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5تسرهف

! دهد یم خساپ  مالسلا  هیلع  15نینمؤملاریما

باتک 15تاصخشم 

...زا 15ینخس 

هبعک 16ناغمرا 

17همدقم

ما یک  19نم 

لّوا 23شخب 

« دنوادخ هب  تفرعم  »23

(5 (؟ تسیچ یلاعت  يراب  ترضح  دروم  رد  ناتکرابم  رظن  23س 1 :

(6 (؟ تسیچ نید  ساسا  ادخ و  تفرعم  دروم  رد  یلاعترضح  رظن  23س 2 :

(7 (؟ تسیچ امش  كرابم  رظن  هب  ّقح  ترضح  دروم  رد  ینادان  ناشن  24س 3 :

(8) .دییامرف فیصوت  هلمج  کی  رد  ار  ادخ  نم ! يالوم  24س 4 :

(10 (؟ دیرفآ هنوگچ  ار  ناهج  دنوادخ ، 25س 6 :

(11) .دییامرفب ادخ ، دروم  رد  ار  دوخ  كرابم  رظن  26س 7 :

(12 (؟ دروآ یم هارمه  ار  يزیچ  هچ  نابرهم  حصان  نامرف  زا  یچیپرس  26س 8 :

(13 (؟ میروآ اج  هب  ار  رکش  ّقح  ات  مینک  تدابع  دیاب  ردقچ  تسا ، هدومن  ینازرا  ام  هب  هک  ییاه  تمعن تهج  هب  دنوادخ  زا  يرازگرکش  يارب  27س 9 :

(14 (؟ دنک یم تمحر  ار  یسک  هچ  دنوادخ  27س 10 :

(15 (؟ مینک لاؤس  قیقحت و  ادخ  دروم  رد  میناوت  یم هزادنا  هچ  ات  28س 11 :

(16 (؟ درک هدهاشم  ار  ادخ  ناوت  یم ایآ  28س 12 :

(17 (؟ تسام رادرک  لامعا و  رب  طقف  دنوادخ  ملع  ایآ  28س 13 :

(18) .دییامرفب میارب  یسانشادخ  زا  یمک  منابرهم ! يالوم  29س 14 :

(19) .دییامرفب میارب  یسانشادخ  ياه  هار زا  یمک  نم ! رورس  اقآ و  29س 15 :

(20 (؟ تسیچ دنوادخ  هب  راودیما  ياه  هناشن 29س 16 :

(21 (؟ دراد يا  هناشن هچ  دنوادخ  هب  نیغورد  راودیما  نم ! يالوم  30س 17 :

مود 30شخب 

« ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر ترضح  30ایبنا و 

(22 (؟ تسا هدوب  هچ  ترثک  نیا  اب  ایبنا  لاسرا  ي  هفسلف 30س 1 :
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(22 (؟ تسا هدوب  هچ  ترثک  نیا  اب  ایبنا  لاسرا  ي  هفسلف 30س 1 :

(23 (؟ دنرب یم رس  هب  یلاح  هچ  رد  نآلا  دش و  هچ  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  ماجنارس  31س 2 :

(24) .دییامرفب شماکحا  مالسا و  ربمایپ ، دروم  رد  ار  دوخ  كرابم  رظن  31س 3 :

(26 (؟ دش ثوعبم  یتما  هنوگچ  رب  مالسا  ربمایپ  31س 4 :

(27 (؟ دنتسه یناسک  هچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  32س 5 :

(29 (؟ دندش هدروآ  ایند  هب  ارچ  و  دندرک ؟ لوزن  نیمز  هب  تشهب  زا  هبوت  زا  دعب  ای  دندمآ  نیمز  هب  هبوت  زا  لبق  اّوح  مدآ و  ترضح  32س 6 :

(30 (؟ میشاب امش  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا لوسر  ترضح  بوخ  نارای  زا  هک  مینک  هچ  32س 7 :

(33 (؟ مینک یگدنز  وا  ي  هریس اب  میریگب و  وگلا  یسک  هچ  زا  نینح ! ربیخ و  حتاف  يا  33س 9 :

(34 (؟ مینک یسأت  یسک  هچ  هب  اسفناو  يایند  نیا  رد  نم ! يالوم  34س 10 :

(35) .دییامرفب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر ترضح  دوخ  یبرم  رادرک  راتفر و  زا  یمک  34س 11 :

(36 (؟ دندرک یم راتفر  هنوگچ  دوخ  لزنم  رد  ربمایپ  نم ! يالوم  34س 12 :

(37 (؟ تسیک دنوادخ  دزن  هدنب  نیرت  بوبحم ناج ! یلع  34س 13 :

(38 (؟ دندوب هنوگچ  اذغ  كاروخ و  رظن  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ  نم ! يالوم  35س 14 :

(39 (؟ دنتشاد یهاگن  هچ  ایند  دروم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ  مالسلا ! هیلع  نسحلاابا ای  35س 15 :

(40 (؟ تسیچ اه  نآ اب  ینمشد  ربمایپ و  ادخ و  اب  یتسود  ي  هناشن 35س 16 :

(41 (؟ دندوب هدرک  هقالط  هس  ار  ایند  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ  ایآ  نم ! يالوم  35س 17 :

(43 (؟ تسیک ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا لوسر  یعقاو  یعقاو  وریپ  36س 19 :

(44 (؟ تسیچ ام  رب  یهلا  تّنم  نیرت  گرزب 36س 20 :

موس 36شخب 

« مالسا بتکم  میرک و  36نآرق 

(45) .دییامرفب میرک  نآرق  دروم  رد  ار  دوخ  كرابم  رظن  36س 1 :

