذکع 900قتر 

 

  (هٍاب # ةؽیار ةضـيطً .34



 اىک اىت اهٍاب

 . تعدهٌ : # ةار صطایا" ٍهاىا کٌ تُ ةؽیار ةضـيطً ای

صطاهىط نتُال در ازای چیغی کٌ نی ةضـط تٍُٗ ةازگـتی ىطارد .ه در نُرد صُاؼتٌ ٍا ٍیچ نسطهدیتی ةعای 

کٌ قٕت  درصُاؼت کييطً از اه هدُد ىطارد.ةضـؾ صطاهىط ده ىُع اؼت ةضـؾ َام ه ةضـؾ صاص

 .هٍاةیت صطاهىط نتُال نعةُط ةٌ ةضــَای صاص اهؼت

» نعتتٌ ذکع 93اگع کؽی نی صُاٍط از ةضــَای نادی صا ةَعً نيط ؿُد در جلث آصع ؿب در ؼذطً 

نعتتٌ ایو ذکع صُاىطً ؿُد . ه ةعای ةعصُدار ؿطن از َىایا ه َيایات صاقٌ  900را ةضُاىط. یا « یاهٍاب

 زال صُؿی پیطا ؿُد صطا را ایو گُىٌ صىاب ىهایط: یا هاٍب الُىایا اَىيیصطاهىط در ٍع زنان کٌ 

 

  (ؼهیٍ الطَا# ؿيُىطً هاداةت کييطً دَا .35

 اىک ؼهیٍ الطَا

 .تعدهٌ: صطاهىطا ٍهاىا تُ ؿيُىطً ه پاؼش دٍيطً دَاٍؽتی

عف چیيی ةا اگع کؽی نی صُاٍط دَایؾ نؽتذاب ؿُد ایو ذکع را نطاهم ةضُاىط ه ىُؿتو ایو اؼم ةعً

نعتتٌ در رهز 9نـک ه زَٕعان ه ؿؽتو آن ةا رهّو گل ه چکاىیطن آن در گُش کع نُدب ؿٕاؼت.زطاٗل

 .صُاىطً ؿُد

 

  (ٗائم # ایؽتادً .36

 ه اهلُا الُلم ٗائها ةال٘ؽه

 .تعدهٌ: ه قازتان َلم ةعپادارىطگان َطل ه دادىط

 .را ةضُاىط« ال٘ائم »  نعتتٌ ةُط از ىهاز قتر ذکع 959اگع کؽی ىٕػ ؼعکؾ دارد 

 

  (ؿَیط#گُاً ه کؽی کٌ چیغی ةع اه پيَان ىتاؿط .37

 هاللٌ ؿَیط َلی نا تُهلُن

 .تعدهٌ:ه صطاهىط گُاً زامعاؼت ةعآىچٌ نی کيط

ؿَیط ةع هدُدی کٌ ٍیچ ّیتی ةعای اه هدُد ىطارده ةع ٍهٌ اؼعار هاٗٓ اؼت ه ٍهٌ دا زامع ه ىاًع نی 

 .ةاؿط اوالق نی ؿُد

نعتتٌ ةضُاىط. ةعای پیطا  70را « یا ؿَیط » ؽی نی صُاٍط از انُر پيَاىی آگاً ؿُد ٍع ؿتاىٌ رهز ذکع اگع ک

ه در هؼه آن اؼم گهـطً را ةيُیؽیط ؼپػ  «یا ؿَیط» ؿطن گهـطً ةع رهی چَار گُؿٌ کاّظؼٕیط اؼم 

هز آن کاّظ ٍهعاً ؿضف ه در ایو ٍٕت ر« یا ؿَیط السٖ» نعتتٌ گٕتٌ ؿُد 7درٍٕت رهز نتُالی در ٍع رهز 

 .ةاؿط

 



  (رٗیب# زأي ه دیطةان ُٗم .38

 ان اللٌ کان َلیکم رٗیتاو

 .تعدهٌ: ةطرؼتی کٌ صطا ةع ؿها ىگَتان ةاؿط

العٗیب ةٌ نُيی قازب اصتیار ٍم آنطً اؼت العٗیب ذات ن٘طؼی اؼت کٌ ىگاٍطارىطً ه نعاٗب ه ىاًع 

 .ـان ةع اه نضٕی ه پُؿیطً ىیؽت ه اصتیار ٍهٌ ةا اهؼتنضلُٗات اؼت در دهیٍ ازُال، چیغی از زاالت ای

ىُؿتٌ ؿطً ه « یا رٗیب » اگع کؽی نعینی وُالىی دارد ةعای دٍٔ نعینی در دٍاىٌ پارچ چيط نعتتٌ اؼم 

ّٕلت را از « یارٗیب» درهن آن آب ریضتٌ ه ؼپػ ن٘طاری از آن آب را ةٌ نعیل ةضُراىيط. نطاهنت ةع اؼم 

  .نعتتٌ ةعای دٍٔ دؿهو نذعةؽت 7ةٌ تُطاد « یارٗیب» صُاىط اؼم  دل ةیعهن نی کيط .

 

  (نساؼب –زؽیب# ؿهارىطً  .39

 کٕی ةاللٌ زؽیتاو

 . تعدهٌ : صطا ةعای نساؼتٌ صلٖ کأی اؼت

صطاهىط تهام اَهال نا را از ىیک ه ةط ةعنی ؿهارد ه ةٌ آىچٌ در ىَان ه آؿکارا اىذام نی ؿُد َالم اؼت . لظا 

 .آنطً : زاؼتُا اىٕؽکم ٗتل ان تساؼتُا: ةٌ زؽاب صُد رؼیط ٗتل از ایيکٌ ةٌ زؽاب ؿها ةعؼيطدر زطیث 

را ةضُاىط . دَت دٍٔ ؿع « یازؽیب» نعتتٌ ذکع  80اگع کؽی نی صُاٍط درکارٍایؾ ىٌم پیطا کيط رهزی 

 . دؿهيی کٌ ؿعش ّیع نؽت٘یم نی رؼط نطاهنت ةعایو ذکع ىأٍ اؼت

 

ُّ # نسُ کييط .40   (ةضـيطً ةؽیار –ً گياٍان َٕ

 ان اللٌ کان َُٕاو ُّٕراو

 .تعدهٌ: ٍهاىا صطاهىط آنعزىطً ه ةضـيطً اؼت

ذات ن٘طؼی اؼت کٌ ةا ىَایت کهال ه « الُُٕ» در لْت ةٌ نُيی پاک ىهُدن ه نسُ کعدن اؼت . « َُٕ »

کٌ # نیعاىيطً دل ه ٗطرت ه ٌَهت ه داللت صُیؾ در قطد اىت٘ام ةع ىهی آیط ه نسُ کييطً گياٍان نَل

دان " اؼت ه ةٌ اىطک ةَاىٌ ای از آىَا نی گظرد ه ةيطً ٍع اىطازً گياً کعدً ةاؿط چُن ةٌ در صاىٌ اه رهد َُٕ 

 .نی گعدد

اگع کؽی نی صُاٍط گياٍاىؾ نسُ ؿُىط ه کؽب ىُراىیت کيط ه رٍٔ هؼُاس در َتادات کيط ه تُةٌ اش 

 .يطپظیعٔتٌ ؿُد ةعصُاىطن ایو اؼم نطاهنت ک

 

  (ٗائم ةٌ زٕي زُ٘ق -هکیل#کٕیل .41

 ه کٕی ةاللٌ هکیالو

 . تعدهٌ: ه صطاهىط ةعای ىگَتاىی ه کٕالت َالم کأی اؼت



صطاهىط نتُال ةَتعیو کٕیل ه هکیل اؼت ه تهام اىؽاىَا ةایط ةٌ اه اَتهاد کييط. در ٗعآن کعیم آنطً: ٍع کػ 

 4ُرً الىالقةٌ صطا تُکل کيط صطاهىط ةع کار اه ةؽيطً کيط. ؼ

 .را ةضُاىط« الُکیل» نعتتٌ ذکع 44اگع کؽی نی صُاٍط در ؿيا کعدن نكُن ةهاىط ه ةٌ دَت ؿع دؿهو 

 

  (زأي –ن٘یت# ىگَتان  .42

 هکان اللٌ َلی کل ؿی ن٘یتاو

 . تعدهٌ: ه صطاهىط ةع ٍهٌ ىیک ه ةط اَهال صلٖ نعاٗب اؼت

ات هآٔعیييطً رزَٗا ه وُانَا ه رؼاىيطً آىَا ةٌ دهیٍ زأي ، ىگَتان ه قازب ٗطرت ه ؼیىعً کانل ةع نهکي

 .اَنای ةطىَا

را ةٌ تُطادی کٌ دا ةـُد در ًعٔی ىُؿتٌ رهی آن « اله٘یت» اگع از ؿٕای نعینی کٌ نایُس ٍؽتیط اؼم 

نعتتٌ ایو ذکع صُاىطً ؿُد. ه ةعای  55نعتتٌ یا  550آب ریضتٌ ه ةٌ نعیل ةيُؿاىيط. ةٌ دَت هؼُت رزق 

 .زُائخ ه ن٘اقط ىُؿتو ایو ذکع ةع کُزً پع آب ه ىُؿیطن از آن نذعب اؼت ةعآنطن

 

 

 (نسیی # زىطً کييطً .43

 ال الٌ اال ٍُ یسیی ه یهیت

 . تعدهٌ: ٍیچ صطایی دغ اه ىیؽت کٌ اه زىطً نی کيط ه اه نی نیعاىط

  آنطىط نسیی صطاؼت یُيی زناىی ةُدً کٌ آىَا هدُد ىطاؿتيط ه ةُطا ةٌ ارادً الَی ةُدُد

اگع کؽی نی صُاٍط َالم گعدد ه ةٌ ىَُی کٌ در َٔم ه ادراک زأٌٌ صُد نتسیع گعدد ه چیغی ةعای هی 

