فرهنگ قصار
ت٢یٝ ٠تٜظیٖ  :كزاٗزسٗیزضٌبر

تذًز:ایٗ ٚز٘ٞػ ٠ر٢ت استلبز ٟضرػی ض٘ب ٜٗتطز ضسٝ ٟچبح آ ٙث١ ٠زغٞرت ٜٗ٘ٞع ٗی ثبضس.
* اتالف ٝهت :ذٞزًطی ٝاهؼی اٛسب ٙاست .اثٞسؼیس اثی آریز
* احتزإ ث ٠زاٛطٜ٘س:احتزإ ث ٠ذساٛٝس است ١زًس زاٛطٜ٘سي را ُزاٗی ثسارز پزٝرزُبر ذٞیص را ُزاٗی
زاضت ٠است .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* اح٘ن تزیٗ ٚززٕ ً :سی است ًُ٘ ٠بٗ ٙی ًٜس ػبهْ تزی ٚآ٢ٛبست.حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* اراز : ٟچط٘ ٠اي است ً ٠اس زرٗ ٙٝی رٞضس  ٝپطتیجب ٙثشرٍ آ ٙتلٌز است ً ،سی ً ٠سیبز كٌز ٗی
ًٜس ازراز ٟاش هٞي ذٞا١س ثٞز  .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* ارسش ٗزز ٘١ :ب ٙا٘١یت زاز ٙا ٝث ٠سٗب ٙاست  .آجزت ٞ١یبرز
* آرس١ٝبٛ :یز١ٝبیی ١ستٜس ً ٠اضربظ را ٗی سبسٛس ٝضرػیت آ٢ٛب را ر٢ت ٗی ثرطٜس ً.یٖ .ٝٝ .چَٛٞ
* آرس١ٝب٘١ :ب ٙهسرت٢بیی ١ستٜس ً ٠ثب آ٢ٛب ٗیتٞا ٙر٢ب ٙرا ٗتح ّٞسبذتً .یٖ .ٝٝ.چَٛٞ
* آسازً :سی است ً ٠ثتٞاٛس اس ثی ٚپٜس١بیی ً ٠رٝح ٝػوْ ذٞزش یب زیِزا ٙث ٠ا ٝػزضٗ ٠ی ًٜس ث٢تزی٢ٜب را
اٛتربة ًٜس ٝثٛ ٠لغ ذٞیص زر ػْ٘ آٝرزً ،سی ً ٠رٝحص پٜس١بي حٌی٘ب ٠ٛرا ٘ٛی پذیززٗزجٞر است ،آساز
ٛیست .كزاٗزس ٗیزضٌبر
* اسزٝاد  :پیٛٞس اٛتربة ػوْ  ٝرٝح آزٗیست  .كزاٗزس ٗیزضٌبر
* اسزٝاد ٘١ :بٛست ً ٠زر زی ٚذسا ٛػق زیٗ ٚحسٞة ٗی ضٞز  .ثب آ٢بٕ اس حسیج پیبٗجز اسالٕ(ظ )
* استؼساز ٝ :اهؼیتی است ً ٠ثس ٙٝاراز ٟثشرٍ پسیس ٘ٛی آیس .ثبٓشاى
* استلبز ٟاس سٛسُی  :غزف ػ٘ز زر را ٟچیشي است ً ٠پبیسارتز اس ذٞز سٛسُی است ٝ .یٔیبٕ ری٘ش
* اضي ٗبزر :ت٢ٜب چیشي است ً ٠سِٜی ٚتزی ٚزٓ٢ب را ث ٠رهت ٗی آٝرز .آٓلزز ٝزٝ ٝیٜی
* آكت زاٛص ٘١:ب ٙػْ٘ ٌٛزز ٙث ٠آ ٙاست .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسال ٕ
* آً : ٜٙٞحظ ٠اي ثیص ٛیست ً ٠ثٗ ٠حض ازا ضس ٙثُ ٠ذضت ٠تجسیْ ٗی ضٞز ٗ ٝی ُزیشز ً .یٖ . ٝٝ
چَٛٞ
* آٗٞذت :ٚالى پطتی است ً ٠اس ربز ٟي حٞغٔٗ ٠ی ُذرز.كزاٗزس ٗیزضٌبر
* اٗیس  :اًسیزیست ً ٠اُز ثب تالش ٗرٔٞط ضٞز ٗب را ث ٠٘١ ٠ذٞاست١ ٠بی٘ب ٙذٞا١س رسبٛس  .كزاٗزس
ٗیزضٌبر
* اٗیس١:سی ٠ایست ًٗ ٠ب ث ٠ذٞزٗبٗ ٙی ز١یٖ ٝػزیت ایٝ ٠ٌٜهتی  ٠٘١چیش زیِز اس زست ٗی رٝز ثب ٗب ٗی
ٗبٛسً .ی٘یبٗ /زٔٞٗ ٠كویت
* اٛسیط: ٠آی ٠ٜي ت٘بضبي ذٞثی٢ب  ٝثسی٢بي تٞست  .تٜجی ٠آرٞاعز
* اٛسیط ٠زر ذٞثی٢ب  :زػٞت ًٜٜس ً ٝ ٟطبٛس ٟي اٛسب ٙث ٠ظزف ذٞثی ١بست  .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* اٛسب : ٙثٞزٛ ٙیست  ،ضس ٙاست  .زًتز ضزیؼتی
* اٛسب :ٙت٢ٜب ٗٞرٞزي است ًٗ ٠ی تٞاٛس ١ز ٓحظ ٠اي ً ٠ثرٞا١س اس  ٞٛساز ٟضٞز.كزاٗزسٗیزضٌبر

* ایس١ ٟب  :اس اٛت٢ب ٞٛ ٝى هٖٔ ٗتٓٞس ٗی ضٞز  ٝض٘ب ثبیس ٞ٘١ارٞٛ ٟضتٞٛ ٝ ٚضت ٚرا ت٘زیًٜ ٚیس تب ایس ٟاي
را ثسست آٝریس ً .یٖ  .ٝٝچَٛٞ
* آیٜسٗ:ٟتؼٔن ثً ٠سبٛی است ً ٠رؤیب١بي سیجبي ذٞز را ثبٝر زارٛسً .ی٘یبٗ/زٔٞٗ ٠كویت