(46 (؟ تسا تخس  مالسا  هب  لمع  لکشم و  مالسا  تاروتسد  ایآ  36س 2 :

(47 (؟ تسیچ نآ  راثآ  میرک و  نآرق  هب  امش  هاگن  37س 3 :

(48 (؟ تسا ردقچ  تسیچ و  نیتداهش  باوث  راثآ و  37س 4 :

(49 (؟ دیراد يرظن  هچ  نآ  ریسفت  نآرق و  دروم  رد  37س 5 :

(50) .دییامرفب نایب  ار  نیتداهش  نتفگ  رارقا و  شزرا  نم ! يالوم  38س 6 :

(51 (؟ تسا هنوگچ  نآرق  میلاعت  مالسا و  مالسلا ! هیلع  یلع ای  38س 7 :

(52) .دییامرفب نآ  تیمها  نآرق و  دروم  رد  مالسلا ! هیلع  نسحلاابا ای  38س 8 :

(53) .دییامرفب نآرق  دروم  رد  ار  دوخ  كرابم  رظن  39س 9 :
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مراهچ 39شخب 

« مالسلا مهیلع  تیب لها  تیالو  و  ناشیا ، تیصخش  نینمؤملاریما ، ترضح  39یگدنز 

(54) .دییوگب تفالخ  بصغ  شیوخ و  ّقح  دوخ و  زا  یمک  نم ! يالوم  39س 10 :

(55 (؟ ...ات دیدرک  ربص  ارچ  نم ! ياقآ  40س 11 :

(56) .دییامرفب ار  دوخ  تارطاخ  نیرت  ناجیهرپ زا  یکی  40س 12 :

(57 (؟ دوب هچ  مدرم  ياه  ییافو یب ربارب  رد  امش  ساسحا  40س 13 :

(58 (؟ دیدرک توکس  ارچ  سپ  ؟ دیسرت یم گرم  زا  امش  ایآ  40س 14 :

(59) .دییامرفب ار  لاح  ات  دوخ  ي  هتشذگ زا  هلمج  کی  رد  40س 15 :

(60 (؟ دیا هدش هتسخ  مدرم  زا  ایآ  41س 16 :

(61 (؟ میراد یّقح  مه  رب  امش  نم و  ایآ  41س 17 :

(62 (؟ دیدوب يرکف  هشیدنا و  هچ  رد  ندروخ ، تبرض  زا  لبق  نیرخآ ، هاگرحس  رد  نم ! يالوم  41س 18 :

(63 (؟ تسیک امش  يامنهار  غارچ و  نیرتهب  41س 19 :

(64 (؟ دننایک امش  ناردارب  ؟ تسا هدش  گنت  یناسک  هچ  يارب  ناتلد  42س 20 :

(65 (؟ تسا رتدب  امش  رب  اهریشمش  ندمآ  دورف  زا  يزیچ  هچ  42س 21 :

(66 (؟ دیدرک توکس  تّیمکح  ثحب  رد  ارچ  و  دیداد ؟ رارق  هلصاف  تّیمکح  يارب  تّیمکح ) لها   ) مدرم دوخ و  نیب  ارچ  42س 22 :

(67 (؟ تسا نیمادک  اب  ّقح  دنا و  هنوگ  دنچ  امش  دروم  رد  مدرم  43س 23 :

(68 (؟ تسیچ بیغ  ملع  و  دیراد ؟ بیغ  ملع  امش  ایآ  مالسلا ! هیلع  یلع ای  43س 24 :

(69 (؟ دینک یم تنعل  ار  یناسک  هچ  امش  43س 25 :

(70 (؟ دوب هچ  هعماج  تیریدم  تفالخ و  یلوبق  يارب  امش  فده  43س 26 :

(71 (؟ دینک یم ادیپ  ار  ماوقا  زا  دیدزاب  دید و  تصرف  تالکشم ، يراتفرگ و  همه  نیا  اب  امش  43س 27 :

(72) .دییامرفب شیوخ  ي  هداوناخ ناتدوخ و  زا  44س 28 :

(73) .دییامرف انشآ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم ياه  یگژیو اب  ار  ام  نم ! ياقآ  44س 29 :

(75 (؟ دندش میسقت  هتسد  دنچ  هب  مدرم  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا گرزب  ربمایپ  ي  هنامولظم تداهش  تلحر و  زا  دعب  44س 30 :

(76) .دییامرفب ناتفیرش  تیب  لها  ناتدوخ و  زا  یمک  نم ! يالوم  45س 31 :

(77 (؟ تسا هتفرگ  داریا  امش  ي  هنهک ياه  سابل  هب  تبسن  یسک  ایآ  45س 32 :

(78 (؟ دیشکب تلاجخ  يزیچ  زا  هدش  ایآ  نم ! رورس  اقآ و  45س 33 :

مجنپ 45شخب 

« 45ناگتشرف

(79 (؟ دننک یم هچ  دنیاجک و  دننایک ، ناگتشرف  مالسلا ! هیلع  نسحلاابا ای  45س 34 :
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(80 (؟ دنراد یلکش  هچ  دنا و  هنوگچ ناگتشرف  46س 35 :

(81 (؟ دنتسه اجک  ناگتشرف  46س 36 :

(82 (؟) موصعم زا 14  سپ  ) دنتسه یناسک  هچ  ادخ  یبوبر  ماقم  هب  تاقولخم  نیرتاناد  47س 37 :

مشش 47شخب 

« تیالو تیب و  لها  نانمشد  بصاغ ، 47يافلخ 

(83 (؟ تسیچ تفالخ  بصغ  دروم  رد  ناتکرابم  رظن  47س 1 :

(84 (؟ درک هچ  تفالخ  اب  باطخ  نب  رمع  نم ! ياقآ  47س 2 :

