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( دننادب دیاب  داماد  سورع و  کی  هچنآ   ) قشع هبلک 

باتک تاصخشم 

دنمشناد يدهم  فیلأت :
مدقم يداتسا  نسح  دمحم  راتساریو :
مالسلا هیلعاضرلا  مداخ  تاراشتنا  رشان :

رحس کیفارگ  پاچ و  هناخ  يرنه : تیریدم 
ناتسمز 83 مراهچ -  پاچ : تبون 

هحفص  184 هحفص : دادعت  یعقر /  عطق : هخسن /   3300 ژاریت :
ناموت  1100 تمیق :

964  - 5912  - 69  - 5 کباش :
.تسا ظوفحم  مالسلا  هیلعاضرلا  مداخ  تاراشتنا  يارب  قوقح  عیمج 

: شخپ زکرم 
( ناریا باتک  يرسارس  عیزوت  يرجم  ) اکسوت حرط  ییارجا  داتس 

0251  / 7736165  - 7742142 نفلت :
اه شابداش نیرت  مرگ اب  هارمه  باتک  نیا 

.دنهد یم ّتیمها  قشع  هبلک  رد  دوخ  نتسیز  هنوگچ  هب  هک  ینازیزع  هب  میدقت 
( / ادهش  ) هیئافص نابایخ  مق / 

 / یلدگیب يوک  ياهتنا 
كالپ 284 تسودلگ /  دیهش  يوک  شبن 

یتسپ 6113/37155 قودنص 
0251  / 7736165  - 7742142 نفلت :

هب میدقت 

مراوگرزب زیزع و  رایسب  داتسا  هب  ار  باتک  نیا  باوث 
« هرس سدق  یماما دمحا  دیس  جاح  هَّللا  تیآ  ترضح  موحرم  »

، مردقنارگ ردپ  و 
« هرس سدقدنمشناد  لیعامسا  جاح  موحرم  »

.میامن یم میدقت 

همدقم
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(1 «) ْنَسْحَا َیِه  یتَّلِاب  ْمِْهلِداج  ِۀَنَسَْحلا َو  ِۀَظِعْوَْملا  ِۀَمْکِْحلِاب َو  َکِّبَر  ِلیبَس  یِلا  ُعُْدا  »
.امن هلداجم  وکین  يا  هویش هب  نانآ  اب  و  نک ، توعد  تیادخ  يوس  هب  هظعوم  تمکح و  هلیسو  هب  ار  ناگمه 

یلَع َساَّنلا  مِّلَک   » يانبم رب  ات  دـندوب  فظوم  مالـسلا  مهیلع  موصعم نایاوشیپ  .دنتـسین  يرکف  دادعتـسا  زا  هبترم  کی  رد  اه  ناسنا همه 
.دنیوگب نخس  مدرم  يرکف  تعسو  اب  ربارب  ْمِِهلوُقُع ،» ِردَق 

تـسرد یـسانش  دادعتـسا  رنه  اب  دنیامن و  هجوت  مهم  هتکن  نیا  هب  دیاب  دنراد ، ار  نید  ناگرزب  زا  يوریپ  هیعاد  هک  ینید  مولع  ناغلبم 
ریگنماد نآ  تفآ  دـیدرت  یب دوـشن ، ماـمتها  نادـب  رگا  هک  تـسا  یفیلکت  مـهم ، نـیا  .دـنزادرپب  ییوگزردـنا  هظعوـم و  هـب  دارفا ، زا 

شالت هعماج  یمالـسا  گنهرف  حطـس  ياـقترا  یهلا و  فراـعم  ياـیحا  يارب  هک  یناـسک  همه  زا  دـیاب  هتبلا  دـش ؛ دـهاوخ  ناـبطاخم 
(2 «) اهَعْسُو ِّالا  اَسْفَن  هَّللا  ُفِّلَُکیال   » .دوش ینادردق  دننک ، یم تمدخ  هنوگ  ره  هب  دنسیون و  یم دنیوگ ، یم دنیامن ، یم

، هعومجم نیا  فده  .دنتسه  اهداماد » اقآ   » و اه » مناخ سورع   » هژیو هب  یمالسا ، هعماج  راوگرزب  نادرم  نانز و  باتک ، نیا  نابطاخم 
.تسا ندوب  ییادخ  ندرک و  یگدنز  یناسنا  نتسیز ، رتهب  يارب  يا  هنیمز داجیا 

رهش رد  .ش.ه  لاس 1377  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  تسا ، ریقح  نیا  ياه  ینارنخس زا  يا  هدیکچ باتک ، نیا  هک  تسا  رکذ  نایاش 
ترـضح ناوریپ  تأـیه   » رد مزیزع  ناردارب  زا  نـیا  رباـنب  تـسا ؛ هدـش  داریا  مالـسلا ) اـهیلع  نـینبلا ما  دجـسم   ) ناهفـصا رورپ  دـیهش 

دندرک شالت  ینارون  لفحم  نیا  يرازگرب  رد  هک  مالسلا » مهیلع  عیقب همئا  يزومآ  شناد  ییوجـشناد ، تأیه   » و مالـسلا » هیلع  يدهم
، دـندش لمحتم  رثا  نیا  رـشن  هار  رد  يداـیز  تاـمحز  هک  مالـسلا » هیلعاـضّرلا  مداـخ  يرنه  یگنهرف -  هسـسؤم  رـشن  زکرم   » زا زین  و 

.مرازگساپس هنامیمص 
.دنیازفیب شیوخ  یگدـنز  تیمیمـص  افـص و  يزبس و  رب  دـنناوتب  رثا ، نیا  هعلاطم  اب  ام ، یمالـسا  هعماج  راوگرزب  ناناوج  تسا  دـیما 
ياـهاعد زا  ار  هدـنب  هک  مهاوخ  یم زین  زیزع  ناتـسود  زا  منک و  یم اـعد  ناـناوج  يریخ  هب  تبقاـع  یتسردـنت و  يارب  هراوـمه  ریقح ،

.دنیامرفن مورحم  شیوخ  هناصلاخ 
.متسه مرتحم  ناگدنناوخ  همه  هدنزاس  ياهداهنشیپ  رظتنم 

« یناهفصا دنمشناد  يدهم  »
دیدج شیاریو 

ناتسمز 1383

جاودزا فده  هفسلف و  لّوا  لصف 

جاودزا هفسلف 

شیپ زیزع ، ناناوج  هک  تسوکین  تسا و  جاودزا  یگدنز و  لیکشت  هفـسلف  زا  حیحـص  مهف  یگدنز ، رد  ندوب  قفوم  رارـسا  زا  یکی 
زا یخرب  هب  اج  نیا  رد  .دننک  لابقتسا  كرتشم  یگدنز  زا  قیمع ، یشنیب  تریصب و  اب  دنشیدنیب و  نآ  هفـسلف  هب  هداوناخ ، لیکـشت  زا 

: مینک یم هراشا  دشاب ، جاودزا  روحم  رب  هشیدنا  رکفت و  عوضوم  دناوت  یم هک  لیاسم 
؛ اه تیلوؤسم شریذپ  يارب  یگدامآ  نالعا  . 1

؛ یگدنز هرادا  يارب  یگدامآ  نالعا  . 2
؛ سفن تّزع  تمارک و  ياه  هنیمز داجیا  . 3
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؛ یناوج یناوجون و  ماخ  راکفا  زا  ندش  ادج  . 4
؛ یگدنز تالکشم  لح  يارب  هشیدنا  زکرمت  . 5
؛ یگدنز ياه  باختنا اه و  شنیزگ رد  لمأت  . 6
؛ اه تیعقاو ساسارب  هدنیآ  يارب  يزیر  همانرب . 7

؛ اهدیدرت اه و  ینارگن اب  هزرابم  . 8
؛ هتشذگ براجت  ساسا  رب  یگدنزاس  . 9

؛ هنازور ياهراک  هب  تبسن  يدج  یسر  باسح  . 10
؛ یگدنز نیرتهب  داجیا  يارب  سالک  . 11

؛ يریگ میمصت رد  لالقتسا  . 12
؛ یگدنز ياهدادخر  نیرت  کچوک هب  نداد  تیمها  . 13

؛ نایفارطا زا  يرکف  یحور و  یگتسسگ  . 14
؛ هزات تاناکما  اب  ون  ریسم  رد  تکرح  دیدج و  يا  هشیدنا عورش  . 15

؛ یعیبطریغ روما  اه و  هشیدنا ربارب  رد  ینالقع  رایتخا  يارب  شالت  . 16
؛ یهاو ياهوزرآ  اج و  یب تالایخ  ندرب  نیب  زا  . 17

؛ یگدنز ياه  تیعقاو اه و  تقیقح ندرک  سمل  ییانشآ و  . 18
؛ یناوجون نارود  تالوهجم  زا  یخرب  اب  ییانشآ  . 19

؛ يردام يردپ و  يالاو  ماقم  هب  ندیسر  لسن و  ریثکت  . 20
؛ یسنج زیارغ  ندرک  راهم  . 21

؛ یلام ياهدمآرد  هب  نداد  تهج  تسرد و  ندرک  هنیزه  . 22
.یگدنز ثداوح  اهدماشیپ و  رد  يرگن  یحطس  زا  زیهرپ  ینیب و  عقاو  . 23

جاودزا فده 

ات دـننک  یم هـیهت  یتکاـم  نآ ، ندرک  مـسجم  يارب  دـنیامن و  یم میـسرت  يا  هـشقن زاـغآ  رد  مـیظع ، ییاـنب  نتخاـس  يارب  ناسدـنهم ،
.دنوش انشآ  نامتخاس  یّلک  لکش  اب  نآ ، هدهاشم  اب  ناگدننیب 

دوخ یگدنز  نامتخاس  هشقن  رد  ار  ییانب  دنناوتب  مدرم  ات  تسا ، هدومرف  میـسرت  میرک  نآرق  رد  ار  یگدنز  هشقن  زین  ملاع  راگدرورپ 
.دنیامن يزیر  یپ

: دیامرف یم میرک  نآرق 
(3 «) َنورَّکَفَتَی ٍموَِقل  ٍتایآل  َِکلذ  یف  َّنِا  ۀَمْحر  ًةَّدَوَم َو  ْمُکَنَیب  َلَعَج  اْهَیِلا َو  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَا  مُکِسُْفنَا  ْنِم  َقَلَخ  ْنَا  ِهتایا  ْنِم  «َو 

تّدوم و امش  نیب  دیـسرب و  شمارآ  هب  هک  نیا  يارب  دیرفآ ؛ امـش  دوخ  سنج  زا  امـش  يارب  ار  نانز  هک  تسا  نیا  ادخ  ياه  هناشن زا 
.دراد دوجو  دنرّکفت ، لها  هک  یناسک  يارب  ییاه  هناشن بلطم ، نیا  رد  هک  یتسرد  هب  داد ؛ رارق  تمحر 

تیاور هد  رد  یگدنز  گنهرف 
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بیشن زارف و 
(4 «) ُرُّمَی ُولْحَی َو  ُْشیَْعلا  : » مالسلا هیلع  یلع ماما  . 1

.دوش یم نیریش  خلت و  یگدنز 
ترخآ ایند و  نتشاد  رظن  رد 

(5 «) ًادغ ُتُومَت  َکَّنَاک  َِکتَرِخآل  لَمعا  ًادبَا َو  ُشیعَت  َکَّناک  َكاینُِدل  لمِْعا  : » مالسلا هیلع  مظاک ماما  . 2
زا ادرف  ییوگ  هک  هنوگ  نآ  نک ، شالت  شیوخ  ترخآ  يارب  یتسه و  هدـنز  هشیمه  ییوگ  هک  اج  نآ  ات  شوکب ، دوخ  ياـیند  يارب 

.يور یم ایند 
ندوب يزور  یپ  رد 

(6 «) ًاشاعَم َراهّنلا  اْنلَعَج  َو  . » 3
.میداد رارق  یگدنز  تشیعم و  بلط  يارب  ار  زور  و 

ریدقت ریبدت و 
« ریبدَّتلا ُنْسُح  ُهُکالِم  ریدقَّتلا َو  ُنسَح  ِشیَعلا  ُماِوق  : » مالسلا هیلع  یلع ماما  . 4

.تسا تسرد  وکین و  هشیدنا  ریبدت و  نآ ، داینب  و  نتشاد ؛ هگن  هزادنا  یگدنز ، هیام  هیاپ و 
لفاغت یکریز و 

« ٌلفاغَت ُهُثُلث  ٌۀَنِْطف َو  ُهاثُلث  ٍلایکِم  ُّلِم  رُشاعتلا  شیاعّتلا َو  ِلاح  ُحالص  : » مالسلا هیلع  قداص ماما  . 5
.تسا یئزج  دراوم  نتفرگ  هدیدان  نآ  يرایشوه و 13  نآ  هک 23  تسا  يُرپ  هنامیپ  رگیدکی ، اب  ترشاعم  یگدنز و  لاح  حالص 

فّلکت زا  يرود 
« ِفَلُکلا ُحارِِّطا  ِْشیَعلا  ُأَنْهَا  : » مالسلا هیلع  یلع ماما  . 6

.تسا دوش ) یم تّقشم  یتخس و  بجوم  هک  یفاضا  جراخم   ) اه فّلکت ندنکفا  رود  یگدنز ، نیرتاراوگ 
يرگن هدنیآ

« ِهیقالُم َکَّنِاَف  َتئِش  ام  ْلَمْعا  ُُهقِرافُم َو  َکَّنِاَف  َتئِش  ْنَم  ِْببْحا  ٌّتیَم َو  َکَّنِاَف  تئِش  ام  ْشِع  : » هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  . 7
یهاوخ هنوگ  ره  و  يوش ، یم ادـج  نآ  زا  هک  رادـب  تسود  یهاوخ  ار  هک  ره  و  درم ، یهاوخ  وت  هک  نک  یگدـنز  یهاوخ  هنوگ  ره 

.دید یهاوخ  ار  نآ  هجیتن  هک  نک  لمع 
ملعت میلعت و 

« ٍعاو ٍِملَّعَتُم  ٍقَطان و  ٍملاع  ِْنیَلُجَِرل  ِّالا  َْشیَع  ال  : » هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  . 8
.هدنریگ شوگ  هب  يوجشناد  هدنیوگ و  ِدنمشناد  سک : ود  يارب  رگم  درادن ، یموهفم  یگدنز 

ییوخشوخ
« ِقلُخلا ِنسُح  ْنِم  ُأنْهَا  َشیَع  ال  : » مالسلا هیلع  قداص ماما  . 9

.تسین ییوخشوخ  زا  رتاراوگ  يا  یگدنز چیه 
فافک هزادنا  هب  یگدنز 

« ًافافَک ُهُْشیَع  َناک  ِمالسإلا َو  یلإ  يِدُه  نَِمل  یبوط  : » هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر   10
.دشاب هتشاد  زاین  فافک و  هزادنا  هب  ِیگدنز  هدش و  تیاده  مالسا  هب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 
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دقع هرفس  زا  ییاه  سرد

: دوش یم هداهن  دقع  هرفس  رد  زیچ  دنچ  ًالومعم 
لُگ ياه  هخاش لُگ و  جات  . 5 رون ) هروس   ) نآرق . 1

لسع تخب 6 . هنیآ  . 2
هّکس زامن 7 . هداجس  . 3

ینیریش نشور 8 . ياه  عمش . 4

تخب هنیآ  زا  سرد  ود 

یگژیو یـس  ییاهنت  هب  هنیآ  دوخ  هچ  رگ   ) .دـنریگب نآ  زا  سرد  ود  دـیاب  دـننک ، یم هاـگن  تخب  هنیآ  هب  داـماد  سورع و  هک  هاـگنآ 
(. دراد

یگدنز نایاپ  رد  دننادب  دیاب  يرتخد ؛) هن  يرسپ و  هن   ) دنتسین رت  شیب رفن  ود  دننیب ، یم ار  رگیدمه  یتقو  داماد  سورع و  لوا : سرد 
.دننادب رگیدکی  ردق  دیاب  سپ  دوش ، یم متخ  اج  نیمه  هب  زین 

وا و رانک  رد  دـیاب  سپ  نآ  زا  نیا  رباـنب  دـنیب ؛ یم دوخ  راـنک  رد  ار  يرهوش  دـنک ، یم هاـگن  تخب  هنیآ  هب  یتقو  سورع  مود : سرد 
نوؤش مامت  رد  دـیامن و  شالت  شرـسمه  یتخبـشوخ  يارب  دـیاب  سپ  نیا  زا  هک  دـنادب  دـیاب  داماد  نینچمه  .دـشاب  وا  اـب  گـنهامه 

.دشاب وا  يارب  مکحم  يرپس  هدوب و  هارمه  وا  اب  یگدنز 

عمش زا  سرد  ود 

: تفگ ریمض  نشور  يریپ 
: هک دهد  یم مهم  رایسب  یسرد  ناوج  جوز  ود  هب  عمش 

.تسا نتخاس  نتخوس و  یگدنز ، مناخ ! سورع 
.تسا یناشفا  رون  نتخاس و  نتخوس و  يراوتسا ، تماقتسا ، یگدنز ، داماد ! اقآ 

لسع زا  یسرد 

ینوفع و ضارما  هدنرب  نیب  زا  تسا ، ندب  هدـننک  تیوقت  دـنک ، یم وبـشوخ  نیریـش و  ار  ناهد  هک  ارچ  تساه ؛ ینیریـش دامن  لسع ،
...و تسا  ینورد 

، یگدنز هرکیپ  زا  ار  اه  يرامیب همه  ...و  تبحم  عضاوت ، ینمادکاپ ، ایح و  یتسار ، تقادص و  تسا و  یگدـنز  لسع  هنـسح ، قالخا 
.دیادز یم

جاودزا ات  غولب  زا 

، بیترت نیدب  .دنناد  یم یگلاس  نتفای 15  نایاپ  ار  نارسپ  یعرش  غولب  لاس و  ندش 9  مامت  ار  نارتخد  ِیعرش  غولب  ماگنه  اهقف ، رثکا 
لمع تابجاو  هب  هک  دراد  راظتنا  وا  زا  یتسه  راـگدرورپ  تشذـگ ، یگلاـس  زرم 15  زا  یتقو  رـسپ  یگلاـس و  زرم 9  زا  یتقو  رتـخد 
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، دوش یم هدـناوخ  اـه  نآ يارب  هک  يدـقع  دـننک و  جاودزا  دـنناوت  یم غولب  نس  زا  رتـخد  رـسپ و  .دـنک  يرود  تاـمرحم  زا  دـیامن و 
رسپ رتخد و  اریز  دنشاب ، هتـشاد  مامت  لاس  لقادح 15  دیاب  سورع  لاس و  لقادح 18  دیاب  داماد  ینوناق ، رظن  زا  یلو  تسا ؛ حـیحص 

.دنشاب هدیسر  زین  یعامتجا  یلقع و  غولب  هب  جاودزا ، زا  لبق  دیاب 
كردم اب  دورب و  هاگـشناد  هب  دهاوخ  یم مناخ  سورع  یهاگ  هنافـسأتم  .دـتفیب  هلـصاف  يدایز  ياه  لاس دـیابن  نس ، نیا  زا  سپ  هتبلا 

سورع زا  رت  مک دـهاوخ  یمن زین  داماد  تسا ! هتـشذگ  لاـس  زا 25  وا  نس  دـسرب ، هاوخلد  كردـم  نآ  هب  اـت  دـنک و  جاودزا  ییـالاب 
! درذگ یم لاس  زرم 30  زا  بسانم ، لغش  ندروآ  تسد  هب  الاب و  كردم  هب  ندیسر  يارب  زین  وا  نس  نیا  ربانب  دشاب ؛

! رادشه
؟ دنک یم راهم  ار  دوخ  زیارغ  هنوگچ  یگلاس ، ات 25  زا 9  مناخ ، رتخد  یترابع  هب  ای  مناخ  سورع  یتسار  هب 

؟ دیامن یم لرتنک  ار  دوخ  شکرس  زیارغ  تاوهش و  هنوگچ  یگلاس ، ات 30  زا 15  رسپ ، اقآ  ای  ناوج  داماد  زین  و 

راگتساوخ زا  مدرم  راظتنا 

؟ تسیچ ام  هعماج  رد  راگتساوخ  ناوج  زا  مدرم  راظتنا 
.دشاب هتشاد  یفاک  زادنا  سپ  . 4 دشاب ؛ هتشاد  الاب  قوقح  اب  بسانم  لغش  . 3 دشاب ؛ هتشاد  نیشام  . 2 دشاب ؛ هتشاد  هناخ  . 1

 . ...ای دشاب ، هدیسر  وا  هب  نالک  یثرا  ات  دشاب  هدُرم  ردپ  دیاب  ای  هدش ، دای  ياه  یگژیو اب  یناوج  هک  مینک  فارتعا  دیاب 
ناناوج رثکا  عسو  رد  نیا  دـشاب و  سورع  هداوناخ  تاراظتنا  يوگخـساپ  ات  دـشاب  هدـش  یناوارف  کـمک  ناوج  هب  دـیاب  لاـح ، ره  هب 

.تسین ام  یمالسا  هعماج  زیزع 

ناناوج زا  یخرب  ندش  هدیشک  داسف  هب  للع 

یعیبط .دنیامن  راک  بذج  ار  ناناوج  همه  دنناوت  یمن ...و  يدیلوت  زکارم  اه ، هناخراک تارادا ، هنافسأتم  یفاک : لغـش  راک و  ندوبن  .1
يارب تمحازم  يدرگلو و  دایتعا ، قاچاق ، ینوناقریغ ، ياهراک  يوس  هب  بساـنم ، راـک  ندوبن  لـیلد  هب  ناوج  تسا  نکمم  هک  تسا 

.دوش هدیشک  اشحف  داسف و  هب  هجیتن  رد  هدش و  هداد  قوس  مدرم 
راتفرگ دننک و  هدافتسا  ناشصصخت  زا  ات  دنراد  یلوبق  لباق  لیـصحت  هن  ناناوج ، زا  یخرب  هک  مییوگب  دیاب  فسأت  اب  یگنهرف : رقف  .2
دمآرد بسک  نآ ، زا  يریگ  هرهب اب  دـنناوتب  یلاسگرزب  رد  ات  دـنا  هتفرگ ارف  یبساـنم  رنه  هفرح و  هن  و  دـنوشن ، یعاـمتجا  ياـه  تبکن

.دنتسه رنه  ملع و  یب هصالخ  دنیامن ؛
ًاعطق .دـنوش  یم یناوارف  تالکـشم  راچد  یفاـک ، هیامرـس  تاـناکما و  ندوبن  تلع  هب  ناـناوج  زا  یخرب  هنافـسأتم  يداـصتقا : رقف  . 3

ات دزادـنیب  ریخأت  هب  ار  شجاودزا  نامز  هک  تسا  روبجم  یناوج  نینچ  .درک  یط  هلاس  کـی  ار  هلاـس  هار 50  لـالح ، هار  زا  ناوت  یمن
.دشاب ریذپان  ناربج دیاش  دوش ، یم دراو  ناوج  هب  نایم  نیا  رد  هک  یتاراسخ  هتبلا  .دیامن  مهارف  ار  نآ  تامدقم  دناوتب 

اب اه ، يزورما حالطـصا  هب  دنراد  تسود  دشاب و  هعماج  هفرم  هقبط  زا  ناشـسورع  هک  دنراد  راظتنا  داماد  نیدلاو  هاکناج : تاعقوت  . 4
رادلوپ ناشداماد  هک  دنراد  عقوت  زین  نانآ  دنهد ؛ یمن رتخد  تعاضب  مک  داماد  هب  مه  سورع  هداوناخ  .دنیامن  تلـصو  نارتهب » ام  زا  »

ياه ساـبل دـشاب و  هتـشاد  رهـش  هقطنم  نیرتهب  رد  ینوکـسم  لزنم  دـنک و  ناـشرتخد  هیرهم  يدازآ  راـهب  هکـس  رازه  دـنچ  دـشاب و 
یتخبدـب تکـالف و  ثعاـب  ناـمدوخ  تسا  نـکمم  هـک  مـیهد  فاـصنا  دـنک ! هدروآ  رب  ار  رگید  ياـج  یب عـقوت  اـه  هد گـنراگنر و 
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.میوش نامنادنزرف 
هب تسا  نکمم  ریطخ ، رما  نیا  رد  هک  دـنک ، هبرجت  ار  لـیاسم  زا  یـضعب  دوخ ، دـهاوخب  اـسب  هچ  ناوج  ناوـج : ندوـب  هبرجت  مک  . 5

يداو رد  ار  شا  یگنرز تعاجش و  دیآ و  دوجو  هب  وا  رد  يرگ  یلاباال يوخ  جیردت  هب  دوش و  هدیشک  زین  فالخ  ياهراک  زا  یخرب 
هایـس يا  هدنورپ لیکـشت  اب  دربب ، رد  هب  ملاس  ناج  اه  هکلهم نیا  زا  رگا  هاگنآ  .دهد  رارق  یناطیـش  ياه  همانرب ینکـش و  نوناق  هانگ و 

.دناشک یم یهابت  هب  ار  شیوخ  هدنیآ  مدرم ، نهذ  رد 
هب ار  هدیدپ  نیا  رطخ  هلمج ، کی  رد  طقف  .تسا  كانرطخ  يّدج و  ًالماک  یعوضوم  یسنج ، توهش  هزیرغ  یـسنج : هزیرغ  راشف  . 6

: مهد یم رادشه  زیزع  ناناوج 
!« دیشاب نایغط  بظاوم  تسا ؛ یکاخ  توهش ، ّدس  »

يردق اب  رگا  اه ، ناتسرنه اه و  ناتـسریبد ندش  لیطعت  نامز  و  اه ، نابایخ زا  رذگ  ماگنه  یـسنج : توهـش  هدننک  کیرحت  لماوع  . 7
اب هزرابم  زکارم  اه ، هاگداد هب  رگا  زین  دـش و  دـهاوخ  رثأتم  هعماـج  ناوج  نارـسپ  نارتخد و  لاـح  هب  ناـملد  ًاـعطق  مینک ، هاـگن  تقد 
ار دسافم  زا  يرایـسب  مک ، نس  اب  یناناوجون  هک  دـید  میهاوخ  مینزب ، يرـس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زکارم  یعامتجا ، دـسافم 

.دراد يریگ  تربع لمأت و  یسب  ياج  هک  دنا  هدش بکترم 
میهاوخ میـشاب ، هتـشاد  سکول  يراجت  زکارم  اهژاساپ و  اهرازاب ، اه ، يزاب رهـش  اه ، هاگـشزرو اهامنیـس ، اه ، كراـپ هب  يرذـگ  رگا 

! مینادن دوخ  دشاب و  هتشاد  دوجو  رتسکاخ  ریز  شتآ  هدرکان ، يادخ  دنکن  درذگ ! یم هچ  هعماج ، لد  نورد و  رد  دیمهف 
: ناوج لسن  هیلع  یگنهرف  مجاهت  . 8

؛ يا هراوهام ياه  همانرب . 1
؛ ییوئدیو هدننز  تشز و  ياه  ملیف . 2
؛ یناریا یجراخ و  لذتبم  ياه  هنارت . 3

؛ توهش كرحم  ياه  سکع . 4
؛ طلتخم ياه  لفحم اه و  ینامهم يرازگرب  . 5

؛ ناهنپ ياه  يراوخ بارش  . 6
؛ رّدخم داوم  راگیس و  هب  دایتعا  . 7

؛ درگلو هراکدب و  نارتخد  نانز و  . 8
؛ یهانگ عون  ره  يارب  هدامآ  یلاباال و  ناناوج  . 9

؛ هراکیب ناناوج  عمج  رد  نادرگ ، سلجم  ِنادرگلو  . 10
؛ هدش نودم  ياه  همانرب نیرت  كانتشحو نیرتدب و  اب  يا  هنایار سکس  ياهرازفا  مرن  . 11

؛ دجسم اب  ناوج  لسن  نیب  هلصاف  داجیا  يارب  شالت  . 12
؛ ینید ياهوگلا  هب  تبسن  ناوج  لسن  ندرک  نیبدب  يارب  یبهذم  یگنهرف و  دض  سلاجم  يرازگرب  . 13

شکمـشک و اوعد ، هب  رجنم  هک  یـشزرو ، ياه  میت اه و  بزح اه ، هورگ بهاذم ، هب  تبـسن  قطنم  یب  بصعت  داجیا  يارب  شالت  . 14
؛ ددرگ یم هنیک 

؛ دوش یم یهتنم  رارف  ای  لتق و  يزوسدوخ ، یشکدوخ ، هب  یهاگ  هک  زیمآ ، نونج ياه  قشع ندمآ  دیدپ  . 15
؛ دنادرگ یم بهذمال  انعم  مامت  هب  ار  ناوج  هک  فرحنم ، كانرطخ و  ياه  همانزور تالجم و  اه ، باتک راشتنا  . 16
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لـسن یتدـیقع  فارحنا  يارب  یملع  ياه  هطلاغم تاهبـش و  داجیا  فدـه  اب  بیرف ، رهاظ  نایعدـم  زا  ینارنخـس  ياهراون  شخپ  . 17
...و تافارخ  تاعیاش ، ندنکارپ  . 18 ناوج ؛

؟ دنکب دیاب  هچ  دوخ  زیارغ  لرتنک  يارب  تسا ، هدیسرن  يداصتقا  یعامتجا و  غولب  هب  زونه  یلو  هدیسر ، یمسج  غولب  هب  ناوج  یتقو 

یسنج ياضرا  مود  لصف 

یسنج ياضرا  بولطمان  عاونا 

: دریگ یم تروص  هنوگراهچ  هب  یسنج  ياضرا  زورما ، يایند  رد 

ییاضراان لّوا : تروص 

يرگید لماع  هاوخ  تضایر ،) ای  تینابهُر  لثم  ) دـشاب یبهذـم  هزیگنا  اب  هاوخ  نآ ؛ زا  تیمورحم  یـسنج و  یهاگآان  ینعی  ییاضراان 
.دشاب هتشاد 

: ییاضِرا ان  راثآ 
؛ نایرع همین  نایرع و  ياه  ملیف اه و  سکع هب  شیارگ  . 1

؛ طلتخم ياه  ینامهم مسارم و  رد  تکرش  . 2
زا ندیرپ  كانرطخ ، عناوم  زا  شرپ  ندز ، خرچ  کت  روتوم  اب  دننام : كانتـشحو ؛ ینالقع و  ریغ  ياه  حیرفت زا  یخرب  هب  شیارگ  . 3

ندروخ رّدـخم ، داوم  فرـصم  چـیودناس ،) تسیب  ای  هباشون  هبعج  کی  ًـالثم   ) ندروخ يارب  هقباـسم  ندروخ ، هشیـش  عفترم ، ناـکم 
...و یهورگ ، ياهاوعد  بارش ،

.يداقتنا یطارفا و  ياه  هشیدنا زا  يرادفرط  یسایس و  یعامتجا ، یگداوناخ ، ياه  تینابصع . 4
هب دهاوخ  یم اذل  تسوا و  رد  توهـش  نایغط  لیلد  هب  بلغا  دراد ، هنانیبدـب  تارظن  هشیمه  دـنک و  یم داقتنا  يزیچ  ره  هب  هک  یناوج 

يرگیچوه و يارب  دوش ، یم دنلب  یـضارتعا  يادـص  هک  ییاج  ره  رد  تلع ، نیمه  هب  دـنک و  حرطم  ار  شدوخ  هدـش ، هک  يوحن  ره 
.ددنویپ یم اه  نآ هب  ادص  رس و 

مالسلا هیلع  موصعم زا  یتیاور 

یمنهج لـیلد  نیمه  هب  رـسمه ، یب  دارفا  دنتـسه و  امـش  ياـهدرم  نیرت  تسپ دـننک ، یم زاـب  هاـنگ  هب  ار  دوـخ  تـسد  هـک  یناـناوج  »
« .دنوش یم

« .تسا رت  شیب دّرجم  زامن  زا  هبترم  داتفه  لهأتم ، زامن  تعکر  ود  باوث  ، » ساسا نیمه  رب 

( دوخ زا  یبایماک   ) ییاضرا دوخ  مود : تروص 

نینچ ندـب  قرع  یتـح  تسا ؛ یمتح  شندوـب  هریبـک  هاـنگ  تسازرحم و  نآ  یحور  یناور و  برخم  تاریثأـت  یکـشزپ و  ضراوـع 
.تسا سجن  یصخش 

: ییاضرا دوخ  راثآ 
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؛ فلاخم سنج  اب  یسنج  ياضرا  زا  تیمورحم  . 1
؛ قفاوم سنج  يارب  یسنج  کیرحت  . 2

؛ ییانیب فعض  . 3
؛ ینامسج دیدش  یناوتان  . 4

؛ ددرگ یم ضارما  تالالتخا و  راچد  دوش ، یم جراخ  یعیبط  ریغ  هفطن  نوچ  ییاضرا ، دوخ  لمع  رد  . 5
؛ یناور دیدش  ياه  يراجنهان هدارا و  فعض  . 6

؛ نونج ندمآ  دیدپ  . 7
؛ دیدش بارطضا  هرهلد و  داجیا  . 8

؛ یبهذم سلاجم  زا  زیرگ  ینید و  ياه  یناماسبان . 9
؛ ییارگ رادنپ  یفاب و  لایخ  . 10

؛ عیرس يریذپ  کیرحت  . 11
؛ هظفاح فعض  . 12

؛ همضاه فعض  . 13
؛ ترسح دسح و  مغ و  دشر  . 14

؛ دیدش یلاح  یب راک و  هب  یلیم  یب  . 15
؛ اهراک رت  شیب ندرک  اهر  مامتان  صقان و  . 16