* ثریْ  :ضِلتب { آٛست ً } ٠ث ٠سٞي كوز ي ٗی ضتبثس ً ٠اس آُ ٙزیشا ٙاست  .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* ثریْ ً :سی است ً ٠تٞاِٛزیی را اس زست ٗی ز١س ً ٠رٞیبي آٛست  .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* ثریْ ً :سی است ً ٠زر زٛیب چ ٙٞت٢یسستب ٙسٛسُی ٗی ًٜس  ٝزر آذزت چ ٙٞتٞاِٛزا ٙحسبة پس ٗی
ز١س .اٗبٕ ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* ثسثرتی  :كزسٛسي است ً ٠اس تٜجٔی ً ٝبٔ١ی ساییسٗ ٟی ضٞز  .سوزاط
* ثسثیٜی :یؼٜی ؿػ ٠ذٞرز ٙثز ٗػیجت٢بیی ًد ضبیس ١زُش رخ ٛس١س .ارٛست ُٓٞٞرٟ
* ثستزیٗ ٚرٔٞهبت ذسا :ثؼس اس اثٔیس ٝكزػ…ٝ ٙٞزاٛطٜ٘سا ٙكبسس ٗی ثبضٜس.حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* ثشرُتزی ٚاضتجب ٟزر سٛسُی :ایٜست ً ٠ثرٞا١یٖ اس رٝي یي ُٞزاّ ثب ز ٝهسٕ ثپزیٖ ٞٓ.یسرزد
* ثشرُتزی ٚذغز :آ ٙاست ًٗ ٠بثزبي غلت پسٜسیس ٟي ذٞضجیٜی ،ثسثیٜی رااٛتربة ًٜیٖ ً .یٖ.ٝٝ،چَٛٞ
* ثشرُتزی ٚسزٗبی ٠آزٗی  :تٞاِٛزي ٛیست ثٌٔ ٠ذٔن ذٞش است .پٞض٠
* ثشرُتزی ٚػیت  :ػیجی است ً ٠زر ٝرٞز ت ٞثبضس ٝآ ٙرا زر زیِزا ٙثجیٜی .اٗبٕ ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* ث٢تزی ٚذب١ ٠ٛب:ذب ٠ٛایست ً ٠یتی٘ی زرآٞٗ ٙرز احتزإ ثبضس .پیبٗجز اسالٕ(ظ)
* ث٢تزیً ٚتبة ً :تبثی است ً ٠اٛسب ٙرا ث ٠تلٌز ٝا زارز ٝاال ث ٠زرز پبرً ٟزز٘ٛ ٖ١ ٙی ذٞرز  .آق ثس
* ث٢تزیٗ ٚسرس:٠تززث ٠است اٗب اكسٞس ً ٠ض٢زی ٠اي ثس ُزا ٙزارز.؟
* ث٢تزیٞٛ ٚضت ٠ثزاي هٔت  :ایٜست ً ٠زر آ ٙثٜٞیسیس ١ز رٝس ث٢تزی ٚرٝس سبّ است  .اٗزسٙٞ
* ث٢تزیٜ٘١ ٚطیٜبً:ٙسٜٔی ١ستٜسً ٠زیسٛطب ٙض٘برا ث ٠یبز ذسا اٛساسز ُٝلتبرضب ٙثززاٛص ض٘ب
ثیلشایسٝركتبرضب ٙض٘ب را ث ٠یبز هیبٗت اٛساسز .پیبٗجزاسالٕ(ظ)
* ث٢تزیٝ ٚسیٔٞٗ ٠كویت زر سٛسُی٘١ :بٛباػت٘بز ث ٠ذساٛٝسٝسپزز ٙذٞز ث ٠اٝست.حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* ث٢طت( :حویوتی است ً )٠سیز پبي ٗبزرا ٙاست  .پیبٗجز اسالٕ(ظ)
* پبًساًٗ ( : ٚسی است ًٛ ) ٠شزیي است كزضت ٠اي اس كزضتِبُ ٙززز  .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* پبیب ٙسٛسُی  :رٝسي است ًٗ ٠ب ٛسجت ثٞٗ ٠ضٞػبت ٗ ، ٖ٢سٌٞت اذتیبر ًٜیٖ ٗ .برتیٞٓ ٚتز
* پذیزش اتلبهبت  :آٝی ٚهسٕ زر ٗـٔٞة ًززٗ ٙػبئت  ٝثسثرتی ١بست پس آ٢ٛب را ٘١ب١ ٠ً ٠ُٛٞ ٙستٜس
ٗالهبت ًٜیس ٝ .یٔیبٕ ری٘ش – پسر رٝاٛطٜبسی ػ٘ٔی
* تبریدٗ :تؼٔن ثً ٠سبٛی است ً ٠زر سٛسُی اٗیس١بي ثشرٍ زارٛسً .یٖ  . ٝٝ.چَٛٞ
* تبریدٗ :تؼٔن ثً ٠سبٛی است ً ٠زر سٛسُی ١سف زارٛسً .یٖ.ٝٝ.چَٛٞ
* تززث : ٠سرت ُیز تزیٗ ٚؼٖٔ است چزا ً ٠ا ّٝاست ٞاٗتحبٗ ٙی ُیزز ٝثؼس زرسص را ٗی ز١س ً.ی٘یب /
ٗزٔٞٗ ٠كویت
* تززث : ٠هسرتی ربزٝیی ث ٠اٛسب٢ٛب ٗی ز١س تب  ٠٘١سیب٢ٛبي ُذضت ٠ذٞز را ث ٠سٞز ٜٗ ٝلؼت ؿیز هبثْ تػٞر
تجسیْ ًٜٜس  .ف ٕ .