نعتتٌ آن را  9730نطاهنت کيط ه ٍع رهز ةٌ تُطاد « یا نسیی» نذَُل ىهاىط ةٌ نطت چَل رهز ةع اؼم 

 . ةگُیط

 

 (نهیت #نیعاىيطً .44

 ازؽو َهالو الظی صلٖ الهُت ه السیاهة لیتلُکم ایکم

 . تعدهٌ: اهؼت صطایی کٌ نعگ ه زىطگی را آٔعیط تا ؿها را ةٌ ىیک ه ةط َهلتان ةیازنایط

 . ٍهگان نی نیعىط ه هدٌ پعهدگار قازب ؿُکت ه ةضـایـگعت ةاٗی نی ناىط

نعتتٌ  900اگع کؽی نی صُاٍط ةع ىٕػ انارً اش نؽله ؿُد در نٍُٗ صُاب دؼت ةع ؼیيٌ صُد ىَط ه 

 .تا ةضُاةط« ا نهیتی» ةگُیط 

 

 (ىُم الهُلی ه ىُم التكیع# چٌ صُب ؼعپعؼت ه یاهری.45

 ه ان تُلُا ٔاَهلُا ان اللٌ نُلیکم ىُم الهُلی ه ىُم اليكیع



تعدهٌ : ه اگع آن کأعان ةٌ دیو صطا پـت کعدً اىط ؿها نُنيان ّم نضُریط ه ةطاىیط کٌ صطا ؼعپعؼت 

 !ریؿهاؼت چٌ صُب ؼعپعؼتی ! ه چٌ صُب یاه

اگع کؽی نی صُاٍط دٍٔ صكم دؿهو کيط ٍيگام ةعهز صىع از داىب آن دؿهو ةع صُاىطن ایو اؼم ةٌ 

نعتتٌ در ٍع رهز نطاهنت ؿُد ه ةعای گعٔتو ىتیذٌ ؼعیُتع رهز دهٌُ ةُط از ولُع آٔتاب صطا را  450تُطاد 

 .ةٌ ایو اؼم ةضُاىیط ه دَت رٍٔ زادات ایو ذکع را ةضُاىیط

 

 (ٗطرتهيط -ُٗی# تُاىا.46

 ان اللٌ ُٗی ؿطیط الُ٘اب

 تعدهٌ : ٍهاىا صطا تُاىا ه ؼضت کیٕع اؼت

یُيی صطاهىط ٗادر ةٌ ذات اؼت ه ىٌ ٗادر ةٌ ٗطرت چُن ٗطرت صطا ذاتی اؼت . ىهی تُان گٕت کٌ صطا 

 . ٍؽت هلی ٗطرت ىطارد یُيی صطاهىط ٗتل از آىکٌ ٗطرت را صلٖ کيط ُٗی ةُد

 9000صُاٍط دؿهيؾ را ؼعىگُن کيط ن٘طاری آرد را صهیع کيط ه تُطاد  اگع کؽی نی صُاٍط کؽی نی

ةضُاىط ه تطردا « الُ٘ی» گلُلٌ ةٌ اىطازً ٔيطق از آن تَیٌ کييط ه در زیو ؼاصت گلُلٌ ٍا یک نعتتٌ ذکع 

 .آن را ةٌ یک یا چيط پعىطً ی زالل گُؿت ةطٍيط تا آن را ةضُردىط

 

 (زٕیي# ٍهیـٌ ىگَتان.47

 لی کل ؿی زٕیيان رةی کل َ

تعدهٌ: ٍهاىا پعهدگار نو ةع ٍعچیغ ىگَتان اؼت یُيی آىکٌ صطاهىط تا زناىی کٌ ة٘ای ٍع یک از نُدُدات را 

نكلست ةطاىط زأي ه ىگَطارىطً ی آن از تلٓ ؿطن ه ٔؽاد اؼت ه ایو دائهی ه نطاهم اؼت ه ه نسطهد ةٌ 

  . ن٘ىٍ صلٖ نضلُق ىیؽت

نطاهنت ىهایط « السٕیي» ؿع ؿیىان ه اديٌ درانان ةاؿط ةع صُاىطن اؼم  اگع کؽی نی صُاٍط نی صُاٍط از

ه دَت ىذا ت از زىطگی ىکتت ةار در دایی کٌ نار َ٘عب زیاد اؼت ه دلُگیعی از ؼ٘ه ةچٌ در دهران 

نعتتٌ ةا صه ةاریک ه ریغ  998زانلگی یا نعدن آن ةُط از تُلط ةُط از ىهاز # قتر ،ًَع یا َكع" رهز دهٌُ 

 .کاّظ ةيُیؽط ه ةع ةازه ةيطد رهی

 

 (نذیب # اداةت کييطً.48

 ان رةی ٗعیب نذیب

 . تعدهٌ: ٍهاىا صطا ةٌ ٍهٌ ىغدیک اؼت ه دَای صلٖ را نی ؿيُد ه اداةت نی کيط

ةگُیط ه ةٌ « الهذیب» نعتتٌ  9009اگع کؽی نی صُاٍط دَایؾ ةٌ درگاً صطاهىط نُرد ٗتُل ٗعار گیعد 

» نعتتٌ ایو ذکع 14نایُس ىگعدد. ه اگع در آصع دَا ه زادت صُد از صطا صطاهىط َعض زادت ىهایط 



ٍُ یا نذیُب  .ةضُاىط دَایؾ نؽتذاب گعدد« یاؼعی

 

 (نذیط #ةغرگُار .49

 اىٌ زهیط نذیطى

 . تعدهٌ: صطا ةؽیار ؼتُدً قٕات ه ةغرگُار اؼت

 .ةغرگُارینُيای نذیط ، کعیم َغیغ اؼت . نذیط در لْت ، یُيی دارای ؿعف ه 

« الهذیط» نعتتٌ ذکع 99اگع کؽی نی صُاٍط از اه رٍٔ صُاری ه ذلت ؿُد ه تتطیل ةٌ َغت ؿُد در ٍعرهز 

 .را ةضُاىط . صُاىطن ایو اؼم ؿٕای ٍع دردی اؼت ه صُاىطن ایو اؼم در صلُت ةع ىُر دل نی أغایط

 

 (هدهد#ةؽیار دهؼت دار .50

 ان رةی رزیم هدهد

 .نو نَعةاىی اؼت دهؼتطار تعدهٌ: ٍهاىا پعهدگار

 .صطاهىط ٍهٌ نضلُٗات را دهؼت نی دارد ، چعا کٌ ؼتب صل٘ت نضلُٗات نستت ذات اؼت ةٌ ذات

را ةضُاىط. ةعای نستت « الُدهد» نعتتٌ ایو ذکع 77اگع کؽی نی صُاٍط تهام نـکالتؾ زل ؿُد ٍع رهز 

 . نعتتٌ صُاىطً ؿُد 9009ةیو زن ه ؿٍُع 

 

 (هیطةاٗی # ٍهیـٌ دا .51

 هیت٘ی هدٌ رةک ذهالذالل هاالکعام

 .تعدهٌ: ه ذات صطای نيُم ه ةا دالل ه ٌَهت زىطً اةطی اؼت

« ةی ىَایت گظؿتٌ» ٔيا مط ة٘اؼت . ازلیت ، صاص ذات ن٘طس ازطیت اؼت یُيی ایو کٌ هدُدی از 

 . نُدُد ةُدً ةاؿط، تيَا هتيَا ، هیژگی هدُد صطاهىط اؼت

 . صُاىطً ؿُد« یاةاٗی» نعتتٌ ذکع 994داؿتٌ ةاؿط در ٍع رهز  اگع کؽی ةضُاٍط َهع وُالىی

 

 (ذهالذالل ه االکعام # دارای ةغرگی ه ةغرگُاری ه ةيطً ىُازی .52

 هیت٘ی هدٌ رةک ذهالذالل هاالکعام

 . تعدهٌ: ه ةاٗی ناىط ذات پعهدگارت کٌ قازب ةغرگی ه ؿُکت نىلٖ اؼت

 . ت ه کعیم ه ةغرگُار ىیغ نی ةاؿطصطاهىط قازب ىُهات اؼت قازب ّيای نىلٖ اؼ

یا. ذهالذالل ه » نعتتٌ  19اگع کؽی نی صُاٍط رٍٔ گعٔتاری دؿُارش ةعوعف گعدد رهزی در ؼذطً 

» » را ةگُیط ه ةاَث پیطا کعد ن ةغرگی ه زـهت در ةیو نعدم ه ةاَث اؼتذاةت دَا نطاهنت ةعذکع« االکعام

  نعتتٌ 9در رهز تکعار گعدد زطاٗل نعتتٌ  9ةٌ تُطاد « یا. ذهالذالل ه االکعام

 



 (اهل# ىضؽتیو.53

 ٍُاالهل هاالصع ه الٌاٍع هالتاوو ه ٍُ ةکل ؿی َلیم

 .تعدهٌ: اهل ه آصع ه پیطا ه پيَان اهؼت ه ٍم اه ةٌ ٍهٌ انُر ، َالم ه داىاؼت

ةتطا ه اىتَا نُيای اهلیت ، ازلیت اؼت . تهام نضلُٗات ، زادجيط ه نؽتُق ةٌ َطم . نضلُٗات ه نهکيات ا

 .دارىط ، انا صطاهىط نتطع#صالٖ" ، ازلی اؼت. صطاهىط ةُد ه ٍیچ چیغ دیگعی دغ اه ىتُد

ؿب دهٌُ ، در ٍع ؿب  30اگع کؽی نی صُاٍط ةٌ اوالع ازّایتی کٌ ةٌ دىتال اه ةاؿيط نحال انام زنان #ع" 

 .ایو ذکع صُاىطً ؿُدنعتتٌ  47صُاىطً ؿُد . ه نٍُٗ ؿعهع ٍع کاری « یااهل» نعتتٌ ذکع  9000

 

