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 - ٞبـطٛ٘يبٖ اؼٚاـؼ سشفاده 132

 ـٚوً ٘ئٛدبٖ والٔز ٟٔؽی سػشٝ فٍفؼٜ ٌٕبَ 133

134 
سؼبٚ٘ي ٚسٛقيغ ظفٚف 

 آِٛٔيٙيْٛ
 سٟيٝ ٚسٛقيغ ظفٚف آِٛٔيٙيٛٔي قـا٘ؽٚق اضٕؽ

 آخف وفبَ لجبئيبٖ اضٕؽ سىٙٛآخف 135

 ٚوبيُ آثيبـی ٔفسضٛی ٔفسضي سىٙٛلاِٝ 136

 سٕبن آٚـاٖ ٌٕبَ 137
ويؽٔطٕؽ

 سمي
 سّفٗ ويبـ ٚٔػبثفار ٞبٌٕيبٖ

 سِٛيؽ ا٘ٛاع دٌٛبن ضضٛـی اوجف سٗ ؼـ 138

 ا٘ٛاع فبوشٛ٘ي سٟفا٘ي ضىٗ سٟفاٖ ثبف 139

 دشٛ اوفيّيه ففلب٘ي ضىٗ سٟفاٖ دشٛ 141

 آخفٞبی وفبِي ومفي ٚؼيٛاـی ػّٕي قاؼٜ ػجؽاِصٕؽ سٟفاٖ وٛفبِيٗ 141

 ا٘ٛاع ٔب ء اٍِؼيف ٘دفي اصُ ٔىؼٛؼ سٟفاٖ ٌٛاـ 142

 سٟفاٖ ٔجؽَ 143
ٔطٕؽ 

 ضىيٗ
 ٔػبقٖ وٛغز ٚ آة ؼٚخؽاـٜ فبضّي خؽيؽی

144 
سٟٛيٝ سأويىبر ٔىً 

 ٚؼًٞ
 وب٘شف فيٛل-ٞٛاوً صٙؼشي وّيٕب٘كاؼٜ ػّيفضب

145 

سٟيٝ ٚسٛقيغ لطؼبر 

ِٚٛاقْ يؽوي ايفاٖ 

 غٛؼـٚ)ايىبوٛ(

 ِٚٛاقْ غٛؼـٚسٟيٝ ٚسٛقيغ لطؼبر  ضىيٙي ويؽـضب

146 
سٛقيغ ٌبقٞبی صٙؼشي 

 ؼِٛاـ افكاـ
 ٔطصٛالر دشفٌٚيٕي ّٔه قاؼٜ أيٗ

 غؽٔبر ٟٔٙؽوي ٍٔبٚـ وبٌٕفی وؼيؽ سٛوؼٝ غط ِِٛٝ ٞبٖٔٛ 147
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148 
ٌؿاـی  سٛوؼٝ وفٔبيٝ

 ثب٘ه وبٔبٖ
 وفٔبيٝ ٌؿاـی ٌفٚوي ٔطٕؽ وؼيؽ

149 
سٛوؼٝ ويٕبٖ وفيؽ 

 قاٌفن
 ويٕبٖ وبالـٚ٘ؽ اوفٙؽيبـ

151 
سٛوؼٝ صٙبيغ وبغشٕب٘ي 

 ثٟبـ
 - صففی ٍِٙفٚؼی ٘ؼيٓ

151 
سٛوؼٝ صٙبيغ ففاق 

 وٕذفوٛـ
 وبغز وّيٝ وٕذفوٛـ ٞب صففی يكؼ ٟٔؽی

 آثٍفٔىٗ ٌبقی، ٌٛفبلوبـ، وِٛفٌبقی غبٌغ ٌٟفيبـ سٛوؼٝ صٙبيغ ٌبق ٟٔف 152

 ٔطٕؽضىيٗ فالش ٘صفاهلل صٙؼشي ٍٔفكسٛوؼٝ  153
 

154 
سٛوؼٝ صٙؼشي ٟٔفيكاٖ 

 خٙٛة

خٍٕيؽ 

 ـضب
 اِىشفٚٔٛسٛـ قٔب٘ي اٞفی

 غؽٔبر ٌبقی ؼاٚؼآثبؼی غالٔطىيٗ سٛوؼٝ ففاٚـؼٜ ٞبی ٌبقی 155

 اثفاٞيٕي ٔىؼٛؼ سٛوؼٝ لطؼبر اِيىب 156
 

 ؾـر ؼا٘ٝ ای ٟٔؽٚی دٛـ ػّي اوجف سٛوؼٝ وٍز ؾـر 157

 فّكار وفة ٚ ـٚی ٔطٕؽی وؼؽ سٛوؼٝ ٔؼبؼٖ ـٚی ايفاٖ 158

 ٘ٛر ثٛن ٚوبٔذيٛسف ٔمؽْ اصُ ضىٗ ٔبسفيهسٛوؼٝ ٚسدبـر  159

 ٌٛيٙؽٜ ٞبی ثٟؽاٌشي اوٕب ػيّي ثيمٖ سِٛي دفن 161

 وْٕٛ ؼفغ آفبر ٘جبسي وّيٕي ػّي سِٛيؽ وْٕٛ ػّف وً 161

 اـؼالٖ ٌفٚيٗ سِٛيؽ ٌٌٛز ٚٔفؽ ديٍيف 162
خٛخٝ -ثىشٝ ثٙؽی ٚا٘دٕبؼ ٌٌٛز

 يىفٚقٜ

 آِٛٔيٙيٛٔي ٌيٍٝ ٞبی ؼاـٚييؼـٞبی  ٌٕه يطيي سِٛيؽ ٚصٙؼشي وفوبق 163

164 
سِٛيؽِٛاقْ غبٍ٘ي 

 وذٟفاِىشفيه
 وِٛف،ثػبـی،ِجبوٍٛيي،آثٍفٔىٗ ثؽِي ؼاٚؼ

165 
سِٛيؽٚسٛوؼٝ ايىشٍبٞي 

 ٘يفٚدبـوٝ
 ثفق ٚ اػاليي ٔطٕؽـضب
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 ا٘ٛاع ِِٛٝ ٚاسصبالر دّي اسيّٗ خٕبِيبٖ ٔطىٗ سِٛيؽی  دي.ای.ان 166

 ٌيف آالر ٚلطؼبر ثف٘دي آلب ػّي ٘ٛـی وٛـٚي ٌيفوبقی وبٔيٗسِٛيؽی   167

 آـؼ ٚوجٛن ٌٟفوي ضىيٗ سِٛيؽی آـؼ ـٌٚٗ سٟفاٖ 168

 غٛؼـٚ ٚوٛاـی لطؼبر ٌٝ دفی ٔطٕؽ سِٛيؽی ثٙيبٖ صٙؼز اَٚ 169

 ای ، ٘ىبخي دبـزٝ دفؼٜ زيبٖ ٌيٜٛ ٔطٕؽـضب سِٛيؽی دبـن ؼوٛـ 171

 سجفيكی ٟٔؽی سِٛيؽی دبـن ففآٚـؼ 171
ػبيك دالوشٛففْ ٚلطؼبسجىشٝ ثٙؽی دالوشٛ 

 ففْ

 ا٘ٛاع ٔبوبـٚ٘ي صبؼليبٖ اضٕؽ سِٛيؽی سه ٔبوبـٖٚ 172

 ٔجؽَ ٞبی ضفاـسي ٚثفٚؼسي ٌفؼٚ٘ي ـٚقثٝ سِٛيؽی ـاؼ ايفاٖ 173

174 
سِٛيؽی ـٚغٗ ٘جبسي يٍب٘ٝ 

 غكـ
 ـٚغٗ ٚ وٙدبِٝ اضىب٘ي يٍب٘ٝ ثٟٕٗ

 ا٘ٛاع ٌىالر ٔدشٟؽی ػّيفضب سِٛيؽی وبٜٚ 175

176 
سِٛيؽی وذبـ آٌيبٖ 

 ٌفٌبٖ ٚؼٌز
 ثٙي ػميُ ٘ٛـی وؼيؽ

ثّٛن دّي اوشبيفٖ ضؽ آسً ) ثّٛن 

 وبغشٕب٘ي (

 سِٛيؽا٘ٛاع ويٓ وبثُ ثفق ٚسّفٗ ٟٔبؼی ٔديؽ سِٛيؽی ويٓ ثبف 177

 غٛـان آٔبؼٜ طيٛـ -ٔىُٕ غؿايي ؼاْ  سٙىبثٙي ٌفبئي ويؽ ٔبقيبـ سِٛيؽی ٌفب ؼا٘ٝ ٌفٌبٖ 178

