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( ناضمر كرابم  هام  ناغلبم  هژیو  ) یگدنب راهب 

باتک تاصخشم 

یناگیاپلگ یفاص  هللا  فطل  فلوم : ناضمر /) كرابم  هام  ناغلبم  هژیو  ) یگدنب راهب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1389 یفاص ، یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  رشن  میظنت و  زکرم  مق : رشن :  تاصخشم 

80ص. يرهاظ :  تاصخشم 
( تبث تاعالطا   ) یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

2305269 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رشان نخس 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

زا ار  ینید  لئاسم  عوجر و  مالسلامهیلع  تیب  لها  مولع  نالماح  هب  دیاب  هادف  انحاورا  مظعالا  هللا  ۀیقب  رصع  یلو  ترـضح  تبیغ  نامز  رد 
رد شور  نیا  تسه و  هدوب و  ملع  نامه  ناسانشراک  نادنمـشناد و  زا  شـسرپ  یملع  ره  رد  ءالقع  هریـس  شور و  هکلب  دومن ، لاؤس  نانآ 

. تسا هتفرگ  رارق  زین  سدقم  عراش  ءاضما  دییأت و  دروم  لمع ،
یناگیاپلگ یفاـص  هللا  فطل  خیـش  جاـح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  ردـقیلاع  عجرم  راـثآ  زا  ياهدـیزگ  دـیراد  يورشیپ  هک  ياهعومجم 

نید فراعم  «، » ناضمر كرابم  هام  ای  قـالخا  تیبرت و  بتکم  نیرتیلاـع  «، » خـیرات رد  ناـضمر   » ياـهباتک زا  هکتسا  فیرـشلاهلظّدم 
همئا رایتخا  رد  ناضمر  كرابم  هام  تبـسانم  هب  يروآدرگ و  دشابیم ، هلمظعم  تافیلأت  زا  یگمه  هک  هاتوکخساپ 1 و 2 »  » و دلج 1 و 2 »
ۀیقب ترـضح  ناکما  ملاع  بطق  لوبق  رظن و  دروم  زیچان  تمدـخ  نیا  تسا  دـیما  دریگیم . رارق  زیزع  نیغّلبم  تاـعامج و  هعمج و  مرتحم 

. دریگ رارق  هادف  انحاورا  مظعالا  هللا 
كرابملا 1431 ناضمر 

هام 1389 دادرم  اب  قباطم 

هل  مظعم  راثآ  رشن  میظنت و  زکرم 

7 ص : یگدنب ، راهب 

هینابعش هبطخ 

لاقف موی  تاذ  انَبطَخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  َّنإ  لاق : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  نع  هئاـبآ ، نع  هیبأ ، نع  اـضرلا ، نسحلا  یبأ  نع 
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ُلضفأ ُهُمایأ  و  ِروهّشلا ، ُلضفأ  ِهللا  َدنع  َوه  ٌرهش  ةرفغَملا ، َو  ۀمحّرلا  َو  ۀکرَبلاب  ِهللا  ُرهـش  مکیلا  َلبقأ  دق  ّهنإ  سانلا ، اهیأ  هلآ : هیلع و  هللا  یلص 
ِهِیف مُکُسافنأ  ِهللا ، ِۀمارک  ِلهأ  نِم  ِهِیف  ُمتلِعُجو  هللا ، ِۀَفایِـض  یلا  ِهیف  ُمتیِعُد  ٌرهـش  َوه  تاعاّسلا ، ُلضفأ  ُُهتاعاس  و  یلایّللا ، ُلضفأ  ِهیلایل  و  ِمایألا ،

مکقّفَوی نأ  ةَرِهاط  بولق  و  ۀَـقِداص ، ٍتاِیِنب  مکَّبر  َهللا  اولئـسَف  ٌباجتـسُم ، هِیف  مُکُؤاعُد  و  ٌلوبقَم ، ِهِیف  مُُکلَمَع  َو  ٌةَداـبِع ، ِهِیف  مُکُمَونو  ٌحـیبست ،
َو ِۀَـمایِقلا  ِموی  َعوج  هِیف  مُکِـشَطَع  َو  مُکِعوُِـجب  اورُکذأو  میظَعلا ، ِرهَّشلا  اذـه  یف  ِهللا  ُنارفغ  َمِرُح  نَم  یقّـشلا  ّنإـف  ِِهباـتک ، ةوـالَت  َو  ِهِمایِِـصل ،

اّمَع اوّضَغو  مُکَتَنِسلأ ، اوُظَفحأ  َو  مُکَماحرأ ، اُولِص  َو  مُکَراغِص ، اوُمَحرأو  مُکَرابِک ، اوّرقَو  َو  مُِکنیِکاسَم ، َو  مِکئارَُقف  یلَع  اوقّدَصَت  َو  ُهَشَطَع ،
نِم ِهللا  یلا  اُوبُوت  َو  مُکِماتیأ ، یَلَع  ُنّنَحتی  ساّنلا  ِماتیأ  یلع  اونّنََحت  َو  مُکَعامسأ ، هیلإ  ُعاِمتـسإلا  ّلحی  اّمع ال  و  مُکَراصبأ ، هیلإ  ُرظَّنلا  ّلِحی  ال 
اذا مُهِببحی  ِهِدابِع ، یلا  ِۀمحّرلاب  اهِیف  ّلجوّزع  ِهللا  ُرُظنی  تاعاّسلا ، ُلضفأ  اّهنإف  مُِکتاولص ، ِتاقوأ  یف  ِءاعّدلاب  مکیدیأ  هیلإ  اوعَفرأ  و  مُِکبونذ ،

8 ص : یگدنب ، راهب 
. هوَعَد اذا  مَُهل  ُبیجتسی  َو  ُهوَدان ، اذا  مِهیّبلیَو  هوَجان ،

اوُمَلعإو مُکِدوُجُس ، ِلوِطب  اهنَع  اوفّفَخَف  مُکِرازوأ  نِم  ٌۀلیقث  مُکِروهُظ  َو  مُکِراَفِغتـسِاب ، اهوّکَفَف  مُِکلاَمعِأب ، ۀَنوهرَم  مکَـسُفنأ  ّنإ  ساّنلا ، اهیأ 
، ُسانلا اهیأ  َنیَِملاعلا . ّبَِرل  ُساّنلا  ُموقی  َموی  راّنلاب  مُهَعوری  نأ ال  و  َنیدِـجاّسلا ، َو  َنیّلَـصُملا  َبّذَـعی  ـال  نأ  ِِهتّزِِعب  َمَسقأ  هُرکِذ  یلاـعَت  َهللا  ّنأ 

انّلُک َسیل  َو  ِهللاَلوسَر ، ای  َلیق : ِِهبُونُذ ، نِم  یَـضَم  اِمل  ٌةرفغم  َو  ٍۀَبقر ، ُقتِع  ِهللاَدنع  َکلِذب  َهل  َناک  ِرهّـشلا  اذـه  ِیف  ًانِمُؤم  ًاِمئاص  مُکنِم  َرّطَف  نَم 
یف مکنِم  َنّسَح  نَم  ُسانلا ، اهیأ  ٍءام ، نِم  ٍَۀبرَِـشب  َول  َراّنلا و  اوقتا  ٍةَرمَت ، ّقِِشب  َول  َو  َراّنلا  اوّقتا  هلآ : هیلع و  ُهللا  یّلـص  َلاـقف  َکـلذ ، یَلَع  ُرِدـقی 

و َهباسِح ، هیلع  ُهللا  َفّفَخ  ُُهنیمی ، تکَلَم  اّمع  ِرهّشلااذه  یف  َفّفَخ  نَم  و  ُمادقألا ، هیف  ُّلَِزت  َموی  ِطارّصلا  یلع  ًازاوَج  هل  ناک  هَقلُخ  ِرهّـشلا  اذه 
َموی ِِهتَمحرب  ُهللا  هلَـصَو  هَمِحَر  هیف  َلَصَو  نَم  و  ُهاقلی ، َموی  ُهللا  ُهَمَرکا  ًامیتی  ِهیف  َمَرکأ  نَم  و  ُهاقلی ، َموی  ُهَبَـضَغ  ُهنع  ُهللا  ّفَک  ُهّرَـش  هیف  ّفَک  نَم 

هل َناک  ًاضرَف  ِهِیف  ّيدأ  نَم  و  ِراّنلا ، نِم  ًۀـئاَرب  َهل  ُهللا  َبَتَک  ٍةالَِـصب  هِیف  َعّوَطَت  نَم  و  ُهاقلی ، َموی  هَتَمحَر  ُهنَع  ُهللا  َعَطَق  ُهَمِحَر  ِهیف  َعَطَق  نَم  َو  هاقلی ،
هِیف الَت  نَم  و  ُنیِزاوَملا ، ُّفَِخت  َموی  ُهَنازیِم  ُهللا  َلّقَث  یَلع  ِةالّـصلا  َنِم  ِهِیف  َرَثکأ  نَم  و  روهّـشلا ، نِم  ُهاوِس  اـمِیف  ًۀـضیرَف  َنیعبَـس  ّيدأ  نَم  َباَوث 

مُّکبَر اولَئـساف  ٌۀَّحتَفُم  ِرهَّشلا  اذه  ِیف  ِنانَجلا  َباوبأ  ّنإ  ُساّنلا ، اهیأ  ِروهُّشلا ، نِم  ِهریَغ  ِیف  َنآرقلا  َمَتَخ  نَم  ِرجا  َلثِم  َُهل  َناک  ِنآرُقلا  َنِم  ًۀـیآ 
. مکیلع اهَِقلغی  نأ ال 
9 ص : یگدنب ، راهب 

نینمؤملاریما َلاق  مُکیلَع ، اهَطّلـسی  نأ ال  مّکبر  اولئـساف  ٌَۀلولغَم ، ُنیِطایّـشلاو  مُکیلَع ، اهُحَتفی  نأ ال  مُّکبر  اولَئـساف  ٌۀقّلغُم  ِناریّنلا  َباوبأ  ّنإ  و 
یف ِلامعألا  ُلضفأ  ُنسحلابأ ، ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  َلاقف  ِرهّـشلا ؟ اذـه  ِیف  ِلامعألا  ُلضفأ  ام  ِهللاَلوسر ! اـی  ُتُلق : َو  ُتمُقَف  مالـسلا : هیلع 

. رهّشلا اذه  یف  کنِم  ّلحتسی  اِمل  یکبأ  یلع ، ای  َلاقف  َکیِکبی ؟ ام  ِهللاَلوسر  ای  ُتلقَف : یََکب ، ّمث  ّلجوّزع . ِهللا  ِمراحم  نع  ُعَرَولأ  ِرهّـشلا  اذه 
َلاق َکَتیِحل ، اهنم  َبّضَخَف  َِکنَرَق  یَلع  ًَۀبرض  ََکبَرَضَف  دومث ، ِهَقان  ِِرقاع  َقیقَش  َنیلوألا  یَقشأ  َثَعَبنا  دق  َو  َّکبَِرل  یّلـُصت  َتنأ  َو  َِکب  ّینأک 
َلاق ّمث  کنید . نم  ۀمالـس  یف  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  ینیِد ؟ نِم  ٍۀَمالَـس  یف  َکلذ  و  ِهللا ، َلوسر  اـی  ُتلقَف : مالّـسلا : هیلع  َنینمؤملاُریما 

َکُحور یِسفَنَک ، یّنِم  َّکنأل  ِینّبَـس ، دَقَف  َکّبَـس  نَم  و  ینَـضَغبأ ، دَقَف  َکَضَغبأ  نَم  و  ِینَلتَق ، دقَف  َکلتَق  نَم  یلع ، ای  هلآ : هیلع و  هللا  یّلص 
و ِۀَمامِإلل ، َكَراتخإ  َو  ةّوبنلل ، ینَراتخإ  و  َكایا ، َو  ِینافَطصإ  و  َكایا ، ِینقلَخ و  یلاعت  كرابت و  هللا  ّنإ  ِیتنیط ، نِم  َُکتنیِط  و  یحور ، نِم 

ِیتُّوُبن 1] َرَکنأ  دَقَف  َکَتَماما  َرَکنأ  نَم 
مرکا ربمغیپ  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 

: دومرف دناوخ و  هبطخ  ام  يارب  يزور  مّلسو  هلآو  هیلع  هللایّلص 
هب  شزرمآ  تمحر و  تکرب و  اب  ادخ  هام  هک  یتسرد  هب  مدرم ! يا 

10 ص : یگدنب ، راهب 
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تاعاس نیرتهب  شتاعاس  اهبش و  نیرتهب  شیاهبش  اهزور ، نیرتهب  شیاهزور  اههام ، نیرتهب  ادـخ  دزن  هک  یهاـم  تسا . هدرک  ور  اـمش 
دراد و حیبست  باوث  نآ  رد  امـش  ياهسفن  دـیاهدش . هداد  رارق  ادـخ  تمارک  لها  زا  هدـناوخ و  ادـخ  تفایـض  هب  نآ  رد  هک  یهام  تسا .
زا كاپ ، ياهلد  تسار و  ياهّتین  اب  سپ  تسا ؛ باجتسم  نآ  رد  امـش  ياعد  لوبقم و  نآ  رد  امـش  لمع  تدابع و  نآ  رد  امـش  باوخ 

شزرمآ زا  هک  تسا  یـسک  تبقاع ، دب  یقـش و  هک  یتسرد  هب  دهد . قیفوت  نآرق  توالت  هزور و  يارب  ار  امـش  هک  دینک  تساوخرد  ادـخ 
ناریقف رب  و  دینک . دای  ار  تمایق  زور  یگنشت  یگنسرگ و  هام ، نیا  رد  دوخ  یگنشت  یگنسرگ و  هب  دوش و  مورحم  گرزب  هام  نیا  رد  ادخ 

ار دوخ  ياهنابز  دییامن و  ماحرا  هلص  و  دینک ؛ محر  نالاسدرُخ  راغـص و  رب  دییامن ، مارتحا  ار  نادنملاس  دیهدب ، هقدص  دوخ  نانیکـسم  و 
دینـش دـیابن  هچ  نآ  زا  ار  دوخ  ياهشوگ  و  دـیراد ؛ هاگن  درک ، هاگن  نآ  هب  دـیابن  هچ  نآ  زا  ار  دوخ  ياهمشچ  تفگ و  دـیابن  هچ  نآ  زا  ]

دییامن و تشگزاب  هبوت و  ادخ  يوس  هب  دوخ  ناهانگ  زا  و  دوش ، ینابرهم  امـش  نامیتی  اب  ات  دـینک ، ینابرهم  مدرم  نامیتی  اب  و  دـینک ، ظفح 
رظن شناگدـنب  يوس  هب  تمحر  هب  ادـخ  تسا . اـهتعاس  نیرتهب  ماـگنه  نآ  هک  دـینک  دـنلب  اـعد  هب  زاـمن  تاـقوا  رد  ار  دوخ  ياـهتسد 

، دـنناوخب ار  وا  هاگره  دـیوگیم و  کیبل  دـننک ، ادـن  ار  وا  هاگره  دـیامرفیم و  باوج  دـنیامن ، تاجانم  وا  اب  ناشیا  هاـگره  دـیامرفیم و 
. دنکیم باجتسم 

زا امـش  ياـهتشپ  و  دـیروآ ، نوریب  ورگ  زا  رافغتـسا ، اـب  سپ  تسا ؛ امـش  ياـهلمع  ورگ  رد  امـش  ياـهناج  هـک  یتـسرد  هـب  مدرم ! يا 
هک تسا  هدرک  دای  دنگوس  دوخ  تّزع  هب  ادـخ  هک  دـینادب  و  دـیزاس . کبـس  ار  نآ  دوجـس ، نداد  لوط  هب  سپ  تسا . نیگنـس  ناتناهانگ 

. دناسرتن تمایق  زور  رد  مّنهج  شتآ  هب  ار  اهنآ  دنکن و  باذع  ار  ناگدننک  هدجس  ناراذگزامن و 
11 ص : یگدنب ، راهب 

ناهانگ شزرمآ  ندرک و  دازآ  هدنب  کی  باوث  ادخ  دزن  وا  يارب  دـهد ، راطفا  هام  نیا  رد  ار  يرادهزور  نمؤم  امـش  زا  سک  ره  مدرم ! يا 
هناد فصن  هب  هچ  رگا  رادهزور  هب  نداد  راطفا  اب  دومرف : میرادن ؛ نآ  رب  تردق  ام  همه  هللالوسر ! ای  دـش : هتفگ  سپ  دوب . دـهاوخ  هتـشذگ 

. دشاب بآ  یتبرش  هب  هچ  رگا  دیزیهرپب . شتآ  زا  دشاب - امرخ 
. تسا وا  يارب  دزغلب ، نآ  رب  اهمدق  هک  يزور  رد  طارص  زا  نتشذگ  دزاس ، وکین  هام  نیا  رد  ار  دوخ  قلخ  امش  زا  سک  ره  مدرم ! يا 

نیا رد  سک  ره  و  دزاس . ناسآ  ار  وا  باسح  تمایق  رد  ادخ  دنادرگ ، کبس  ار  دوخ  زینک  مالغ و  تمدخ  هام  نیا  رد  هک  یسک  مدرم ! يا 
رد ار  وا  ادخ  درادب ، یمارگ  هام  نیا  رد  ار  یمیتی  هک  یسک  و  دراد . زاب  تمایق  زور  رد  وا  زا  ار  دوخ  مشخ  ادخ  دراد ، زاب  ار  دوخ  ّرـش  هام 

و دـنک . لصو  دوخ  تمحر  هب  تمایق  رد  ار  وا  ادـخ  دـیامن ، هلـص  دوخ  دـنواشیوخ  اب  هاـم  نیا  رد  هک  یـسک  و  دراد . یمارگ  تماـیق  زور 
ياج هب  یّبحتسم  زامن  هام  نیا  رد  سک  ره  و  دیامرف . عطق  وا  زا  ار  دوخ  تمحر  تمایق  زور  رد  ادخ  دنک ، محر  عطق  هام  نیا  رد  هک  یسک 
زامن داتفه  رگید  ياههام  رد  هک  تسا  یسک  لثم  دروآ ، ياج  هب  بجاو  زامن  هک  یسک  و  دوشیم . هتـشون  شتآ  زا  تئارب  وا  يارب  دروآ ،

نیگنس ار  وا  نازیم  دشاب ، کبس  اهنازیم  هک  يزور  رد  ادخ  دتـسرفب ، تاولـص  نم  رب  رایـسب  هام  نیا  رد  هک  یـسک  و  دروآ . اج  هب  بجاو 
. دراد ار  رگید  ياههام  رد  نآرق  متخ  باوث  دنک ، نآرق  زا  ياهیآ  توالت  هام  نیا  رد  سک  ره  و  دزاس .

زا تسا ؛ هتسب  شتآ ، ياهرد  ددنبن و  امش  يور  هب  ار ] اهرد  نیا   ] هک دیهاوخب  ادخ  زا  تسا ؛ هدوشگ  هام  نیا  رد  تشهب  ياهرد  مدرم ! يا 
امـش رب  ار  اهنآ  هک  دینک  تساوخرد  ادخ  زا  دنتـسه ؛ دنبرد  نیطایـش  و  دنادرگن . زاب  امـش  يور  هب  ار  اهنآ  هک  دیهاوخب  دوخ  راگدرورپ 

. دزاسن ّطلسم 
: مدرک ضرع  متساخرب و  نم  سپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

12 ص : یگدنب ، راهب 
مارح ادـخ  هچ  نآ  زا  تسا  ییاسراپ  هام  نیا  رد  لامعا  نیرتلضاف  نسحلاابا ! ای  دومرف : تسیچ ؟ هاـم  نیا  رد  لاـمعا  نیرتهب  هللالوسر ! اـی 

. تسا هدرک 
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هیرگ دوـمرف : دروآرد ؟ هیرگ  هب  ار  امـش  زیچ  هچ  هللا ! لوـسر  اـی  مدرک : ضرع  تسیرگ . مّلـسو  هـلآو  هـیلع  هللایّلـص  ادـخ  لوـسر  سپس 
ِنیرتیقـش تسا  هتـساوخرب  و  يرازگیم . زامن  تراگدرورپ  يارب  هک  منیبیم  ار  وت  ایوگ  دسریم . وت  هب  هام  نیا  رد  هچ  نآ  يارب  منکیم 

: مدرک ضرع  نم  سپ ، تسا . هدش  باضخ  وت  شیر  نآ  اب  هک  تسا  هدز  یتبرـض  تقرف  رب  دومث و  هقان  هدـننک  یپ  تفج  نیرخآ  نیلّوا و 
ار وت  سک  ره  هتشک و  ارم  دشکب ، ار  وت  سک  ره  یلع ! ای  دومرف : سپس  تسا ! وت  نید  تمالس  رد  دومرف : تسا . نم  نید  تمالس  رد  نیا 

متّما رب  نم  هفیلخ  نم و  یصو  وت  تسا و  نم  تنیط  زا  وت  تنیط  ینم و  ناج  لثم  نم ، زا  وت  هک  نیا  يارب  هتشاد ؛ نمشد  ارم  درادب ، نمشد 
! یتسه

13 ص : یگدنب ، راهب 

ناضمر كرابم  هام  لولح  تبسانم  هب  هل  مظعم  مایپ 

میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 

« َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اَمَک  ُماَیّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی   » یلاعت هللا  لاق 
دـجاسم و رد  روضح  مسوم  میرک و  نآرق  تئارق  راهب  هللا و  ءایفـصا  داعیم  هللاءایلوا و  دـیع  ناضمر  كراـبم  هاـم  مالـسا ، تما  ناناملـسم ،

ناوج ریپ و  زا  ناگمه  لماش  هک  ار  یمالسا  یتیبرت  یـشزومآ و  ماع  ياههسردم  نیرتگرزب  زا  یکی  ییاشگزاب  ادخ و  ینامهیم  تفایض و 
کیربت و همه  هب  تسا ، ییاتسور  يرهش و  يروشک و  يرکشل و  امرفراک و  رگراک و  داتسا و  وجشناد و  صاوخ و  ماوع و  نز و  درم و  و 

. میامنیم ضرع  تینهت 
تسا و ناگمه  تیادـه  ماکحا و  فراعم و  غیلبت  هظعوم و  سلاجم  اهتعامج و  زامن  دـجاسم و  نآ  گرزب  ياـهسالک  هک  ياهسردـم 
، نآرق هناـگی  لدـع  ناـکما و  ملاـع  بطق  همه  سأر  رد  دـنباییم و  تکرـش  فرـش  نآ  رد  دنـشاب ، تفرعم  ملع و  زا  هـجرد  ره  رد  هـمه 
هک یهلا  تایانع  اهتمحر و  زا  سک  ره  زا  رتشیب  دنراد و  روضح  نآ  رد  ادفلا  هل  نیملاعلاحاورا  يدهملا  انالوم  نامزلا  بحاص  ترـضح 

. دنشابیم دنمهرهب  تسا  رتاوتم  لزان و  هام  نیا  رد 
هغالبلا و جهن  دیجم و  نآرق  نآ  یـسرد  ياهباتک  تسا ، يدرف  ياهقاطا  یـصخش و  ياههناخ  نآ  کچوک  ياهسالک  هک  ياهسردـم 

. تسا هزمحوبا  هدنزاس  شخب و  تفرعم  عماج و  ياعد  حاتتفا و  ياعد  هلماک و  هفیحص  هفیرش و  ثیداحا 
14 ص : یگدنب ، راهب 

تما هب  هک  ياهدـنزاس  بوخ و  ياهتصرف  اههمانرب و  نیا  زا  ار  ادـخ  دـیاب  ناناملـسم  اـم  تسا ، یعماـج  هاـم  هچ  گرزب  هاـم  نیا  یتسار 
. میشاب رازگساپس  تسا  هدش  تبهوم  مالسا 