 (آصع#هاپؽیو.54

 ٍُاالهل هاالصع ه الٌاٍع هالتاوو ه ٍُ ةکل ؿی َلیم

 .تعدهٌ: اهل ه آصع ه پیطا ه پيَان اهؼت ه ٍم اه ةٌ ٍهٌ انُر ، َالم ه داىاؼت

کٌ ىَایتی ةعای آن نتكُر ىیؽت . صطاهىط نتُال ةُط از ٔيای « پایاىی» ٍع نُدُدی را آصعی اؼت ، یُيی 

 . ام نهکيات ، ةاٗی اؼت . زهط ؼغاهار صطایی اؼت کٌ پػ از ٔيای ٍهٌ چیغ ، ةاٗی اؼتته

نعتتٌ ةضُاىط. هةعای دٍٔ دؿهو ةٌ ٍهیو  809را را « یا آصع» اگع کؽی نی صُاٍط َاٗتت ةضیع ؿُد ذکع 

 ( تُطاد صُاىطً ؿُد #ةؽیار نذعب اؼت

 

 (ًاٍع #پیطا .55

 ه ٍُ ةکل ؿی َلیمٍُاالهل هاالصع ه الٌاٍع هالتاوو 

 .تعدهٌ: اهل ه آصع ه پیطا ه پيَان اهؼت ه ٍم اه ةٌ ٍهٌ انُر ، َالم ه داىاؼت

صطاهىط هادب الُدُد ه نضلُٗات نهکو الُدُد ٍؽتيط صطاهىط ّائب اؼت یُيی پيَان َلم ه زیات ه ٗطرت 

ؿُد . ذات صطاهىط َیو ذات صطاؼت، َلم ّائب اؼت َالم َلم ةٌ َلم صُد دارد انا َلم اه دیطً ىهی 

  . ؿياصتی ىیؽت ه ٍیچ کػ راً ةٌ آن ىطارد

را « یاًاٍع» نعتتٌ ذکع 9904اگع کؽی ةضُاٍط ؿُد ه دُد ن٘طس انام زنان#ع" ةع اه ًاٍع گعدد رهزی 

 . ةضُاىط

 

 (ةاوو# پيَان از دیطً ٍا.56

 ٍُ االهل ه االصع ه الٌاٍع ه التاوو ه ٍُ ةکل ؿی َلیم

 .پیطا ه پيَان اهؼت ه ٍم اه ةٌ ٍهٌ انُر ، َالم ه داىاؼتتعدهٌ: اهل ه آصع ه 

صطاهىط در صٕا ه ًَُر کهال دارد اه در ذات ه قٕات یکتا اؼت صُرؿیط یکی اؼت هلی ًَُر ه تاةؾ ىُرآن 

کحعت دارد نُدُدات ةٌ ىُر صُرؿیط دیطً نی ؿُىط هلی کحعت نُدُدات دلیل ةع هدُد چيط صُرؿیط ةعای 



 . دل اگع صطا ؿياؼی ٍهٌ در رخ َلی ةیو ةٌ َلی ؿياصتم نو ةضطا ٗؽم صطا را دیطن آىَا ىیؽت .

را ةٌ تُطاد « یاةاوو» اگع کؽی نی صُاٍط پی ةٌ مهائعه نُاىی نُدُد در ٗلب اؿضاص پی ةتعد ةایط ذکع

 . نعتتٌ ةضُاىط 41

 

 ( زٖ# راؼت ه درؼت .57

 ان اللٌ ٍُ زٖ الهتیو

 . ر ه رهؿو اؼتتعدهٌ: ٍهاىا صطاهىط ز٘ی٘ت آؿکا

مط زٖ ةاول اؼت زٖ نىلٖ ذات اٗطس ازطیت اؼت ه اه زٖ ٍهیـگی اؼت کٌ آیيٌ تهام ىهای زٖ در 

 . قٕات نسهط #ص" نی ةاؿط

« یازٖ» نعتتٌ ذکع  908اگع کؽی ٗعمی دارد کٌ تُاىایی ةازپعداصت آن را ىطاؿت ٗتل از اذان قتر 

 .ةضُاىط

 

 (نتیو#آؿکار .58

 هتیوان اللٌ ٍُ السٖ ال

 . تعدهٌ: ٍهاىا صطاهىط ز٘ی٘ت آؿکار ه رهؿو اؼت

 . نتیو آؿکار کييطً اؼت آجار ٗطرت صطا آؿکار ه ٍُیطا اؼت ه تهام نضلُٗات آجار ٗطرت اه ٍؽتيط

 .را ةضُاىیط« یانتیو» نعتتٌ ذکع  901اگع کؽی زٖ تُ را مایٍ کعدً دَت از٘اق زٖ صُد 

 

 (ىُر# رهؿو ه رهؿيی ةضؾ .59

 الؽهاهات االرضاللٌ ىُر 

  تعدهٌ: صطاهىط ىُر آؼهاىَا ه زنیو اؼت

هدُد ىُر اؼت هدُد نىلٖ هدُد ةاری تُالی اؼت کٌ ٍؽتی ٍهیـگی ه ىُر نىلٖ اؼت # اللٌ ىُر" ه َطم 

  ًلهت نىلٖ نی ةاؿط صطا ٍطایت کييطً تهام نهکيات اؼت

» نعتتٌ ذکع 154ل ةعؼط ٍع رهزاگع کؽی ةضُاٍط تاریکی ٍای زىطگی از دل ا ه پاک ؿُد ه ةٌ قٕای د

 . را ةضُاىط« یاىُر

 

 (هارث# ؼتاىيطً .60

  ه اىا ليسو ىسیی ه ىهیت ه ىسو الُارجیو

 تعدهٌ: ه ناییم کٌ زىطً نی کيیم ه نی نیعاىیم ه هارث ٍهٌ صلٖ ٔاىی نا ٍؽتیم

ز زهال نالکان ةٌ الُارث یُيی ذات ن٘طؼی کٌ پػ از ٔاىی ؿطن دهیٍ اؿیا ةاٗی اؼت ه تهانی انالک پػ ا

 . اه ةعنی گعدد زیعا اهؼت نالک ز٘ی٘ی ه نالکیت دیگعان نذازی نی ةاؿط



را از اذان « الُارث» اگع کؽی نی صُاٍط از تيَایی داصل ٗتع یا ٍع نکان د یگع ٍعاؼی ىطاؿتٌ ةاؿط ذکع

 . نعتتٌ ةضُاىط 9000قتر تا ٗتل از ولُع آٔتاب 

 

 (قادق#راؼت گٕتار.61

 لسٖ ه اىا لكادُٗنه اتیياک ةا 

تعدهٌ: ه ةٌ زٖ ه ةٌ راؼتی ةٌ ؼُی تُ آنطً ایم ه آىچٌ گُییم قطق نسل اؼت جُاب ةٌ ََطً ذات 

 .ن٘طؼی اؼت کٌ در هَطً صُد راؼت گُیط ه جُاب کؽی را کٌ هٔا ىهُدً ةٌ ََط اه کم ىکيط

  را ةضُاىط« یاقادق » کعنعتتٌ ذ 995اگع کؽی نی صُاٍط ىٕػ ه ةاوو صُد را از کطهرت پاک کيط ٍع رهز 

 

 (صالٖ#آٔعیييطً.62

  ان رةک ٍُ الضالق الُلیم

 . تعدهٌ: ٍهاىا پعهدگار تُ آٔعیييطً داىا اؼت

آىکٌ هدُدش هادب اؼت صالٖ نتُال اؼت . کؽی کٌ هادب الُدُد اؼت در هدُد، ىیاز ةٌ ّیع ىطارد ه ٗائم 

  . ةٌ ذات اؼت . ٍؽتی اهاز صُدش نی ةاؿط

گٕتٌ ؿُد . « یاصالٖ» نعتتٌ ذکع  5990صُاٍط زادات نَهؾ ةعآهردً ؿُد در یک نذلػ اگع کؽی نی 

 نعتتٌ نُدب ىُراىی ؿطن دل نی ؿُد . ه ةعای ةعصُدار ؿطن از نُارف الَی زیاد صُاىطً ؿُد 749

 

 (ٗطهس#نيغً ه پاک.63

 ٍُ اللٌ الظی ال الٌ اال ٍُ الهک ال٘طهس

  عهردگاری ه اه پادؿاً ٗطؼی اؼتتعدهٌ: اهؼت صطایی کٌ ىیؽت دغ اه پ

ٗطهس یُيی ذاتی کٌ ةؽیار نيغً ةاؿط از نُایب ه ٗتایٌ ، زیعا #ُُٔل " قیٌْ نتالٌْ اؼت ه آن ذات ن٘طس ، 

  . از نـاةَت ه اىطاد#ٍهاهردان" ه امطاد ه اهالد ه ّیع ذالک از قٕات نضلُٗات ، پاک ه ةعی اؼت

را ةضُاىط . ه دَت ةعٗعار کعدن « یا ٗطهس» تتٌ در رهز ذکع نع 970اگع کؽی نی صُاٍط ةٌ َعٔان ةعؼط 

 . گٕتٌ ؿُد« یاٗطهس» نعتتٌ ذکع  9000ارتتاظ ةا ٔعؿتگان در دیطن آىَا در زال ىگاً کعدن در آب زالل 

 

 (ةضؾ ؼالنتی – دً ؼالنتی –ؼالم#ةی َیب  .64

 ٍُ اللٌ الظی ال الٌ اال ٍُ الهک ال٘طهس الؽالم

 . ی کٌ ىیؽت صطایی دغ اه پادؿاً پاک ةی َیبتعدهٌ: اهؼت صطای

  صطاهىط ، ؼالنت ه نتعی اؼت از آىچٌ َیب نسكُب نی ؿُد

 گٕتٌ ه ةٌ اه ةطنط« یاؼالم» نعتتٌ ذکع 944اگع کؽی نی صُاٍط نعینی ؿٕا پیطا کيط در کيار ةؽتع اه 

 