179 
سِٛيؽی ٌيفآالر ثٟؽاٌشي 

 )ٌيجٝ(
 ٌيفآالر ٔٛثمي وبٔفاٖ

181 
سِٛيؽی صٙؼشي زبح غٛؼ 

 زىت
 زبح اسيىز دٍز زىت ؼاـ وٕيؼي ًٌٞٛٙ

181 
سِٛيؽی صٙؼشي ػمبة 

 افٍبٖ
 اسٛثٛن ٚوبٔيٛ٘ز اوجفی ـاؼ ػجؽاهلل

 وبغز ؼوشٍبٟٞبی سٟٛيٝ ٔطجٛع ٌفؼٚ٘ي اٌ٘ٛٝ سِٛيؽی صٙؼشي ٞٛاوبق 182

 ٌفايّي صفؽـ سِٛيؽی وفح ٘بق 183
ٔٙىٛخبر، زبؼـی ، ـٚوفی، ديفاٞٙي، 

 ِجبوي

 ِِٛٝ ٞبی ٔٛج ؼاـ صبؼلي يؽاِٝ سِٛيؽی ٌبق ِِٛٝ 184
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 ا٘ٛاع زيّف، ثفج غٙه وٙٙؽٜ ٔميٕي اصُ ويؽـضب سِٛيؽی ٟٔفاصُ 185

186 
ٔٛاؼ ٌيٕيبيي سِٛيؽی 

 ايفاٖ
 ا٘ٛاع ٔٛاؼ ٌيٕيبيي وٛـن وؼيؽ

187 
سِٛيؽی ٔٛاؼ غؿايي 

 سفغيٙٝ
 ٔٛاؼ غؿايي وبٚوي ويىبٚن

 دفٚفيُ آِٛٔيٙيْٛ ويٍٙفی ٔطٕؽـضب سِٛيؽی ٚثبقـٌب٘ي ويب٘يز 188

189 
سِٛيؽی ٚصٙؼشي  

 ٌيفآالر ٌبيبٖ ثفاق
 ٌيفآالر ثٟؽاٌشي وبٔىبـ ٔػشبـ

191 
سِٛيؽی ٚصٙؼشي ا٘فلی 

 وٍٛـ
 آثٍفٔىٗ ٞيشف –ثػبـی وبـٌبٞي  ٟٔؽيبٖ ضٕيؽـضب

191 
سِٛيؽی ٚصٙؼشي دبـن  

 وٛئير ثٛـؼ
 سأويىبر ثفق ٚٔىب٘يه ٔطٕؽدٛـ ـٚؼثبـوي ٔطٕؽخؼفف

192 
سِٛيؽی ٚصٙؼشي وبٔبٖ 

 وبٌي
 ا٘ٛاع وبٌي ويؽ ٔطىٙي ويؽوٕبَ

193 
سِٛيؽی ٚصٙؼشي وٛر 

 ٔبٌيٗ
 ٔبٌيٗ آالر صٙؼشي ٔطٕؽ قاؼٜ ػجؽاِطىيٗ

194 
سِٛيؽی ٚصٙؼشي طّٛع 

 ففؼيه
 ِٛاقْ ٔفغؽاـی غفاوب٘ي ػّي

 وبغز لطؼبر غٛؼـٚ  ِٚٛاقْ غبٍ٘ي ٔفاؼی ٔطّك ضٕيؽ ـضب سِٛيؽی ٚصٙؼشي ٟٔفغٛاٜ 195

196 
سِٛيؽی ٚصٙؼشي ٔيع دفذ 

 ايفاٖ
 ٔيع دفذ ٔشطؽاٖ ضيبء

 ٔٛاؼ دبن وٙٙؽٜ ٚثٟؽاٌشي اضشٍبْ ٔطىٗ سيكدبن غفاوبٖ 197

 ٘ٛـا٘ي اضٕؽـضب سيه سبن 198
ٔفشِٟٛبی  –ويٓ خٛي  –ٔيع دفذ 

 صٙؼشي

 ا٘ٛاع زفاغٟبی ـٌٚٙبيي  صّجي اصغف  ػّي خبـ 199

 وٍٕٙز ٘دٛٔي ٔيفٔىؼٛؼ خٟبٖ آـسبی ايفا٘يبٖ 211

 سٛقيغ ٌبق ٔبيغ اوجفی ٔبوٛئي ٔطٕٛؼـضب خيففز ٌبق 211
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 غؽٔبر زبح ٔصطفبيي ٔىؼٛؼ زبح ٔىؼٛؼ ٔبـن 212

213 
زفظ غيبطي ايفاٖ 

 )وبزيفاٖ(
 زفظ غيبطي ثفلي غبٍ٘ي ٔيف ودبؼی ٟٔؽی

 زىٝ وبق 214
ٔطٕؽ 

 ٟٔؽی
 ا٘ٛاع ليف ٚظفٚف فّكی ثٍىٝ ففغٙؽٜ

 ثٟؽاٌشي ٔفٚاـيؽ زيٙي 215
ويؽ ػّي 

 اوجف
 ِٛاقْ ثٟؽاٌشي وبغشٕبٖ ٔيفؼٞمب٘ي سفشي

 سِٛيؽ زيٙي ثٟؽاٌشي ٔفاؼی ـضب زيٙي وفؼ 216

 ثٟفأٗ ٔطٕؽـضب غب٘ٝ ٔؼؽٖ ايفاٖ 217
 

 اـائٝ غؽٔبر لؽيف وبٌب٘ي ٘بصف غؽٔبر اَٚ دبـٔيه 218

219 
غٛؼـٚوبقی وشبـٜ ٘يه 

 آـيب
 ٖٚ -ثٛن ٔيٙي  -اسٛثٛن  ثبلفيٗ ضجيت

 غٛـان ؼاْ ٚطيٛـ ٚآثكيبٖ سٛسٛ٘سي وبٔجيك غٛـان ؼاْ آـيب 211

211 
ؼاـٚدالوٕب ايفا٘يبٖ 

 )ؼـٔبٖ آـا(
 دالوٕب ا٘ىب٘ي ـيبضي ٘بصف

 ٔطصٛالر ؼاـٚئي ٌجىشفی ـضيٓ ؼاـٚوبقی آـيب 212

 ؼاـٚ ؼاـاثي ٔطٕؽسمي ؼاـٚوبقی اوٜٛ 213

 ضؽػفٛ٘ي وٙٙؽٜ ٚآ٘ي وذشيه ٔٛاؼ وفخبِيبٖ ضىٗ ؼاـٚيي ثٝ ثبٖ ٌيٕي 214

 ؼاـٚ سمٛی ٔصطفي ؼايبطت 215

 لفىٝ فّكی خبثفا٘صبـی وؼيؽ ؼلدبؼ 216

217 
ؼفغ آفبر ٘جبسي اِجفق 

 ثٟىٓ
 وْٕٛ وٍبٚـقی خؼففی ـٚؼوفی ػّي

 ِٛاقْ اِىشفيىي ٔصٛـ ـضٕب٘ي ضىيٗ ؼِشبسه 218

 ا٘ٛاع ٞٛاوً ثىشبٖ زي اضٕؽ ؼٔٙؽٜ 219

 ؾغبَ وًٙ ٘ٛـ 221
ٔطٕؽ 

 خؼفف
 ففآٚـی ؾغبَ وًٙ ٚطٙي
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 ٚـق ٚدّيٕف ديٍففشٝ ٞؽاٚ٘ؽی ٔفسصي ـاقيٗ دّيٕف ـاٜ اثفيٍٓ 221