؛ یناهگان تُفا  روش و  . 17
؛ نتفر ینامهم  زا  زیرگ  ییاهنت و  هب  دیدش  هقالع  . 18

؛ یلسانت تلآ  یتسوپ و  ضارما  . 19
هدیـشک اـشحف  هب  جـیردت  هب  دـنک و  ییاـمندوخ  نوگاـنوگ  ياـه  تروص هب  دوش  یم روبجم  وا  رـسمه   ) یگداوناـخ تالکـشم  . 20

(. دوش یم

ناناوج ناناوجون و  هب  رادشه 

(. ریز سابل  صوصخ  هب  ) دینک يراددوخ  گنت  سابل  ندیشوپ  زا  . 1
.دیشوپب مشچ  توهش ، هدننک  کیرحت  زیچ  ره  زا  . 2

.دیراپسن شوگ  یسنج  زیارغ  هدننک  کیرحت  نانخس  هب  . 3
.دیزیهرپب اه  بش رد  هژیو  هب  ندروخ ، دایز  زا  . 4

.دیوشن نایرع  ًالماک  ندرک ، مامحتسا  نامز  رد  . 5
.دینک رورم  ار  دوخ  يادرف  همانرب  ندیباوخ ، ماگنه  هب  . 6

.دیوش دراو  باوخ  رتسب  هب  وضو  اب  . 7
.دینکن باختنا  ندیباوخ  يارب  ار  یتولخ  ناکم  . 8

.دینک يراددوخ  ندیباوخ ، عقاوم  رد  صوصخ  هب  دوخ ، اب  ندرک  يزاب  زا  . 9
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.دینکن شومارف  ار  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  تاحیبست  ندیباوخ ، عقوم  رد  . 10
.دییامن تئارق  ندیباوخ  زا  لبق  ار  دحا  هَّللا  وه  لق  هروس  هبترم  هس  . 11

.دیراپسب جع )  ) نامز ماما  هب  ار  ناتدوخ  ندیباوخ ، نامز  رد  . 12
.دینک هدافتسا  رت  مک تسا ، زیارغ  كرحم  هک  ییاه  یکاروخ زایپ و  هیودا ، غرم ، مخت  زمرق ، تشوگ  ینیریش ، زا  . 13

( یناویح ًالماک  جاودزا   ) دازآ ياضرا  موس : تروص 

.دوشب هک  يوحن  ره  هب  هنوگ ، هزره  یبایماک  یسنج و  طرش  دیق و  یب يریگ  هرهب
دازآ ياضرا  راثآ  ياهرامآ  زا  یخرب 

: اکیرما روشک 
.دندمآ ایند  هب  عورشمان  كدوک  رازه  زا 30  شیب  اکیرما  روشک  رد  .م  لاس 1938  رد 
.دندش دلوتم  عورشمان  كدوک  رازه  زا 400  شیب  دعب ) لاس   22  ) .م لاس 1960  رد 
.دندمآ ایند  هب  عورشمان  كدوک  رازه  زا 600  شیب  دعب ) لاس   19  ) .م لاس 1979  رد 

نیا رد  .م  لاس 1984  رد  هک  يروط  هب  تسا ؛ نایامن  حوضو  هب  اکیرما ، رد  یـسنج  عورـشمان  طباور  اـشحف و  روآ  ماسرـس  شیازفا 
.تسا هدوب  هداز  مارح یکی  هدمآ ، ایند  هب  دازون  ره 4  زا  روشک ،

! دوب دنهاوخ  هداز  مارح ییاکیرما ، نادازون  دصرد  زا 80  شیب  هدنیآ ، لاس  رد 20  مییوگب : رگا  میا  هدرکن حازم 
زور روشک  نیا  رد  دازآ ) ياضرا   ) عورشمان طباور  زا  داسف  رامآ  اکیرما ، تشادهب  نامزاس  يوس  زا  هدش  رـشتنم  ياهرامآ  ساسا  رب 

.دوش یم تبث  اه  ناتسرامیب رد  طقف  عورشمان ، رتخد  رازه  يرادراب 3  هنازور ، هک  يروط  هب  دبای ؛ یم شیازفا  زور  هب 
: ناتسلگنا روشک 

.تسا هدوب  عورشمان  یکی  یسیلگنا ، دازون  ره 5  زا  .م  لاس 1984  رد 
.تسا هدیسر  دازون  هس  ره  زا  عورشمان  دازون  کی  هب  رامآ  نیا  ریخا ، ياه  لاس رد 

: دئوس روشک 
.دنا هدش رادراب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تراکب  عورشمان  روط  هب  جاودزا  زا  لبق  رتخد ،  70 رتخد ، ره 100  زا  روشک  نیا  رد 

دازآ ياضرا  جیاتن 
؛ ناسنا تیصخش  ندش  هابت  . 1

؛) دریگ یم جاودزا  هب  میمصت  یگلاس  نس 40  رد  دش ، هلاُفت  شدوجو  یتقو   ) یسنج يرو  هرهب نس  ندمآ  نییاپ  . 2
؛ هداوناخ ياهداینب  نوزفا  زور  ندش  هابت  ندش و  تسس  . 3

؛ نارهوش نانز و  نیب  هدنیازف  ینیبدب  . 4
.یتبراقم ياه  يرامیب شیادیپ  . 5

: یعقاو اما  کحضم 
: هورگ نیا  ياه  همانسانش

عورشمان یگداوناخ : مان  یهاررس  هچب  مان :
هزره ردام : مان  درگلو  ردپ : مان 
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حارتسم هشوگ  نامیاز : لحم 
یقاچاق تبث : همانسانش و  هرامش 

رهوش نز و  ییاضرادب  مراهچ : تروص 

« .دینکن شزیمآ  ناگدنرپ ، زا  یضعب  دننام  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا ربمایپ 
: دندومرف مالسلا  هیلع  نسح ماما 

دوش و یم نیزگیاج  هفطن ، دنک ، یـسنج  تاقالم  شرـسمه  اب  هتفای  شیاسآ  یندـب  هدوسآ و  یباصعا  مارآ و  یلد  اب  يدرم  هاگ  ره  »
« .دیآ یم ایند  هب  ردام  ردپ و  دننام  دنزرف ،

؟ درک دیاب  هچ 
اریذپ ار  یسنج  لیدعت  رگا  یلو  میا ؛ هدش یحیسم  میریذپب ، ار  یـسنج  لیطعت  رگا  میا ؛ هدش ییاهب  میریذپب ، ار  یـسنج  كارتشا  رگا 

.دوب میهاوخ  ناملسم  میشاب ،

تّنس نآرق و  يزیر  همانرب موس  لصف 

لح هار  نیلوا 

: دننک تقد  رسمه  باختنا  رد  دیاب  دنراد ، جاودزا  ناوت  هک  یناناوج 
ٌقزِر ٌةرفْغَم َو  مَُهل  نولوُقَی  اّـمِم  نوؤَّرَبُم  َکـِئلُوا  تاـبِّیَّطِلل  َنُوبِّیَّطلا  نیبِّیَّطِلل و  ُتاـبِّیَّطلا  َو  تاـثیبَْخِلل ، َنوثیبَخلا  َنیثیبَخِلل و  ُتاـثیبَخلَا  »

(7 «) میرَک
نیا كاپ ؛ نانز  يارب  كاپ  نادرم  كاپ و  نادرم  يارب  كاپ  نانز  راکدب ، نانز  يارب  راکدب  نادرم  راکدب و  ندرم  يارب  راکدب  نانز 

.تسوکین قزر  شزرمآ و  ناشیارب  ادخ  زا  دنتسه و  هزنم  دننز ، یم ناکاپان  هک  ییاه  تمهت زا  ناگزیکاپ 
: دیامرف یم انالوم 

دنبلاط ار  نایران  رم  نایران 
دنبذاج ار  نایرون  رم  نایرون 

تسادج مه  زا  ناگس  ناریش و  ناج 
تسادخ نادرم  ياه  ناج دحتم 

لح هار  نیمود 

: دننک جاودزا  دنناوت  یمن هک  یناناوج 
(8 «) ِِهلْضَف ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  یّتَح  ًاحاِکن  نودِجَیال  َنیذَّلا  ِفِفْعَتْسَْیلَو  »

.دنادرگ زاین  یب دوخ  لضف  زا  ار  اه  نآ دنوادخ  هک  نیا  ات  دننک ، فافعتسا  دیاب  دننک ، جاودزا  دنناوت  یمن هک  یناسک 
؟ هچ ینعی  فافعتسا 

.ندشن هدولآ  هانگ  هب  ندرک و  تفع  بلط  ینعی : فافعتسا ،
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(9 «) َنوُعَنْصَی اِمب  ٌریبَخ  َهَّللا  َّنِا  ْمَُهل  یکْزَا  ِکلذ  ْمُهَجوُرف  اوُظَفْحَی  ْمِهِراْصبَا َو  ْنِم  اوُّضُغَی  َنینِمؤُْمِلل  ُْلق  »
نانآ يارب  لمع  نیا  .دـننکن  زاب  هانگ  يارب  ار  ناـشتریغ  اـیح و  دـنبرمک  و  دـندنبب ، ورف  مرحماـن  زا  ار  ناـشیاه  مشچ وگب : ناـنمؤم  هب 

.تسا هاگآ  دنزاس ، یم هچنآ  هب  دنوادخ  تسا و  زیچ  نیرت  كاپ
: هک نیا  حیضوت 

تّذل نآ  زا  هدرک ، قلخ  ار  يریوصت  هاگن ، دـنچ  زا  دزاس و  یم ینهذ  ریوصت  کی  یهاگن  ره  زا  دـنک ، یم ینارچ  مشچ یـسک  یتقو 
: دیامرف یم اذل  تسا ، صخش  نآ  ینار  توهش سیدنت  ینهذ ، ریوصت  نآ  تقیقح ، رد  .درب  یم

« .تسا هاگآ  دنزاس ، یم قلخ  ناشنهذ ] رد   ] هچنآ هب  »
: دومرف هک  مینک  ناج  هزیوآ  ار  یلاعت  قح  مالک  نیا  هک  تسا  بسانم 

(10 «) اهیّسَد ْنَم  َباخ  ْدَق  َو  اهَّیکَز * ْنَم  َحَْلفَا  ْدَق  »
دیمون هتخاس ، هدولآ  هانگ  تیصعم و  اب  ار  شیوخ  سفن  هک  سک  نآ  و  هدش ؛ راگتسر  هدرک ، هیکزت  كاپ و  ار  دوخ  سفن  سک  ره 

.تسا هتشگ  مورحم  و 
: دیامرف یم نآرق 

َّنِهبُویُج و یلَع  َّنِهِرُمُِخب  َنبرْـضَْیلَو  اهنِم  رهَظ  ام  ِّالا  َّنُهَتَنیز  َنیدـُبیال  َّنُهَجوُرف َو  َنْظَفْحَی  َّنِهِراْصبَا َو  ْنِم  َنضُـضْغَی  ِتانِمؤْمِلل  ُْلق  «َو 
وَا َّنِِهتاوَخَا  ینب  ْوَا  َّنِِهناوِخا  ینب  وَا  َّنِِهناوِخا  وَا  ِّنِهَتلوُُعب  ِءانبَا  ْوَا  َّنِِهئاـنبَا  ْوَا  َّنِِهَتلوُعب  ءاـبا  ْوَا  َّنِهئاـبا  وَا  َّنِِهَتلوُُعِبل  ّـِالا  َّنهَتَنیز  َنیدـبیال 

َنبِرْـضَیال ءاسِّنلا َو  ِتاروَع  یلَع  اورَهْظَی  َْمل  َنیذَّلا  ِلْفِطلا  وا  ِلاـجّرلا  نِم  ِۀـیْرالا  یلُوا  ِْریَغ  َنیعباـّتلا  وَا  َّنُُهناـْمیَا  تَکَلَم  اـم  وا  َّنِِهئاـِسن 
(11 «) َّنِِهتَنیز ْنِم  َنیفُْخی  ام  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِاب 

ناملسم نانز  نارتخد و  یمامت  يارب  نآرق  لمعلا  روتسد 
.دننکن ینارچ  مشچ  . 1

.دنزاسن هدولآ  هانگ  هب  ار  دوخ  نماد  . 2
.دنهدن ناشن  نامرحمان  هب  ار  اهاپ ) اه و  تسد وربا ، مشچ و  اهوم ، ندب ، لثم   ) یتاذ ياه  تنیز . 3

.دنناشوپب داشگ  دنلب و  هعنقم  اب  ار  ندرگ  هنیس و  رس و  . 4
.دنهدن ناشن  مرحمان  هب  ار  لاخلخ ) رتشگنا و  وگنلا ، دنبتسد ، هراوشوگ ، زیر ، هنیس   ) یضَرَع ياه  تنیز . 5

.دیامن هجوت  بلج  دنک و  ادص  اه  نآ نتشادرب  مدق  هک  دنورن  هار  يا  هنوگ هب  . 6
نادنمتورث اهردام و  اهردپ ، يارب  نآرق  لمعلا  روتسد 

(12 «) میلَع ٌعساو  ُهَّللا  ِِهلْضَف َو  ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  ءارَُقف  اُونوُکَی  نِا  ْمُِکئامِإ  مُکِدابِع َو  ْنِم  َنیِحلاّصلا  ْمْکنِم َو  یمایالا  اوُحِْکنَا  «َو 
لاوحا هب  ادـخ  دـنک و  یم زاین  یب ار  نانآ  دوخ  فطل  هب  ادـخ  دـنریقف ، رگا  دـیروآ و  رد  رگیدـکی  حاـکن  هب  ار  حـلاص  رـسپ  رتخد و 

.تسا عیسو  شتمحر  هاگآ و  ناگدنب 

لح هار  نیموس 

.دننک تقوم  جاودزا  دنناوت  یم دنرادن ، ار  مئاد  جاودزا  طیارش  هک  یناناوج 
: زا دنترابع  اه  نآ نیرت  مهم هک  دوش ، تیاعر  يدراوم  دیاب  تقوم ، جاودزا  رد  هتبلا 

.دوشن تسرپ  توهش  نادرم  ینار  توهش هلیسو  نز ، . 1
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.دشاب هتشادن  سامت  يدرم  چیه  اب  زور  هد  هام و  راهچ  ینعی  دراد ؛ هگن  هّدِع  دنک ، یم تقوم  جاودزا  هک  راب  ره  زا  سپ  دیاب  نز  . 2
(. دشابن وا  یتسرپ  توهش  همدقم  تقوم ، هغیص   ) ددرگ التبم  نآ  نیا و  ندرک  هغیص  ضرم  هب  دیابن  ناوج  . 3

.دوش نییعت  دیاب  هیرهم  . 4
.ددرگ تبث  دوش و  هدناوخ  دقاع  دزن  یعرش  تروص  هب  دیاب  دقع ، هغیص  . 5

.دزادرپب ار  شا  هقفن رمع  رخآ  ات  دیاب  تسوا و  دنزرف  دش ، راد  هچب ًانایحا  رگا  . 6
.دزادرپب لثملا  ترجا دیاب  دنک ، یم گرزب  دهد و  یم ریش  ار  وا  دنزرف  هک  يا  هغیص نز  هب  . 7

باجح مراهچ  لصف 

نآرق مایپ  باجح ؛

.تسا تمصع  گنشق  نهاریپ  باجح ،
.دزادنا یم الیل  تماق  رب  نونجم  دیب  هک  تسا  يرتچ  باجح ،

.تسادخ ربارب  رد  ناسنا  يدوجو  مرش  باجح ،
.تفایرد ار  ندیسر  يانعم  ناوت  یمن دشابن ، باجح  رگا 

.دنازوس یم ار  ام  ياشامت  ياهرپ  دنوادخ ، یّلجت  دشابن ، باجح  رگا 
رهم زا  هدنکآ  ياه  هنیـس رب  دـننک و  ُرپ  دـنوادخ  ماهلا  زا  ار  اه  گربلگ هساک  لاب ، غارف  اب  دـنناوت  یمن ناگتـشرف  دـشابن ، باجح  رگا 

.دنزیر ورف  ادخ 
.دهد یم قوس  نایاپ  یب یّلجت  دودحمان و  ییابیز  يوس  هب  ار  هعماج  باجح ،

.دنک یم توعد  رون  هب  ار  مدرم  باجح ،
.دوش یم اه  نابایخ اه و  هچوک سدقت  ثعاب  باجح ،

.میودَن اه  قیاقش نایم  هنهرب  ياپ  اب  هک  دزومآ  یم ام  هب  باجح ،
.دوش یم هدرپس  یشومارف  هب  اه  منبش يایح  دشابن ، باجح  رگا 

.تفر دهاوخ  توهش  محازم  ياه  سگم روت و  یب ياه  هرجنپ يوس  هب  هعماج  دشابن ، باجح  رگا 
.دش دهاوخ  لّدبم  ایح  یب دغج  دولآ  مغ همغن  هب  لبلب  ههچهچ  يادص  دشابن ، باجح  رگا 

.دروآ دنهاوخ  دورف  ار  دوخ  نیگارهز  شین  هدنبیرف ، يرهاظ  اب  تسرپ  توهش ياه  یعفا دشابن ، باجح  رگا 

! مرهاوخ يا 

.نکم ادج  ایح  هقاس  زا  ار  باجح  هشفنب 
.نکن رظنم  دب  ییامندوخ ، شِمارآ و  اب  ار  ایح  تفع و  يابیز  تعیبط 

.تسا مالسلا  اهیلعارهز  هیثرا  باجح ، مرهاوخ !
تسا باطخ  هنوگ  نیا  همطاف  زا  وت  هب  نز  يا 

تسا باجح  ظفح  نز  تنیز  نیرت  هدنزرا
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؟ هن ای  میتسه  ییارهز  ام  ایآ  اّما 

نیعلا ةرق  هصق 

هرهاط  » مان هب  ینز  اج ، نآ  رد  .دندرک  عمج  شخدـب  هینیـسح  رد  ار  مدرم  يا  هدـع ناریا ، شخْدـَب  تشد  رد  شیپ  لاس  زا 70  شیب 
، رسفم شدوخ  دندوب و  دهتجم  وا  ردپ  رهوش و  .دندیمان  نیعلا » ةرق   » ار وا  نایئاهب  هک  دوب  یحـضلا » سمـش   » هب فورعم  جات ،» نّیرز 

.دوب ساّیس  ثاّحب و  ثّدحم ،
تسشن و مالسلا  هیلع  نیسح ماما  ربنم  يور  میقتسم  دش و  سلجم  دراو  نایرع  همین  تشادرب و  شرـس  زا  رداچ  هک  دوب  ینز  نیلوا  وا 

.دومن ینارنخس  هب  عورش 
: تسا نیا  نیعلا  ةرق  ینارنخس  زا  یشخب 

انث و موص ، تالـص ، دش ؛  طقاس  هرابکی  هیعرـش ، فیلاکت  زورما  دوش ؛ یم هدرمـش  ترتَف  ماّیا  زا  ام  راگزور  نیا  باحـصا ! يا  ناه  »
! دیراذگب رانک  تسا ؛ هدوهیب  يراک  تاولص ،

یکی ار  هفلتخم  نایدا  دنک و  تفایرد  نامـسآ  زا  ار  شیوخ  باتک  دریگب و  ارف  ار  هعبـس  میراقا  باب " دـمحم  یلع  ازریم   " هک هاگنآ 
رب .دوش  یم هدروآ  يدیدج  فیلکت  ره  تقو  نآ  داهن ؛ دهاوخ  تناما  هب  تما  نایم  ار  نآ  دروآ و  دهاوخ  یتعیرـش  یگزات  هب  دـنک ،

.دیرادم اور  نتشیوخ  رب  هدوهیب  تمحز  زورما  سپ  .دننک  تدابع  ددرگ  یم بجاو  نامز  نآ  رد  نیمز  يور  قلخ 
نیا رد  هک  دیشاب  میهـس  کیرـش و  رگیدکی  لاوما  رد  دیراپـسب و  تکراشم  قیرط  تعجازم  رد  شیوخ  نانز  يارب  ار  شیوخ  نامز 

.تسا لالح  امش  رب  شلام  تسین ، یباب "  " یسک ره  .دوب  دهاوخن  یباقع  ار  امش  روما 
! دریگب زّوجم  دیاب  مهد  درم  يارب  اما  تسا ؛ لالح  درم  هن  رب  نز  ره 

! ما هدرک هدامآ  درم  هن  يارب  ار  مدوخ  نم 
!« متسه امش  سمل  هدامآ  هک  متسه  نم  نیا  ددرگ و  یم بجاو  وا  رب  تشهب  دنک ، سمل  ار  شدوخ  نز  ریغ  سک  ره 

.درک رداص  ار  شیومع  لتق  روتسد  تقو ، نامه  دومن ؛ دیدش  ضارتعا  دز و  دایرف  وا  يومع 
ضارتعا دندیـشک و  یم دایرف  ینوخ ، ندـب  اب  دـندز و  یم ناـشدوخ  يولگ  رب  دنتـشاد ، ناـشیاه  ملق ندرک  زیت  يارب  دراـک  هک  مدرم 

.دندومن یم
.دندنام تسرپ  توهش  ناناوج  زا  يا  هّدع اما  دندومن ، رارف  سلجم  زا  هدز  تشحو  یضعب  دنداتفا و  یشوه  یب تلاح  هب  یضعب 

: دز دایرف  نیعلا  ةرق 
« .تسا یتشهب  دشاب ، هتفرگ  ارف  ار  وا  نم  هبذج  سک  ره  تسا و  خزود  لها  دنک ، رارف  سلجم  زا  سک  ره  »

تیئاهب هئطوت  باجح و  فشک 

(13 :) دیوگ یم سارگوس 
ار ویدار  دز ، دایرف  هاش  ناهگان  .درک  یم همزمز  ویدار  شـشوگ  رانک  دوب و  هدیباوخ  هاش  شکارم ، ناطلـس  رظن  ریز  نما ، هریزج  رد  »

.تسب ار  يدورو  برد  رالات و  نورد  دیود  درک و  باترپ 
؟ هدش یچ  میتفگ : ولج و  میدیود 
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.دندرک مادعا  ار  ادیوه )  ) ناریا ریزو  تسخن  هک  داد  ربخ  ویدار  تفگ : هاش 
؟ یسرت یم ارچ  وت  میتفگ :

! تسا يرگید  زیچ  هلأسم  تفگ : وا 
.ینالف رب  دورد  هاش ، رب  گرم  دنیوگب : دنراد  قح  مدرم  تفگ : هاش 

؟ ارچ میتفگ :
: یهدب ماجنا  ار  راک  دنچ  دیاب  هک  دنتفگ  وا  هب  دوشب ، هاشداپ  تساوخ  یم مردپ  یتقو  تفگ :

.ینک لیدبت  یسیلگنا  هب  ار  ناریا  نابز  . 1
( باجح فشک   ) .ینک هضرع  ّتلم  رب  دنیبب ، دیابن  ناشمشچ  هک  ار  ییاهزیچ  . 2

( اه هماّمع نتشادرب  اه و  هضور یلیطعت   ) .يوش عنام  دسرب ، ناششوگ  هب  دیاب  هچنآ  . 3
: ینک لمع  دادرارق  دافم  نیا  هب  دیاب  يوشب ، هاشداپ  وت  دش  رارق  رگا  دنتفگ : نم  هب  اّما 

تـسرد ناکـسا  نایئاهب  يارب  ناریا  رد  وت  دیاب  میدرک ، ادـیپ  ناکـسا  نانبل  رد  اه  یلیئارـسا يارب  اه  یـسیلگنا ام  هک  يروط  نامه  . 1
.ینک

.دشاب یئاهب  رمعلا ، مادام  دیاب  ییاراد ) ریزو   ) ریزو تسخن  . 2
، میداد هلمح  روتـسد  یتقو  و  دوش ، تیئاهب  هاگیاپ  ناریا ، رد  یکیژتارتسا  مهم  ياهاج  ات  یهدـب ، نایئاهب  هب  ار  يدـیلک  ياه  تُسپ . 3

« .میهد رارق  مالسا  هیلع  ار  تیئاهب 

توغاط نامز  رد  باجح  فشک  زا  یشرازگ 

« ناقشوج زنطن و  ناشاک ، هب  ناشاک  يرادنامرف  زا  هیعالطا  »
13/3/1315 رودص : خیرات 

ناریا هاشداپ  مان  هب 
روتـسم ار  دوخ  دننک و  یم رـس  هب  رداچ  کحـضم  روط  هب  اه  یـضعب یتح  دـننک ، یم روبع  رباعم  رد  دـقراچ  اب  ناوناب  عالطا ، رارق  زا 

.دنیامن یم
دورطم و هّیور ، نیا  رتدوز  دیاب  هک  ددرگ  یم ررقم  ًادـیکا  تسا ، بناجنیا  تیلوؤسم  ثعاب  بولطم و  ریغ  تیعـضو ، نیا  همادا  نوچ 
، رگید زور  جنپ  یلا  هیمالعا  رـشن  خیرات  زا  اذهل  دنوش ؛ هدید  رباعم  رد  رداچ  دقراچ و  اب  ناوناب  زا  یـسک  چیه  دـیابن  ددرگ و  عونمم 

.دنوش یم بیقعت  ًادیدش  دنهدب ، همادا  عضو  نیا  هب  رگا 
ناشاک رادنامرف  مکاح و  / ءاضما

« اه ناتسرهش مامت  يارب  روشک  ترازو  هیعالطا  »
خیرات 16/11/1320

زا هدیـسر  تاشرازگ  قبط  کلذـعم  تسا ، هدـش  مالعا  روشک  ّلک  رد  باجح  عفر  هک  تسا  لاس  شـش  زا  زواجتم  هک  نیا  دوجو  اب 
فالخ رب  بیترت  نیا  نوچ  دـنوش ؛ یم هدـید  یکـشم  رداچ  اب  یهاگ  زامن و  رداچ  اـب  ناـنز  رازاـب ، هچوک و  رد  ًاـبلاغ  اـه ، ناتـسرهش
.دـیامن بلج  فالخ  هاـگداد  هب  ار  نیفلختم  هدومن و  يریگولج  یـضتقم  وحن  هب  ینابرهـش  دـییامن و  نغَدَـغ  تسا ، تلود  تساـیس 

روشک ریزو  / ءاضما
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« روشک ریزو  هب  مق  يرادنامرف  همان  »
؟ تسیچ ام  فیلکت  دننک ؛ یم رس  رب  دنروآ و  یم نوریب  ناشیاه  فیک زا  رداچ  دنیایب ، دنهاوخ  یم هک  مرح  نانز ،

« .دیرادرب ناشرس  زا  ار  رداچ  درادن ؛ مرح  ریغ  مرح و  : » باوج
« مق يرادنامرف  زا  يرگید  همان  »

؟ تسیچ فیلکت  تسا ؛ هدرک  ینارنخس  ترضح  باجح  دروم  رد  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  تداهش  زور  یناحور  کی 
« .تسا روشک  تسایس  هب  یتمرح  یب اه  ینارنخس نیا  نوچ  دیدنبب ؛ ار  شنهد  دینک و  نوخ  زا  رپ  ار  شناهد  : » باوج

« دزی رد  باجح  اب  هزرابم  »
نـصحت یّلم  ياروش  سلجم  برد  تشپ  دـندرب و  نارهت  هب  ار  همان  دـندز و  تشگنا  دنتـشون ، يدزی  نانز  هک  يا  همان رب  دزی ، نادرم 

.دندرک
: دوب رارق  نیا  زا  همان  نتم 

سیلپ و ياهدگل  نوتاب و  ریز  ام  ياه  نت هک  داد  میهاوخ  ناشن  دهدب ، صیخـشت  دناوتب  هک  دیراذگب  یمرحم  نز  کی  ام  يارب  رگا  »
.تسا هدش  هایس  امش  ینابرهش  نارومأم 

.دننک یمن دندرکن و  هقیاضم  چیه  ندز  دگل  یشاحف و  زا  هک  تسا  دهاش  ادخ 
دـنا و هداد ناج  تسا ، هدـش  هداد  امـش  نیرومأم  فرط  زا  هک  تابرـض  تاملظت و  هطـساو  هب  ضیرم  هلماح و  نز  ردـقچ  لاح  هب  اـت 

.دنا هدش جلف  نانآ ، سرت  زا  نز  ردقچ 
.دنا هتفرگ ام  زا  یمسر  مسا و  ره  هب  ییاه  لوپ هچ  دنا و  هدرب دنا و  هتـشادرب ام ، رـس  زا  زامن  رداچ  يرـسور و  مسا  هب  ار  لام  ردقچ  و 

ولهپ و هب  اه  همکچ اب  دگل  ام ، اب  امـش  نابـساپ  راتفر  نیرتهب  میـشاب ، هتـشاد  رـس  رب  رداچ  ای  يرـسور  کی  نانز  ام  رگا  دناد  یم ادـخ 
« .دنا هدش ِهل  امش  نابساپ  ياه  همکچ ریز  دنا و  هتخادنا هچب  اه  هچوک رد  هلماح  نانز  دیناد  یمن رگم  .تسا  هدوب  ام  ياهاپ 

مالسلاو
.دیدرگ لیوحت  روشک  ترازو  هب  دش و  هدناوخ  یلم  ياروش  سلجم  رد  همان  خیرات 18/8/1320  رد 

.دش ریرحت  خیرات 3/9/1320  رد 
.دش هدز  جورخ  روتسد  خیرات 3/9/1320  رد 

.دیدرگ دزی  رادنامرف  لیوحت  خیرات 20/9/1320  رد 
« دزی رادنامرف  طسوت  دزی  نانز  همان  باوج  »

ضرتعم هک  ییاه  نز هب  باطخ  اّما  تسین ؛ غورد  تاـشرازگ  نیا  نم  زا  لـبق  یلو  هداـتفین ، تاـقافتا  نیا  ما ، هدـمآ راـک  رـس  نم  اـت  »
: میوگب دنتسه ،

رـس زا  رداچ  هک  روذعم  میرومأم و  ام  و  تسا ، روشک  ترازو  زا  هکلب  تسین ، دزی  ینابرهـش  فرط  زا  باجح  فشک  لمعلا  روتـسد 
.میشکب امش 

«! .میهد ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  ینابرهش ، نارومأم  دروخرب  نسُح  اب  میهد ، یم لوق  یلو 
« روشک ریزو  هب  نیدتم  رادنامرف  کی  همان  »

« .دننک رس  زامن  رداچ  زامن  يارب  دنورب ، دجسم  دنهاوخ  یم یتقو  نانز  دیهدب ، هزاجا  »
اهاتسور اهرهش و  مامت  رد  نآ  شخپ  یهاشنهاش و  تموکح  طسوت  نآرق  پاچ 
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ییادـها نآرق  نیا  : » دوب هدـش  هتـشون  ونابرهـش  سکع  ریز  دوب ؛ هاش  رهاوخ  ونابرهـش و  نایرع  همین  سکع  هاش و  سکع  نآرق ، ِلوا 
ترضح ونابرهش ، مهدراهچ  لسن  هک  دوب ، هدیدرگ  پاچ  ونابرهش  همان  هرجش  و  ناریا » هانپ  مالسا  ونابرهش  ارهز ، همطاف  یب  یب رتخد 

.تسا مالسلا  اهیلعارهز 
: حیضوت

سکع باجح ، یب نایرع  همین  سکع  نیا  دنتفگ : یم دوخ  هب  دندید ، یم ار  اه  سکع نآرق و  نیا  اهرهش ، اهاتـسور و  نارتخد  یتقو 
!؟ مینک رس  رداچ  ام  دشاب ، هتشادن  رداچ  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  رتخد  یتقو  سپ  تسا ؛ مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  رتخد 

مرحمان مرحم و  دروم  رد  تیاور  دنچ 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا لوسر  ترضح 
وا هب  دنوادخ  ادخ ، سرت  تهج  زا  دـنکن ، مرحمان  هب  هاگن  هک  یـسک  سپ  .تسا  ناطیـش  مومـسم  ياهریت  زا  يریت  مرحمان ، هب  هاگن  »

« .دیامن یم ساسحا  شبلق  رد  ار  نآ  ینیریش  هک  دنک  یم اطع  ینامیا 
: دندومرف نینچمه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ 

« .دنک هبوت  هک  نیا  رگم  دیامن ، یم رپ  شتآ  زا  تمایق  زور  رد  ار  شمشچ  دنوادخ  دنک ، رپ  مارح  زا  ار  شمشچ  هک  یسک  »
: دنیامرف یم هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

، دنک ادیپ  طابترا  مرحمان  نز  اب  سک  ره  تسا و  هدرک  عوجر  ادـخ  بضغ  هب  دـهدب ،) تسد   ) دـشاب مزالم  مرحمان  نز  اب  سک  ره  »
« .دنوش یم هتخادنا  شتآ  رد  ود  ره  دوش و  یم کیدزن  نورقم و  ناطیش  اب  شتآ  زا  يریجنز  رد 

: دنیامرف یم هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر ترضح 
: مشچ هس  رگم  دننایرگ ؛ تمایق  زور  رد  اه  مشچ مامت  »

؛ دیرگب ادخ  سرت  زا  هک  یمشچ  . 1
؛ دشوپب مشچ  مرحمان  زا  هک  یمشچ  . 2

.دشاب راد  هدنز  بش  هک  یمشچ  . 3
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص ماما 

تّزع و هب  دنوادخ  دزادنین ، مرحمان  هب  دنک و  هجوتم  نیمز  نامسآ و  هب  ار  شمشچ  سپ  دتفیب ، یمرحمان  نز  هب  شمشچ  هک  یسک  »
« .دراد یم میدقت  وا  هب  ار  نیعلاروح  شلالج ،