 ( نُنو#ایهيی ةضؾ ةع َتاد صُد .65

 ال٘طهس الؽالم الهُنوٍُ اللٌ الظی ال الٌ اال ٍُ الهک 

  تعدهٌ: اهؼت صطایی کٌ صطایی دغاه ىیؽت ، ؿاً پاک ه ةی َیب ه ایهيی ةضؾ

 . صطاهىط نتُال اهلیو نُنو اؼت ةٌ هزطاىیت صُد ه َيایت انيیت ةٌ نُنيیو از وعف صطاهىط نُنو اؼت

 . نعتتٌ 910هؼُاس را ةگُیط . ه درنان « یانُنو» نعتتٌ ذکع 944اگع کؽی نتىال ةٌ هزـت از دو اؼت 

 

 (نَیهو# ؿاٍط ه ىگَتان.66

 ٍُ اللٌ الظی ال الٌ اال ٍُ الهک ال٘طهس الؽالم الهُنو

 تعدهٌ: اهؼت صطایی کٌ صطایی دغ اه ىیؽت ؿاً پاک ه ةی َیب ه ایهيی ةضؾ ه ؿاٍط ه ىگَتان

را زٕي ه ىگَتاىی نی صطاهىط نتُال، از اهل صل٘ت تا آصع ةع ٍهٌ چیغ ؿاٍط اؼت ه ٍم اه دَان ه دَاىیان 

 . کيط

در ؿتاىٌ رهز . ه ةعای ؿياصت ه « یانَیهو» نعتتٌ ذکع  915اگع کؽی نی صُاٍط قٕای ةاوو داؿتٌ ةاؿط 

رهز  39نعتتٌ صُاىطً ؿط دَت پی ةعدن ةٌ ةاوو ه مهایع اؿضاص ،  915راً یاةی ةٌ ةاوو أعاد ه اؿیا 

 . را ةگُیط« یانَیهو» نعتتٌ ذکع 9030از ّكل نتُالی ٍع ؿتاىٌ رهز یک ّكل اىذام دادً ه ةُط 

 

 (َغیغ#ىیعهنيط ه تُاىای ٍهیـگی .67

 ٍُ اللٌ الظی ال الٌ اال ٍُ الهک ال٘طهس الؽالم الهُنو الُغیغ

تعدهٌ: اهؼت صطایی کٌ صطایی دغ اه ىیؽت ؿاً پاک ه ةی َیب ه ایهيی ةضؾ ه ؿاٍط ه ىگَتان ه 

 .ىیعهنيط

 . د کٌ ٗاٍع ه ّالب ةع تهام نضلُٗات ه نهکيات اؼتَغیغ، ةٌ ذاتی گٕتٌ نی ؿُ

صُاىطً ؿُد ه « یا َغیغ» نعتتٌ ذکع 93اگع کؽی نی صُاٍط ةٌ َلُم ّعیتٌ از ولُع ٔذع تا ٗتل از ولُع ٔذع 

نعتتٌ ةُط از ىهاز قتر ةعا ی رزق ه رهزی ه  39نعتتٌ در رهز صُاىطً ؿُد ه  30دَت َغیغ ناىطن ٍهیـگی 

  نعتتٌ ایو ذکع صُاىطً ؿُد 900ی در ىغد نعدم رهز

 

 (انعکييطً ةٌ صُةی -دتار#ٔعنان ٔعنا .68

 ٍُ اللٌ الظی ال الٌ اال ٍُ الهک ال٘طهس الؽالم الهُنو الُغیغ الذتار

تعدهٌ: اهؼت صطایی کٌ صطایی دغ اه ىیؽت ؿاً پاک ه ةی َیب ه ایهيی ةضؾ ه ؿاٍط ه ىگَتان ه 

 ىیعهنيط ه ٔعنان ٔعنا

ل دتع ةٌ نُاقی ىهی کيط ه ىیغ نی ٔعنایط دتع نسل اؼت ه ىٌ تُٕیل ه اصتیار نىلٖ ، ةلکٌ صطاهىط نتُا

  . چیغی ةیو ایو ده هاٍٗ ؿطً اؼت



را ةضُاىط ه ةعای ةاول « یادتار» نعتتٌ ذکع 19اگع کؽی نی صُاٍط از ؿع دؿهيان ایهيی پیطا کيط رهزی 

 . گٕتٌ ؿُد« یادتار» نعتتٌ ذکع  104کعدن ؼسع ه داده هدَای ؿع 

 

 (نتکتع#قازب رُٔت ه ٌَهت ه دالل صارج از تكُر.69

 ٍُ اللٌ الظی ال الٌ اال ٍُ الهک ال٘طهس الؽالم الهُنو الُغیغ الذتار الهتکتع

تعدهٌ: اهؼت صطایی کٌ صطایی دغ اه ىیؽت ؿاً پاک ه ةی َیب ه ایهيی ةضؾ ه ؿاٍط ه ىگَتان ه 

  ىیعهنيط ه ٔعنان ٔعنا ه قازب ٌَهت

کتع از قٕات صاص صطاهىط نتُال اؼت ه ایو اؼم ةٌ هدُدی اوالق نی ؿُد کٌ هادط تهام ةغرگی ٍا ةاؿط ت

 . . ٍیچ نهکيی ، هادط ایو قٕت ىیؽت ه ٍیچ کػ نذاز ىیؽت صُد را ةٌ ایو قٕت نُقُف گعداىط

ط ه اگع تعس نطاهنت ىهای« یانتکتع» اگع کؽی نی صُاٍط در نیان نعدم دارای ٌَهت ه دالل ؿُد ةع ذکع

نعتتٌ ایو ذکع صُاىطً ؿُد ه ٍيگام زنُر در ن٘اةل نتکتعان ه  441از کؽی در دل هدُد دارد ةعای رٍٔ آن 

 . نعتتٌ ایو ذکع صُاىطً ؿُد 441قازتان ٗطرت ةعای نتُامٍ ؼاصتو ىٕػ آىَا ىؽتت ةٌ صُد 

 

 (نكُر#تكُیعکييطً.70

 ٍُ اللٌ الضالٖ التاری الهكُر لٌ االؼها السؽيی

تعدهٌ: اهؼت آٔعیطگار َالم ٍؽتی ، پطیط آهردىطً دَان ه دَاىیان ، ىگارگعقُرت صالیٖ ، ه ٍم اه راؼت 

 .ىانَای ىیکُ

نكُر اؼهی اؼت ةعگعٔتٌ از تكُیعگعی هىگارةيطی ه آن ىاًع ةع ذات ن٘طؼی اؼت کٌ قُرت ٍا را در رزم 

  ٍا ةٌ ٍع کیٕیت کٌ صُاٍط ى٘ؾ نی زىط

قازب ٔكازت ه ةالّت ه واٗت لؽان گعدد ه ةعؿُع گٕتو ٗادر ؿُد ایو ذکع را اگع کؽی نی صُاٍط 

 . «الهكُر» نعتتٌ ةضُاىط  1081

 

 ( ةاری#پطیط آهردىطً .71

  ٍُاللٌ صالٖ التاری انكُر لٌ االؼها السؽيی

 تعدهٌ: اهؼت آٔعیطگار َالم ٍؽتی ، پطیطآهردىطً دَان ه دَاىیان ىگارگعقُرت صالیٖ ه ٍم اه راؼت

 ىانَای ىیکُ

ةاری از ىٌع نُيی ةاصالٖ یکؽان اؼت ه آن ةٌ کؽی اوالق نی ؿُد کٌ ٍع نهکو ه نضلُٗی را از کتم َطم 

  ةٌ َعقٌ هدُد ةیاهرد

را ةُط از « یاةاری» اگع کؽی نی صُاٍط ةُط از نعگ تا ٍيگانٌ ٗیانت ةطن اه ؼالم ه پاکیغً ةهاىط ایو ذکع 

  نعتتٌ ةضُاىط 194ىهاز قتر 

 



 (نيان #ةؽیار َىاکييطً.72

 هلکو اللٌ یهو َلی نو یـا نو َتادً

تعدهٌ:انا صطاهىط از ةيطگان صُیؾ ةٌ ٍع کػ کٌ صُاٍط ةؽیار َىا ٔعنایط صطاهىط نيان اؼت یُيی َىای 

ةؽیار نی کيط نيت گظاؿتو ةٌ دیگعان ةعای اىؽان از رذائل اؼت صطاهىط ةعای رزق ه رهزی کٌ ةٌ نا نی 

  ىهی گظارددٍط ٍیچ نيتی 

» نعتتٌ ذکع 939اگع کؽی نی صُاٍط از ىُهات صطاهىط ًاٍعی یا ةاويی ةیـتع اؼتٕا دً کيط ٍع رهز 

 . را ةگُیط« یانيان

 

 (رزاق#ةؽیار رهزی دٍيطً.73

  ان اللٌ ٍُ العزاق ذهلُ٘ة الهتیو

ت ه ٗطرت اةطی تعدهٌ: ةٌ درؼتی کٌ تيَا صطاهىط رهزی ةضؾ ه رزق دٍيطً صالیٖ اؼت ه ٍم اه قازب ُٗ

اؼت پعهدگار َالم ةٌ تهام نُدُدات ةٌ اىطازً ًعٔیتـان رهزی نی دٍط نعاد از رزق چیغی اؼت کٌ از آن 

نيتٍٕ تُان ؿط صُاً ناکُل #صُردىی" صُاً ىُؿیطىی صُاً نُارف ه نکاؿٕات یا َلُم زٌ٘ انحال آن کٌ 

  ٗلُب قأیٌ #دلَای ةی ّل ه ّؾ" ةٌ ؼتب آىَا زىطً گعدد

  نعتتٌ ةضُاىط 408« یارزاق» کؽی ةضُاٍط ةعکت ه هؼُت در انع نُـیتؾ زیاد گعدد ایو ذکع را  اگع

 

 (ٔتاح#گـایيطً.74

  ٍُ الٕتاح الُلیم

  تعدهٌ: اه گعً گـای نـکالت ه داىای ىانسطهد اؼت

دؼت آن صطاهىط نتُال گـایيطً تهام درٍای ةؽتٌ اؼت لظا نٕتاح تهام نـکالت ه نؽائل دَان آٔعیيؾ ةٌ 