 سدٟيكار آٌذكغب٘ٝ وبٔي وفٔب٘ي غالٔطىيٗ ـاف ٚ آٔٛيٝ 222

 LSFلفىٝ ثٙؽی   ٌبّٔٛ ٔطٕؽـوَٛ ـان ٍٔجه سٟفاٖ 223

 وبٔيٛ٘ز آلبيي ثٟٕٗ ـايبٖ فٗ ٌىشف ؼيكَ 224

 ا٘ٛاع ـقيٗ صٙؼشي ٚ ـيػشٝ ٌفی ثبثب ضبخي ٟٔؽی ـقيشبٖ 225

 ٘ع، ٔٛوز ، ففي ٔبٌيٙي وبـؼاٖ ضىٗ ـوَٛ اصفٟبٖ 226

 ٘ع اوشفج فّه ففوبی ويؽضىٗ ـضب ثبفز 227

 ـً٘ اسٛٔجيُ وطبِي صبؼق ـً٘  ٚ ـقيٗ غٛي 228

 ضؽ يع -ـٍٟ٘بی صٙؼشي  أيفوفؼاـی ٟٔؽی ـً٘ آففيٗ 229

 اسٛٔجيُـً٘  وطبِي ضٕيؽ ـً٘ ٚـقيٗ غٛي 231

 دفٚفيُ دالوشيىي ويؽ صفٛی ٘ٛيؽ ـٍ٘يٗ دالوز ٌّىشبٖ 231

 - صبثفی ػّي اوجف ـٞيبفز ٕٞىٛ 232

 ٕ٘بی ؼاغُ ٚ غبـج وبغشٕبٖ ثٟؽاؼ ثبثه ـٚ دبؼ دٛيبٖ 233

 ـة ٌٛزٝ ففٍ٘ي ػجؽاِٝ ويؽ ٔظفف ـٚليٗ سبن 234

 ويّٙؽـٌبقٔبيغ ػطبـزي سٟفا٘ي اضٕؽ ـٌٍٚٙف وبـ 235

 ـٚغٗ ٚقيشٖٛ ٌٟفوشب٘ي ويؽ خٍٕيؽ قيشٖٛ وفيؽ ـٚؼـٚغٗ  236

 ا٘ٛاع ـٚغٗ ٘جبسي ػجؽی ٔطٕؽ ـٚغٗ وٍي غفٍٟٔف 237

 اضىب٘ي اضٕؽ ـٚغٗ ٔٛسٛـ لطفاٖ وبٜٚ 238
ـٚغٗ ٔٛسٛـ ، ـٚغٗ ؼ٘ؽٜ، ـٚغٗ 

 ٞيؽـِٚيه

 ـٚغٗ ٞبی صٙؼشي ِطفي لٟفٚؼی ِٚي ـٚغٗ ٔٛسٛـسٙؽـٚاٖ ثٟفٚ 239

 ثبقـٌب٘ي اثٛاِمبوٓ طٟفا٘ي ٟٔؽی ـی ؼا٘ٝ 241

241 
ايفاٖ ٌفی آِٛٔيٙيْٛ  ـيػشٝ

 غٛؼـٚ
 لطؼبر آِٛٔيٙيٛٔي ٔٛسٛـ غٛؼـٚ لبوٓ خٟفٚؼی ٔطىٗ

242 
ـيىٙؽٌي ٚثبفٙؽٌي  غكـ 

 ـيه
 ا٘ٛاع ٘ع ويىشٓ دٙجٝ ای طبٞف ػّيفضب

 دبـزٝ ـثب٘ي وؼيؽـيىٙؽٌي ٚثبفٙؽٌي  243
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 وبٌبٖ

 اوشب٘ؽاـؼويٓ غٛؼـٚ طجك  وطبَ قاؼٜ ضىيٗ قـويٓ 244

 زيٙي ثٟؽاٌشي وبغشٕبٖ ثفايي فبسص قٔفؼ وفاْ 245

 ٔبٌيٗ ِجبوٍٛيي ٔطٕؽی ٔىؼٛؼ قيٕٙىٛ 246

 ظفٚف ٚلطؼبر ثبـی سكـيمي أيٙي ػّٛيدٝ ٘بصف وبدُ وبقٜ دالوشيه 247

 ويشٕٟبی ثفٚؼسي ٚضفاـسي قاؼ اوجف ٟٔؽی وبـاَٚ 248

 سِٛيؽ ٌ٘ٛبثٝ ضبخجي ػّي وبوبٖ 249

 وبغز سصفيٝ آة فٍبـوي ٔطٕؽـضب وبِٓ آة 251

 ٔب٘يشٛـ -سّٛيكيٖٛ  ٔٛوٛی ػّيفضب وبْ اِىشفٚ٘يه 251

 ٌيٍٝ ٌٕىي ـضٕز اِٝ وبٜٚ خبْ 252

 ِٛاقْ ثٟؽاٌشي وبغشٕبٖ اوجفيبٖ ًٌٞٛٙ وبی سه 253

 غؽٔبر ثٟٕٗ آثبؼی ػّيفضب وبيبٖ وبـر 254

 ٔبٌيٗ آالر وٍٙيٗ سٟٙبدٛـ قػفف وبيذب ؼيكَ 255

 سِٛيؽ وجكيدبر غٍه ٚ اؼٚيٝ خبر اِٟي فشص اضٕؽ وجكی ايفاٖ 256

257 
وذبٞبٖ ) ٌفٜٚ صٙؼشي( 

 )ؼفشف ٌػصي(
 ا٘ٛاع ِِٛٝ ٚدفٚفيُ ٚلٛطي خبثفا٘صبـی ضٕيؽ

 ا٘ٛاع ِِٛٝ ٚدفٚفيُ ٚلٛطي خبثفا٘صبـی ٔطٕؽـضب وذبٞبٖ )ٌفٜٚ صٙؼشي ( 258

 ٚدفٚفيُ ٚلٛطي ا٘ٛاع ِِٛٝ خبثفا٘صبـی ٚضيؽ وذبٞبٖ )ٌفٜٚ صٙؼشي ( 259

 ِِٛٝ ٚدفٚفيُ ٚلٛطي لّي قاؼٜ ًٌٞٛٙ وذبٞبٖ )ٌفٜٚ صٙؼشي ( 261

 ا٘ٛاع ِِٛٝ ٚدفٚفيُ سٛا٘ب خؼفف وذبٞبٖ)ٌفٜٚ صٙؼشي( 261

 ٔبٌيٗ وبقی ٚ ـيػشٝ ٌفی -ِِٛٝ دفٚفيُ ػطبيي وسٛيي ويؽ ضٕيؽ وؽيؽ)ٌفٜٚ صٙؼشي ( 262

 ٌؿاـی وفٔبيٝ ـضٛا٘ي فف ٔطٕؽ وفٔبيٝ ٌؿاـی اِجفق 263

264 
وفٔبيٝ ٌؿاـی ثب٘ه 

 وبـآففيٗ
 وفٔبيٝ ٌؿاـی ويب٘ي غالٔؼّي

265 
وفٔبيٝ ٌؿاـی سٛوؼٝ 

 صٙؼشي ايفاٖ
 وفٔبيٝ ٌؿاـی ديفٚق ـٚقثٝ
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266 
وفٔبيٝ ٌؿاـی سٛوؼٝ 

 صٙؼشي ايفاٖ
 وفٔبيٝ ٌؿاـی ـثيؼي ـأيٗ

 وفٔبيٝ ٌؿاـی ٕٞبيٖٛ دٛـ ػجؽاِفضيٓ وفٔبيٝ ٌؿاـی وذٝ 267

 ثٛـن ٚاٚـاق ثٟبؼاـ ٌيػي ػّي وفٔبيٝ ٌؿاـی وٕٙؽ 268

 ّٞؽيه ؼاـٚئي ثب٘ه ّٔي وٕيؼي ٔٙصٛـ وفٔبيٝ ٌؿاـی ٌفب ؼاـٚ 269

271 
وفٔبيٝ ٌؿاـی صٙبيغ 

 ايفاٖ
 غؽٔبر صٙؼشي وّطبٖ قاؼٜ ـضب

271 
وفٔبيٝ ٌؿاـی صٙبيغ 

 دشفٌٚيٕي
 وفٔبيٝ ٌؿاـی فؽايي ففيؽٖٚ

272 
وفٔبيٝ ٌؿاـی وبـآففيٙبٖ 

 صٙؼز ؾٚة فّكار
 ففٚآِيبلٞب ضبخي ثبثب ػّي اصغف

 أٛـ سدبـی ٚوفٔبيٝ ٌؿاـی ففقاؼًٔٙ ػّي اوجف وفٔبيٝ ٌؿاـی ٌفٜٚ ثؽـ 273

 ٌؿاـی وفٔبيٝ ـوشٝ وٟفاة وفٔبيٝ ٌؿاـی ّٔز 274

275 
وفٔبيٝ ٌؿاـی ٚسٛوؼٝ 

 صٙبيغ ويٕبٖ
 وفٔبيٝ ٌؿاـی ؼـ صٙؼز ويٕبٖ ؼاؼاي ٔفسضي

276 
ٌؿاـی ٚسٛوؼٝ  وفٔبيٝ

 ؼٔبٚ٘ؽإُِّ  سدبـر ثيٗ
 ٟٔٙؽوي ٚايدبؼ ٚاضؽ سِٛيؽی -طفاضي  صٕيٕي ٔدشجي

 ا٘ٛاع ويّٙؽـ ٚٔػبقٖ ٌبق ٔبيغ ـثيؼي ٌٟفيبـ وفٚيٍبق 277

 وفبَ آٌيب٘ٝ 278
ٔطٕٛؼ 

 ـضب
 ا٘ٛاع آخف ٔبٌيٙي افضّي

 ثّٛن سيغٝ ؼيٛاـی ٚثّٛن ومفي وفبِيٗ ٔبفي ػجبن وفبَ وفغٝ 279

 دفٚفيُ ؼـٚ دٙدفٜ دٛـفالش اضٕؽ وىٛ ايفاٖ 281

 وٙىشب٘شفٜ وًٙ آٞٗ سمي قاؼٜ ٘بصف وًٙ آٞٗ ٌُ ٌٟف 281

 وًٙ وبالـ 282
ويؽ صفبء 

 اِؽيٗ
 وًٙ ٔصٙٛػي ويٕب٘ي ٘يبقٔٙؽ

اوشػفاج ٚففآٚـؼٜ ٞبی وٍٟٙبی سكئيٙي  سبخفاٖ ػّي وًٙ ٍ٘بـ 283
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 ٚٔؼؽ٘ي