* تسثیز٘١:ب ٙاست ً ٠ثجس ٙٝآً ٙبر١بي زٛیب ثی ذیزٛ ٝتیزٗ ٠یِززز .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ

* تػ٘یٖ ٛ :ػق اٛزبٕ ُزكت١ ٠ز ًبري است  .ضبًٔتٙٞ
* تلٌز :رسیس ٙغسا١بي سٛسُی سبس ث ٠رب ٙآزٗیست  .كزاٗزس ٗیزضٌبر
* توسیز ٛ:بٗی است ًٗ ٠ززٕ ً ٠ثز اضتجب١بت ثز ٖ١اٛجبضت ٠ذٞز ٗی ُسارٛس  ٝاس آ ٙؿٓٞی ثٝ ٠رٞز ٗی آٝرٛس
١ .بثس آیٞر
* ت٢ٜب ِٛزاٛی ضبیست : ٠آٛست ً ٠زر كٌز آیٜس ٝ ٟذٞضجرتی كزسٛسا٘ٛب ٙثبضیٖ
* ت٢یسستی ( كوز ) ٞٓٞٗ :زي است ً ٠اس اسزٝاد تٜجٔی ٛ ٝبتٞاٛی ٗتٓٞس ٗی ُززز  .حضزت ػٔی ػٔی٢بٓسالٕ
* ت٢یسستی ٞٓٞٗ :زي است ً ٠اس اسزٝاد تٜجٔی ٛ ٝبتٞاٛی ٗتٓٞس ٗی ضٞز .اٗبٕ ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* تٞاضغ  :آ ٙاست ً ٠چ ٙٞاس ذب ٠ٛثیز ٙٝآٗسي ١ز ًس را ً ٠زیسي ث٢تز اس ذٞز ثساٛی  .حضزت یٞسق
ػٔی ٠آسالٕ
* رسایی :آسٗٛٞی است ثزاي ٗحي ٗحجت ١بي حویوی .الًززر
* رٜبیت  :چیشي است ً١ ٠ز چ ٠ػسٗ ٟتبٔ١ی ٚسیبز تز ضٞز ً٘تز ٗی ضٞز ٓٝ .تز
* رٞاٛی  :كزغتی است ً ٠زر آ ٙآرس١ٝب ثٞٗ ٠كویت تجسیْ ٗی ضٛٞس  .كزاٗزس ٗیزضٌبر
* رٞاٛی  :زٝراٛی اس سٛسُیست ً ٠حتی اُز ضرع ١یچ چیش ٛساضت ٠ثبضس ٓٝی ١سف  ٝآرس ٝزاضت٠
ثبضسزرآٛ ٙیبسي ث ٠رضي  ٝؿجغ ٠ذٞرزٛ ٙسارز ً .یٖ  . ٝٝچٞٗ ( َٛٞسس ضزًت ز ) . ٝٝسِٜلزش ١ز
ذیبثب ٙاس عالست ظ 24
* رٞاٛی ٘١ :ب ٙآٗبّ  ٝآرس١ٝبست ً .یٖ .ٝٝ.چَٛٞ
* چ٢زٗ ٟؼػٗٞب ٠ٛثچ١ ٠ب ٛ :ؼ٘تی است ً ٠هبزر است هٔت اٛسب ٙرا اس غلب  ٝرٝضٜی سیزاة ًٜس  .ال َٛكٔٞ
* حسس ٝرسیس : ٙػالٗت ثبرس ثی ٓیبهتی است  .الرش كُٞٞ
* حوٞم ٗززٕ٘١:ب ٙحوی است ً ٠ذساٛٝس آ ٙرا ٗوسٕ ثز حن ذٞز ُززاٛس ٟاست پس اُزًسی حن ٗززٕ را
ازا ٞ٘ٛز ٗی تٞاٛس حن ذسا را  ٖ١ازا ًٜس .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* ذززٜٗس ً :سی است ً١ ٠ز رٝس تبس ٟاي را ً ٠ثجیٜس سٛسُی تبس ٟاي را ثزاي ذٞزش پیص ثیٜی ًٜس  .زیْ
ًبرِٛی
* ذززٜٗس ثس ٙٝػطن  :چط٘ب ٙضلبف  ٝرٝضٜی است ً ٠زر تبریٌی ُطٞزٗ ٟی ضٞزٗ .تزٓیَٜ
* ذسیس :زیٞا ٠ٛایست ً ٠ذٞز را اس  ٠٘١چیش ٗحزٗ ٕٝی ًٜس تب  ٠٘١چیش زاضت ٠ثبضسٓٝ .تز
* ذٞضجرت ً :سی است ً ٠زٕ را ؿٜی٘ت ٗی ض٘برز  ٝث ٠ذٞز ٗی ُٞیس ٗ ٚاٗزٝس ذٞضٖ تب كززا چ ٠پیص
آیس ٝ .رایسٙ
* ذٞضجرت ً :سی است ً ٠سٛسُی زیِزا ، ٙزرس ػجزت ثجیبٗٞسز  .رٞاز كبضٔی
* ذٞضجرت تزیٗ ٚززًٕ :سی است ً ٠كضْ ٜٗٝشٓت ٗب ا ْ١آجیت را ثطٜبسسٝثٝ ٠سیٔٗ ٠ب ث ٠ذساٛٝس
ٛشزیي ضٞز ،ذبٓػبٗ ٠ٛبرا زٝست زاضت ٠ثبضس ،آٛچٗ ٠ب ث ٠آ ٙسلبرش ًز ٟایٖ را اٛحبٕ ز١سٝ،اٛچ ٠را ٢ٛی
ًزز ٟایٖ تزى ًٜس  ،چٜیً ٚسی ثب ٗبست ٝزرربیِب ٟاثسي ثب ٗب ذٞا١س ثٞز .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* ذٞضجرتً :سی است ً ٠ذساٛٝس زٓی پز اذسبس ث ٠ا ٝارساٛی زاضت ٠است ٝ.یٌتٞر ُٞٞ١
* ذٞضجرت:آ ٙاست ً ٠اس سٛسُى زیِزا ٙػجزت ثیبٗٞسز .رٞازكبضْ

* ذٞضجرتی  :تٞپی است ًٝ ٠هتی ٗی ؿٔغس ث ٠زٛجبٓص ٗی رٝیٖ ٝ ٝهتی تٞهق ٗی ًٜس ث ٠آِٓ ٙس ٗی سٛیٖ
 .ضبت ٞثزیبٙ
* ذٞضجرتیٗ:ی تٞاٛس ٗز٘ٞػ ٠٘١ ٠ثسثرتی٢بیی ثبضس ً ٠ث ٠سزٗبٛ ٙیبٗس ٟاست .اضبر
* ذیز ذٞا١ی  :سزیست ً١ ٠ز ًس آ ٙرا ك٘٢یس ٗززٗب ٙثزایص سز ٗی زٜ١س .