  کؽی اؼت کٌ أتتاح صل٘ت ةٌ اهؼت

 70اگع کؽی نی صُاٍط زذاةَای ةیو صُد ه صالٖ را ةعوعف کيط ده کٓ دؼت را رهی ؼیيٌ گظاؿتٌ ه 

 «یأتاح» نعتتٌ ایو ذکع را ةگُیط

 

 (ةاَث#ةعاىگیغىطً.75

 ه ان الؽاٌَ آتیٌ ال ریب ٔیَا ه ان اللٌ یتُث نو ٔی ال٘تُر

 ٗیانت ةی ٍیچ ؿک ةیایط ه صطا ةٌ زتم نعدگان را از ٗتع ةعنی اىگیغاىطتعدهٌ: ه نس٘٘ا ؼاَت 

  صطاهىط نتُال ةعاىگیغىطً ه زىطً کييطً نعدگان پػ از نعگـان اؼت

 574اگع کؽی نی صُاٍط در ٍع کاری #چٌ نادی ه چٌ نُيُی" ةٌ ؿعط نـعهَیت نُٖٔ ةاؿط ٍع رهز 

 .را ةگُیط« یاةاَث» نعتتٌ ذکع

 



 (يهاٍادی # راٍ.76

 هکٕا ةعةک ٍادیا ه ىكیعا

  تعدهٌ: تيَا صطای تُ ةعای ٍطایت ىكعت ه یاری تُ کأی اؼت

ٍطایت ده ىُع اؼت تکُیيی ه تـعیُی ٍطایت تکُیيی ةعای تهام نُدُدات ه نضلُٗات هدُد دارد ه ٍطایت 

يط ً را ةا صالٖ تـعیُی َالهً ةع ٍطایت تکُ یيی کٌ هدُد دارد نُدب ًَُر ٔىعت اىؽاىی ؿطً ه ارتتاط ة

صُد ةعٗعار نی ؼازد کٌ ةعصُردار ؿطن از ایو ٍطایت ةؽتگی ةٌ ٌَم ه ارادً اىؽان دارد ٍطای ةٌ نُيای 

  راٍيها اؼت ه ةٌ کؽی اوالق نی ؿُد کٌ هادط َلم ةاؿط

  نعتتٌ اؼم یا ٍادی را ةضُاىط 10اگع کؽی صُاٍان ٍطایت ه نُعٔت ةٌ صطا اؼت در ٍع ؿتاىٌ رهز 

 

 (کأی# ةؽيطً .77

 الیػ اللٌ ةکاف َتطً

  تعدهٌ: آیا صطاهىط ةای کٕایت انُر ةيطً صُد کأی ىیؽت

کٕایت انع ةا نُلی اؼت هال ّیع اه صیع را ةعای اةط نی صُاٍط ه ؿع را از اه دٍٔ نی ىهایط لظا در کلیٌ 

  کارگـاؼت« یاکأی» نـکالت ه کهتُدٍا ذکع 

 999کٌ ٗاةل زل ىیؽت ةُط از ىهاز ره ةٌ ٗتلٌ در یک نذلػ  اگع کؽی نَهی در زىطگیؾ هدُد دارد

 . را ةگُیط« یاکأی» نعتتٌ ذکع 

 

 (کتیع#ةغرگ.78

 َالم الْیب ه الـَادت الکتیع الهتُال

  تعدهٌ: اه ةٌ پيَان ه آؿکار داىاىؽت ه ةغرگ ه ةليط نعتتٌ اؼت

هکيی کهال ذاتی ىطارد ةلکٌ کهالؾ کتیع ةٌ نُيای ةغرگ نی ةاؿط صطا ةغرگی اؼت ّیع ٗاةل هقٓ ٍیچ ن

ةٌ قٕات اهؼت ةغرگی در َالم ةعای ٍیچ کػ نُجع ىهی ؿُد اال ةٌ هاؼىٌ تُامٍ ةٌ صطا ه نٌاٍع تانٌ 

 . قٕات

 . نعتتٌ ذکع الکتیع را ةضُاىط 141اگع کؽی صُاٍط در ىغد نعدم ةغرگ ؿُد ٍع رهز 

 

 (ؿأی#ؿٕادٍيطً انعاض.79

 ه اذانعمت َُٔیـٕیو

 .هان صطایی کٌ چُن ةیهار ؿُم نعا ؿٕا نی دٍطتعدهٌ:ٍ

الـأی یُيی ؿٕا دٍيطً انعاض رهزی ه دؽهی ه رازق َأیت ةی هاؼىٌ ه رٍٔ کييطً ةال ةٌ ؼتب اىطکی از 

 .دَا



نعتتٌ نُدب ؿٕا نعینی ه ةاوو نی 499ةٌ َطد کتیعش « یا ؿأی»اگع کؽی ةعای دهای ٍع دردی ذکع

ةؽم اللٌ الـأی ةؽم » طً ةضُاىیط دٍٔ ؼم ؿُد. تُُیظ ىأٍ ةعای وُام: ؿُد ه اگع ةعوُانی کٌ نؽهُم ؿ

 «اللٌ الکأی ةؽم اللٌ نُأی ةؽم اللٌ الظی الینع نٍ اؼهٌ ؿی ٔی االرض ه ال ٔی الؽها ه ٍُ الؽهیٍ الُلیم

 .ةعای ؿٕای نعض زانل آن نعیل ىأٍ اؼت« الـأی»نکؽع 

 نکؽع الـأی

 

 ی ف ا ش

 ا ف ش ی

 ش ف ی ا

 

 

 (نيت٘م#اىت٘ام کـيطً.80

  ه اللٌ َغیغ ذه اىت٘ام

 . تعدهٌ: ه صطا َغتهيط ه اىت٘انذُی اؼت

ني٘تم ، یُيی صطای اىت٘ام کـيطً از ًالهان ، آن گُىٌ کٌ ؼغاهار آىان اؼت . ایو اؼهی اؼت کٌ اىتیای ةع 

 . زٖ ، از ةعکت ز٘ی٘ت آن ةع کٕار ه نـعکیو ًٕع یأتٌ اىط

ةار ةضُاىط ،  449الهی تسهل ه قتع ىهایط ه ایو اؼم را هرد صُد ؼازد ه ٍع رهز دهٌُ اگع کؽی ةع دٕای ً

چُن ؼٌ ؿب دهٌُ نطاهنت کيط صكهؾ نَُ٘ر اه گعدد. ه ةعای صعد کعدن ه کُةیطن دؿهو ه دٍٔ ًلم 

 .گٕتٌ ؿُد« الهيت٘م» نعتتٌ ذکع  449ًالم ، ؼٌ ؿب دهٌُ نتُالی در ٍع ؿب 

 

 (ةليط نعتتٌ تع -ةعتع -اَلی#ةاالتع.81

 ؼتر اؼم رةک االَلی

 . تعدهٌ: ةٌ پاکی یاد کو ىام پعهردگار صُد را کٌ از ٍهٌ چیغ ةليط نعتتٌ تع اؼت

  . اَلی ةٌ نُيی کؽی اؼت کٌ از ىٌع رتتٌ ، ةعتع ه ةاالتع اؼت

دش زهل نعتتٌ ىُؿتٌ ه ٍهعاً صُ  999را « اَلی» اگع کؽی نی صُاٍط ٍعنضالٕی را نُأٖ صُد کيط اؼم 

نعتتٌ ةضُاىط.  999ىهایط. دَت ىأظ ؿطن کالم ه دلب نستت ه دهؼتی نُنيیو ىؽتت ةٌ صُد ایو ذکع را 

را ىُؿتٌ ه « اَلی» ٗىٌُ کاّظ کُچک اؼم  4ةعای رٍٔ تب ؿطیط کٌ ةٌ ٍیچ وعیٖ ٗىٍ ىهی ؿُد رهی 

اّظ در زالی کٌ در دٍان ٗعار دارد رهز نتُالی ٍع رهز یکی از ایو کاّظ ٍا را ةلُیطً ه ٗتل از ةلُیطن ک 4وی 

 «ةؽم اللٌ العزهو العزیم ٗليا التضٓ اىک اىت االَلی» نعتتٌ ؼُرً تُزیط را صُاىطً ه ةُط صُاىطً ؿُد :  4

 

 (قازب کعم -کعیم # ةغرگُار .82



  ٔتُالی اللٌ الهک السٖ ال الٌ اال ٍُ رب الُعش الکعیم

 .ت کٌ دغ اه صطایی ىیؽت پعهردگارَعش گعانیتعدهٌ: پػ صطا ، آن پادؿاً ز٘ی٘ی ةعتع اؼ

کعیم ذات ةضـيطً ای اؼت کٌ کعنؾ ىانتياٍی ه ىُهتؾ ةی پایان اؼت . صطاهىط ىُٕؾ دائهاو ةٌ تهام 

  .نُدُدات نی رؼط

نطاهنت ىهایط . ه « یاکعیم» اگع کؽی نی صُاٍط ةا َعش کعیم ارتتاط ةعٗعار کيط ؿب نٍُٗ صُاب ةع ذکع 

 نعتتٌ ٍع رهز نطاهنت کيط 170را ةٌ َطد کتیعآن یُيی « یاکعیم» ی ذکع ةعای رزق ه رهز

 

 (لىیٓ#نَعةان.83

 اللٌ لىیٓ ةُتادً یعزق نو یـا ه ٍُ الُغیغ

تعدهٌ: صطا ةٌ ةيطگان لىٓ ه نستت ةؽیار دارد ، ٍعکٌ را ةضُاٍط رهزی نی دٍط ه اه تُاىای نىلٖ ه ن٘تطر 

 . ه ّالب اؼت

َعةاىی اؼت ه نَعةاىی صطا ةٌ َتاد نی ةاؿط ه ایو نَعةاىی ةعای تهام َتاد یُيی یکی از نُاىی لىأت ، ن

  ةعای ٍهٌ نُدُدات ، َام اؼت . صطاهىط ةٌ ٍع کٌ ةضُاٍط رهزی نی دٍط

» نعتتٌ ذکع  80اگع کؽی نی صُاٍط ىارازتی ه ّم ٍایؾ ازةیو ةعهد ه هؼُت رزق ٍم پیطا کيط رهزی 