هزور و هک  ار  ییاهمایپ  مینک ، لمأت  اهاعد  یناعم  رد  میـشاب ، هتـشاد  هشیدنا  رکفت و  نآ  قیاقح  رد  میـسانشب و  ار  اهتیاده  نیا  ردق  دـیاب 
ءاملع و هب  ارقف و  هب  نارگناوت و  هب  يروشک و  يرکـشل و  هب  تاماقم و  هب  صاخـشا ، دارفا و  هب  روما ، نیلؤسم  هب  ام ، هعماج  هب  اـهاعد  نیا 

. میونشب ناج  شوگ  هب  دنراد  راشقا  همه  ناگدنسیون و  نادنمشناد و 
ناضمر هام  لامج  مسیونیم ، میامنب  امش  تمدخ  میدقت  هک  نآ  يارب  ار  روطس  نیا  هک  نونکا  دنادیم  ادخ  نارهاوخ ، ناردارب و  نازیزع ،

دیاب نم  مباییم  زجاع  نآ  فیـصوت  زا  ار  دوخ  هک  میامنیم  نامیا  تذـل و  ساـسحا  يردـقب  نآ  زا  منیبیم و  ارآ  ملاـع  اـبیز و  ناـنچ  ار 
هام و نیا  یناعم  هب  رتشیب  رتشیب و  هک  یناسک  هللا و  لها  مینیبیم ، لامج  نیا  هب  ار  فیرـش  هام  نیا  زیچان  ریقح  هدـنب  نیا  لاـثما  رگا  میوگب 

. دننیبیم یلامج  هچ  رد  ار  نآ  دنراد  یهاگآ  نآ  ياههمانرب  بادآ و 
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نیع رد  هک  دننیبیم  هدـید و  یلامج  هچ  رد  ار  زیزع  هام  نیا  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  و  هلآ ، هیلع و  هللا  تاولـص  مرکا  لوسر  ترـضح 
. تسا مالسا  لامج  زا  ياهولج  یشخب و  لاح 

هب ناـضمر ، هاـم  هب  دوخ ، یمالـسا  تزع  هب  یمالـسا ، تیوه  هب  نآرق  هب  مالـسا ، هب  تاراـختفا ، نیا  هب  نید و  نیا  هب  نارهاوـخ  ناردارب و 
هلوسرل و ةزعلا هللا و  « ؛ دییامن دـهع  دـیدجت  ادـخ  ماکحا  اب  نآرق  اب  مالـسا ، اب  كرابم  هام  نیا  رد  دـیلابب . مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  تیالو 

دییامن تکرش  هام  نیا  مسارم  دجاسم و  رد  دیرادب . یمارگ  زیزع و  ار  یمالسا  ياهتنس  قالخا و  ادخ و  نید  یمالـسا ، تزع  نینمؤملل »
نآ دنراذگب ، یلاخ  شلها  ار  يدجسم  ره  اتسور  رهش و  ره  رد  اجک و  ره  رد  دیهدب ؛ ناشن  مالسا  رئاعش  نید و  هب  ار  دوخ  مازتلا  هوکش  و 

شلها  زا  ادخ  هب  دجسم 
15 ص : یگدنب ، راهب 

. دیامنیم تیاکش 
نانمـشد دیـشاب ، دوخ  بقارم  بظاوم و  تسا ، تیـصعم  كرت  مارح ، كرت  هانگ ، كرت  اـههام  همه  رد  هاـم و  نیا  رد  لاـمعا  نیرتلـضاف 

يواست مسا  هب  رشب ، قوقح  مسا  هب  يدازآ ، مسا  هب  دنتسه ؛ هئطوت  رد  ًامئاد  هتفرگ و  نیمک  ام  یمالسا  تیثیح  هب  ندز  هبرـض  يارب  مالـسا 
ياهملق اب  دوخ ، يدایا  اب  دننزب ، هبرـض  ام  یمالـسا  تیـصخش  هب  دننک و  ادـج  مالـسا  زا  ار  ام  دـنهاوخیم  رگید  ياهمسا  هب  درم و  نز و 

شوه هب  دـنهدیم ، هولج  فورعم  اررکنم  رکنم و  ار  فورعم  ادـخ  ماکحا  ندرب  لاؤس  ریز  اب  درم ، نز و  طالتخا  اب  تاغیلبت ، اـب  مومـسم ،
هب ییانتعایب  يراب و  دنبیب و  رنه ، مسا  هب  ار  یقیسوم  نمـشد  دیراد ، هاگن  مکحم  ار  یمالـسا  ياهتنـس  دیتسیاب ، دوخ  ياج  رد  دیـشاب ،

. دیامنیم جیورت  يدازآ  مسا  هب  ار  بادآ  ماکحا و 
دـساف طحنم و  گنهرف  دنهاوخیم  يردلق  روز و  نیا  اب  دناهتفای و  تردق  رابکتـسا  الیتسا و  روز و  تعنـص و  کینکت و  رد  رگا  نارگید 

اوتحم و یب  چوپ و  تسپ و  رایـسب  يرـشب  تمارک  نادـجو و  تفارـش و  ایح و  رد  تیناـسنا  رد  قـالخا ، رد  دـننک ، مکاـح  اـیند  رب  ار  دوخ 
قادصم 

 ...«، ُّلَضَأ ْمُه  َْلب  ِماَْعنألاَک  َِکَئلوُأ  و ...«  َنُوِلفاَغ » ْمُه  ِةَرِخآلا  ِنَع  ْمُهَو  اَْینُّدلا  ِةاَیَْحلا  َنِم  اًرِهاَظ  َنوُمَْلعَی  »
هقباسیب تیرـشب  خـیرات  رد  هک  یملاظم  ناسنا  اهدرایلیم  مشچ  ربارب  رد  تسا ، بیع  ناشیاهرنه  شزرا و  دـض  ناـشیاهشزرا  دنـشابیم ،

. دنرامشیم ندمتم  ار  دوخ  دننکیمن و  ایح  یسک  زا  دنوشیم و  بکترم  تسا ،
دیاب تسادخ  هدعو  نیا  دننکن . یتسس  یمالسا  عضاوم  فقاوم و  ظفح  رد  دنشیدنیب و  مالسا  ماکحا  مالـسا و  هب  نانمؤم  ییایند  نینچ  رد 
رطخ مه  دنـشاب و  حلـسم  مزال  حالـس  ره  هب  دنـشاب و  عافد  هدامآ  اهییوگروز  نیا  ربارب  رد  هک  دننادب  بجاو  دوخ  رب  مه  دنـشاب ، رایـشه 
ربارب رد  ار  دوخ  یمالسا  لالقتسا  دنریگن و  مک  یمالـسا  ننـس  بادآ و  قالخا و  هب  مالـسا و  هب  ار  اهنآ  یگنهرف  حالطـصا  هب  ياهموجه 

مالسا و هب  طقف  دنیامن و  ظفح  فراعتم  تاداع  سابل و  رهاظ  رد  یتح  نانمشد 
16 ص : یگدنب ، راهب 

ْنِإ َنْوَلْعألا  ُُمْتنَأَو  اُونَزَْحت  الَو  اُونِهَت  الَو  : » تسادخ هدعو  نیا  دننکن ، یتسس  یمالسا  عضاوم  فقاوم و  ظفح  رد  دنشیدنیب و  مالـسا  ماکحا 
[2 «.] َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک 

17 ص : یگدنب ، راهب 

ناضمر 3] كرابم  هام  یخیرات  رامشزور 

مالسلاهیلع اضر  ماما  يدهعتیالو  اب  تعیب 
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هیلع اضّرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ترـضح  يدهعتیالو  اب  تعیب  تسویپ ، عوقو  هب  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  یخیرات  تاقاّفتا  ثداوح و  زا 
. تفرگ تروص  يرجه  لاس 201  ناضمر  هام  لّوا  زور  رد  نارگید ، و  دیفم » خیش   » لقن هب  انب  هک  دوب  مالّسلا 

يارب نومأـم  هک  بیترت  نیا  هب  دوـب . یـسایس  هشقن  کـی  نومأـم  بناـج  زا  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  هـب  يدـهعتیالو  يراذـگاو  هـعقاو 
. داد ماجنا  ار  لمع  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  نادناخ  هب  دوخ  تدارا  ّتین و  نسح  هب  رهاظت  یلخاد و  تابالقنا  شتآ  ندناشنورف 

مالسلاهیلع بلاطوبا  بانج  تافو 

ناضمر هام  متفه  رد  هّرس  سّدق  دیفم  خیش  لوق  هب  انب  تسا . بلاطوبا  ترضح  تافو  ناضمر ، كرابم  هام  یخیرات  تاقاّفتا  زا  رگید  یکی 
. دومن تافو  مّلسو  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  لیفک  یماح و  هناگی  بلاطوبا  ترجه ، زا  لبق  لاس  هس  تثعب ، مهد  لاس 

اب دوب ، هدنز  ات  تشادن و  میب  ناشیا  ّتیذا  رازآ و  طباور و  عطق  تادیدهت و  اههشقن و  شیرق و  عامتجا  زا  هک  يدـنمجرا  درمگرزب  نامه 
: تفگ وا  هب  درک و  تیامح  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  زا  ّتین ، صولخ 

18 ص : یگدنب ، راهب 
ًاَدبا ءْییَِشل  َکُمِّلَسا  ِهللا ال  َوَف  َْتبَبْحا  ام  ْلُقَف  یخا  َْنباَی  ْبَهْذا 

. مراذگیمن اهنت  يدمآ  شیپ  چیه  رد  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  وگب ؛ يراد  تسود  هچ  ره  ورب و  مردارب ! رسپ  يا 
: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا 

. دوب دهاوخ  رت  نیگنس  وا  نامیا  دنراذگ ، رگید  هفک  رد  ار  قلخ  نیا  نامیا  وزارت و  هفک  کی  رد  ار  بلاطیبا  نامیا  رگا 
. دیدرگ كانهودنا  رایسب  دش و  نایرگ  شتبیصم  رد  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  هک  دوب  عیفر  نانچ  ترضح  نآ  ماقم 

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح  تافو 

ندـش يرپس  زا  سپ  راکادـف  هنمؤم و  يوناب  هجیدـخ ، نینمؤملا  ُّما  ناضمر ، كرابم  هام  رد  ترجه ، زا  لبق  لاس  هس  تثعب ، مهد  لاـس  رد 
و داتفا ، قاّفتا  ناضمر  هاـم  مهد  زور  رد  كاـندرد ، هعقاو  نیا  دـیفم ،»  » لوق هب  اـنب  تشذـگ و  رد  شتکرب ، رپ  رمع  زا  لاـس  جـنپ  تصش و 
هک دش  دایز  يّدح  هب  وا  تبیصم  رد  ترـضح ، نآ  هودنا  نزح و  و  درک ، نفد  همّرکم  هّکم  نوجح  رد  شیوخ ، تسد  هب  ار  وا  ادخ  لوسر 

. داهن مان  نْزُْحلا » ُماع   » ار لاس  نآ 
تدایس تفارـش و  بحاص  و  برعلا » ةریزج   » ياههداوناخ نیرتلیـصا  زا  يردام  يردپ و  دادجا  ردام و  ردپ و  بناج  زا  هجیدخ ، نادناخ 

. دندوب
تریـصب و تمکح و  بدا و  لقع و  رد  تیالو ، تماـما و  جرب  ِرتخا  هدزاـی  ِرداـم  تّوبن و  مرح  ياـتمه  یب  يوناـب  نیا  هک  تساوخ  ادـخ 

ناوتیم رتمک  نانز ، نادرم و  نایم  رد  ار  نآ  دننامه  هک  دوب  شنیب  مهف و  غوبن و  لامک و  هتـسجرب  هنومن  وا  دـشاب . زاتمم  هغبان و  تفرعم ،
. دوب وا  هتسجرب  تافص  هلمج  زا  افو  رهم  ّتیمیمص و  ترشاعم و  نسح  تواخس ، تراهط ، تباجن ، تّفع ، تفای و 

19 ص : یگدنب ، راهب 

تّوخا دقع  يارجا 

دوخ و نیب  دادرارق و  تّوخا  دقع  باحـصا ، نیب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  ناضمر ، هام  مهدزاود  زور  رد  دـیفم »  » لقن هب  انب 
. درک رارقرب  يردارب  دنویپ  زین  مالّسلا  امهیلع  یلع 
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یّلص ربمایپ  طّسوت  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  باختنا  دوب ، ّتیّمها  اب  بلاج و  نیرفآ ، ّتبحم  زاس و  تّدوم  هنحـص  نیا  رد  هک  یعوضوم 
. دوب دوخ  يردارب  هب  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا 

هبتر مه  زارط و  مه  هک  ار  يدارفا  ناثّدـحم ، ناخّروم و  زا  يرایـسب  هتفگ  هب  درک و  ردارب  مه  اب  ار  همه  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ 
. داد رارق  ردارب  دندوب ،

نآ و  تسیک ؟ دـشاب ، تمرکم  نیا  هتـسیاش  قیـال و  هک  سک  نآ  یتسار  هب  درکیم . باـختنا  يردارب  دـیاب  زین  دوخ  يارب  ساـسا ، نیا  رب 
؟ تسا یتّیصخش  هچ  تّوبن ) ماقم  رد  زج   ) دشاب مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  زارط  مه  نیرق و  دناوتب ، هک  سک 

هتسیاش تهج  ره  زا  هک  درکیم  باختنا  دوخ  يارب  ار  یسک  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  ًانیقی  دوبن . هداس  باختنا  کی  باختنا ، نیا 
يردارب ّقح  دناوتب  دـشاب و  راکادـف  دراد  هچ  ره  لام و  ناج و  هب  تبـسن  و  دـشاب ؛ وا  اب  نابزمه  گنهامه و  رکفمه و  هک  يردارب  دـشاب .

دومرف شّقح  رد  ربمایپ  هک  دوبن  یماقم  نینچ  قیال  یسک  یلع ، زا  ریغ  هب  يرآ ، دنک . ادا  ار  ادخ  لوسر 
« يدَْعب ِیبَن  ُهَّنا ال  ّالا  یسُوم  ْنِم  َنوُراه  َِۀلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنا  : »

مالسلا هیلعیبتجم  نسح  ماما  تدالو 

هیلع نسح  ماما  ترضح  ربکا ، طبـس  دصاقملا » حیـضوت   » رد هللا  همحر  ییاهب » خیـش   » و هعیـشلاراسم »  » رد هرّـس  سدق  دیفم »  » رایتخا هب  انب 
. دش ّدلوتم  ترجه  موس  لاس  ناضمر  هام  مهدزناپ  رد  مالّسلا 

20 ص : یگدنب ، راهب 
نیتـسخن هنوگ  نیدـب  دومرف و  تئارق  ار  هماـقا  شپچ  شوگ  رد  و  ناذا ، شتـسار  شوـگ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  نآ  زا  سپ 

، دیحوت هدنهد  ادن  هک  ییادص  دوب ؛ هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ءایبنالا  متاخ  شّدج ، يانـشآ  يادص  دش ، انـشآ  نآ  اب  دازون  شوگ  هک  ییادـص 
. دوب تّوبن  لیلهت و  ریبکت ،

؟ ياهدراذگ مان  ار  كرابم  دازون  نیا  ایآ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  یمارگ  ربمایپ 
! مریگیمن تقبس  امش  رب  نم  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 

وا ًانسح :» هّمس  : » دناسر مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمغیپ  هب  ار  ادخ  نامرف  دش و  لزان  لییربج  یحو  ریشب  هک  دوب  هتـشذگن  یتاظحل  زونه 
. راذگ مان  نسح  ار 

مالسلا هیلع  داوج  ترضح  تدالو 

هام مهدزناپ  رد  مالّـسلا  هیلع  یقت  دّـمحم  ماما  ترـضح  تداعـس  اب  تدـالو  هعیـشلا » راـسم   » رد هیلع  هللا  ناوضر  دـیفم » خیـش   » لوق هب  اـنب 
. داتفا قاّفتا  يرجه  لاس 195  ناضمر  كرابم 

دزناـبز تلـالج  تمظع و  رد  راوگرزب و  دادـجا  ثراو  اوـقت ، دـهز و  شناد و  تفرعم و  ملع و  هدیدنـسپ و  تافـص  همیرک و  قـالخا  رد 
. دندوب نتورف  عضاخ و  وا  ربارب  رد  ینید  یملع و  گرزب  ياه  ّتیصخش  دوب و  ماع  صّاخ و 

ردب هوزغ 

. داتفا قاّفتا  ردب  هوزغ  ترجه ، مّود  لاس  ِناضمر  كرابم  هام  مهدزون  ای  مهدفه  رد 
گرب و زاس و  هبنج  زا  گنج ، نیا  رد  ناکرـشم  دوب . كرـش  لها  اـب  دـیحوت  لـها  دربن  رفک و  اـب  مالـسا  هاپـس  هلباـقم  نیتسخن  هوزغ ، نیا 

هاپس  يزوریپ  دوب . مالسا  هاپس  ربارب  هس  ًابیرقت ، اهنآ  دارفا  تارفن و  دنتشاد و  يرترب  ناناملسم  رب  تاّمهم  هحلسا و 
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21 ص : یگدنب ، راهب 
ریثأت رهاظ  بسح  هب  مالسا ، خیرات  ریسم  نییعت  رد  و  دوب . رادروخرب  ياهژیو  ّتیمها  شزرا و  زا  مالسا ، هدنیآ  يارب  گنج ، نیا  رد  مالسا 

. تشاد ناوارف 
تـسیب هب  ترـضح  نآ  ّنس  زونه  هک  نیا  اب  دوب . مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  رگید ، ِتاوزغ  هوزغ و  نیا  ِراکادـف  دـهاجم و  هناگی  ناـمرهق و 

اب دارفا  زا  دـش ، رهاظ  وا  زا  هک  ییاهتعاجـش  اهیگنادرم و  دوب ، هدرکن  تکرـش  يرگید  دربن  گـنج و  رد  هوزغ  نیا  زا  شیپ  هدیـسرن و 
. تشگن رهاظ  هدروخلاس  نادرم  ناگدنمزر و  هقباس و 

هّکم حتف 

ًانیبُم ًاْحتَف  ََکل  اَنْحَتَف  ّانِإ 
! یناشخرد يزوریپ  هچ   ] میدیشخب يزوریپ  ار  وت  ام 

متـشه ِلاس  ِناضمر  كرابم  هام  متـسیب  رد  هربتعم ، بتک  بسح  رب  هک  دوب  هّکم » حتف  ، » دـیحوت نید  مالـسا و  تاحوتف  نیرتگرزب  زا  یکی 
. داتفا قاّفتا  ترجه 

یقاب ناکرشم  ناتسرپ و  تب  فّرصت  رد  نانچمه  هّکم ، رهش  اّما  دوب ؛ هدش  مالسا  بیصن  یناوارف  ياهيزوریپ  تاحوتف و  ترجه  متـشه  ات 
. دوب جیار  اجنآ  رد  اهناسنا  دابعتسا  رامثتسا و  یقالخا ، طاطحنا  داسف و  یتسرپ ، تب  و  هدنام ،

. دومرف هّکم  رهش  گنهآ  ناناملسم  زا  رفن  رازه  هد  اب  ادخ  رما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ 
دیدج نییآ  ادخ و  نید  هب  و  دش ، دازآ  یهّجوت  لباق  ِتمواقم  چیه  نودب  هّکم  هدش و  دـیما  ان  تمواقم  تفلاخم و  زا  وا  هورگو  نایفـسوبا 

. دیورگ مالسا  شخبیدازآ  نیناوق  و 

مالسلا هیلعنانمؤمریما  نایقتم ، يالوم  تداهش 

. دوب مالّسلا  هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما  ناّیقتم ، يالوم  تداهش  داد ، رییغت  ار  مالسا  خیرات  ریس  هک  ناضمر  هام  گرزب  ثداوح  زا  یکی 
22 ص : یگدنب ، راهب 

شزاون دیناباوخیم و  دوخ  یتوکلم  زاونلد و  زاوآ  اب  یکدوک  زا  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  یـسک  نامه  مالّـسلا  هیلع  یلع 
لوغـشم رّکفت  ادخ و  تدابع  شتـسرپ و  هب  هلآوهیلعهللایّلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  ارح  راغ  رد  هک  یـسک  نامه  دادیم ؛ شرورپ  درکیم و 

ات تخوـمآ  وا  هب  ار  شیوـخ  موـلع  ماـمت  هلآوهیلعهللایّلـص  ربماـیپ  هک  تسا  یـسک  ناـمه  مالّـسلاهیلع  یلع  درکیم . یهارمه  ار  وا  دوـب ،
. دشاب لصا  زا  ياهخسن 

دسریمن وا  هقباس  هب  یسک  مالسا  رد  زگره  دیدرگن . هدولآ  اهتب  شتـسرپ  هب  و  تشذگ ، ناهج  نیا  زا  دّحوم  دمآ ، ایند  هب  دّحوم  هک  وا 
. دناوخ زامن  هلآوهیلعهللایّلص  ربمایپ  اب  نارگید  زا  شیب  لاس  تفه  یّتح  دشن و  ادج  وا  شور  نید و  ربمایپ و  زا  هاگچیه  و 

23 ص : یگدنب ، راهب 

[4 «] دنسرپیم ناناوج  »

نآرق

نآرق زاجعا 
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؟ تسا هزجعم  نآرق  مییوگیم  ارچ  س .
نج سنا و  مامت  رگا  هک  تسا  ياهبترم  هب  تایـصوصخ  رئاس  تغالب و  تحاصف و  يوتحم و  ولع  دننام  هدیدع  تاهج  زا  دـیجم  نآرق  ج .