 صٙؼشيا٘ٛاع ٘ئٛدبٖ ٚ لطؼبر  لٙبٚيكی ٔطٕؽ وٛـفيفاٖ 284

 صٙبيغ فّكی، ٔػبثفار ، ثفق، وبٔذيٛسف خفاضي ثٟفٚق ويشُ سفٚ٘يىه 285

 ويٓ الوي ٌىفـيك ضىٗ ويٓ الوي فبـن 286

 سِٛيؽ ويٕبٖ فشٌٛفافي ٔطٕؽ ويٕبٖ آثيه 287

 ا٘ٛاع ويٕبٖ ٔديؽ دٛـ اوجف ويٕبٖ سٟفاٖ 288

 ويٕبٖ غبوىشفی خبٔؼي غىفٚ ويٕبٖ غبي 289

 ويٕبٖ ٘دفي ٔٙصٛـ ويٕبٖ غكـ 291

 ويٕبٖ اثفاٞيٕي صؽـآثبؼی ضىيٗ ويٕبٖ غكـ 291

 ويٕبٖ ـضٕب٘ي ففيؽٖٚ ويٕبٖ ؼـٚؼ 292

 ويٕبٖ ضىٗ قاؼ ػيىي ويٕبٖ ػٕفاٖ ا٘بـن 293

 ويٕبٖ ِطفي ٔفسضي ويٕبٖ فبـن ٚغٛقوشبٖ 294

 ويٕبٖ وبـٖٚ 295
ويؽٔطٕؽـ

 ضب
 ويٕبٖ ضدبقی ـاؼ

 ويٕبٖ اغاللي ففؼ ِٚي اهلل ويٕبٖ وفؼوشبٖ 296

 ٚوبثُويٓ  ؼثيفيبٖ ػٙبيز اهلل ويٕىٛ 297

 ؼاـٚٞبی ؼأي ٚا٘ىب٘ي ضبٔؽی فف ٞبِٝ ويٙبلٖ 298

 ـة ٌٛخٝ ففٍ٘ي افضالٖ ٔطٕٛؼ ٌبؼزيٗ 299

 دػً قػففاٖ ػصٕز دٛـ ـضب ٌبٞىٛ٘ؽ دػً ففاق 311

 وفٔبيٝ ٌؿاـی ؼـ أٛـ وبغشٕبٖ ٚاثمي ٘بصف ٌٟف آفشبة ٌٟف ويً 311

 ؼيً ضفاـر ٔفوكی زؽ٘ي )دىير( ػاليي خٛـؼٞي ػّي ٔفؼاٖ ٌٛفبلوبـ 312

313 
ٌيفآالر ثٟؽاٌشي اغٛاٖ 

 وبق
 ٌيفآالر ثٟؽاٌشي اغٛاٖ ففٌسي أيفضىيٗ

 ٌيٍٝ ايٕٙي ػجؽاِٟي ـاؼ ضٕيؽ ـضب ٌيٍٝ ـاؼ 314

 ضيبيي ٔديؽ ٌيٍٝ وبقی ٔيٙب 315
ثطف ٚ خبـ ٌيٍٝ ای ٔػصَٛ ثىشٝ ثٙؽی 

 ٔٛاؼ غؿايي
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 ٌيٍٝ سػز ػاللجٙؽيبٖ ٔطٕؽـضب ٌيٍٝ لكٚيٗ 316

 ـً٘ ٚـقيٗ ٞبی صٙؼشي ٔغكی ضىيٗ ٌيٕيبيي دبـن دبٔسبَ 317

 ـً٘ وبغشٕب٘ي ٚصٙؼشي ػميّي ـٔضبٖ ٌيٕيبيي وٕٗ 318

 ٔٛاؼ ٌيٕيبيي ٔطٟفی اضٕؽ صؽـا ٌيٕي 319

311 
صٙبيغ  آيٙؽٜ وبقاٖ 

 فبطٕي ٘ٛيٗ

ويؽٔطٕؽٞب

 ؼی
 طفاضي ٚوبغز ؼوٛـاويٖٛ ٚـاٜ ا٘ؽاقی ـضٛی

311 
صٙبيغ آة ٔؼؽ٘ي آ٘بٞيشب 

 دّٛـ
 آة ٔؼؽ٘ي ٔيٍىٙك لان

312 
صٙبيغ اِىشفيىي ٘بويٛ٘بَ 

 ايفاٖ دب٘بوٛ٘يه
 ِٛاقْ غبٍ٘ي ضىٗ ٘بيجي ضىيٗ

 سبثّٛٞبی ثفق صٙؼشي آٚؼيبٖ خب٘ه صٙبيغ ثفق ٞبيجفؼ 313

314 
صٙبيغ ثىشٝ ثٙؽی دف٘ؽ 

 ديٍشبق
 صٙبيغ ثىشٝ ثٙؽی وجيفی ضىٗ

315 
صٙبيغ ثىشٝ ثٙؽی ـيشٖٛ 

 ٌٍّيؽ
 ظفٚف يه ثبـ ٔصفف وبغؿی خٙب٘ي قاٚيٝ وبػؽ

 ا٘ٛاع ٞٛاوً وّيٕبٖ قاؼٜ أيفـضب صٙبيغ دؽيؽٜ ايفا٘يبٖ فٗ 316

 يٛ دي ان يكؼا٘ي ـضيٓ اِىشفٚ٘يهصٙبيغ دفوٛ  317

 ٚوبيُ ثٟؽاٌشي دالوشيىي ِٚي دٛـ ٔطٕؽ ثبلف صٙبيغ دالوز ٔبق٘ؽ 318

 لطؼبر دالوشيىي ٔيفغبٖ ػّي صٙبيغ دالوشيه ديىفٜ 319

 ٚـق ٚظفٚف ثىشٝ ثٙؽی دالوشيىي ٘يفی ػكيكاهلل صٙبيغ دالوشيه غٛقوشبٖ 321

 دٕخ آة ا٘ٛاع آقاؼديٕب ٘بصف صٙبيغ دٕخ اثبـا 321

322 
صٙبيغ سِٛيؽی قاٌفن 

 ؼـغٍبٖ
 وبٌي ٚوفأيه دبوؽَ ٟٔفثب٘ي ػكر اهلل

 زىجٟبی سيٛدي، ٘ٛاـی، ٔبيغ ٌٛؼـقی وؼيؽ صٙبيغ زىت ويٙب 323

 ٔصٙٛػبر زٛثي طبِمب٘ي ػجبن صٙبيغ زٛة 324

 وبغؿ ـٚق٘بٔٝ زبح ٚسطفيف ـٚغٙي ٌّذبيٍب٘ي اثٛاِفضُصٙبيغ زٛة ٚوبغؿ  325
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 ٔبق٘ؽـاٖ

 ظفٚف زيٙي لصبػي ػجبوؼّي صٙبيغ زيٙي قـيٗ ايفاٖ 326

 ا٘ٛاع زفاغٟبی ـٌٚٙبيي ؾٚاِفمبـی أبٖ اهلل صٙبيغ ـٌٚٙبيي آـْ 327

328 
صٙبيغ ـٌٚٙبيي صجب ٘ٛـ 

 ٌّىشبٖ
 ا٘ٛاع الٔذٟبی وٓ ٔصفف طبٞفی وبالـ

 ٌيفآالر ثٟؽاٌشي سطصيّي ـضب صٙبيغ ويٍٕٖٛ 329

 ٔٛاؼ دبن وٙٙؽٜ اويؽ وِٛفٛـيه سفاثي ففأفق صٙبيغ ٌيٕيبيي 331

 وٕذٛر، وٙىفٚ،ٔفثب،سفٌي ٔمؽن قاؼٜ ويؽػّي آٚيؽصٙبيغ غؿايي  331

 ػّي ٔفؼا٘ي ٟٔؽی صٙبيغ غؿايي دبن سّيىٝ 332
ا٘ٛاع ثفٌف، وجبة ِمٕٝ ، ديشكا،  ٌبٔي 

 وجبة

 ٔٛاؼ غؿايي ٔظففی ٔديؽ صٙبيغ غؿايي سٟفاٖ ؼيٙب 333

 ٔٛاؼ غؿايي غٛاخٝ ٚ٘ؽی ٟٔفؼاؼ صٙبيغ غؿايي سٛـً٘ 334

 ٔفثب سفٌي-وٙىفٚ –وٕذٛر  ـٌٚٗ ٔطىٗ صٙبيغ غؿايي غّف 335

 ٔٛاؼغؿايي ٌبٜ ثػٍي ٔدشجي صٙبيغ غؿايي وذبن ٟٔف 336

 ا٘ٛاع وٙىفٚ سٛسٛ٘سيبٖ ٔىؼٛؼ صٙبيغ غؿايي وطف ٕٞؽاٖ 337

 صٙبيغ غؿايي اٌىٛـی ضجيت صٙبيغ غؿايي وبٔٙٛي 338

 صٙبيغ غؿايي صبثفضك دفٚـ سمي صٙبيغ غؿايي ٚيٍشب 339

341 
صٙبيغ غّطه ٌفق 

 )اـيىٛ(
 ا٘ٛاع ـِٟٚبی صٙؼشي وبؼاسي ـوَٛ

341 
صٙبيغ فّكی ديٍفٚ 

 وبغز اوشفآثبؼ
 وبقٜ ٞبی فّكی وٍٙيٗ ٚوِٛٝ ٔٛوٛی غٛـٌيؽی ويؽ ػّي

 ٔبٌيٗ آالر ٚلطؼبر صٙؼشي اضىب٘ي يٍب٘ٝ ثٟفٚق فّكی وٌٛبصٙبيغ  342

 ا٘ٛاع ويٓ ٚوبثُ ثفق ٚسّفٗ ضبخي ضىيٗ ِٛ ضىيٗ صٙبيغ وبثُ وبٚيبٖ 343

 وبٌي ؼيٛاـ ٚدػز وْٛ ثفاقخب٘ي ٔطٕؽ خٛاؼ صٙبيغ وبٌي غكـ 344

 ا٘ٛاع وبغؿ ٔؤيؽی ففٞبؼ صٙبيغ وبغؿ وبقی وبٜٚ 345

 ا٘ٛاع والذ ٞبی صٙؼشي ٚغٛؼـٚ ؼاـا ػّيفضب صٙبيغ والذ وبقی 346
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347 
صٙبيغ ٌفاَ٘ٛ وبقی ٞيف 