: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما لوق  زا  ناشردپ  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 
باجح ارچ  دش : لاؤس  یتقو  .دنتفرگ  ور  وا  زا  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  .دش  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  ییانیبان  درم  »

« .متسه انیب  نم  یلو  دوب ، انیبان  وا  دندومرف : .دوب  انیبان  وا  دنتفگ : .دوب  مرحمان  وا  دندومرف : یتفرگ ؟
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

« .تسا تخس  دیدش و  دنک ، یم ُرپ  شرهوش  ریغ  زا  ار  شمشچ  نآ ، دوجو  اب  دراد و  رهوش  هک  ینز  رب  دنوادخ  بضغ  »

ملاس جاودزا  ياهروحم  مجنپ  لصف 

لّوا روحم 
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.دنشاب نیب  شوخ  جاودزا  هب  تبسن  ناناوج ،
ندرک مهارف  یگدـنز و  لیکـشت  تأرج  دوشب ، یفنم  نیقلت  رگا  جاودزا ، زا  لبق  یلو  دراد ؛ یفنم  ریثأت  اج  همه  رد  یفنم  نیقلت  هتبلا 

هتفگ هب  دریگ -  تروص  جاودزا  زا  دعب  یفنم  نیقلت  رگا  دنک و  یم هاگن  نآ  هب  هنادیماان  رکفت  کی  اب  دور و  یم نیب  زا  نآ  تامدقم 
كاّکش نیبدب ، نارگن ، قلخ ، جک  ار  وا  یجازم ، درس  نیا  ددرگ و  یم کشخ ) درس و  نوخ   ) يوادوس جازم  راچد  ناسانـش -  ناور 

.دیامن یم شومخ  و 

مود روحم 

.دشاب توهش  هلیسو  طقف  هک  تسا  نآ  زا  رت  سدقم جاودزا ،
غراف و ادرف  دنقشاع و  زورما  ناناوج ، زا  یـضعب  هک  ینارود  نیا  رد  هتبلا  دناد ؛ یم لاس  ات 7  ار 6  يوهش  ياه  قشع هرود  یلع ،» وبا  »

سوبحم نآ  رد  یغالک  زور  کی  دـنک و  یم هنال  نآ  رد  یقـشع  غرم  زور  کی  هک  تسا  زاب  رد  ییالط  سفق  کی  نوچمه  ناشبلق 
ات قشع 6  هرود  تفگ  ناوت  یمن رگید  ددرگ ، یم سکرک  روخشال و  هنال  زین  یهاگ  دغج و  رگید  زور  ود  یطوط ، يزور  دوش و  یم
اب طقف  هک  یکمن  بآ و  دـننامه  هدـش ، جوزمم  يزابـسوه  اـب  قشع  هک  درک  ناـیب  هنوگ  نیا  ناوت  یم تأرج  اـب  هکلب  تسا ؛ لاـس   7

.تسین رت  شیب هام  ات 7  يزورما 6  ياه  قشع تّدم  اذل  دومن و  کیکفت  ار  نآ  ناوت  یم نامز  تشذگ  هبرجت و  ترارح 
اب یگدنز  دوش و  یم عورش  اه  يریگ هناهب یـسورع ، زا  دعب  یتدم  ًاملـسم  دننادب ، توهـش  هلیـسو  یعون  ار  جاودزا  یناسک  رگا  سپ 

میسقت هناگادج  تمسق  ود  هب  نانآ  یگدنز  قالط ،»  » كانتـشحو ِزیت  ِربت  اب  ماجنارـس  دنک و  یم ادیپ  همادا  اه  تینابـصع اه و  یتحاران
.ددرگ یم

: دننادب دیاب  زیزع  ناناوج  سپ 
.توهش عابشا »  » هن دنک ، یم توهش  عافدا » ، » جاودزا

موس روحم 

.دنوش هدامآ  ندرک  ادیپ  شزرا  يارب  ناناوج ،
.دبای یم تسد  یگدنز  رنه  هب  جاودزا ، اب  ناسنا  .دوش  یم روراب  دننز ، یم شدنویپ  هک  یتخرد 

: تسادخ مه  نآ  دنک و  یم یگدنز  اهنت  درف  کی  طقف  مالسا ، رد 
(14 «) دَحَا ُهَّللا  َوُه  ُلق  »

: دیدرگ تباث  مه  بلطم  نیا  دش ، هتسکش  متا  یتقو  هک  ارچ  تادامج ؛ یتح  دراد ؛ جوز  زیچ  همه  یتسه ، ناهج  رد  یلو 
« ًاجاوزا مکانقلخ  «و 

! مرسپ مرتخد و 
هب يریگب ، رـسمه  یتقو  اما  يا ، هدـشن لـماک  زونه  يوشب ، زیچ  همه  ياراد  رگا  دـشاب ؛ وا  رد  لاـمک  تفـص  هک  تسا  یـسک  لـماک 

! یسر یم لامک 
: لاثم

هک تسا  تقو  نآ  تفرگ ، رارق  مه  رانک  میـس  هتـشر  ود  رگا  یلو  دنک ؛ نشور  ار  ییاج  دناوت  یمن دشاب ، میـس  هتـشر  کی  اهنت  رگا 
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.دنک ینارون  ار  اج  همه  دناوت  یم

مراهچ روحم 

.میهدن رارق  هلماعم  ار  جاودزا 
.دش هتشادرب  ّتنس  نیا  هَّللدمحلا  یلو  دندرک ، یم يراذگ  مان یسک  يارب  ار  وا  دمآ ، یم ایند  هب  یکدوک  ات  دوب  مسر  میدق  رد 

هلماعم ناونع  هب  جاودزا  رگا  .میریگب  رتخد  کی  میهدـب ، رتخد  کی  ینعی  دوب ؛ يردبرـض »  » جاودزا ای  یفان »  » جاودزا لمع ، نیا  مان 
.دش دنهاوخ  هلماعملا  هجو  نامیاه  هچب دشاب ،

مجنپ روحم 

.دشابن ییابیز  تورث و  اهنت  باختنا ، رایعم 
: مالسا رد  هک  مینادب  دیاب 

.تسین جاودزا  روحم  كالم و  هجو  چیه  هب  : لام
.دنشاب هتشاد  يدودح  ات  دیاب  درم  ای  نز  لامج :

.دنک یم دیکأت  دییأت و  ار  يونعم  تالامک  دص  رد  دص  مالسا ، لامک :
.تسا ندرک  رهوش  هب  نز  لامک  و  نتفرگ ، نز  هب  درم  لامک 

«. یعون لامک  : » دنیوگ یم ندرک ) رهوش  نتفرگ و  نز   ) یلامک نینچ  هب  یقالخا ، ياه  باتک رد 
«. یقاقحتسا لامک  : » هب دسر  یم فیلأت  ینارنخس و  هرواشم ، هعلاطم ، قیقحت و  اب  ناسنا 

«. یلامکتسا لامک  : » هب دسر  یم یقاقحتسا ، لامک  ياه  تفایرد هب  ندرک  لمع  اب  نینچمه 
.تسا رایعم  يونعم  یقالخا و  لیاضف  هکلب  تسین ، كالم  یگداوناخ ، تبسن  لام و  لامج و  سپ 

مشش روحم 

.مینک کیرحت  جاودزا  يوس  هب  ار  رتخد  رسپ و  هفطاع 
ینیریش مینک و  حیرشت  ار  یتسود  دنزرف  هلأسم  ود ، ره  يارب  یتسود و  رهوش  هلأسم  رتخد  يارب  یتسود و  نز  هلأسم  رسپ ، يارب  دیاب 

، رازاب دیرخ  ینیشن ، هراجا  ضرق ، ماو ، لیاسم  دیابن  نانآ  .مینکن  وگزاب  ار  اه  یتحاران اه و  یتخس طقف  .میوش  روآدای  نانآ  هب  ار  نآ 
گنلک یّلکوت و  تیمانید  چیه  اب  هک  دـننیبب  یمکحم  هایـس  هوک  هلزنم  هب  ار  رگید  تالکـشم  هاگـشیاز و  لوپ  يراد ، هچب تالکـشم 

.تشادرب هار  يولج  زا  ار  نآ  ناوتن  یشالت  راک و 
: تسامش اب  نآ  باختنا  هک  درک ، هدهاشم  ناوت  یم هنوگ  ود  ار  یگدنز 

یتشز ییابیز 
یلاح یب یتسس و  طاشن  تمالس و 

یگزویرد تیارد 
يدیماانو سأی نیریش  تارطاخ يروآدای
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متفه روحم 

.دوش ماجنا  عقوم  هب 
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

ار نآ  دزو و  یم داـب  رگید  فرط  زاودـنک  یمدـسافار نآو  دـبات  یم نآربدیـشروخ  فرط کـیزا دیـسر ، تخرد هوـیم هـک  یماـگنه  »
.دیامن یم هدنکارپ 

كرد دیـسر و  لامک  ّدـح  هب  رتخد  یتقو  اذـل  دنـشاب ؛ یم لزانم  راجـشا  هویم  هلزنم  هب  اه  نآ هک  ارچ  نارتخد ؛ لاح  تسا  روط  نیمه 
.تسا هدرک  قلخ  دنوادخ  هک  يرسمه  رگم  درادن ، دوجو  دنک ، یم ار  درد  نیا  هراچ  هک  ییاود  دنک ، كرد  دیاب  ار  هچنآ  درک 

« .دوب دنهاوخ  مرُجم  نیدلاو  لاح ، نآ  رد  دش و  دهاوخ  دساف  دورن ، رهوش  هناخ  هب  رگا  و 
: دننک یم مرُج  هنوگ  هس  نیدلاو 

(. دنهد یم رهوش  ) دننَک یم ار  هدیسرن  رتخد )  ) هویم . 1
.دنناسر یم سردوز  غولب  هب  ار  هدیسرن  رسپ )  ) هویم . 2

...و طلتخم  ياهطیحم  رد  نانآ  ندرک  اهر  ییاذک ، ياه  یخوش ییوئدیو ، ياه  ملیف ياشامت  قیرط  زا  سردوز  غولب 
.دننک یم يریگولج  هدیسر  هویم  ندیچ  زا  . 3

یگدنز رد  مهم  لصا  راهچ  مشش  لصف 

ادخ هب  لّکوت  یگدنز : لّوا  لصا 

.تسا اضر »  » ماقم نآ  رگید  فرط  و  تیبوبر »  » نآ فرط  کی  هک  تسا  یلپ  دننام  لّکوت ،
هقث و  » ماـن هب  دوش ، یم زاـب  تیارب  یناـفرع  باـب  کـی  تقو  نآ  .یـسر  یم اـضر  هلحرم  هب  يرذـگب ، لّـکوت  لـُپ  اـب  تیبوبر  زا  رگا 
هک یـشتآ  دـیربن و  ار  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا يولگ  هک  يدراک  لثم  تسا ؛ تخـس  لکـشم و  رایـسب  يا  هدـیقع تیبوبر ، ناـنیمطا .»

.دنازوسن ار  میهاربا 
هتخاس لّدبم  مکحم  يوق و  رایـسب  یبانط  هب  ار  نآ  اوقت ، نامیا و  هدـیچیپ  مه  هب  ياه  هتـشر هک  تسا  مکحم  یبانط  نوچمه  لّکوت » »

يدنلبرس شمارآ و  شیاسآ ، تداعـس ، هّلق  هب  دربب و  الاب  یگدنز  تالکـشم  ياه  هرخـص زا  ار  یمدآ  دناوت  یم ادخ  هب  لکوت  .تسا 
.دناسرب

يریذپ تیلوؤسم یگدنز : مود  لصا 

! لوؤسم هن  دنتسه  لوغشم  يا  هّدع
ماجنا لاح  رد  وا  دننک ، یم عوجر  وا  هب  تقو  ره  نوچ  مدرم ؛ لاح  هب  اشوخ  تسا ؛ لوؤسم  ِلوغـشم  شراک  طیحم  رد  یـسک  یهاگ 

.تسا هفیظو  نداد 
ای دنز و  یم پگ  شناتـسود  اب  ای  دنک ، یم تبحـص  نفلت  اب  ای  ینک ، یم عوجر  وا  هب  نامز  ره  دنتـسه ؛ لوغـشم  لوؤسم  يا  هّدع یلو 

هتشاد راک  رـس و  دارفا  هنوگ  نیا  اب  دیاب  هک  دسرب  یمدرم  دایرف  هب  ادخ  .درادن  عوجر  بابرا  هب  يراک  هصالخ  و  دناوخ ، یم همانزور 
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! دنشاب
.مینادب ار  تیلوؤسم »  » و تیلوغشم »  » توافت یگدنز ، رد  دیاب  ام 

! مرهاوخ
.دراذگب رثا  وت  رد  دیابن  ترهوش  زج  یسک  چیه  فرح  تروص ، نیا  رد  سپ  یتسه ، لوؤسم  يدرک ، رهوش  یتقو 

.ریذپن دوش ، یم دراو  وت  رب  یفنم  نیقلت  قیرط  زا  ار  هچنآ  یلو  ریذپب ؛ دندرک ، ییامنهار  نارگید  رگا 
! مردارب

.یشاب گنهامه  یگدنز  رد  ترسمه  اب  دیاب  اهنت  مهم ، تیلوؤسم  نیا  رد  سپ  یتسه ؛ لوؤسم  یتفرگ ، رسمه  یتقو 
! مرهاوخ

، تسین تراجت  تسا ؛ سّدـقم  یتایح و  يرما  یگدـنز  اریز  ورن ، تردام  هناخ  هب  نکن و  رهق  دوز  يدـید ، ترهوش  زا  يداریا  یتقو 
.ینک تقد  يدعب  تراجت  رد  يدروخ ، تسکش  رگا  هک 

! مردارب
!! ما هتفرگ نز  ای  ما  هدرک رهوش  وگن  يدوب ؟ اجک  تفگ  ترسمه  يدمآ و  رید  بش  رگا 

! لوغشم هن  یشاب ، لوؤسم  هک  يا  هتفرگ نز  دورن  تدای  هتسشن ؛ تراظتنا  هب  هرهلد  بارطضا و  لاح  اب  یلد  هک  شاب  لاحشوخ 
! مناخ

مزاول ظفح  رد  ندرکن  تقد  اـی  مرحماـن ، لـباقم  رد  اـمناپ  باروج  ندیـشوپ  اـی  ندرک  شیارآ  اـی  یباـجح  دـب  يارب  ترهوش  یتقو 
! وشن تحاران  تفرگ ، داریا  وت  زا  نارگید ، زا  ندرک  تبیغ  ای  یگدنز و 

ار وت  شلد  هشوگ  رد  دـنک و  یم تیلوؤـسم  ساـسحا  هکلب  هدرکن ، يریگ  تخـس دـنک ، یم يریگ  تخـس ینک  یم رکف  هک  يرهوـش 
.ریذپب وشن و  تحاران  سپ  تسا ؛ هتفریذپن  يرگید  رجأتسم  هدرک و  لد  کلام 

هچ ره  ات  دننک  تحیصن  ار  رگیدمه  دنشاب و  تسود  ود  دقع ) نارود   ) یسورع زا  لبق  اهرـسپ  اهرتخد و  دومرف : یم بیغتـسد  دیهش 
دـننز و یمن رگیدـمه  هب  ار  ناشلد  ياه  فرح اه  یلیخ .دـننک  یگدـنز  تحار  رمع  کی  اـت  دـنیامن ، رود  دوخ  زا  تسه ، یـصلاخان 

! رسمه هن  دنرهوش ، نز و  مه  اب  اه  لاس
«. ییوشانز  » هن تسا ، هدش  دیکأت  يرسمه »  » نییآ مالسا ، رد 

ندش ینیشام  زا  يرود  یگدنز : موس  لصا 

؟ دیا هدید ار  نیلپاچ  یلراچ  موینیشام »  » ملیف
شا هناخ دراو  یتقو  .درک  راک  نیشام  کی  دننام  زور  نآ  .دنک  تفس  ار  نییاپ  چیپ  شـش  دشاب و  نک  تفـس  قاپلاق  دش  رارق  یلراچ 
يراد نز دراد  وا  درک  یم رکف  شنز  .درک  یم مکحم  مه  ار  اه  نآ دوب ؛ نیـشام  قاپلاق  چـیپ  لثم  مه  شنز  يوتناـم  ياـه  همکد دـش ،

! دوب هدش  نیشام  کی  یلراچ  هک  یلاح  رد  دنک ، یم
: تفگ یم یچرازام  رتکد  ياقآ  بانج  دنمجرا ، داتسا 

.تسا یندینش  ابیز و  رایسب  هک  مراد ، هللا  مهمحر  بیغتسد هلا  تیآ  دیهش  موحرم  زا  يا  هرطاخ
رد تسا  موـلعم  : » دوـب هدوـمرف  ناـشیا  .متـسه  رهق  دوـخ  مناـخ  اـب  تسا  يزور  دـنچ  دوـب : هتفگ  اـقآ  هب  لامـش  لـها  زا  ییوجـشناد 
وا اب  تخومآ ، يراد  نز  هک  دعب  دریگب ، رگید  نز  کی  لوا  شرهوش ، تسا  رـضاح  نز  مادـک  یتسار  !« ) یتسه یـشان  يرادرـسمه 
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)؟ دنک یگدنز 
: دوب هدومرف  بیغتسد  دیهش  هَّللا  تیآ 

بیس كون  هب  خن  کی  .دیروخب  ناهد  اب  هکلب  دیروخن ؛ تسد  اب  ار  بیس  رفن ، ود  امش  هعمج  زور  تسا  بحتسم  تسا ؛ هعمج  ادرف  »
ناتناهد اـب  ار  بیـس  دـیتسیاب و  رگیدـمه  يور  هبور  دـنبب و  رـس  تشپ  زا  ار  ناـتیاه  تسد دـعب  نک ، نازیوآ  یفقـس  هکنپ  هب  دـنبب و 

« .دیروخب
!« مهاوخ یم دیدومرف  هک  ار  تیاور  نیا  دنس  اقآ ! : » تفگ داتسا و  شیپ  دمآ  یتّدم  زا  دعب  تفر و  وجشناد 

»؟ دیدرک یتشآ  : » دوب هدومرف  بیغتسد  دیهش  دعب 
!« يا هناناج یتشآ  هچ  اقآ ! هلب  : » دوب هتفگ 

!!!« هدیزرمآ ردپ  بیغتسدلا  لاق  تسا ؛ ربتعم  رایسب  بلطم ، نیا  : » دوب هدومرف  بیغتسد  دیهش  سپس 
: دینک هجوت  تیاور  نیا  هب 

؟ هچ ینعی  َْنبِرْضَْیلَو »  » هیآ دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص ماما  زا 
: دندومرف دندز و  وا  هناش  رب  رگید  راب  دنتسش و  ار  ناشکاوسم  دندوب ؛ ندز  كاوسم  لاح  رد  ترضح 

!« نیا ینعی  دینزب ، ار  نز  »
.دراد شرسمه  اب  درم  هک  تسا  یخوش  کی  راک ، نیا  دوخ 

یفنم ياه  نیقلت نتفریذپن  یگدنز : مراهچ  لصا 

.ددرگ یم یفنم  نیقلت  دیدرت و  راچد  رت  مک دشاب ، هتشاد  یقطنم  یلوصا و  بوچراچ  دوخ  یگدنز  رد  یسک  رگا 
: درک هجوت  رادشه  دنچ  هب  دیاب  هنیمز ، نیا  رد 

بظاوم دیاب  سپ  دـناسر ، یم ررـض  درم  نز و  طباور  هب  هک  دـنیوگ  یم ناسنا  هب  ییاهزیچ  هناتـسود ، ياه  ترـشاعم رد  اه  یـضعب . 1
.دوب

.نیفرط نیدلاو  یتح  دنمهفب ؛ رهوش  نز و  زج  سک  چیه  تسین  حالص  ار  یگدنز  زار  . 2
.دنکن داجیا  یفنم  نیقلت  ناتیارب  نارگید ، یگدنز  هویش  هک  دیشاب  بظاوم  دیتفر ، ینامهم  رگا  . 3

.دنک بارخ  یفنم  نیقلت  اب  ار  امش  یگدنز  نایفارطا ، ییاذک  ياهزپ  ینامهم و  سلاجم  رد  نیغورد  ياه  فیرعت ادابم  . 4
.دنکن درسلد  یگدنز  هب  تبسن  ار  امش  تالّمجت ، ینانچنآ و  ياه  ناملبم تارهاوج ، الط و  . 5

جاودزا زا  نیریش  تیاکح  ود  متفه  لصف 

ربیوج مان  هب  هفُص  باحصا  زا  یکی  ناتساد  هصق 

دوب هتفر  ورف  رکف  رد  تخس  ربیوج  .دندید  تحاران  هداهن و  مغ  يوناز  هب  رس  ار  ناوج  ربیوج  يزور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا ربمایپ 
.درک یم مرن  هجنپ  تسد و  رگید ، رکف  اهدص  اب  و  دنکب ؟ دیاب  هچ  رقف  اب  تسیک ؟ وا  رسمه  هک  شا  هدنیآ یگدنز  دروم  رد  و 

يرهاظ رظن  زا  مه  دـش و  یم بوسحم  ناگنهرباپ  هفـص و  باحـصا  زا  دوب و  ریقف  یلیخ  یلاـم  رظن  زا  مه  ربیوج ، هک  دـنامن  هتفگاـن 
.دوب نابرهم  نمادکاپ و  رایسب  یلو  دوب ، رازاب  هرهش  تروص ، یتشز  رد  وا  .تشادن  یباذج  هفایق 
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؟ یهد ماجنا  ار  یتیرومأم  يراد  لیم  دندومرف : دندز و  وا  هناش  يور  رب  تسد  دندمآ ، ولج  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ 
.مهد یم ناج  دییامرفب ، رما  امش  درک : ضرع 

.مناوخ یم ار  افلَز  دقع  میآ و  یم بشما  هتفگ  ینالف  وگب : وا  هب  ورب و  دیَُبل  دزن  هب  نونکا  ربیوج ! دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
؟ میوگب هچ  تسیک ، داماد  دیسرپ  دیَُبل  رگا  هَّللا ! لوسر  ای  یلو  مشچ ؛ هب  درک : ضرع  ربیوج 

! ربیوج وگب  دندومرف : ترضح 
!؟ نم درک : ضرع 

: تسا هدومرف  دنوادخ  نکن ! بجعت  يرآ ؛ دندومرف :
« ٌمیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  ِِهلْضَف َو  ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  َءارَُقف  اُونُوکَی  ْنِا  ْمُکئاِما  ْنِم  َنیِحلاَّصلا  ْمُْکنِم َو  یمایْالا  اُوحِْکنَا  «َو 

.دوب فورعم  نامز  نوراق  هب  یتح  وا  .دوب  نامز  رجات  نیرتالاب  ظاکع و  رازاب  ءاکرش  زا  شیرق و  ناگرزب  زا  دیَُبل  هک  دنامن  هتفگان 
هب طقف  نیا  دوب و  شزرا  اب  یتمیق و  رایـسب  هک  دـنتخادنا  یم وا  هناش  يور  فابرز  يابیز  ِلنِـش  کی  دـش ، یم وا  هناخ  دراو  سک  ره 

.دیامن تاقالم  ار  دیُبل  دوب  هدرک  ادیپ  تقایل  هک  دوب  نیا  راختفا 
مراد یمایپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ  فرط  زا  تفگ : دیبوک و  ار  رد  .دیسر  دیُبل  هناخ  هب  بلق ، دیفـس  اما  هایـس ، هنهرباپ  ربیوج 

میدـقت یتسد  ود  تشادرب و  شا  هناش زا  ار  ِلنِـش  ربیوج  .دـنتخادنا  وا  هناش  يور  رب  یِلنِـش  .تفرگ  دورو  هزاجا  .مناـسرب  دـیَُبل  هب  هک 
زا یماـیپ  .تـسا  راـختفا  میناملــسم  شزرا  ُرپ  يادر  ناـمه  هـب  ارم  تـسین ؛ يراـک  اـیند  فاـبرز  ياـه  ِلنـِـش اـب  ارم  تـفگ : دوـمن و 

.مراد هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا یبن
.تشاد يراجت  يا  هسلج ناریا ، نمی و  ماش ، هکم ، شیرق ، گرزب  راّجت  اب  دیُبل  زور  نآ 

گناب اب  يراجت  هسلج  رد  مناتسود  نیب  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا یبن  ملاع ، رورـس  الوم و  مایپ  ربیوج ! تفگ : دمآ و  ولج  دیبل 
.دندرگ رختفم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مایپ  ندینش  هب  راضح  همه  ات  امرفب ، دنلب 

.دنونشب همه  ات  میوگ  یم دنلب  گناب  اب  یتسناد ، حالص  رگا  تقو  نآ  میوگب ، وت  شوگ  رد  ار  مایپ  راذگب  دیبل ! دومرف : ربیوج 
هللا یلـص  هَّللا لوسر  مایپ  هدرپ ، تشپ  زا  مَرَح ، نانز  نامداخ و  راضح و  همه  ات  منک  یم ادـص  زین  ار  مَرَح  نانز  نم  ریخ ، تفگ : دـیبل 

هدروآ یماـیپ  هچ  وا  هک  دـندوب  نیا  هشیدـنا  رد  دـندرک و  یم هاـگن  ربیوج  هب  همه  دـندومن ؛ هداـمآ  ار  سلجم  .دنونـشب  ار  هلآو  هیلع 
.تسا

.مناوخب ار  اْفلَز  ترتخد  دقع  ات  میآ  یم امش  لزنم  هب  بشما  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ  دیبل ! بانج  تفگ : ربیوج 
باختنا وا  ارم  داماد  دـشاب و  دـقاع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا لوسر  هک  تسا  نیا  زا  رتـالاب  يراـختفا  هچ  تفگ : دز و  يدـنخبل  دـیبل ،
تقفاوم نم  یلو  هدومن ، يراگتـساوخ  افلز  زا  شرـسپ  يارب  زین  ناریا  یناساس  هاشداپ  یتح  دراد ؛ يدایز  ناراگتـساوخ  اـفلز ، .دـنک 

.ما هدرکن
؟ تسیک داماد  مینادب  وگب  نونکا 

داماد دننادب  همه  ات  ییوگب  دنلب  يادـص  اب  دـیاب  ریخ ، تفگ : میوگب ؛ وت  شوگ  رد  ار  بلطم  نیا  راذـگب  دـیبل ، بانج  تفگ : ربیوج 
.تسیک

یندینش مهم و  رایـسب  همه  يارب  نوچ  دندوب ، باوج  رظتنم  همه  .دوب  هداتفا  هرامـش  هب  اه  سفن هدش و  هتخود  ربیوج  هب  اه  هدید همه 
.تسیک داماد  دننادب  هک  دوب 

اپ نآ  اپ و  نیا  دومن و  ثکم  یمک  داتفا ؛ هزرل  هب  شیادص  دوب ؛ هتفرگ  ارف  مرـش  قرع  ار  شتروص  تخادنا ؛ ریز  هب  ار  شرـس  ربیوج 
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.ربیوج تفگ : هتسهآ  ییادص  اب  درک و 
!؟ ربیوج تفگ : دیشک و  مهرد  ار  شیاه  مخا دمآ ، ولج  یمک  دیبل 

فابرز مشیربا  نیز  تفگ : دز و  راوید  هب  ار  شرـس  تحاران ، رایـسب  یتلاح  اب  درک و  راـضح  هب  یهاـگن  دـیبل  .درک  توکـس  ربیوج 
؟ اجک غالا  نالاپ  اجک ،

؟ دراد دوجو  ربیوج  افلز و  نیب  یتهابش  تبسانم و  هچ  هک  نیا  زا  یکاح 
نم یگدنز  لیاسم  هب  اّما  مدش ، تناملـسم  مدروآ و  مالـسا  هک  وگب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هب  ورب  ربیوج ! دز : دایرف  دیبل ، سپس 

! شاب هتشادن  يراک 
نانز تمـسق  رد  هدرپ ، تشپ  زا  ییادـص  ناـهگان ، هک  درک  تکرح  دـیبل  لزنم  یجورخ  برد  فرط  هب  هتـسهآ  هدنکفارـس و  ربیوج 

! تسیاب ربیوج  دش : دنلب  مرح 
.دوب یباوج  رظتنم  دوخ ، هاگن  اب  هارمه  ِتوکس  اب  درک و  دیبل  هب  یهاگن  .تشگرب  داتسیا و  ربیوج 

.دوب مالسلا  اهیلعارهز  درگاش  هک  ییافلز  دوب ؛ افلز  يادص  يرآ !
طقف یناملسم  ایآ  غالا ؟ نالاپ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هدنیامن  یتسناد و  فابرز  مشیربا  نیز  ار  تدوخ  ایآ  ردپ ! دز : ادص  افلز 

، تساوخ ناملد  هک  يراک  ره  مییوگب و  نیتداهـش  اـم  هک  هدـمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اـیآ  تسا ؟ نیتداهـش  هب  رارقا  ناـیب و  هب 
ناملـسم ار  یناملـسم  نینچ  نم  زگره ! درادـن ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  يراک  نامیگدـنز  یـصوصخ  لیاسم  مییوگب ؛ مینکب و 

.مناد یمن
.دنروایب فیرشت  دقع  ندناوخ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  هدب  هزاجا  متسه و  یضار  ربیوج  هب  نم  ردپ !