(85 (؟ تسیچ نامثع  دروم  رد  ناترظن  48س 3 :

(86 (؟ دندوبن افو  یب هنیدم  مدرم  ایآ  48س 4 :

(87 (؟ دندوب هدینشن  ار  ادخ  نخس  امش  نافلاخم  یتسار  هب  ایآ  48س 5 :

(88 (؟ دیا هنوگچ ریبز  هحلط و  نوچمه  یناراکبیرف  ربارب  رد  امش  48س 6 :

(89 (؟ دینیب یم هنوگچ  دندرک ، هشیاع  زا  عافد  هک  ار  هرصب  لها  نوچمه  یناسک  48س 7 :

(90 (؟ دینک یم ینیب  شیپ  ار  يا  هدنیآ هچ  هرصب  لها  يارب  49س 8 :

(92 (؟ دیراد تیاکش  یناسک  ای  یسک  زا  ایآ  49س 9 :

(93 (؟ دیا هدش نامیشپ  لاح  هب  ات  ایآ  دندوب ؟ یناسک  هچ  لاجرلا  حابشا  49س 10 :

(94) .دییامرفب راصتخا  روط  هب  ؟ دنتشک ار  نامثع  مدرم  ارچ  50س 11 :

(95 (؟ درک هچ  دوب و  هک  هحلط  نم ! يالوم  50س 12 :

(96 (؟ میوگب هچ  وا  هب  مدید ، ار  هحلط  رگا  50س 13 :

(97 (؟ تسیچ ناترظن  دیوگ ؛ یم غورد  مالسلا  هیلع  یلع دنیوگ  یم تنانمشد  50س 14 :

(99 (؟ دیراد یخساپ  هچ  تسا ! ارگ  وهل  يدرم  مالسلا  هیلع  یلع دیوگ  یم نوعلم  صاع  نب  رمع  51س 16 :

(100 (؟ دیرادن افلخ  ناوریپ  يارب  یمایپ  51س 17 :

(101 (؟ تسیچ ناتکرابم  رظن  .دنناگدرم  ریاس  دننام  دیآ و  یمن رب  ناشتسد  زا  يراک  چیه  دندرم و  وا  مالسلا  مهیلع  تیب لها  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دنیوگ ، یم افلخ  تّنس  لها  52س 18 :

(102 (؟ تسیچ هّللا  باتک  انبسح  رب  ینبم  تفالخ ) نایرج   ) مود هفیلخ  ي  هتفگ دروم  رد  ناترظن  52س 19 :

(103 (؟ دینک یم کمک  وا  هب  دیامن ، تروشم  يرما  رد  امش  اب  امش  بوضغم  رگا  ایآ  52س 20 :

(104 (؟ دراد تحص  ایآ  .دیا  هدومرف وا  هب  ییابیز  ياه  هیصوت امش  و  تسا ، هدومن  تروشم  نایسراف  اب  گنج  رد  امش  اب  باطخ  نب  رمع  میا  هدینش نم ! ياقآ  53س 21 :

(105 (؟ دندش میسقت  هتسد  دنچ  هب  مدرم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا گرزب  ربمایپ  ي  هنامولظم تداهش  تلحر و  زا  دعب  53س 22 :

متفه 53شخب 

« باذع و  منهج ، تشهب و  تمایق ، داعم ، 53گرم و 

(106 (؟ میوشن نامیشپ  ترخآ  رد  هک  مینک  لمع  هنوگچ  54س 1 :
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(107 (؟ دینیب یم هنوگچ  ار  تشهب  54س 2 :

(108 (؟ تسا هنوگچ  تمایق  رد  لامعا  باسح  ماگنه  مدرم  لاح  54س 3 :

(109 (؟ دور یمن اطخ  هب  ریت  مادک  54س 4 :

(110 (؟ دینیب یم هنوگچ  ار  ام  زورما  يایند  تبقاع  نم ! يالوم  54س 5 :

(111 (؟ دیریگ یم تربع  يزیچ  هچ  زا  امش  نم ! يالوم  55س 6 :

(112 (؟ دنک یم هجوت  يزیچ  هچ  رب  ادتبا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  مالسلا ! هیلع  نینموملاریما ای  55س 7 :

(113 (؟ دراد دشر  تیلباق  زین  لامعا  ایآ  نم ! يالوم  55س 8 :

(114 (؟ دینیب یم هنوگچ  ار  گرم  نم ! يالوم  55س 9 :

(115 (؟ تسا هار  مادک  زا  تشهب  هار  نسحلاابا ! ای  56س 10 :

(116 (؟ تسیچ ام  يارب  سک  نیرتزیزع  ي  هرابرد ام  ي  هفیظو 56س 11 :

(117) .دییامرفب راگزور  زا  نم ! يالوم  56س 12 :

(118) .دییامرفب نآ  تشحو  ربق و  زا  یمک  نم ! يالوم  57س 13 :

(119 (؟ تسیچ تمایق  ي  هناشن نیرتهب  نم ! ياقآ  دیس و  57س 14 :

متشه 57شخب 

« نآ ياهررض  ایند و  57ّبح 

(120) .دییامرفب اینغا  هب  یشرافس  58س 1 :

(121 (؟ تسا رتهب  یمدآ  يارب  یثرا  لام  زا  يزیچ  هچ  58س 2 :

(122) .دییامرفب یناف  يایند  دروم  رد  ار  ناترظن  58س 3 :

(123 (؟ دراد دنزرف  ترخآ  ایند و  ایآ  58س 4 :

(124 (؟ دینیب یم هنوگچ  ار  ام  راگزور  ایند و  مالسلا ! هیلع  یلع ای  58س 5 :