نعتتٌ صُاىطً ؿُد ه ةعای ؿٕای ةیهار ه ؼٕع  919ز ؿطن ةضت دصتعان رهزی را ةضُاىط . ةعای ةا« یالىیٓ

 . نعتتٌ ایو ذکع راةگُیط 900رکُت ىهاز ةضُاىط ه  1رٔتو 

 

 ( صیع الياقعیو # ةَتعیو یاری دٍيطً.84

 ةل اللٌ نُلیکم هٍُ صیع الياقعیو

هنهکو در تهام زاالت ،  تعدهٌ : صطا ؼعپعؼت ؿها اؼت ه اه ةَتعیو یاری کييطً گان اؼت .نضلُق

ىیازنيط کهک اؼت . صطاهىط در تهام نعازل زىطگی ، ىكعت راةُاؼىٌ هؼایل ةٌ اىؽان نی رؼاىط ، هلی ىاقع 

، صُد اهؼت . نعکغ ىكعت ه یاری ةعای ایكال ةٌ نُدُدات ، هلی اللٌ اؼت کٌ انعهز زنعت نَطی َذل 

 .یـان ةٌ دیگعان نی رؼطاللٌ تُالی ٔعدٌ الـعیٓ نی ةاؿيط ه ایو ىكعت از ا

نعتتٌ صُاىطً  9131ةٌ تُطاد « یا صیعالياقعیو» اگع کؽی نی صُاٍط ةع دؿهيؾ پیعهز ؿُد ٍع رهز ذکع

  ؿُد

 

 ( هتع#تيَاه یگاىٌ.85

 هالـٍٕ هالُتع

 .تعدهٌ: ٗؽم ةٌ زٖ دٕت ه ٗؽم ةٌ زٖ ٔعد

 .اؼت ٍع چیغی کٌ ٔعد ةاؿط آن را هتع گُیيط ، یُيی واق ن٘اةل ؿٍٕ کٌ زهج



 .نعتتٌ ةضُاىط کٌ ایو َطد کتیعش اؼت 404را « الُتع» اگع کؽی نی صُاٍط ٍیتت ه ٌَهت پیطا کيط ذکع

 

 (کاؿٓ النع#ةعوعف کييطً ؼضتی ٍا.86

 ه ان یهؽؽک اللٌ ةنع ٔال کاؿٓ لٌ اال ٍُ

 .طتعدهٌ: ه اگع از صطا ةٌ تُ ؼضتی ةعؼط ٍیچ کػ دغ صطاهىط ىتُاىط تُ را ازآن ؼضتی ٍا ةعٍاى

کاؿٓ ةٌ نُيی ةعگعداىيطً ه ةعوعف کييطً ه مع ةٌ نُيی نىلٖ ؼضتی ٍا . زىطگی دىیا ٍهعاً ةاؼضتی نی 

 . ةاؿط ه ایو ؼضتی ٍا کاؿٓ نی صُاٍط . صطاهىط ةعوعف کييطً ؼضتی ٍا اؼت

اگع کؽی نی صُاٍط ؼضتی ٍای زىطگی از اه دٍٔ ؿُد ةُط از ىهازٍای یُنیٌ نضكُقا ىهاز قتر ةع صُاىط 

 «یاکاؿٓ النع» ایو ذکع نطاهنت ىهایط 

 

 (ٔالٖ#ؿکأيطً.87

 ان اللٌ ٔالٖ السب هاليُی

 .تعدهٌ: ٍهاىا صطاؼت ؿکأيطً داىٌ هٍؽتٌ

ٔالٖ یُيی ذات ن٘طؼی کٌ ةٌ ىُر هدُد ، ؿکأيطً ًلهت َطم اؼت . اؼتُطاد داىٌ ةا کاؿتو آن در زنیو 

طاؼت ه تهام ؿعایه را اه آنادً نی ؼازد تا داىٌ ؿکأتٌ ًَُر نی کيط . ةُط از کاؿتو داىٌ ة٘یٌ کار ةا ص

 .ؿُد ه ؼعةیعهن آهرد

 . نعتتٌ ةضُاىط 199را ةٌ تُطاد « یأالٖ» اگع کؽی گهـطً ای دارد ةعای پیطا کعدىؾ ذکع

 

 (ٗاٍع#دارای َٗع ه ّلتٌ.88

 ٍُال٘ادرُٔق َتادً

 . تعدهٌ: اهؼت صطایی کٌ َٗع ه اٗتطارش نأُق ةيطگان اؼت

  ٗاٍع ةٌ کؽی گٕتٌ نیـُد کٌ ةع تهام نهکيات ّالب اؼت لظا ٍیچ نهکيی ٗطرت ٔعار از زکُنت اه را ىطارد

اگع کؽی نی صُاٍط ةع دؿهيؾ ّلتٌ کيط ه زاداتؾ ةعآهردً ؿُد ه ةعىٕػ انارً اش ّلتٌ کيط ه اگع نی 

نعتتٌ ةضُاىط. ه اگع در  404د را ةٌ تُطا« یاٗاٍع» صُاٍط نستت دىیا را از دل صُد ةیعهن کيط ٍع رهز ذکع

زىطگی نـکل ه گعً ای دارد ایو ذکع را ةا نـک ه زَٕعان در کاؼٌ چیيی ىُؿتٌ ه ةُط آب درهن آن ریضتٌ 

 .ه ىُؿتٌ را ةـُیط ه ؼپػ ازآن آب ةضُریط

 

 (َطل#دادگع.89

  هتهت کلهٌ رةک قطٗا ه َطالو ال نتطل لکلهاتٌ

طالت ةٌ زط کهال رؼیط ه ٍیچ کػ آن کلهات را تتطیل هتْییع تعدهٌ:کالم صطای تُ از رهی راؼتی ه َ

 .ىتُان داد



ذات ن٘طؼی اؼت کٌ ةٌ َطل ه داد زکٕعناؼت ه دهیٍ اُٗال ه أُال اه َادالىٌ اؼت. صطاهىط ، « َطل »

تهانی نهکيات را ةٌ َطل، صلٖ ٔعنُدً ه َطالت اه در تهام اةُاد صل٘ت هٍؽتی ، ةٌ زکهت ه نكلست 

  . صطاهىط ةٌ َطل هازؽان ٔعنان نی دٍطزکٕعناؼت 

ةگُیط . اگع کؽی نی صُاٍط « یاَطل» نعتتٌ 3اگع کؽی نی صُاٍط دَایؾ نؽتذاب ؿُد ٗتل از ؿعهع دَا

را ةيُیؽط ه « الُطل»لْهٌ ىان تَیٌ کيط ه ةاؼعاىگـت رهی ٍع ل٘هٌ اؼم  19گهعاً از دىیا ىعهد ؿب دهٌُ 

 .ةُط ٍهٌ ىاىَا را ةضُرد

 

 (پطیط آهرىطً -صالٖٔاوع#.90

 أی اللٌ ؿک ٔاوع الؽهُات ه االرض

 تعدهٌ: آیا درهدُد ه زنُر صطا کٌ آٔعیييطً آؼهاىَا ه زنیو اؼت ؿک نی تُان کعد ؟

  ٔاوع ٍم ةٌ نُيی ٔالٖ#ؿکأيطً" ه ٍم ةٌ نُيی صالٖ نی ةاؿط . صل٘ت ده ديتٌ دارد ، نعئی ه ىانعئی

ات ، آىچٌ راکٌ امأٌ ٍؽتی کعدً تطریذاو ًَُر نی دٍط .نٌَعیت ٔاوع ، آن کؽی اؼت کٌ از ةاوو نُدُد

 . ، نتُلٖ ةٌ زنعت ٔاوهٌ نی ةاؿط کٌ ٍع کذا هارد ؿُد ؿکأيطً اؼت« ٔاوع»اؼم 

 .نعتتٌ ةضُاىط 190را « یأاوع» اگع کؽی زادتی دارد ه ٍیچ چیغی نُدب اؼتذاةت زادتؾ ىـطً ذکع

 

 (ةع#ىیکضُاً.91

 اىٌ ٍُ التع العزیم

 . تعدهٌ: صطاهىط ةع ةيطگاىؾ ةؽیار ىیکضُاً ه نَعةان اؼت

ةع، یُيی ىیکُکار . صطاهىط ةع ةيطگان صُد ىیکی نی کيط ه ایو ىیکی ، ٍهاىا ٗىٍ ىکعدن رهزی آىان ةٌ ؼتب 

گياً کعدىـان اؼت .صطاهىط نتُال ، ةع اؼت ه ازؽان ه ىیکی صُد را در ن٘اةل گيَکاری ه وْیان صلٖ ٗىٍ 

 .ىهی کيط

اگع کؽی نی صُاٍط تُٔیٖ اَهال قالر را داؿتٌ ةاؿط ه از ؼضتی ٍا نؽُن ةاؿط ةُط از ىهازٍای یُنیٌ 

 . نعتتٌ ةضُاىط 101را ةٌ تُطاد « التع» ذکع

 

 (زٕی#نَعةان.92

 ؼاؼتْٕع لک رةی اىٌ کان ةی زٕیاو

 . تتعدهٌ: نو از صطا ةعای تُ آنعزش نی ولتم کٌ صطای نو در زٖ نو ةؽیار نَعةان اؼ

زٕی، یُيی ذاتی کٌ ةٌ تهام انُر ه ةٌ ٍهٌ نُدُدات َالم نسیه اؼت ه در تلىٓ ه نَعهرزی ةٌ ةيطگان ، 

 .ةی دریِ اؼت

اگع کؽی نی صُاٍط ةٌ آگاٍی در نُرد مهائع ةعؼط ه یا نی صُاٍط نستتؾ در دل کؽی ةیٕتط 



 .نعتتٌ ةضُاىط 98را «السٕی»ذکع

 