* زاٛص  :چیشي است ً ٠اُز اس آ ٙث ٠زیِزا ٙزاز ٟضٞز سیبز ٗی ضٞز .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* زاٛص  :چیشي است ً ٠تٞرا حلظ ٗی ًٜس اٗب حزٝت  ،چیشي است ً ٠ت ٞآ ٙرا حلظ ٗی ًٜی  .حضزت
ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* زاٛص ٛ :ؼ٘تی ثشرٍ است ً ٠تبد اكتربر زر زٛیب ٝیبزُبري تبثٜبى ثزاي ثؼس اس ٗزٍ است حضزت ػٔی
ػٔی ٠آسالٕ
* زاٛطٜ٘ساً : ٙسبٛی ١ستٜس ً ٠تب رٝسُبر ثبهی است ربٝزا ٠ٛذٞاٜ١س ٗبٛس .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* زرست ٝ :هتی آؿبس ٗی ُززز ً ٠رشئیبت  ٝریشً ٟبری٢ب آؿبس ٗی ُززز  .ررجی استبز ضزة
* زض٘ ٚتزی ٚزضٜ٘ب : ٙذطٖ  ٝضطٞ٢ت ١ستٜس ً ٠اُز آزٗی ثز ای ٚز ٝپیزٝس ضٞز ٗوبٕ ٜٗٝزٓتص ثشرٍ
ٗی ضٞز ٝثٗ ٠زاز ذٞز ذٞا١سرسیس .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* زض٘ ٚتً : ٞسی است ًٛ ٠سجت ث ٠تٝ ٞذٞضجرتی ت ٞثی تلبٝت ثبضس .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* زض٘ ٚتً :ٞسی است ً ٠زر حضٞر ت ٞػیت تٞرا را ٗی پٞضبٛسٝپطت سزت ثسُٞیی تٗ ٞی ًٜس .حضزت
ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* زػبًٔ :یس ذشا١ ٠ٛبي ذساٛٝس زر زست ثٜسُب ٙاٝست .ثب آ٢بٕ اس سر ٚاٗبٕ ػٔی ػٔی ٠آسبٕ٢ٛ/ذ آجالؿ ٠ظ
525
* زّ آزٗی  :رٜٗس ٟایست ً ٠ثب ٗ٢زٗٝحجت رإ ٗی ضٞز .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* زٓجستِی ث ٠ذیبالت  :سزٗبی ٠اح٘و٢ب  ًٖ ٝذززا ٙاست  .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ ٘١ب ٙظ 532
* زٛیب  :سزاي راستی  ٝزرستی است ثزاي ًسی ً ٠زر آ ٙثب آ ٙراستی ركتبر ٘ٛبیس  ٝسزاي سالٗت است
ثزاي ًسی ً ٠آ ٙرا ثطٜبسس  ٝسزاي ثی ٛیبسیست ثزاي ًسی ً ٠زر آ ٙثزاي آذزتص تٞض ٠ثزُیزز  ٝاٛسرس
ُب١ی است ثزاي ًسی ً ٠اس آ ٙػجزت پذیزز  .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* زٛیب ٗ :بٜٛس ٗبري است ٛزٕ ٝپز ٛوص ِٛٝبر اٗب س١زش ًطٜس ٟاست .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* زٛیب ٗ :سزس زٝستب ٙذساست ٗ ٝػالي كزضتِب ٙاٝ ٝكزٝزُبٝ ٟحی ا ٝ ٝتزبرترب ٠ٛزٝستب ٙذساست ً ٠زر
آ ٙثرطص  ٝز١ص ذساي را ثسست آرٛس .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* زٛیب١ًٞ :سبریست ً١ ٠زًس زر آ ٙثب َٛسٛساٛؼٌبس غٞت ذٞیص را ٗی ضٜٞزً ،سی ً ٠رٝحص سزضبر
اس ٗحجت است اس زیِزاٛ ٙیش چیشي رش ٗحجت ٛرٞا١س زیسٓ .زز آٝیجٞري
* زٛیبٗ :خْ سبی ٠است ١ ،زُب ٟثبیستی ٗی ایستس ١ٝزُب ٟزر عٔجص ثبضیجٗ ٠وػٞز ٘ٛی رسی  ٝآ ٙرا ٘ٛی
یبثی .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* زٛیبي تزبرت  :آٛ ٠ِٛٞٛیست ً ٠اُز یي را ثب یي ر٘غ ًٜی ػسز ز ٝرا ثسست ثیبٝري  ٌٚ٘ٗ ،است زر
ربییی یي ث ٠ز ٟتجسیْ ضٞز یب زٗ ٟجسّ ث ٠پٜزبُ ٟززز ً .یٖ .ٝٝ.چَٛٞ

* زٝثزازر٘١یطِی :ای٘بٝ ٙػْ٘ ١ستٜسً ٠ذساٛٝس ١یچٌسإ اس آ٢ٛب را ثس ٙٝثزازر زیِزش هج٘ٛ ّٞی ًٜس.
حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* را ٟسؼبزتٜ٘س ًززٗ ٙززٕ :سیبز ًزز ٙحزٝت٢بي آٛبٛ ٙیست  ،ثًٌٔ ًٖ ٠زز ٙذٞاست١ ٠بي آٛب ٙاست  .سٌٜب
* راٞٗ ٟكویت :زر ١زربیی ٝثزاي ١ز ًبري ٜٗبسٓی زارز ً ٠ارازٝ ٟتػ٘یٖ هبعغ ٛرستیٜٗ ٚشّ آ ٙاست.؟
* رسم  ٝرٝسي :ز ٠ُٛٞ ٝاست  :آ ٙرسهی ً ٠ت ٞآ ٙرا ٗی رٞیی  ٝرسم زیِزي ً ٠ا ٝت ٞرا ٗی رٞیس ً ٠حتی
اُز ثسٞي آٛ ٙزكت ٠ثبضی ث ٠ت ٞذٞا١س رسیس  .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ ٢ٛذ آجالؿ ٠ظ536
* رٗش ٗٞكویت ٗ : ٚایٜست ً١ ٠زًبري را اٛزبٕ ٗی ز١ ، ٖ١زچ ٠ثبضس ،زٝست زارٕ آ ٙرا ثٛ ٠ح ٞاحسٝ ٚ
تب اٛت٢ب اٛزبٕ زً . ٖ١یٖ .ٝٝ.چَٛٞ
* رٝسُبر ٗب  :رٝسُبر ُبٗ٢بي ثٜٔس است ١ز ًس ثز ٛساضت تب ٘١یطٗ ٠ی ٗبٛس  .كزاٗزس ٗیزضٌبر
* سثب : ٙتزاسٝیی است ًٛ ٠بزاٛی آ ٙرا سجي ًزز ٟثبال ٗی ثزز  ٝذزز آٛزا سِٜیٞ٘ٛ ٚز ٟپبییٗ ٚی آٝرز .