. دنروایب نآ  دننام  هیآ  کی  ای  هروس  کی  دنناوتیمن  دنوش  عمج 
ِِهْلثِِمب َنُوتْأَی  َال  ِنآْرُْقلا  اَذَه  ِْلثِِمب  ْاُوتْاَی  نَأ  یَلَع  ُّنِْجلاَو  ُسنِإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنئَّل  ُلق   » تسا هدومن  يّدـحت  رما  نیا  رد  ار  سنا  نج و  میرک  نآرق 
يدایز دارفا  هکنآ  اب  هدرواین  ار  نآ  دننام  یسک  تسا  هتـشذگ  دیجم  نآرق  لوزن  زا  هک  اهنرق  زا  دعب  و  [ 5 «] ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناَک  َْولَو 

. دناهدوب نآرق  اب  هزرابم  ماقم  رد 

نآرق فیرحت 

فورعم ياملع  یخرب  هدـیقع  هب  نآرق  فیرحت  هلمج  زا  تسا  هدـیدرگ  داجیا  ام  يارب  یتاهبـش  تنـس  لها  بتک  زا  یخرب  هعلاطم  اـب  س .
. دییامرف يرای  تاهبش  نیا  عفر  رد  ار  ام  تسا ، دوجوم  بتک  رگید  قوف و  بتک  رد  هک  يدراوم  ریاس  هعیش و 

مانب  ياهلاسر  هطبار  نیا  رد  هدشن و  عقاو  یفیرحت  هنوگچیه  میرک  نآرق  رد  ج .
ۀنایص  » ناونع اب  بیطخلا » عم   » باتک رد  یثحب  و  فیرحتلا » نم  نوصم  نآرقلا  »

24 ص : یگدنب ، راهب 
. دیئامن هعجارم  مراد ، فیرحتلا » نم  باتکلا 

المالا مسر  ای  طخلا  مسر 

« فحصملا مسر   » یشراگن هویش  ود  زا  هدمع  تروصب  دریگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  مالـسا  ناهج  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  ییاهنآرق  س .
« فحـصملا مسر  شراگن  شور  . » دننکیم تیعبت  یناریا ) ياهنآرق  هدمع  دننام  « ) ءالمإلا مسر   » و هط ) نامثع  طخ  هب  ياه  نآرق  دـننام  )
( يرجه مراهچ  نرق  دودح   ) خسن طخ  عارتخا  ودب  زا  هک  دش  ءایحا  رـصم  روشک  رد  یلاح  رد  شیپ  لاس  دصکی  دودح  زا  میرک  نآرق  رد 

ییاهنآرق هنومن  بلاغ  یتح  هدش و  تباتک  ءالمإلا » مسر  هویش   » اب زین  یبرع  ياهروشک  رد  هدافتـسا  دروم  ياهنآرق  بلاغ  خیرات ، نآ  ات 
رد هک  ییاهتوافت  هب  هجوتاب  تسا . ءالمإلا » مسر  هویش   » هب هدش  هتشاذگ  شیامن  هب  ناتسبرع » دهف  کلم  نآرق  عبط  زکرم   » تیاس رد  هک 

یفرعم و رب  يدوعـس  ناتـسبرع  هژیوب  یمالـسا  ياهروشک  زا  یخرب  رارـصا  هب  تیانع  اب  دراد و  دوجو  هویـش  ود  نیا  رد  تاـملک  شراـگن 
تسا و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  صخـش  دییأت  دروم  هک  یفیقوت  رما  روثأم و  ثاریم  ناونع  هب  فحـصملا » مسر  هویـش   » جیورت

رظن تسا  یعدتـسم  نآ ، تئارق  تلوهـس  نیملـسم و  ریگارف  هدافتـسا  هلاس ، رازه  تمدـق  دوجو  اب  ءالمإلا » مسر   » هویـش ندـنار  هیـشاح  هب 
: دییامرف نایب  لیذ  روما  هرابرد  ار  ناتکرابم 

مسر هویـش  زا  هدافتـسا  ایآ  . 3 تسا ؟ زیاـج  ءـالمإلا  مسر  هویـش  هب  نآرق  تباـتک  اـیآ  . 2 تسا ؟ یفیقوـت  يرما  نآرق  طـخلا  مـسر  اـیآ  . 1
؟ دراد ءالمإلا  مسر  رب  یعرش  ناحجر  تایآ  شراگن  رد  فحصملا 

مدقم ءالمالا  مسر  و  دسرب . ناگدنیآ  هب  دـنامب و  یقاب  هک  تسا  نآرق  تاملک  ظفح  يارب  طخلا  مسر  هکلب  تسین  یفیقوت  طخلا  مسر  ج .
ندناوخ طلغ  هابتشا و  ببس  دنناوخیم  نآرق  هک  یناسک  زا  يرایسب  دراوم و  زا  يرایسب  رد  فحصملا  مسر  اریز  تسا  فحصملا  مسر  رب 

هروس هفیرـش 35  هیآ  رد  فحـصملا  مسر  قبط  رب  اًلثم  دوشیم  هدـناوخ  حیحـص  تلوهـس و  هب  ءالمالا  مسر  قبط  رب  هک  یلاح  رد  دوشیم 
رد ای  مدآ ) ای   ) ءالمالا مسر  هویش  رب  و  هدش »«  هتشون  نینچ  هرقب  هکرابم 

25 ص : یگدنب ، راهب 
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. دوشیم هابتشا  ببس  نآ  تئارق  هک  هدش  هتشون  يروط  هملک  رگید  تایآ 

نآ همجرت  ای  نآرق 

؟ میرکنآرق تئارق  ای  تسا  رتمهم  میرکنآرق  همجرت  س .
انـشآ و دیجم  نآرق  اب  ار  صخـش  يدودـح  ات  دراد و  باوث  تلیـضف و  تسا و  بوخ  رایـسب  زین  میرک  نآرق  حیحـص  همجرت  ندـناوخ  ج .
. دراد صاصتخا  یبرع  ظافلا  نامه  هب  نآرق  دوخ  ندـناوخ  هب  تسا  نآرق  تئارق  يارب  هک  یّمهم  صاـخ و  ياـهباوث  اـما  دزاـسیم  طوبرم 

لثم ناوتیمن  ار  نآرق  همجرت  زگره  قلاخ و  ادخ و  مالک  نآرق  تسا و  قولخم  هدنب و  مالک  هرخألاب  دـشاب  اسر  قیقد و  مه  هچره  همجرت 
یهاـنتم ریغ  قئاـقح  یهلا و  فراـعم  هب  دوعـص  لوا  هلپ  ار  نآرق  همجرت  دـیاب  تسناد . مه  دـننام  مه و  راـنک  رد  رگید  ياـهباتک  همجرت 

تسا و رادروخرب  يرتشیب  ياـنغ  رت و  قیمع  حطـس  زا  ریـسفت  هک  تسا  یهیدـب  داد و  همادا  تسا  نکمم  اـجک  ره  اـت  ار  دوعـص  تسناد و 
. دشاب زین  ینآرق  تایآ  هرابرد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  هدراو  تایاور  هب  هاگآ  برع ، تغل  هب  طلست  رب  هوالع  دیاب  رسفم 

نآرق رد  ریغلا  عم  ملکتم  ریمض 

؟ دنتسه یناسک  هچ  هدش ، هراشا  تایآ  زا  یضعب  رد  هک  ام »  » هملک ندروآ  زا  دنوادخ  روظنم  س .
هب مّلکت  تغالب و  اب  بسانم  عمج  ریمـض  هب  هک  تسا  بلاطم  یـضعب  نایب  ماقم  رد  مّلکتم  تمظع  هب  هراشا  ياـضتقا  هب  نآ  هتکن  کـی  ج .

ّتیمها دیامن و  تفایرد  يّدـج - روط  هب  دـیاش و  دـیاب و  هکنانچ  ار - بلطم  مّلکتم ، تمظع  هب  هّجوت  اب  بطاخم ، ات  تسا ، لاح  ياضتقم 
ظوفحم عمج ، ریمض  جنپ  نّمـضتم  زاجعا و  زا  نوحـشم  ریبعت  نیا  هب  هک  َنوُِظفاََحل ،» َُهل  اَّنِإَو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ  : » لثم دنک ؛ كرد  ار  نآ 

نایب  غیلب  دیکا و  رایسب  روط  هب  یهلا ، ظفح  هب  ار  دیجم  نآرق  نورد  ندوب 
26 ص : یگدنب ، راهب 

. دوشیمن نایب  ظفاحل » هل  ینا  رکذلا و  تلزن  ینا  : » لثم يریبعت  اب  هک  تسا ؛ هدومرف 
امو : » دـناد یمن  یـسک  وا  زا  ریغ  مه  ار  اهنآ  ددـع  دونج و  هک  هکئالم - هطـساو  هب  یهلا  ياهراک  یـضعب  یهاگ  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن 

لمع هطـساو  ناونع  هب  دـنراد ، ییاهّتیرومأم  هک  نارگید  تامّـسقم و  ای  تاّربدـم  هکئالم  دریگیم و  ماـجنا  وهاـّلإ -» کـّبر  دونج  ملعی 
هکنیا لثم  دوشیم ؛ نایب  ریغلا  عم  مّلکتم  عمج  ظفل  هب  هدشن ، ماجنا  هطـساو  نودب  لمع  نیا  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  هک  نیا  يارب  دـننکیم .

ار راک  نیا  دیوگیم : تسوا - راک  هطساویب ، ای  هطساو  هب  هناخراک  نآ  نایرج  روما و  همه  هک  هسّـسؤم - هناخراک و  کی  ریدم  هیبشت  الب 
ریغ هلخادم  لامتحا  دوش و  مولعم  يزیچ  هطساوالب  قلخ  هب  يزیچ و  هب  صاخ  تیانع  هک  دوشیم  نایب  هدحو  مّلکتم  ریمض  هاگ  و  میدرک ،

. تسا دوصقم  اب  یفانم  ریغلا  عم  مّلکتم  ریمض  لامعتسا  دروم ، نیا  لثم  رد  هک  هللا » انا  یننا  یسوم  ای  : » لثم دوش ؛ عفد  طیاسو  و 

مالسلاهیلع نینمؤملاریما 

دوخ تداهش  هب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ملع 

ۀنعّللاهیلع مجلمنبا  هلیـسو  هب  ناـضمر  مکی  تسیب و  زور  رد  دوـخ  تداهـش  زا  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  هـک  ماهدینـش  یبـیطخ  زا  س .
؟» ۀکلهتلا یلإ  مکیدیأب  اوقلتال  : » هدومرف نآرق  هکنآ  دوجو  اب  دندرکن  عوقو  زا  لبق  هعقاو  جالع  ارچ  تسا . هتشاد  یهاگآ 

یـضعب ای  دـندرب ؛ فیرـشت  دجـسم  هب  رایتخا  هدارا و  اب  هدومرف و  دوخ  تکاله  هب  مادـقا  نینمؤملاریما  هنوگچ  ملع  نیا  اب  هک  داریا  نیا  ج .
رد نآ  ریظن  تسین و  يراج  دروم  نیا  رد  طقف  دندومرف ، لیم  ار  رهز  ّمس و  لوانت ، هب  رابجا  مدـع  اب  هتـسناد و  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  رگید 
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هک  تسا  نیا  باوج  تسا . حرط  لباق  زین  رگید  دراوم 
رد زج  يّدام ، روما  ثداوح و  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  نآ  ماظن  ملاع و  نیا  ًالّوا ،

27 ص : یگدنب ، راهب 
ياهوراد شـشوک ، تمحز و  اب  اًلثم  دباییم . نایرج  رـشب  عون  يّدام  يّداع و  مولع  يارجم  رب  دنک ، اضتقا  یحلاصم  زاجعا و  هک  يدراوم 

، دنیامنیم داهج  تعاجش  تماقتسا و  هحلسا و  یندب و  يورین  تردق و  اب  ای  دنوشیم ، ّطلسم  یعیبط  ياوق  رب  فشک و  ار  اهيرامیب  عاونا 
باحصا اب  تسلاجم  تالماعم و  تارشاعم و  كولس ، یگدنز و  شور  رد  مالّـسلامهیلع  همئا  ایبنا و  ًایناث ، دنزاسیم . بولغم  ار  نمـشد  و 

دراوم رد  زج  هدـش ، اطعا  اهنآ  هب  هک  یتردـق  ملع و  هب  و  دـندومرفیم ، راتفر  فراعتم  يّداع و  روط  هب  راّجف ، رایخا و  راـیغا و  نینمؤم و  و 
، شور نیا  ریغ  نوچ  دـندومرف ؛ یمن  ار  تائالتبا  ضارما و  رقف و  رطخ و  عفد  دوخ  زا  تماـما  ملع  هار  زا  و  دـندرک ؛ یمن  لـمع  ییانثتـسا ،

لثم مه  ناراوـگرزب  نآ  فیلاـکت  ًاـثلاث ، تسا . مالّـسلامهیلع  يدـه  همئا  بصن  اـیبنا و  تثعب  فدـه  تـمکح و  اـب  یفاـنم  ضرغ و  ضقن 
و  » یهن لثم  رد  دنا . هدوبن  دنراد ، هک  یّـصاخ  مولع  هب  رثا  بیترت  هب  رومأم  و  تسا ، هدوب  فراعتم  يّداع و  مولع  دودـح  رد  بلغا  نارگید 

ياهکلهت نامه  هیآ ، رد  هنع  یهنم  هکلهت  دـنیامن . راتفر  يّداع  ملع  هب  هک  دـنا  هدوب  رومأـم  نارگید  لـثم  ۀـکلهتلا ،» یلإ  مکیدـیأب  اوقلتـال 
هظحالم ار  هّماع  طیارـش  فیلاکت ، ماجنا  رد  ناـنآ  ددرگیم . مولعم  دوشیم ، لـصاح  ماـما  ریغ  يارب  هک  یملع  يّداـع و  ملع  هب  هک  تسا 

ریبدـت تموکح و  اضق و  رد  هک  نانچ  هدوب ؛ مّمیت  نارگید  لثم  ناشفیلکت  دنتـشاد ، يّداعریغ  وحن  هب  بآ  زا  عالّطا  رگا  اًلثم  دـندومرفیم ،
هب بّرقت  يراگتـسر و  زوف و  لیاسو  نیرتهب  زا  تداهـش  ًاعبار ، دـندادیم . مکح  نیمی  هنیب و  هب  دـندرکیم و  لـمع  وحن  نیمه  هب  زین  روما 

ناگدنب زا  ادخ  هک  یتاناحتما  ماجنا  تّجح و  مامتا  ًاسماخ ، تسا . هدیدنسپ  حودمم و  نتفر  نآ  لابقتسا  هب  ملع ، اب  تسا و  لاعتم  دنوادخ 
. تسین ریذپ  ناکما  دننک ، لمع  رهاوظ  هب  ناراوگرزب  نآ  هک  وحن  نیا  ریغ  هب  دیامنیم ، دوخ 

28 ص : یگدنب ، راهب 

نآرق رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مانب  حیرصت  مدع 

؟ تسا هدماین  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  مان  ارچ  س .
ددعتم تایآ  دیجم  نآرق  رد  تسا . حیرـصت  زا  رتاسر  ندرک  نایب  ار  دوصقم  هیانک  هب  یهاگ  حیرـصتلا » نم  غلبا  ۀیانکلا   » تسا لثم  رد  ج .

اب دشابیم  نآ  لولدم  ًارصحنم  ترضح  نآ  طقف  هک  تهج  نیا  زا  ای  دراد  تلالد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  صخـش  هب  هیانک  هب  هک  تسا 
رداـبتم مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  بطاـخم  انـشآ و  صاخـشا  يارب  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  نآ  لـمکا  رهظا و  قادـصم  هکنیا 

ِیلََعل اَْنیَدـَل  ِباَتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإَو   » هیآ ود  نیا  مه  کـلذ  عم  تسین  ریـسفت  لـباق  نیا  ریغ  هب  تاـیآ  نیا  هک  تسا  یمهم  هتکن  نیا  دوشیم و 
. تسا ترضح  نآ  رب  قابطنالا  لمتحم  ( 50 میرم / « ) اِیلَع ٍقْدِص  َناَِسل  ْمَُهل  اَْنلَعَجَو  و ...«  ( 4 فرخزلا / « ) ٌمیِکَح

تاجانم اعد و 

هیعدا نابز  ندوب  یبرع 

لیمک ياعد  دننام  تسا  دنوادخ  اب  یـصخش  ياهتبحـص  هک  يرارکت  ياهاعد  یبرع و  نابز  هب  ار  دوخ  ياهزاین  زار و  دـیاب  ام  ارچ  س .
تسا هدننک  هتسخ  اهیلیخ  يارب  یتح  تسین  هک  ابیز  قیرط ، نیا  هب  ندرک  زاین  زار و  میهد ؟ ماجنا  تسا  دنوادخ  اب  یلع  ماما  تبحـص  هک 

هیبش ینیشام  ای  رتویپماک  دننام  دنوادخ  اهناسنا و  ام  هکنیا  ای  تسا  نابز  برع  دنوادخ  رگم  دهدیمن  تسد  ناسنا  هب  یبوخ  لاح  اًلصا  و 
؟ مینک رارکت  ناملیم  مغریلع  هنازور  ار  اهراک  يرسکی  هک  مینامیم 
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نیا هکنیا  رب  هوالع  دنناوتیمن  همه  دوش  ادا  مه  رگا  دوشیمن  ادا  یـسراف  هب  هک  دراد  دوجو  ینومـضم  یبدا و  تاکن  یبرع  ظافلا  رد  ج .
دناوتیمن رـشب  هک  تسا  یلامک  دـح  نانچ  رد  تسا  روظنم  نآ  رد  هک  یتاـهج  تاـکن و  تسا و  یهلا  یحو  تسا  نآرق  هک  هچنآ  ظاـفلا 

تغل  هب  هکلبو  رگید  تغل  هب  ار  نآ  هقح  وه  امک 
29 ص : یگدنب ، راهب 

صوصخ رب  دـهعت  هک  نیا  رب  ًافاضم  تسا . هدیـسر  مالـسلا  مهیلع  یحو  تیب  لها  زا  روثأم و  همه  مه  راکذا  دـنک . ادا  رگید  ظفل  یبرع و 
شدوخ سک  ره  هک  صوصخ  نامز  رورم  هب  فلتخم  ياهنابز  هب  نآ  همجرت  دوشیم و  ساسا  ظفح  لکـش و  داـحتا  بجوم  ظاـفلا  نیا 

دیاب بیاعم  نیا  عفر  تهج و  نیا  ظفح  يارب  هصالخ  دراد و  دایز  بیاعم  دوشیم و  نومـضم  لصا  رد  فالتخا  بجوم  دیوگب  ار  همجرت 
سوفن رب  هک  ياهطاحا  زین  ناراوگرزب و  نآ  لامک  تفرعم و  هب  هّجوت  اب  اهاعد  هنوگ  نیا  رد  ًارهاظو  دشاب  یبرع  هب  بجاو  راکذا  تئارق و 

اهنآ ناسل  زا  دننادیم  مه  ار  روما  تبقاع  دنراد و  اهنآ  ياهتلفغ  اهيربخیب و  اهتلالـض و  اهتلاهج و  اهاوه و  تالیامت و  اهناسنا و 
ياهتفرگ و رارق  یعـضو  نینچ  رد  وت  ناسنا  يا  دنیامرفیم : لاح  نابز  هب  ایوگ  دنیوگیم و  نخـس  دوخ  ّتیعقوم  هب  ناشهّجوت  تروص  رد 

لمع توافت  یب  تسا  لفاغ  ربخ و  یب  نوچ  هتفرگ و  رارق  یمیظع  رطخ  رد  یـسک  یهاـگ  مینکیم  هدـهاشم  دـشاب و  نینچ  تتلاـح  دـیاب 
نیا رب  یتادّیؤم  مه  تایاور  رد  دنکیم و  هیرگ  وا  لاح  هب  دنکیم  ساسحا  ار  رطخ  هک  يزوسلد  لقاع و  صخـش  لاح  نیا  رد  دنکیم و 

. دراد باوث  تسا و  بولطم  دشاب  هک  ینابز  ره  هب  اعد  تروص  ره  رد  تسین . شرکذ  لاجم  هک  دراد  دوجو  رما 

غولب نس 

نارتخد فیلکت  نس 

؟ دینادیم لاس  ار 9  نارتخد  فیلکت  ّنس  یهلدا  هچ  یهقف و  عبنم  مادک  هب  هدافتسا  اب  س .
مرکا ربمغیپ  سپس  هتشاذگ  توافت  دنادیم  ار  اهنآ  يدوجو  رارسا  یگدامآ و  تردق و  تسا و  رتخد  رـسپ و  قلاخ  هک  لاعتم  دنوادخ  ج .

چیه تسا و  نشور  ام  يارب  هچنآ  دننادیم و  ناشدوخ  ار  نآ  تهج  دـنهداد و  ربخ  ام  هب  ار  نآ  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  يدـه  همئا  و 
هزادنا  نیمه  تسا و  مکح  لصا  میرادن  نآ  رد  يدیدرت 

30 ص : یگدنب ، راهب 
. تسا هدمآ  تسدب  تایاور  دننام  یهقف  عبانم  زا  مکح  لصا  تسا و  یفاک  تفلاخم  رد  ندوبن  روذعم  تعاطا و  بوجو  يارب 

هزور

هزور بوجو 

؟ تسا بجاو  هزور  ارچ  س .
یّتح ینامرد و  یتشادهب ، يداصتقا ، یعامتجا ، یمـسج ، یقالخا ، یناور و  حلاصم  اهتمکح ، دیاوف ، ياراد  هزور  مینادیم  هچ  نانچ  ج .

: زا دنترابع  هزور  یعامتجا  ياهتمکح  زا  یخرب  تسا . یسایس 
مکاح و تاوهش ، لایما و  اهاوه و  رب  دنلب و  ار  هعماج  تّمه  يوق و  ار  عامتجا  هدارا  هزور ، هک  تسا  نیا  هزور  یعامتجا  دیاوف  زا  یکی  . 1

یگنشت جنر  تمحز و  كرت و  ار  اذغ  ماعط و  امرگ ، تّدش  رد  رتشیب  ای  رتمک  تعاس  هدراهچ  تّدم  تسناوت  هک  یـسک  دزاسیم . ّطلـسم 
دوخ و يوربآ  فرـش و  ظفح  يارب  یعامتجا و  گرزب  حلاصم  رطاخ  يارب  دناوتیم  دیامن ، يراددوخ  یـسنج  ذیاذل  زا  و  دنک ، لّمحت  ار 

. ددرگ لّمحتم  یعامتجا  یلاع  دصاقم  هب  لین  يارب  ار  اهیتحاران  اهيراوشد و  تامحز و  و  دزرو ، ییابیکش  زین  هعماج 
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رباص و نایاونیب  عبط  ّولع  سفن و  تفارش  هب  هّجوت  مورحم و  هقبط  ارقف و  لاح  ندرک  دای  رّکذت و  هزور ، یعامتجا  دیاوف  زا  رگید  یکی  . 2
لامعا ذـیذل و  ياهاذـغ  ندروخ  زا  دزادرپیم و  ییابیکـش  ربص و  هب  ناـضمر  هاـم  رد  طـقف  رگناوت  نّکمتم و  رادهزور  رگا  تسا . اـبیکش 

ییاهّتیمورحم رب  لاس ، هرود  رد  ناضمر  هام  همانرب  يارجا  رب  هوالع  نامیا ، اب  رباـص و  مورحم  ریقف و  دـنکیم ، يراددوخ  یـسنج  هزیرغ 
هب هتخودن و  عمط  مشچ  یسک  لام  هب  دیاشگیمن و  ادخ  زا  تیاکـش  هب  نابز  دیامنیمن و  زواجت  عرـش  دودح  زا  دنکیم و  ربص  دراد  هک 

. دزرویمن دسح  نادنمتورث  اینغا و 
31 ص : یگدنب ، راهب 

تاداع و تاوهـش ، تداـبع ، زا  ار  وا  هزور  دـنکیم و  كرد  ار  تیّرح  يدازآ و  تقیقح  رادهزور ، هک  تسا  نآ  هزور  دـیاوف  رگید  زا  . 3
همه دمدیم و  يدازآ  حور  عامتجا ، رکیپ  رد  دیامنیم و  نشور  ار  شرکف  هداد و  اقترا  ار  وا  حور  دزاسیم و  دازآ  سفن  ياوه  شتـسرپ 

- تسین نوریب  وا  ّتیدوبع  ّتیقر و  دـیق  زا  یقولخم  ره  هدوبن و  شتـسرپ  راوازـس  یـسک  وا  زج  هک  راگدـیرفآ - هاگـشیپ  رد  عوـضخ  هب  ار 
. درادیم زاب  نارگمتس  يّدام و  ياهتردق  نابحاص  ربارب  رد  میظعت  شنرک و  یتسرپرشب و  زا  دیامنیم و  يربهر 

روما رد  تافآ  بویع و  نیا  تسا . قلخ  يانث  حدـم و  یبلطترهـش و  زا  بانتجا  و  ایر ، زا  هّزنت  ّتین و  یکاـپ  صـالخا و  نیرمت  هزور ، . 4
تـسا نکمم  اریز  تسین ؛ تارطفم  زا  كاسما  هزور و  میژر  ظفح  هب  راچان  يراکایر  يارب  رادهزور  یلو  دوشیم ؛ دراو  رتشیب  رگید  کین 

. دنک یفّرعم  رادهزور  ار  دوخ  دیامنن و  كاسما  تارطفم  زا  تولخ  رد 
صالخا لطاب و  قدص  ّتین و  یکاپ  تمالع  دوب ، رادهزور  راکشآ  ناهنپ و  تولج ، تولخ و  رد  زور و  تّدم  مامت  رد  یصخش  رگا  سپ 