 وب٘يبٖ )ؼلدالوشيه(
 ٌفاَ٘ٛ دالوشيىي ٚويّي ػّيفضب

 ؼيٍٟبی ثػبـثبآة ؼاؽ ٚاسفسيٛة آلبقاؼٜ ثٛيبغسي ٔيفغبٖ صٙبيغ ٌفٔبٌىشف 348

 ٔٛوز ٕ٘ؽی ٚطفش ؼاـ ٌيجب٘ي ػّيٕفؼاٖ صٙبيغ ٔٛوز ٕٞؽاٖ 349

 فٛالؼ ٌبِٛا٘يكٜ ايكؼدٙبٜ ٘صفاهلل إِبنصٙبيغ ٞفز  351

351 
صٙبيغ يػسبِىبقی 

 ِفوشبٖ
 يػسبَ ٚيػسبَ ففيكغبٍ٘ي وبظٕي ويٛاٖ

 ٚـلٟبی خبؾة صبِطي أيف صٙؼز غٛـٌيؽی دبـن 352

 ثػبـی، اخبق ٌبق، ٔبيىفٚفف خّيّي اٞفاة اوؽاِٝ صٙؼشي آِيً ٌبق 353

 ا٘ٛاع اِىشفٚؼ ػّيكاؼٜ ـأيٗ صٙؼشي آٔب 354

 ٌبٔذٛ ٚا٘ٛاع ٔبيغ ٘يُ ففٌٚبٖ ففٞبؼ صٙؼشي ثبقـٌب٘ي صطز 355

 ٔٛوز ثي ثبفز وٛٞىً ؼاٚؼ صٙؼشي ثكيٗ 356

 ضبخي اثفاٞيٓ قـٌف ٔديؽ صٙؼشي خبْ ؼاـٚ 357
 

 اوىّز فّكی صفبئي ٔيفٌدبع صٙؼشي وبغشٕب٘ي وٛدبَ 358

 سٟٛيٝ ٔطجٛػبر )ضفاـر ٚ  ثفٚؼر( طبٞفی ويؽاثفاٞيٓ صٙؼشي صبفيبؼ 359

 ٘مٍيٙٝ ؼاـيٛي صٙؼشي ففاوبق 361

طفاضي ٚٔطبوجبر ٚوبغز ؼوّٟبی 

ا٘شمبَ ٘يفٚ ٚثفخٟبی سّىىٛدي ٚوبقٜ 

 ٞبی فّكی

 اِىشفٚٔٛسٛـٞبی فٍبـلٛی ٌفيفيبٖ اثٛاِفضُ صٙؼشي فٗ ل٘فاسٛـ 361

 ا٘ٛاع آة ٘جبر ٚ ٌىالر لؽـی ضٕيؽ ـضب صٙؼشي ٔيٙٛ 362

 ٔٛوز وجفيشي ٚٔػّٕي ٔطجؼّي ٔىؼٛؼ صٙؼشي ٕ٘ؽ 363

 وبغز لطؼب ر دالوشيىي ـيىٕب٘ي ػّيفضب ٘يفٚ دالوشيه صٙؼشي 364

365 
صٙؼشي ٚسِٛيؽی ايفاٖ 

 وبـثيؽ
 وّىيٓ وبـثيؽ آؾـٚ٘ؽ اضىبٖ اهلل

 صيؽٚصٙؼشي آسيٝ دبـويبٖ 366
ٔطٕؽ 

 ضىٗ
 اوشطمبـی
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367 
طفاضي ٟٔٙؽوي سِٛيؽی 

 غٛثي
 طفاضي غٛثي ٔطٕؽلبوٓ

368 
طفاضي ٟٔٙؽويٗ آـٔيٗ 

 ٍٔبٚـاٖ
 ٔطبِؼبر أىبٖ وٙدي اغٛاٖ ويؽضبٔؽ

369 
طفاضي ٟٚٔٙؽوي دشفٚ 

 وبٜٚ افك
 طفاضي ٚ ٟٔٙؽوي صٙبيغ دشفٌٚيٕي ففٍٞٙي اـؼٚاٖ

 وٍٟٙبی وبغشٕب٘ي  سفاٚـسٗ ضٕكٜ ٘ماؼ ػّي ػبِي ؼاـ 371

 ا٘ٛاع آثٕيٜٛ ٔيبـ وبوبٖ ػبِي ففؼ )وٗ اير ( 371

 ٔػشبـی ويفٚن ػبيك اصفٟبٖ 372
ثٍٍٝ فّكی ٚصبؼـار ليف ٚٔٛاؼ 

 دشفٌٚيٕي

 - اوؽی ٌٟيف خٛاؼ ػضٛ ضميمي 373

 غؽٔبر ٔبِي وبٌف ثٟفأي ففًٞٙ ػضٛ ضميمي 374

 ِٛاقْ يىجبـٔصفف دكٌىي خفاضي يٛوف ٘يب اـٌٚب ػطبطت ٘ٛيٗ 375

 زبدٍفٞبی خٛٞف افٍبٖ صٙؼشي ثفؼثبـ ديفٚق ػّٓ ٚفٙبٚـی وٛثبـ 376

 ٚوبيُ اِىشفٚ٘يه افمٟي غىفٚ فبـاسُ 377

 ا٘ٛاع ؼاـِٚٚٛاقْ دكٌىي لفيت ضىيٗ فبـٔؽ ٌبيبٖ 378

 دٙيف -وفٜ ػىُ–صٙبيغ غؿايي  ٔدؽدٛـ سٛفيك فشص ـاقی 379

 لٛطي وبقی ضٕيؽی ٘ٛيٗ ٔطٕؽ ثبلف فف 381

 ضُٕ ٚ٘مُ ثيٗ إِّّي وبال ٔدؽدٛـ ويٙب ففا ؼـيب 381

 ظفٚف فّكی ٚليف ٞب ی صٙؼشي ٔػشبـی ثٟفٚق ففاٌيٕي ـٚق 382

 ـٚغٗ ٘جبسي ٔبيغ ٚخبٔؽ ٔيفوّيٕي ويؽخٍٕيؽ ففآٚـؼٜ ٞبی ـٚغٙي ايفاٖ 383

384 
ففاٚـؼٜ ٞبی غؿايي ػبثؽ 

 ٌّىشبٖ
 سفبِٝ غٍه ػبثؽی ـضب

385 
ففآٚـؼٜ ٞبی ٌٌٛشي وبِٝ 

 آُٔ
 وٛويه ٚوبِجبن ٚغيفٜ ٔطٕؽی ٟٔفؼاؼ

 طفاضي ٟٔٙؽوي اثكاـ ـٚغٗ ثفٚخفؼی ضٕيؽ ـضب ففآيٙؽ اثكاـ ـٚغٗ 386
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 ففٟٔبی وبٔذيٛسفی صيففي ػّي ففْ وبق 387