تداهـش هب  دُُحا  گنج  رد  ربیوج  هک  دیـشکن  یلوط  دندناوخ و  ار  ربیوج  افلز و  دقع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا ربمایپ  بیترت ، نیدب 
.دیدرگ تبث  دُُحا  يادهش  نانز  راموط  رد  راختفا ، اب  اْفلَز ، مان  دیسر و 

دیریگن تخس  يراگتساوخ ، رد 

.دـندوب همّالع  هنامیکح  ظعاوم  ندینـش  رظتنم  تعامج ، زامن  زا  دـعب  همه  .دوب  تیعمج  زا  ّولمم  خیـش  دجـسم  ناضمر ، هام  رهظ 21 
همـالع باذـج  راـبُرپ و  نانخـس  هتفیـش  قشاـع و  یمدرم  زا  ُرپ  نآ ، فارطا  دجـسم و  نحـص و  ياـضف  .دوبن  نتخادـنا  نزوس  ياـج 

.دوب يرتشوش 
نانخس ندینش  هدامآ  دنتـسشن و  مدرم  همه  همالع ، نتـسشن  اب  دندش و  دنلب  ربنم ، زا  همالع  نتفر  الاب  مارتحا  هب  همه  تاولـص ، رکذ  اب 

.دندش ناشیا 
تخـس يراگتـساوخ ، رما  رد  دیامرف : یم هک  تسا  رون  هروس  هیآ 32  ریـسفت  نم ، زورما  ثحب  عوضوم  دومرف : هبطخ  زا  سپ  همـالع 

ترـضح رگم  دیهدب ؟ جاودزا  داهنـشیپ  وا  هب  امـش  دـیتشاد ، غارـس  ییوکین  داماد  دـیراد و  يرتخد  رگا  دراد  یلاکـشا  هچ  .دـیریگن 
(15) .دادن یسوم  هب  جاودزا  داهنشیپ  شراگتساوخ -  ُرپ  هبیجن و  هفیفع و  رتخد  اروفص -  يارب  مالسلا  هیلع  بیعش

.مراد تایصوصخ  نیا  اب  رتخد  ود  زین  نم  منک : یم ضرع  امش  هب  تسا ، ناضمر  كرابم  هام  زور 21  هک  زین  زورما 
.دومرف نایب  زین  ار  داماد  طیارش 

.دنک عوجر  نم  هب  دیایب  دراد ، ار  شطیارش  یسک  ره  درک : باطخ  مدرم  هب  هاگنآ 
مامت ینارنخس  هصالخ ، .دوب  باّذج  بلاج و  رایسب  ناشیارب  دنک ، یم لمع  نآ  هب  زین  دوخ  دیوگ ، یم هچ  ره  همالع  هک  نیا  زا  مدرم 

( دننادب دیاب  داماد  سورع و  کی  هچنآ   ) قشع www.Ghaemiyeh.comهبلک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 77زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


.دومن تکرح  لزنم  فرط  هب  دمآ و  نوریب  دجسم  زا  همالع  دش و 
ناوج فرط  هب  داتـسیا و  همالع  .دیایب  ولج  دشک  یم تلاجخ  یلو  دـنک ، یم تکرح  وا  یپ  رد  یناوج  هک  درک  ساسحا  هار ، نیب  رد 

؟ يراد يراک  مرسپ ! دومرف : تفر و 
یگدامآ جاودزا  يارب  نم  دیناد ، یم لباق  رگا  مشاب ؛ هتشاد  ار  يداماد  طیارش  هک  منک  یم رکف  متسه و  ردص  دّیـس  اقآ ! درک : ضرع 

.مراد
یـسورع ود  نآ  دـعب ، زور  دـنچ  دـندناوخ و  ار  دـقع  مسارم ، زا  دـعب  دـندومن و  تروشم  ناشرتخد  اب  دـندرب و  لزنم  هب  ار  وا  همالع 

.دندرک
هچب هک  دـندید  مدرم  .دـیهدب  نم  هب  دـیریگب و  هناـنز  تمـسق  زا  ارم  هون  دوـمرف : همـالع  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  رهظ 21  دـعب ، لاس 
نیمه رد  هتـشذگ  لاس  تسه  ناتدای  مدرم ! دومرف : تفرگ و  تسد  رـس  ار  كدوک  همالع ، .دـنداد  همـالع  تسد  هب  ار  يا  هراوخریش

؟ دنک عوجر  نم  هب  دراد  ار  شطیارش  یسک  رگا  مراد ؛ يرتخد  متفگ : امش  هب  ربنم ، نیمه  يور  دجسم ،
.تشادن رارق  نم  ناتسد  رد  كدوک  نیا  نونکا  مدوب ، هتفگن  نینچ  نم  رگا  .مالسلا  اهیلعارهز  دنزرف  تسا و  دّیس  كدوک ، نیا 

مالسا رد  جاودزا  عاونا  متشه  لصف 

مالسا زا  شیپ  ياه  جاودزا

.دش یم بوسحم  انز  درک ، یم فّلخت  اه  تروص نیا  زا  یسک  رگا  تشاد و  ینوناق  تروص  تشه  جاودزا ، تیلهاج ، نامز  رد 
: ْتْحّرلا ُحاکن  . 1

اب ار  هچب  ِردپ  فیلکت  نز ، نآ  دش ، یم هلماح  نز  ًانایحا  رگا  دـشاب و  هتـشاد  رهوش  زا 10  رت  مک نامز ، کـی  رد  تسناوت  یم ینز  ره 
.دومن یم نشور  درم ، دنچ  نآ  زا  یکی  باختنا 

هب .دنیوگ  یم سدقم » جاودزا   » جاودزا نیا  هب  اه  یئاهب دش و  حرطم  ام  تکلمم  رد  تیئاهب  فرط  زا  جاودزا  عون  نیا  دـنامن  یفخم  )
(. دمآ باجح  ثحب  رد  هک  نانچ  دشاب ؛ یم سدقم  رایسب  نایئاهب  يارب  هن  ددع  لیلد ، نیمه 

: ُءاْذِبتْسِْالا حاکن  . 2
وا دننامه  شدـنزرف  تشاد  تسود  دـمآ و  یم شـشوخ  يدرم  ای  یناوج  زا  وا ، رهوش  ای  ینز  رگا  .لثم  دـیلوت  يارب  ییوشانز  ینعی :

ادیپ ار  وا  لیامش  لکـش و  دیآ ، یم ایند  هب  هک  یکدوک  ددرگ و  هلماح  درم  نیا  زا  نز  ات  درک ، یم توعد  ییوشانز  يارب  ار  وا  دوش ،
.دنک

: ْْتقَْملا ُحاکن  . 3
سک ره  رسپ ، نتشادن  تروص  رد  .دیسر  یم لوا  رسپ  هب  ثرا  دننام  زین  ردپ  نز  دش ، یم توف  يردپ  رگا  .يردامان  اب  جاودزا  ینعی :

.دش یم وا  رسمه  نز  نآ  تخادنا ، یم نز  نآ  رس  يور  یلامتسد  کی ، هجرد  ماوقا  زا 
: رابجالا حاکن  . 4

، هنافـسأتم .دز  یم مقر  ار  وا  جاودزا  تشونرـس  وا  ردپ  تشادن و  دوخ  رهوش  باختنا  رما  رد  يا  هدارا چیه  رتخد ، تیلهاج ، نامز  رد 
.تسا هدشن  هدیکشخ  رما ، نیا  رد  تیلهاج  ياه  هشیر زونه  زین  ام  نامز  رد 

تـشخ رد  ریپ  هچنآ  هک  تسا  تسرد  .دشاب  راتخم  باختنا ، رما  رد  دیاب  زین  ناوج  یلو  دنـشاب ، رگتیادـه  دـیاب  اهردام  ردـپ و  هتبلا ،
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.دنراذگب مارتحا  رگیدکی  قوقح  هب  دیاب  ناناوج  مه  نیدلاو و  مه  یلو  دنیب ، یمن فاص  هنیآ  رد  ناوج  دنیب ، یم ماخ 
: عمجلا ُحاکن  . 5

بـصن یهایـس  مچرپ  دوخ  هناـخ  برد  يـالاب  رد  دـندرک و  یم داـیز  ار  دوـخ  نارـسمه  دادـعت  اـه  یـضعب .یناـگمه  جاودزا  ینعی :
.دوب يرایسب  دمآرد  عبنم  جاودزا ، عون  نیا  دنک و  ییوشانز  وا  نارسمه  اب  یغلبم  تخادرپ  اب  دراد ، لیم  سک  ره  ات  دندرک ، یم

: راقِّشلا حاکن  . 6
، داد یم ار  شرهاوخ  اـی  تفرگ ؛ یم ار  وا  رتـخد  داد و  یم یـسک  هب  ار  شرتـخد  يدرم  هک  يروط  هب  دوب ؛  هلماـعم  قـیرط  زا  جاودزا 

.دش یم لدب  ّدر و  لباقتم  هیرهم  تفرگ و  یم ار  وا  رهاوخ 
: مدِخلا ُحاکن  . 7

.دنوش رتسبمه  وا  اب  دنربب و  یمشچ  تّذل  شرسمه  زا  ینامهم ، عقاوم  رد  داد  یم هزاجا  شناتسود  هب  نز ، رهوش 
: لَدَبلا حاکن  . 8

دوخ نانز  یتّدم  يارب  نیا ، رسمه  زا  وا  دمآ و  یم ششوخ  یسک  رسمه  زا  يدرم  رگا  .نّیعم  یتدم  يارب  یـضیوعت  ییوشانز  ینعی :
.دندرک یم ضوع  رگیدمه  اب  ار 

زا هتبلا  .دـیدرگ  یم بوسحم  انز  دـش ، یم رتسبمه  ینز  اب  ینوناـق ، جاودزا  دروم  تشه  نیا  زا  ریغ  یـسک  رگا  تیلهاـج ، نارود  رد 
.تسا دودرم  اه  جاودزا نیا  همه  مالسا ، هاگدید 

مالسا زا  سپ  ياه  جاودزا

مارح ياه  جاودزا .فلا 
رتـخد ردارب ، رتـخد  ردارب ، رـسپ  گرزبردـپ ، گرزبرداـم ، ومع ، ییاد ، همع ، هلاـخ ، رداـم ، ردـپ ، ردارب ، رهاوخ ، یبَـسَن : مراـحم  . 1

...و هَِون  رهاوخرسپ ، رهاوخ ،
.دور رتالاب  هچ  ره  رهوش و  ردپ  داماد ، سورع ، دور ، رتالاب  هچ  ره  نز و  ردام  یببَس : مراحم  . 2

.نداد لفط  هب  ندیشود و  هن  تسا ، ندیکم  اه  نآ زا  یکی  هک  دراد  طرش  تشه  یعاضر : مراحم  . 3
: تسا يدبا  مارح  ناسنا  يارب  ریز  دارفا  اب  جاودزا  انز : . 4

؛ رادرهوش نز  اب  .فلا 
؛ تسا هّدع  رد  هک  ینز  اب  .ب 

.دشاب هدرک  طاول  وا  اب  هک  یسک  رهاوخ  ای  ردام  .ج 
نز ندرک  هقالط  هس  . 5

يدـبا مارح  رفاک  نز  اب  ناملـسم  درم  جاودزا  .مئاد  هچ  تقوم و  هچ  تسا ؛ يدـبا  مارح  رفاـک ، درم  اـب  ناملـسم  نز  جاودزا  رفُک : . 6
.مئاد هچ  تقوم و  هچ  تسا ؛

.دراد لاکشا  مئاد  جاودزا  یلو  درادن ؛ لاکشا  تقوم  روط  هب  باتک ، بحاص  نز  اب  ناملسم  درم  جاودزا  رادشه :
، تسا باتک  لها  زا  رگا  یلو  دشاب ، ناملـسم  نز  دیاب  دننک ، جاودزا  دـنهاوخب  رگا  دـننک ، یم رفـس  روشک  زا  جراخ  هب  هک  یناناوج 

.دننک تقوم  جاودزا  دنناوت  یم اهنت 
زا ددرگ ،) جراـخ  مالـسا  نید  زا  ینعی   ) دوش دـترم  ود  نیا  زا  یکی  جاودزا ، زا  دـعب  دنـشاب و  ناملـسم  رهوش  نز و  رگا  دادـترا : . 7
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.دنوش ادج  رگیدمه  زا  دیاب  دوش و  یم لطاب  دقع  هظحل  نامه 
مارحا لاح  رد  عامج  جاودزا و  . 8

زا یـضعب  لـثم  دـننک ؛ یم ولغ  مالـسلا  مهیلع  تیب لـها  هراـبرد  هک  یناـسک  زین  مالـسلا و  مهیلع  تیب لـها  هب  وگازـسان  یبصاـن و  . 9
.دنناد یم ادخ  ار  مالسلا  هیلع  یلع ترضح  هک  اه  هفوصتم

هورکم ياه  جاودزا .ب 
؛ دشاب رثؤم  حلصم و  وا  اب  جودزا  هک  نیا  رگم  راکانز ، نانز  اب  . 1

؛ هدازانز اب  جاودزا  . 2
؛ تسا هدوب  داماد  هلباق  هک  ینز  اب  جاودزا  . 3

.داماد هلباق  رتخد  اب  جاودزا  . 4
بحتسم ياه  جاودزا .ج 
؛ هدّیس رتخد  اب  . 1
؛ هرکاب رتخد  اب  . 2

؛ نوگمدنگ رتخد  اب  . 3
؛ خارف مشچ  رتخد  اب  . 4

؛ دنلب دق  رتخد  اب  . 5
؛ لامج لامک و  اب  رتخد  اب  . 6

؛ دشاب مک  وا  هیرهم  هک  يرتخد  اب  . 7
.تعاضب یب  ریقف و  رتخد  اب  . 8

مهن لصف 

باختنا ياهرایعم 

: دنا هدرک نایب  فیرعت  راهچ  ناسنا  يارب  نادنمشناد  یلک ، روط  هب 
تاناویح همه  هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  نوچ  دنا ؛ هدرک فیرعت  هابتـشا  هک  دندش  هجوتم  یتدم  زا  دعب  قطان ؛ تسا  یناویح  ناسنا  . 1

.میمهف یمن ار  نانآ  قطن  ام  یلو  دنقطان ،
.دراد دوجو  تاناویح  مامت  رد  زین  هصیصخ  نیا  دندش  هجوتم  زاب  رگیزاب ؛ تسا  یناویح  ناسنا  . 2

.هوقلاب تسا  یناسنا  لعفلاب و  تسا  یناویح  ّدلوت  ودب  رد  ناسنا  . 3
.بِختنم بَختنم و  تسا  يدوجوم  ناسنا  . 4

.دُرب یپ  ناسنا  هشیدنا  تمظع  هب  درک و  هعلاطم  قیقد  دیاب  ار  مراهچ  فیرعت  هک  یتسار  هب 
! ینک یم رکف  هچ  میوگب  ات  مروخب  هچ  وگب  وت  دنیوگ : یم اه  یجراخ

: دنیوگ یم مالسا  ناگرزب  اّما 
یتسود نایک  اب  وگب  لّوا  وت 
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؟ یتسیک وت  هک  میوگب  هگنآ  سپ 
.تسا مهم  رثؤم و  ناسنا  تشونرس  رد  رایسب  یسانشدوخ ، یبایدوخ و  شیامزآ 

(16) .سیونب بش  ات  ار  تدوخ  ياه  باختنا رادرب و  ذغاک  کی  حبص ،

باختنا يارب  مهم  رایعم  تفه 

: زا دنترابع  باختنا  ياهرایعم 
تیوفُک لوا : رایعم 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ 
« .سکعلاب دش و  یمن ادیپ  يوفک  همطاف  يارب  دوبن ، یلع  رگا  »

هب دـعب  ات  دـننک ، یبایزرا  ار  یلگمه  لوا  دـیاب  هک  یلاح  رد  دـنناد ؛ یم فرط  اب  یلدـمه  ار  باختنا  رایعم  زیزع ، ناـناوج  زا  یـضعب 
.تسا ندوب » وفک  ، » رسمه باختنا  يارب  یبایزرا  لوا  رایعم  سپ  .دنسرب  یلدمه 

: دیوگ یم انالوم 
دنبلاط ار  نایرون  رَم  نایرون 
دنبذاج ار  نایران  رَم  نایران 

تسادج مه  زا  ناگس  ناریش و  ناج 
تسادخ نادرم  ياه  ناج دحتم 

؟ دننک یگدنز  رگیدمه  اب  دنناوت  یم یطوط  غالک و  ایآ  یهافر ، تاناکما  مامت  اب  ابیز  رایسب  ییالط  سفق  کی  رد  لاثم :
.دیامرف یم رون  هکرابم  هروس  هیآ 26  رد  میرک  نآرق 

« میرک ٌقْزِر  ٌةرِفْغَم و  ْمَُهل  نولوُقَی  اّمِم  نؤُّربُم  َِکئلُوا  ِتابّیَّطِلل  َنُوبّیَّطلا  نیبّیَّطِلل و  ُتابّیَّطلا  تاثیبَخِلل َو  َنوثیبَْخلا  َنیثیبَْخِلل َو  ُتاثیبَخلا  »
؛ كاپ نانز  يارب  كاپ  نادرم  كاپ و  نادرم  يارب  كاپ  نانز  راکدـب ، نانز  يارب  راکدـب  نادرم  راکدـب و  نادرم  يارب  راکدـب  ناـنز 

.تسا ییوکین  قزر  ترفغم و  ناکین ، يارب  دننز و  یم شیکدب  مدرم  هک  ییاه  تمهت زا  دنتسه  يرب  ناکین )  ) نانیا
: تسا هدمآ  نینچ  رون ، هکرابم  هروس  هیآ 3  رد  نینچمه 

« نینمؤملا یلَع  ِکلذ  َمِّرُح  كِرشُم َو  وا  ٍناز  ّاِلا  اهُحِْکنَیال  ُۀَیناّزلا  ۀَکِرْشُم و  ْوَا  ًۀِیناز  ِّالا  ُحِْکنَیال  یناّزلا  »
نانمؤم جاودزا  تسا  مارح  و  دنک ، یمن جاودزا  كرشم  ای  راکدب  درم  اب  رگم  راکدب  نز  و  كرشم ، ای  راکدب  نز  اب  رگم  راکدب  درم 

.راکدب درم  نز و  هکرشم و  كرشماب و 
يرادنید نامیا و  مود : رایعم 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ 
« نیّدلا تاِذب  ْمُکیلَعَف  اْهنِم  لُکأی  َمل  اهلاِمل  ّاِلا  اهُجَّوَزَتَیال  ًةَأَْرِما  َجَّوَزَت  ْنَم  اهیفرَی َو  َْمل  اهلامَِجل  ّاِلا  اهُجَّوَزَتَیال  ًةَأَْرِما  َجَّوَزَت  ْنَم  »

، دنک جاودزا  ینز  اب  هیزیهج ) و   ) لام يارب  هک  یـسک  دنیب و  یمن نز  ییابیز  زا  ریخ  وا ، ییابیز  يارب  ینز  اب  دنک  جاودزا  هک  یـسک 
.دینک هّجوت  نامیا  نید و  هب  داب  امش  رب  سپ  .دروخ  یمن لام  نآ  زا 

یگدنز تلاصا  موس : رایعم 
: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع ماما 
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« لْمَّنلاک اونوُکَتال  لحَّنلاَک َو  اونوُک  »
.دیشابن هچروم  دننام  دیشاب و  روبنز  دننامه 

.دیهدن هار  ناتیگدنز  يودنک  نورد  ار  هشیر ) یب نید و  یب  ) مومسم رسپ  ای  رتخد  دیشاب  بظاوم 
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

« ْنَمّدلا ُءارْضَخ  ْمُکاَِّیا َو  »
.بادنگ رد  هدیدنگ  يزبس  زا  دیسرتب 

( .دشاب هدش  تیبرت  گنهرف  یب هشیر و  یب هداوناخ  رد  هک  يرسپ  ای  رتخد  زا  هیانک  )
لوجخ هشیپ و  ایح  مراهچ : رایعم 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص ماما 
« .دنا هشیپ تلاجخ  ایح و  اب  نالقاع  ام ، نارتخد  نیرتهب  شیدناریخ و  نالقاع  ام ، نادنزرف  نیرتهب  »

رهوش يارب  راد  هبذاج مجنپ : رایعم 
: دنیامرف یم مالسلا  هیلع  قداص ماما 

« .دنشاب رتراد ، هبذاج یخابط  ییوب و  یشوخ  ییوخ و  شوخ رظن  زا  ناشنارهوش  يارب  هک  دنتسه  یناسک  امش  نانز  نیرتهب  »
نمادکاپ فیفع و  مشش : رایعم 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص ماما 
« .دشاب رهوش  هتفیش  تسود و  سومان  هک  تسا  يرسمه  رسمه ، نیرتهب  »

هژیو ياهرایعم  متفه : رایعم 
: دنیامرف یم مالسلا  هیلع  یلع ترضح 

دشاب لیخب  دیاب  دوخ ؛) نماد  ظفح   ) دسرتب مرحمان  زا  دیاب  مرحمان ؛) مرحم و  طالتخا  زا  يرود   ) دشاب ربکتم  مرحمان  يارب  دیاب  نز  »
(17 (.«) لام ظفح  )

: تسا هدورس  ابیز  هچ  يدعس 
اسراپ ربنامرف  بوخ  نز 

اشداپ ار  شیورد  درم  دنک 
ترد رب  نزب  تبون  جنپ  ورب 

ترب رد  دوب  قفاوم  يرای  وچ 
رادم مغ  يروخ  مغ  رگا  زور  همه 
رانک رد  دوب  تراسگمغ  بش  وچ 
تسود هباوخمه  دابآ و  هناخ  ار  هِک 
تسوا يوس  رظن  تمحر  هب  ار  ادخ 
يور بوخ  نز  دشاب  روتسم  وچ 

يوش تسا  تشهب  رد  وا  رادید  هب 
هاوخکین نز  دشاب  مارآ  لد 
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هانپ ایادخ  دب  نز  زا  کیلو 
گنت شفک  زا  هب  نتفر  ياپ  یهت 
گنج هناخ  رد  هک  هب  رفس  يالب 

هب راتفرگ  یضاق  نادنز  هب 
هرِگ وربا  رب  ینیب  هناخ  رد  هک 

رسمه تافص  زا  قیقحت  مهد  لصف 

قیقحت فده  موهفم و 

ناسنا یعیبط  تـالیامت  زا  يواـکجنک  قیقحت ، موهفم  .یعقاو  هن  یقیقح  دـیدج و  ياـه  یهاـگآ بسک  يارب  وجتـسج  ینعی  قیقحت ،
.دوش انشآ  دوخ  نوماریپ  اه و  مجح اه ، گنر اهادص ، اب  ات  دنک  یم عورش  ار  يواکجنک  یگدنز ، لیاوا  زا  كدوک  .تسا 

يارب شـشوک  نامه  قیقحت ، .دوش  یم ماجنا  هبرجت  اب  هلأسم  ّلح  و  تسا ، هلأسم  ّلح  ریـسم و  نییعت  فادها و  نییبت  قیقحت ، فدـه 
.تساه هطبار ندومن  صخشم  بسانم و  باوج  تفایرد 

: دیامرف یم انیس » یلعوبا  سیئرلا  خیش  »
« .دوب دهاوخ  هابتشا  کی  رازه و  دوش ، یم لصاح  هک  يا  هجیتن میروایب ، حیحص  لیلد  رازه  هابتشا ، کی  يارب  رگا  »

قیقحت رد  تقد  روعش و 

.درک يریگ  یپ ار  جاودزا  لیاسم  رایسب ، تقد  ناوارف و  روعش  اب  دیاب 
ینعم هب  هک  دیآ ، یم رعش »  » زا روعش »  » هژاو .دوش  هتـشادرب  نزوس  رـس  اب  هک  تسا  يدرآ  هناد  هک  هدش ، قتـشم  هَّقد »  » زا قیقد »  » هژاو

.دوش عورش  صاخ  تفارظ  نامه  اب  وم  یکیراب  نزوس و  رس  دننامه  دیاب  یگدنز  راک  اذل  .تسا  وم 
.تسا یگدنز  رد  قیقحت  نهذ ، رد  روعش  تقد و  هجیتن 

.رمع نایاپ  ات  تسا  هابتشا  نیرخآ  یگدنز ، هب  دورو  يارب  هابتشا  نیلوا  هک  دننک  شومارف  دیابن  زیزع  ناناوج 
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ 

رارق یـسک  هچ  یتسرپرـس  تحت  ار  وا  هک  دیرگنب  ناترتخد ، جاودزا  ماگنه  سپ  تسا ؛ يرگید  هب  نداد  یتسرپرـس  یعون  جاودزا ، »
« .دیهد یم

هدنیآ راوشد  هار  حیحص ، هدهاشم  اب  تسیرگن و  هدنیآ  یگدنز  هب  هبناج  همه  تروص  هب  زاب ، یناگدید  اب  دیاب  رسمه ، باختنا  يارب 
.درک راومه  ار 

.تسا ییاشامت »  » تقو کی  یلو  تسا ؛ يرادیرخ »  » هاگن یهاگ  تسین ؛ ناسکی  ندید  عون 
: تسا بلاج  سابع  هاش  نز و  هبنپ  هَّللاۀمحر ،) ) ییاهب خیش  هصق  ندینش  هنیمز ، نیا  رد 

؟ دروخ یم يدرد  هچ  هب  نیمز  هعطق  نیا  وت  رظن  هب  هک  درک  لاؤس  نز  هبنپ  زا  ناطلس  یتقو 
.دوش هتشاک  هبنپ  هزولُک  تسا  رتهب  تفگ :

؟ درک دیاب  هچ  هک  دش  لاؤس  خیش  بانج  زا  یتقو  یلو 
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« .تخاس بالط  هیملع  هسردم  : » دومرف
.دش هتخاس  ناهفصا  غاب  راهچ  هسردم  خیش ، بانج  شیامرف  نیمه  لیلد  هب 
: دیوگ یم نخس  ابیز  فیطل و  رایسب  رسمه ، باختنا  هرابرد  میرک  نآرق 

(18 «) ُْمْتئِش یَّنَا  ْمُکَثْرَح  اُوتأَف  ْمَُکل  ٌثْرَح  ْمُُکئاسن  »
.دینک یم تعارز  اجک  دینیبب  دنتسه ؛ امش  رازتشک  امش  نانز 

: دوش تیاعر  دیاب  زین  دنزرف  ییوشانز و  رسمه و  باختنا  رد  دشاب ، مزال  هک  يزیچ  ره  يزرواشک ، عوضوم  رد 
جاودزا رتفد  يزرواشک  هرادا 

داماد زرواشک 
سورع تشِک  نیمز 

هفطن رذب 
تبثم یفطاع و  ياه  نیقلت تادابع و  اب  يوق  هیحور  داجیا  نیمز  تیوقت 

( تشوگ اه و  هویم تابوبح ، تاینبل ،  ) دنروخ یم داماد  سورع و  هک  ییاه  یکاروخ رذب  تیوقت 
ثیداحا رد  هدش  شرافس  كرابم و  مایا  تشک  نامز 

یملع یبهذم و  صاخ و  موسر  بادآ و  اب  یمالسا ، تشک  عون 
یحور ياهراشف  هانگ و  زا  يرود  یشاپ  مس 

یملع یکشزپ و  ياهروتسد  هب  یهجوت  یب زا  يرود  تشیاپ 

قیقحت عاونا 

: دینک لماک  عورش و  هورگ  هس  زا  ار  تاقیقحت 
.رظن دروم  صخش  . 3 هرواشم ؛ ياه  کینیلک رد  هداوناخ  رواشم  . 2 کیدزن ؛ ناتسود  ماوقا و  . 1

: دیشاب هتشاد  هجوت  مهم  عوضوم  راهچ  هب  تاقیقحت  رد 
يرهاظ شیارآ  ندیشوپ و  سابل  عون  . 1

هتـشاد ینانچ  نآ ياهوم  شیارآ  ای  دـشوپب و  یگنادرم  نأش  زا  رود  گنت و  فلج و  ياه  سابل هک  دـشاب  هتـشاد  تسود  داـماد  رگا 
.تسا راقو  یب فلج و  ناسنا  کی  وا  دیشاب  نئمطم  دشاب ،

نتفگ نخس  یگنوگچ  . 2
راقو یب بدا و  یب ییاوعد و  گنهرف ، یب مدآ  کی  وا  دـینادب  دـیوگ ، یم نخـس  یتـال »  » اـه يزورما حالطـصا  هب  داـماد  دـیدید  رگا 

.دوب دهاوخ 
؛ دراذـگ یم شیامن  ضرعم  هب  ار  دوخ  یگداوناخ  روعـش  یبدا و  یملع ، هیام  شمـالک ، ياوتحم  اـب  دـیوگ ، یم نخـس  یتقو  ناـسنا 

ییاسانش ار  وا  ناهنپ  تیصخش  ناوت  یم بلطم ، نایب  هوحن  تاحالطصا و  عون  يریگراک  هب  وا و  نتفگ  نخس  یگنوگچ  زا  نیاربانب ،
.درک

(19) وا ياقفر  ناتسود و  . 3
.تسا هدروخ  هرگ  وا  نایفارطا  ناتسود و  هب  یمدآ ، همانسانش 
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.دینک هاگن  وا  ناتسود  هب  دیسانشب ، دیتساوخ  ار  یسک  ره 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص ماما 

« .دینیبب ار  شناتسود  هک  نیا  ات  دینکن ، تواضق  یسک  هرابرد  »
: وا راتفر  رادرک و  . 4

.دنک یم راتفر  مدرم  اب  هنوگچ  اهدمآ ، تفر و  رد  رازاب و  هچوک و  رد  وا  هک  دید  دیاب 
زا دزیر و  یم نوریب  هدرک ، ناهنپ  لد  رد  هچ  ره  تینابـصع ، رد  تقو  نآ  دوش ، ینابـصع  وا  هک  دـینیچب  يا  هماـنرب دـیناوتب  رگا  یتح 

، یـشاّحف لها  ایآ  هک  دـهد  یم ناشن  ار  دوخ  یگداوناخ  روعـش  بدا و  هاگنآ  .ددرگ  یم جراخ  ندرک  يزاـب  ملیف  شیاـمن و  تلاـح 
؟ هن ای  تسه  يراک  کتک اوعد و 

لها هک  دـیمهف  دـیهاوخ  دـییامن ، لرتنک  ار  وا  راتفر  دـینک و  توعد  درادناتـسا  ریغ  یناـمهم  کـی  هب  ار  وا  یقیرط و  هب  دـیناوتب  رگا 
؟ هن ای  تسه  یشزرادض  ياهراتفر  یگزره و 

.دننک یم یگدنز  شیم  سابل  رد  هک  ییاه  گرگ دنتسین  مک  دیشاب : هتشاد  هجوت  هصالخ ،

مالسلا مهیلع  موصعم نایاوشیپ  هاگن  زا  داماد  تافص 

.دشاب هتشاد  شوخ  قالخا  . 1
( ...و دزن  فرح  نانآ  دننام  دشوپن ، سابل  اه  نز دننامه  ) .دشابن ّثنَُخم  . 2

( .تسین لمع  لها  یلو  دراد ، لوبق  ار  ایح  تریغ و  هک  تسا  یسک  قساف ، ) .دشابن قساف  . 3
.دشابن روخبارش  . 4

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع ترضح 
نم دـننک ، تسرد  يا  هنذأم دـنزاسب و  يرانم  نآ  رب  دـننک و  ُرپ  كاخ  اب  ار  هاچ  دوش و  هتخیر  بارـش  هرطق  کی  یهاچ  لـخاد  رگا  »

« .میوگ یمن ناذا  هنذأم  نیا  يالاب 
.دشابن نهد  دب  شاحف و  . 5
.دشابن رظن  گنت  لیخب و  . 6

.دشابن تسرپ  مکش  روخ و  اهنت  . 7
.دشابن نز  کتک  جازم و  ینابصع  . 8

.دشابن مالسلا اهیلع  تیب لها  هب  وگازسان  یبصان و  .9
.مینکن مهارف  ار  مالسلا  مهیلع  تیب لها  نادناعم  نافلاخم و  ریثکت  هنیمز  میشاب  بظاوم 

.دشابن شیوخ  ردپ  روخ  هقفن  . 10
.تسا نداد  هقفن  رد  درم  رنه  دهدب و  ار  شرسمه  هقفن  شیوخ ، شالت  تمحز و  راک و  بسک و  زا  دیاب  ناوج 

يوق . 1 دراد : زراب  تفـص  ود  مالـسلا -  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یـسوم -  ترـضح  دیامرف : یم بیعـش  ترـضح  رتخد  لوق  زا  نآرق 
(. كاپ مشچ   ) نیما . 2 شالت ؛) راک و  لها  )

.دشاب یعرش  يدابع و  لیاسم  هجوتم  . 11
رس رب  ار  نامرتخد  میشاب  بظاوم  .دشاب  یمن زیاج  فرصم  يارب  مارح و  وا  همقل  دشابن ، ینید  تابجاو  هزور و  زامن ، لها  هک  یناوج 
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.میناشنن مارح  هرفس 

هیرهم مهدزای  لصف 

هیرهم ندوب  کبس  رد  نز  تنمیم 

: دنیامرف یم هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
(20 «) اِهقادِص ُریْسیَت  اِهتَبْطِخ َو  ُریْسیَت  ِةأْرَْملا  ُنُْمی  »

.تسوا هیرهم  ندوب  کبس  يراگتساوخ و  ندوب  ناسآ  رد  نز  ریخ  تنمیم و 
.دش یم شورف  دیرخ و  نز  تیلهاج ، نارود  رد  .تسا  هیده  اهب و  يانعم  هب  رْهَم :

.داد تاجن  یگدرب  زا  ار  وا  دز و  نز  شود  رب  هیرهَم »  » نان هب  ییالط  رهُم  کی  نآ ، ياج  هب  مالسا 
.دریگ یم ّقلعت  نز  هب  جاودزا  زا  شیپ  هک  تسا  یهلا  يا  هیده قادِص :

: دسیون یم تادرفم  باتک  رد  یناهفصا  بغار  موحرم  ۀَلِحن :
يارب لسع  دهـش و  ینیریـش  هب  دزیر -  یم لسع  ودنک  رد  هک  روبنز -  نوچمه  دیاب  درم  هدش .» هتفرگ  لسع ) روبنز   ) لَحن زا  ۀَـلِحن  »

.دشاب نز 
: دیامرف یم نآرق 

« ائیرَم ًائینَه  اُولُکَف  ًاسْفَن  ُْهنِم  ٍء  یَش ْنَع  ْمَُکل  َنبِط  ْنِاَف  ۀَلِحن  َّنِِهتقُدَص  َءاسِّنلا  ُوتا  «َو 
امـش هـب  يدونــشخ  اـضر و  يور  زا  ار  دوـخ  رهم  زا  يزیچ  رگا  سپ  دـیزادرپب ؛ اـه  نآ هـب  يدونــشخ  اـضر و  يور  زا  ار  ناـنز  رهم 

.دوب دهاوخ  اراوگ  لالح و  امش  يارب  نآ  هک  دیوش  رادروخرب  نآ  زا  دندیشخب ،
وا یمرگلد  يارب  دنوادخ  .ددنبب  لد  رگید  هطقن  هب  دنکب و  لد  ات  دـهاوخ  یم اکتا  هطقن  کی  نز  نوچ  نز ؛ هب  تسا  درم  هیدـه  رهَم :

.دشاب هدرک  تیامح  نز  زا  ات  داد  رارق  ار  هیرهم  قالط ،)  ) تالکشم عقاوم  رد  وا  يداصتقا  هناوتشپ  و 
! هدم رهوش  داصتقا ، هب  ار  تزیزع  رتخد  یمارگ ! ردام  ردپ و 

هّیرهم هرابرد  يرعش 

تحیصن مراد  اهرادرتخد  هب 
ّتیصو ار  ربمیپ  دشاب  یم هک 

دیهاوخن رز  میس و  داماد  زا  هک 
دیهاوخن رهوگ  یکاپ  زا  ریغ  هب 

يراد هچ  نامیا  زا  هک  وا  زا  سرپب 
يراد هچ  ناتُسب  رز و  میس و  زا  هن 

تسا نید  اوقت و  اب  داماد  رگا 
تسا نیما  زوسلد و  هک  ناز  مغ  روخم 

وت رتخد  زا  دنک  يرادهگن 
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وت رتخا  غورف  دزورفا  رب 
دیقال تسا و  نید  یب  هک  سک  نآ  یلو 

دیک هنیک و  افج و  زج  درادن 
شنآ زا  دشاب  ناهج  فصن  رگو 

شنایز ملاع  زا  دشاب  رت  نوزف
تسین تفطاع  افو و  نید ، یب رد  هک 

تسین تفرعم  یمدرم و  افص و 
یهاوخ هچ  نیگنس  ار  هیرهم  الَا 
یهلا رما  زا  تسا  رود  نیا  هک 

هیرهَم عاونا 

.تسا هدمآ  دقع  رد  هتفرگ و  رارق  داماد  سورع و  تیاضر  قفاوت و  دروم  هک  تسا  يا  هیرهم رادقم  یّمسُملا : رهم  . 1
ترـضح يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا ربماـیپ  مالـسلا  هیلع  یلع ترـضح  هرز  شورف  اـب  هـک  يا  هرقن مـهرد  دـصناپ  هـنُّسلا : رهَم  . 2

.داد رارق  مالسلا  اهیلعارهز 
( نایرهشمه ناگیاسمه ، ماوقا ، نارتخد  ) .تسا لومعم  نز ، هباشم  نانز  يارب  هک  يا  هیرهم رادقم  لثملا : ُرهَم  . 3

.دریگ یم تروص  ریغ  هب  يراذگاو  هطساو  هب  داماد  سورع و  زا  یکی  طسوت  هک  يا  هیرهم ضیوفتلا : رهَم  . 4
.دنیوگ یم عُزبلا » ضیوفت   » نآ هب  دوش ، ارجا  هیرهم  نودب  دقع  رگا  عُْزبلا : ضیوفتلا  رهم  . 5