بسک هاج و  ّبح  یبیرف و  ماوع  ترهـش و  ّبح  زا  زیهرپ  دصقم و  تراهط  ّتین و  صولخ  رب  سفن  تیبرت  نیرمت و  نآ ، هدیاف  تسا و  وا 
. تسا مدرم  نیب  رد  رابتعا 

، ینابزدـب ییوخدــنت ، يزوـتهنیک ، زا  يرود  تشذــگ و  وـفع و  قـلخ و  نـسح  هـکلم  لوـصح  هزور  یعاـمتجا  دــیاوف  زا  رگید  یکی  . 5
نابز و مشچ و  بظاوم  هک  تسا  نیا  هدـش ، هداد  رادهزور  هب  دّـکؤم  روط  هب  هک  یمیلاعت  هلمج  زا  اریز  إتـسا  مانـشد  تبیغ و  ییوجهزیتس ،

. دهدن خساپ  وا  هب  دینش  یتشز  نخس  مانشد و  ای  دید  یبدایب  ینادان و  یسک  زا  رگا  دشاب و  شیوخ  شوگ 
میلعت یلمع و  یعاـمتجا و  یتـیبرت ، سـالک  کـی  هزور  هک  دـهدیم  ناـشن  هک  دوـب  هزور  یعاـمتجا  ياـهتمکح  دـیاوف و  زا  یخرب  نیا 

. تسا رتیناسنا  رتهّزنم و  رتهب و  هچ  ره  ترشاعم  كولس و 
33 ص : یگدنب ، راهب 

« یعرش ماکحا  هسلج   30 زور ،  30»

هزور هسلج 1 :

نم هفیظو  مهد ، ماـجنا  ار  ندـناوخ  سرد  لـثم  ییاـهراک  مناوـتیمن  دوـشیم و  تسـس  تدـش  هب  مندـب  مریگیم ، هزور  هک  یماـگنه  . 1
؟ تسیچ

. دروـخ ار  هزور  نآ ، رطاـخ  هب  ناوـتیمنو  دـیآیم  شیپ  دارفا  عوـن  يارب  تـسا و  هزور  همزـال  ًاـبیرقت  اهیتسـس  فعـض و  هنوـگ  نـیا  ج .
. دیوشن لکشم  راچد  زور  رد  ات  دییامن  رتشیب  یمک  ار  بش  باوخ  تاعاس  دینک و  هدافتسا  يوقم  ياذغ  زا  رحس  دیناوتیم 

؟ دنراد ياهفیظو  هچ  دنرادن ، ار  اههزور  همه  نتفرگ  تردق  و  دنسریم ، غولب  نس  هب  هزات  هک  ینارتخد  . 2
رگا و  دـنروآ . اـجب  جـیردت  هب  لاـس  لوـط  رد  ار  نآ  هیقب  ياـضق  دـنریگب و  ناـضمر  هاـم  رد  دـنناوتیم ، هک  ار  اـههزور  زا  رادـقم  ره  ج .
دعب ياـهلاس  رد  تـسا و  یفاـک  زور ) ره  يارب  ماـعط  مرگ  ًابیرقت 750  ماعط  ّدـُم  کی   ) هرافک تخادرپ  ـالعف  دـنریگب ، هزور  دـنناوتیمن 
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. دنریگب مه  ار  نآ  ياضق 
؟ تسا ردقچ  نآ  هرافک  ماهتخادنا ، ریخأت  هب  لاسما  ناضمر  ات  ار  هتشذگ  لاس  ناضمر  ياههزور  ياضق  . 3

. دیروآ اجب  ًادعب  مه  ار  نآ  ياضقو  دیزادرپب  دّیس  ریغ  ریقف  هب  وج و ....  درآ ، مدنگ ، مرگ  ًابیرقت 750  ماعط . دُم  کی  زور ، ره  يارب  ج .
34 ص : یگدنب ، راهب 

؟ روطچ دشاب  یتیوقت  رگا  درک ؟ قیرزت  لوپمآ ، ای  مرس  دوشیم  ناضمر ، كرابم  هام  رد  ایآ  . 4
دـش و مزـال  رگا  تسین و  اـهلوپمآ  نیب  یقرف  دـنک و  يراددوخ  مرـس  لوپمآ و  لامعتـسا  زا  رادهزور  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  ج .

. دوشیمن لطاب  وا  هزور  درک  قیرزت 
نآ دنـس  هک  دـننادیمن  یلو  دـننک  لـقن  مالـسلامهیلع  همئا  زا  یکی  اـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یتیاور  دـنهاوخیم  هک  یناـسک  . 5

؟ دنراد ياهفیظو  هچ  هن ، ای  تسا  تسرد 
زا ای  هتفگ ، ار  ربخ  نآ  هک  یـسک  زا  دـیاب  بجاو  طایتحاربانب  دـننک  لقن  غورد  اـی  تسا  تسار  دـننادیمن  هک  ار  يربخ  دـنهاوخب  رگا  ج .

. دنیامن لقن  هدش  هتشون  نآ  رد  ربخ  نآ  هک  یباتک 
؟ دوشیم لطاب  شاهزور  ایآ  دوشن ، جراخ  ینم  یلو  دنک  ءانمتسا  ینم  ندمآ  نوریب  دصق  هب  صخش  رگا  . 6

. درادن هرافک  یلو  دریگب  مه  ءاضق  دنک و  كاسما  ار  زور  نآ  دیاب  روکذم  صخش  ج .
زور نآ  يادرف  تفگ  دوشیم  ایآ  تسا ، هدش  هدید  هام  هک  مینک  ادـیپ  نانیمطا  ملع  نیمجنم  نیـصصختم و  زا  ياهدـع  لوق  زا  هچنانچ  . 7

؟ دنک مالعا  نامدوخ  دیلقت  عجرم  ًامتح  دیاب  ای  تسا  رطف  دیع  لاوش و  هام  لوا 
. دوشیم تباث  هام  لوا  میاهدید  ار  هام  دنیوگب  دوشیم ، ادیپ  نانیمطا  ای  نیقی  نانآ  هت  ف - زا گ - ه  ياهد ك - رگا ع - ج .

؟ هن ای  دنک  لسغ  ًاروف  دیاب  ایآ  دوش ، ملتحم  باوخ  رد  دباوخب و  ناضمر  هام  رهظ  رد  رادهزور  صخش  هچنانچ  . 8
. دنک لسغ  ًاروف  تسین  بجاو  دوش ، ملتحم  زور  رد  رادهزور  رگا  ج .

35 ص : یگدنب ، راهب 
مه لاسما  دراد و  همادا  لاسما  اـت  وا  يراـمیب  دریگب . ار  شیاـههزور  تسناوتن  دـش و  راـچد  یتخـس  يراـمیب  هب  شیپ  لاـس  هدـنب  رداـم  . 9

؟ مینادب ار  دوخ  یعرش  هفیظو  ات  دییامرفب  نشور  ار  باوج  ًافطل  تسیچ ؟ وا  ياه  هزور  مکح  دریگب . هزور  دناوتیمن 
هک ار  ییاههزور  ياض  ق - دـشکب ، لوط  دـعب  لاس  ناضمر  ات  شايراـمیب  هتفرگن و  ار  دوخ  هزور  يراـمیب  هطـساو  هب  امـش  رداـم  رگا  ج .
هب اهنیا - دـننام  وج و  ای  مدـنگ  ین : ع - ما ي - ع - تسا ط - ریـس  هد  ًابیرقت  هک  دـم  کی  زور  ره  يارب  دـیاب  تسین و  بجاو  وا  رب  هتفرگن 

. دهدب ریقف 
؟ ریخ ای  تسا  بجاو  راوخریش  كدوک  يارب  هرطف  تاکز  . 10

. دریگیم ّقلعت  هرطف  تاکز  زین  راوخریش  لفط  هب  یلب ، ج .
ناشردپ هدهع  رب  دننکیم ، یگدـنز  ردـپ  لوپ  اب  یلو  دـنناوخیم  سرد  دنتـسه و  دوخ  زا  رود  يرهـش  رد  هک  يرتخد  ای  رـسپ  هیرطف  . 11

؟ ناشدوخ ای  تسا 
. تسا ردپ  هدهع  رب  اهنآ  ةرطف  لاؤس  ضرف  رد  ج .

؟ دراد یتروص  هچ  هیریخ  تاسسؤم  ضعب  یتسیزهب و  نامزاس  دادما ، هتیمک  هب  هرطف  تاکز  تخادرپ  . 12
هرطف تاکز  ناونع  تحت  ار  هچنآ  دیاب  فّلکم  دسرب و  يرشع  ینثا  هعیش  يارقف  هب  دیاب  بجاو  طایتحاربانب  هرطف  تاکز  بناجنیا  رظنب  ج .

الا هدش و  فرص  يرـشع ) ینثا  هعیـش  ریقف  ، ) فرـصم دروم  رد  دایز  مک و  نودب  هک  دنک  نیقی  دهدیم  تاسـسؤم  اهنامزاس و  هنوگنیا  هب 
دیاب تسین  دّیـس  دـهدیم و  هرطف  تاکز  هک  یـسک  اًلثم  درادـن  لاکـشا  دوش ، لصاح  نیقی  نیا  سک  ره  يارب  سپ  دوشیمن  ئرب  شاهّمذ 
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. دناهدادن هینیسح  دجسم و  هسردم و  هب  دیس و  هب  تسا و  هدیسر  دّیس  ریغ  ریقف  فرصم  هب  هک  دنک  نیقی 
36 ص : یگدنب ، راهب 

دیلقت هسلج 2 :

دنهدب صیخشت  دنناوتیم  زین  مدرم  مومع  هکنیا  ای  تسا  یـصاخ  ملع  هب  جایتحا  ایآ  دوشیم ؟ تباث  یهار  هچ  زا  عجرم  کی  تیملعا  . 13
؟ دنتسه ملعا  کی  مادک  تایح  دیق  رد  ماظع  عجارم  نیب  رد  و 

ار ملعا  دنناوتیم  هک  لداع  ملاع  رفن  ود  هک  تسا  نآ  اههار  زا  یکی  تخانش ؛ ناوتیم  هدمآ  هلاسر  رد  هک  هار  هس  زا  ار  ملعا  دهتجم و  ج .
قیقحت زا  دعب  امش  يارب  رگا  دنشابن و  ناشرظن  فلاخم  اهنآ  دننام  رگید  رفن  ود  هکنآ  طرشب  دنیوگب  ار  یسک  ندوب  ملعا  دنهدب  صیخشت 

. دییامن دیلقت  نیدهتجم  زا  کی  ره  زا  دیریخم  دندرکن  نییعت  ار  هیملعالا  لمتحم  ای  ملعا  هربخ  لها  زا 
؟ تسیچ هدرک ، دیلقت  هداوناخ  ردام  ای  ردپ  دیلقت  عجرم  زا  قیقحت ، نودب  هک  یسک  مکح  . 14

زا سپ  تسا  مزال  تروص ، نیا  ریغ  رد  درادـن ؛ یعنام  تسا ، هداد  صیخـشت  ملعا  ار  یعجرم  اهنآ ، قیقحت  تحـص  هب  ناـنیمطا  اـب  رگا  ج .
. دنک عوجر  ملعا  عجرم  هب  قیقحت ،

؟ تسا زیاج  رگید  دیلقت  عجرم  هب  هدنز  دیلقت  عجرم  زا  لودع  ایآ  . 15
. دشاب ملعا  لوا  عجرم  زا  مود  عجرم  هک  نآ  رگم  تسین ؛ زیاج  بجاو ، طایتحا  ربانب  رگید ، دهتجم  هب  هدنز  دیلقت  عجرم  زا  لودع  ج .

زا مهدیم  حیجرت  تسا و  تخس  میارب  ماکحا  زا  یضعب  يارجا  هک  تسا  نیا  رییغت  لیلد  داد ؟ رییغت  ار  دوخ  دیلقت  عجرم  ناوتیم  ایآ  . 16
. منک دیلقت  يرگید  عجرم  روتسد 

طیارـش لوا  عجرم  هک  درک  لودـع  رگید  یعجرم  هب  ناوتیم  یتروص  رد  اـهنت  تسین . دـیلقت  عجرم  رییغت  زوجم  لاؤس  رد  روکذـم  رما  ج .
. دشاب هدش  زارحا  مود  عجرم  تیملعا  ای  دشاب  هداد  تسد  زا  ار  تیعجرم 

37 ص : یگدنب ، راهب 

تساجن تراهط و  هسلج 3 :

؟ دومن كاپ  لیلق  بآ  اب  ناوتیم  هنوگچ  دوش ، سجن  ندب  زا  ییاج  ای  تسد  رگا  . 17
سجن نآ  دننام  نوخ و  رثا  رب  رگا  و  دیزیرب ، بآ  هبترم  ود  تساجن  نیع  ندش  فرطرب  زا  سپ  دـشاب ، هدـش  سجن  لوب  رثا  رب  هچنانچ  ج .

. تسا یفاک  نتخیر  بآ  هبترم  کی  تساجن  نیع  ندش  فرطرب  زا  سپ  دشاب ، هدش 
؟ دوشیم سجن  ای  تسا  كاپ  نانچمه  ایآ  دنک ، حّشرت  ندب  سابل و  هب  دزیرب و  سجن  نیمز  يور  یشکهلول  بآ  رگا  . 18

، یـشکهلول بآ  رگا  نیا ، ربانب  دنکیم . كاپ  ار  نآ  دسرب  هک  یـسجن  عضوم  ره  هب  تسا ، لصتم  رک  هب  اهرهـش  یـشکهلول  بآ  نوچ  ج .
. دشاب هدش ، حشرت  بآ  رد  نوخ ) دننام  ، ) تساجن نیع  هک  نیا  رگم  تسا ؛ كاپ  دنک  حشرت  ناسنا  هب  تسا  سجن  هک  یلحم  زا  یتح 

، میورب هار  نآ  يور  بوطرم  ياپ  اب  رگا  لاح  هدوب ، نآ  تمسق  مادک  هک  میشاب  هدرک  شومارف  یلو  دشاب ، هدش  سجن  شرف ، هچنانچ  . 19
؟ دوشیم سجن  نامیاپ  ایآ 

. تسا تراهط  هب  موکحم  تسا ، هدرک  دروخرب  شرف  سجن  تمسق  اب  امش  رت  ياپ  هک  دیرادن  نیقی  رگا  ج .
؟ تسا كاپ  هدش ، هدیشخب  زامن  رد  هک  مهرد  زا  رتمک  نوخ  ایآ  . 20

. تسا حیحص  نآ  اب  زامن  دشاب ، رازگزامن  سابل  ندب و  رد  رگا  یلو  تسا ؛ هدننک  سجن  سجن و  مهرد ، زا  رتمک  نوخ  ج .
؟ تسا كاپ  دیفس  لکلا  یتعنص و  لکلا  ایآ  . 21
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. تسا كاپ  دیشاب ، هتشاد  تهج  نیا  رد  کش  ای  و  دشاب ، هدشن  هیهت  هلاصالاب  عیام  رکسُم  زا  رگا  ج .
38 ص : یگدنب ، راهب 

؟ دراد قرف  ناملسم  ریغ  اب  ناملسم  ياهروشک  ياههدروآرف  مکح  ایآ  تسیچ ؟ اهنلکدا  اهرطع و  زا  هدافتسا  مکح  . 22
، نآ تساجن  تراهط و  رد  کـش  تروص  رد  دـنوشیم ، هتخاـس  ناملـسم  ریغ  اـی  ناملـسم  ياـهروشک  رد  هک  ییاـهنلکدا  اـهرطع و  ج .

. دوشیمن سابل  ای  ندب  ندش  سجن  بجوم  اهنآ  زا  هدافتسا  ور  نیا  زا  تسا . تراهط  هب  موکحم 
؟ دنکیم داجیا  لاکشا  لسغ  وضو و  يارب  ایآ  هدنام  یقاب  تسد  يور  هک  يراکدوخ  رهوج  . 23

طقف رگا  یلو  دوش ؛ فرطرب  دیاب  دـشاب ، تسوپ  هب  بآ  ندیـسر  عنام  دـشاب و  هتـشاد  تیمـسج  رگا  رگید  گنر  ره  راکدوخ و  رهوج  ج .
. درادن لاکشا  وضو  لسغ و  يارب  دشاب ، یقاب  نآ  رثا  زاب  نتسش ، زا  دعب  هک  نیا  لثم  درادن ، تیمسج  تسا و  گنر 

؟ دناوخ زامن  وضو  نامه  اب  دعب  تفرگ و  وضو  ناذا  زا  لبق  ناوتیم  ایآ  . 24
لخاد زا  دعب  تفرگ و  وضو  زامن ، تقو  زا  لبق  ناوتیم  دـصق  نیا  اب  نیاربانب ، تسا . بحتـسم  ندوب  تراهط  اب  دـصق  هب  نتفرگ  وضو  ج .

. دناوخ زامن  وضو ، نامه  اب  زامن ، تقو  ندش 
؟ هن ای  دوشیم  بجاو  نم  رب  لسغ  ایآ  دوشیم . جراخ  تسا  جزل  هک  گنریب  بآ  يرادقم  نم  زا  تاقوا  یهاگ  . 25

: دنتسین ءوضو  لسغ و  بجوم  هک  دوشیم  جراخ  لوب  جرخم  زا  بآ  عون  هس  ینم  لوب و  زا  ریغ  ج .
. تسا كاپ  نآ  تسا و  يذم )  ) شمان دوشیم  جراخ  ناسنا  زا  هبعالم  يزاب و  زا  دعب  یهاگ  هک  یبآ  . 1

. تسا كاپ  دشاب  هدش  ریهطت  لحم  رهاظ  رگا  هک  تسا  يذو )  ) شمان دیآیم و  نوریب  ینم  جورخ  زا  دعب  یهاگ  هک  یبآ  . 2
39 ص : یگدنب ، راهب 

. تسا كاپ  دسرن  نآ  هب  لوب  رگا  هک  تسا  يدو )  ) شمان دیآیم و  نوریب  لوب  زا  دعب  یهاگ  هک  یبآ  . 3
. تسین مزال  لسغ  تسا و  تراهط  هب  موکحم  دیراد ، نآ  ندوب  ینم  رد  کش  امش  دشاب و  هتشادن  ار  ینم  مئالع  روکذم  عیام  رگا  لاح 

زامن هسلج 4 :

؟ تسیچ شمکح  دروخب  رهم  هب  راب  کی  زا  شیب  شرس  رگا  دوریم  هدجس  هب  تعرس  اب  هک  یسک  . 26
بوسحم هدجـس  کی  دسریم ، هدجـس  لحم  هب  رایتخا  نودب  هرابود  ددرگیمرب و  هدجـس  لحم  زا  رایتخا  نودـب  رـس  هک  يدراوم  رد  ج .

زا دیاب  دنک ؛ يریگولج  رهُم  هب  نآ  هرابود  دورف  زا  هدجـس  لحم  زا  رـس  نتـشگرب  زا  دعب  دـناوتیم  رگا  اما  تسا ؛ حیحـص  زامن  دوشیم و 
، نتـسشن زا  دعب  و  دـشاب ) هتفگن  ار  هدجـسرکذ  رگا  یّتح   ) دروآ باسح  هب  هدجـس  کیار  نآ  دـنک و  يراددوخ  هدجـس  هب  رـس  نتـشگرب 

. دنک باسحدوخ  مود  هدجس  ار  نآ  دورب و  هدجس  هب  هرابود 
؟ درک دیاب  هچ  درادرب ، ار  رهم  ياهچب  زامن ، ندناوخ  لاح  رد  رگا  . 27

ار زامن  دراد - تعسو  تقو  رگا  هن - رگ  و  دنک ؛ هدجس  نامهرب  دیاب  دشاب ، وا  سرتسد  رد  تسا  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ  رگا  ج .
دوخ سابل  هب  دیاب  دوشیم ، اضق  زامن  تسا و  گنت  تقو  رگا  اّما  دناوخب . زامن  درک ، هدجس  نآ  رب  ناوتیم  هک  يزیچ  اب  هرابود  دنکشب و 

. دنک هدجس  تسد  تشپ  هب  دوبن ، نکمم  مه  نآ  رگا  و  دنک ؛ هدجس 
؟ دوشیم هدناوخ  هنوگچ  تسا ، بش  هام  شش  زور و  هام  شش  هک  بطق  رد  هنازور  ياهزامن  . 28

. دننک لمع  لدتعم  قطانم  قفا  قباطم  ای  و  دنناوخب ، دراد ، یعیبط  بش  زور و  هک  یلحم  نیرتکیدزن  قفا  قباطم  دیاب  ار  اهزامن  ج .
40 ص : یگدنب ، راهب 

؟ دراد تروص  هچ  زامن  لاح  رد  تسا ، اهنادند  نیب  رد  هک  اذغ  ياههزیر  ندرب  ورف  . 29
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. درادن لاکشا  ج .
؟ دراد یمکح  هچ  دشاب ، رازگزامن  هارمه  يرگید  سجن  زیچ  ای  لامتسد  رگا  . 30

سابل ندـب و  هب  نآ  تساجن  هک  یتروص  رد  رازگ ، زامن  هارمه  هب  سجن  لوپ  وقاچ و  دـیلک ، کـچوک ، لامتـسد  دـننام  ییایـشا  ندوب  ج .
. درادن لاکشا  دنکن ، تیارس 

ای تسا ، حیحص  راک  نیا  ایآ  دننابسچیم ، یناشیپ  هب  هتشادرب و  ار  رهُم  هدجس  يارب  دنناوخیم ، هتـسشن  ار  زامن  هک  یناسک  زا  یـضعب  . 31
؟ دیایب رهم  يور  یناشیپ  دیاب 

اب ار  رهُم  دنوش ، مخ  دنناوتیمن  مه  رادقم  نیا  هب  رگا  و  دنروایب ؛ الاب  ار  هدجـس  لحم  نآ ، دننام  زیم و  زا  هدافتـسا  اب  دـیاب  دـنناوتب  رگا  ج .
. دنراذگب نآ  رب  ار  یناشیپ  هدروآ ، الاب  تسد 

. دییامرف نایب  ار  نایوجشناد  هزور  زامن و  ماکحا  تسا  دنمشهاوخ  . 32
: دناهتسد هس  دننکیم  دّدرت  لیصحت  لحم  نطو و  نیب  هک  ینایوجشناد  ج .