 (هٔی#هٔاکييطً ةٌ ََط.93

 عائیل اذکعها ىُهتی التی اىُهت َلیکم ه اهُٔا ةَُطی اهف ةَُطکم ه ایای ٔارٍتُنیا ةيی اؼ

تعدهٌ:ای ةيی اؼعائیل ! ىُهتَایی کٌ ةٌ ؿهاَىا کعدم ةٌ یادآریط هةٌ ََطً نو هٔا کيیط تا ةٌ ََط ؿها هٔا 

 .کيم ه ازؿکؽتو پیهان صُد ةعزظر ةاؿیط

ىَا اؿارً ؿطً یکی هَطً ه دیگعی هَیط هَطً ََطی اؼت کٌ ىُع ََط دارد کٌ در ٗعآن ةٌ آ 1صطاهىط نتُال 

زتها اىذام صُاٍط ؿط اناهَیط آن اؼت کٌ ةا دَا ه قطٌٗ ه ّیعً ٗاةل تْییع ىتاؿط نعاد از ىُهتی کٌ در آیٌ 

ةٌ آن اؿارً ؿط هالیت الَیٌ نی ةاؿط ه هٔای ةٌ ََط ٗتُل هالیت اؼت کٌ ٍهان زیعةيا ه رهح دیيی اؼت کٌ 

 تیا نعدم را ةٌ آن دَُت کعدىطً اىطٍهٌ اى

رهز نتُالی کٌ ؿعهع آن پيذـيتٌ ةاؿط  30اگع کؽی ن٘عهض اؼت ه ىهی تُاىط ٗعض صُد را پعداصت کيط 

 را ةضُاىط« الُٔی» نعتتٌ اؼم  94در ٍع رهز

 

 

 

 

 ) دیان# ةؽیار دغا دٍيطً ةٌ ىیک ه ةط در رهز دغا .94

َهل قالساو نو ذکع اه اىحی ه ٍُ نُنو ٔاهلئک یطصلُن الذية نو َهل ؼیئة ٔال یذغی اال نحلَا ه نو 

 یعزُٗن ٔیَا ةْیع زؽاب

تعدهٌ: ٍعکٌ کار ةطی در دىیا کعدً دغ ةٌ ناىيط آن پاداش دادً ىـُد ه ٍع کٌ از نعد ه زن ، َهل قالسی ةٌ 

زق ةی زؽاب ، دا آهرىط ، در قُرتی کٌ ةا ایهان ةاؿيط ، در ةَـت داهدان داصل نی ؿُىط ه آىذا از ر

 .ةعصُردار گعدىط

کؽی اؼت کٌ دغای ةعاةع نی دٍط ، دغای گياً ةٌ َطل اؼت ، یُيی ةٌ اىطازً ٍهان گياً ، انا « دیان»

ٍع کػ کار ىیکُ کيط اه را دً » صطاهىط نتُال ، جُاب َهل قالر را ةٌ ٔنل نی دٍط ، یُيی چيط ةعاةع آن .

ةعاةع آن پاداش صُاٍط ةُد ه ٍع کػ کار زؿت کيط دغ ة٘طر آن کار زؿت نذازات ىـُد ه ةعآىَا اقال ؼتم 

 . ىضُاٍط ؿط

رهز  70دیطار داؿتٌ ةاؿط « ردال الْیب» اگع کؽی نی صُاٍط قٕای ةاوو یاةط ه یا اگع نی صُاٍط ةا 

 .نعتتٌ ایو ذکع را ةضُاىط 45را ةضُاىط ه ةُط از ىهازٍای یُنیٌ « ادیان» کع نعتتٌ ذ 5000نتُالی در ٍع رهز 

 

 ) ٗامی السادات#ةعآهرىطً زادات.95

 هٗنی رةک اال تُتطها اال ایاً ه ةالُالطیو ازؽاىا



 . تعدهٌ: ه صطای تُ زکم ٔعنُد کٌ دغ اه ٍیچکػ را ىپعؼتیط ه درةارً پطر ه نادر ىیکی کيیط

کييطً نی ةاؿط هٗامی السادات زکم کييطً اؼت ةع ةعآهردً ؿطن زادات . ٗامی  ٗامی ةٌ نُيی زکم

 .السادات تيَا صطاؼت ه ةػ

 را ةضُاىیط« یا ٗامی السادات» ةار ذکع  999اگع ٍع هٗت زادتی داؿتیط 

 

 ) رائی#ةیييطً ه ىٌعکييطً.94

 هٗل اَلهُا ٔؽیعی اللٌ َهلکم هرؼُلٌ هالهُنيُن

 .لٖ ةگُ َهل کيیط کٌ صطاهىط ه رؼُل اه ه نُنيان ؿها راصُاٍيط دیطتعدهٌ: ای رؼُل! ةٌ ص

نعزلٌ دارد نعزلٌ اهل هدُد ت٘طیعی نی ةاؿط یُيی اةتطا صطا هدُد ٍهٌ نهکيات را  1صل٘ت نُدُدات 

ن٘طر نی ٔعنایط هؼپػ در نعزلٌ دهم ةعٍع یک از ن٘طرات کٌ ةضُاٍط ٗنا داری نی ىهایط ه آىگاً نضلُق 

پیطا نی کيط . صطاهىط نتُال ةٌ نضلُٗاتؾ ٗتل از ةٌ هدُد آنطىـان ىٌع دارد هایو َيایت ه  هدُد صاردی

تُدٌ ةٌ َلم اؼت ىٌ ةٌ هؼیلٌ چـم . ٍهیو وُر اهىٌع دارد ةٌ ىیات کٌ ؿعط الزم َهل اؼت یُيی ٗتل از 

 .ایيکٌ َهل هدُد صاردی پیطا کيط صطا آن را نی ةیيط

  را ةضُاىط« العائی» نعتتٌ ذکع 119ؿُد هةكیعت پیطا کيط اگع کؽی نی صُاٍط دلؾ ىُراىی 

 

 ( هاگظارىطً -# آٔعیييطً  ذاری.97

 ه ل٘ط ذراىا لذَيم کحیعا نو الذو ه االىػ

 .تعدهٌ: نس٘٘ا ةؽیاری از دو ه اىػ را از ةعای دَيم هاگظاردیم

یو آىچٌ را صطاهىط ةعای ؿها ةٌ نُيای صالٖ ىیغ نی ةاؿط چياىچٌ در ٗعآن نذیط آنطً: ه در زن« الظاری »

 .آٔعیط ةٌ اىُاع گُىاگُن ه اؿکال رىگارىگ در آهرد

را ةضُاىط ةَتعیو هٗت « یاذاری» ةار اؼم  999اگع کؽی نی صُاٍط ةٌ انُر صٕیٌ ه پيَان دؼت پیطا کيط 

تتٌ نع 70ٍم ةُط از ىیهٌ ؿب اؼت .اگع کؽی را گم کيیط ىیهٌ ؿب در کيخ اواٗی ره ةٌ ٗتلٌ ىـیيط ه 

 . ةگُیط: یا ذارُی یا نُیُط ُرَدََلَی ٔالىی ةٌ دای ٔالىی اؼم ؿی گهـطً یا ٔعد گهـطً را ةگُیط

 

 ) قاىٍ#ؼازىطً .98

 ه تعی الذتال تسؽتَا دانطة هٍی تهع نع الؽساب قيٍ اللٌ الظی ات٘و کل ؿی

ر زعکتيط . قيٍ تعدهٌ: کٍَُا را نی ىگعی ه دانط ه ؼاکو تكُر نی کيی در قُرتی کٌ ناىيط اةع د

صطاؼت کٌ ٍع چیغی را در کهال ات٘ان ه اؼتسکام ؼاصتٌ کٌ َلم کانل اه ةٌ أُال ٍهٌ ؿها صالیٖ را 

 .ازاوٌ دارد

 . ؼازىطً ه صالٖ ٍع نضلُق ه پطیط آرىطً ٍهٌ ةطایٍ ه تازً ٍا ه تعکیب کييطً قُر قاىٍ اؼت



  را ةضُاىط« یاقاىٍ» عتتٌ ذکع ن 199اگع کؽی نی صُاٍط در کارٍایؾ َیب ه ى٘ف پیؾ ىیایط 

 

 ) پياً دٍيطً پياً دُیان -ّیاث#ٔعیادرس .99

 اذ تؽتْیحُن رةکم ٔاؼتذاب لکم

 . تعدهٌ: هةٌ یا آریط ٍيگانی را کٌ اؼتْاجٌ ه زاری ةٌ پعهدگار صُد نی کعدیط پػ دَای ؿها را اداةت کعد

اب ه درناىطگی ٔعیادرس ه پياٍيطً ةيطگان صطاهىط نتُال ةٌ ٍيگام درد ٍا ه ؼضتی ٍا ه زاالت تعس هامىع

اؼت در ٍع َكعی از اَكار ىهایيطً ای از وعف ةاری تُالی ةع رهی زنیو دَت پياً دٍی ه ٔعیاد رؼی 

ةيطگان هدُد دارد کٌ اه را ُّث#پياً" نی ىانيط . اه زذت زٖ ه صلٕة اللٌ اؼت اهلیو ُّث زنعت آدم #ع" 

 . ه اىؽان نی تُاىط نٌَعیت تانٌ قٕات زٖ را داؿتٌ ةاؿطنی ةاؿط از ديػ اىؽان اؼت چُن ٔ٘

 .را ةضُاىط« الْیاث» نعتتٌ ذکع  9599اگع کؽی امىعاب یا تعس یا هزـت دارد 

 

 

 ) ةغرگ ةغرگان -دلیل#ةغرگُار .900

 

 ٔالسکم للٌ الُلی الکتیع

 . تعدهٌ: پػ زکم ةا صطای نتُال ةغرگُار اؼت

ةاؿط هةٌ کؽی اوالق نی ؿُد کٌ هادط قٕات دهال ه دالل ه کهال ةاؿط دلیل ةٌ نُيی ؼیط ه ٌّیم نی 