هضبٝت٢بي اٗبٕ ػٔی ٗ /ح٘س ػٔی ضید ظ 135
* سثب: ٙزرٛس ٟایست ً ٠اُز ر١بیص ًٜٜس ثِشز ٝسذٖ سٛس .اٗبٕ ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* سٗب٘١ : ٙبً٘ ٙي ذساٛٝس ثزاي رجزاُ ٙذضت١ ٠بست  .كزاٗزس ٗیزضٌبر
* سٗبٜٗ ٙبست ثزاي سؼی ض٘ب ٝ :هتی است ً ٠٘١ ٠زست اس ًٞضص ذٞز ثززاضت ٝ ٠اس تالش ثیطتز ٗبیٞس
ضس ٟاٛس زر ایٞٗ ٚهؼیت ٞٗ ،كویت اس آً ٙسی ذٞا١س ثٞز ً ٠ثب رسیت تالش ًٜس  ٝزر ػی ٚحبّ ًبٗال اس
ٗٞكویت٢بیی ٗخجت ٢ٛلت ٠زر سرتی٢ب آُب ٟثبضس ً .یٖ  . ٝٝچَٛٞ
* س : ٙت٢ٜب ٗٞرٞزي است ً ٠حویوت ػطن را ٗی ضٜبسس .ضیٔٔز
* سٛسُی  :اٛست ً ٠چطٖ ٛبثیٜب را ثیٜبیی ثرطس ُٞ ٝضی ٛبضٜٞا را ثبس ٘ٛبیس  .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* سٛسُی  :ثرطٜس ٟایست ً ٠ثٗ ٠یشا ٙذٞاست١ ٠ب  ٝتالض٢بي ض٘ب ث ٠ض٘ب تٞر ٠ذٞا١س ًزز  .كزاٗزس
ٗیزضٌبر
* سٛسُی  :چیشي است ً ٠هجْ اس آٗ ٠ٌٛؼٜبي آ ٙرا زر یبثیٖ ٛی٘ی اس آ ٙركت ٠است  .رزد ١زثزت
* سٛسُی  :زرسی عٞالٛی است ً ٠ثب تٞاضغ زازٗ ٟی ضٞز  .ری٘ش ثبري
* سٛسُی  :رٝس١بیی ٛیست ً ٠ث ٠سز ٗی ثزیٖ ثٌٔ ٠آرس١ٝبیی است ً ٠زر سز ٗی پزٝریٖ  .پٞیش زٝثٔٞ٢رٙ
* سٛسُی  :كزغتی است ً ٠ذساٛٝس ثٗ ٠ب زاز ٟاست تبٗب زست ث ٠ػْ٘ ثشٛیٖ ٗ .زٔٞٗ ٠كویت
* سٛسُی  :هزائتی  ٝ ٞٛتلسیزي زیِز ُ ٠ٛٞاس ذٞز است  .رٞرد ثزٛبرز ضٞ
* سٛسُی ِٛ :ب١ی است ً ٠زر سٗب ٙحبّ ثبس ٗی ضٞز  .كزاٗزس ٗیزضٌبر
* سٛسُی ٜٞ١ :س ذٞز ث٢تزیٗ ٝ ٚؤحزتزی ٚزرٗب٢ٛبست ً .برٞ١ ٙر ٛبي
* سٛسُی ُ:ستز ٟایست ً ٠ثب ضزبػت ت ٞثشرٍ ًٞٝچي ٗی ضٞزٗ .زٔٞٗ ٠كویت
* سٛسُی ٝاهؼی اٛسب : ٙثب ٗالهبت٢ب  ٝثزذٞرز١بي ا ٝآؿبس ٗی ضٞز ٗ .برتی ٚثٞثز /كیٔسٞف ٗؼزٝف اتزیطی
* سٛسُیٗ :خْ زٝچزذ ٠سٞاري است ت ٞسوٞط ٘ٛی ًٜی ِٗز ای ٠ٌٜپساّ ٛشٛی  ،پس آرإ ِٛیزٗ .زٔ٠
ٗٞكویت
* سبز ٟتزیٝ ٚاهؼیت٢ب  :آ٢ٛبیی ١ستٜس ً ٠اٛسب٘١ ٙیط ٠زیز تز ث ٠آ٢ٛب ٗی رسس ٞٓ .زریَ كٞیز ثبخ

* سحزذیشي :ث٢تزی ٚػبزت است چزا ً ٠ثب ای ٚػبزت ٗی تٞا ٙػبزت٢بي سیجب ٛٝیي زیِزي را تٓٞیس
ًزز.كزأٌٛیٚ
* سربٝت  :آٛست ً ٠ثی زرذٞاست ثً ٠سی ثجرطٜس .اٗبٕ ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* سرت تزیُٜ ٚب١بُٜ : ٙب١ی است ً ٠غبحجص آ ٙرا ًٞچي ض٘زز ٟثبضس  .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ ٢ٛذ
آجالؿ ٠ظ1304
* سرتی ٝرٛذ :استبزي است ً ٠ثشرُتزیٗ ٚززا ٙر٢بً٘، ٙز ث ٠ضبُززي ٝذسٗت ا ٝثست ٠اٛس.رزي تبیٔٞر
* ضبػز ػبرف ً :سی است ً ٠اس ًلز آٗیش تزیٝ ٚاس١ ٟبي ػزثس ٟآٓٞز ٗستب ٙپست  ،سیجب تزی ٚتز٘ٛبت
ػبضوب ٠ٛای٘ب ٙرا ث ٠ثطزیت توسیٖ ٗی زارز .ف ٕ .