رفـس لیـصحت  يارب  رابکی  زور  هد  ره  ای  رتشیب  ای  زور  کی  هتفه  رد  ّبترم  تروص  هب  لیـصحت  لحم  نطو و  نیب  هک  یناـسک  لّوا : هتـسد 
ریغ رد  دشاب ، رتشیب  ای  هام  راهچ  یلا  هس  تدم  هب  دمآ  تفر و  نیا  و  لیـصحت ) لحم  رد  هن  نطو و  رد  هن   ) دـنامن اجکی  رد  زور  هد  دـنک و 

. هار نیب  هچ  لیصحت و  لحم  رد  هچ  هاگباوخ و  لحم  رد  هچ  تسا ؛ حیحص  هزور  مامت و  شزامن  لوا  رفس 
هد ره  نیب  رد  ای  هتفه  ره  لیـصحت  لحم  دوخ و  رهـش  نیب  بلغا  هک  تسین  ّبترم  ناشدـمآ  تفر و  عضو  هک  دنتـسه  یناـسک  مّود : هتـسد 

فقوت مدع  ای  زور  هد  هماقا  دصق  مدع  اب  لیـصحت  لحم  هار و  نیب  رد  دـیاب  هک  دـنراد  ار  رفاسم  مکح  نانآ  دنتـسین ، دـمآ  تفر و  رد  زور 
هزور  هدناوخ و  هتسکش  ار  زامن  دصق ، نودب  زور  یس 

. دنریگن
41 ص : یگدنب ، راهب 

مامت زامن  تروص  نیارد  هک  دنراد  لیصحت  لحم  رد  زور  هد  فقوت  دصق  هتفر و  لیصحت  لحم  هب  نطو  زا  هک  دنتسه  یناسک  مّوس : هتسد 
تـسین مزال  دـناوخب و  مامت  ار  شزامن  دـیاب  هدرکن  ترفاسم  هک  یتقو  ات  دـنامب  اجنآرد  زور  هد  زا  رتشیب  هچنانچ  تسا و  حیحـص  هزور  و 

. دنک زور  هد  ندنام  دصق  هرابود 

سمخ ماکحا  هسلج 5 :

؟ دریگیم قلعت  سمخ  دشاب  هدش  تخادرپ  لوپ  لصا  سمخ  هک  یتروص  رد  هدش  يراذگ  هدرپس  کناب  رد  هک  یلوپ  دوس  هب  ایآ  . 33
. تسا بجاو  نآ  سمخ  تخادرپ  دنامب  یقاب  یسمخ  لاس  رس  ات  ددرگن و  فرصم  هک  نآ  زا  رادقم  ره  دشاب ، عورشم  وحنب  دوس  رگا  ج .
ار اـهنآ  سمخ  تسا  مزـال  اـیآ  تسا ، ماو  هـیقب  ماهـتخادرپ و  ار  نآ  لوـپ  زا  یتمـسق  ماهدرک . ماـن  تـبث  هدرفم  هرمع  هـب  نـتفر  يارب  . 34

؟ مزادرپب
. درادن سمخ  روکذم  ماو  نینچمه  درادن و  سمخ  هدوب  لاس  نیب  دمآرد  زا  رگا  دیاهتخادرپ ، هک  یلوپ  ج .

؟ دریگیم قلعت  سمخ  نآ  هب  ایآ  ماهدرک  زادنا  سپ  هناخ  هیهت  يارب  جیردت  هب  ار  یلوپ  . 35
. درادن سمخ  روکذم  زادنا  سپ  دیرادن ، یجیردت  زادنا  سپ  زا  ریغ  یلعف ، زاین  دروم  ینوکسم  هناخ  هیهت  يارب  یهار  رگا  ج .

؟ دراد سمخ  ایآ  میراذگب  رانک  یگدنز  مزاول  ای  لوپ  رتخد  هیزیهج  يارب  رگا  . 36
هتشاذگ رانک  هیزیهج  تهج  هک  یلوپ  یلو  درادن  سمخ  تسا و  هنوؤم  ءزج  دوشیم  هیهت  جاودزا  نینـس  رد  هک  يرتخد  يارب  هیزیهج  ج .

درادن ار  مکح  نیا  دوشیم 
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دشابن نکمم  ندیرخ  اجکی  صخش  يارب  درذگیم و  نآ  رب  مه  لاس  ًارهق  هک  لوپ  نتـشاذگ  رانک  نودب  هیزیهج  مالقا  ضعب  هّیهت  رگا  یلب 
هک  یلوپ  هب  تروص  نیا  رد 

42 ص : یگدنب ، راهب 
. دریگ یمن  قلعت  سمخ  هتشاذگ  رانک  نآ  هیهت  تهج 

؟ دزادرپب یسک  هچ  هب  دیاب  ار  دوخ  سمخ  تسا ، هدنام  یقاب  ّتیم  دهتجم  زا  دیلقت  هب  هک  یسک  . 37
. دنکیمن تیافک  تیم  دهتجم  لیکو  هب  تخادرپ  و  دزادرپب ، هدنز  دهتجم  هب  ار  سمخ  تسا  مزال  ج .

هراجا شورف و  دیرخ و  هسلج 6 :

رگید هام  ود  هب  طوبرم  اًلثم  هک  یکچ  هتبلا  ( ؟ دراد تروص  هچ  یکناب  کچ  رد  جردـنم  غلبم  زا  رتمک  غلبم  هب  کـچ  شورف  دـیرخ و  . 38
( دشاب

دناوتیم هتشاد  کچ  بحاص  هّمذ  رد  یبلط  یسک  ًاتقیقح  دشابن و  يروص  کچ  هچنانچ  یلب ، تسین . شورف  دیرخ و  لباق  کچ  دوخ  ج .
. دشورفب رتمک  هب  راکهدب  دوخ  هب  ای  يرگید و  هب  ار  دوخ  بلط  نآ 

؟ دراد یمکح  هچ  سانکسا  شورف  دیرخ و  . 39
. درادن لاکشا  دشاب . ابر  زا  رارف  يارب  ای  تشرد  هب  زیر  لوپ  ای  ون  هب  هنهک  لوپ  لیدبت  لثم  ییالقع ، ضرغ  هک  یتروص  رد  ج .

؟ دراد یعرش  هجو  ایآ  دنک ، مک  هراجا  زا  ار  یغلبم  هناخ  بحاص  ات  دنهدیم  نویلیم  دنچ  ینعی  تسا ، موسرم  اًلعف  هک  هناخ  نهر  . 40
نمـض رد  دهد و  هراجا  یغلبم  هب  ار  هناخ  رجؤم  رگا  تسا و  مارح  يوبر و  ضرق  دشاب ، هراجالا  لام  ندش  مک  هب  طورـشم  ضرق  رگا  ج .

. درادن لاکشا  دهدب  ضرق  وا  هب  رجأتسم  ار  غلبم  نالف  هک  دنک  طرش  هراجا 

تیار فیلأتلا و  قح  هسلج 7 :

يرازفا مرن  ياههتـسب  دـیلوت  نوچمه  يدراوم  عارتخا و  قح  فیلأتلا ، قح   ) يونعم يرکف و  تیکلاـم  قوقح  نوماریپ  ار  هل  مظعم  رظن  . 41
. دییامرف نایب 

43 ص : یگدنب ، راهب 
یم قح  بلـس  نارگید  زا  دراوم  ضعب  رد  یتح  دـننک و  یم  بترم  یـصاخ  راـثآ  نآرب  هک  يونعم  تیکلاـم  تیعورـشم  یلک  روط  هب  ج .

. تسین تباث  بناجنیا  دزن  رد  دنزاس  یم  عونمم  نآ  دیلقت  زا  ار  نارگید  دنیامن و 
؟ دراد تروص  هچ  مینک ، یپک  قیقحت  ای  سرد  يارب  ار  یباتک  زا  لصف  کی  یهاگ  هحفص و  دنچ  ای  کی  میراچان  تاقوا  یضعب  . 42

. درادنلاکشا دهدب  نذا  نآ  کلام  رگا  و  درادن ، ار  مکح  نآو  تسین  باتک  پاچ  باتک ، زا  لصف  کیای  هحفص  دنچ  یپک  ج .
لفق  نتسکش  . 43

CD

؟ دراد یمکح  هچ  شایلصا  بحاص  زا  هزاجا  نودب  نآ  ریثکت  يرادرب و  هخسنو 
فالخ ندرک  یپک  لفق و  نتـسکش  دشاب ، هدش  هتخورف  نآ  رب  ًاّینبم  ای  هدش و  یپک  مدع  لفق و  نتـسکشن  طرـش  شورف ، عقوم  رد  رگا  ج .

. درادن لاکشا  مود  صخش  يارب  نآ  زا  هدافتسا  درک  ار  راک  نیا  یسک  رگا  تسین و  زیاج  تسا و  طرش 

رذن هسلج 8 :
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؟ مهد رییغت  ار  اهنآ  مناوتیم  ایآ  تسا ؛ لکشم  میارب  ندناوخ  سرد  اب  نآ  ماجنا  هک  ماهدرک  روکنک  رد  یلوبق  يارب  ییاهرذن  . 44
. تسین بجاو  امش  رب  يزیچ  دیشاب ، هدناوخن  یسراف  ای  یبرع  هب  ار  رذن  هغیص  ندرک ، رذن  عقوم  رد  رگا  ج .

فیلکت تسا ؛ ود  نآ  زا  کی  مادـک  منادیمن  مراد و  کـش  ریقف ) هب  نداد  هقدـص  نتفرگ و  هزور   ) زیچ ود  نیب  یلو  ماهدرک ؛ يرذـن  . 45
؟ تسیچ

. دینک لمع  ود  ره  هب  هدرک و  طایتحا  دیاب  دیاهدناوخ ، ار  رذن  هغیص  رگا  ج .
؟ تسا هنوگچ  تسا ، هتشذگ  نآ  نامز  زا  یتدم  هدرواین و  اجب  ًادمع  هک  يرذن  هرافک  . 46
. تسا هزور  هام  ود  نتفرگ  ای  ریقف و  تصش  ماعطا  ای  هدنب  کی  ندرک  دازآ  نآ ، هرافک  ج .

44 ص : یگدنب ، راهب 

يدنب طرش  تاقباسم و  هسلج 9 :

؟ مارح ای  تسا  لالح  يدنب  طرش  . 47
. تسین زیاج  دراوم  ریاس  رد  و  زیاج ، رّرقم  طئارش  اب  يزادناریت  یناود و  بسا  تاقباسم  لثم  يدراوم  رد  يدنب  طرش  ج .

؟ تسیچ لابیلاو  لابتوف و  لثم  یشزرو  ياهيزاب  رد  زیاوج  تخاب و  درب و  مکح  . 48
طرش اب  يزاب  دشاب و  نانکیزاب  يوس  زا  هزیاج  رگا  یلو  تسا ؛ لالح  دوشیم ، تخادرپ  تاسـسؤم  اهنامزاس و  فرط  زا  هک  يزیاوج  ج .

. تسا مارح  رامق و  دوش ، رازگرب  تخاب  درب و 
یهقف هلدا  تایاور و  ثیداحا و  هب  هجوت  اب  نآ  شورف  دیرخو و  ملعتو  میلعت  جنرطـش و  تاقباسم  رد  تکرـش  جنرطـش و  اب  يزاب  ایآ  . 49

؟ دشابیم زئاج  تسا  هدش  دراو  نآ  دروم  رد  هک 
دشاب وحن  ره  هب  تاقباسم  رد  تکرش  نآ و  شورف  دیرخ و  ملعت و  میلعت و  دشاب و  تخاب  درب و  نودب  ول  جنرطش و  يزاب  ریقح  رظن  هب  ج .

. تسا مارح 

ابر ضرق و  هسلج 10 :

؟ دییامرف نایب  دریگیم  قلعت  يدوس  نآ  هب  دوشیم و  هتشاذگ  کناب  باسح  هب  هک  یلوپ  دروم  رد  ار  ناترظن  ًافطل  . 50
ار کناب  هکلب  دیهدن  ماو  ناونع  هب  کناب  هب  ار  دوخ  لوپ  رگا  لاؤس ، ضرف  رد  ج .

لاکـشا دـهدب  تالماعم  عفانم  ناونعب  ار  غلبم  نآ  کناب  دـهد و  ماجنا  نآ  طیارـش  تیاعر  اب  عورـشم  هلماعم  امـش  لوپ  اب  هک  دـینک  لیکو 
. درادن

؟ دراد یتروص  هچ  دهدیم ، هنسحلاضرق  باسح  نابحاص  هب  کناب  هکییاههزیاج  . 51
45 ص : یگدنب ، راهب 

، باسح حاتتفا  زا  صخـش  هزیگنا  دنچ  ره  درادن ؛ لاکـشا  دنـشاب ، هدرکن  یـشک  هعرق  رد  تکرـش  طرـش  باسح ، حاتتفا  عقوم  رد  رگا  ج .
. دشاب یشک  هعرق  رد  تکرش 

دزمراک ماو ، تخادرپ  زا  سپ  ای  دنهدیم  ماو  ربارب  ای 3  یتدم 2  زا  دعب  میراذگیم و  کناب  دزن  ار  یغلبم  ادتبا  هک  ییاهماو  دروم  رد  . 52
؟ دراد یمکح  هچ  دننکیم ، تفایرد 

. تسا مارح  دشابیم و  طرشب  ماو  کنابرد ، یتدم  يارب  لوپ  نتشاذگ  طرشب  ای  دزمراک  ناونعب  ولو  دوس  طرشب  ماو  یّلک  روطب  ج .
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نوگانوگ ياههقرف  باتک و  لها  اب  ترشاعم  هسلج 11 :

؟ دراد یمکح  هچ  اهنآ  اب  ندش  اذغمه  باتک و  لها  اب  ترشاعم  . 53
هک هچره  نیا  ربانب  دنتسه  سجن  بجاو  طایتحا  ربانب  زین  ناشدوخ  تسین و  زئاج  نآ  ندروخ  تسا و  سجن  رادرم و  باتک  لها  حئابذ  ج .

. دوشیم سجن  بجاو  طایتحا  ربانب  دنیامن  تاقالم  نآ  اب  تبوطر  لاح  رد 
؟ تسیچ اهنآ  دئاقع  هیفوص و  دروم  رد  كرابم  رظن  . 54

مالسا هقبر  زا  جراخ  نانآ  زا  یخرب  اسب  دنتسین و  حطس  کی  رد  فارحنا  رد  هچ  رگا  دنراد  هک  يرایـسب  تاباعـشنا  اههقرف و  اب  هیفوص  ج .
. تسا یمالسا  ریغ  دنراد  هک  ياهصاخ  دئاقع  دنفرحنم و  عومجم  رد  دنوشن  هدرمش 

. متساوخیم بلطم  نیا  دروم  رد  ار  بانتجا  مکح  متشاد و  لاؤس  نایئاهب  اب  برش  لکا و  یکاپ و  تساجن و  هلماعم و  دروم  رد  . 55
دننک دروخرب  تبوطر  لاح  رد  هچ  ره  اب  دنتـسه و  سجن  دنـشابیم و  رفاک  دنتـسه و  ّلضم  ّلاـض و  دـنرادن و  ینید  يرگیئاـهب  هقرف  ج .

يرـشع انثا  هعیـش  هّقح  دـئاقع  زا  لماک  تخانـش  اب  دـیاب  نینمؤم  تسین ؛ زئاج  اهنآ  اب  هلماعم  مارح و  اهنآ  جـیورت  غیلبت و  دوشیم و  سجن 
. دنیامن تظفاحم  نانمشد  یناطیش و  دئاکم  رش  زا  ار  ناشدوخ  هدومن و  عافد 

46 ص : یگدنب ، راهب 

تاررقم نیناوق و  هسلج 12 :

یسک يارب  يرادا  ریغ  تاعاس  رد  دوخ  صصخت  ناونع و  مسا و  زا  هدافتسا  اب  یتلود  تاسسؤم  ای  اهکناب  نانکراک  زا  یکی  هچنانچ  . 56
دشاب و زاین  وا  صصخت  هب  دوخ  هسسؤم  ای  کناب  رد  هک  یتروص  رد  دیامن  تفایرد  قوقح  دنکراک و  تسا  هسـسؤم  ای  کناب  يرتشم  هک 

؟ مارح ای  تسا  لالح  دراد  یعضو  هچ  وا  مود  قوقح  ایآ  ددرگن  یفاضا  راک  ماجنا  هب  رضاح 
. تسین هرادا  رد  راک  هفاضا  لوبق  هب  مزلم  ًاعرش  و  دنکراک ، نارگید  يارب  يرادا  تاعاس  ریغ  رد  دنمراک  تسا  زئاج  ج .

؟ دراد تروص  هچ  یصخرم ، هبساحم  نودب  يرادا ، تاعاس  رد  یصخش  راک  ماجنا  . 57
. دشابیم طوبرم  لوئسم  ینوناق  هزاجا  تاررقم و  عبات  ج .

لامیاپ هب  ناـنیمطا  اـب  و  داد ؟ هقدـص  ناونع  هب  دوشیم  ار  لوپ  نیا  اـیآ  لوپ  نتفرگاـب  رگم  دـنزادنایمن  هار  ارم  راـک  ياهرادا  رد  رگا  . 58
؟ دنک تعنامم  دوخ  قح  ندش  لامیاپ  زا  دریگب و  ار  دوخ  قح  نوگانوگ ، ياهتروص  هب  هوشر  نداد  اب  دناوتیم  صخش  ایآ  قح ، ندش 
یلو تسا  زیاج  دوش  یمن  رّـسیم  تسوا  اب  قح  قاقحا  ای  ءادا  هک  یـسک  هب  یهجو  تخادرپ  نودب  عورـشم  مّلـسم و  قحب  ندیـسر  رگا  ج .

. تسا مارح  لوپ  هدنریگرب 
؟ دراد لاکشا  ایآ  میرخب  یئاونان  زا  درآ  ولیک  اًلثم 3  ندرک  تسرد  اولح  يارب  رگا  . 59

مه مدرم  تسین و  زئاج  نآ  نتخورف  اوناـن  رب  دـهدب  مدرم  هب  دـنک و  ناـن  ار  نآ  هک  هدرک  طرـش  هتخورف و  اوناـن  هب  تلود  ار  درآ  رگا  ج .
. دنرخب اونان  زا  ار  درآ  دیابن 

مرحمان اب  هطبار  باجح و  هسلج 13 :

تسا و امنندب  اهسابل ، زین  عقاوم  رثکا  رد  دنراد و  تکرـش  مسارم  نآ  هژیو  ياهسابل  اب  اهمناخ  ًالومعم  هک  اهیـسورع  اهدقع و  رد  . 60
؟ تسیچ ام  فیلکت  دریگیم  تروص  يرادربملیف 

47 ص : یگدنب ، راهب 
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ار دوخ  لماک  باجح  تسا  مزال  ددرگیم  هدـهاشم  مرحمان  دارفا  طسوت  اهملیف  نیا  هدـنیآ  رد  هک  دـیهدیم  لامتحا  اـی  دـینادیم  رگا  ج .
. دییامن يراددوخ  يرادربملیف  نیبرود  لباقم  رد  ندش  عقاو  زا  دیناوتیمن ، رگا  دینک و  تاعارم  يرادربملیف  عقوم 

تـسوپ زا  تظفاحم  روظنم  هب  رگا  تروص ، تسد و  يور  رب  باتفآ و ...  دـض  هدـننک ، بوطرم  هدـننک ، برچ  ياـهمرک  زا  هدافتـسا  . 61
؟ دراد یمکح  هچ  دنوش ؛ تسوپ  ندش  نشور  دیفس و  ثعاب  ای  دشاب و  وبشوخ  هکنیا  ولو  دوش  هدرب  راکب 

تروص ره  رد  یلو  درادـن . لاکـشا  ددرگن  مرحمان  کیرحت  ذاذـتلا و  بجوم  نآ  شوخ  يوب  و  دوشن ، بوسحم  تنیز  شیارآ و  رگا  ج .
. دناشوپب مرحمان  زا  ار  تروص  بجاو ، طایتحا  ربانب 

؟ دراد یمکح  هچ  اهمناخ  يارب  كزان  باروج  ندیشوپ  . 62
رد دـشاب  ادـیپ  نآ  ریز  زا  اپ  تسوپ  هک  كزان  باروج  زا  هدافتـسا  نیاربانب ، تسا . بجاو  مرحمان  لـباقم  رد  اـپ  يور  ندـناشوپ  نوچ  ج .

. تسین زیاج  مرحمان  لباقم 
؟ تسا زیاج  اهمناخ  يارب  هاتوک  گنت و  سابل  ندیشوپ  ایآ  . 63

ياهیگتـسجرب و  ددرگ ، مرحمان  کیرحت  بجوم  هک  دشابن  يوحنب  ًایناث  دناشوپب و  ار  ندب  ًالوا  دیاب  مرحمان ، لباقم  رد  اهمناخ  سابل  ج .
. دشاب رهاظ  نآ  رد  ندب 

تنیز سابل و  هسلج 14 :

؟ تسا زیاج  نایاقآ  يارب  هاتوک  نیتسآ  سابل  ندیشوپ  ایآ  . 64
. تسا نآ  ندناشوپ  بجاو  طایتحا  دننکیم ، هاگن  وا  تسد  هب  تذل  دصق  اب  نانز  دنادب  درم  هچنانچ  ج .

؟ دراد یمکح  هچ  غیت  اب  شیر  ندیشارت  . 65
هب هکلب  دوش ؛ هتـشاذگ  دـنلب  شیر  تسین  مزال  هتبلا  تسا . مارح  دـشاب ، ندیـشارت  لثم  رگا  نآ ، ندرک  هاتوک  غیت و  اب  شیر  ندیـشارت  ج .

شیر  قدص  هک  يرادقم 
48 ص : یگدنب ، راهب 

. تسا یفاک  دنک 
؟ دنک دنلب  ار  دوخ  نخان  دناوتیم  نز  ایآ  . 66

هچ دشاب  دنلب  هچ  تسا ؛ مزال  بجاو  طایتحارب  انب  مرحمان  زا  شندناشوپ  تسین و  یبسانم  راک  ناملـسم  نز  يارب  دنلب  نخان  نتـشاذگ  ج .
. هاتوک

؟ تسیچ اهمناخ  يارب  شوخ  يوب  هدافتسا  مکح  . 67
. دوش يراددوخ  ندز  رطع  زا  دوش  یبنجا  هجوت  بجوم  ندوب  رطعم  رگا  لزنم  زا  جورخ  عقوم  رد  نکل  درادن و  لاکشا  ج .

؟ دراد لاکشا  راک  نیا  ایآ  دبای ، روضح  تخل  همین  سابل  اب  دراد  تسود  اهمناخ  سلاجم  رد  نم  مناخ  . 68
. درادن عنام  دشابن  ًاجیردت  ولو  قالخا  داسف  یباجحدب و  جیورت  بجوم  دشاب و  لومعم  هنانز  سلاجم  رد  یسابل  نینچ  ندیشوپ  رگا  ج .

؟ تسا هنوگچ  نادرم  يارب  دیفس  يالط  مکح  . 69
هک نیتالپ  اما  تسین ؛ زیاج  درم  يارب  دوشیم ، هدیمان  دیفس  يالط  یخرب  حالطـصا  رد  هک  دشاب  هتـشاد  هرقن  طولخم  رگا  درز ، يالط  ج .

. درادن لاکشا  نادرم  يارب  تسا ، الط  زا  ریغ  يرگید  زلف 

ندرکهاگن هسلج 15 :
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؟ دراد تروص  هچ  مرحمان  نز  سکع  نتخادنا  دراد ، تروص  هچ  توهش  نودب  مرحمان  نز  نیفک  هجو و  هب  هاگن  . 70
نتخادـنا دـنک و  كرت  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  مه  ار  تذـل  نودـب  رظنو  تسا  مارح  دـشاب  تذـل  دـصق  اب  رگا  نّیفکو  هجو  هب  هاگن  ج .

. دش هتفگ  هک  تسا  نامه  شمکح  الا  درادن و  لاکشا  دشابن  رظن  مزلتسم  رگا  مه  سکع 
نایاقآ  سرد  سالک  رد  هک  يرتخد  نایوجشناد  نازومآ و  شناد  . 71

49 ص : یگدنب ، راهب 
؟ تسیچ داتسا  درگاش و  نیب  ياهدروخرب  رگید  باوج و  لاؤس و  ندرک ، هاگن  هب  تبسن  اهنآ  هفیظو  دننکیم  تکرش 

هبیر ذاذتلا و  هک  یتروص  رد  ندرک  تبحـص  اما  دوش و  كرت  بجاو  طایتحا  ربانب  زین  نآ  نودب  مارح و  هبیر  ذاذـتلا و  اب  يدـمع  هاگن  ج .
. تسین زیاج  ّالا  درادن و  لاکشا  دشابن  نیب  رد 

؟ دراد یتروص  هچ  تذل  دصق و  نودب  دنرادن  یمالسا  باجح  میسانشیم و  ار  نانآ  هک  یناوناب  سکع  هب  ندرک  هاگن  . 72
. دراد لاکشا  ج .

؟ دراد یمکح  هچ  تذل  دصق  نودب  سانشان  ناملسم  نانز  هنهرب  سکع  هب  ندرک  هاگن  . 73
. تسین زیاج  دراد  داسف  يارب  تیضرعم  نوچ  ج .