(125 (؟ دنک یم هچ  قشاع  اب  ایند  هب  قشع  59س 6 :

(126 (؟ دنراد یتبقاع  هچ  تسیچ و  ناتسرپایند  تافص  59س 7 :

(127 (؟ دییامرف یم ام  هب  یتحیصن  هچ  ایند ، ي  هرابرد 60س 8 :

(128 (؟ دراد هیرک  خلت و  يور  طقف  درادن و  شوخ  يور  ایند  ایآ  60س 9 :

(129 (؟ دنک یم هظعوم  ار  ام  یمّلعم  ای  ظعاو  نوچمه  زین  ایند  ایآ  60س 10 :

(130 (؟ تسیچ ناترظن  دشاب ، ییازدوس  هدیاف و  لطاب  رد  رگا  60س 11 :

(131) .دییامرفب هعماج  ناراد  هیامرس  هب  یتحیصن  60س 12 :

(132 (؟ دنتسیک یعقاو  يانیبان  انیب و  61س 13 :

(133 (؟ دیناد یم هنوگچ  ار  ایند  مدرم  نم ! يالوم  61س 14 :
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(134 (؟ مینک هچ  اسفناو  يایند  نیا  رد  نم ! يالوم  61س 15 :

مهن 62شخب 

« یعامتجا 62لیاسم 

(135 (؟ دنلفاغ مدرم  ارچ  62س 1 :

(136 (؟ تسا اور  یناملسم  رب  گرم  هک  تسا  يا  هثداح مادک  62س 2 :

(137) .دییامرفب دینک ، یم ساسحا  يرطخ  مالعا  رادشه و  رگا  63س 3 :

(138 (؟ دییامرف یم يدنب  میسقت  فنص  دنچ  هب  ار  ناراگزور  مدرم  63س 4 :

(139 (؟ دننایک مدرم  نیب  رد  اه  نیرتهب 64س 5 :

(141 (؟ درک نانیمطا  مدرم  ي  همه هب  ناوت  یم ایآ  64س 6 :

(142) .دینک فیصوت  ار  مدرم  هاتوک  يا  هلمج رد  65س 7 :

(143 (؟ دنتسه یناسک  هچ  دارفا  نیرت  تسپ نیرت و  نوبز 65س 8 :

(144 (؟ تسیچ ماگنه  نیا  رد  هفیظو  دنیوگ و  ههبش  ار  ههبش  ارچ  65س 9 :

(145 (؟ مینک ییاسانش  هعماج  رد  ار  نادساف  نافرحنم و  هنوگچ  65س 10 :

(146 (؟ تسیچ زورما  یمالسا  کلامم  رد  نیملسم  طاطحنا  لماع  66س 11 :

(147 (؟ دییامرف یم فیصوت  هنوگچ  ار  یلُوا  تیلهاج  نارود  67س 12 :

(148 (؟ دوب هنتف  مادک  نیملسم  يارب  هنتف  نیرت  كانفوخ 67س 13 :

(149) .دییامرفب ار  ملاع  رکفنشور و  لهاج و  ناسنا  تافص  68س 14 :

(150 (؟ تسیچ رد  ام  یگراچیب  یتخبدب و  مالسلا ! هیلع  یلع ای  68س 15 :

(151 (؟ دنراد داحّتا  مه  اب  يزیچ  هچ  رد  ایند  مدرم  68س 16 :

(152 (؟ دیناد یم دوخ  تّما  نیرتهب  ار  تّلم  مادک  امش  69س 17 :

(153 (؟ تسیچ تسا ، هتشگرب  یلبق  هار  زا  نالا  و  هنایفخم ) روطب   ) هدوب راکهانگ  هک  یسک  ربارب  رد  مدرم  ي  هفیظو 69س 18 :

(154 (؟ تسیچ نایوگ  بیع  نایوج و  بیع  يارب  هظعوم  نیرتهب  69س 19 :

(155 (؟ میراد يا  هفیظو هچ  نانمؤم  ناتسود  هیلع  تاعیاش  ربارب  رد  69س 20 :

(156 (؟ دیناد یم هچ  رد  ار  مدرم  تیقفوم  مالسلا ! هیلع  یلع ای  70س 21 :

(157 (؟ میهد صیخشت  یمیالع  هچ  اب  ار  امش  نارای  دسر ، یم دوخ  يالعا  دح  هب  اه  هنتف هک  ینامز  رد  نم ! يالوم  70س 22 :

(158 (؟ تسا هنوگچ  تاهبش  اه و  هنتف ومن  دشر و  نم ! ياقآ  يدیس و  70س 23 :

(159 (؟ تسیچ رد  تاناویح  اه و  ناسنا تمه  نم ! يالوم  71س 24 :

(160) .دینک فیصوت  ار  ههاریب  هار و  نم ! رورس  اقآ و  71س 25 :

(161 (؟ درب یپ  وا  نطاب  هب  ناوت  یم یسک  رهاظ  زا  ایآ  نینمؤملاریما ! ای  71س 26 :
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مهد 71شخب 

« مدرم هب  71یحیاصن 

(162 (؟ دیرادن تلم  يارب  یمایپ  71س 1 :

(163) .دییامرفب تحیصن  هیفنح  نب  دمحم  نوچمه  ارم  72س 2 :

(164 (؟ دیریذپ یم يدرگاش  هب  دینک و  یم هظعوم  ار  یسک  هچ  امش  72س 3 :

(165 (؟ تسیچ یناّبر  ملاع  ربارب  رد  مدرم  ي  هفیظو 72س 4 :

(166 (؟ دهد یمن ام  مدرم و  هب  مایپ  ناتسروگ ، ایآ  72س 5 :