 ففٟٔبی ثٟٓ ديٛوشٝ وبٔذيٛسفی ٘جٛی ويؽ ٔىؼٛؼ ففٟٔبی سدبـسي ايفاٖ 388

 ففٚويّيىٓ ٚٔيىفٚويّيىب ضبخي ثبثب ضىيٗ ففٚآِيبلايفاٖ 389

 ففٚآِيبلٞب ويٟب٘ي قاؼٜ وٛـي ففٚويّيه ايفاٖ 391

 سِٛيؽ ٔصٙٛػبر فّكی ٌفيؼي ضٕيؽـضب فّكدٌٛبٖ صٙؼز 391

 اِىشفٚ٘يه غٛؼـٚ خٛيٙؽٜ ٞبؼی فٗ آففيٙبٖ ٘ٛيٗ سٛن 392

 غؽٔبر فٙي ٌبوفی ػففبٖ فٗ آٚـاٖ ٘ٛيٗ اثكاـ 393

 ا٘ٛاع فٙف خؼففی ثٟٕٗ فٙفَِٛ ايفاٖ 394

 غؽٔبر ٍٔبٚـٜ ای آقِجبـ ٘بـيٙٝ فٛلاٖ ـاٞجفاٖ 395

 لطؼبر ـيػشٝ ٌفی وفبئي ـوَٛ فٛالؼ ـيكاٖ 396

 ٟٔؽی صٙؼز ثٙبة فٛالؼ 397
خٟبٍ٘يفی وٜٛ 

 ٌبٞي
 فٛالؼ

 لطؼبر ـيػشٝ ٌفی ـوِٛيبٖ غالٔفضب فٛالؼ طجفوشبٖ 398

 آٞٗ اوفٙدي-سػشبَ  ٞفاسيبٖ أيفٔىؼٛؼ فٛالؼ ٞفٔكٌبٖ خٙٛة 399

 فِٛيفاٖ 411
ٔطٕؽ 

 ضىٗ
 ـيػشٝ ٌفی فٛالؼ ػٍبلي

 ٔٛوٛی ـٞذيٕب ػجبن فٛٔٗ ٌيٕي 411
ا٘ٛاع اوذفی ضٍفٜ  -ـٚغٗ سفٔكٚ ضؽ يع

 وً ٚ غٌٛجٛوٙٙؽٜ

412 
فيّٛـ )وبـغب٘دبر 

 سِٛيؽی ثٟٕٗ(
 يػسبَ ِٚٛاقْ غبٍ٘ي ففيٛـی ٔطٕؽـضب

 ٌىف ، سفبِٝ زغٙؽـ ، ٔالن ، آٞه ثٟٕٙي غالٔؼجبن لٙؽ سفثز خبْ 413

 وبثُ ؼاٚـق٘ي ػجؽاهلل افٍبٖ ايفاٖوبثُ  414

 ا٘ٛع ويٓ ٚوبثُ ثفق ٚسّفٗ وٍشي آـای ـضب وبثّىبقی سه 415

 ا٘ٛاع ٚـق ٌبِٛا٘يكٜ ػكيكی غالٔفضب وبـ ٌىشفاٖ فٛالؼ 416

 ـيػشٝ ٌفی سطز فٍبـ ٌٟجبقيبٖ ٞفايف وبـاٖ 417

 وبـسٗ ٔمٛايي ٔيفخالِي سبسبـ وبـسٗ ايفاٖ 418
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 وبـسٗ وٝ ال ٚ دٙح ال ويؽ ػبِي ٘ىت ويؽ ٚضيؽ وبـسٗ وبقی ٔيٟٗ 419

411 
وبـغب٘دبر زيٙي ايفاٖ 

 )وبٌي ايفا٘ب (
 ا٘ٛاع وبٌي ٚوفأيه ضبصُ طّت ضىٗ

411 
وبـغب٘دبر غٛـان ؼاْ 

 ٚطيٛـ ٌفٌبٖ ٚؼٌز
 غٛـان ؼاْ ٚطيٛـ ٚآثكيبٖ افشػبـاِؽيٗ ـضب

 ؼاـٚ أدؽی وبٔجيك وبـغب٘دبر ؼاـٚدػً 412

 ِِٛٝ آة ٚ ٌبق -دفٚفيُ ٚلٛطي  ػجبؼقاؼٜ ٔطٕؽ ؼ٘يبی فّكوبـغب٘دبر  413

 طٙبة فٛالؼی ٚ ٚسٛـٞبی ضصبـی ٌٛـاٖ اوٕبػيُ وبـغب٘دبر صٙؼشي ٔاليف 414

415 
وبـغب٘دبر صٙؼشي 

 ٚسِٛيؽی آسٕىفف
 ٚوبيُ سٟٛيٝ ٔطجٛع آٞي ػّيفضب

416 
وبـغب٘دبر ٔػُٕ 

 ٚاثفيٍٓ وبٌبٖ
 دبـزٝا٘ٛاع ٔػُٕ ٞب+ ٘ع +  ضىيٙي ويؽضىيٗ

 ا٘ٛاع ٔٙىٛخبر ٔمؽْ ٔطٕؽػّي وبـغب٘دبر ٔمؽْ 417

418 
وبـغب٘دبر ٘ٛـؼ،دفٚفيُ 

 وبٜٚ
 ا٘ٛاع ِِٛٝ صٙؼشي ٚدفٚفيُ ـوشٕي صفب ٔطٕؽ

 ؼـثٟبی ايٕٙي -صٙؽٚق ٘ىٛق ػٍمي ٌٟبة وبـغب٘ٝ صٙؼشي اوشبؼ وبـ 419

 ا٘ٛاع الوشيه اسٛٔجيُ ٔيفقايي خٕبَ وبـغب٘ٝ ويبٖ سبيف 421

 وبٌي ٔطٕٛؼی فف ضىيٗ خٓوبٌي  421

 وبغؿ ٚٔمٛا غٍٛػي ـٔضب٘ؼّي وبغؿوبقی وٟفيكن 422

 ا٘ٛاع ٌيفآالر صٙؼز ٌبقٔبيغ ايّي دٛـ ٟٔؽی وبالی ٌبق ثٛسبٖ 423

 ِِٛٝ ٞبی فٛالؼی آة ٌٚبق سٕؽٖ ؼالَ ثفؼيب وبِٛح 424

 ففْ ٞبی ديٛوشٝ وبٔذيٛسفی دٛوشسي يبوٕٗ وبٔجيٗ 425

 اسصبالر صٙؼز ٌبق ٔبيغ ضبخي ففٞبؼی ثبثه وبُٔ ديٛ٘ؽ 426

 لطؼبر صٙؼز ٌبق غّيّي ديٕبٖ وبُٔ ديٛ٘ؽ 427

 ٔبٌيٗ ٞبی خٛي ٘ىِٛؼُ سه ػجبن اِىشفٚ سىٙٛ سه 428

 اِىشفٚؼٞبی خٌٛىبـی خٛاٞفی فضُ اهلل اِىشفٚؼ يكؼ 429
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 ؼٚؼٜ صٙؼشي ٌٕه ٌىٛـ وفثٗ ايفاٖ 431

431 
وٍز ٚصٙؼز ـٚغٗ 

 ٘جبسي ٌّجٟبـ وذبٞبٖ
 ٞبی آٖ ـٚغٗ غبْ ٘جبسي ٚ وٙدبِٝ قٔب٘يبٖ ضٕيؽ

432 
وٍشيفا٘ي ضُٕ ٚ٘مُ 

 ثفاؼـاٖ ٔدؽدٛـ
 ٔدؽدٛـ ٔديؽ

 

 ِٛاقْ آـايٍي اوٕبػيّي ثيمٖ وف 433

 ا٘ٛاع وفً ؼقفِٛي ٘بصف والـ 434

 دبُ٘ ٌر ٔؽ٘ي افٍيٗ وٙبف ايفاٖ 435

 ظفٚف سفّٖٛ ـٚيبيي ـٔضب٘ؼّي وٛٔٝ ايفاٖ 436

 ٔٛاؼ ٌيٕيبيي اػشٕبؼ أبٔي ايفج ويبففيٗ 437

 لطؼبر غٛؼـٚ ٌفيفي ويب٘ٛي ويبٖ ثىذبـ وبـاٖ 438

 ِِٛٝ ٞبی دّي اسيّٗ قـوً ضٕيؽ ويٕيب وفاْ قـيٗ 439

 ـقيٗ ٚ ـٍٟ٘بی صٙؼشي ثيٍؽِي اثفاٞيٓ ويٕيبی لٓ 441

 اسٛٔبسيه-ٞٛايي-وّيؽ ٚدفيك وبغشٕب٘ي  ٘صيفی دٛيبٖ وبـاآَ سه دٛيب 441

 وفٔبيٝ ٌؿاـی اثفاٞيٕي ثٟفٚق وبـٌؿاـی آٌبٜ 442

443 
وبـٌكاـی ـوٕي ثيٕٝ 

 وبيذب
 غؽٔبسي ثكـي ٘ماؼ ضىيٗ

444 
ـوٕي ثيٕٝ وبـٌكاـی 

 ٚغؽٔبر ثيٕٝ ای
 غؽٔبر ثيٕٝ ای ٍٚٔبٚـٜ دبًِ ففيجب

 وبٌي ؼيٛاـٚوف ق٘ؽ ػّي اوجف وبٌي وفؼ 445

 زيذه ٔػشبـيبٖ ٔفصغ وبٜٚ ٔيىب 446

 ثفؼثبـ خٍٕيؽ آقٔباِىشفٚ٘يه افكاـ  447
ؼوشٍبٟٞبی ا٘ؽاقٜ ٌيفی ثفق ٚاِىشفٚ٘يه 

 ٚٔػبثفار

 وبالـی خٍٕيؽ اِىشفٚ٘يىي وبالـاٖ 448
 

449 
وٍشيفا٘ي ٚضُٕ ٚ٘مُ ثيٗ 

 إِّّي خبؼٜ ـا٘بٖ خٟبٖ

ٔطٕؽ 

 ٟٔؽی
 ٕ٘بيٙؽٌي وٍشيفا٘ي ـاوع
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 ٔؽيفيز ٍٚٔبٚـٜغؽٔبر  فضّي دٛـ ػظيٓ وّٙيه ثف٘ؽ 451