؟ دراد یمکح  هچ  دوش  هانگ  همدقم  هکنآ  نودب  توهش و  تذل و  نودب  نیکرشم  باتک و  لها  نانز  هنهرب  سکع  هب  ندرک  هاگن  . 74
. تسین زیاج  دراد  داسف  يارب  تیضرعم  نوچ  ج .

یکشزپ هسلج 16 :

؟ هن ای  دراد  لاکشا  اهمناخ  يارب  هلول  نتسب  ایآ  . 75
. درادن لاکشا  هفطن  داقعنا  زا  تقوم  يریگولج  یلو  تسین  زئاج  درمای  نز و  ندرک  میقع  ج .

؟ دراد یتروص  هچ  نینج  طقس  تسا ، هدشن  لماک  نینج  تقلخ  زونه  هک  یگلماح  لوا  ياههتفه  رد  . 76
رانید رازه  ات  تسیب  زا  نینج  تقلخ  لحارم  بسح  رب  نآ  هید  ددرگیم و  هید  بجوم  تسا و  مارح  نینج  طقـس  هفطن ، داـقعنا  زا  سپ  ج .

تسا  كوکسم  يالط  دوخن  لداعم 18  رانید  . ] تسا الط 
50 ص : یگدنب ، راهب 

؟ دراد یمکح  هچ  هداد  تیسنج  رییغت  هک  یسک  اب  جاودزا  دراد ؟ داریا  ًاعرش  تیسنج  رییغت  ایآ  . 77
دیعب نآ  قّقحت  هک  نیا  اب  ار  راک  نیا  یسک  زاوج ، مدع  اب  رگا  تسین و  زیاج  وا  يارب  تیسنج  رییغت  تسا ، زرحم  شتّیـسنج  هک  یـسک  ج .

اب دوش و  نز  درم ، ًاعقاو  هک  يروط  هب  دنک  رییغت  ینطاب  ياضعا  هچ  ندب و  يرهاظ  ءاضعا  رد  هچ  وا ؛ ّتیـسنج  ًاتقیقح  دـهد و  ماجنا  تسا 
. تسا دیدج  ّتیسنج  ساسا  رب  طباور  مکح  تروص  نیا  رد  سکعلاب ، ای  دشاب و  هتشادن  قرف  رگید  نانز 

ار راک  نیا  سوه  اوه و  يور  زا  دـنزب و  تسد  دـشابن  شدوخ  ملع  هدودـحم  هب  طوبرم  هک  رامیب  نز  ندـب  زا  یتمـسق  هب  يرتکد  رگا  . 78
؟ دنک راکچ  دیاب  دشابیم  باجح  اب  دنکیم و  تاعارم  ار  زیچ  همه  هک  نیا  هب  هجوتاب  رامیب  صخش  دراد و  یمکح  هچ  دنکب 

لاکشا ترورـض  ریغ  رد  لثامم و  دوجو  تروص  رد  سکعلاب  نز و  بیبط  هب  درم  هعجارم  یلک  روط  هب  دشابیم . مارح  تسین و  زیاج  ج .
. دشابن نیب  رد  اهنیا  ریغ  رظن و  سمل و  لیبق  زا  یهانگ  هنوگچیه  هکنیا  رگم  دراد 

يرگید لام  رد  فرصت  هسلج 17 :

مناوتیم  ایآ  منک ؟ لمع  هنوگچ  امش  رظنب  میوگب ، وا  هب  ار  بلطم  ًامیقتسم  مناوتیمن  ماهتشادرب و  یسک  زا  یلوپ  یکدوک  نارود  رد  . 79
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؟ مهد هقدص 
ًاقباس ار  لوپ  نیا  دییوگب  وا  هب  دیناوتیم  اًلثم  تسا ؛ زیچ  هچ  تباب  دییوگب  تسین  مزال  دـیناسرب و  شبحاص  هب  ار  لوپ  یقیرط ، هب  دـیاب  ج .

لاح ره  رد  و  دـیناسرب ؛ وا  تسد  هب  ار  لوپ  يرگید  صخـش  هلیـسو  هب  ای  و  دـینک ؛ زیراو  وا  یکناب  باسح  هب  اـی  و  ياهتـشاد ؛ بلط  نم  زا 
. دنکیمن تیافک  نداد  هقدص 

؟ منک دیاب  هچ  نآلا  دراد و  یمکح  هچ  نم  راک  متشادرب . نآ  ياجب  يرگید  شفک  دش ، مگ  دجسم  رد  نم  شفک  . 80
، هدرب ار  امش  شفک  هک  تسا  یسک  لام  دیاهتشادرب  هک  یشفک  دینادب  رگا  ج .

51 ص : یگدنب ، راهب 
يدایز دـش  ادـیپ  نآ  بحاص  تقو  ره  دـیاب  دـشاب ، رتشیب  ناتدوخ  شفک  زا  نآ  تمیق  رگا  یلو  دـیرادرب ؛ دوخ  شفک  ياجب  دـیناوتیم 

زا ار  تمیق  يدایز  طئارـشلا ) عماج  دهتجم   ) عرـش مکاح  هزاجا  اب  دـیاب  دـیوش ، دـیماان  وا  ندـش  ادـیپ  زا  هچنانچ  و  دـیهدب ؛ وا  هب  ار  تمیق 
بحاص دیاب  تسین ، هدرب  ار  امـش  شفک  هک  یـسک  لام  دیاهتـشادرب  هک  یـشفک  دیهدیم  لامتحا  رگا  اما  دیهدب . هقدـص  شبحاص  فرط 

. دیهدب هقدص  دیس  ریغ  ریقف  هب  شبحاص  فرط  زا  ار  نآ  دیدش ، سویأم  هک  نانچ  دینک و  ادیپ  ار  نآ 
؟ دنک فرصت  ار  هخاش  نیا  هویم  دناوتیم  هیاسمه  ایآ  دورب  هیاسمه  غاب  رد  یسک  تخرد  هخاش  رگا  . 81

. تسا تخرد  بحاص  هزاجا  هب  طونم  وا  هخاش  ای  تخرد  هویم  رد  هیاسمه  فرصت  زاوج  لاؤس ، ضرف  رد  ج .

هراوهام نویزیولت و  هسلج 18 :

؟ دییامرف نایب  ار  امیس  ادص و  رد  ناوناب  یشزرو  نداد  ناشن  مکح  . 82
. تسین زیاج  نآرب  هبترتم  دسافم  ظاحل  هب  ج .

؟ دییامرف نایب  ار  هبحاصم ، ای  رابخا و  يارجا  ملیف ، لایرس ، رد  دنمرنه ؛ نادرم  نانز و  طالتخا  مکح  . 83
تمصع و تیبلها  شور  زا  هک  تسا  رگیدکی  اب  ناشطالتخا  مدع  هیبنجا و  نز  زا  یبنجا  درم  ییادج  هعرـشتم  موسر  بادآ و  هلمج  زا  ج .

رگیدکی رانک  رد  یبنجا  نز  درم و  هک  هدـش  لوادـتم  زورما  هچنآ  تسا و  هدـش  یقلت  صوصخ  نیا  رد  ناشتانایب  مالـسلامهیلع و  تراهط 
. تسا نآ  فالخرب  یعرش  كرادم  هکلب  درادن  یعرش  هناوتشپ  دنریگیم  رارق 

ارهز ترضح  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  لماک  هرهچ  نداد  ناشن  . 84
52 ص : یگدنب ، راهب 

؟ دراد یمکح  هچ  مالسلا  مهیلع  همئا  ریاس  مالسلا و  اهیلع 
مرکا لوسر  ترضح  هرهچ  نداد  ناشن  دوش و  كرت  دیاب  تسا و  ترضح  نآ  هب  تناها  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هرهچ  نداد  ناشن  ج .

هیبـش ار  دوخ  هک  یناـسک  فـالتخا  هب  تسین و  ناراوگرزب  نآ  یعقاو  هرهچ  زا  یکاـح  نوچ  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  نیرهاـط  همئا  و 
لمع اهنآ  هیبش  شقن  رد  هک  یـصاخشا  دوشیم و  هئارا  تسا  بساـنمان  اـهنآ  زا  یخرب  اـسب  هک  نوگاـنوگ  ياـه  هرهچ  دـنیامنیم  ناـشیا 

هب هصالخ  دنرادن و  هعماج  رد  یبوخ  قباوس  هک  دنـشاب  یـصاخشا  تسا  نکمم  یتح  دنرادن و  یقالخا  رابتعا  مدرم  نیب  رد  هاگ  دـننکیم 
. تسین زیوجت  دروم  اذل  دوشیم  قیاقح  یضعب  فیرحت  تناها و  بجوم  تسین  نآ  حرش  لاجم  اجنیا  رد  هک  ّددعتم  تاهج 

؟ تسیچ مارح  دراوم  ریغ  رد  هراوهام  زا  هدافتسا  مکح  . 85
قـالخا داـسف  فارحنا و  تاوهـش و  هب  مدرم  نداد  قوس  بجوم  دوشیم  شخپ  هک  ياهراوهاـم  ياـه  هکبـش  زا  يرایـسب  هکنیا  هب  رظن  ج .

رد دـنک . یمن  عورـشم  ریغ  هدافتـسا  هک  دـشاب  نئمطم  اًلماک  ناـسنا  هکنیا  رگم  تسین  زئاـج  نآ  زا  هدافتـسا  شورف و  دـیرخ و  دنـشابیم ،
. دیشاب بقارم  دیاب  رایسب  لاحره 
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دوشیم و شخپ  ویدار و  نویزیولت و  زا  هک  ییاهگنهآ  دروم  رد  . 86
و ریخ ؟ ای  دراد  لاکـشا  اهملیف  نیا  ياشامت  ایآ  دـننکیم  يزاب  روجان  ياهسابل  زاـب و  ياهرـس  اـب  ناـنز  هک  یجراـخ  ياـهملیف  نینچمه 

؟ ددرگیم شخپویدار  نویزیولت و  زا  هک  ییاهدورس  نینچمه 
هب رگا  اهدورس  تسین و  زیاج  لذتبم  ياهملیف  هب  رظن  نینچمه  تسا و  مارح  دوشیم  بوسحم  وهل  ًاعون  لاؤس  دروم  ياهگنهآ  نوچ  ج .

. تسا مارح  زین  دوش  هدناوخ  انغ  ناحلا 

جاودزا هسلج 19 :

تسا  هدیشر  هک  يرتخد  میاد ) ای  تقوم   ) جاودزا رد  ردپ  نذا  ایآ  . 87
53 ص : یگدنب ، راهب 

؟ تسا طرش  دنکیم  كرد  ار  دوخ  داسف  حالصو و 
نذا مدع  زوجم  ندوب  هدیـشر  تسا و  طرـش  وا  حاکن  تّحـص  رد  هرکاب  رتخد  يردپ  ّدج  ای  ردـپ  نذا  مزال  طایتحا  ربانب  بناجنیا  رظنب  ج .

. ملعالاف ملعالا  تیاعر  اب  تسا  زیاج  دنادن  ربتعم  ار  طرش  نیا  هک  ریغ  هب  عوجر  تسا  طایتحا  ربانب  ریقح  رظنب  نوچ  یلو  تسین 
؟ دوشیم مرحم  مرگید  ناردارب  نم و  هب  رتخد  نیا  هنوگچ  تسا  هدروآ  هاگشرورپ  زا  يرتخد  مردارب  . 88

عاضر قیرط  زا  دنناوتیم  دشاب ، لاسود  زا  رتمک  رتخد  نس  و  دشاب ، هتـشاد  ریـش  امـش  ناردارب  زا  یکی  نز  ای  امـش  رهاوخ  ای  ردام  رگا  ج .
. دییامرف هظحالم  لئاسملا  حیضوت  رد  ار  عاضر  طیارش  دنزاس . مرحمناتناردارب  ریاس  امش و  هب  ار  وا  یگراوخریش ) )

دـننادیم و نز  تداعـس  ناشن  ار  الاب  هیرهم  عیـسو و  لزنم  نیـشام و  نتـشاد  يراگتـساوخ  مسارم  رد  نارتخد  ياه  هداوناخ  زا  یخرب  . 89
دروخیم و مه  رب  جاودزا  زا  يرایـسب  هیجوت  نیا  اـب  تسوا » يـالاب  هیرهم  نز  تداعـس  زا   » هک دـنیامنیم  یثیدـح  هب  فوقوم  ارنآ  یتـح 

؟ تسیچ هراب  نیا  رد  مالسا  رظن  دباییم . شهاک  نآ  رامآ  هدش و  تخس  رایسب  جاودزا  طیارش 
مک و هیرهم  اب  هک  ینارتخد  دشابن و  هنسلا  رهم  زا  رتشیب  نز  هیرهم  تسا  بحتسم  تسین و  نز  تداعس  بجوم  کی  چیه  روکذم  روما  ج .

ۀکرب نم  نإ   » تسا هدـش  لقن  تسا  هربتعم  بتک  زا  هک  هعیـشلا  لئاسو  باـتک  رد  دندنمتداعـس . دـننکیم  هدرک و  جاودزا  ناـسآ  طـیارش 
«. ًارهم ّنهلقا  ًاهجو و  نهحبصا  یتما  ءاسن  لضفا   » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  زین  و  اهرهم » ةرثک  اهمؤش  نم  اهرهم و  ۀلق  ةأرملا 

یقیسوم هسلج 20 :

؟ تسیچ نآ ، هب  نداد  شوگ  دودح  یقیسوم و  دروم  رد  یلاعترضح  رظن  . 90
54 ص : یگدنب ، راهب 

. تسین زیاج  یعون  چیه  تسا و  مارح  دشابیم  برط  تالآ  زا  هک  ییاهگنهآ  مامت  بناجنیا  رظن  هب  ج .
؟ تسیچ شفیلکت  درادن  ياهراچ  دوشیم و  شخپ  لذتبم  راون  هک  دشاب  یطیحم  رد  راچان  هب  یسک  هچنانچ  . 91

طیحم نآ  رد  فـقوت  رارطـضا ، تروـص  رد  نیا ، رباـنب  تسین . مارح  نآ  ندیـسر  شوـگ  هب  یلو  تسا ، مارح  نداد  شوـگ  عامتـسا و  ج .
. دسرب وا  شوگ  هب  دنچ  ره  دهدن ؛ شوگ  یقیسوم  هب  درادن ، یعنام 

؟ دراد یمکح  هچ  يرادازع ، مسارم  رد  یقیسوم ، وهل و  تالآ  زا  هدافتسا   92
. درادن دوجو  نشج  يرادازع و  مسارم  نیب  یتوافت  تسین و  زیاج  روکذم  تالآ  زا  هدافتسا  ج .

یبهذم سلاجم  مسارم و  هسلج 21 :
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متیراب اههناش  ندب و  ندز ، تسد  ماگنه  رد  رگا  نینچمه  تسا و  زیاج  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  يدولوم  سلاجم  رد  ندز  تسد  ایآ  . 93
؟ دراد یمکح  هچ  دروخب ، ناکت  رعش 

تسا و هلطاب  قرف  ضعب  عامس  صقر و  سلاجم  هباشم  تسا و  رتشیب  مّود  تروص  رد  شلاکشا  ًاصوصخم  دراد و  لاکـشا  تسا و  وهل  ج .
ادیپ یهالم  هیوهل و  روما  هب  یضعب  هک  تسا  یشیارگ  هچ  نیا  تسین  مولعم  تسین و  بسانم  زیزع  سلاجم  نیا  تسادق  مارتحا و  اب  هوالع 

. تسا تاکرح  نیا  جیورت  تشپ  یناطیش  هچ  دنا و  هدرک 
)؟ دراد تهارک  ایآ   ) تسا هنوگچ  رفص  مّرحم و  مایا  يرادازع  رد  گنر  هایس  سابل  ندیشوپ  . 94

. تسا بحتسم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبیصم  رد  نزح  راهظا  ازع و  ناونعب  ج .
55 ص : یگدنب ، راهب 

؟ دهدب هرافک  دیاب  ایآ  دوشب  زمرق  ای  دوبک  شندب  هک  دنزب  ریجنز  ای  هنیس  يروط  يدرف  رگا  . 95
. درادن یعنام  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  يازع  رد  دشاب  هتشادن  ندب  يارب  هب  دتعم  ررض  رگا  ج .

؟ تسیچ مرحم  هام  يرادازع  رد  ندز  ریجنز  هنیس و  ندومن  گنهامه  تهج  جنس  لبط و  هب  عجار  كرابم  رظن  . 96
دوشیم رازگرب  ازع  ياهتئیه  تکرح  ینارنخس و  هضور و  سلاجم  تروص  هب  هک  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  يرادازع  مسارم  ج .

رهاظم دیاب  تسا  یبهذم  تاساسحا  رولبت  ینید و  روعش  مئالع  زا  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  راثآ  ءایحا  بجوم  بهذم و  گرزب  رئاعش  زا 
يونعم هوکـش  دوش  رازگرب  رت  هیاریپ  یب  هداس و  دشاب و  رت  هزنم  تالآ  لئاسو و  نیا  لامعتـسا  شیالآ  زا  هچ  ره  هدوب و  ینامیا  رهاظم  نآ 

لاح زا  تسا  عونمم  ًاعرش  هک  وهل  تالآ  زا  هدافتـسا  ًاصوصخ  اهشیالآ  اههیاریپ و  نیا  دوشیم  رتشیب  نآ  هدنزومآ  ياه  هولج  رترب و  نآ 
لومشم قفوم و  ناگمه  رئاعـش  نیا  يرازگرب  رد  تسا  دیما  دوشیم  عنام  مسارم  نیا  هدنزومآ  دنلب و  میهافم  هب  هجوت  يراوگوس و  ازع و 

. دنشاب ادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  هّللا  ۀیقب  ترضح  هصاخ  تایانع 
رثا دنیوگیم  دشابیم  دوجوم  مالسلا  هیلع  لضفلابا  ترضحو  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هلآوهیلعهللایلـص و  ربمایپ  زا  هک  ییاه  سکع  . 97

؟ دراد تّحص  ایآ  تسا ، يدوهی  کی 
رتهب دشابیم و  ياهقیلس  یلایخ و  دوشیم  هداد  تبسن  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  نیموصعم  همئا  مرکا و  ربمایپ  هب  هک  ییاه  تروص  ج .

ياهانب لزانم و  دجاسم و  رد  هتشون و  ابیز  ّطخ  اب  ار  ناراوگرزب  نآ  نانخس  ثیداحا و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتـسود  هک  تسا  نیا 
. دشابیم هربتعم  كرادم  قبط  رب  مالسلا  مهیلع  ناراوگرزب  نآ  بئاصم  نایب  يرادازع ، رد  لمع  نیرتهب  و  دنیامن . بصن  رگید 

56 ص : یگدنب ، راهب 

شزرو هسلج 22 :

؟ تسا بسانم  یسابل  هنوگچ  دهعتم  ناملسم و  راکشزرو  يارب  دییامرفب  . 98
رب هوالع  دـشابن و  هاتوک  هدـش  لومعم  هک  يروطب  هک  تسا  نیا  یـشزرو  سابل  رد  ناملـسم  راـقو  اـیح و  فرـش و  بدا و  اـب  بساـنم  ج .

( ةروع هبکرلا  ةرسلا و  نیب  ام  . ) دناشوپب مه  ار  وناز  فان و  نیب  ندب  يالاب  ياهتمسق 
؟ تسیچ دوشیم  رجنم  فرط  هب  ندز  همدص  ندش و  یمخز  هب  ًابلاغ  نوچ  يزاب  ریشمش  سکوب و  هقباسم  مکح  . 99

لئاسملا حیـضوت  رد  هک  دراد  هید  وضع ، ندـش  حورجم  ایو  ندـش  خرـس  ایو  دوبک  اـیو  ندـش  هایـس  تروص  رد  تسین و  زئاـج  سکب  ج .
. دراد ار  مکح  نیمه  دشاب  یندب  تامدص  بجوم  رگا  يزاب  ریشمش  تسا و  هدش  رکذ  کی  ره  رادقم 

؟ دراد یمکح  هچ  لمع  نیا  دننکیم  يدنب  طرش  نانکیزاب  تخاب  درب و  يور  رب  نارگاشامت  تاقباسم ، یضعب  رد  . 100
. تسین زیاج  ج .
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یجراخ ياهروشک  دننام  دنهاوخب  اهمناخ  رتخد  هکنیا  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  یـشزرو  ياه  تیلاعف  رظن  زا  اهمناخ  رتخد  يدازآ  نازیم  . 101
رد

؟ ارچ هن ؟ ای  تسا  تسرد  ایآ  دننک  تکرش  یشزرو  ياهنیمز  همه  . 
زیاـج دراد  هک  يدـسافم  ءوس و  تاـعبت  تهج  هب  شزرو  يارب  هچ  اـشامت و  يارب  هچ  یـشزرو  ياـهنیمز  رد  همرتـحم  ناوناـب  روضح  ج .

. تسین

رکنم زا  یهن  فورعمب و  رما  هسلج 23 :

؟ تسیچ اجنیا  رد  مکح  دشاب  هتشاذگ  هنارت  راون  نیشام  هدننار  هدش و  ینیشام  راوس  رگا  هک  موش  ایوج  مهاوخیم   102
هللاءاشنا دیهدن  یقیسوم  هب  شوگ  روکذم  عقاوم  رد  دشاب ، یجرح  امش  ندش  هدایپ  هکنیا  ای  دشاب و  هتـشادن  ریثأت  رکنم  زا  یهن  هچنانچ  ج .

. دیشاب قفوم 
57 ص : یگدنب ، راهب 

؟ تسیچ هفیظو  دوشیم ، لیماف  ماوقا  نیب  ینمشد  ثعاب  تسا  بعل  وهل و  اب  هارمه  ًاعون  هک  یسورع  سلاجم  رد  ندرکن  تکرش  . 103
یسلاجم نینچ  رد  دیابن  ناملـسم  صخـش  هک  تسا  رکذب  مزال  تسین . زئاج  تسا ، تیـصعم  سلجم  نوچ  یـسلاجم  نینچ  رد  روضح  ج .

رد هک  ارچ  درادن  لاکشا  دوش ، محر  عطق  ببس  تیصعم  سلاجم  رد  يو  ندشن  رـضاح  هچنانچ  دیوگب و  ار  نآ  تلع  دیاب  دنک و  تکرش 
. دنشابیم نانآ  محر  عطق  تلع  تقیقح ،

محر هلص  هسلج 24 :

؟ تسا زیاج  محر  عطق  عقوم  هچ  . 104
نیب رد  یتقـشم  یتخـس و  هچنانچ  یلب  دوش . شالت  نانآ  داشرا  رد  تسا  مزال  تسا و  بجاو  قساـف  نادـنواشیوخ  اـب  یّتح  محر  هلـص  ج .
ندش نامهم  ندرک و  ینامهم  ماحرا و  لزنم  هب  نتفر  اب  لمع  نیا  تسین  مزال  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  یلو  درادن ؛ بوجو  محر  هلـص  دشاب ،
ندرک مالس  ای  همان  نتشون  ای  ینفلت  سامت  ای  نداتـسرف  ماغیپ  اب  راک  نیا  تسا و  یفاک  دوشن  محر  عطق  هک  هزادنا  نیمه  دریگ . ماجنا  و ... 

. دوشیم قّقحم  مه 
دمآ تفر و  دناوتیم  دهدیمن ، شوگ  مه  رکذت  هب  دـنکیمن و  لمع   ... ] سمخ و زامن ، ینید  فیاظو  هب  شردارب  دـنیبب  درف  یتقو  . 105

؟ دنک دودحم  نآ  دننام  ینفلت و  یسرپ  لاوحا  هب  ار  محر  هلصو  دشاب  هتشادن 
، یلب دنکن . عطق  ار  دـمآ  تفر و  تسا  رتهب  ریثأت ، لامتحا  تروص  رد  دـنچ  ره  دـنکیم ؛ تیافک  لاؤس  رد  روکذـم  وحن  هب  محر  هلـص  ج .