(167) .دییامرفب هعماج  ناراد  هیامرس  هب  یتحیصن  73س 6 :

(168) .دییامرفب نم  ناتسود  نم و  هب  يا  هظعوم 73س 7 :

(169 (؟ هچ ینعی  تسا ، تشگنا  راهچ  لطاب  ّقح و  نایم  دییامرف  یم هک  نیا  نم ! يالوم  73س 8 :

(170 (؟ تسیچ هیریخ  روما  رد  يراکوکین  شور  نیرتهب  74س 9 :

(171 (؟ تسیچ میتسه ، ناتنادنزرف  هک  ام  هب  امش  تیصو  74س 10 :

(172) .دینیب یم هنوگچ  مالسلا  هیلع  يدهم ترضح  روهظ  اب  ار  تیرشب  ي  هدنیآ نم ! ياقآ  75س 11 :

(173 (؟ تسیچ اه  هنتف نامز  رد  ام  ي  هفیظو نم ! يالوم  75س 12 :

(174) .دییامرفب فیرعت  ار  ریصب  انیب و  ناسنا  نسحلاابا ! ای  75س 13 :

(175) .دییامرفب يزردنا  میتسه ، امش  عمتسم  ام  بارتوبا ! ای  75س 14 :

مهدزای 76شخب 

« للم 76خیرات و 

(176 (؟ دندوب هنوگچ  مالسا  زا  لبق  تیلهاج  نارود  مدرم  76س 1 :

(177 (؟ دش دهاوخ  هچ  امش  زا  دعب  مالسلا ! هیلع  یلع ای  76س 2 :

(178) .دییامرف یفرعم  ار  قارع  لها  هاتوک  یترابع  اب  نم ! يالوم  77س 3 :

(179) .دییامرفب ار  هفوک  مدرم  ي  هلیذر تافص  دنچ  77س 4 :

مهدزاود 77شخب 

« ییاضق یتموکح و  77لیاسم 

(180 (؟ درک دیاب  هچ  دشاب ، هدش  هتفرگ  قحان  هب  مدرم  زا  یکالما  رگا  77س 1 :

(181 (؟ تسیچ بآم  رکفنشور  رّجحتم و  پچ ، تسار و  حانج  دروم  رد  ناترظن  77س 2 :

(182 (؟ تسا ارآ  تیرثکا  اب  قح  ایآ  78س 3 :

(183) .دییامرف نایب  ار  دوخ  يربهر  تیریدم و  عون  78س 4 :

(184 (؟ تسیچ دنک ، یم یقرف  هچ  مدرم  يارب  نمؤم ، ای  دشاب  قساف  مکاح  سییر و  دنیوگ  یم هک  نیا  ي  هرابرد امش  رظن  78س 5 :
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(185) .دییامرفب یبلطم  ام  نالوؤسم  اسؤر و  نانیشنزیم و  تشپ  يارب  79س 6 :

(186 (؟ تسیچ دنیامن ، هجوت  نآ  هب  زور  ره  دننزب و  شیوخ  رتافد  رد  دننک و  ولبات  هک  هعماج  نالوؤسم  يارب  رادشه  نیرتهب  79س 7 :

(187 (؟ تسیچ نالوؤسم  ربارب  رد  مدرم  ي  هفیظو 79س 8 :

(188 (؟ تسیچ يرالاس  مدرم  دروم  رد  ناترظن  80س 9 :

(189 (؟ دوب هچ  هعماج  تیریدم  تفالخ و  یلوبق  يارب  امش  فده  80س 10 :

(190 (؟ دنهدب يأر  یسک  هچ  هب  تاباختنا  نامز  رد  مدرم  80س 11 :

(191 (؟ تسیچ يا  هعماج ره  ربهر  دروم  رد  ناترظن  80س 12 :

(192 (؟ دیآ یم دوجو  هب  اه  تعدب هنوگچ  نم ! يالوم  81س 13 :

(193 (؟ تسیچ هعماج  ربهر  ي  هفیظو نیرت  مهم نم ! يالوم  81س 14 :

(194 (؟ دمآ دهاوخ  ییالب  هچ  نارادمامز  نآ  تلم و  نآ  رس  رب  هدرپس ، شلها  ریغ  هب  ار  يرادمامز  هک  یتلم  81س 15 :

(195) .دییامرفب فصو  ار  شیوخ  يرادروشک  مالسلا ! هیلع  نینمؤملاریما ای  81س 16 :

مهدزیس 82شخب 

« داهج 82گنج و 

(196 (؟ دیراد يرظن  هچ  میدیگنج ، یم نانمشد  اب  لمج  گنج  رد  امش  اب  میتشاد  تسود  هک  یناسک  نم و  ي  هرابرد 82س 1 :

(197 (؟ دیناد یم ردقچ  ار  نآ  باوث  دینیب و  یم هنوگچ  ار  داهج  82س 2 :

(198 (؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  دنک ، كرت  ار  داهج  یسک  رگا  82س 3 :

(199 (؟ دییوگ یم هچ  دینک و  یم هچ  دننک ، گنج  هب  دیدهت  ار  امش  رگا  82س 4 :

(200 (؟ دوب هچ  رافک  اب  گنج  دروم  رد  مدرم  ياه  هناهب 83س 5 :

(201) .دییامرف میلعت  نم  هب  ار  ندیگنج  زومر  مالسلا ! هیلع  یلع ای  83س 6 :

(202 (؟ منک هچ  مگنجب ؛ امش  رانک  رد  مشاب و  وت  یجیسب  مراد  تسود  نم ! يالوم  83س 7 :

(203 (؟ تسیچ داهج  گنج و  نادیم  رد  نمشد  تسکش  يارب  لمع  نیرتهب  84س 8 :