داد رارق  هیرهم  ناوت  یم هک  ییاهزیچ 

...و الط  دقن ، لوپ  ...و ،) غرم  واگ ، دنفسوگ ،  ) ماد هناخ ، غاب ، لثم  ْنیَع : . 1
...و هتفس  کچ ، بلط ، ْنیَد : . 2

...و هزاغم  تعفنم  غاب ، عفانم  تعفنم : . 3
بیعـش ترـضح  يارب  هک  یـسوم  ترـضح  لثم   ) يرادـماد هناخ و  نتخاس  دـننام  دـنک ؛ یم راک  هیرهم  ياج  هب  داماد  حابم : راک  . 4

(. دزادرپب ار  اروفص  هیرهم  ات  دومن  يرادماد 
...و دهد  میلعت  يرنه  دزومایب ، نآرق  دهد ، سرد  ار  سورع  داماد ، شزومآ : . 5

هب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .دهد  رارق  وا  هیرهم  هک  تشادـن  چـیه  داماد  یلو  دوشب ، سورع  تساوخ  یم ینز  هک  تسا  ثیدـح  رد 
: دندومرف داماد 

»؟ يزومایب نآرق  سورع  هب  یناوت  یم ایآ  »
!« يرآ : » درک ضرع 

!« هدب رارق  سورع  هیرهم  ار  نآرق  شزومآ  : » دندومرف
.دوش مامت  هیرهم  ّلک  ات  دزادرپب  ار  یغلبم  هنایهام  داماد  دننک و  صخشم  ار  يا  هیرهم یلام : قوقح  . 6
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اهبریش

: دراد دوجو  مکح  هس  اهبریش  دروم  رد 
لام نآ  ات  دـناوت  یم داماد  یلو  تسا ؛ زیاج  اهبریـش  نتفرگ  تروص  نیا  رد  دزادرپ ؛ یم نز  رطاخ  بلج  يارب  دوخ  لـیم  هب  داـماد  . 1

.دریگب سپ  هدشن ، فرصم  اهبریش ) )
يارب تروص ، نیا  رد  .تسا  یـضار  دوخ  هیرهم  هب  سورع  دزادرپ و  یم اهبریـش  جاودزا  عناوم  عفر  يارب  تیاضر و  نودب  داماد ، . 2

.دشاب هدش  فرصم  هچ  رگا  دنک ؛ بلط  ار  اهبریش  دناوت  یم داماد  دننک و  فرصم  هک  تسا  مارح  نیدلاو 
سورع هک  دـهدب  اهبریـش  داـماد  هک  نیا  ینعی  دـهد ؛ ماـجنا  نآ  ربارب  رد  هک  دـشاب  یلمعلا  قـح ناوـنع  هب  اهبریـش  نتفرگ  نداد و  . 3

.درادن یلاکشا  اهبریش  نتفرگ  نداد و  تروص ، نیا  رد  دریگب ؛ دای  ار  رنه  نالف  ای  دورب  هاگشناد 
ثیداحا رد  هیرهم 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
« .دشاب رت  مک ناش  هیرهم هدوب و  ورابیز  هک  دنتسه  یناسک  نم  تما  نانز  نیرتهب  »

: دنیامرف یم هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح نآ  نینچمه 
« .نکشرمک ياه  هیرهم هن  دنک ، یم مهارف  ادخ  ار  درم  نز و  نیب  تبحم  رهم و  دیریگن ؛ نیگنس  ار  نانز  ياه  هیرهم »

: دندومرف مالسلا  هیلعاضر  ماما 
« .دنکن زواجت  مهرد )  500  ) ۀنّسلا رهم  زا  هیرهم  نک  شالت  جاودزا ، ماگنه  »

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع ترضح 
« .دوش یم توادع  ثعاب  هک  دیریگن  نیگنس  ار  نانز  هیرهم  »

: دنیامرف یم مالسلا  هیلع  قداص ماما 
هک تسا  يا  هیرهم اـه  نآ زا  یکی  هک  دـشخب  یمن ار  هاـنگ  هس  یلو  دـشخبب ؛ ار  ناـهانگ  ماـمت  تـسا  نـکمم  تماـیق  زور  دـنوادخ  »

« .دزادرپب هک  هدوب  ناوت  رد  هدشن و  تخادرپ 
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ 

مّنهج زا  رت  مک يرفیک  ادخ  دهد ، تاجن  درم  تسد  زا  ار  شدوخ  دشخبب و  وا  هب  ار  شرهم  ات  دهد  رازآ  ار  شرـسمه  هک  يدرم  ره  »
نیگمـشخ دـنوادخ  مه  ینز  نینچ  يارب  دروآ ، یم مشخ  هب  ار  دـنوادخ  میتـی ، هیرگ  هک  يروط  ناـمه  و  دریگ ، یمن رظن  رد  وا  يارب 

« .دوش یم

مهدزاود لصف 

رون ود  جاودزا  مایپ  داتفه 

صخالاب ناناملسم و  صوصخ  هب  اه  ناسنا همه  يارب  مالسلا  اهیلع  هرهاط هقیّدص  ملاع ، ود  یب  یب اب  مالسلا  هیلعریما  ترضح  جاودزا 
(21) .تسا یگدنز  يابیز  يولبات  نیرتهب  نایعیش ، ام 

یهلا نامرف  رظتنم  لوا : هلحرم 
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رظتنم : » دندومرف یم دـندومن و  یم رارکت  ار  يا  هلمج دـمآ ، یم هک  يراگتـساوخ  ره  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا لوسر  ترـضح 
« .متسه ادخ  نامرف 

ارچ یلع ! ای  : » درک صرع  مالسلا  هیلع  یلع ترضح  هب  ذاعم » نب  دعس   » .دندوب يزرواشک  لوغشم  یغاب  رد  مالسلا  هیلع  یلع ترضح 
»؟ دیور یمن مالسلا  اهیلع  همطاف يراگتساوخ  يارب 

!« تسا یلاخ  متسد  : » دندومرف ترضح 
« .دیراذگب ولج  اپ  دیاب  تسه ، هچ  ره  : » درک ضرع  دعس 

.دندومن حرطم  ار  يراگتساوخ  بلطم  دنتفر و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تمدخ  مالسلا  هیلع  یلع ترضح  سپس 
: مایپ

.دنک یم کمک  دنوادخ  دینک ؛ مهارف  ار  جاودزا  تامدقم  دینامن ؛ یفاک  تعاطتسا  رظتنم 

يدزمان مود : هلحرم 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  .موش » ایوج  ار  مناخ  سورع  رظن  دیاب  تسا ؛ ینیفرط  جاودزا  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر ترضح 
یلع ارهز ! اـی  : » دـندومرف ناـیب  تروص  نیدـب  ار  مالـسلا  اـهیلع  یلع ترـضح  تاصخـشم  ماـمت  دـندمآ و  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف دزن 

رسمه نیرتهب  ما  هتساوخ ادخ  زا  تسا و  یلماک  نامیا  ياراد  یلع  .دراد  يرایـسب  یقالخا  لیاضف  وا  تسا و  نم  هب  درف  نیرت  کیدزن
« .تسا یلع  بسانم ، رسمه  نآ  دوش و  باختنا  وت  يارب 

: دندومرف نایب  هناشن  هس  اب  ار  هلب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  سپس 
یناشیپ . 3 اـیح ؛) هناـشن   ) دـنتخادنا ریز  هب  ار  ناـشهاگن  دـندنادرگنرب و  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  يور  . 2 دندرک ؛ توکـس  . 1

.دومن رییغت  ناشکرابم  ياه  هنوگ گنر  درک و  قرع  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح 
: مایپ

رد رواشم  کـی  ناونع  هب  يرکف و  کـمک  تیادـه و  هیواز  زا  دنـشاب و  هتـشاد  یگنهاـمه  داـماد  باـختنا  رد  دـیاب  سورع  نیدـلاو 
هک نیا  هن  و  دننک ، رابجا  دـنهاوخ ، یم دوخ  هک  يدرف  اب  ندرک  رهوش  رد  ار  ناشرتخد  نیدـلاو ، هک  نیا  هن  دـنوش ؛ دراو  وا  یگدـنز 

؛ دننک اهر  روای  یب اهنت و  ساسح ، رایـسب  هلحرم  نیا  رد  ار  وا  دنهدب و  عامتجا  ياه  هلیح اب  انـشآان  هبرجت  مک رتخد  هب  ار  رایتخا  مامت 
.دننیب یمن فاص  هنیآ  رد  ناناوج  دننیب ، یم ماخ  تشخ  رد  ناریپ  هچنآ  هک  ارچ 

هیرهم نییعت  موس : هلحرم 

»؟ يراد هچ  ایند  لام  زا  دراد ؛ زین  يّدام  لیاسم  هب  زاین  جاودزا  هرخالاب  یلع ! ای  : » دندومرف ترضح 
« .مراد هرز  کی  شکراب و  رتش  کی  ریشمش و  کی  هَّللا ! لوسر  ای  : » دنداد خساپ  مالسلا  هیلع  یلع ماما 

« .شورفب ار  هرز  یلو  شاعم ؛ رارما  يارب  ار  ترتش  راذگب و  ادخ  نید  زا  عافد  يارب  ار  تریشمش  : » دندومرف ترضح 
تمیق رازاب  رد  دندوب ، هدیشخب  ناشیا  هب  ردب  هوزغ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر ترضح  هک  ار  دوخ  هرز  مالسلا  هیلع  یلع ترـضح 

.دش يراذگ  تمیق  مهرد  دصناپ  ات  داتشه  دصراهچ و  هک  دندومن ،
یلص لوسر ترضح  .دش  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هیرهم  مهرد ، دصناپ  نیا  دنتخورف و  مهرد  دصناپ  تمیق  هب  ار  هرز  ترـضح ،
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.دنداد رارق  ار  هنسلارهم  نیمه  شیوخ  نانز  مامت  يارب  هلآو  هیلع  هللا 
: مایپ

.تسا ظفاح  مه  جاودزا  تسا ، ظفاح  هرز  . 1
.دشاب ههبش  یب  ناسنا  نفک  لثم  دیاب  یسورع  جراخم  . 2

يارب دـنتفرگ ، هیرهم  ناشرتخد  يارب  هک  هزادـنا  ره  دـندشن و  لیاق  ضیعبت  مدرم  ناـنز  نارتخد و  اـب  دوخ  رتخد  نیب  مرکا  ربماـیپ  . 3
.دنداد رارق  هنسلارهم  زین  دوخ  نانز 

رازاب دیرخ  مراهچ : هلحرم 

: دش تمسق  هس  هرز  لوپ 
زین هدش  يرادیرخ  هیزیهج  .دش  هدرپس  هملس  ُما هب  تناما  هب  یـسورع  بش  همیلو  يارب  يرادقم  . 3 رطع ؛ دیرخ  . 2 هیزیهج ؛ دیرخ  . 1

.دش هتشاذگ  تناما  هب  هملس  ُما هناخ  رد 
.دوب مهرد  هس  تصش و  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هیزیهج  تمیق  هعومجم 

: دندومن يرادیرخ  لیذ  حرش  هب  ار  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هیزیهج  دنتفر و  رازاب  هب  رسای  رامع  ناملس و  لالب ، رکبوبا ،
؛ دنفسوگ مشپ  زا  يرگید  امرخ و  گرب  زا  یکی  يرصم ، هچراپ  زا  باوختخر  تسد  ود  . 1

؛ تسوپ زا  یشرف  . 2
؛ امرخ هگرب  زا  ینورد  مشپ و  زا  یشلاب  . 3

؛ يربیخ يابع  . 4
؛ بآ کشم  . 5

؛ گرزب کچوک و  فرظ  ود  هزوک و  ود  . 6
؛ هباتفآ . 7

؛ كزان تفاب  زا  یلو  یمشپ ، يا  هدرپ . 8
؛ مهرد ُهن  تمیق  هب  ینهاریپ  . 9

؛ مهرد راهچ  شزرا  هب  يرسور  . 10
؛ گنر هایس  يا  هلوح . 11

؛ یتخت ور  هب  هدیشوپ  یتخت  . 12
؛ رَخْضَا مان  هب  یهایگ  اب  هدش  رپ  فئاط ، مشپ  زا  یتسدریز  . 13

؛ ینیرحب ریصح  کی  . 14
؛) ساتسد  ) کچوک يایسآ  . 15

؛ سم سنج  زا  باضخ  هلیسو  . 16
؛ ریش يارب  یفرظ  . 17

.بآ يارب  گرزب  یفرظ  . 18
: دـندومرف دـندرک و  یهاـگن  هیزیهج  هب  ترـضح  دـننیبب ؛ ار  هیزیهج  اـت  دـندش  توعد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یماـگنه 
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هک یموق  هب  هد  تکرب  اراگدرورپ ! : » دندومرف دندرک و  دنلب  ار  ناشیاه  تسد هاگ  نآ  نک ؛» تیانع  تکرب  هناخ  نیا  لها  هب  ایادـخ ! »
(.« دننک یم یگدنز  هداس   ) .تسا لِگ  زا  ناشیاه  فرظ رت  شیب

: مایپ
.همیلو . 3 رطع ؛ . 2 هیزیهج ؛ . 1 راک : هس  يارب  داماد  لالح  لوپ  يدنب  میسقت . 1

.دنهدب نانز  هب  ار  رایتخا  مامت  هک  نیا  هن  دنورب ، رازاب  هب  هیزیهج  دیرخ  يارب  دیاب  نادرم  . 2
.دوش يرادیرخ  تمیق  نیرت  مک اب  هداس و  دیاب  هیزیهج  . 3

.دشاب هتشاد  تراظن  جاودزا  روما  هیلک  رب  دیاب  سورع  ردپ  . 4
.يرورض ریغ  ینیئزت و  یتمیق و  سانجا  اب  هن  دوش ، یم هداد  تکرب  هیزیهج  هب  اعد ، اب  . 5

دقع ندناوخ  مجنپ : هلحرم 

شوخ زا  یکی  « ) لیصار  » مان هب  یکلم  دش و  هدناوخ  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  مالـسلا و  هیلع  یلع ترـضح  دقع  نامـسآ ، رد  لّوا 
.تفگ نخس  داماد  سورع و  لیاضف  زا  دومن و  ینارنخس  یهلا  ناگتشرف  راگدرورپ و  ترضح  رضحم  رد  شرع ) هکئالم  نیرت  نایب

: مایپ
دننک و دیجمت  فیرعت و  اه  نآ زا  دنناوتب  نایارس  هحیدم  ات  دنشاب ، هتشاد  یلمع  یقالخا و  لیاصخ  لیاضف و  دیاب  داماد  سورع و  . 1

.دندرگن داماد  سورع و  هداوناخ  ود  دنیاشوخ  يارب  يزادرپ  غورد هب  لسوتم 
رد سپ  دنتسه ؛ وا  ناگتشرف  راگدرورپ و  ترضح  اه  نآ یسورع  دقع و  رظان  هک  دننادب  دیاب  ود  نآ  ماوقا  همه  داماد و  سورع و  . 2

.دننکن هانگ  ادخ  رضحم 
.دنوش رضاح  دراو و  نآ  رد  یهلا  ناگتشرف  ات  دشاب ، هزنم  هانگ  زا  دیاب  یسورع  دقع و  ناکم  . 3

مرحمان مرحم و  طالتخا  زا  يرود  فارسا و  دروم و  یب ياه  جرخ یفاضا و  تافیرـشت  زا  رود  هب  دیاب  مسارم  يارجا  لحم  نیا ، ربانب 
.دشاب نآ  زا  هدافتسا  انغ و  لیاسو  و 

.ددرگ رازگرب  نینیدتم  تسد  هب  اه  همانرب يارجا  سلجم و  دنشاب و  نیدتم  كاپ و  دیاب  دقع ، سلجم  رد  رضاح  رظان و  دارفا  . 4
نیرتـهب و ندرک  حرطم  اـب  جازم ، خوـش  لـضاف ، ادـص ، شوـخ  ناـیب ، شوـخ  نارنخـس  کـی  دـیاب  یـسورع ، دـقع و  سلجم  رد  . 5

یط بعل  وهل و  اب  سلجم  ات  دروآ ، دجو  هب  ار  همه  یفرع ، یعرـش و  حیحـص  ياه  حازم اب  هارمه  یگدنز ، تاعوضوم  نیرت  یقالخا
.دنریگ ارف  يدیفم  بلاطم  نارضاح ، همه  ات  دشاب  يا  هناهب دوشن و 

ییارـس و هحیدـم  ياه  همانرب يرازگرب  اب  مالـسلا  مهیلع  تیب لـها  ناحاّدـم  هک  دوش  باـختنا  يا  هنوگ هب  یـسورع  دـقع و  ناـمز  . 6
.دنیامن دنسرخ  ار  نارضاح  يداش ، اب  هارمه  زور ، نآ  بسانم  يابیز  راعشا  ندناوخ 

.میراپسب نادنمرنه !!!»  » اه يزورما ریبعت  هب  ای  اه  ناوخ هنارت اه و  برطم تسد  هب  ار  سلجم  هک  نیا  زا  میزیهرپب  تدش  هب 
.دوش رازگرب  تراهط  اب  كاپ و  يدارفا  اب  سدقم ، كاپ و  رایسب  یلحم  ناکم و  رد  دیاب  دقع ، هبطخ  ندناوخ  مسارم  . 7

توالت تئارق و  لاح  رد  دنیوگب و  میجّرلا » ِناطیّـشلا  نِم  هَّللااب  ُذوعَا   » و هَّللا » یلع  تلّکوت   » دنـشاب و هتـشاد  وضو  داماد  سورع و  . 8
.دوش هتسب  تالاح  نیرت  كاپ اب  هجوز ، جوز و  لد  ود  هرگ  دقع و  هغیص  هَّللا  ءاش  نا  ات  دنوش ، رضاح  سلجم  رد  رکذ ، نآرق و 

هدناوخ مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  نادـنزرف  زا  لضاف  یناحور  کی  طسوت  دـقع ، هغیـص  يارجا  هک  دـینک  یعـس  ناکمالا  یتح  . 9
.دوش
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.دنوشن علّطم  دقع ، هغیص  يارجا  نامز  زا  لهاان  دارفا  . 10
روـضح دـقع  مسارم  رد  هک  نیا  زا  ناتـسود  لـیماف و  اـت  دـیزادنیب ، هلـصاف  دـقع  نشج  سلجم  اـب  ار  دـقع  هغیـص  يارجا  دـیناوت  یم

(. بابحتسا تین  هب   ) دناوخب ار  دقع  هغیص  ًاددجم  ات  دینک ، توعد  ار  يدقاع  دنوشن و  تحاران  دنا ، هتشادن

هلجح ندرک  هدامآ  مشش : هلحرم 

مالـسلا هیلع  یلع هک  درک  شهاوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  نامُعن  نب  ۀـثراح  بانج  .دنتـشادن  هناـخ  مالـسلا  هیلع  یلع ترـضح 
.دوش ناشیا  رجأتسم 

یبوچ هاگنآ  دندرک و  نهپ  ار  تسوپ  سپـس  .دنتخاس  راومه  ار  نآ  دـنتخیر و  قاتا  فک  دـندروآ و  نش  .دوب  يراومهان  قاتا  کی 
.دنداهن کشم  رانک  ار  هزوک  دنتشاذگ و  بآ  کشم  بصن  يارب 

.داتفا هلصاف  یسورع  دقع و  نیب  هام  دنچ  هتبلا  .دش  هدامآ  هلجح  دندرک و  بصن  یبوچ  اب  ار  هدرپ  نینچمه 
: مایپ

( دروم یب  ياه  یشارت لاکشا  زا  زیهرپ   ) .دشاب هتشاد  هناخ  یسورع  زا  لبق  داماد  دیابن  ًامتح  . 1
.دننک کمک  سورع  داماد و  نکسم  هیهت  يارب  ّریخ ، دارفا  . 2

.درادن تلاجخ  يرجأتسم  . 3
.دزاسب وا  اب  دنک و  كرد  ار  داماد  ّتیعقوم  دیاب  سورع  . 4

ار ناشدوخ  يرکف  شیاسآ  فارـسا ، راد و  هنیزه یفاضا و  تانییزت  اـب  هک  نیا  هن  تسا ، رتهب  شیاـسآ  يارب  هلجح  يزاـس  هداـمآ  . 5
.دنیامن شودخم 

.دماجنا لوط  هب  یلیخ  دیابن  یلو  تسا ؛ نیریش  هام  دنچ  ات  یسورع  دقع و  نیب  هلصاف  . 6
يا هناخ ره  ییاج و  ره  رد  سپ  دنک ؛ یگدنز  یتحار  هب  دـناوتب  ناسنا  سومان  ات  دـشاب ، هدـش  باسح  رایـسب  دـیاب  ناکم  باختنا  . 7

)؟ تسیک هناخ  بحاص  نک  هّجوت   ) .دوب رجأتسم  ناوت  یمن
هک یناسک  نآ  هتبلا   ) ار گرزب  هناخ  هاگتـسد  کی  هن  دـندرک ، هدامآ  ار  اّزجم  قاتا  کی  دـینیبب  دـیرگنب ؛ ناماما  هریـس  هب  ّتقد  اب  . 8

ینادنز یقاتا  رد  ار  اه  نآ دنراد و  اور  یتخـس  ناش  هداوناخ هب  درادن  یموزل  دـننک ، هراجا  اّزجم  هناخ  کی  عورـشم  هار  زا  دـنناوت  یم
(. دننک

.دش هدیچ  قاتا  نامه  رد  ندرک  یگدنز  يارب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هیزیهج  مامت 
.دوشن يّدام  تالکشم  راچد  تعانق ، ییوج و  هفرص اب  ات  ددرگ ، عورش  تافیرشت  نودب  یگداس و  اب  لوا  زا  دیاب  یگدنز  . 9

باختنا یـسورع و  دـقع و  سلجم  حطـس  نتفرگ  ـالاب  نداد و  هقباـسم  يارب  ندز  شتآ  بآ و  هب  فارـسا و  يارب  ندرک  ضرق  . 10
همادا يارب  هک  دش  دهاوخ  روبجم  داماد  تسکـش و  دهاوخ  ار  یگدـنز  رمک  ًامّلـسم  نیگنـس ، هراجا  نهر و  اب  يراجیتسا  لزنم  کی 
لامعا هب  یگدـنز ، هنیزه  نیمأت  يارب  هدرکان  يادـخ  دربب و  هانپ  ندوب  یلغـش  دـنچ  هب  دوخ ، نکـشرمک  تاعقوت  یلّمجت و  یگدـنز 

هب راک  رمالارخآ  دنزب و  تسد  گنرین  هّقُح و  رازه  راد و  هراّفک غورد  ياه  مسق ندروخ  عورـشمان ، تالماعم  نوناق ، عرـش و  فالخ 
.دوش هدیشک  ییادج  ای  نادنز و 

.دوب دهاوخ  رت  نیریش هدوب و  ...و  ییامندوخ  دسح ، ربک ، زا  یلاخ  شیالآ ؛ یب هداس و  یگدنز  . 11
.دسرب یناکم  لالقتسا  هب  رتدوز  هچ  ره  دوخ ، شالت  یعس و  ندرب  الاب  اب  عورشم ، لالح و  هار  زا  دنک  یعس  داماد  . 12
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دجسم رد  دقع  مسارم  متفه : هلحرم 

.دندناوخ دجسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ  ار  دقع 
: مایپ

.درک عورش  دجسم  زا  دیاب  ار  یگدنز  لیاسم  نیرت  سدقم نیرت و  یلاع اذل  تسا و  سّدقم  رایسب  یناکم  دجسم ، . 1
.مییامن رازگرب  دجاسم  رد  زین  ار  يداش  مسارم  مییایب  مینک ؟ یم هدافتسا  نامیاه  یتحاران اه و  مغ ازع و  يارب  طقف  دجاسم  زا  ارچ  . 2

.درک میهاوخ  تیاعر  زین  ار  یمالسا  نوؤش  مامت  میریگب ، دجسم  رد  ار  دقع  سلجم  رگا  . 3
.میا هدش یقالخا  تالکشم  راچد  میا ، هتفرگ هلصاف  ینید  ياه  همانرب دجسم و  زا  نوچ  . 4

داماد هناخ  هب  سورع  ندرب  متشه : هلحرم 

نهپ بکرم  يور  راد  هشیر  يا  هچراـپ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  روتـسد  هب  دـندرک و  هداـمآ  دیفـس  هایـس و  گـنر  هب  یبـکرم 
.دندومن

.دندرک یهارمه  هلصاف  اب  ار  سورع  تاولص ، اب  نادرم  دنتفرگ و  ار  بکرم  رود  رجاهم ، راصنا و  نانز 
.دندرب داماد  هناخ  هب  ار  سورع  بش ، رس  دنداد و  ناملس  هب  ار  بکرم  هنهد 

: مایپ
.درک فارسا  دیابن  سورع ، نیشام  نییزت  رد  اّما  دشاب ، هتشاد  يا  هداس نییزت  سورع  نیشام  هک  تسا  رتهب  . 1

يور سورع  ات  دنزادنیب  نیشام  یلدنص  يور  يا  هچراپ سورع ، هاگیاج  تمسق  رد  تسا ، یضرق  ای  يا  هیارک سورع  نیشام  رگا  . 2
ياج هب  هلصافالب  نتسشن  هک : تسا  یمالـسا  روتـسد  .یلدنـص  هب  هن  دسرب  هچراپ  هب  سورع  ندب  يامد  و  دنیـشنب ، صوصخم  هچراپ 

.دراد تهارک  نز ،
.دتفین سورع  هب  نامرحمان  مشچ  ات  دنریگب ، ار  سورع  فارطا  دیاب  نانز  . 3

ياه هاگن زا  ًالماک  ات  دنزادنیب ، تخب ) رداچ  هب  فورعم   ) دیفس يرداچ  سورع  تماق  ات  رس  رب  دشاب و  لماک  دیاب  سورع  باجح  . 4
.دنامب ظوفحم  نامرحمان 

يروط نیـشام  هنیآ  دوبن ، مراحم  زا  رگا  دوش و  باـختنا  سورع  مراـحم  زا  هدـننار  ناـکما  تروص  رد  تسین ، هدـننار  داـماد  رگا  . 5
.دشابن هدهاشم  لباق  هدننار  يارب  هجو  چیه  هب  سورع  مادنا  هرهچ و  هک  ددرگ  میظنت 

.دشاب سورع  يارب  رگید  یباجح  بش ، یکیرات  ات  دیربب ، داماد  لزنم  هب  بش  یکیرات  رد  ار  سورع  . 6
مدرم تحارتسا  باوخ و  يارب  یتمحازم  ناگدش ، توعد  ماحدزا  یغولش و  لیلد  هب  ات  دیربب ، داماد  لزنم  هب  ار  سورع  بش ، رس  . 7

.دوشن داجیا 
.دوش يریگولج  مرحمان  مرحم و  طالتخا  زا  ات  دنریگب ، هلصاف  سورع  نانز و  زا  دیاب  نادرم  . 8

.تسا نک  مرگ سلجم  ای  دناوخ  یم رعش  یسک  هچ  دنهدن  صیخشت  نامرحمان  هک  دننک  يداش  يروط  هب  نانز  . 9
.دننک تعیاشم  ار  داماد  سورع و  تاولص ، رکذ  اب  دیاب  نادرم  . 10

یسورع همیلو  مهن : هلحرم 
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رد تناـما  هـب  هـک  ار  مالــسلا  هـیلع  یلع ترــضح  هدـش  هـتخورف  هرز  لوـپ   13 : » دـندومرف هملـس  ُما  هـب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصربمایپ 
لـالح همیلو  هملـس ! ُما  : » دـندومرف نینچمه  .مییاـمن » هیهت  ناگدـش  توعد  يارب  همیلو  ناونع  هب  ییاذـغ  اـت  نک ، هداـمآ  دوب ، ن

« .دیآ یمن مک 
: مایپ

.دیهدب همیلو  یسورع ، بش  . 1
.دشاب لالح  دیاب  همیلو  هیهت  لوپ  . 2

.دماجنین لوط  هب  سلجم  ات  دیهدب ، ماش  ار  ناگدش  توعد  بش ، رس  . 3
.دیآ یمن مک  زگره  دوش ، هیهت  لالح  لوپ  زا  همیلو  رگا  . 4

هنایفخم و ًالماک  روط  هب  سورع ، داماد و  هناخ  فارطا  ناتـسدیهت  هدـننک و  هعجارم  يارقف  ناـیم  رد  هک  مینک  رومأـم  ار  رفن  کـی  . 5
.دیامن میسقت  اذغ  هنادنموربآ 

.دیامن حبذ  ندش  کیرات  زا  لبق  دینک ، ینابرق  داماد  سورع و  لباقم  رد  ار  يدنفسوگ  دیتساوخ  رگا  . 6
.ددرگن هدولآ  تساجن  هب  طیحم  مدرم ، دمآ  تفر  اب  ات  دنکن  هدولآ  ار  فارطا  نآ ، نوخ  هک  دینک  حبذ  ییاج  رد  ار  دنفسوگ  . 7

هلجح رد  داماد  سورع و  ياذغ  مهد : هلحرم 

دندوب هدرک  هدامآ  داماد  سورع و  يارب  اذغ  یفرظ  دندمآ ؛ مالسلا  هیلع  یلع ترضح  هناخ  لخدم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ 
: دندومرف و 

« .دیراذگب هلجح  رد  تسا ؛ داماد  سورع و  يارب  ماش  نیا  »
: دندومرف داماد و  سورع و  هب  دندرک  ور  ترضح 

« .تسوت دزن  ادخ  تناما  همطاف  یلع ! ای  .تسوت  يارب  رسمه  نیرتهب  وا  یلعای ! .تسوت  دزن  نم  تناما  تسا و  همطاف  نیا  یلع ! ای  »
: دندومرف دندرک و  ور  سورع  هب  سپس 

« .دش یمن ادیپ  وت  يارب  ییاتمه  دوبن ، یلع  رگا  .تسوت  يارب  رهوش  نیرتهب  وا  .تسا  یلع  نیا  ناج ! ارهز  »
: مایپ

.دیشاب زین  داماد  سورع و  ياذغ  رکف  هب  . 1
.دننک لیم  اذغ  هلجح  رد  یسک ، روضح  نودب  رگیدمه و  اب  داماد  سورع و  . 2

.دیزیهرپب كرتشم  یگدنز  زاغآ  رد  رهوش  نز و  نیب  هلصاف  داجیا  زا  . 3
.دنکب سورع  هب  ار  داماد  شرافس  تسا ) رتهب  دشاب ، سورع  ردپ  رگا   ) سورع هب  ار  داماد  شرافس  سورع ، هفیاط  زا  یگرزب  . 4

.دنکب داماد  هب  ار  سورع  شرافس  تسا ) رتهب  دشاب ، داماد  ردپ  رگا   ) داماد هفیاط  زا  یگرزب  . 5
.دشاب سورع  رازگتمدخ  دیاب  رهوش  رهوش و  عیطم  دیاب  سورع  . 6

.تسا سورع  نیدلاو  دنوادخ و  فرط  زا  تناما  شرسمه  هک  دنادب  دیاب  داماد  . 7
.دوب دهاوخ  تخبشوخ  شرهوش  رانک  رد  دنادب  دیاب  سورع  . 8

ریبکت اب  یگدنز  زاغآ  مهدزای : هلحرم 
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.دنتخیر مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  فتک  ود  نیب  دندرک و  كّربت  ار  نآ  دنتـساوخ ، یبآ  فرظ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر ترـضح 
مه هب  ار  راوگرزب  ود  نآ  یناشیپ  سپـس  .دنتخیر  مالـسلا  هیلع  یلع ترـضح  فتک  ود  نیب  دندرک و  كّربت  دنتـساوخ ، یبآ  ًاددـجم 

.دوب داماد  سورع و  سامت  نیلوا  نیا  و  دنیوگب » ریبکت  نانز  : » دندومرف دنتشاذگ و 
: مایپ

.دوش دراو  مرحمان  دیابن  داماد ، سورع و  هلجح  رد  . 1
.دوش زاغآ  تروص  هیحان  زا  هلجح و  رد  داماد ، ردپ  ای  سورع  ردپ  طسوت  داماد ، سورع و  سامت  نیلوا  . 2

.دشاب نانآ  هاگ  هدجس ینعی  یناشیپ  هیحان  زا  داماد ، سورع و  یکیزیف  سامت  زاغآ  . 3
اب دیاب  درم  نز و  دـنیامرفب : دنتـساوخ  یم دـیاش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لمع ، نیا  اب  تسا ؛ رّکفت  هشیدـنا و  زکرم  رـس ، یناشیپ و 

.دنشاب رکفمه  رگیدکی 
.لد زا  هن  دیتسه ، ادج  رگیدمه  اب  رس  زا  طقف  رفن  ود  امش  ینعی  داماد ؛ سورع و  یناشیپ  ندز  مه  هب  . 4

.دیآ یم دوجو  هب  زین  یبلق  تدحو  دشاب ، مکاح  داماد  سورع و  نیب  هشیدنا  تدحو  رگا  . 5
.نارگید هشیدنا  رد  دعب  دشاب ، رهوش  رکف  هب  لوا  دیاب  دور ، یم رهوش  هناخ  هب  یتقو  سورع  . 6

.دینک دییأت  ریبکت  اب  ار  یحیحص  لمع  ره  . 7

رهوش نز و  نتشاذگ  اهنت  مهدزاود : هلحرم 

« .دننک كرت  ار  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هرجح  نانز ، همه  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
ارچ : » دـش لاؤس  یتقو  .دـنام  هرجح  رد  سیمُع  تنب  ءامـسا  یلو  دـنتفر ؛ دـندرک و  یظفاحادـخ  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  اـب  همه 