. تسا مزال  رکنم  زا  یهن  باب  زا  دشاب ، رثؤم  یعرش  فیاظو  هب  وا  هجوت  رد  هطبار  عطق  رگا 
؟ تسیچ نادنزرف  فیلکت  دننک ، هطبار  عطق  دوخ  ناگتسب  اب  ردام ، ردپ و  رگا  . 106

رازآ بجوم  اهنآ  نتفر  هک  نآ  رگم  دنیامن ؛ لمع  دوخ  هفیظو  هب  نادنزرف  ج .
58 ص : یگدنب ، راهب 

. دنیامن محر  هلص  ینفلت ، سامت  ای  همان  اب  دنناوتیم  تروص ، نیا  رد  هک  دشاب  نیدلاو 

هراختسا هسلج 25 :

؟ ریخ ای  تسا  بجاو  نآ  هب  لمع  ایآ  تسا و  يدراوم  هچ  رد  هراختسا  . 107
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، تسا هدنام  یقاب  ددرم  هدیـسرن و  هجیتن  هب  یلو  هداد  ماجنا  ار  دوخ  قیقحت  صخـش ، يراک ، ماجنا  رد  هک  تسا  ییاج  هراختـسا  دروم  ج .
. دوشن تفلاخم  نآ  اب  تسا  رتهب  دمآ ، دب  هراختسا  رگا  نکل  تسین  بجاو  هراختسا  هب  لمع  دنک . هراختسا  دناوتیم  هک 

؟ درک هراختسا  دیاب  يدراوم  هچ  رد  و  دراد ؟ یعرش  هجو  حیبست  ای  نآرق  اب  هراختسا  ایآ  . 108
. درادن لاکشا  دنا  هدومرف  لقن  نانجلا  حیتافم  هیشاح  رد  یمق  ثدحم  موحرم  هک  يوحنب  ج .

؟ تسا حیحص  جاودزا  دروم  رد  ندرک  هراختسا  ایآ  . 109
. تسین هراختسا  هب  زاین  دیتسه  نئمطم  دیاهدومن و  درف  تناید  قالخا و  هب  تبسن  یلماک  قیقحت  رگا  ج .

تافارخ هسلج 26 :

لزنم برد  ای  نیـشام و  هب  ناویح  نآ  سجن  نوخ  زا  دـننکیم  یناـبرق  ار  یناویح  اـی  يدنفـسوگ و  یتقو  ددرگیم  هدـهاشم  هزورما  . 110
دننزیم رادازع  دارفا  یناشیپ  هب  هدش  حبذ  ناویح  نوخ  زا  اروشاع  ای  اعوسات و  زور  رد  هکنیا  ای  دـننزیم و  دروخن  مشچ  هکنیا  تهج  دوخ 

؟ دراد یمکح  هچ  اهراک  نیا 
. درادن یعرش  دنتسم  یلمع  نینچ  ج .

59 ص : یگدنب ، راهب 
ماهوا راکفا و  غیلبت  ردب و  هدزیـس  يروس و  هبنـشراهچ  ریظن  ینید  یلقع و  یملع و  يانبم  نودب  یفارخ و  مسارم  ماجنا  جیورت و  ایآ  . 111

؟ تسا زاجم  تیلهاج  نورق  هدیسوپ 
. تسا مارح  دشاب  یمالسا  تیوه  لباقم  رد  يریگ  ههبج  یمالسا و  ریغ  هدرم و  بادآ  جیورت  دصقب  رگا  ج .

؟ رادقم هچ  هب  دومن ؟ ربص  دیاب  ایآ  تسیچ ؟ ندرک  هسطع  دروم  رد  امش  رظن  . 112
. تسین مزال  ندرکربص  لاؤس  دروم  رد  ج .

؟ دراد یعرش  هجو  ایآ  نآ  تّحص  هب  داقتعا  ظفاح و  لاف  نتفرگ  . 113
. درادن یعرش  هجو  نآ  تّحص  هب  داقتعا  ج .

اج نیا  رد  دشاب - هتشادن  یلاکشا  ًافرع  دنـشاب و  هتـشاد  تسود  مدرم  رتشیب  رگا  تسیچ ؟ يروس  هبنـشراهچ  دروم  رد  یلاعبانج  رظن  . 114
؟ تسا روطچ 

تسا و يوغل  لمع  ناملسم  صخش  يارب  تسا و  مومذم  تسا  ناتسرپ  شتآ  هب  هبـشت  نوچ  تسا و  میدق  نایناریا  زا  یـضعب  مسارم  زا  ج .
ار نآ  تسا  راوازس 

. دشاب هتشاد  تسود  دنچره  دنک  كرت 

غورد هسلج 27 :

؟ تفگ غورد  یخوش ، حازم و  يارب  دوشیم  ایآ  . 115
رد کلذ  عم  تسین . زیاج  دنکیم  یقلت  يّدج  ار  بلطم  فرط  رگا  یلو  تسین  مارح  دنکیم  یخوش  هدنیوگ  هک  دنادیم  هدنونش  رگا  ج .

( هلزه هّدج و  بذکلا  كرتی  یتح  نامیالا  معط  نمؤملا  دجی  ال   ) هک تسا  تیاور 
؟ دراد یمکح  هچ  یتحلصم  غورد  . 116

صخشم مالسا  رد  غورد  زاوج  دراوم  تسا . مارح  تسا ، یتعفنم  غورد  عقاو  رد  تسا و  جیار  مدرم  دزن  هک  ییانعم  هب  یتحلصم  غورد  ج .
اهنآ هلمج  زا  تسا ؛
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60 ص : یگدنب ، راهب 
. دشابیم ناملسم  ود  نیب  عازن  عفر  ای  نمؤم  ناج  ظفح  لثم  مها ، تحلصم  دوجو 

نودب هدسفم و  نودب  هک  ياهیروت  تسا  زیاج  طقف  دوش  ياهدـسفم  عنام  هک  ياهیروت  ای  تسا  زیاج  ًاقلطم  هیروت  ایآ  تسیچ ؟ هیروت  . 117
؟ تسا مارح  دشاب  راد  هدسفم  هک  ياهیروت  ای  تحلصم و 

یفرع مهافتم  رهاظ و  هظحالم  هب  هدنونـش  یلو  تسا  حیحـص  عقاو  رد  هک  دـنک  دـصق  ار  یئانعم  ياهلمج  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  هیروت  ج .
نآ تسا و  لزنم  رد  ینالف  دنکیم  لاؤس  دنکیم  زاب  ار  برد  هک  یصخش  زا  دنکیم و  بابلا  ّقد  یـسک  اًلثم  دمهفب  يرگید  زیچ  هلمج ،

ماهداتـسیا نم  هک  ییاجنیا  رد  هک  دـنکیم  دـصق  تسین و  اجنیا  ریخ  دـهدیم  باوج  تسا  لزنم  رد  یلب  دـیوگب  دـهاوخ  یمن  هک  صخش 
. تسین زیاج  رادهدسفم  هیروت  تسین و  لزنم  رد  هک  دمهفیم  نینچ  هدننک  لاؤس  تسین و 

تبیغ هسلج 28 :

لح  دوشن ؛ تبحص  نآ  هرابرد  رگا  هک  یلئاسم  رد  ندرک  تبیغ  . 118
؟ دهدیمن سرد  بوخ  هک  يداتسا  هرابرد  اًلثم  تسا ؛ هنوگچ  دوشیمن ،

زا مها  تبیغ ، تحلـصم  هک  يدراوم  رد  یلک  روطب  و  درادـن . لاکـشا  شرازگ  ناوـنع  هب  نـالوؤسم  دزن  ناداتـسا  فعـض  طاـقن  ناـیب  ج .
. تسین مارح  تبیغ  دشاب  نآ  هدسفم 

؟ میاهدش بکترم  یهانگ  ایآ  میونشب ، ام  دنشاب و  تبیغ  لوغشم  رفن  ود  میشاب و  هتسشن  سوبوتا  رد  رگا   119
. درادن لاکشا  دسرب ، امش  شوگ  هب  اهنآ  يادص  رایتخا  نودب  دیهدن و  شوگ  تبیغ  هب  هچنانچ  ج .

؟ دراد یمکح  هچ  ادصو  نارگید  راتفرو  لامعا  زا  معا  نارگید  ياهراک  زا  ندرک  دیلقت  . 120
61 ص : یگدنب ، راهب 

. تسین زیاج  دشابن  یضار  رگا  ج .
رگا هن ؟ ای  تسا  زیاج  ایآ  دننکیم  تیذا  ار  مدرم  رهش  نالف  هبسک  ای  دنتـسه  يدب  ياهمدآ  رهـش  نالف  مدرم  اًلثم  دیوگب  یـسک  رگا  . 121

؟ هچ دشاب  رهش  نآ  مدرم  ضعب  لوق  نیا  زا  شروظنم 
. تسا لاکشا  لحم  دشاب  رهش  نآ  لها  هب  نیهوت  ای  دنتسه  نینچ  رهش  نآ  لها  همه  هکنیا  رد  دشاب  هتشاد  روهظ  روکذم ، ریبعت  رگا  ج .

زومآشناد مّلعم و  هفیظو  هسلج 29 :

؟ دراد یمکح  هچ  بلقت  . 122
. تسین ناملسم  نأش  رد  تسارتتشز و  دراوم ، ریاس  زا  یملع ، لئاسم  رد  تنایخ  و  تسین ؛ زیاج  تسا و  تنایخ  یعون  بلقت  ج .

یلوبق هرمن  ار  زومآ  شناد  ًامتح  هک  یناجم ) هن  تسا  یلوپ  سرادم  نیا  هکنیا  هب  رظن   ) دنهاوخیم نیمّلعم  زا  سرادم  زا  یـضعب  رد  . 123
ًاضیا دهدب و  یلوبق  هرمن  وا  يارب  تسا  زیاج  ایآ  دننکن ، در  دنهدب و 

؟ تسا زئاج  شاهیده  لوبق  ایآ  دراد  راظتنا  هتبلا  دروآیم و  هیده  زومآ  شناد 
تسا لاکشا  لحم  نداد  یلوبق  هرمن  دشاب  هتشادن  شیلیـصحت  هبتر  هب  هجوت  اب  ار  هرمن  نآ  قاقحتـسا  زومآ  شناد  رگا  لاؤس  ضرف  رد  ج .

هبتر بسح  رب  ار  یلوبق  هرمن  مّلعم  دـشیمن  هداد  هیدـه  نآ  رگا  هک  يروطب  دـشاب  رثؤم  یلوـبق  هرمن  نداد  رد  هیدـه  نداد  رگا  نینچمه  و 
. تسین زیاج  نآ  نتفرگ  دادیمن  یلیصحت 
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اهیندیماشآ اهیندروخ و  هسلج 30 :

تـسا زیاج  تشوگ  ریغ  تشوگ و  جنرب و  ریغ  جنرب و  زا  معا  دـنکیم  تسرد  یباتکریغ - ای  یباتک  ناملـسم - ریغ  هک  ییاهاذـغ  زا  . 124
؟ ریخ ای  میروخب  اهنآ  زا  هک 

ندروخ  دشاب  هدرک  تاقالم  ناملسم  ریغ  رگید  وضع  ای  تسد و  اب  اذغ  رگا  ج .
62 ص : یگدنب ، راهب 

. دشاب هدش  تسرد  یکّذم  ریغ  تشوگ  اب  رگا  نینچمه  تسین و  زیاج  نآ 
هجوج یعون  شوگرخ و  تشوگ  هک  تسا  عیاش  دنراد  یتلاخد  تاناویح  راکـش  هنیمز  رد  هک  يدارفا  صوصخب  مدرم  یهورگ  نیب  . 125
اـضاقت دروـخ . ار  ناروناـج  نیا  تشوـگ  ناوـتیم  تسا و  هورکم  دراد  مه  هبنکـش  اـیوگ  دراد و  یگرزب  هثج  تسا و  راوـخفلع  هک  یغیت 

. دییامرفب نایب  ار  هلأسم  نیا  یعرش  مکح  میامنیم 
. تسا مارح  دنشاب  هک  عون  ره  یغیت  هجوج  شوگرخ و  تشوگ  ج .

؟ ریخ ای  دشابیم  لالح  تسا و  زیاج  یهامهسوک  تشوگ  شورف  ایآ  . 126
. درادن لاکشا  عفانم  نآ  رد  فرص  روظنمب  نآ  شورف  دشاب  هتشاد  ياهّللحم  عفانم  نآ  تشوگ  رگا  تسا و  تشوگ  مارح  هسوک  ج .

؟ لالح ای  تسا  مارح  ًاعرش  ایآ  دنراد  یمکح  هچ  یعرش  رظن  زا  یجراخ  ياههباشون  ندروخ  . 127
هک  تسا  راوازس  هتبلا  درادن  یعنام  دیشاب  هتشادن  اهنآ  تساجن  هب  نیقی  رگا  ج .

. دنیامن بانتجا  دنرادن  نآ  فرصم  رد  یترورض  هک  راّفک  تالوصحم  زا  نیملسم 
بآ رد  رگید  ياهاذغ  لخاد  رد  عقاوم  یـضعب  رد  ای  خرـس  ار  نآ  دـیاب  دراوم  یـضعب  رد  هک  اذـغ  لخاد  رد  شمـشک  هدافتـسا  ایآ  . 128

؟ تسا زیاج  دریگیم  رارق  شوج 
. درادن لاکشا  زین  نآ  ندروخ  دوشیمن و  سجن  ندرک  خرس  ندمآ و  شوج  اب  شمشک ، ج .

63 ص : یگدنب ، راهب 

هیناضمر 6] ثیداحا 

َو ُهَجرَفَو  ُُهنَطب  َّفَع  َو  ِهلَیل  نِم  ًادرَو  َماق  َو  ُهَراهَن ، َماص  نَم  ناضَمَر  ُرهَـش  اَذـه  ُِرباَج  اـی  ِهللاِدـبَع : ِنب  ِِرباَِـجل  هلآو  هیلعهللایّلـصهللا  ُلوُسَر  َلاـق 
وهیلع هللا  یّلـصهللا  ُلوُسر  لاـقف  ثیِدَـحلا . اذَـه  نسحا  اـم  هللا  َلوُـسَر  اـی  ُِرباـج : َلاـقَف  رهَـشلا . َنِم  هِجوُرُخَک  ِهبوـُنُذ  نِم  َجَرَخ  ُهَناـِسل  َّفَـک 

[7 [؛ طوُرُشلا هِذَه  َّدَشا  امو  ُرباج  ای  مّلسوهلآ :
يرادقم دریگب و  هزور  یسک  ره  تسا ؛ ناضمر  هام  نیا  رباج . يا  دندومرف : يراصنا  هللادبع  نبرباج  هب  هلآو  هیلعهللایّلص  لوسر  ترـضح 

. دوشیم مامت  هام  هک  نانچمه  ناهانگ  زا  دوشیم  جراخ  درادهگن ، ار  شنابز  توهش و  مکش و  دوش و  لوغـشم  تدابع  هب  ار  نآ  بش  زا 
رایـسب طئارـش ، نیا  و  رباج . يا  دندومرف : هلآو  هیلعهللایّلـص  ادـخ  لوسر  تسا ! ییابیز  راتفگ  هچ  ادـخ . لوسر  يا  درک : لاؤس  رباج  سپ 

. تسا تخس 
***

: هلآو هیلعهللایّلصهللا  ُلوُسَر  َلاق 
[8 [؛ هما ُهتَدلَو  مویَک  ِِهبُونُذ  نِم  َجَرَخ  ًاباستحاَو  ًانامیا  ُهماص  نَمَف  ُهَمایص  ْمُْکیَلَع  ُهللا  َضرَف  رهَش  َناَضَمَر  ُرْهش 
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. امش رب  هدرک  بجاو  ار  نآ  هزور  دنوادخ  هک  تسا  یهام  ناضمر  هام 

64 ص : یگدنب ، راهب 
. تسا هدش  دلوتم  شردام  زا  هک  يزور  دننام  دوشیم  هدیشخب  شناهانگ  دریگب  هزور  يربنامرف  نامیا و  يور  زا  سک  ره 

***
: هلآو هیلعهللایّلصهللا  ُلوُسَر  َلاق 

اوّحصت اوموص 
[9 [؛

. دیشاب ملاس  ات  دیریگب  هزور  دیامرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
***

هلآو  هیلعهللایّلصهللا  ُلوُسَر  َلاق 
[10 [؛ ٌۀَّنُج ُموَّصلا  : 

. منهج شتآ  ربارب  رد  تسا  يرپس  هزور 
***

: هلآو هیلعهللایّلصهللا  ُلوُسَر  َلاق 
[11 [؛ ِهللا ِۀمارَک  ِلها  نِم  ِهِیف  ُمتلِعجَو  ِهللا  ِۀفایِض  یلا  ِهِیف  ُمتیِعُد  ٌرهَش  َوُه 

. دیتسه دنوادخ  مارکا  دروم  دیاهدش و  توعد  یهلا  ینامهیم  هب  نآ  رد  هک  تسا  یهام  ناضمر  كرابم  هام 
***

مالسلاهیلع  قداصلا  لاق 
[12 [؛ هنِم ِناِمیالا  حُور  َجرَخ  ناضَمَر  رهَش  نِم  ًاموَی  َرَطفا  نَم  : 

حور  دنک ، راطفا  رذع ) نودب   ) ار ناضمر  هام  زا  يزور  هک  یسک 

65 ص : یگدنب ، راهب 
. تفر دهاوخ  نوریب  وا  زا  نامیا 

***
مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاق 

[13 [؛ قلَخلا ِصالخِال  ءالِتبا  ُمایِّصلاَو  : 
. ناگدنب صولخ  يارب  تسا  یناحتما  هزور 

***
مالسلا  هیلع  رقابلا  لاق 

[14 [؛ ۀیَالولا َو  ِموَصلا ، َو  ِجَحلا ، َو  ِةاکَزلا ، َو  ِةالَصلا ، یَلَع  ءایشا ، ِۀسمَخ  یلَع  ُمالسالا  ینب  : 
. تیالو هزور و  جح ، تاکز ، زامن ، تسا : هدش  انب  زیچ  جنپ  رب  مالسا 

***
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: دیسر خساپ  دومرف ؟ بجاو  ار  هزور  ادخ  ارچ  تشون : مالّسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  هب  دّمحم » نب  ةزمح   » هک تسا  ثیدح  رد 
[15 [؛ ریِقَفلا یَلَع  ُونحَیَف  ِعوُجلا  ضضم  ِینَغلا  َدِجَِیل 

. دنک محر  ارقف  رب  ات  ار  یگنسرگ  تدش  دنک  ساسحا  دنمتورث  هکنیا  يارب 

ص65 یگدنب ؛  راهب 
***

مالسلاهیلع  قداصلالاق 
[16 [؛ ریِقَفلاَو ِینغلا  ِهب  يِوَتسَِیل  َمایِّصلا  ُهللا  َضَرَف  امَّنا  : 

66 ص : یگدنب ، راهب 
. دندرگ يواسم  ریقف  ینغ و  نآ  هلیسو  هب  ات  دینادرگ  بجاو  ار  هزور  دنوادخ 

***
مالسلاهیلع  قداصلا  لاق 

[17 [؛ هیَلَع يِزجا  انا  َو  ِیل  ُموَّصلا  : 
. تسا بجاو  نم  رب  نآ  شاداپ  تسا و  نم  يارب  هزور  دیامرفیم : دنوادخ 

***
: هلآو هیلعهللایّلصهللا  ُلوُسَر  َلاق 

[18 [؛ اذه َریَغ  َءایشا  َدَّدَعَو  َكُرعَشَو  َكُرََصبَو  َکُعمَس  مُصَیلَف  َتمُص  اذا 
. درمش ار  رگید  ياهزیچ  و  دریگب . هزور  وت  يوم  وت و  مشچ  وت و  شوگ  دیاب  يریگیم  هزور  یتقو 

***
هلآو  هیلعهللایّلصهللا  ُلوُسَر  َلاق 

[19 [؛ َكِرطف ِمْوَیَک  َکِموَص  ُموَی  َّنَنوُکَی  ال  : 
. دشابن یتسین ، هزور  هک  يزور  لثم  وت  زور  هّتبلا 

***
هلآو  هیلعهللایّلصهللا  ُلوُسَر  َلاق 

ُبَّرلا  َلاق  ّالا  ِینُِمتشَت  امَک  َکُِمتشاال  َکیَلع  ٌمالَس  ٌِمئاص  یِّنا  ُلوُقَیَف : ُِمتشَی  ِمئاص  دبَع  نِم  ام  : 

67 ص : یگدنب ، راهب 
: یلاعَت

[20 [؛ راّنلا ُُهترجا  دَق  يِدبَع  ِّرَش  نِم  ِموَّصلِاب  يِدبَع  َراجتسا 
نانچ مهدیمن ؛ مانشد  نم  وت ! رب  مالـس  متـسه . هزور  نم  دیوگب : هدنهد  مانـشد  هب  وا  دوش و  هداد  مانـشد  وا  هب  هک  تسین  يرادهزور  هدنب 

وا قیقحت  هب  نم  تسج . هانپ  نم ) هب   ) هدنب ّرش  زا  هزور  هلیسو  هب  نم  هدنب  دیامرفیم : یلاعت  راگدرورپ  هک  نیا  رگم  یهدیم ؛ مانشد  وت  هچ 
. مداد هانپ  شتآ  ِّرش )  ) زا ار 
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***
هلآو  هیلعهللایّلصهللا  ُلوُسَر  َلاق 

[21 [؛ میِظَعلا ِرهَّشلا  اَذه  ِیف  ِهللا  َنارفُغ  َمُرَح  نَم  یِقَّشلا  : 
راـنک ار  تیـصعم  هاـنگ و  دـنک و  ضوع  ار  دوـخ  دـناوتن  دـنامب و  مورحم  گرزب  هاـم  نیا  رد  ادـخ  شزرمآ  زا  هک  تسا  یـسک  تخبدـب 

. دراذگب
***

مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  لاق 
دیع وهف  هیف  هللا  یصعیال  موی  لکو  هَمایق ، رَکَشَو  هَمایص ، ُْهنِم  هللا  َلبق  ْنَِمل  ٌدیع  َوُه  امَّنا  : 

[22 [؛
. دشاب هدش  روفغم  شهانگ  و  روکشم ، ششوکو  یعس  و  لوبقم ، شاهزور  هک  یسک  يارب  تسا  دیع  زورما ،

***
مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  لاق 

و دیع ، انل  ادغَو  ٌدیع ، انل  موَْیلا  : 

68 ص : یگدنب ، راهب 
[23 [؛ دیِع اَنل  َوُهَف  هِیف  ُهللایصعت  موَی ال  ُّلُک 

. تسا دیع  ام  يارب  زور  نآ  مینکن  ادخ  ّتیصعم  نآ  رد  هک  ار  يزور  ره  تسا و  دیع  ام  يارب  مه  ادرف  تسا و  دیع  ام  يارب  زورما 
***

هلآو  هیلعهللایّلصهللا  ُلوُسَر  َلاق 
هیلع بیثی  مث  ریخلاب  ّنمب  میرک  بر  یلا  نیملـسملا  رـشعم  ای  اودـغا  اودانف : قرطلا  باوبا  یلع  ۀـکئالملا  تفقو  رطفلا  دـیع  موی  ناک  اذا  : 