لظا دلیل ز٘ی٘ی تيَا ه تيَا ذات اٗطس ازطیت اؼت ه ال ّیع ه تيَا اهؼت . دلیل ةغرگی اؼت کٌ تهام 

 .ةغرگیَا در ن٘اةلؾ کُچکيط . هٗتی نی گُییم اللٌ اکتع یُيی صطا ةغرگتع از آن اؼت کٌ ةٌ هقٓ در آیط

 .را ةضُاىط« یادلیل» نعتتٌ ذکع  74ی نی صُاٍط در نیان نعدم نُرد ازتعام ٗعار ةگیعد اگع کؽ

 

 

  ةؽم اللٌ العزهو العزیم

 

  العزهو : َلم ه داىؾ را زیاد نی کيط ، أؽعدگی ه دلتيگی را از ةیو نی ةعد

 العزیم : درنان صـم ه ّنب

 الهلک : ةعای انع ه ىَی کعدن

 ال٘طهس : درنان امىعاب

 (لؽالم : نستت را زیاد نی کيط # صاىُادًا

 الهُنو : نسُٕظ ناىطن از ةال هدؿهيان

 عؿٍُ ه زن ةَتع راةىٌ ه –الهَیهو: ىیاز َاوٕی 



  الُغیغ: َغت در ده دىیا پیطا نی ؿُد

 الذتار: #صطا" دتعان کييطً در زىطگی اگع کؽی ز٘ی از اه گعٔتٌ ةاؿط

 (عزىطی ةا ٌَت داؿتٌ ةاؿیم#ل٘احٔ ایيکٌ ةعای –الهتکتع: ّلتٌ ةع دؿهو 

  الضالٖ : زٖ ه ةاول را نـضف نی کيط

 التاری: هٗتی کؽی را نی صُاٍیم ارؿاد کيیم کهک نی کيط

 (ٔعزىط ةعای نادر#  –الهكُر: تاجیع ؼضو 

 الْٕار: گياً ةغرگ آنعزیطً نی ؿُد

  الَ٘ار : ّلتٌ ةع دؿهو

 الٍُاب: اجع زیادی ةعای ٍع زادتی دارد

 (صاىٌ در رٔتار رَایت ةا ٍهعاً#  –العزاق : رهزی دٍيطً 

 الٕتاح : ةعای ٍع کار ةؽتٌ

 طکي نی زیاد را داىؾ –الُلیم : داىا ةٌ ٍهٌ چیغ 

  ال٘اةل : صطا دؿهو را ٗتل نی کيط

 التاؼه : رهزی دٍيطً ةؽیار

  داردالعأٍ : اگع نادر در صاىٌ ةضُاىط َغیغ صاىٌ نی ؿُد ه ؼضو اه اجع صُةی 

 الضأل: دؿهو ُٗی نهلکتی را در دای صُد نی ىـاىط

 الهُغ: َغیغ کييطً

 الؽهیٍ: رٍٔ ةال

 طکي نی آؿکار را پيَان –التكیع: رٍٔ پعیـاىی 

 الهظل : صُارکييطً کؽی کٌ زهر نی گُیط

 السکم : َلم ّیب ةطؼت آهردن

 نرؼیط پیعهزی ه ًٕع ةٌ –الُطل : دادگع صالٖ 

 ٔ٘ر کارٍا -گی ایهان الىیٓ : ةعای پاکیغ

 الضتیع: ةعای دٍٔ آدنَای زؽُد

 السلیم : آرانؾ ه ةعدةاری

 الٌُیم : ٌَهت صطا ةٌ اىؽان در دىیا ه آصعت

  الُْٕر: ّم از رهی دل ةعداؿتٌ نی ؿُد

  الـکُر: ةعای رهزی صُب اؼت

 الُلی: ةاٍیتت ه ٌَهت ؿطن

 طکي نی دٍٔ را ةطی – ٍهٌ ةع ةغرگُار –الکتیع: نستُب ٗلب 



 ًىگَطارىط صطا –السٕیي : دٍٔ ؼسع ه داده 

 قاصال ؿطن درؼت –اله٘یت : ّلتٌ ةع ىٕػ 

 مزص چـم ةعای –السؽیب: رٍٔ ةال 

 الذلیل : کؽی کٌ دهؼت دارد در ده دىیا ةغرگ ه دلیل ةاؿط

 الکعیم : رزق ه رهزی را زیاد نی کيط

 العٗیب: ایهيی ةعای نال ه دان ه آةعه

  آرزهٍا ه زادتهيط ؿطنالهسیت : تذؽم ةٌ 

 الُاؼٍ : هؼُت رزق

 ؾآران ه تُ٘ی –السکیم : َلم # الَی " زکهت ةیاةط 

 عؿٍُ ه زن نستت –الُدهد: دهؼتطار ىیکان 

 الهذیط: کؽی کٌ والب کهال ةاؿط

 التاَث : زىطً کييطً دلَای نعدً ةع اجع گياً

 (الـَیط : نعد ىاؼازگار # أعاد دل نعدً

 ٗلب ه ٔکع هدُد اىؽان پیطا نی ؿُد السٖ : ىُر صطا ةع

  پیطاکعدن ىذات ؿیىان –الُکیل: از هؼُاس ٔکعی ه پعیـاىی 

 الُ٘ی : تُاىایی ةؽیار ةطؼت آهردن

 اتُاى –الهتیو: ةعای پا ةعدا ناىطن کاری کٌ ؿعهع کعدیم 

 الُلی: ةعای دلُگیعی از چـم چعاىی نعدان اجع زیاد دارد

 ه ٔساؿی ةؽیار اجع دارد الهذیط: ةعای دلُگیعی از ٔسؾ

 الهسكی : # ةعای درس ریامی" ه کتاب صُاىطن ةؽیار صُب اؼت

 تذل از دهری –الهتط : ةعای ؼ٘ه ىکعدن ديیو 

 الهُیط: دهر ؿطن از گياً ه تعس از آصعت

 الهسیی : ٍع ةالیی در زىطگی را دٍٔ نی کيط

 یا کم صُاةی رٍٔ نی کيط صُاةی عپ – میُٓ ی ارادً –ٍع اؿکالی در رٔتار  -الههیت: ىٕػ انارً

 السی : ةعای ؿٕای ةیهار

 ال٘یُم : ةعای ٔعنان ةعدن ةٌ زعف زٖ

 وداؿت صُب اصالق –الُادط: نضلف هصالف ٗلب 

 الهادط : ةطؼت آهردن ىُر ةاوو

 دةع نی ةیو از را تيَایی ه ةیهاری –الُازط : تعس ازآیيطً 

 االزط : ٗلب را دال نی دٍط



 ه رهزی الكهط: ةعای رزق

 ال٘ادر: ةع دؿهو صاىُادگی ّالب ؿطن

 اله٘تطر: ةعای یٌ کار ٍهیـگی ناىطن

  اله٘طم : پیـعٔت در کاری کٌ ؿعهع نی کيیم

  الهؤصع: ٍُای ىٕػ را تعک کعدن ه ن٘تطر ه الَی ؿطن

 االهل: چیغی کٌ از دؼت دادً ةاؿی ةع نی گعدد

 اآلصع: کؽی کٌ نی صُاٍط آصعت صُةی داؿتٌ ةاؿط

 اٍع : دؿهيی کٌ زیعآةی نی رهد ىـان نی دٍطالٌ

  التاوو:پاک کييطً ةاوو

  الُالی : رؼیطن ةٌ دردٌ ةاال

 الهتُالی: رؼیطن ةٌ دردٌ کهال

 نؿط ىیکُکار –التع: از آٔت درد ةطهر ناىطن 

 التُاب: ةعای تُةٌ ه پاک ؿطن از ٍع گياً

  الهيت٘م : اىت٘ام صُاؼتو

 نی ةعد ةضـؾ صطاالُُٕ: گياً ةؽیار را از ةیو 

 یزىطاى یأتو ىذات –العهف: رٍٔ گعٔتاری 

 جعهت ةؽیار ه تُاىگعی -نالک الهلک: ؼالنتی

 اله٘ؽه: ةعای رٍٔ هؼُاس

  الذانٍ: پیطا ؿطن اؿیا گهـطً

 الْيی: ةطؼت آهردن جعهت ٔعاهان

 ٍيگام ازتیاج صُاؼتو از صطا -الهْيی: تُاىگعی

 الهُىی : ٌَت ىٕػ صُاؼتو از صطا

 ًانار ىٕػ ةعای –الهاىٍ: ةازدارىطً از کارٍایی کٌ صُب ىیؽت 

 ادىی ده تُاىگعی –اليأٍ:ؼُد کييطً 

 اليُر:ىُر ةاوو ه الَی ةطؼت آهردن

 طصُاٍ راؼت راً کٌ ٍع –الَادی: ٍطایت کييطً 

 دةع نی ةیو از را دلـُرً امىعاب –التطیٍ: ةاز ؿطن کار ةؽتٌ 

 ةعای قالر ؿطن ٔعزىط -گعدد التاٗی: َهل نُرد ٗتُل هاٍٗ نی

 دارؿا َلُم ه َلم آهردن ةطؼت –الُارث: ةعای ةطؼت آهردن ارث زٖ 

 العؿیط: ت٘طیع درؼت در زىطگی داؿتو



 الكتُر: قتع را زیاد نی کيط

 العب:ةعای نؽتذاب دَاٍا صیلی صُب اؼت

 

 

  ( اؼها السؽيی # اؼها الَی

یط نظکُرىط ٍع یکی از ایو اؼها کٌ صُاٍيط ةعای صطا اؼم اؼت ه در ٗعآن نذ 99اؼها الَی در نذهُع 

دَُت کييط تا دهیٍ نعادات درایو زاقل گعدد ه اگع َانل ةیک اؼم از ایو ىُد هىٌ ىام َهل ؿُد ةیـک ةٌ 

ٍیچ زادت نستاج ىتاؿط ه ٍع کطام را ةا تُطادؿان ذکع ىهائیط نالئکٌ ُٔرا نؽتذاب نی کييط زادت را . 

 .( ؽيینيتٍ # کتاب کيغالس