* ضت  ٝرٝس :اسجبٛی ١ستٜس ً ٠ثز آ ٙسٞار ٗی ثبضی ٝچ ٠ثرٞا١ی  ٝچٛ ٠رٞا١ی  ،چ ٠ذٞاة ثبضی  ٝچ ٠زر
استزاحت  ٝچ ٠زر رٛذ ثبضی  ٝچ ٠زر راحتی  ،ػبهجت ت ٞرا ثب ذٞزش ذٞا١س ثزز  .ثب آ٢بٕ اس اس ر٘ٔ ٠حضزت
ػٔی ػٔی ٠آسالٕ ٘١ب ٙظ 525
* ضزبع ً :سی است ً ٠ثتٞاتٜسحتی ثؼس اس ١ز ضٌست ٛیش ٓجرٜس ثشٛسٛ .بپٔئ ٙٞثٜبپبرت
* ضزبع ً :سی است ً ٠ثتٞاٛس ثز ذٞا١ط٢بي ٛب ثزبي ذٞز ؿٔیًٜ ٠س  .پیبٗجز اسالٕ (ظ)
* ضرػیت ٗ ٝوبٕ ٝ :هتی ثٞرٞز ٗی آیس ً ٠ض٘ب ت٢ٜب كززي ثبضیس ً ٠ثتٞاٛیس یي ًبر ٗطرع را اٛزبٕ
ز١یس ً .یٖ .ٝٝ.چَٛٞ
* ضرػیت:ثٔٞري است ً ٠ثب ًٞچٌتزی ٚذٞا١ص تزى ثز ٗی زارز .كزاٗزس ٗیزضٌبر -ثبتبْٗ زر ٢ٛذ آجالؿ٠
* ضزٝع سٛسُی  :اس ٓحظ ٠ایست ً ٠اذتیبر سزٞٛضت ذٞیص را ثسست ٗی ُیزي ٝ .یٌتٞر ُٞٞ١
* ضٌست:كوظ یي تـییز ٗسیز ٗٞهتی است ثزاي آ ٠ٌٛتٞرا ثزاي ٗٞكویت ثؼسي زر ٗسیز زرست هزار
ز١سٗ.زٔٞٗ ٠كویت
* ضٞ٢ت  :آتطی است ً ٠ػسٕ ٗ٢برتص  ٠٘١استؼساز١بي رٝح  ٝػوْ اٛسب ٙرا ث ٠ذبًستز ذٞا١س ٛطبٛس .
كزاٗزسٗیزضٌبر
* ضٞ٢ت  :حبٓتی است ً ٠ػوْ زرآ ٙرا ٟث ٠ربیی ٘ٛی ثزز .ثبآ٢بٕ اس ًالٕ اٗبٕ ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* غجز  ٝاٗیس  :ز ٝست ٙٞاغٔی ػوْ اٛسب١ ٙستٜس  .كزاٛچیسٌ ٞزٗ ٝیٌُٞ ٞراسي
* ظزف زاٛص ( زّ رٞیبي زاٛص )  :ظزكی است ً١ ٠زچ ٠ثیطتز زر آٜ٢ٛ ٙس ثز ظزكیتص اكشٝزٗ ٟی ضٞز .
* ظزف زاٛص  :ظزكی است ً١ ٠زچ ٠ثیطتز زر آٜ٢ٛ ٙس ثز ظزكیتص اكشٝزُ ٟززز .اٗبٕ ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* ػطن  :ثالیی اس ًً ٠٘١ ٠س ذٞاستبر آ ١ ٙستٜس .اكالعٙٞ
* ػطن  :چیشي است ً ٠حتی سٗب ٙرا ربٝیساٗ ٙی سبسز (.سٗب ٠٘١ ٙچیش را اس ثیٗ ٚی ثزز ت٢ٜب ػطن است
ً ٠آ ٙرا ربٝیساٗ ٙی سبسز ).پْ ًٔٞزّ
* ػطن :آتطی است ً ٠ضؼٔ ٠ذٞز را ث ٠٘١ ٠احسبسبت ٛیش سزایت ٗی ز١س ٝآ٢ٛب را ثب یي ٛیزٝي رسیس سٛسٟ
ٗی سبسز  .اس ٘١ی ٚربست ًُ ٠لت ٠اٛس  :ػطن  ،ذٔن ه٢زٗب٢ٛبست .رٝسٞ
* ػطن:حویوتی ٓست ً ٠ثب ًٞچٌتزی ٚضزار ٟاٗیس هبثْ پسیس آٗس ٙاست  .استبٛزاّ
* ػظ٘ت ٗزز ٘١ :ب ٙثشرٍ ٜٗطی ركتبر ا ٝثب سیز زستب ٙاٝست  .ثب آ٢بٕ اس سرً ٚبرالیْ

* ػ٘ز اٛسب : ٙزر حویوت ًٞتبٛ ٟیست ثٌٔٗ ٠ب ثب اتالف ٝهت آ ٙرا ًٞتبٗ ٟی ًیٞٓ . ٖٜسیٞس سٌٜب كیٔسٞف
رٗٝی ( 4م ٕ تب  65ة ٕ )
* ػیس ١ :ز رٝسي است ً ٠زر آٛ ٙبكزٗبٛی ذساٛٝس ٛطٞز .اٗبٕ ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* ؿیز ٌٗ٘ ٠ً٘ٔ : ٚاي است ً ٠كوظ ثٝ ٠سیٔٛ ٠بتٞا٢ٛب ثٞرٞز ٗی آیس  .صٝ ّٝرٙ
* كزغت  :چیشي است ً ٠اُز اس آ ٙاستلبزٛ ٟطٞز تجسیْ ث ٠اٛسٗ ٟٝی ُززز  .ثب آ٢بٕ اس ر٘ٔ ٠حضزت ػٔی
ػٔی ٠آسالٕ ٘١ب ٙظ (532ثطتبة ِٜ١بٕ كزغت زاضت ، ٚپیص اس آ ٠ٌٛكزغت ،اٛسُ ٟٝززز )
* كضبیْ ٜ١ ٝز ١ب :حزٝت٢بیی ١ستٜسً ٠اتلبهی ثسست ٘ٛی آیٜس ،آ٢ٛب تٌبْٗ تسریزی یي ػْ٘ ٗؼی١ ٚستٜس
ً .یٖ .ٝٝ.چ0َٛٞ
* كویزتزیٗ ٚززٕ ً :سی است ً ٠ضرػیتص زر حزٝتص ذالغٗ ٠ی ضٞز .پْ ًٞرتی
* كٌز ٝاٛسیط :٠چیشي است ً٘ٛ ٠ی تٞاٛس ٗ ٠٘١سبیْ را زر ثزُیزز پس السٕ است آ( ٙكوظ) را ثزاي
اٗٞرٗٝ ٖ٢اسبسی ثً ٠بر ُیزي…حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* هبٗٞس ٗؼبٛی
* هسرٜٗٝشٓت :آ ٙثشرُی است ً ٠ثب ثی تٞر٢ی ثً ٠بر١بي ثی ا٘١یت ایزبز ٗی ُززز .حضزت ػٔی ػٔی٠