مهدراهچ 84شخب 

« یقالخا 84لیاسم 

(204 (؟ تسا يرایشوه  نامه  يرگ  هلیح  ایآ  84س 1 :

(205 (؟ تسیچ رکش  دهز و  يانعم  نم ! يالوم  84س 2 :

(206 (؟ دنراد يدایز  ماوقا  ناتسود و  و  دنراد ، دیرم  دنروهشم ، هک  یناسک  هب  دیراد  يا  هیصوت هچ  85س 3 :

(207 (؟ تسیچ ادخ  هب  برقت  ي  هلیسو نیرتهب  زورما ، يایند  رد  85س 4 :

(208 (؟ تسیک بیطخ  ظعاو و  نیرتدب  86س 5 :

(209 (؟ تسیچ تعیبط  هعماج و  رد  هانگ  باکترا  راثآ  86س 6 :
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(210 (؟ تسیچ تعیبط  هعماج و  رد  هبوت  راثآ  86س 7 :

(211 (؟ تسیک قراس  مالسلا ! هیلع  نسحلاابا ای  87س 8 :

(212) .دییامرفب یفرعم  ار  لقاع  هاتوک  ي  هلمج کی  رد  نینمؤملاریما ! ای  87س 9 :

(213 (؟ دنتسه یناسک  هچ  یعقاو  نانمؤم  87س 10 :

(214 (؟ تسیچ نامیا  راثآ  نم ! يالوم  87س 11 :

(215 (؟ دوب هنوگچ  امش  اب  هشیاع  راتفر  نم ! يالوم  87س 12 :

(216) .دییامرفب ار  اوقت  شزرا  87س 13 :

مهدزناپ 88شخب 

« 88ناناوج

(217 (؟ دیراد ام  ناناوج  هب  يا  هیصوت هچ  88س 1 :

(218) .دییامرفب دیراد ، ام  نارسپ  نارتخد و  هب  يرادشه  رگا  88س 2 :

(219) .دییامرفب ناناوج  يارب  ار  هتفای  دشر  ناسنا  کی  نتخانش  يارب  وگلا  نیرتهب  89س 3 :

(220) .دیشاب هتشاد  جرخلو  زاب و  قیفر  ناناوج  يارب  یمایپ  90س 4 :

(221 (؟ تسیچ هانگرپ  ياه  ینیشن بش  ي  هدیاف 90س 5 :

مهدزناش 90شخب 

« هداوناخ 90نانز و 

(222 (؟ تسیچ نانز  ماکحا  زا  یضعب  رد  ...و  نامیا  لقع ، ناصقن  تّلع  نم ! يالوم  90س 1 :

(223) .دینک یفرعم  ار  لیصا  ي  هداوناخ نیرتهب  90س 2 :

(224 (؟ دیرادنپ یم هنوگچ  ار  نامیا  یب نانز  نم ! يالوم  91س 3 :

مهدفه 91شخب 

« شیاین 91اعد و 

(225) .دییامرفب ییاعد  ادهش  يارب  نم ! يالوم  91س 1 :

(226 (؟ دشاب ناملاوما  لایع و  لها و  ام و  ظفاح  رفس  رد  هک  میناوخب  ار  ییاعد  هچ  مینک ، رفس  میهاوخب  رگا  91س 2 :

(227 (؟ تسیچ امش  ياعد  نیرتابیز  مالسلا ! هیلع  ناج یلع 91س 3 :

(228 (؟ دراد ادخ  يارب  يرثا  هچ  ام  یصاعم  تیصعم و  و  تدابع ، تعاطا و  92س 4 :

(229) .دییامرفب ییاعد  تسا ؛ هتخادنا  تمحز  هب  ار  مدرم  یلاسکشخ ، نم ! يالوم  92س 5 :

(230) .دییامرفب ار  دمح  شزرا  نم ! يالوم  92س 6 :

مهدجه 92شخب 

« تاناویح 92مولع و 
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(231 (؟ تسیچ ملع  نیا  زا  يرادرب  هرهب ي  هقیرط موجن و  ملع  دروم  رد  ناتکرابم  رظن  92س 1 :

(232 (؟ تسا ملع  مادک  ناهنپ  ملع  مرورس ! 93س 2 :

(233) .دییامرفب ینخس  نآ  تقلخ  شاّفخ و  زا  نم ! يالوم  93س 3 :

مهدزون 94شخب 

« 94سیلبا

(235 (؟ دنک یم هچ  شلها  اب  ناطیش  94س 4 :

متسیب 94شخب 

« نامزلارخآ 94رابخا 

(236 (؟ دنک یم دوبان  لیلذ و  ار  نانآ  درب و  یم نیب  زا  ار  هّیما  ینب ي  هنتف یسک  هچ  94س 1 :

(237 (؟ دیهد یمن ربخ  هرصب ) هژیو  هب   ) قارع ندش  ناراب  کشوم  زا  ایآ  95س 2 :

(238 (؟ دنراد یمیالع  هچ  نامزلارخآ  رد  ادخ  ي  هتسیاش ناگدنب  95س 3 :

(239 (؟ دینیب یم هنوگچ  ار  ام  نامز  نم ! يالوم  95س 4 :

(240 (؟ دیناد یم هچ  رد  ار  مدرم  تیقفوم  مالسلا ! هیلع  یلع ای  96س 5 :

(241) .دییامرفب نایب  ار  مالسلا  هیلع  يدهم ترضح  تموکح  ي  هوحن 97س 6 :

(242 (؟ دنا هنوگچ اه  هنتف نامز  رد  ناراکمتس  نم ! رورس  97س 7 :