»؟ ینک یمن كرت  ار  هرجح 
هب مالـسلا اهیلع  همطاف فافز  بش  رد  مداد  لوق  وا  هب  مدوب و  رـضاح  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ ترـضح  تلحر  ناـمز  نم  : » درک ضرع 

« .منک يردام  وا  ياج 
ار وت  جیاوح  ادخ  مراودیما  ءامسا ! .دشاب  هتشاد  افو  نز ، تسا  بوخ  هچ  : » دندومرف دنتسیرگ و  دندینش ، ار  هجیدخ  مان  ات  ترـضح ،

« .دنک هدروآرب  ترخآ  ایند و  رد 
: مایپ

.درک تولخ  ار  هلجح  تشاذگ و  اهنت  دوز  ار  سورع  دیاب  . 1
دای وا  زا  هیرگ  اب  شموحرم ، رسمه  مان  ندینش  اب  زین  وا  توف  زا  سپ  هک  دشاب  يدح  هب  دیاب  شیوخ ، رـسمه  هب  درم  هقالع  تدش  . 2

.دنک
.دزادنا یم شرسمه  دای  هب  ار  یمدآ  هک  یسک  هب  اعد  . 3

یگدنز هب  دورو  مهدزیس  لصف 

دورو بادآ 

یتارییغت اب  دیاب  دراو  هزات  .دـنا  هدرک رکذ  یبادآ  دـنوش ، یم دراو  ییاج  هب  هزات  هک  یناسک  يارب  یمالـسا ، قالخا  اه و  ترـشاعم رد 
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.دوش یم نایب  دروم  دنچ  لاثم ، يارب  .دورب  لابقتسا  هب  ینطاب  يرهاظ و  عضو  رد 
هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ  رب  لیئربج  دورو 

و یْبلَک » ِهیْهُد   » مان هب  دـش  یم هلاس  هدـجیه  ناوج  کی  دـننام  اذـل  دوش و  لَّثَمُم  دوب  روبجم  دـش ، یم دراو  ربمایپ  رب  تقو  ره  لیئربج 
.درک یم میدقت  ار  یحو 

هدرفم هرمُع  رد  مارحلا  دجسم  مرح و  هب  دورو 
، دریگب وضو  دنک ، ّتین  دنکب ، ار  ییایند  سابل  ددرگ ، مرُحم  هرجـش ) دجـسم  زا   ) دیاب دوش ، هکم  دراو  هنیدم  زا  دهاوخب  یـسک  رگا 

.دناوخب ّتیحت  زامن  تعکر  ود  دیوگب و  کیبل  دشوپب ، مارحا  سابل  دنک ، مارحا  لسغ 
مالسلا مهیلعراهطا  همئا  مرح  هب  دورو 

ّتیحت زامن  دریگب ، لوخد  نذا  نحـص  رد  دوش ، دراو  هبدن  عضاوت و  تلاح  اب  دـشوپب ، زیمت  سابل  درادرب ، مدـق  هتـسهآ  دـنک ، لسغ 
.دزادرپب رافغتسا  مالس و  ترایز و  اعد و  رکذ  هب  نوگانوگ  ياه  تلاح رد  ...و  هلبق  هب  ور  رس و  يالاب  اپ و  نییاپ  تمسق  رد  دناوخب ،

یسورع سلجم  هب  دورو 
.میوش دراو  بل  رب  يدنخبل  هتسارآ و  يرهاظ  راقو و  اب  هارمه  نیگنس ، داش و  سابل  اب 

ازع سلجم  هب  دورو 
.میوش دراو  رثأت  فسأت و  راهظا  مغ و  زا  هدنکآ  ینایب  اب  دولآ و  مغ  يا  هرهچ یکشم ، سابل  اب 

یگدنز هب  دورو  عون 

: هک دننک  مولعم  ار  ناشدوخ  فیلکت  دیاب  زاغآ  رد  داماد  سورع و 
»؟ يرادرسمه ای  دننک  ییوشانز  دنهاوخ  یم »

؟ توهش عابشا  يارب  دوشب  نز  ای  رهوش ، شمارآ  راقو و  يارب  دوشب  رسمه  دهاوخ  یم دنادب  ادتبا  نامه  زا  دیاب  مناخ  سورع 
؟ توهش عابشا  يارب  دنک  ییوشانز  ای  نز ، هاگ  هیکت ماوق و  يارب  دوشب  رسمه  دهاوخ  یم دنادب  دیاب  ادتبا  نامه  زا  زین  داماد 

رد تایدام  يارب  شالت  هک  ارچ  دننک ؛ صخشم  ار  نآ  عون  دیاب  یگدنز ، نیزاغآ  ياه  هظحل رد  تخبـشوخ ، جوز  ود  هک  نآ  رگید 
: دخرچ یم روحم  هس  رب  یگدنز 
.تسا هدرک  دیکأت  مالسا  يرورض : . 1

.تسا هدرک  دییأت  مالسا  یهافر : . 2
.تسا هدرک  میرحت  مالسا  یلّمجت : . 3

: دنا هدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  .درک  شالت  دیاب  ملاس ، یگدنز  يارب 
« ِهَّللا ِلیبَس  یف  ِدِهاجُْملاَک  ِهلایَع  یلَع  ُّداْکلَا  »

.تسادخ هار  رد  داهج  دننام  شاعم ، رارما  يارب  ندرک  راک 
: دیامرف یم هنیمز  نیا  رد  نآرق  .نارگید  لثم  هن  دنک ، یگدنز  شدوخ  دننام  ناسنا  دیاب 

(22 «) ارُْسی ٍرْسُع  َدَْعب  ُهَّللا  ُلَعجَیَس  اهیتا  ام  َِّالا  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکیال  ُهَّللا  ُهیتا  اّمِم  ْقِْفُنْیلَف  ُُهقْزِر  ِهیَلَع  َرُِدق  ْنَم  ِهتَعَس َو  ْنِم  ٍۀَعَس  ُوذ  ْقِْفُنِیل  »
ادخ هک  دـنک ، قافنا  هداد ، وا  هب  ادـخ  هچنآ  تسا ، تشیعم  گنت  تعاضب و  هک  يدرم  نآ  شراد و  هقفن نز  هب  اراد  درم  دـنک  قافنا 

.دهد رارق  یناسآ  یتخس ، ره  زا  دعب  يدوز  هب  دنوادخ  دنک و  یمن فیلکت  هداد ، ییاناوت  هچنآ  زج  ار  سک  چیه 
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.دشوکب یگدنز  یتشیعم  عناوم  عفر  يارب  شیوخ ، ناوت  ساسا  رب  شالت و  راک و  اب  دیاب  رهوش ، سپ 

يزور ماسقا 

؛ يرورض یگدنز  يارب  موسقم : . 1
؛ یهافر یگدنز  يارب  بولطم : . 2

.یلمجت یگدنز  يارب  قورسم : . 3
نز دیابن  دشاب ، یم شردـپ  روخ  نان  رگا  یلو  دـنک ؛ جاودزا  دـیاب  دـسرب ، موسقم »  » قزر هب  دوخ ، شالت  راک و  اب  دـناوتب  رگا  ناوج 

.دنک فافعتسا »  » دیاب هکلب  دریگب ؛
.شالت راک و  اب  بولطم ،»  » قزر ندروآ  تسد  هب  ینعی  تسا ؛ نداد  هقفن  رد  درم  رنه 

.میزیهرپب نآ  زا  دبلط ؛ یم يدزد ) « ) قورسم  » قزر یلّمجت ، یگدنز 
: دیامرف یم نآرق 

(23 «) اریمْدَت انْرَّمَدَف  ُلْوَْقلا  ِْهیَلَع  َّقَحَف  اهیف  اوُقَسَفَف  اهیفَرْطُم  انْرَمَا  َۀَیْرَْقلا  َِکلُْهن  ْنَا  اندَرَا  اِذا  «َو 
یـسک قساف   ) دـنزرو قسف  اه  نارذـگ شوخ  اه و  تسرپ لّمجت هب  میهد  یم روتـسد  میناسر ، تکاله  هب  ار  يا  هیرق میهاوخ  یم یتقو 

دوش یم داجیا  نانآ  رد  ینوگرگد  نانچ  هدـش و  دراو  اه  نآ رب  باذـع  دـنک .) یمن لمع  یلو  دراد ، لوبق  ار  مالـسا  ماکحا  هک  تسا 
.دنسر یم تکاله  هب  همه  هک 

: هک دوش  یم نیا  ثحب  هجیتن 
قیوشت یهافر  یگدنز  هب  ندیـسر  يارب  مالـسا  نییآ  هتبلا  تسا ؛ ترورـض  دـح  رد  یگدـنز ، رد  تایدام  هنماد  مالـسا ، هاگدـید  زا 

، دراد زاین  یفاصنا  یب و  يوبر ، تالماعم  لـالح ، مارح و  طـالتخا  يدزد ، هب  نآ ، هب  ندیـسر  هک  ار  یلّمجت  یگدـنز  یلو  دـنک ؛ یم
.دیامن یم میرحت  یهن و 

: سپ
ار رون  هکراـبم  هروس  زا  هفیرـش 33  هیآ  هراومه  دیاب  دنـسرب ، نداد  هقفن  ماقم  هب  دوخ ، شـشوک  شالت و  اب  دـنناوت  یمن هک  یناناوج 

: دننکن شومارف 
« ِهلْضف ْنِم  ُهَّللا  ُمُهینُْغی  یّتح  ًاحاِکن  َنُودِجَیال  َنیذَّلا  ِفِفْعَتْسَْیل  «َو 

.دنادرگ زاین  یب ار  نانآ  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  ات  دننک ، هشیپ  ینمادکاپ  دیاب  دنبای ، یمن جاودزا  يارب  یناکما  هک  یناسک  و 

یگدنز رد  شیاسآ  كرادت 

: درک باختنا  ناوت  یم هنوگ  ود  ار  یگدنز 
.دوش یمن هتخادرپ  تایونعم  هب  هدش و  هجوت  تایّدام  هب  طقف  طقف و  هدُرم ، یگدنز  رد  هدرم : یگدنز  . 1

.دوش یم هتخادرپ  يونعم ) لیاسم   ) شمارآ يایحا  اب  مأوت  يّدام ) لیاسم   ) شیاسآ داجیا  هب  هدنز : یگدنز  . 2
: دنناد یم زیچ  جنپ  رد  ار  شیاسآ  مالسلا  هیلعداجس  ماما 

(24) .شیاسآ . 5 قفاوم ؛ سینا  . 4 عیسو ؛ لزنم  . 3 قزر ؛ تعسو  . 2 ندب ؛ تحص  . 1
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ندب تحص 

ره زا  دیاب  .امن  زیهرپ  يروخُرپ  زا  نک و  شزرو  سپ  یـشاب ؛ دوخ  ندـب  یتسردـنت  بظاوم  دـیاب  یـسرب ، شیاسآ  هب  يراد  لیم  رگا 
مارح ملاع  راگدرورپ  هچنآ  مامت  هصالخ  و  ینار ، توهـش دایتعا و  دـننام : يزیهرپب ؛ دـنک ، یم دـیدهت  ار  تندـب  تحـص  هک  يراـک 

.دیامن یم دیدهت  ار  ندب  تحص  هدرک ،
.دنک یم دیدهت  ار  ندب  تحص  ءانمتسا ، اّما  دراد ، یعیبط  لکش  مالتحا ، هک  دننادب  دیاب  ناناوج  مامت  توهش ، هزیرغ  ياضرا  رد  ًالثم 

عیسو لزنم  قزر و  تعسو 

.دروخ یمن تا  هداوناخ درد  هب  يزور  نیا  شاب  نئمطم  یناد ، یم قاّزر  ار  تدوخ  رگا 
...و يراک ، مک  یمظن ، یب يزاورپ ، دـنلب  یمـشچ ، مه  مشچ و  یجرخلو ، مارح ، لالح و  طالتخا  يراوخابر ، شاب  هتـشاد  ناـنیمطا 

.دنک یم دیدهت  ار  تیگدنز 
.نک ّتقد  زیچ  دنچ  هب  تالماعم  رد  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ 

.وگن غورد  . 5 نکن ؛ فیرعت  تهج  یب  تسنج  زا  . 4 نکن ؛ نامتک  ار  سنج  بیع  . 3 روخن ؛ ابر  . 2 روخن ؛ مسق  . 1
: هک دندرک  یم شرافس  میدق  راّجت 

.بلط . 3 لوپ ؛ . 2 سنج ؛ . 1 نک : میسقت  شخب  هس  هب  ار  تا  هیامرس
سنج لوـپ و  دـندادن ، ار  تبلط  رگا  يراد ؛ بلط  سنج و  يدرک ؛ مُـگ  ار  لوـپ  رگا  يراد ؛ بـلط  لوـپ و  دُرب ، دزد  ار  تـسنج  رگا 

.دش یهاوخن  تسکشرو  لاح ، ره  رد  سپ  يراد ؛
: داصتقا روحم 

« .دوش ایرد  یهگناو  ددرگ  عمج  هرطق  هرطق  »
( يراج باسح  ) داصتقا روحم  زادنا  سپ

( کناب ) داصتقا هچقودنص  تعانق 
( کچ ) زادنا سپ هچرتفد  ربص 

( اضما ) اضما رهُم و  رکف 
یعـس زاربا  باختنا  رد  نکن ، يزاورپ  دـنلب  .نکن  هجوت  درب ، یم نیب  زا  ار  تداصتقا  يانبریز  دـنک و  یم کیرحت  ار  وت  هک  يزیچ  هب 

.راذگب بولطم  یگدنز  يارب  ار  یشوپ  کیش  شاب و  رگن  هدنیآ نک ،

قفاوم سینا 

؟ تسیک قفاوم  سینا  هک  دش  لاؤس  مالسلا  هیلعداجس  ماما  زا 
: دندومرف ترضح  نآ 

.نمؤم حلاص و  نیشنمه  . 3 نمؤم ؛ حلاص و  دنزرف  . 2 هنمؤم ؛ هحلاص و  نز  . 1

شیاسآ
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.دیسر میهاوخ  شیاسآ  هب  میبای ، تسد  قفاوم  سینا  عیسو و  لزنم  قزر ، تعسو  ندب ، تحص  تفص  راهچ  هب  رگا 
: تفگ یم لاوحا  ضیرم  نادنمتورث  زا  یکی 

.دـندروخ یم هدرک ، طولخم  غود  بآ  يرادـقم  اب  دـندوب و  هتخیر  کشخ  نان  گرزب ، هساک  کی  رد  هک  مدـید  رگراـک  يدادـعت  »
« .مریگب ار  نانآ  یتمالس  افص و  شیاسآ و  نیا  یلو  مهدب ، ار  مدوخ  ییاراد  مامت  مدوب  مرضاح 

تایاور تایآ و  هب  لمع  هیاس  رد  شیاسآ  زا  يرادروخرب 
: دیامرف یم نآرق 

ِرَْکنُْملا َو ِنَع  ْمُهیْهنَی  ِفُورعَْملا َو  ِاب  ْمُهُُرمأَی  ِلیْجنِْالا  ِۀیروَّتلا َو  ِیف  ْمُهَدـْنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنودِـجَی  يذَّلا  ّیِمُْالا  َِیبَّنلا  َلوسّرلا  َنُوِعبَّتَی  َنیذَّلَا  »
ُهُورَـصَن َو ُهُورَّزَع َو  ِهب َو  اُونَما  َنیذَّلاَف  ْمِْهیَلَع  َْتناک  یتَّلا  َلالْغَْالا  ْمُهَرِْـصا َو  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َِثئابَْخلا َو  ُمِهیَلَع  ُمِّرُحی  ِتابِّیَّطلا َو  ُمَُهل  ُّلُِـحی 

(25 «) نُوِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلُوا  ُهَعَم  َلِْزنُا  يذَّلا  َروُّنلا  اُوعَبَّتا 
، دـنبای یم هتـشاگن  ار ) شفاصوا  یناشن  مان و   ) تسا اه  نآ تسد  رد  هک  لیجنا  تاروت و  رد  هک  یُّما  ربمایپ  زا  دـننک  يوریپ  هک  نانآ 

مارح ار  يدـیلپ  ره  لالح و  ار  عوبطم  هزیکاپ و  ماعط  ره  نانآ  رب  دـنک و  یم رما  یتشز  زا  یهن  ییوکین و  هب  ار  اه  نآ لوسر ، نآ  هک 
نانآ سپ  دراد ؛ یم رب  ار  همه  دنا ، هداهن دوخ  ندرگرب  ریجنز  نوچ  ینادان  لهج و  زا  هک  ار  یتقـشم  جـنر و  ُرپ  ماکحا  دـنادرگ و  یم

هک ینآرق  هب  ینعی   ) هدـش لزاـن  وا  اـب  هک  يروـن  زا  دـندرک و  شا  يراـی دنتـشاد و  هگن  ار  وا  تزع  تمرح و  دـندیورگ و  وا  هـب  هـک 
.دنَملاع ناراگتسر  نانآ  دندرک ، يوریپ  تسا ،) کیرات  ياه  لد رگنشور 

.دوش یم یحور  راشف  شا  هجیتن هچنآ  مثا :
.تسا ناسنا  دنبیاپ  هک  ییاج  یب تابّصعت  تافارخ و  لالغا :

؟ روط نآ  ارچ  وا  روط ؟ نیا  ارچ  نم  هنومن :
! ناجنسفر رد  هتسپ  هتوب  دروخب و  بآ  جرک  رد  دیاب  سالیگ  هتوب  ادخ ! هدنب 

: دیامرف یم هَّللاۀمحر ) ) بیغتسد دیهش 
« .دیریگن رارق  مثا  میرح  رد  ات  دینک ، یگدنز  ناتدوخ  لثم  دیشاب ، هتشاد  رارصا  »

اهرادشه

!!؟ ینامب ینانچنآ  هیزیهج  هیهت  رد  هک  یهدب  يداماد  هب  ار  ترتخد  یتسه  روبجم  رگم 
!!؟ ینک هیهت  ینانچ  نآ لزنم  يوش  روبجم  هک  يریگب  یسک  زا  رتخد  هک  تسا  بجاو  رگم 

!!؟ مینک دراو  نامیاه  یگدنز رد  ار  یبرغ  يرکفنشور  ارچ 
! وگب ار  ترظن  نزب ، ار  تفرح  سرتن ؛ ینز ؟ یمن فرح  ینک و  یم ایح  تا  یگدنز رد  ارچ  مرتخد !

! ینک عافد  تدوخ  زا  هاگداد  رد  دیاب  هچب  دنچ  اب  دعب  لاس  دنچ  ینزن ، فرح  جاودزا  زاغآ  رد  رگا  مرتخد !
.تسا لالغا  ْمِثا و  ندرب  نیب  زا  شیاسآ ، كرادت  يارب  ماگ  نیلّوا 

.تسا نتشاد  جاودزا  رد  ریخ  ّتین  شیاسآ ، كرادت  يارب  ماگ  نیمود 
، دنـسرب لام  هب  هک  نیا  يارب  دنتفرگ ، دنمتورث  رتخد  یهورگ  یلو  داد ؛ اه  نآ هب  قزر  تعـسو  ادخ  دـنتفرگ و  ریقف  رتخد  اه ، یـضعب

.دندش ادج  زین  ناشرسمه  زا  مامت  يزیروربآ  اب  نز ، ردپ  ندُرم  زا  دعب 
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دروخ یم ار  شتّین  نان  یسک  ره 

: دندوب هتشاذگ  هقباسم  هب  ار  یلاؤس  زاریش  هیملع  هزوح  رد  بیغتسد ، هَّللا  تیآ  ترضح  راوگرزب ، دیهش 
»؟ تسیچ تسا ، هدرک  قلخ  ادخ  هک  يزیچ  نیرت  مهم نیرت و  نیزو نیرت ، نیگنس »

.تسا ریخ » ّتین  : » دومرف تسیچ ؟ شباوج  هک  دندرک  لاؤس  داتسا  دوخ  زا  یتقو  یلو  تفگ ؛ يزیچ  سک  ره 
« .دروخ یم ار  شتّین  ِنان  سک  ره  : » هک تسا  فورعم 

: تسا هنوگ  نیا  جاودزا  رما  رد  ناناوج  زا  یضعب  ّتین  هنافسأتم 
؛ الاب كردم  اب  مهاوخ  یم يرتخد 

؛ دشاب ردرایلیم  شردپ 
...و دشاب  شا  هیزیهج لابند  هب  مه  هناخ  نیشام و  هزاغم ، دنچ 

.تسا شیاسآ  نآ  تسین و  وا  لابند  هب  زیچ  کی  شاب  نئمطم  یلو  دشاب ، هتشاد  زیچ  همه  هک  یبایب  ار  يرتخد  نینچ  مه  دیاش 
! یمارگ ناناوج  سپ 

.دنک یم رَمَد  ار  امش  یگدنز  ّرمَم  لوپ ، نیا  يزور  هک  دیوشن  تایدام  لوپ و  ریسا 
.یتسه نامگدب  دنوادخ  هب  يدرکن ، جاودزا  وا  اب  رتخد ، رقف  لیلد  هب  رگا 

.یسر یمن مه  نآ  هب  يدرک ، جاودزا  وا  اب  رتخد ، تورث  يارب  رگا  و 

ییابیز نز و  مهدراهچ  لصف 

یتوغاط نز  اب  یتوقای  نز  هسیاقم 

يوـنعم لـیاسم  ریـسم  ردو  تسا  يوـنعم  یناـسنا و  يدازآ  زا  رادروـخرب  دزرا -  یم اـهبنارگ  یتوقاـی  زا  شیب  هک  ناملـسم -  نز  . 1
.دیامن یم تکرح  ییامندوخ  تاوهش و  ریسم  رد  تسا و  یناویح  يدازآ  یپ  رد  یتوغاط  نز  یلو  دنک ؛ یم تکرح 

میرح و یب ایح ، یب باجح ، یب یتوغاط ، نز  یلو  تسا ، یقالخا  صیاصخ  ظفح  يارب  راکادف  ایح و  اب  باجح و  اب  ناملسم ، نز  . 2
.تسا نیبدوخ  رذگدوز و  یقشع  ياراد  دیق ، یب

رب لزلزتم و  ییانب  ياراد  یتوغاط ، نز  یگدنز  یلو  تسا ؛ تبحم  رهم و  اب  هتخیمآ  یعرش و  دنویپ  ساسا  رب  ناملسم  نز  یگدنز  . 3
.تسا راوتسا  تایّدام  تاساسحا و 

.تسا ناگمه  يارب  لزنم و  ریغ  رد  یتوغاط ، نز  شیارآ  یلو  تسوا ؛ رهوش  يارب  طقف  لزنم و  رد  ناملسم ، نز  شیارآ  . 4
نوـچمه یتوغاـط ، نز  یلو  تـسا ؛ رادزمر  یقودنــص  و  نوـُنْکَم ) ٌؤـلُؤل  ْمُهَّنَاَـک   ) فدـص رد  يدـیراورم  نوـچمه  ناملــسم  نز  . 5

.دسر یم شورف  هب  میلگ ) يور   ) اه نابایخ رانک  رد  ششوپ  نودب  یلََدب و  تارهاوج 
 - بذاک روط  هب  مه  نآ  ار -  دوخ  قشع  نیرخآ  یتوغاط ، نز  اما  دـنک ؛ یم شرهوش  هب  میدـقت  ار  دوخ  قشع  همه  ناملـسم ، نز  . 6

.دیامن یم دوخ  رسمه  میدقت 
ییامندوخ يارب  یتوغاط  نز  اما  دهد ؛ یم ماجنا  يرنه  ياهراک  یطایخ و  يزپشآ ، شا  هداوناخ رسمه و  دوخ ، يارب  ناملسم ؛ نز  . 7

.دنک یم يرنه  ياهراک 
، یلام روما  رد  ریذـبت  فارـسا و  اب  یتوغاط ، نز  یلو  دـنک ؛ یم ییوج  هفرـص يداصتقا  روما  رد  لادـتعا ، راکتبا و  اب  ناملـسم  نز  . 8
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.دیامن یم لزلزتم  ار  هداوناخ  داصتقا 
.تسا تهج  ره  هب  يراب  یتوغاط  نز  ياه  هچب تیبرت  یلو  دنوش ؛ یم تیبرت  ردام  كاپ  شوغآ  رد  ناملسم ، نز  ياه  هچب . 9

ربارب دـنچ  یعامتجا  ياهراک  يارب  ار  شرهوش  يورین  هداوناخ ، شمارآ  نیمأت  ییونابدـک و  يرادرهوش و  رنه  اـب  ناملـسم  نز  . 10
هچوـک و رد  ییاـمندوخ  لوغــشم  لزنم  زا  نوریب  هـشیمه  درادــن و  راـک  نـیا  يارب  یتـصرف  لاـجم و  یتوغاــط  نز  یلو  دــنک ؛ یم

.دنک یم میسقت  نارگید  نیب  ار  شکدنا  طاشن  تساه و  نابایخ

شیاریپ شیارآ و  رد  لیدعت 

: تسا عون  ود  ییابیز 
؛ تایقلَخ رهاظ : . 1

.تایقلُخ نطاب : . 2
: دنا هدومرف مالسلا  هیلع  یلع نینمؤملا  ریما  ترضح 

« ِسْفَّنِلل ِقلُْخلا  ُنْسُح  نَدَْبِلل َو  ِْقلَْخلا  ُنْسُح  »
.تسا دوجو  يارب  تافص  ییابیز  و  ندب ، يارب  رهاظ  ییابیز 

: هک دیآ  یم شیپ  لاؤس  نیا  نونکا 
؟ ار يرهاظ  ییابیز  ای  دنک  یم دییأت  ار  ینورد  ییابیز  مالسا ،

.دهد یم حیجرت  ار  ینورد  ییابیز  اما  دنک ، یم دییأت  ار  ییابیز  عون  ود  ره  هک  تسا  نیا  خساپ 
: دخرچ یم روحم  ود  رب  یگدنز  رنه 

؛ اه ییابیز تخانش  . 1
(. ییارآدوخ  ) اه ییابیز شنیرفآ  . 2

.ندش ابیز  يارب  دوخ  هب  ندومن  هفاضا  شیارآ :
.ندش ابیز  يارب  دوخ  زا  ندرک  مک  شیاریپ :

اذـغ لخاد  یطوق  هیودا  مامت  دوش و  طارفا  رگا  هک  اذـغ  رد  هیودا  لثم  درک ؛ يرود  طـیرفت  طارفا و  زا  دـیاب  شیاریپ ، شیارآ و  رد 
.دوب دهاوخن  ابیز  دوش ، لاخ  زا  رپ  رگا  تسابیز -  لاخ  کی  اب  هک  تروص -  نینچمه  .دوب  دهاوخن  ندروخ  لباق  دوش ، هتخیر 

: دومرف یم هَّللا ) همحر  ) بیغتسد دیهش 
« .دهاوخ یم صیخشت  هوق  شیاریپ ، شیارآ و  لیدعت  »

»؟ فسوی ای  دیرتابیز  امش  : » دش ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ  هب 
: دندومرف

« ْهنِم ُحَْلمَا  اَنَا  »
.متسه وا  زا  رت  نیکمن نم 

: دیوگب ناطیش  هب  دیاب  نز 

ییارآدوخ
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: دنیامرف یم مالسلا  اهیلعارهز  ترضح 
« .ددرگ یم ربارب  داتفه  نتسشن ، رهوش  راظتنا  هب  شیارآ و  اب  زامن  تعکر  ود  »

: دومرف یم بیغتسد  دیهش 
وراج دیوشب و  سابل  دنک ، يزپشآ  دـهاوخب  رگا  نوچ  دـنک ؛ لابقتـسا  وا  زا  هدرک ، شیارآ  هناخ ، هب  رهوش  دورو  زاغآ  رد  دـیاب  نز  »
دورو ودب  رد  رهوش  .دنیب  یم ار  شا  هتسخ هرهچ  دیآ ، یم شرهوش  یتقو  اذل  دیامن و  رظن  فرـص نآ  زا  دیاش  دوش و  یم هتـسخ  دنک ،

« ...و اه  سابل يزپشآ ، هناخ ، هب  دعب  دنک ، یم هاگن  نز  هرهچ  هب  لّوا  هناخ ، هب 
.كانرطخ رایسب  تسا و  حور  ناهوس  نز ، يارب  مغ 

: تسا هنوگ  ود  نز  ییارآ  دوخ 
.دنک هضرع  رهوش  هب  طقف  ار  دوخ  بولطم : تهج  رد 

(26 «) َنیمُولَم ُریَغ  ْمُهَّنإَف  ْمُُهنامیَا  ْتکَلَم  ام  ْوَا  ْمِهِجاوْزَا  یلَع  َّالا  َنُوِظفاح  مِهِجورُِفل  َنیذَّلا  «َو 
.دنک تنیز  شرهوش  ریغ  يارب  ار  شدوخ  بولطم : ریغ  تهج  رد 

.دهد یم رارق  نازواجتم  دربتسد  ضرعم  رد  ار  وا  دوش و  یم هعماج  رد  نز  تینما  نتفر  نیب  زا  ببس  بولطم ، ریغ  ییارآدوخ 

لامج رصانع 

: زا دنترابع  (، 27) دوش یم لزنم  رد  ییابیز  داجیا  ثعاب  هک  یلماوع 
ّتقد . 1

.دنزن مه  رب  ار  نانآ  تیمیمص  شیاسآ و  شمارآ و  سک ، چیه  زیچ و  چیه  هک  دننک  تقد  دیاب  درم  نز و 
رگا ای  دریگ ؛ یم وت  زا  ار  ترهوش  ددزد و  یم ار  ترهوش  لد  مک  مک دیآ و  یم لزنم  هب  ینامهم ، ناونع  هب  نز  کی  یهاگ  مرهاوخ !