آسالٕ
* هٔت  :آٛست ً١ ٠ز ُب ٟزر را ٟذسا ث ٠حزًت زرآٗس  ٠٘١چیش اٛسب ٙذسایی ٗی ضٞز ٝ( .هتی هٔت آ٢ی
ضس  ٠٘١چیش اٛسب ٙآ٢ی ٗی ضٞز) اٗبٕ ذ٘یٜی
* هٔت ٛ :شزیٌتزیٝ ٚراستِٞتزی ٚكزز ٛسجت ثٗ ٠بست .سوزاط
* هٔت اٛسب : ٙس َٜسرت ٝثب ٗوبٗٝتی است ً ٠تٞكب ٢ٛبي حٞازث آ ٙرا تٌب٘ٛ ٙی ز١س اٗبٛسیٖ ٗالیٖ یي
ٗحجت آ ٙرا ثٓ ٠زسش ٝا ٗیسارزٛ .ظبٕ ٝكب ًبضبٛی
* هٔت پبى  :ت٢ٜب چیشي است ًٗ ٠ی تٞاٛس ٗب را ث ٠ضٜبذت ذسا ثزسبٛس ٢ٗ .بت٘ب ُبٛسي
* هٔت پبى ٢ِٛ :جبٛی است ً ٠اٛسب ٙرا اس ٓـشش زر سٛسُی ثبس ٗی زارزً .برالیْ
* هٔت ٗ٢زثب :ٙچط٘ ٠اي اس ضبزي است ً ٠ثب ٓجرٜسي ث ٠٘١ ٠چیش١بي پیزاٗ ٙٞذٞیص  ،عزاٝت ٝتبسُی
ٗی ثرطس .ایزٛٝیَ ٝاضیِٜتٚ
* هٜبػت ٗ :بٓی است ً١ ٠زُش پبیب٘ٛ ٙی پسیزز .اٗبٕ ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* هٜبػت  ٝذٞشثیٜى :پُزسٞزتزی ٚسزٗبی١٠بیىاٛس ًٗ ٠ىتٞا ٙثزاى كزسٛساُ ٙذاضتٗ .ح٘س حزبسي
* ًبرٗب  :آٛ ٙیست ً ٠ثجیٜیٖ زر زٝر زست٢بي ٛبپیسا چ ٠چیش١بي پ٢ٜب ٙاست ثًٌٔ ٠بر ٗب آٛست ًٝ ٠هت
ذٞز را غزف آ ٙچیش١بیی ًٜیٖ ً ٠زرزستزس ٗب هزار ُزكت ٠اٛس تٗٞبس ًبرالیْ
* ًبر١بي ًٖ ا٘١یت٘١:بً ٙبر١بیی است ً ٠اضتـبّ ث ٠آ٢ٛب كزغت ًبر١بي ثبا٘١یت راٗی ُیزز.حضزت
ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* ًبٗیبثی حویوی  :اراز ٟاي است ً ٠ثزاي ث٢تزی ٚثٞز ٙزر اٗزي ثً ٠بر ٗی اكتس  .تبیٔٞر
* ًجز ُٜ :ب١ی است ً ٠هبثْ ثرطص ٛیست  .پیبٗجز اسالٕ

* ًٔ٘بت ٗ٢زآٗیش  :كزضتِبٛی ١ستٜس ً ٠ث ٠ضٜٛٞس ٟاش آراٗص،آسبیص ٛٝیزٗ ٝی ثرطسٝا ٝرا اس زاضتٚ
احسبسبت تٔد ٝتٜس  ،سزضبر ٗی ًٜس .اٜ١ش آؿبسٌٛزز ٟایٖ ًٔ٘بت ٗحجت آٗیش را ث ٠آ ٙكزاٝاٛی ً ٠ضبیست٠
ا٢ٛبست ثً ٠برثجزیٖ.پبسٌبّ
* ُذضتٌٗ : ٠ب ٙیبزُبر١ب  ،آیٜسٗ : ٟوبٕ اٗیس١ب  ٝحبّ  :ربیِب ٟتٌٔیل٢بست .رضیس یبس٘ی
* ُطبز ٟرٝیی  :عٜبثی است ً ٠ثب آٗ ٙی تٞاٗ ٙززٕ را ث ٠عزف ذٞز ًطبٛس .آ٢بٕ اس سر ٚاٗبٕ ػٔی ػٔی٠
آسالٕ
* ٓذت  :تؼویت ١سكی ٗؼی ٚزر سٛسُی است ً .ز الئی
* ٗبزر ٛ :یزٝي ضِلت اِٛیشیست ًٞٗ ٠رت پزٝراٛسٞٛ ٙاثؾ ٝحزًت رٝح٢ب ث ٠سٞي ٛیٌی٢بست  .سبراد ١یْ
* ٗبزرٝ :رٞزي است ً ٠ثب زستی ُٞ٢ارٝ ٟثب زست زیِز ػبٖٓ را تٌبٗ ٙی ز١س ٛ .بپٔؤ ٙثٜبپبرت
* ٗبزر٘١:ب ٙرٔ ٟٞحن  ٝرضبیت ذساٛٝس است ثبیس ذساٛٝس را راضی  ٠ِٛزاضت  .آٛبت ّٞكزاٛس
* ٗحجت ٠ً٘ٔ :ایست ً ٠ثربعز ٓغبكتص هبثْ تطجی ٠ث١ ٠یچ چیش ٛیست  .س٘ٗ ٜٙٞحت
* ٗززٕ  :ز ٝزست ٠اٛس :زاٛطٜ٘س ٝرٞیبي زاٛص ٝثوی ٠ذبر ٝذبضبى ٝربي ذبر ٝذبضبى زر آتص است .اٗبٕ
غبزم ػٔی ٠آسالٕ
* ٗززٕ ً :سبٛی ١ستٜس ً ٠زر هٔ٘ز ٝاحسبسبت ذیٔی سٝزتز ثبیٌسیِز آضٜب ٝغ٘ی٘ی ٗی ضٛٞس تب زر ٜٗغو٠
ػوْ ٜٗٝغنُٞ .ستبٞٓٝثٙٞ
* ٗززٕ ِ٘١ :ی ربٞٛراٜٛس ثزش ٗ ٠ً(ٚٗٞث ٠ثبٝر١بي زرست چ َٜاٛساذت ٠است) .اٗبٕ ثبهزػٔی ٠آسالٕ
* ٗزٍ ٝ :اص ٟاي است ً ٠اُز ث ٠آ ٙاٛسیطیس ٟضٞز سٛسُی را ضیزیٗ ٚی ًٜس .كزاٗزس ٗیزضٌبر
* ٗسٔ٘بً :ٙسی است ً ٠زیِز ٗسٔ٘بٛب ٙاس زست  ٝسثب ٙا ٝزر اٗب ٙثبضٜس.حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* ٗلیس ًٞ :زًی است ً ٠اس اثتساي سٛسُبٛی تحت آٗٞسش  ٝتزثیت ٗزثیب ٙثب زاٛص  ٝپبى هزار ُزكت ٠ثبضس .