451 
ٌبْ ٘ٛيٗ ثب٘يبٖ اِىشفٚ٘يه 

 ففؼا
 ٔٙبثغ سغؿيٝ اِىشفٚ٘يه ففغي ثيمٖ

 ظٟيفی ٌبٞفظ ٌفا٘ؽيه 452
اؼٚيٝ ٚ  -ا٘ٛاع ٔطصٛالر وٙىفٚی 

 وجكيدبر

 ٌفٌبٖ وٛيب 453
ٔطٕؽ 

 اوٕبػيُ
 ايكؼی غّيّي

ـٚغٗ غبْ وٛيب ٚسػٓ آفشبثٍفؼاٖ ٚ 

 وٙدبِٝ وّكا

454 
 ٌفٜٚ  صٙؼشي ٚسِٛيؽی

 خٟبٖ ـٚ
 ٔٛسٛـويىّز ـخجؼّي ثٙأ ضىٗ

 ٍٔبٚـٜ ای ثفای طفضٟبی صٙؼشي ويفي وبٌب٘ي ٔطٕؽػّي ٌفٜٚ ثيٗ إِّّي آؾـغً 455

 ٘ع اوشفج ٔيفقا ػّيفضب ٌفٜٚ سدبـی ٔيفقايي 456

 ٔطصٛالر غؿايي ٔٙكٚی وبٔفاٖ ٌفٜٚ سِٛيؽی ٟٔفاْ 457

458 
ٌفٜٚ سِٛيؽی ٚصٙؼشي 

 آِٛٔٙيْٛ  فبْ )آِفبْ(
 آِٛٔيٙيْٛ ـاؼيبسٛـ ضٕكٜ ِٛ وؼيؽ

459 
ٌفٜٚ سِٛيؽی ٚصٙؼشي 

 آِٛٔٙيْٛ فبْ )آِفبْ (
 ْٛٙييـاؼيبسٛـآِٛٔ ضٕكٜ ِٛ ـضب

461 
ٌفٜٚ صٙؼشي ثبقـٌب٘ي 

 اِٟٝ ديٕبٖ
 ٚـق وبـسٗ زٙؽ ال ٚضؽر ػجؽاِٝ

 ٚوبيُ ٌبق وٛق غّيّي ٌبٞيٗ ٌفٜٚ صٙؼشي ثٛسبٖ 461

 وٕٙب٘ي ٔطٕؽسمي ٌفٜٚ صٙؼشي ثٛسبٖ 462
 

 ثٛسبٖ ػبثؽی ٔطٕؽـضب ٌفٜٚ صٙؼشي ثٛسبٖ 463

 ٔبيؼبر ؼوشٍٛيي ٚغيفٜ ػبِٕي ٔطٕؽ ٌفٜٚ صٙؼشي دبوٍٛ 464

 ا٘ٛاع لفىٝ ثٙؽی فّكی ٔيفؼاٚؼی ويؽ ػطب صٙؼشي دبيبٌفٜٚ  465

 ٕ٘يٗػجؽاِٟي  ٔطٕٛؼ ٌفٜٚ صٙؼشي ديٍٍبْ 466
 

 صٙؽٚق ٘ىٛق ٚ ؼـة غكا٘ٝ ثٟٕٗ آثبؼی ٔفسضي ٌفٜٚ صٙؼشي غفْ 467

 سبيف سمي ٌٙدي ٔطٕؽـضب ٌفٜٚ صٙؼشي ـاقی 468
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 وٕذٛر -وٙىفٚ  ـاٞت ٔديؽ ٌفٜٚ صٙؼشي ـاٞت 469

 ا٘ٛاع ٔبوبـٚ٘ي ٚآـؼ وّطب٘ي ٔفسضي ٌفٜٚ صٙؼشي قـ 471

 ٔبوبـٚ٘ي، آـؼ ٘بطمي ٔطٕؽ ػّي ٌفٜٚ صٙؼشي قـٔبوبـٖٚ 471

472 
ٌفٜٚ صٙؼشي ففاؼيؽ افكاـ 

 ٌىشف
 ثفؼٞبی اِىشفٚ٘يه ِٛاقْ غبٍ٘ي ػظيٕي ضبٔؽ

473 
ٌفٜٚ صٙؼشي وبٔذٛقيز 

 دبـر
 لطؼبر اسٛٔجيُ خٟب٘ذٛـ ضىٗ

 ثىشٝ ثٙؽی زبی ضىيٙي ٟٔؽی ٌفٜٚ صٙؼشي ٕٔشبق 474

475 
 111ٌفٜٚ صٙؼشي ٍ٘يٗ 

 وذبٞبٖ
 ٘بٖ صٙؼشي ٚ٘بٖ اـٚدبيي ٔطٕؽی ثٟكاؼ

 ٔٙىٛج ٘جبفشٝ-اِيبف ٔصٙٛػي  ٘يىٛ غصبَ ٔطٕؽ ٌفٜٚ صٙؼشي ٘يىٛ 476

 ٌفٜٚ صٙؼشي ٘يىٛ 477
  

- 

 ِٛاقْ ثٟؽاٌشي ػبثؽی ؼاٚؼ ٌفٜٚ ٟٔؽ سبل 478

 ٔطصٛالر ٌٛيٙؽٜ ػّيمبـؼاٌي ضىيٗ ٌُ دػً اَٚ 479

 ـفبٞي ويبٔه ٌُ دٛؼـ ٌّىشبٖ 481
ا٘ٛاع دٛؼـٞبی سػٓ ٔفؽ ٔػصَٛ 

 ٔصفف صٙبيغ غؿايي

 ٔٙىٛخبر ػالءاِؽيٙي ػكيكاِٝ ٌّجبفز 481

 ٔٙىٛخبر والِٝ ٘ٛـی ٔطٕؽ خٛاؼ ٌّفيه اصفٟبٖ 482

 ثٙؽی زبی ٚ ٔٛاؼ غؿايي سِٛيؽ ٚثىشٝ ٌفأي ويؽاضٕؽ ٌّىشبٖ 483

 ـة ٌٛخٝ ففٍ٘ي ضىيٙي ٔمؽْ ٔفسضي ٌّىشبٖ ػصبـٜ 484

 ٘فْ افكاـ ٔىّٕي لؽـر اهلل الِٝ وبٔذيٛسف 485

 ثىشٙي-ٔطصٛالر ِجٙي ودبؼی ٔب٘يكا٘ي ػّيفضب ِجٙيبر دبوشٛـيكٜ دبن 486

 ٔطصٛالر ِجٙي ظٟيف ٔطٕؽ ِجٙيبر دبوشٛـيكٜ ٔبؼی 487

488 
ِطيف ٌىشف ؼيجب )ٌفٜٚ 

 صٙؼشي ٔجبـن(
 ٔطصٛالر وِّٛكی ٚثٟؽاٌشي اضٕؽی خك٘ي ضىٗ

 ٔجؽَ ٞبی ضفاـسي-سيٛة ؼليك فٛالؼی سمؽيفی ٘يىٛ ـأيٗ ِِٛٝ ٞبی ؼليك وبٜٚ 489
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 ِِٛٝ ٚاسصب الر زؽ٘ي ـضٕب٘ي ثٟفٚق ِِٛٝ ٚٔبٌيٗ وبقی ايفاٖ 491