(243 (؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  هنتف  نارود  نم ! يالوم  98س 8 :

اه تشون  99یپ 

زکرم 107هرابرد 
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! دهد یم خساپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما

باتک تاصخشم 

 - 1348 يدهم ، دنمشناد ، هسانشرس : 
حرش .هغالبلا  جهن يدادرارق :  ناونع 

.دنمشناد يدهم  !/ دهد یم خساپ  مالسلا  هیلع نینموملاریما   : روآدیدپ مان  ناونع و 
.1384 ع ،)  ) اضرلا مداخ مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  199 يرهاظ :  تاصخشم 
مود 9789645912947: پاچ  لایر :  14000 :964-5912-94-6 ؛  لایر  14000 کباش : 

.1385 راهب مود : پاچ  تشاددای : 
.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

راصق تاملک  .ق --  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا نب  یلع عوضوم : 
اه هبطخ .ق --  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا نب  یلع عوضوم : 

اه مان .ق --  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا نب  یلع عوضوم : 
Ali ibn Abi-talib, Imam I -- Names عوضوم : 

Ali ibn Abi-talib, Imam I -- Public speaking عوضوم : 
Ali ibn Abi-talib, Imam I -- Quotations عوضوم : 

ریسفت دقن و  هغالبلا --  جهن .ق .  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا نب  یلع عوضوم : 
حرش .هغالبلا  جهن .ق .  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا نب  یلع هدوزفا :  هسانش 

BP38/0422/د25 1384 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9515 ییوید :  يدنب  هدر 

1080468 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

...زا ینخس 

نآرق ینید و  مرتحم  ریبد  طسوت  مدوب ، لیصحت  هب  لوغشم  ناهفـصا  يابیز  رهـش  رد  ییامنهار  عطقم  رد  هک  یگلاس  هدزاود  نس  رد 
.مدش هیملع  ي  هزوح رد  لیصحت  هب  قیوشت 

.مدش انشآ  نابرهم  زوسلد و  يردپ  هنازرف و  یملاع  ریظن و  مک  یتیصخش  اب  راقفلاوذ ، ي  هیملع ي  هزوح هب  دورو  يادتبا  رد 
زا .درک  مهاوخن  هدرکن و  شومارف  ار  نیریش  ي  هرطاخ نآ  زگره  هک  مدوب  هدش  هدز  تفگـش  نانچ  ناشیا ، نابرهم  ي  هرهچ ندید  اب 
اقآ جاح  هللا  تیآ  ترـضح  تفگ : يا  هنابدؤم داـش و  ي  هرهچ اـب  دنتـسیک ؟ ناـشیا  مدرک  لاؤس  دوب ، هسردـم  طاـیح  رد  هک  يا  هبلط

(. هزعدیز ) یماما نسح 
.دنداد ار  ممالس  باوج  دنراد ، بل  رب  یحیلم  رایسب  دنخبل  هک  هشیمه  لثم  .مدرک  مالس  متفر و  ولج 
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توق و ناـنچ  ینتـشاد ، تسود  یتوکلم و  ي  هرهچ هناردـپ و  هاـگن  نآ  مناد  یم بوـخ  یلو  داد ، خر  مبلق  رد  یبـالقنا  هچ  مناد  یمن
یـساره هن  تسه ،) هدوب و  هبلط  کی  هار  رـس  رد  هشیمه  هک   ) یلکـشم و  یمئالۀمول )  ) یتمالم چیه  زا  هک  دومن  ایحا  نم  رد  يا  هدارا

.موشددرم درسلد و  ما ، هدومن هک  یباختنا  زا  هن  مشاب و  هتشاد 
.مداهن یگبلط  ریسم  رد  ماگ  مالسلا  هیلع  یلع ای  کی  نتفگ  اب 

.ما هدومن ضیف  بسک  ناشیا  زا  هشیمه  متسه و  انشآ  يداتسا  نینچ  اب  هک  تساه  لاس يرآ ؛
لاس رد  بجر  كرابم  هام  رد  هک  نیا  ات  میامن ، ینادردق  ناشیا  تامحز  زا  مناوت ) دـح  رد   ) یقیرط هب  متـشاد  تسود  دوب  اه  تدـم

فیـصوت ار  یندـنام  دای  هب  تکرب و  اب  رفـس  نآ  مناوت  یمن .مدـش  رفـسمه  ناشیا  اب  همظعم  ي  هکم هرونم و  ي  هنیدـم رفـس  رد   1382
يارب یصوصخ  ي  هضور قیفوت  نتفر و  عیقب  ناتسربق  هب  ندناوخ و  نآرق  یبنلا  دجـسم  رد  ناشیا  اب  هک  میوگب  ردق  نیمه  طقف  منک ؛

فاوط و ندـناوخ و  زامن  ناشیا  اب  هکم  رد  زین  و  ندینـش ، ار  ناشیا  زوسناج  ياهاعد  ندـید و  ار  داتـسا  ياه  هیرگ ندـناوخ و  ناشیا 
(. تسا فصویال  كردی و  هللاو  ) .دراد ییافص  هچ  ندروآ ، اج  هب  لامعا 

ناشیا تامحز  زا  رکـشت  هار  ات  منک  تساوخرد  میوج و  ددم  دنوادخ  زا  هک  مداتفا  رکف  نیا  هب  ناشیا ، هارمه  هب  فاوط  نیب  رد  یبش 
.دیامرف تیانع  نم  هب  مناوت  دح  رد  ار 