مکبر نا  الا  دانم : يدان  اّولـص  اذاف  مکزئاوج  اوضبقاف  مکبر  متعطا  و  متمـصف ، راهنلا  مایـصب  مترما  و  متمقف ، لیللا  مایقب  مترما  دقل  لیزجلا 
[24 [؛ ةزئاجلا موی  ءامسلا  یف  مویلا  کلذ  یمسی  و  ةزئاجلا ، موی  وهف  مکلاحر  یلا  نیدشار  اوعجراف  مکل  رفغ  دق 

زاغآ هدنشخب  دنوادخ  زا  ریخ  يوزرآ  اب  ار  دوخ  حبص  ناناملسم . يا  دنهدیم : ادن  دنتـسیایم و  یهار  ره  رد  رب  ناگتـشرف  رطف ، دیع  زور 
دیدش رومأم  يرادهزور  هب  زین  دـیداد و  ماجنا  دـیدش ، رما  يرادهدـنزبش  هب  انامه  دـسرب . امـش  هب  ادـخ  فرط  زا  یگرزب  باوث  ات  دـینک 

ادـن يدانم  دوشیم  هدـناوخ  دـیع  زامن  هک  یماگنه  دـینک . تفایرد  ار  ناتزئاوج  سپ  دـیدرک ، تعاطا  ار  ناتراگدرورپ  و  دـیدرب ، ناـمرف 
رد هزئاج و  زور  زورما  دیتسه . هدش  تیاده  هک  یلاح  رد  ناتلزانم  هب  دیدرگرب  دیزرمآ ، ار  امـش  ناتراگدرورپ  هک  دیـشاب  هاگآ  دـهدیم :

. تسا هدش  هدیمان  مسا  نیمه  هب  مه  نامسآ 

69 ص : یگدنب ، راهب 
رـسخی و  نونـسحملا ، هیف  باثی  موی  اذه  مکموی  نا  سانلا  اهیا  ای  لاقف : رطفلا  موی  سانلل  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  بطخ 
اورکذا و  مکبر ، یلا  ثادجالا  نم  مکجورخ  مکالـصم  یلا  مکلزانم  نم  مکجورخب  اورکذاف  مکتمایق  مویب  موی  هبـشا  وه  نوئیـسملا و  هیف 
اوملعا و  رانلا . وا  ۀـنجلا  یف  مکلزانم ) یلا  مکعوجر   ) مکلزانم یلا  مکعوجرب  اورکذا  مکبر و  يدـی  نیب  مکفوقو  مکالـصم  یف  مکفوقوب 

نم فلـس  ام  مکل  رفغ  دـقف  هللا  دابع  اورـشبا  ناضمر : رهـش  نم  موی  رخآ  یف  کلم  مهیدانی  نا  تامئاصلا  نیمئاصلل و  ام  یندا  ّنا  هللا  دابع 
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؛] نوفنأتست 25 امیف  نونوکت  فیک  اورظناف  مکبونذ 
هداد باوث  ناراکوکین  نآ  رد  هک  تسا  يزور  امش  زور  نیا  مدرم  يا  دومرف : دناوخ و  هبطخ  يرطف  دیع  زور  رد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 

ناتیاهلزنم زا  ناتندـمآ  نوریب  هب  دـینک  دای  سپ  امـش . تماـیق  زور  هب  تسا  زور  نیرتهیبش  و  دـندرگیم ، راـکنایز  ناراکدـب  و  دـنوشیم ،
رد ار  ناتنداتـسیا  ناتهاگزامن ، رد  ناتنداتـسیا  هب  دـینک  دای  و  ناتراگدرورپ ، يوسب  اهربق  زا  ار  ناتدوخ  ندـمآ  نوریب  ناتهاگزامن ، يوسب 

ناگدـنب دـینادب  و  شتآ . ای  تشهب  رد  ناتلزانم ) يوسب  ار  دوخ  تشگزاب   ) ناتلزانم يوسب  تشگزاب  هب  دـینک  داـی  و  ناـتراگدرورپ ، ربارب 
دیـشاب نامداش  دـنکیم : ادـن  ناضمر  هام  رخآ  زور  رد  ياهتـشرف  هک  تسا  نیا  تسا  رادهزور  ناـنز  نادرم و  يارب  هک  يزیچ  رتمک  ادـخ !

زاغآ هنوگچ  هک  هدنیآ  راتفر  لامعا و  رد  دیـشابیم  هنوگچ  دینک  هاگن  سپ  دـش . هدـیزرمآ  امـش  هتـشذگ  ناهانگ  قیقحتب  ادـخ  ناگدـنب 
. دیئامنیم

70 ص : یگدنب ، راهب 

مالسلاهیلع نینمؤملاریما  تاجانم 

زاجح يوس  زا  مدمآ  شوگ  هب  بش 

زاین تاجانم و  توص  هلان و 

دزیخ یکاپ  لد  زک  ياهلان 

دزیگنا طاشن  قوش و  تلاح 

رورپ ناج  نیشن  حور  ياهمغن 

رمضم تقیقح  ّرس  نآ  ردنا 

تسا  زوسرپ  ادص  روشرپ و  هلان 

تسا  زور  یّلجت  راونا  بش ز 

توکلم  کُلم و  مکاح  يورهر 

توهال  ّرس  فقاو  ياهدنب 

لاصو  يابهص  تسم ز  یقشاع 
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لاقم  مرگ  دوخ  قلاخ  اب  هتشگ 

درکیم شیاتس  تفگیم و  دمح 

درکیم شیاین  تسود  رد  رب 

تشاد  ینازوس  ذفان  يهلان 

تشاد  یناشیرپ  راز  تلاح 

71 ص : یگدنب ، راهب 

دوب نازرل  ادخ  میب  زا  شنت 

دوب نایرگ  وا  يهدید  نینزان 

درکیم اشامت  هدرپ  یب  رای ،

درکیم اّنمت  صاخ  تولخ 

تفسیم  قیاقح  ّرُد  نینچ  نیا 

تفگیم  ناناج  ترضح  رد  زار 

افش لصا  دوب  وت  رکذ  هک  يا 

اجر ریغ  نم  يهیامرس  تسین 

زاب بئاخ  دوشن  سک  ترد  زا 

زابنا زاین و  لخب و  زا  یکاپ 
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اصحا زا  نوزف  تسه  تتمعن 

ادا درک  ناوتن  ترکش  قح 

دشاب منابز  درو  وت  دای 

دشاب مناج  سنوم  وت  ّبُح 

ینم  يالوم  وت  هک  سب  نیا  مرخف 

ینم  ياجلم  قزار و  قلاخ و 

ماهدمآ  ریقح  راوخ و  ترد  رب 

ماهدمآ  ریقف  جاتحم و  راز و 

72 ص : یگدنب ، راهب 

لیلج  راّهق  قلاخ  نآ  ییوت 

لیلذ  نیکسم و  يهدنب  نآ  منم 

ادخ هاگرد  هب  هکنآ  تسا  شوخ  هچ 

اعد رهب  دهن  يور  ياهدنب 

زاین درک و  بدا  ضرع  ردق  نآ 

زادگ زوس و  زا  رپ  تشگ  ناهج  هک 

توهبم  کیالم  تاجانم  ناز 

توکس  دوب  اج  همه  ارحص  تشد و 
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شوماخ  شیادص  تشگ  ناهگان 

شوهدم  شدومن  تسود  يهولج 

اون حیبست و  دنام ز  قح  غرم 

ارس همغن  نآ  يهشیدنا  رد  نم 

؟ دوب هک  ِتاجانم  توص  نیا  برای 

؟ دوبر مارآ  تقاط و  نم  هک ز 

؟ تسیکز شخبناور  توصنیا  برای 

تسا  یلع  توص  نیا  هک  تفگ  یفتاه 

تسادخ  ریش  یلع  تاجانم  نیا 

تسامَس  ضرا و  رد  هلولو  نآ  زا  هک 

73 ص : یگدنب ، راهب 

مالسا  تاوزغ  زات  هّکی 

مائل  بازحا  ربیخ و  حتاف 

روضح مزب  رد  هک  دوب  یلع  نیا 

روط رد  نارمع  یسوم  نوچ  تسه 

زار هگتولخ  هب  هکنوچ  دور  بش 
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زاورپ دیامن  تسود  يوس  هب 

دراد يزادگ  زوس و  بش  همه 

دراد يزاین  زار و  ادخ  اب 

تسا  نابات  ادخ  رون  شخُر  زا 

تسا  ناناج  تفرعم  رد  وحم 

میمع  فطل  تمرکم و  بحاص 

میحر  نادزی  تمحر  رهظم 

تفریم  نامیتی  تقو  رس  هب  دوخ 

تفریم  ناریقف  گنت  يهبلک 

درکیم نافیعض  لاح  زا  شسرپ 

درکیم ناسحا  تفأر و  همه  اب 

مورحم  سک  شتلدعم  زا  دشن 

مولظم  رای  ُدب و  ملاظ  مصخ 

74 ص : یگدنب ، راهب 

نیگن  ریز  ناهج  ود  کُلم  تشاد 

نیوج  نان  کمن و  شیاذغ  ُدب 

نود  مجلم  ِنب  تبرض  زک  نآ 
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نوخ  ُرپ  دش  وا  تروص  امن  قح 

ناهن  ملظ  زا  دش  لدع  يهرهچ 

ناریو  تیاده  ناکرا  تشگ 

نیتم  لبح  ادخ  ریش  دش  هتشُک 

نیقی  بابرا  ربهر  دش  هتشُک 

نم  لد  داُرم  وت  يا  یلع ! ای 

نم  لِگ  بآ و  يهیام  وت  ّبُح 

تسا  کلَم  قطن  وت  حدم  زا  نکلا 

تسا  کلف  تردَق  يهیاپ  نیرتمک 

هانگ  مرج و  زا  هدش  رپ  ماهمان 

هانپ  هدروآ  وت  هب  مهایسور 

اطع جاتحم  هدمآ  ترد  هب 

اخس رحب  يا  تیفاص » یفطل  »

مراد  مکحم  لد  تیالو ، هب 

مراد  منهج  یکاب ز  هچ  سپ 

75 ص : یگدنب ، راهب 

( ناضمر كرابم  هام  ناغلبم  هژیو  ) یگدنب www.Ghaemiyeh.comراهب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 54زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


ماوت  يوسیگ  لبنس  يهتسب 

ماوت  يوک  گس  هک  سب  نیا  مرخف 

مشورفن  ناهج  هب  ار  فجن  نم 

مشورفن  نانج  هب  تیوک  رس 

تسا  نم  ناوضر  يهضور  تمَرَح 

تسا  نم  نامیا  نم  يایند  نید و 

[26]

76 ص : یگدنب ، راهب 

فراولا هلظدم  یفاص  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  راثآ  رب  یلامجا  یشرگن 

همجرت  نابز ---- باتک ---- مان 
هقف 

------ یسراف لئاسملا ---- حیضوت  ---- 1
------ یسراف ماکحالا ---- بختنم  ---- 2

یسیلگنا  یسراف ---- ناناوجون ---- ماکحا  ---- 3
------ یسراف دلج ---- رد 2  ماکحالا  عماج  ---- 4

------ یسراف ییاضق ---- تائاتفتسا  ---- 5
------ یسراف یکشزپ ---- تائاتفتسا  ---- 6

یبرع  یسراف ---- جح ---- کسانم  ---- 7
یبرع  یسراف ---- هدرفم ---- هرمع  کسانم  ---- 8

------ یسراف جح ---- نوماریپ  لاؤس  رازه  ---- 9
------ یسراف دلج ---- رد 2  شسرپ  هب 300  هاتوک  خساپ  ---- 10

------ یسراف فقو ---- رد  تبرق  دصق  رابتعا  ---- 11
------ یسراف هیوناث ---- ماکحا  رد  هلاسر  ---- 12

------ یبرع دلج ---- رد 4  جحلا  هقف  ---- 13
------ یبرع دلج ---- رد 2  دابعلا  ۀیاده  ---- 14
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------ یبرع لئاسلا ---- ۀیاده  ---- 15
------ یبرع یقثولا ---- ةورعلا  یلع  یشاوح  ---- 16

------ یبرع ۀیمامإلا ---- هقف  نم  سمخلا  لئاسر  ---- 17
------ یبرع رفاسملا ---- ةالص  ---- 18

------ یبرع سمخلا ---- هقف  ---- 19
------ یبرع ةولصلا ---- تاقوأ  ---- 20

77 ص : یگدنب ، راهب 
یسراف  یبرع ---- ّریغتتال ---- ۀتباث  ۀیعرشلا  ماکحالا  ---- 21

------ یبرع هتاقحلم ----) هماکحا و   ) ریزعتلا ---- 22
یسراف  یبرع ---- هیقفلا ----) ۀیالو  سمخلا و   ) ۀبیغلارصع یف  ءاهقفلا  ۀیالو  وا  ۀموکحلا  دوجو  ةرورض  ---- 23

------ یبرع ۀثدحتسملا ---- تالماعم  یف  ۀلاسر  ---- 24
------ یبرع دی ---- ۀنیب و ال  نود  نم  لام  یف  یعادتلا  ---- 25

------ یبرع هتیکلم ---- هبتشملا  نّیعملا  لاملا  یف  ۀلاسر  ---- 26
------ یبرع نیمیلا ---- نع  هیلع  یعدملا  لوکن  مکح  ---- 27

------ یبرع ۀجوزلا ---- ثرا  ---- 28
------ یبرع بیصعتلا ----) ۀلأسم   ) هبصعلا ثرا  یف  قحلا  داج  خیشلا  عم  ---- 29

------ یبرع حصان ---- نبا  فیرظ  تاید  لوح  ---- 30
------ یبرع ةراختسالا ----) ۀیعورشم   ) مالزالاب ماقستسالا  لوح  ثحب  ---- 31

------ یبرع هینیسحلا ---- رئاعشلا  ---- 32
یکرت  دنادب -------- دیاب  ناملسم  ره  هچنآ  ---- 33

هقف  لوصا 
------ یبرع دلج ---- رد 3  لوصالا  نایب  ---- 34

------ یبرع ةرهشلا ---- یف  ۀلاسر  ---- 35
------ یبرع ۀیمکحلا ---- ۀهبشلا  یف  رثکالا  لقالا و  مکح  یف  ۀلاسر  ---- 36

------ یبرع طورشلا ---- یف  ۀلاسر  ---- 37
ریسفت نآرق و 

------ یسراف ترطف ---- هیآ  ریسفت  ---- 38
------ یبرع فیرحتلا ---- نع  نوصم  نآرقلا  ---- 39

------ یبرع ریهطتلا ---- ۀیآ  ریسفت  ---- 40
------ یبرع راذنالا ---- ۀیآ  ریسفت  ---- 41

مالک  دیاقع و 
------ یسراف نید ---- ضرع  ---- 42

------ یسراف راگدیرفآ ---- يوس  هب  ---- 43
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------ یسراف هغالبلاجهن ---- رد  تایهلا  ---- 44
78 ص : یگدنب ، راهب 

------ یسراف دلج ---- نید 2  فراعم  ---- 45
------ یسراف ریدغ ---- یخیرات  زور  نوماریپ  ---- 46

------ یسراف اپورا ---- زا  مالسا  يادن  ---- 47
------ یسراف نافرع ---- هفسلف و  رب  یشرگن  ---- 48

------ یسراف تافرع ---- رد  شیاین  ---- 49
------ یسراف جح ---- همانرفس  ---- 50

------ یسراف هاگآ ---- دیهش  ---- 51
------ یسراف ناما ---- نما و  دیون  ---- 52
------ یسراف شسرپ ---- هد  خساپ  ---- 53
------ یسراف تیودهم ---- تلاصا  ---- 54

یبرع  یسراف ---- تماما ---- ماظن  رد  دیحوت  یلجت  ---- 55
---- یسراف يربهر ---- تماما و  ماظن  ---- 56

------ یسراف یعیرشت ---- تیالو  ینیوکت و  تیالو  ---- 57
------ یسراف ماما ---- تفرعم  نوماریپ  ---- 58
------ یسراف شخب ---- تاجن  هدیقع  ---- 59

------ یسراف همیرک ---- تلود  يوس  هب  ---- 60
یبرع  یسراف ---- تیودهم ---- تشادرواب  ---- 61
------ یسراف تکرح ---- تمواقم و  لماع  راظتنا ، ---- 62

یبرع  یسراف ---- هبدن ---- ياعد  رد  تیالو  غورف  ---- 63
------ یسراف ادخ ---- تجح  تفرعم  ---- 64

------ یسراف نامز ---- ماما  هب  ناهج  یگتسباو  ---- 65
یسیلگنا  یسراف ---- هیماما ---- عیشت  رد  تیودهم  هدیقع  باتک  نوماریپ  تاحیضوت  ---- 66

------ یسراف تیودهم ---- تماما و  ---- 67
------ یسراف يودهم ---- ياهمایپ  ---- 68

یسیلگنا  یسراف ---- تیودهم ---- نامتفگ  ---- 69
------ یسراف ییاروشاع ---- نامتفگ  ---- 70

------ یسراف یمالک ---- تالاقم  ---- 71
------ یبرع هللا ---- باتک  يده  یلا  ---- 72
------ یبرع بیجتف ---- عمست  ناریا  ---- 73

79 ص : یگدنب ، راهب 
------ یبرع ۀمئالا ---- ءایبنالا و  ۀمصع  لوح  ۀلاسر  ---- 74
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------ یبرع ردقلا ---- ربجلا و  ۀلاسر  یلع  تاقیلعت  ---- 75
------ یبرع بهذملاو ---- ثیدحلا  باتکلا و  یف  تاحمل  ---- 76

------ یبرع قدصلا ---- ةوعد  قحلا و  توص  ---- 77
، یلع مامالا  ۀبطخ  ۀبوذکا  در  ---- 78
------ یبرع مالسلاامهیلع ---- ارهزلا  یلع 

هسنارف  ودرا / یبرع ---- ۀضیرعلا ---- هطوطخ  یف  بیطخلا  عم  ---- 79
------ یبرع ءادبلا ---- یف  ۀلاسر  ---- 80

------ یبرع رشع ---- ینثالا  ۀمئالا  یلوتی  نمل  رصبلا  ءالج  ---- 81
------ یبرع ۀقرف ---- نیعبس  ثالث و  یلع  نیملسملا  قارتفا  ثیدح  ---- 82

------ یبرع ملاعلا ----؟ اذهل  نم  ---- 83
قودصلا  خیشلا  نیملعلا ، نیب  ---- 84

یسراف  یبرع ---- دیفملا ---- خیشلاو 
------ یبرع نامجلا ----» یقتنم   » و مراکملا » لایکم   » و رثالا » بضتقم   » یلع ۀّلصفم  تامّدقم  ---- 85

------ یبرع فالتخالاو ---- لالضلا  نم  ۀّمالا  ناما  ---- 86
------ یبرع مالسلا ---- هیلع  نیسحلا  مامالا  یلع  ءاکبلا  ---- 87

------ یبرع ۀلیخدلارابخالاب ---- یمسملا  باتکلا  یلع  ۀفیطللا  دوقنلا  ---- 88
ثیدح 

یسیلگنا  ودرا / یبرع ---- دلج ---- رد 3  رثالا  بختنم  ---- 89
یسراف  یبرع ---- ۀماع ----) بتک  نم  ثیدح  رشع  ۀئم و  ( ) ع  ) نینمؤملاریما بقانم  نم  سبق  ---- 90

------ یبرع اهظافلا ---- اهدانسا و  رشع ، ینثالا  ۀمئالا  ثیداحا  ---- 91
---- یبرع لئاضفلا ---- ثیداحا  ---- 92

------ یسراف ع ----)  ) نینمؤملاریما لئاضف  زا  يوترپ  ---- 93
خیرات 

------ یسراف هعیش ---- یملع  ياههزوحریس  ---- 94
------ یسراف یخیرات ----) ثداوح   ) خیرات رد  ناضمر  ---- 95

هریس 
80 ص : یگدنب ، راهب 

------ یسراف ع ----)  ) نیسح ماما  تمظع  زا  يوترپ  ---- 96
------ یسراف ناییاروشاع ---- اب  ---- 97

------ یسراف لامج ---- ۀنیآ  ---- 98
------ یسراف باتفآ ---- هاگن  زا  ---- 99

------ یسراف تربع ---- کشا و  ---- 100
یتیبرت 
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------ یسراف قالخا ---- تیبرت و  یلاع  بتکم  ناضمر ، كرابم  هام  ---- 101
---- یسراف رکنم ---- زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ای  حالصا  هار  ---- 102

---- یسراف ناناوج ---- اب  ---- 103
رعش

------ یسراف راعشا ---- ناوید  ---- 104
------ یسراف روضح ---- مزب  ---- 105

------ یسراف نیقرشم ---- باتفآ  ---- 106
------ یسراف نمؤملا ---- ۀفیحص  ---- 107
------ یسراف یفطصملا ---- طبس  ---- 108

------ یسراف لاصو ---- يوزرآ  رد  ---- 109
اههباطخ اههلاقم و 

------ یسراف اهمایپ ----) هعومجم   ) يرادیب ثیدح  ---- 110
------ یسراف باتفآ ---- ناگرپبش و  ---- 111

------ یسراف اروشاع ---- بش  ---- 112
------ یسراف اروشاع ---- حبص  ---- 113

مجارت 
------ یسراف یناگیاپلگ ---- یفاصداوج  دمحمالم  دنوخآ  هللا  تیآ  یناگدنز  ---- 114

------ یسراف ناّیح ---- نب  رباج  یناگدنز  ---- 115
------ یسراف فسادوب ---- یناگدنز  ---- 116

________________________________________

ص 295. ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ص 157 ؛ ج 96 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 1]
. تسا هدش  هتشاگن  كرابملا 1423 ق  ناضمر  رد  هل  مظعم  مایپ  نیا  (. 1 [ ) 2]

. دشابیم هل  مظعم  خیرات » رد  ناضمر  شزرا « اب  باتک  زا  ياهدیزگرب  نتم  نیا  (. 1 [ ) 3]
هل مظعم  فیلأت  دلج 1 و 2 ، نید  فراعم  باتک  زا  ياهدیزگرب  (. 1 [ ) 4]

هیآ 88. ءارسإ ، هروس  (. 2 [ ) 5]
« ناضمر كرابمهام  ای  قالخاو  تیبرت  بتکم  نیرتیلاع  و « خیرات » رد  ناضمر  ياهباتکزا « هتفرگرب  (. 1 [ ) 6]

ب 58 ص 55 ، ج 7 ، یفاو ، و 2 . ( 2 [ ) 7]
(3 [ ) 8]

ص 502. ج 7 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 1 [ ) 9]
ص 19 ج 2 ، یفاک ، (. 2 [ ) 10]

توریب پاچ  ح 35 ، ص 356 ، ج 96 ، راحب ، (. 3 [ ) 11]
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ص 41. ج 7 ، یفاو ، (. 4 [ ) 12]
هملک 253 ص 208 ، ج 3 ، هغالبلا ، جهن  (. 1 [ ) 13]

ص 122 ج 2 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  (. 2 [ ) 14]
ب 2 ص 6 ، ج 7 ، یفاو ، (. 3 [ ) 15]

. نامه (. 4 [ ) 16]
ب 1 ص 5 ، ج 7 ، یفاو ، (. 1 [ ) 17]

ب 34 ص 33 ، ج 7 ، یفاو ، (. 2 [ ) 18]
. نامه (. 3 [ ) 19]

ص 88 ج 3 ، یفاک ، (. 1 [ ) 20]
ص 356 ج 96 ، راونالاراحب ، (. 2 [ ) 21]
ص 100. ج 4 ، هغالبلا ، جهن  (. 3 [ ) 22]

ص 154 ج 6 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 1 [ ) 23]
. ریبک یناربط و  زا  لوقنم  (. 2 [ ) 24]

سلجم 21. ص 88 و 89  قودص ، یلاما  (. 1 [ ) 25]
. دشابیم هل  مظعم  هدورس  رعش  (. 1 [ ) 26]

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 
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ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
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«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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