.دنک یم بارخ  ار  وت  یگدنز  دوش و  یم وا  بذج  مک  مک يرتخد ، هب  نداد  سرد  هناهب  هب  تسا ، داتسا  ملعم و  ترهوش 
راتفر راتفگ و  رد  یگنهامه  . 2

رد تنوـشخ  هشیمه  ییاـضف ، نینچ  رد  .دـش  دـنهاوخ  یمالـسا  تیبرت  دـقاف  ناـنآ  نادـنزرف  دـشابن ، درم  نز و  نـیب  یگنهاـمه  رگا 
.تسا مکاح  یگدنز 

: دومرف یم بیغتسد  دیهش 
، ردام ردـپ و  رگا  .تسا  تشز  ردـقچ  امـش  نت  هب  نهاریپ  هک  دـینیب  یم تقو  نآ  دـیدنبب ، اج  هب  اج  ار  ناتنهاریپ  ياه  همکد زا  یکی  »

تیبرت نیچربخ  سوساج و  هک  تسا  تروص  نیا  رد  يردـپ ! ای  دوش  یم يردام  ای  نانآ  دـنزرف  دنـشاب ، هتـشادن  یگنهاـمه  نزاوت و 
« .دوش یم

.تسا هدروآ  ناغمرا  هب  ام  يارب  ار  شیاسآ  زکرم ، زا  زیرگ  يورین  نیمز و  هبذاج  نزاوت  لاثم :

ییابیز

.تسا ابیز  دشاب ، هتشاد  یگنهامه  مه  اب  تهج  ره  زا  نآ  يازجا  هک  يزیچ 
.راقو اب  نز  ؟ تسیک ابیز  نز 
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.هوکش اب  درم  تسیک ؟ ابیز  درم 
: دنیامرف یم مالسلا  هیلع  قداص ماما 

« .دراد تسود  ار  اه  ییابیز تسابیز و  ادخ  هک  ارچ  دنیبب ؛ وا  رب  ار  نآ  هک  دراد  تسود  دهدب ، تمعن  يا  هدنب هب  دنوادخ  هاگره  »
.ریگب راک  هب  لالح  ریسم  رد  شوپب و  لالح  زا  اّما  دراد ؛ تسود  دنوادخ  هک  ارچ  شوپب ؛ ابیز 

: دنیامرف یم مالسلا  هیلع  قداص ماما  يرگید  ثیدح  رد 
ادخ اب  تسا ؛ نمـشد  دننز ، یم یگراچیب  یتشز و  یتخبدـب و  هب  ار  دوخ  هک  یناسک  اب  دراد و  تسود  ار  ییابیز  لامج و  دـنوادخ ، »

« .دینکن ینمشد 
ابیز زیمت و  ار  شا  هناخو دنک  لامعتـسا  شوخ  يوب  دشوپب ، هزیکاپ  سابل  هک  تسا  نیا  هب  شا ، هدنب رد  ادخ  تمعن  راثآ  ندـش  هدـید 

.دراد هگن 
: هک دندرک  شرافس  مالسلا  هیلعریما  ترضح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ 

« .دشاب هتشاد  ابیز  يانعم  هک  يراذگب  وا  رب  ییابیز  مان  هک  تسا  نیا  ردپ  رب  دنزرف  قوقح  یلع ! ای  »
: دنیامرف یم مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

« .تسا رثؤم  ابیز  هیاد  ریش  هک  ارچ  تشز ؛ هیاد  هن  راپسب ، ابیز  هیاد  هب  ار  تدنزرف  »
: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع ترضح 

« .تسا دنوادخ  تایانع  هلمج  زا  ییامیس ، شوخ  »
: اّما

« ِءالُیُْخلا لامَجلا  ُتَفا  »
.تسا رورغ  يدنسپدوخ و  ییابیز ، تفآ 

، دنوش جراخ  لزنم  زا  دنتساوخ  یم تقو  ره  اذل  دنتشاد و  مالـسلا  هیلع  یلع ترـضح  صوصخم  يرطع  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح 
.دور نیب  زا  نآ  يوب  ات  دندرک ، یم مامحتسا  لّوا 

نز لامج 

: تسا هنوگ  ود  یگدنز  رد  بذج  اما  دوش ، یم بذج  ببس  نز ، ییابیز  دنچ  ره 
؛ يراگتساوخ ماگنه  هب  هثِدُحم : .فلا 

.یگدنز لوط  رد  بوخ  يرادرسمه  ۀیقبُم : .ب 
؟ تسیچ هب  نز  لامج  ییابیز و  اما 

؟ تسوا لاخ  وربا و  مشچ و  تروص و  هب  ایآ  . 1
.دهد ماجنا  دناوت  یم ار  راک  نیا  تسا و  رتابیز  رت و  باّذج رایسب  اهولبات  اه و  سکع زا  یضعب  ًامّلسم  دشاب ، نینچ  رگا 

؟ تسوا يابیز  کیش و  سابل  هب  نز ، رانک  رد  شمارآ  ایآ  . 2
.دننک یم ار  راک  نیا  اه  یشورف هچراپ  اه و  هزاغم ياه  نیرتیو زا  يرایسب  دشاب ، نینچ  رگا 

؟ تسا نز  يراد  هناخ يزپشآ و  هب  ایآ  . 3
.دهد ماجنا  ار  راک  نیا  دناوت  یم مه  مداخ  زپشآ و  کی  دشاب ، نینچ  رگا 
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؟ تسیچ هب  نز  لامج  سپ 
درم رطاخ  شمارآ  ثعاب  شرهوش ، لـباقم  رد  وا  هوشع  زاـن و  و  یـششوپ ، شوخ  یمـالک ، شوخ  نز ، شیارآ  هک  تسین  يدـیدرت 

.رذگدوز تسوا و  يرهاظ  لامج  همه ، نیا  اما  تسا ؛ هداهن  تّدوم »  » ار نآ  مان  نآرق  هک  تسا 
هک تسا  نیا  ییابیز  عون  نیا  یگژیو  .تسا  یندرک  فشک  لامج ، نیا  .تسوا  یعقاو  یقیقح و  لاـمج  نز ، ینورد  ییاـبیز  ًامّلـسم 

.دهد یم رارق  عاعشلا  تحت  ار  يرهاظ  ياه  یتشز اه و  ییابیز
: تفگ یم نونجم  یلو  دندز ، یم لَثَم  ار  وا  یتشز  مدرم  هک  دوب  تشز  ردق  نآ  یلیل  هک  تسا  لقن 

ینیشن نونجم  هدید  رب  رگا 
ینیبن يزیچ  وا  یبوخ  زج  هب 

: هک تسا  لقن 
! يا هدرب ار  مشاه  ینب  يوربآ  وت  یتشز !؟ ردق  نیا  ارچ  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  دجسم  رد  لهجوبا 

.تسادخ یشاّقن  تسه ، هچ  ره  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
یلص هَّللا لوسر  ای  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  تسشن و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لباقم  دمآ و  ناملـس  تفر ؛ لهجوبا 

! دییابیز ردقچ  امش  هلآو  هیلع  هللا 
.تسادخ یشاّقن  تسه  هچ  ره  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

! دیداد باوج  کی  رفن  ود  ره  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا لوسر  ای  دش : لاؤس 
: دندومرف ترضح  نآ 

تـشز دوخ  نوچ  لهجوبا  اما  .دـنیب  یم ابیز  زین  ارم  تسابیز ، شدوخ  نوچ  اذـل  دـنیب و  یم قح  يامن  مامت  هنیآ  رد  ار  دوخ  ناـملس ،
! درادنپ یم تشز  زین  ارم  تسا ،

: دیوگ یم انیس  یلعوبا 
« .دیاین دوجو  هب  یمَنَص  هاگدید  ات  دهاوخ  یم يوَنیس  شنیب  ندنکفا ، قح  لامج  هنیآ  ایند و  هب  رظن  »

.دنیب یم مه  اب  ار  ّرش  ریخ و  دش ، يوَنَص  شنیب  رگا  یلو  تسا ؛ ریخ  دنیب  یم هچ  ره  دش ، ییانیس  ناسنا ، شنیب  رگا 
رایشوه رظن  رد  زبس  ناتخرد  گرب 

راگدرک تفرعم  تسا  يرتفد  شقرو  ره 
زا نخـس  یتیلباق ، نینچ  ندوبن  ِتروص  رد  هنرگو  دوش ، شمارآ  ببـس  هک  دشاب  هتفهن  ینـسُح  ییابیز و  راتفگ ، راتفر ، رد  دـیاب  نز 

.درادن یموهفم  نز ، رانک  رد  نتفرگ  مارآ 
، هتـسناد وا  رانک  رد  نتفرگ  مارآ  ار  وا  يدوجو  رثا  شیوخ و  هیآ  ار ) نز  ندوب  نز  هن   ) ار نز  ندوب  رـسمه  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  نیا 
رت عیـسو داعبا  رد  هکلب  تسا ، هداوناخ  کچوک  عامتجا  رد  اه  شمارآ روحم  اهنت  هن  هک  دراد  یـصاخ  ییابیز  لامج و  عون  رب  تلالد 

.تسا ( 28 «) نُورَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایال  َِکلذ  یف  َّنِا  : » هیآ هرهوج  ِلصا  نآ  تسه و  مه  عامتجا  رد 
.ینک لح  ار  تالکشم  يوش و  واکجنک  ات  نیشنب  رکف  ینامهم  هب  ورن ؛ لایخ  ینامهم  هب  مرسپ ! مرتخد !

نمؤم نانز  يونعم  ییابیز 

: تسا هدرک  نایب  بازحا  هروس  رد  ار  یبلاطم  هراب  نیا  رد  میرک ، نآرق 
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(29 «) ًافُوْرعَم ًالْوَق  َْنُلق  ٌضَرَم َو  ِهْبلَق  یف  يذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَضْخَت  الَف  َُّنْتیَقَتا  ِنِا  ِءاسّنلا  َنِم  ٍدَحَاَک  َُّنتَْسل  ِیبَّنلا  َءاِسن  ای  »
هک دییوگن  نخس  زیگنا  سوه يا  هنوگ هب  نیا  ربانب  دینک ؛ هشیپ  اوقت  رگا  دیتسین ، یلومعم  نانز  زا  یکی  نوچمه  امش  ربمایپ ! نارسمه 

.دییوگب هتسیاش  نخس  دننک و  عمط  امش  رد  نالدرامیب 
َبِهْذـُِیل ُهَّللا  ُدـیُری  اـمَّنِا  َُهلُوسَر  َهَّللا َو  َنْعِطَا  َةوکَّزلا َو  َنیتا  َةولَّصلا َو  َنِْمقَا  یلُوـالا َو  ِۀَّیلِهاـْجلا  َجُرَّبَـت  َنَجَّرَبَتـال  َّنُِکتوـُُیب َو  یف  َنْرَق  «َو 

(30 «) ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَا  َسْجرِّلا  ُمُْکنَع 
دینک و ادا  ار  تاکز  دـیراد و  اپ  هب  ار  زامن  دـیوشن و  رهاظ  مدرم  نایم  رد  نیتسخن ، تیلهاج  نوچمه  دـینامب و  دوخ  ياه  هناخ رد  و 

.دزاس كاپ  ار  امش  ًالماک  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخ  یم طقف  دنوادخ  دییامن ؛ تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و 
(31 «) ًاریبَخ ًافیَطل  َناک  َهَّللا  َّنِا  ِۀَمْکِْحلا  ِهَّللا َو  ِتایا ْنِم  َّنُِکتُوُیب  یف  یْلُتی  ام  َنْرُکْذا  «َو 

.تسا ریبخ  فیطل و  دنوادخ  هک  دینک ، دای  دوش ، یم هدناوخ  شناد  تمکح و  دنوادخ ، تایآ  زا  امش  ياه  هناخ رد  ار  هچنآ  و 
ِتاِرباّـصلا َو َنیِرباّـصلا َو  ِتاـقِداَّصلا َو  َنیقِداّـصلا َو  ِتاـِتناقلا َو  َنیِتناـقلا َو  ِتاـنِمْؤُْملا َو  َنینِمْؤُْملا ِو  ِتاِملْـسُْملا َو  َنیِملْـسُْملا َو  َّنِا  »

َهَّللا َنیرِکاّذـلا  ِتاِظفاحلا ِو  ْمُهَجُوُرف َو  َنیِظفاحلا  ِتامئاَّصلا ِو  َنیمئاَّصلا و  ِتاقّدَـصَتُْملا و  َنیقِّدَـصَتُْملا َو  ِتاعِـشاْخلا َو  َنیعِـشاخلا َو 
(32 «) ًامیظَع ًارْجَا  ًةَرِفْغَم َو  ْمَُهل  ُهَّللاَّدَعَا  ِتارِکاَّذلا  ًاریثَک َو 

نانز نادرم و  وگتـسار ، نانز  نادرم و  ادـخ ، نامرف  عیطم  نانز  نادرم و  نامیا ، اـب  ناـنز  نادرم و  ناملـسم ، ناـنز  نادرم و  نیقی ، هب 
نادرم و نمادـکاپ و  نانز  نادرم و  راد ، هزور نانز  نادرم و  هدـننک ، قافنا  نانز  نادرم و  عوشخ ، اب  ناـنز  نادرم و  ابیکـش ، رباـص و 

.تسا هتخاس  مهارف  یمیظع  شاداپ  ترفغم و  نانآ  همه  يارب  دنوادخ  دننک ، یم ادخ  دای  رایسب  هک  ینانز 

نمؤم نانز  يارب  نآرق  روتسد  هد 

؛) سفن تّزع   ) دیتسین یلومعم  نانز  امش  دینادب  . 1
؛) سفن راهم   ) دینک هشیپ  اوقت  . 2

؛) سفن تمارک   ) دننک عمط  امش  هب  نالدرامیب  هک  دییوگن  نخس  يا  هنوگ هب  . 3
؛) راتفگ رد  لامک   ) دییوگب هتسیاش  نخس  . 4

؛) یعامتجا لالج   ) دیوشن رهاظ  مدرم  نیب  رد  دایز  . 5
؛) یهلا لامج   ) دیراد اپ  هب  ار  زامن  . 6

؛) ایند لام  زا  لد  عاطقنا   ) دینک ادا  ار  تاکز  . 7
؛ دینک تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و  . 8

؛ دیهد ارف  شوگ  ندرک  لمع  يارب  یهلا  تایآ  هب  . 9
.دیریگ ارف  تمکح  شناد و  . 10

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  رصع  رد  نادان  نانز  تافص 

؛ دنتشادن یتسرد  باجح  . 1
اه نآ ياه  هراوشوگ دـنبندرگ و  هنیـس و  زا  یتمـسق  ولگ و  هک  يروط  هب  دـنتخادنا ؛ یم رـس  تشپ  هب  ار  دوخ  ياه  يرـسور هلاـبند  . 2
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؛ دوب نایامن 
؛ دندومن یم اپ  هب  رادادص  دنلب  هنشاپ  ياه  شفک . 3

؛ دندرک یم رهاظ  ار  ناشیاهاپ  ياه  لاخلخ . 4
؛ دیسر یم شوگ  هب  ناشیاه  هناخ زا  زیگنا  توهش دنلب  رایسب  ياه  هدنخ . 5

؛ دنتسشن یم مه  درگ  عضو  نیرتدب  اب  رباعم  رس  رب  . 6
.دندنارذگ یم تلاطب  هب  ار  دوخ  تاقوا  همخت ، نتسکش  اب  . 7

رصاعم تیلهاج  اب  تیلهاج  رصع  نانز  هسیاقم 

يرادقم هک  يا  هنوگ هب  دندز ؛ یم رانک  ار  دوخ  ياه  يرـسور دـندرک و  یم تنیز  هب  ( 33) جربت برع ، نانز  تیلهاج ، ناـمز  رد  رگا 
هک دوش ، یم لیکـشت  ناگنهرب » پولک   » مان هب  یتاعامتجا  ام  رـصع  رد  دش ؛ یم نایامن  اه  نآ هراوشوگ  دنبندرگ و  ولگ و  هنیـس و  زا 

.تسا ینتفگان  یمومع  رباعم  یتح  اهرختسا و  ایرد و  رانک  ياهژالپ  ياه  ییاوسر .دنوش  یم دازردام  هنهرب  نآ  رد  دارفا 
دوخ يوس  هب  ار  دارفا  اـت  دـندز  یم دوخ  هناـخ  رد  رب  مچرپ  هک  دـندوب ، مـالعالا  تاوذ  هدولآ ، برع  ناـنز  تیلهاـج ، ناـمز  رد  رگا 
ملق هک  دننک  یم حرطم  هنیمز  نیا  رد  ار  یبلاطم  صوصخم ، ياه  همانزور رد  هک  دنتـسه  يدارفا  رـصاعم ، تیلهاج  رد  دننک ؛ توعد 

.تشاد تشهاوخ  فرش  نآ  رب  برع  تیلهاج  هک  ًاقح  دراد و  مرش  نآ  رکذ  زا 
! تسا هدش  لّدبم  شزیمآ  دهم  هب  شزومآ  زکارم  متسیب ، نرق  تیلهاج  رد  تشادن ؛ ییانعم  شزومآ  ملع و  يودب ، تیلهاج  رد  رگا 

لباق اه  نینج طقـس  اهژاتروک و  دادعت  ام ، نرق  تیلهاج  رد  دندرک ؛ یم نینج  طقـس  رقف ، لیلد  هب  نز  دنچ  يودـب ، تیلهاج  رد  رگا 
! تسین شرامش 

.دهد یم ینابرق  نارازه  زور ، ره  دزوس و  یم نردُم  تیلهاج  بَت  رد  زورما  يایند  ایند 

هدنزرس ایوپ و  یگدنز  مهدزناپ  لصف 

.مینک اهر  ار  لایخ »  » رد ندش  قرغ  . 1

.ددرگ یم یتشز  ببس  دوش ، دایز  رگا  هک  تسا ، لاخ  دننام  لایخ 
.تسا تبحم  تّدوم و  هدنز ، یگدنز  ياه  لگ

.تسا رّکفت  جاودزا ، رهوج 
.تسا ناطیش  زا  يزادرپ ، لایخ

.ددرگ یم لیدبت  لایخ  هب  دوش ، جراخ  دوخ  ریسم  زا  رگا  یلو  دوش ؛ یم لّدبم  ّربدت  هب  دنک ، یط  ار  دوخ  تبثم  رادم  رگا  رکف ،

.میریگب ارف  ار  تسرد  ندرک  یگدنز  . 2

لیاسم مه  یـسدنهم و  لیاسم  مه  دـنزاس ، یم هک  يراوید  ره  يارب  .دراد  زاین  هدرک  راک  هلمع  سدـنهم و  نامتخاس ، کـی  نتخاـس 
.دننک یم تیاعر  ار  یصصخت 

؟ درادن زاین  هبرجت  صصخت و  حلاصم و  هشقن و  هب  ام  یگدنز  ایآ 
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: دیامرف یم هَّللاۀمحر ) ) يرهطم دیهش  همالع 
»؟ تسین مزال  یگدنز  شزومآ  تعاس  داتفه  یگدنز ، لاس  داتفه  يارب  ایآ  »

.مینک هنادواج  ار  رسمه  هب  قشع  . 3

وا هب  دـمآ و  یـسک  نوعجار .» هیلا  اـنا  هِّلل و  اـنا  : » تفگ دنتـشک ، ار  ادهـشلادیس ) هزمح   ) وت ییاد  هک  دـنتفگ  شحَج  رتخد  هب  یتـقو 
رتخد هب  درکن  تأرج  یلو  دـمآ ؛ يرگید  نوعجار .» هیلا  اـنا  هِّلل و  اـنا  : » تفگ دـندرک .» دیهـش  زین  ار  تردارب  شحج ! رتخد  : » تفگ

« .دندرک دیهش  ار  ترهوش  وگب : ترتخد  هب  شحج ! ای  : » تفگ وا  ردپ  هب  دیوگب ، شحج 
یلصادخ لوسر  هب  وا  هّجض  هلان و  يادص  هک  نیا  ات  درک  هیرگ  ردق  نآ  .دش  دنلب  وا  هلان  هّجض و  يادص  داد ، ربخ  شرتخد  هب  یتقو 

.دیسر هلآو  هیلع  هللا 
»؟ ینک یم هلان  نینچ  ارچ  شحَج ! رتخد  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

سپـس .داتفا  هیرگ  هب  زین  ربمایپ  ات  درک  هیرگ  ردق  نآ  دینک »؟ شومارف  ار  هجیدـخ  هرطاخ  دـیناوت  یم ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  : » درک ضرع 
« .تساه غاد نیرتدب  رهوش  غاد  : » تفگ

گرم زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دایز  ياه  هیرگ مالسلا و  اهیلعارهز  ترضح  تداهش  ربخ  ندینـش  رد  ربیخ  حتاف  ندرک  شغ 
.تساعدم نیا  دهاش  دندینش ،) یم ار  هجیدخ  مان  ترضح  نآ  هک  ینامز  ره  رد   ) هجیدخ

؛ تسین رت  شیب لاس  تفه  هیلوا ، قشع  هرود  . 4

.میراد هبرجت  هشیدنا و  هب  زاین  دوخ ، هلاس  داتفه  یگدنز  رد  قشع  موادت  يارب  سپ 
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ 

« مُّصی یمُْعی َو  ء  یَّشلا ُّبُح  »
.دنک یم رَک  روک و  ار ) ناسنا   ) يزیچ هب  قشع 

دعب یلو  تَرَس ؛ يادف  درادن ، لاکشا  دیوگ : یم دنکش ، یم ناویل  یتقو  یقـشاع ، قشع و  جوا  يدزمان و  نارود  رد  جاودزا ، زا  شیپ 
! يروک رگم  دشک : یم دایرف  دنکش ، یم ناویل  هک  یماگنه  جاودزا ، زا 

...و دوش  یم زاب  شیاه  مشچ جاودزا  زا  دعب  یلو  دنیب ؛ یمن ار  کچوک  تالاکشا  جاودزا  زا  لبق 
.میربب نیب  زا  ار  اه  یتحاران تصرف ، نیلوا  رد  . 5
: دنیامرف یم هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ 

نیلوا تمایق  رد  هک  مالـسلا -  اهیلع  همطاف مرتخد  ناـج  هب  مهد -  یم لوق  نم  دـیتشادرب ، ندرک  یتشآ  يارب  ار  لوا  مدـق  کـی ، ره  »
« .مرادرب وا  زا  تعافش  يارب  ار  مدق 

: دومرف یم هللا  مهمحر  بیغتسد دیهش 
ات يراذگب  ترسمه  ناهد  رب  ار  همقل  دیاب  هکلب  دوش ؛ مخ )  ) ات هرفـس ، رد  ناشتـسد  دیابن  دش ، بآرکـش  رهوش  نز و  نیب  تقو  ره  »

« .دورب نیب  زا  وا  مخا 
.تساه يرهم یب لیلد  هب  راک ، رد  تلاسک  اه و  یگدرسفا اه ، یشکدوخ اه ، لتق نیرت  شیب
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درک یم ار  قینَجْنَم  راک  هک  يرگراک  هصق 

يالاب هب  ار  تشخ  قینَْجنَم ، دـننام  هک  دوب  يرگراک  دـش ، یم هتخاس  ناهفـصا  ماما  نادـیم  رد  وپاق  یلاع ناـمتخاس  هک  ییاـهزور  رد 
ار مدرم  يوگتفگ  تشذـگ ، یم اج  نآ  زا  هک  ینزریپ  هک  نیا  ات  دـندوب ؛ بجعتم  وا  تردـق  زا  همه  .درک  یم پاترپ  وپاق  یلاـع ناویا 

: تفگ داتسیا و  نزریپ  .دینش 
.مربب هدب ، ار  تلزنم  یناشن  مراد ؛ يرذن  شآ  هساک  کی  رگراک ) !) اقآ

: تفگ وا  رـسمه  هب  تفر و  رگراک  هناخ  رد  هب  نزریپ ، .دـش  لوغـشم  شراک  هب  داد و  ار  یناشن  ربخ ، یب اـج  همه  زا  هراـچیب  رگراـک 
! تسا هتفرگ  رگید  نز  کی  هتفر  ترهوش  زورما  یهاوخب ، ار  شتسار 

رتالاب يرتم  دنچ  درک ، پاترپ  هک  ار  تشخ  نیلوا  .دوب  مه  رد  شیاه  مخا دمآ و  راک  رس  همه  زا  رترید  رگراک  هک  دندید  مدرم  ادرف 
ار شرهوش  ناـبرهم ، نز  : » تفگ دـیدنخ و  دـنک ، هراـظن  ار  شا  هشقن ندـش  یلمع  دوـب  هدـمآ  هک  نزریپ  .دروـخ  شرـس  رب  تفرن و 

« .دنک یم یقینجنم 

.مینک راهم  ار  هناگ  هس  ياوق  . 6

( صیخشت شوگ =   ) يرادینش ياوق  . 1
( صیخشت مشچ =   ) يرادید ياوق  . 2

( صیخشت سمل =   ) یّسح ياوق  . 3
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص ماما 

« .دور یم ورف  تنامشچ  رد  نآ  ياه  هیاپ دوش و  یم بایسآ  گنس  لثم  ایند  مامت  تندرم  ماگنه  يدرک ، انز  تنامشچ  اب  رگا  »
.تسا يرادید  ياوق  صیخشت ، يرادینش و  ياوق  نیب  ُلپ 

دایرف ود  ره  لد  هدید و  تسد  ز 
دای دنک  لد  دنیب  هدید  هچ  ره  هک 

مهدزناش لصف 

یگدنز سابل 

: تسا هرقب  هروس  هیآ 187  اه ، هداوناخ هب  راگدرورپ  هیده  نیرتهب 
« َّنَُهل ٌساِبل  ُمْتنَا  ْمَُکل َو  ٌساِبل  َّنُه  »

(. نانز  ) اه نآ يارب  دیتسه  سابل  نادرم )  ) امش و  نادرم ،)  ) امش يارب  دنتسه  سابل  نانز ) )
.تسا سابل »  » هملک نآ  هدومرف و  نایب  یگدنز  لکش  مامت  لصا و  ار  هملک  کی  طقف  هک  تسا  نیا  نآرق  هزجعم 

« سابل  » هژاو زا  سرد  تسیب 

اـه و هتکن ماـمت  هک  دـیمهف  میهاوـخ  مینک ، ّتقد  بوـخ  رگا  .دنـشاب  ساـبل  رگیدـمه  يارب  دـیاب  درم  نز و  دـیامرف : یم میرک  نآرق 
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.تسا هدش  هدناجنگ  هملک  کی  نیمه  رد  اهرادشه 
.تسا يرایتخا  سابل ، شنیزگ  . 1

.تسین باختنا  رد  رایتخا  نتشادن  رب  لیلد  هرکاب ، رتخد  جاودزا  يارب  ّیلو  نذا  طرش 
.دوش هتفرگ  رظن  رد  دیاب  سابل  بسانت  . 2

.عون . 4 گنر ؛ . 3 لدم ؛) ) وگلا . 2 هزادنا ؛ . 1
.يا هلدابم ای  يزاجم  ياه  قشع رب  ینتبم  ياه  جودزا زا  يرود 

.ار یلدمه  دعب  تفرگ ، رظن  رد  ار  یلِگمه  دیاب  لّوا 
.دراد سابل  هب  زاین  یعیبط  روط  هب  لقاع ، ناسنا  . 3

.دنراد جاودزا  هب  زاین  لقاع  رسپ  رتخد و 
.دنک یم یشوپ  بیع سابل ، . 4

.دنک یم یفخم  ار  اه  بیع یلو  دهد ؛ یم ناشن  ار  يرهاظ  ییابیز  سابل ،
.دروآ یم رطاخ  شمارآ  سابل ، . 5

.درب یم نیب  زا  ار  رطاخ  شمارآ  سابل ، ندوب  مکای  ندوب  دایز 
: تسا زیچ  هس  رد  ناسنا  رطاخ  شمارآ 

(34 (؛ هناخ لزنم و  . 1
(35 (؛ بش . 2

(36) .رسمه . 3
هناخ هب  ناناوج  دیتساوخ  رگا  اذل  دنرادن ؛ رـسمه  هناخ  رد  نوچ  دنور ؟ یم نوریب  هشیمه  دننام و  یمن هناخ  رد  ناناوج  ارچ  شـسرپ :

.دنوش مرگلد  یگدنز  هب  ات  دننک  جاودزا  دیاب  دنشاب ، هتشاد  یگتسبلد 
( نازرا هچرگ  ) .دشاب دیفم  دیاب  سابل  . 6

.تسا هدننز  یسابل  یب هکلب  تسین ؛ بیع  ناسنا  تماق  رب  نازرا  سابل 
.دشاب داماد  تخادرپ  ناوت  ّدح  رد  مک و  دیاب  نز  هیرهم 

.تسین بیع  مود  تسد  هنهک و  سابل  . 7
هب ای  هدرک  توف  ناشنارسمه  هک  ینادرم  دننک ؟ رهوش  ًاددجم  دراد  یبیع  هچ  دنتـسه ، هقّلطم  ای  دنا  هدرک توف  ناشنارهوش  هک  ینانز 

.دنشکن تلاجخ  رهوش  یب ای  هقلطم  نز  کی  اب  هرابود  جاودزا  زا  دنا ، هداد قالط  ار  نانآ  یلیلد  ره 
.تسا بیع  هدولآ ، ِسابل  . 8

لماک و تاعالطا  اب  دیاب  ناسنا  تسا ؛ مَرَح  یگدنز  .دننک  جاودزا  دعب  دنوش ، هاگآ  دیاب  لوا  دایتعا ، اشحف و  هب  هدولآ  رـسپ  رتخد و 
رود  » هب هّجوت ، اب  دـنک و  تکرح  دـقع  مَرَح »  » فرط هب  يدزمان  تاقیم »  » زا قالخا  هیبلت »  » اب ناهانگ ، زا  لسغ »  » فافع و مارحا »  » اب

.دنک فاوط »  » یگدنز هبعک »
.تسا ریذپرییغت  سابل ، . 9

ار نآ  ناوات  یلو  دنهد ، رییغت  ار  رگیدمه  دـنناوت  یم مه  درم  نز و  دنـشابن ؛ دـیما  ان  درادـن ، مهافت  مه  اب  ناشقالخا  هک  يدرم  نز و 
.دنزادرپب دیاب  زین 
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.تسوا سابل  ناسنا ، يارب  زیچ  نیرت  مرحم . 10
.دنشاب رگیدکی  مرحم  زارمه و  دیاب  هکلب  دننک ، ناهنپ  ار  يزیچ  رگیدمه  زا  دیابن  درم  نز و 

(. تثابخ تساجن و  ) اه يدیلپ زا  سابل  يرادهگن  . 11
تیمها تساجن  یکاپ و  هب  یگدنز  رد  درم  نز و  ادابم  .ددرگن  ثبخ )  ) یقالخا تالکشم  راچد  هک  ربب  یـسلجم  رد  ار  دوخ  رـسمه 

.دنهدن
.دنک یم هدولآ  زین  ار  سابل  هدولآ ، ندب  و  ار ؛ ندب  هدولآ ، سابل  . 12

(. دشاب هجوت  یب شرسمه  نامیا  فعض  هب  درم ، رگا   ) .دنک یم نامیا  یب زین  ار  دوخ  درم  نامیا ، یب نز 
(. دشاب انتعا  یب دوخ  رهوش  ییاوقت  یب هب  تبسن  نز  رگا   ) .دناشک یم هانگ  هب  زین  ار  شرسمه  اوقت ، یب درم 

.تسا ناسنا  هارمه  مزالم و  سابل ، . 13
يراک نم  دیوگب  دناوت  یمن ناسنا  اذل  و  نفک ) ات  هقادنق  زا   ) .دراد راک  رـس و  سابل  اب  ناسنا  رـشحم ، ات  گرم  زا  گرم و  ات  ّدلوت  زا 

.دنراد زاین  رگیدمه  هب  هشیمه  درم  نز و  مرادن ؛ مرسمه  اب 
.تسوا سابل  ناسنا ، تنیز  نیرت  ییادتبا . 14

.تسا مزال  نارسپ  نارتخد و  همه  يارب  جاودزا 
.دیشوپن ترهُش  سابل  . 15

شردپ ای  شدوخ  هک  یناوج  نالف  هب  ای  مینک ، جاودزا  تسا ، فورعم  شردپ  هک  يرتخد  نالف  اب  میوش ، روهـشم  هک  نیا  يارب  ادابم 
.مینکن جاودزا  ییامندوخ  يارب  دشاب ؛ كاپ  دیاب  جاودزا  ّتین  .میهدب  رتخد  دنفورعم ،

.تسادج درم  نز و  سابل  . 16
.تسا لزنم  زا  نوریب  رد  شالت  درم ، راک 

.تسا لزنم  لخاد  رد  دنزرف  تیبرت  ییونابدک و  نز ، راک 
.تسا درم  نأش  رد  تریغ  و  نز ، نأش  رد  هوشع ، زان و 

.دنک یم تمحازم  داجیا  ریگاپ ، تسد و  سابل  . 17
.دنک یم قالخادب  كاّکش و  لیخب ، نیبدب ، ار  درم  نز ؛ ندز  ِقن  و  یمشچ ، مه  مشچ و  اج ، یب تاعقوت 

راـتفر راـتفگ و  رد  يدـنت  یگتفـشآ و  راـچد  هیحور ، مک يا ، هـنیک ار  نز  درم ؛ يرهم  مـک  یهجوـت و  یب يراـک ، کـتک  تنوـشخ ،
.دنک یم

.دشاب هتشاد  بسانت  نامز  راک و  اب  دیاب  سابل  . 18
؛ يراهب سابل  دیاب  راهب  رد  هک  نیا  رگید  .دراد  صوصخم  سابل  یشزرو ، ياه  هتشر عاونا  زا  کی  ره  نینچمه  یلغش و  يراک و  ره 

.دیشوپ مرگ  میخض و  سابل  ناتسمز ، رد  و  طسوتم ؛ سابل  زییاپ  رد  فیطل ؛ كزان و  نشور ، گنر  کنخ ، سابل  ناتسبات  رد 
.دنک ادج  وا  زا  ار  ّتینم  ربک و  يامرگ  نیا  دیاب  وا  رسمه  درک ، هدزامرگ  ار  يدرم  رورغ ، تایّدام و  يامرگ  رگا  ، یگدنز رد 

سأی و يامرس  دیاب  وا  رسمه  دومن ، هدزامرس  ار  يدرم  ینارگ ، هناخ و  هراجا  ضرق ، یضیرم ، یگتـسگشرو ، يراکیب ، يامرـس  رگا 
.دزاس ادج  وا  زا  ار  يدیماان 

.دینک هدافتسا  باّذج  گنر و  شوخ ییاه  سابل ناترسمه ، دوخ و  فیطل  حور  يارب  لزنم ، رد  . 19
اب دـینک و  ضوع  ار  ناتیاه  سابل دـیوش ، یم لزنم  دراو  یتقو  دیـشوپب ، یکـشم  گنر  دـیاب  هک  بئاـصم  رد  تسا : هدـمآ  تیاور  رد 
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.دییامن توارط  اب  ار  هداوناخ  فیطل  حور  داش ، سابل  ندیشوپ 
.رهوش مان  هب  يراد  يزیزع  نامهم  هناخ  رد  مناخ !

.رسمه مان  هب  يراد  یهلا  یتبهوم  هناخ  رد  اقآ !
.تشاد یهاوخن  یناور  تینما  هدنیآ ، رد  ینکن ، نیمأت  ار  ترهوش  رگا  مناخ !