ارسِٞ
* ٗوػزتزیٗ ٚززٕ ً :سبٛی ١ستٜس ً ٠رٝح ٛباٗیس زارٛسٛ .بپٔؤٙ
* ٗ٢زثبٛی  :سثبٛیست ً ٠الّ ٗی تٞاٛس ثب آ ٙسر ٚثِٞیس ًٝز ٗی تٞاٛس آ ٙرا ثطٜٞز ٝثل٘٢س .ثٝٞي
* ٗٞكویت  :زر٘١بً ٙبري ٢ٛلت ٠است ً ٠ت٘١ ٞی ٚاالٗ ٙی تٞاٛی آ ٙرا اٛزبٕ ز١ی  .كزاٗزس ٗیزضٌبر
* ٗٞكویت ٛ :بٗی است ً ٠ثزاستلبز ٟي زرست اس ٓحظ١ ٠ب ٢ٛبز ٟاٛس  .كزاٗزس ٗیز ضٌبر
* ٗٞكویت ٘١ :بٓ ٙحظبتی است ً ٠ث ٠ربي اٛسیطیس ٙث ٠ػیج٢بي زیِزا ، ٙغزف اٛسیطیس ٙث ٠ػیج٢بي
ذٞزٗبٗ ٙی ُززز
* ٗٞكویت ١بي ٗخجت سٛسُی ٞٗ :كویت ١بیی ١ستٜسًٞ٘١ ٠ار ٟاس زر ٙٝرٛذ ٗ ٝحٜت٢ب ضٌٞكب ٗی ضٞز ً .یٖ
 . ٝٝچَٛٞ
* ًٗ:ٚٗٞسی است ًٗ ٠سٔ٘بٛب ٙاٝراثزٗبّ ٝذ ٙٞذٞز اٗی ٚثساٜٛس.حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* ٗیب ٠ٛرٝي :چیش ي است ً١ ٠یچٌس ثب زاضت ٚآ١ ٙالى ٘ٛی ضٞز  .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* ٗی٘٢ب : ٙؿذاي ذب ٠ٛض٘ب را ٗی ذٞرز  ٝثالي ذب ٠ٛض٘ب را ٗی ثزز  .؟
* ٗی٘٢بً: ٙسی است ً ٠رسهص را ثب ذٞزش ذٞا١س آٝرز  .؟
* ٛبٌٗ٘٘١ : ٚب ٙاٛتظبر پیطزكت ثس ٙٝسؼی  ٝتالش است  .كزاٗزس ٗیزضٌبر

* ٛجٞؽ  :استؼساز كٞم آؼبز ٟثزاي تحْ٘ رٛذ ٗ ٝطوت است ً .برالیْ
* ٛطب ٠ٛای٘ب :ٙآٛست ً ٠راستِٞیی را ثز زرٝؽ تزریح ثس١ی حتی اُز ث ٠ضزرت ثبضس.حضزت ػٔی ػٔی٠
آسالٕ
* ٘ٛبس  :ت٘زی ٚحضٞر ثزاي حضٞر زای٘ی زر ٗحضز ذساٛٝس است  .كزاٗزسٗیزضٌبر
* ٘ٛبس :توسیٖ سیجبتزی ٚحزًبت ٝ ،اص١ ٟب  ،حضٞر ١ب  ٝارازت٢ب ثٗ ٠حضز حضٞر ٗغٔن است  .كزاٗزس ٗیزضٌبر
* ٢ٛبًٜٜ ٙس ٟراس ً :سی است ً ٠اذتیبرش ث ٠زست ذٞز اٝست  .حضزت ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
*  ٞٛآٝري  :سؼی ٗی ًٜس ثب زر  ٖ١ضٌست ٚایس١ ٟبي ٗؼ٘ٓٞی ٞٗ ٝرٞز زر ١ز ػػز  ٝسٗب ٙچیش رسیسي
ارای ٠ز١س یب ثسبسز ً .یٖ  . ٝٝچ. َٛٞ
* ٞٛیسٜس : ٟا ٙاست ًٗ ٠ززٕ را اس پبی ٠ز ٙٝث ٠پبی ٠ثٜٔس ٗی رسبٛس  .ذیبٕ
* ٛیت ٘١ :ب ٙارسش ػْ٘ است  .ثب آ٢بٕ اس سر ٚپیبٗجز اسالٕ
* ٛیٌی  :آٛ ٙیست ًٗ ٠بّ یب كزسٛسا ٙت ٞاكشایص یبثس ثٌٔٛ ٠یٌی آ ٛست ً ٠ثز زاٛست١ ٠بیت اكشٝز ٟضٞز
ٝثززثبري ات سیبز ُززز ٝثب پزستص پزٝرزُبر ثز ٗززٕ ثجبٓی .اٗبٕ ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* ٜ١ز راستی : ٚضٔغ سٗ ٕٞخٔخی است ً ٠اس ثزآیٜس زٝضٔغ زاٛص ٝای٘ب ٙتحون ٗی یبثس .كزاٗزسٗیزضٌبر
* ٜ١ز :پبسد زاز ٙثسي ث ٠ثسي ٛیست پبسد زاز ٙثسي ث ٠ذٞثی است
* ٝرسش  :رٜت  ٝرٞضی است ًٞٗ ٠رت تزثیت اراز ٝ ٟسٛس ٟضس ٙرٝحی ٝ ٠ؿٔج ٠ثز ذستِی زر ً ٠٘١بر١ب
ٗی ضٞز  .صٝرص پٓٞیت٠
* ٝهت ٘ٛبس  :سبػتی است ً ٠اُز سٛسُی ثز آًٞ ٙى ضٞز  ٠٘١چیش زر سٗب ٙذٞزش هزار ٗی ُیزز .
كزاٗزسٗیزضٌبر
* یبس ٘١ :بٗ ٙزٍ است  .اٗبٕ ػٔی ػٔی ٠آسالٕ
* یتیٖ( :رح٘تی است ) ً١ ٠زًس ٞٛاسضص ًٜس ٝثزسزسلز ٟاش ثٜطبٛس ٝثب ا٢ٗ ٝزثبٛی ًٜس زٓص ٛزٕ ذٞا١س
ضس  .پیبٗجز اسالٕ (ظ)