 ضىيٗ قاؼٜ ٟٔؽی ِيكيًٙ ايفاٖ غٛؼـٚ 491
ٔجؽِٟبی ٞٛاغٙه صٙبيغ دباليٍٍبٞي 

 ٚ٘يفٌٚبٞي

 وبظٓ ٔطٕؽ ِيكيًٙ ثب٘ه الشصبؼ ٘ٛيٗ 492
 

 ػّٕيبر ِيكيًٙ وّٟف ضىٗ ِيكيًٙ ٌيؽ 493

494 
ِيف سفان وبقی آـيب 

 آوبٖ
 ِيف سفان ٌٛلي ـضب

 ٚليسيا٘ٛاع دفن  ؾٚاِمؽـی ٔٙٛزٟف ٔبٌيٗ وبقی ؾٚاِمؽـی 495

 ٔبٌيٗ آالر خٛخٝ وٍي سطصيّي ٔطٕٛؼ ٔبٌيٗ طيٛـ 496

497 
ٔبٌيٟٙبی اؼاـی ايفاٖ 

 )ٔبؼيفاٖ (
 أيفی ٔطٕٛؼ

ا٘ٛاع ٔب٘يشٛـ ، دفيٙشف ، سّٛيكيٖٛ ٞبی 

 ـٍ٘ي

 دٕذٟبی آـايٍي ثٟؽاٌشي ثبٚيّي وفال ٔديؽ ٔبٖ دالوشيه 498

 دٛؼـآٞٗ صؽـػبّٔي خٕباِؽيٗ ٔشبِٛـلی دٛؼـ ايفاٖ 499

511 
ٔدشٕغ الشصبؼی ٌُ 

 ٘فٌه
 الشصبؼی ايٕب٘ي خٍٕيؽ

511 
ٔدشٕغ خٟبٖ فٛالؼ 

 ويفخبٖ
 سىٕٝ ٞبی آٞٙي ٚفٛالؼی ػجبوّٛ ػّي

 لطؼبر ديً وبغشٝ ثشٛ٘ي ٔيفاثيبٖ ضىيٗ ٔدشٕغ صٙبيغ ثشٛ٘ي ـاوٛ 512

 ٔفؽ ٔٙدٕؽ ٔيفقای ضىٕشي ٔظفف ٔدشٕغ صٙبيغ غؿايي سيٟٛ 513

514 
 ٔدشٕغ صٙبيغ غؿايي ِجٙي

 ٚثىشٙي ٔيٟٗ
 ا٘ٛاع ٌيفٚغبٔٝ اوشفِيكٜ ٚثىشٙي دبيؽاـی ايٛة

 ا٘ٛاع الوشيه وشٛؼٜ اوىٙؽـ ٔدشٕغ صٙؼشي يكؼ سبيف 515

 ـيػشٝ ٌفی ٚآٍٞٙفی لطؼبر وٍٙيٗ ٚفبٟٔف ػّي ٔدشٕغ فٛالؼی اوففايٗ 516

517 
ٔدشٕغ وٍبٚـقی خٍّٝ 

 صؽف
 ا٘ٛاع لبـذ غٛـاوي ويؽی ٔطىٗ

 ٔيٍّفؼ ٔفاؼی قيفوٛٞي ففيؽٖٚٔدشٕغ ِِٛٝ  518
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 ٚفٛالؼففاصٙؼز وبـ

 ٔطصٛالر آـايٍي أيٙي ػّي ٔطصٛالر آـايٍي وٛئيٗ 519

 وبٔيٛ٘ز-ٔكؼا ثبثبيي ٔطٕؽـضب ٔكؼا يؽن 511

 ٔطصٛالر ٘يٕٝ وبغشٝ ٔىي ٚثف٘دي أيٙي وبفي آثبؼی ػّي اوجف ٔه ٌٟيؽ ثبٞٙف 511

512 
ٍٔبٚـاٖ ٟٔٙؽوي ثٟجٛؼ 

 ٔىشٕف
 غؽٔبر ٍٔبٚـٜ ای ػبـف وٍفي ضىبْ اِؽيٗ

 ٌر ؾٚاِفمبـی خؼفف ٔؼبؼٖ ٌفذ 513

 وِٛفبر وؽيٓ ٕٚ٘ه سصفيٝ سجّٛـ وبؼاسي ػّي اوجف ٔؼؽ٘ي أالش ايفاٖ 514

 وٙىب٘شفٜ وًٙ آٞٗ ٘ٛـيبٖ ٔطٕٛؼ ٔؼؽ٘ي ٚصٙؼشي زبؼـّٔٛ 515

 ٔفشَٛ خٛاٞفی فضُ اهلل ٔفشِٛي ق٘دبٖ 516

 سفا٘ىٟبی ا٘ؽاقٜ ٌيفی ففخبؼ ـاؼ ٔطىٗ ًٔ اِىشفيه 517

518 
ٍٔب سٛاٖ ويىشٓ 

 غبٚـٔيب٘ٝ
 ػٕؽٜ ثفق ٔٙصٛـ دٛـ اثفاٞيٓ

 لطؼبر ٌيع ػطبـ ٔطٕؽـضب ٍٔبٔٛسٛـ 519

 ؼأغب٘ي ضٕيؽ ٟٔشبة ٔٛسٛـ ٌفٌبٖ 521
ـٚغٗ ؼ٘ؽٜ ٚ  -ـٚغٗ دبيٝ ـٚغٗ ٔٛسٛـ 

 ـٚغٗ ٞيؽـِٚيه

 صٙؽِي-وٙىَٛ -ؼاٌجٛـؼ-وذفغٛؼـٚ وبخي ػّيفضب ٟٔفوبْ دبـن 521

522 
ٟٔٙؽوبٖ ٍٔبٚـا٘فلی 

 ٚصٙؼز

ٔطٕؽ 

 ٟٔؽی
 غؽٔبر ٍٔبٚـٜ ای ثٟٙيب

 ٍٔبٚـٜ ای ثفای طفضٟبی صٙؼشي سفاثي ٔطٕؽضىيٗ ٟٔٙؽوي ايشٛن ايفاٖ 523

524 
ٟٔٙؽوي سٛاٖ صٙؼز 

 ٔيثبق
 لطؼبر ثؽ٘ٝ غٛؼـٚ غبوذٛـ خٟبٖ ثػً

525 
ٟٔٙؽوي سٛوؼٝ وبغشٕبٖ 

 ٞبی فٛالؼی ايىشب ٚوبقٜ
 ٌٟيؽی أيؽ

وبغز اوىّز فّكی ٚ وِٛٝ ٚخفثميُ 

 ومفي ٚ دُ فّكی

526 
ٟٔٙؽوي سِٛيؽی 

 صٙؼشٍفاٖ وذٟفاٖ
 آٌذكغب٘ٝ ٞبی صٙؼشي اِىبؼاسي ٔؼيٗ ـضب
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 طفاضي، وبغز ٚ٘صت ٚ ـاٜ ا٘ؽاقی ٔصجبش ثٟفاْ ٟٔٙؽوي ـٌٚٗ صٙؼز 527

528 
ٟٔٙؽوي فىٛـ ثيٗ إُِّ 

 سٟفاٖ
 سدٟيكار ٔؼؽ٘ي ويفي ايفج

 ٌفوز ٟٔٙؽوي ٔؼظٕي وبٔجيف ٟٔٙؽوي وب٘ي وبٚاٖ ٌفق 529

531 
ضفاـسي ٟٔٙؽوي ٔػبقٖ 

 ؼٔبفيٗ
 ٔجؽِٟبی ٞٛای غٙه دباليٍٍبٞي ويبٞذٛي ٔفاؼػّي

531 
ٟٔٙؽوي ٘ٛآٚـاٖ سه وبق 

 صٙؼز )سبيىٛ(
 ق٘ؽ ٔطٕؽوؼيؽ

 -سدٟيكار ٘فز ، ٌبق ٚ دشفٌٚيٕي 

 ويٕبٖ ٚ صٙبيغ وِّٛكی

532 
ٟٔٙؽوي ٚوبغز 

 ثٛيّفٚسدٟيكار ٔذٙب
 طفاضي ٚوبغز ثٛيّف ـخجي ػجؽإِديؽ

 طفاضي ٟٔٙؽوي سبثغ لبٖ٘ٛ ٔطٕؽٟٔؽی ٟٔٙؽويٗ وبـٚا٘ؽيٍٝ 533

 غؽٔبر ٍٔبٚـٜ ای ٔؼيٗ غالٔؼّي ٟٔٙؽويٗ ٍٔبٚـ صٙبيغ 534

535 
ٟٔٙؽويٗ ٍٔبٚـوٛؼای 

 وجك
 سِٛيؽ ٌُ ٌٚيبٜ ٔطٕؽی ٌبٞيٗ

 ٔٛاؼ اِٚيٝ ؼاـٚئي ٔٛوٛی ويؽ ٟٔؽی ٔٛاؼ اِٚيٝ ؼاـٚدػً 536

537 
ٔٛوىٝ آٔٛقي آقاؼ آسيٝ 

 ايفا٘يبٖ
 فؼبِيشٟبی آٔٛقٌي ٍٔبيػي ػّيٙمي

538 
ٔٛوىٝ آٔٛقي ػبِي آقاؼ 

 ٔبٞبٖ
 غؽٔبر آٔٛقٌي ويبـی ٞبؼی

 غؽٔبر ٔبِي افٍبـيبٖ ضٕيؽـضب ٔٛوىٝ ؼاٍٍ٘ف ٔطبوت 539

 ا٘ٛاع سٛـی ٚويٓ غبـؼاـ ثبلفقاؼٜ غٛـوٙؽی ٔصطفي ٔيع وبقی دبـن 541

 ا٘ٛاع ٌيفٞبی صٙؼشي سٛخٝ ٔفسضي ٔيفآة 541

 ا٘ٛاع ٘ع ٚدبـزٝ ٌفايّي صفؽـ ٘ىبخي ٔبق٘ؽـاٖ 542

 ا٘ٛاع وفالن ٚ ٘ىىبفٝ ػجؽإِّه يبوف ٘ىشّٝ ايفاٖ 543

 ـٚغٟٙبی ٔٛسٛـی ٚصٙؼشي ّٔىي غالٔفضب ٘فز دبـن 544

 ـٚغٟٙبی ٔٛسٛـی ٚصٙؼشي ٚفبيي ضىٗ ٘فز دبـن 545
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ويؽ ٔطٕؽ 

 ػّي
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