.دش یهاوخ  لکشم  راچد  ینکن ، نیمأت  ار  ترسمه  یفطاع  ياهزاین  رگا  اقآ !
.دوش یم یفرعم  دوخ  سابل  اب  سک  ره  . 20

هدـننز نز ، سابل  رگا  و  تسا ؛ درم  سابل  یگزیکاـپ  نز ، راـک  دومن  نوچ  دور ، یم نیب  زا  نز  يوربآ  دـشاب ، فیثک  درم  ساـبل  رگا 
.تسوا نز  باجح  تباجن و  هب  درم  تریغ  دومن  نوچ  دوش ، یم زیگنارب  لاؤس  درم  تزع  تریغ و  دشاب ،

: دیامرف یم میرک  نآرق 
ُهَّللا َناک  َْنیَذُْوی َو  الَف  َنْضَْرُعی  ْنَا  ینْدَا  َِکلذ  َّنِِهبیبالَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنینْدـُی  َنینِمؤُْملا  ِءاِسن  َِکتاَنب َو  َکِـجاوْزَِال َو  ْلـُق  ُّیبَّنلا  َاـهُّیَا  اـی  »

« ًامیحَر ًارُوفَغ 
هتخانـش و هک  نآ  هب  تسا  رت  کیدزن نیا  ار ؛ ناشیاهرداچ  دوخ  رب  دنـشوپب  ورف  وگب : نمؤم  نانز  تنارتخد و  تناـنز ، هب  ربماـیپ ! يا 

.تسا میحر  روفغ و  ادخ  هراومه  و  دنوش ؛ هدیناجنر 

یگدنز تافآ  مهدفه  لصف 

ییادز تفآ یسانش و  تفآ

.دراد زاین  شزومآ  هب  هک  تسا  يرنه  ییادُز ، تفآ  یسانش و  تفآ
: لاثم يارب 

دهد و صیخـشت  ار  شرامیب  یـضیرم  دـناوتن  رگا  بیبط  .دربب  نیب  زا  ار  دوخ  یتسه  اسب  هچ  دـنکن ، ییاسانـش  ار  تفآ  رگا  زرواشک 
.تسا هدرک  يزاب  ضیرم  ناج  اب  دنک ، زیوجت  وراد  باسح  نودب 

.لایخ يانبم  رب  هن  دوش ؛ یم هتشاذگ  راک  هشیدنا  رکفت و  يانبم  رب  هنالقاع و  یگدنز ، ياه  تشخ
.دیوش هارمه  ام  اب  یگدنز ، تافآ  تخانش  يارب  نونکا 

( یمشچ مه  مشچ و   ) هسفانم . 1

.شجرخ هب  نکن  هاگن  شلخد ، هب  نک  هاگن 
؛ دوش یم صخشم  زین  شا  یگدنز نأش  شدمآرد ، قبط  یسک  ره 

.نارگید دننام  هن  مینک ، یگدنز  نامدوخ  لثم  مییایب  سپ 

اج یب تاعّقوت  . 2

راظتنا سپ  تسا ، درس  وا  عبط  گنت و  وا  قلُخ  اذل  و  دوش ، یم صاخ  یتیعـضو  راچد  زور  دنچ  امـش  مناخ  هام ، ره  رد  یمارگ ! ردارب 
! شاب هتشادن  وا  زا  لزنم  رد  دایز  راک 

( دننادب دیاب  داماد  سورع و  کی  هچنآ   ) قشع www.Ghaemiyeh.comهبلک  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 77زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


! باتشب وا  کمک  هب  زور  تفه  سپ  دشک ، یم تمحز  وت  یگدنز  رد  زور  هس  تسیب و  هام  ره 
! مرتحم رهاوخ 

، اه هچب هسردم  جرخ  وراد ، رتکد و  اه و  یضیرم لزنم ، هیارک  اه ، ماو طاسقا  شاب ! هتـشاد  رطاخ  هب  ار  ینارگ  ریگب و  رظن  رد  ار  مّروت 
ندرک راـک  تبون  دـنچ  قوقح ، یمک  رگید ، فرط  زا  نیبـب ! ار  رگید  تالکـشم  نارازه  یگدـنز و  لـیاسو  كاروخ و  كاـشوپ و 

! شاب هتشاد  رظن  رد  مه  ار  وا  دمآرد  ترسمه و 

یقلخ دب  . 3

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ 
دنک تمحرم  وا  هب  درک ، ربص  اه  يراتفرگ رد  هک  بّویا  ترـضح  باوث  رجا و  هزادنا  هب  دنوادخ  دزاسب ، شنز  یقلخدب  اب  سک  ره  »

« .دهدب نوعرف ) رسمه   ) محازم تنب  هیسآ  باوث  دننام  وا  هب  دنوادخ  دیامن ، لّمحت  ار  شرهوش  یقالخادب  هک  ینز  ره  و 
! مرتحم ياقآ  امش  اب  یخوش  کی 

يروح نارازه  فیرح  یهاوخ  یم ترخآ  رد  هنوگچ  يوش ، یمن يرتم  تسیود  لزنم  رد  ییایند  يروح  کی  فیرح  اـیند  رد  یتقو 
!!؟ يوشب تشهب  ياه  خاک اه و  غاب رد  یتشهب 

: سپ
! نکن کبس  ار  ترسمه  و  امن ؛ تبحص  تسرد  تیاه  هچب اب  وشن ؛ ینابصع  نکن ؛ يراک  کتک 

رگیدکی زا  درم  نز و  يرود  . 4

.یباوخب تحار  یناوت  یم وا  نودب  هک  دمهفب  دیابن  تمناخ  زیزع ! ردارب 
.ینک تحارتسا  یناوت  یم وا  نودب  هک  دمهفب  دیابن  ترهوش  یمارگ ! رهاوخ 

.تسین امش  یگدنز  حالص  هب  هداوناخ ، زا  يرود  هام  دنچ  راک و  بسک و  يارب  یجراخ  ياهروشک  هب  نتفر 
: دندومرف مالسلا  هیلعریما  ترضح 

!« مشابن ما  هداوناخ رانک  رد  ار  یبش  یلو  مشاب ، هتشاد  تسه  نآ  رد  ار  هچنآ  ایند و  هک  مرادن  تسود  »

نتسب راک  هب  هانگ  توهش و  ریسم  رد  ار  ییاراد  ییابیز و  . 5

میتشک هک  راخ  نیا  زا  دروخ  ناوتن  امرخ 
میتشر هک  مشپ  نیا  زا  تفاب  ناوتن  ابید 

یعرش ریغ  ياه  ینامهم ینابزیم و  . 6

: دنیامرف یم مالسلا  هیلع  یلع ترضح 
« لْحَّنلاَک اُونوک  »

.دیشاب روبنز  دننامه 
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.میزیرب نامیگدنز  يودنک  رد  ار  قالخا  يافصم  لسع  وا ، ملع  لامک و  نامیا و  هریش  زا  ات  میتسین ، لُگ  لابند  هب  ارچ 
؟ یهد یم روخ  مارح  هب  يروآ و  یم رد  لالح  همقل  ارچ 

.مینک زیهرپ  تّدش  هب  مرحمان  مرحم و  طالتخا  زا  دشاب و  مالسا  نید  نأش  رد  ام  ینابزیم  ینامهم و  هک  میشاب  بظاوم 

یناویح يدازآ  . 7

جنُک رد  شاب  هتـشاد  نیقی  دوبن ، ساسح  ندـش ) دراو  عامتجا  رد  شیارآ  اب  لثم   ) وت عرـش  فالخ  ياـهراک  هب  ترهوش  رگا  مناـخ !
.تسا يرگید  دنب  رد  وا  لد  يرادن و  اج  شلد 

نز ندوب  لغاش  . 8

.دوش یم يرادا  زین  وا  یگدنز  دش ، يرادا  رگا  نز 
هب هرهچ  یگتفرگ  اب  هارمه  ار  دوخ  یتحاران  یگتـسخ و  دـنک و  یم فرـص  راـک  طـیحم  هرادا و  رد  ار  دوخ  شوخ  قـالخا  ًـالامتحا 

.دروآ یم لزنم 
.دروآ یم سردوز  يریپ  نز ، يارب  هرادا ، طیحم 

.دوب راک  هناهب  هب  لزنم  زا  وا  جورخ  درک ، دراو  نز  عامتجا  هرکیپ  رب  يرامعتسا  گنهرف  هک  يا  هبرض نیرت  گرزب
!؟ دوبن راک  نز  يارب  هناخ ، داصتقا  هنیزه  رد  لیدعت  يراد ، نامهم يراد ، كدوک يرادرهوش ، يراد ، هناخ ایآ 

هّلحم هناخ و  رد  يرابودنب  یب  . 9

ار ندب  هک  كزان  یـسلجم و  رداچ  راذگن  ددرگ ؛ باجح  همین  تمناخ  هدن  هزاجا  یمومع ، ياه  ناکم اه و  شدرگرد یمارگ ! ردارب 
.دنک رس  هب  دناشوپ ، یمن لماک 

.تسوا رسمه  باجح  درم ، تریغ  همانسانش 

یگدنز رد  نارگید  نیدلاو و  ياه  تلاخد . 10

! مرتحم نیدلاو 
.دننک لح  ناشدوخ  ار  دوخ  لیاسم  داماد ، سورع و  دیراذگب 

! یمارگ ردارب 
؟ يراد یمن تسود  ترسمه  لثم  ارم  ارچ  تفگ : تردام  رگا 

! مرادب تسود  مرسمه  لثم  ار  امش  نم  دنکن  ادخ  یمارگ ! ردام  وگب : ناشیا  هب 
؟ يراد یمن تسود  تردام  لثم  ارم  ارچ  تفگ : ترسمه  رگا 

! مرادب تسود  مردام  لثم  ار  امش  نم  دنکن  ادخ  یمارگ ! مناخ  وگب : وا  هب 
.دراد هجوت  رت  مک وا  هب  ارچ  هک  نیا  زا  دش  یم تحاران  دوب ، کشزپ  شرسپ  هک  يردام 

: دش هتفگ  وا  هب 
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؟ دهدب ریخ  تنز  هب  ادخ  دیوگب : یکشزپ  هب  یسک  هدش  الاح  ات  ردام !
.دزرمایب ار  تردام  ردپ و  ادخ  هک  دنیوگ  یم هن ؛ تفگ :

! تسورع يارب  وا  یناوج  ِقشع  دشاب ؛ وت  زا  مدرم  ياعد  سپ  دش : هتفگ 

رگیدکی هب  نظ  ءوس  . 11

.دیآ یمن دوجو  هب  نظءوس  زگره  دنشاب ، هتشاد  یفاک  تخانش  رگیدکی  هب  تبسن  درم  نز و  ًاعقاو  رگا 
: تسا زیچ  ود  نظءوس  لماوع 

.رگیدکی اب  یگنهامه  مدع  . 2 رگیدکی ؛ تخانش  مدع  . 1

درم ندوب  سیسخ  . 12

: دیوگ یم ْْتِنِلا  رتکد 
« .نک ضوع  ار  تمناخ  ياهالط  راب  کی  یلاس  یشاب ، تخبشوخ  یگدنز  رد  یهاوخ  یم رگا  »

! زیزع ردارب 
! دورب تبیج  رس  هک  ریگم  مکحم  نانچ  دتفیب و  فارسا  هب  مناخ  هک  نکم  لُش  نانچ  ار  هسیکرس 

لزنم هب  تسیاشان  ناتسود  ندروآ  . 13

دیاب هب  وت  زا  وت  قیفر 
دیازفیب نید  لقع و  ار  وت  ات 

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص ماما 
« .دینیبب ار  ناشناتسود  هک  نیا  ات  دینکن ، تواضق  نارگید  دروم  رد  »

.ددرگ یم یفّرعم  شناتسود  اب  یمدآ 

دایتعا . 14

.داتعم رس  رب  تسا  یهالک  روفاب ، هّقُح 
« مَد  » اب دراذگ و  یم دوخ  نید  وربآ و  هدنیآ و  سومان و  لام و  كایرت »  » رب ار  یتریغ  یب  نیـشتآ » لاغز  ، » دـساف قیفر  ربنا »  » اب داتعم 
دوخ و ندرک  نفد  يارب  تسا  يا  هچیرد داـیتعا ،»  » .دتـسرف یم شدوـخ  فارطا  هب  هدرک ، دود »  » ار زیچ  همه  یتسـس ،»  » یتواـفت و یب

.زیچ همه 
.درب یم دایتعا » ناتسروگ   » هب ار  ناسنا  هک  تسا  يراوس  کت  بکرم  راگیس ،» »

.دناکچ یم ار  نآ  هشام  هنامز ، هک  تسا  يا  هچناپت راگیس » »

نتفگ غورد  . 15
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: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
« بونُّذلا ُحاتْفِم  ْبْذِْکلَا  »

.تسا غورد  ناهانگ ، مامت  دیلک 
.تسا هدنوش  اوسر  ییوسرت  وگغورد ،

.دنک یم بآ  ار  شتیصخش  هنامز ، هک  دنام  یم یفرب  مدآ  هب  وگغورد ،
.درک دهاوخ  نوگنرس  ار  وا  ثداوح ، نافوط  هک  تسا  يا  هدروخ هنایروم  دنمونت  تخرد  وگغورد ،

درم نز و  ندوب  میقع  . 16

.وا ناور  رب  تسا  یناهوس  دنک ، یم رطاخ  هدرزآ  ار  نابغاب  حور  هک  يا  هدرمژپ لگ  یلو  دنتسه ؛ یگدنز  غاب  ياه  لگ نادنزرف ،
دندرگب و عامتجا  رد  یمک  رگا  هکلب  دننک ؛ موکحم  ار  دنوادخ  دیابن  هدرکن ، اطع  نانآ  هب  دنوادخ  دنهاوخ و  یم دـنزرف  هک  یناسک 

.دوب دنهاوخ  رکاش  شیامظع  فطل  نآ  يارب  هشیمه  ار  دنوادخ  دنشاب ، ضیرم  هداتفا و  بقع  جلف ، ینادنزرف  رگ  هراظن

درم نز و  یسنج  یناوتان  . 17

.تسا نیمه  زین  جاودزا  ياه  هفسلف زا  یکی  هدش و  دیکأت  مالسا  رد  توهش  عافدا 
.دوش یم درم  نز و  نیب  فالتخا  داجیا  يارب  یگرزب  لماع  دوخ ، ددرگ ، طیرفت  ای  طارفا  دروم ، نیا  رد  رگا 

هناخ رد  درم  ندنام  دایز  . 18

راک يارب  زین  ار  درم  تسا ؛ هداد  رارق  نز  دوجو  رد  زین  ار  نآ  مزاول  همه  هدومن و  قلخ  لزنم  هرادا  يارب  ار  نز  راـگدرورپ ، ترـضح 
اب بش  ای  رهظزادعب  دورب و  نوریب  یگدـنز ، هب  قشع  دـیما و  رازه  هَّللا و  مسب  اب  ریذـپان  فصو یطاشن  اب  حبـص  ات  هداد  رارق  شالت  و 

.ددرگزاب لزنم  هب  دشاب ، شا  هداوناخ یگدنز و  مداخ  هتسناوت  هک  نیا  زا  شخب  تیاضر  ًالماک  يا  هیحور
یتحاراـن ثعاـب  مه  هدـش ، درخ  شدوخ  هیحور  مه  دوش ، نیـشن  هناـخ یلیلد  ره  هب  درم  ینعی  دروخب ، مه  هب  نزاوـت  نیا  رگا  نوـنکا 

.تسا یگدنز  رد  فالتخا  يارب  یلماع  ندش ، عقاو  نز  هاگیاج  رد  نیاربانب ، .دش  دهاوخ  هداوناخ 

جاودزا زا  لبق  عورشمان  ياهطابترا  . 19

.دناشک یم تثابخ  هب  ار  سک  همه  اج و  همه  دوشن ، كاپ  ناج  هرکیپ زا  رگا  یقالخا ، ياه  یگدولآ هانگ و 
.دوب دنهاوخ  وا  رسمه  رانک  رد  زین  رگید  یناسک  وا ، نهذ  بلق و  رد  ًاملسم  هتشاد ، عورشمان  تاطابترا  جاودزا ، زا  لبق  هک  یناوج 

.دش جاودزا  يایهم  سپس  درک ، كاپ  نانآ  ریواصت  تبحم و  زا  ار  حور  نهذ و  بلق و  دیاب  لوا  نیا ، ربانب 

یگدنز رد  دادبتسا  . 20

: دندقتعم اه  نآ دنا ؛ هدیمهف يرگید  زیچ  هیآ ، نیا  زا  یهورگ  یلو  ( 37 (؛» ءاسِّنلا یَلَع  َنوماّوَق  ُلاجِّرلَا  : » هک تسا  تسرد 
«!! دنتسه نانز  هب  هدننک  ملظ  نادرم  ءاسِّنلا ؛ یَلَع  َنُوراّبَج  ُلاجِّرلَا  »
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رب تموکح  ، » لزنم رد  روز » تموکح   » ياج هب  دناوت  یم درم  .دنز  یم یگدـنز  هشیر  هب  هشیت  یقطنم ، ریغ  مّکحت  دادبتـسا و  ملظ و 
.دیامن يزیر  هیاپ ار  لد »

شوخ قالخا  اب  درم  رادتقا  هصالخ ، دشاب و  نانآ  رگتیاده  دنک ، تروشم  نانآ  اب  دهدب ، تیمها  هداوناخ  ياه  هاگدـید هب  دـیاب  درم 
.تسا نیشنلد  وا 

( يوادوس یجازم   ) یجازم درس  . 21

.دراد دوجو  ناسنا  یسانش  ناور دراوم  رد  هیرظن  ود 
تشرس هیرظن 

میـسقت عون  راهچ  هب  ار  دارفا  جازم  عبط و  یناریا ، میدق  يامکح  میدق و  ناینانوی  دراد -  هلاس  هچخیرات 2000  هک  لوا -  هیرظن  قبط 
: دیآ یم لیذ  رد  عون ، ره  يراتفر  تایصوصخ  هارمه  هب  هک  دندرک ، یم

( بوطرم مرگ و   ) ینوخ جازم  .فلا 
.اوشیپ . 8 تالابم ؛ یب  . 7 هدنزرس ؛ . 6 دیق ؛ یب  . 5 ساسح ؛ . 4 فرح ؛ رپ  . 3 ورشیپ ؛ . 2 برشم ؛ شوخ  . 1

( بوطرم درس و   ) یمغلب جازم  .ب 
.تکاس . 8 لدتعم ؛ . 7 دمتعم ؛ . 6 راددوخ ؛ . 5 مارآ ؛ . 4 روکف ؛ . 3 قیقد ؛ . 2 رابدرب ؛ . 1

( کشخ مرگ و   ) يوارفص جازم  .ج 
لاّعف و . 8 نیب ؛ شوخ  . 7 لمع ؛ تعرس  ياراد  . 6 رادیاپان ؛ . 5 جازم ؛ دنت  . 4 عازن ؛) اوعد و  لها   ) مجاهم . 3 مارآان ؛ . 2 جنر ؛ دوز  . 1

.شوجرپ
( کشخ درس و   ) يوادوس جازم  .د 

.شومخ . 8 برشمدب ؛ . 7 طاتحم ؛ . 6 نیبدب ؛ . 5 ّرقوم ؛ . 4 يّدج ؛ . 3 نارگن ؛ . 2 قلخ ؛ جک  . 1
.تسین قلطم  تاطابترا  نیا  زا  کی  چیه  هک  دنامن  هتفگان 

: هک تسا  نیا  تشرس  هیرظن  مهم  داریا 
: دیوگ یم يرشب  زورما  شناد  هک  یلاح  رد  دریگ ؛ یم رارق  جازم  عبط و  راهچ  نیا  زا  یکی  رد  ناسنا  هک  دندرک  یم رکف  میدق  رد 

.دشاب هتشاد  ار  هدش  دای  عبط  عون  راهچ  ره  یتح  هسای و  ود  ای  کی  دناوت  یم ناسنا 
دوُمن هیرظن 

.دنیوگ دوُمن »  » ار ناسنا  یتلصخ  راتفر  یسانشراتفر و 
ناسنا راتفر  يارب  تیصوصخ  دودح 4500  نونکات  .دنهد  یم حـیجرت  تشرـس  هیرظن  رب  ار  دوُمن  هیرظن  يراتفر ، مولع  نارگـشهوژپ 

: ریظن تسا ؛ هدش  ییاسانش 
؛ يدنم هشیدنا . 7 ندوب ؛ یتاساسحا  . 6 شبنج ؛ تیلاعف و  . 5 يریذپرطخ ؛ . 4 لمع ؛ تعرس  . 3 یشوک ؛ تخس  . 2 ندوب ؛ یعامتجا  . 1

.يریذپ تیلوؤسم . 8
: دنراد رارق  مه  لباقم  رد  ورین  هتسد  ود  ناسنا ، دوجو  رد 

.قوذ . 3 قوش ؛ . 2 هدارا ؛ .1: تبثم
.رذع یشارت و  هناهب  . 3 یحور ؛ تلاسک  فعض و  . 2 هحماسم ؛ . 1: یفنم
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اه ناسنا یفنم ، ینورد  ياهورین  قافتا  اما  دـنک ، یم تیبرت  مداخ  روشرپ و  دنمـشناد ، ّریخ ، ار  اه  ناسنا تبثم ، ینورد  ياهورین  قافتا 
.دیامن یم تیبرت  راکتیانج  بّرخم و  نیبدب ، رورش ، ار 

ساوسو . 22

: دوش یم هراشا  اه  نآ زا  یخرب  هب  هک  دراد ، یناوارف  ياهررض  ساوسو ،
؛ نتفرگ رارق  رخسمت  دروم  . 1

؛ یگدنز رد  یمارآان  . 2
؛ اه لادج اهاوعد و  همدقم  . 3

؛ ینیبدب داجیا  . 4
؛ یگدنز رد  ینماان  . 5

؛ دیدرت کش و  داجیا  . 6
؛ سردوز يریپ  . 7

؛ قالط ییادج و  . 8
؛ یگدنز يافص  اه و  تبحم نتفر  نیب  زا  . 9
.یگدنز همادا  يارب  یگتسخ  یلسک و  داجیا  . 10

: هک تسا  نیا  تسا ، یحور  ياه  يرامیب نیرتدب  زا  یکی  هک  ساوسو ، نامرد  هار 
« .دنک لمع  شلیم  فالخ  درک ، کش  تقو  ره  یساوسو ، ناسنا  »

لادج ءارم و  . 23

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع ماما 
(38 «) .ُِّیبَّصلا ُةأرَْملا َو  ُّيذَبلا و  ّینَّدلا َو  ُسیئَّرلا َو  ُهیقَْفلَا َو  َنُوراُمیال : ٌۀَّتِس  »

: نکن شاخرپ  هلداجم و  سک  شش  اب 
.كدوک . 6 نز ؛ . 5 مرش ؛ یب  . 4 بدا ؛) یب تیصخش و  یب  ) هیامورف . 3 سییر ؛ . 2 ینید ؛ ملاع  هیقف و  . 1

یگدنز رد  ندرکن  تمواقم  . 24

.دیآ یم دوجو  هب  راگزور  ششوج  نایلغ و  رد  ناسنا  یگتخپ 
.دزاسب دزوسب و  عمش  لثم  تالکشم ، ثداوح و  ربارب  رد  دیاب  یمدآ  سپ  دراد ، بیشن  زارف و  زین  و  ینیریش ، یخلت و  یگدنز ؛

( رسمه ای  رهوش   ) دح زا  شیب  لاغتشا  . 25

.دوش تیاعر  دیاب  زین  هداوناخ  ّقح  یلو  درک ، هزرابم  مّروت  لوغ  اب  یتسرد  هب  ناوت  یمن دنک و  یم دادیب  ینارگ  مّروت و  تسا  تسرد 
یصوصخ روط  هب  ار  یتعاس  زور  ره  يروشک ، یعامتجا و  یملع ، یسایس ، ياه  هلغـشم همه  نآ  اب  هَّللاۀمحر ) ) ماما ترـضح  موحرم 
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.دندوب شیوخ  هداوناخ  رانک  رد 
: دوب هدومرف  دوخ  رتخد  هب  هَّللاۀمحر ) ) بیغتسد دیهش 

مولعم مینآرق ، داتـسا  هک  اـم  یلو  يور ؛ یم تشهب  تسا -  نآرق  داتـسا  هک  ترهوش -  ندـمآ  يارب  ندیـشک  راـظتنا  اـب  وت  مرتـخد ! »
« .میورب تشهب  تسین 

يراقو یب ییایح و  یب . 26

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ 
« ءایَْحلَا ِمالْسِْالا  َْقلُخ  َّنِا  ٌْقلُخ َو  ٍنید  ِّلُِکل  َّنِا  »

.تسا ایح  مالسا ، قالخا  هک  یتسرد  هب  تسا و  يا  همانرب ینید  ره  يارب 
: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص ماما 

« َْهل َنید  َُهل ال  َءایَح  ْنَم ال  »
.درادن نید  درادن ، ایح  هک  یسک 

: دنیامرف یم مالسلا  هیلعرقاب  ماما 
« .دور یم زین  يرگید  دورب ، ود  نآ  زا  یکی  نوچ  دنرگیدمه ؛ مزالم  نامیا ، ایح و  »

دندومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما
« .درادن مرش  زین  ادخ  زا  دنک ، یمن ایح  مدرم  زا  هک  نآ  »

: دنیامرف یم مالسلا  هیلع  یلع ماما 
« .تساه یکین همه  دیلک  ایح ، »

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح 
« .تسا نادرم  يارب  نآ  ءزج  کی  نانز و  يارب  نآ  ءزج  ُهن  دراد ؛ ءزج  هد  ایح  »

.هنادرم لالج  هنانز و  هوکش  ینعی : راقو ،
: دنیامرف یم مالسلا  هیلع  یلع ترضح 

« .تسا ناسنا  ییابیز  راقو ، »
« .تسا يرابرب  ملح و  هجیتن  راقو ، »

« .دنک یم دایز  ار  تبیه  راقو ، »
« .تسا راقو  هب  فصّتُم  هتبلا  نمؤم ، »

: دنا هدومرف میسرت  نینچ  ار  یگدنز  ياهدیلک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما ترضح 
؛ تسا روقو "  " هدنهد ناکت  ثداوح  رد  نمؤم ،

؛ تسا روبص " ، " اه يراوگان رد 
« .تسا روکش " ، " شیاسآ ماگنه  رد  و 

( يرُل هجهل  اب  ) میدق زا  يدای 
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دیب رتشوخ  الِد  امیدقَا ُك ونشب  ایب 
دیب رَتِیب  ُندیب  تبحم  ریم و  اب  همه 

درِک یم راک  یلام  دمن  یشِک و  خت  اب  هک  ره 
دیب رگرز  يراگنا ُك  يزود  هنیپ  شاد  هک  ره 

دیب یلِگاک  همه  گنس و  لِگ و  تشخ و  زا  انوخ 
دیب رمرم  شنومتخاس  ینایع و  شنوخ  یک 
ییاه خچ بانط و  لود و  ُدیب  ییاچ  انوخ  وت 

دیب رثوک  زا  يراگنا  شیرگت  درس و  ُِيا 
نَدیب هدنزرا  زیزع و  اج  همه  ادرم  ریپ 

دیب رورس  رس و  جات  شدوُخ  ياج  مُدُک  ره 
ادیفسوم نَدیب  لح  هار  یلکشم  ره  ارب 

دیب رواد  مُدُک  ره  اوعد  ّرَج و  رهق و  ارب 
ندیب اشیا  هیوت  مه  اب  هچب  ات  لچ  نز  ات  هد 

دیب رتمک  اعُّقَوَت  دیبن ، نیمز  ُدلاخب 
ندیب داش  نتخاس و  یم نوش  همه  يرادن  اب 

دیب رتشیب  شاِچب  ُکنوا  سُدیب  راد  وربآ 
یساورک تیبد و  دیب و  ابق و  لاش و  نوشاتخر 
دیب ردام  یسیر  خن  نوشمه  وک ، یجراخ 

هیندنوم هشیمه  نوشایبوخ  مسر  هار و 
دیب رتفد  ره  طخ  نوشایح  بجح و  تریغ و 

ُمنک یم يزارد  هِدور  مُگیم  ُوم  مُراد  یچ  یچ 
دیب رتشیب  همه  نیب  تیمیمص  امیدق 

هویگ تفج  ِهی  ُمنوشاپ  لِگ  يدمن  زا  نوشالُک 
دیب رسکی  زیمت  اما  هنیپ  هلصو  نوشاتخر 

تُخپ یم اشنون  دز ، یم یناز  رینت ، اپ  دَم  یم هنن 
دیب ربرب  نون  ات  دص  زا  رت  هزمشوخ نوشانون 
زوسن هملباق  زاگِرف و  ازور  نوا  میدید  یم یِک 

دیب رتسکاخ  لوخال و  ایس  نودْجامُک  ِهی 
ندیب هدنز  دوخ  باجح  اب  ارتخد  انز و 

دیب رتدب  زا  دب  دیب و  یلّما  یباجح  یب 
ندز یم قاجنیس  هروم و  نوشاتقرچ  ریز  انز 

دیب رتدب  شف  ات  دص  زا  در  تقرچ  دش  یم يا 
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اچبور نتشه  یم  شمه  دنومب  بخ ُك  یمسا 
دیب ربمغیپ  مسا  ماما و  یمسا  نوشامسا 

زارد اشاپ  هنک  هچب  ارتگرزب  شیپ  يدید  یک 
دیب رتکچوک  گرزب و  نویم  امارتحا 
تشاد ییانعم  یباسح و  ایمیدق  يافرح 

دیب رشحم  دقچ  صرق و  دقچ  ُكاداقتعا 
تشاد ملپید  يراگنا ُك  سالک  اتود  دنوخ  هک  ره 

(39) دیبرو زا  رمع  همه  شباسح  نآرق و  سرد 

: ذخآم عبانم و 

.میرک نآرق  . 1
.هنومن ریسفت  . 2

.هغالبلا جهن  . 3
.مالسا خیرات  . 4

.یتشد هَّللا  تیآ  نیقداصلا ، راثآ  . 5
.ینیوزق همالع  تداهش ، ات  تدالو  زا  . 6

ج 3. مکحلا ، ررغ  . 7
ج 100. راونالاراحب ، . 8
.بیغتسد دیهش  همان  یگدنز  . 9

(. هَّللا همحر  ) ماما ترضح  همان  یگدنز  . 10
.یساقآ روپ  نیسح  رتکد  تیقفوم ، ییالط  ياهدیلک  . 11

.ینیمخ ماما  هشیدنا  رد  نز  . 12
.یناهفصا ماما  نسح  اقآ  جاح  هَّللا  تیآ  تسا ، ناسآ  نآرق  مهف  ایآ  . 13

.يدرجورب یمظعلا  هَّللا  تیآ  ریرقتلا ، ۀیاهن  . 14
.يدابدرا روبص  دمحا  رتکد  مالسا ، رد  یتسیزهب  نییآ  . 15

.داژن كاپ  رتکد  دیهش  جاودزا ، . 16
.هعیشلا لئاسو  حاکنلا ، باتک  . 17

.يرهش ير  يدمحم  ۀمکحلا ، نازیم  . 18
.فراع قداص  دمحم  ءایحالا ، بیذهت  یف  ءاضیبلا  ۀجحم  همجرت  دلج ،)  6  ) نشور هار  . 19

.یلماع ّرح  خیش  هَّللا  تیآ  ترشاعم ، بادآ  . 20
.ندب سابل و  تشادهب  دلج ،)  40  ) هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  نیرخآ  هاگشناد ، نیلوا  . 21

(. هَّللا همحر  ) يرهطم دیهش  هَّللا  تیآ  باجح ، . 22
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(. هَّللا همحر  ) يرهطم دیهش  هَّللا  تیآ  قالخا ، . 23
.یموصعم دوعسم  دیس  املع ، ياوتف  اب  قباطم  درم  نز و  طباور  ماکحا  . 24

.باب هنتف  . 25
.يرگیباب يرگیباهو و  . 26

.سارگوس هتشون  شخب 13 ، هاش ، رفس  نیرخآ  . 27
.ینارهط دهتجم  دمحا  خیش  مرحمان ، مرحم و  . 28

.نایلیلخ سابع  قشع ، حرش  . 29
.یلمآ يداوج  هَّللا  تیآ  مالسا ، رد  نز  لالج  لامج و  . 30

اه تشون  یپ 

.125 لمن ، ( 1

.286 هرقب ، ( 2
.21 مور ، ( 3

ص 20. ج 1 ، مکحلا ، ررغ  راصق  ( 4
ص 139. ج 43 ، راونالاراحب ، ( 5

.11 أبن ، ( 6
.26 رون ، ( 7
.33 رون ، ( 8
.30 رون ، ( 9

.10  - 9 سمش ، ( 10
.31 رون ، ( 11
.32 رون ، ( 12

شخب 13. سارگوس ، هاش ، رفس  نیرخآ  ( 13
.1 صالخا ، ( 14

.تسا هدش  نایب  یسوم  ترضح  جاودزا  هیضق  دعب ، هب  هیآ 27  زا  صصق ، هروس  رد  ( 15
.یساقآ روپ  نیسح  هتشون  تیقفوم ،» ییالط  ياهدیلک   » باتک ك.ر : یبایدوخ ، بلاطم  رتهب  كرد  يارب  ( 16

.226 راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  ( 17
.223 هرقب ، ( 18

.فلؤم هتشون  تسیچ ؟ یتسود  تسیک ؟ تسود  ك.ر : ( 19
ص 19. دمحا ، دنسم  ( 20

ص 99. يدنه ، یقّتم  لامعلا ، زنک  ینیوزق ؛ همالع  تداهش ، ات  تدالو  زا  ( 21
.7 قالط ، ( 22
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.16 ءارسا ، ( 23
(. ناشفارز  ) يوفص یلع  دمحم  مالسالا  تجح  رهوش ، نز و  ( 24

.157 فارعا ، ( 25
.30  - 29 جراعم ، نینچمه : و  6 ؛  - 5 نونمؤم ، ( 26

.یثدحم داوج  بتکم ، ورملق  رد  رنه  ( 27
.24 سنوی ، ( 28

.32 بازحا ، ( 29

.33 بازحا ، ( 30

.34 بازحا ، ( 31

.35 بازحا ، ( 32
.مدرم ربارب  رد  ندش  راکشآ  ( 33

.80 لحن ، ( 34
.61 رفاغ ، ( 35
.21 مور ، ( 36
.34 ءاسن ، ( 37

ص 148. ج 4 ، مکحلا ، ررغ  ( 38
«. صلُخم  » هب صلختم  ینجورب ، نایازریم  دمحا  ( 39

زکرم هرابرد 

یلاعت  همسب 
َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 

؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 
9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 77زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 
: فادها

( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1
ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2

 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3
وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4

هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5
.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
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ANDROID.2
EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
يرتویپماک تاقیقحت  زکرم  دیلقت ، مظعم  عجارم  رتافد   ، ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

زکرم اه و  هزوم  ، اه هناخباتک  نامزاس  ناهفـصا ، هیملع  هزوح  رهم  يا  هنایار تاـقیقحت  زکرم  یگنهرف  هسـسوم  رون ،)  ) یمالـسا مولع 
نارکمج و سدقم  دجـسم  تاراشتنا  ترایز ، جح و  نامزاس  نایبت ،  یناسر  عالطا  یگنهرف  هسـسوم  يوضر ،  سدق  ناتـسآ  دانـسا 
ای هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک  یناراوگرزب  همه  نیفلؤم و  تاسسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه 

.مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید 

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghaemiyeh.com تیاس : بو 
Info@ghaemiyeh.com لیمیا :

09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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