یتسه ملاع  قوشعم  ماما و  الوم و  اب  يا  هبحاصم تـالاؤس و  حرط  اـب  درک  روطخ  مبلق  هب  مظعملا  نابعـش  هاـم  رد  هرمع  رفـس  زا  دـعب 
نیا منک و  داش  ار  داتـسا  بلق  دلجم ، کی  رد  ترـضح  نآ  ياه  خساپ هارمه  هب  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما ترـضح 

ار ءادفلا ) هل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  نیدحوملا  یلوم  راصق  تاملک  اه و  همان اه و  هبطخ مالک و  تهج  هب   ) تمظع اب  رایـسب  باتک 
.میامن میدقت  یماما  هللا  تیآ  ترضح  هنازرف  دنمجرا و  داتسا  هب 

، تزع تمالس و  تحص و  اب  درادب و  مادتـسم  ریقح  ِنم  زیزع و  بالط  یمامت  رـس  رب  ار  ناشیا  تکرب  رپ  ي  هیاس دنوادخ  تسا  دیما 
( داتسا يادف  مناج  ) .دنشاب لوغشم  مدرم  داشرا  بالط و  تیبرت  هب  يدامتم  ياه  لاس
( فیرشلا هزعدیز  ) یماما نسح  اقآ  جاح  هللا  تیآ  ترضح  مظعم  داتسا  زا  يراعشا 

هبعک ناغمرا 

؟ تسیک هفیلخ  لوا  تسیک ؟ هبعک  دولوم 
تسا یلع  نم  يالوم  ءایلیا ، مان  اب 

افواب رای  مه  یفطصم ، مع  نب 
تسا یلع  نم  يالوم  ایفصا ، ناطلس 

داهج رد  هدنمزر  داد ، لدع و  هب  یضاق 
تسا یلع  نم  يالوم  ایر ، یب سرت و  یب 

راگزور مولظم  راگدرک ، بوبحم 
تسا یلع  نم  يالوم  ایقشا ، لوتقم 
باوج ره  هب  اناد  باتک ، ره  هب  ملاع 

تسا یلع  نم  يالوم  ایکذا ، سأر  رد 
قح مکح  هب  قطان  قلخ ، ياشگ  لکشم 
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تسا یلع  نم  يالوم  ایقتا ، رالاس 
نابرهم قلخ  اب  نامرهق ، گنج  رد 

تسا یلع  نم  يالوم  ایخسا ، يوگلا 
زاتشیپ ریخ  رد  زامن ، رد  هتسویپ 

تسا یلع  نم  يالوم  ایربک ، قوشعم 
ریظن یب کبس  اب  ریدغ ، رد  بوصنم 

تسا یلع  نم  يالوم  ایصوا ، لیخ  رس 
تسا ربیخ  حتاف  تسا ، ردیح  هب  وعدم 

تسا یلع  نم  يالوم  ایبنا ، لضفا ز 
« یتا له   » حودمم اّمنا ،»  » قادصم
تسا یلع  نم  يالوم  ءایعدا ، ضوغبم 

رش ریخ و  نازیم  رمقلاو ،»  » لیوأت
تسا یلع  نم  يالوم  ءایض ، مه  رون و  مه 

میسق ار  تانج  میعنلا ،»  » ریسفت
تسا یلع  نم  يالوم  ایلوا ، نیب  رد 
وربور دندرب  وا ، قح  هک  سک  نآ 

تسا یلع  نم  يالوم  ایح ، یب دارفا 

همدقم

.دـهد خـساپ  ار  متالاؤس  زا  یمک  لقادـح  ات  مدوب  یـسک  لابند  هب  هشیمه  مدرک و  یم يرپس  ار  مرمع  لاؤس  ایند  کی  اب  دوب  اه  لاـس
یماما نسح  اقآ  جاـح  هللا  تیآ  نوچمه  يا  هنازرف دـیتاسا  نوچ  تسا ، هدرک  ملاـح  لـماش  ار  شفطل  ناـمحر  دـنوادخ  هشیمه  هتبلا 

نیا زا  رایـسب  مراد و  متـشاد و  هیلع ) هللا  ۀمحر   ) یماما دمحا  اقآ  جاح  هللا  تیآ  موحرم  هیقف و  ربکا  یلع  جاح  هللا  تیآ  هزع ،) هدیز  )
وه ام  نوکی و  ام  ناک و  ام  ملع  یهلا (  ملع  هس  ياراد  هک  مدوب  یـسک  لابند  هب  هشیمه  لاـح ، نیا  اـب  .ما  هدومن هدافتـسا  ناراوگرزب 

.منک هچ  مدیمهف  یمن هصالخ  تسا و  هداد  مالسلا  مهیلع  تیب لها  هب  اهنت  ار  ملع  هس  نیا  دنوادخ ، هک  متسناد  یم دشاب و  نئاک )
ار دوخ  عیرس  .منیشنب  یسک  لطعم  دیابن  رگید  منک و  يراک  دیاب  هک  متفگ  مدوخ  اب  مدز و  ایرد  هب  ار  ملد  مدش و  بات  یب زور  کی 

.مسرپب مهاوخ ، یم هک  ار  هچ  نآ  ملـسو - هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مالـسا -  بحاص  زا  ات  مدناسر  هنیدـم )  ) مالـسا زکرم  هب 
نآ هب  عیرـس  .دـنداد  ناشن  نم  هب  ار  یبنلا  دجـسم  درک ؟ ترایز  ناوت  یم اجک  ار  ربمایپ  هک  متفرگ  غارـس  نآ  نیا و  زا  ناسرپ  ناسرپ 
زا ولمم  دجـسم  مدـید  مدـش ، یبنلادجـسم  دراو  یتقو  .مسرپب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ترـضح  زا  ار  متالاؤس  اـت  متفر  اـج 

ار راوگرزب  نآ  نانخس  ات  متفر  ولج  هتسهآ  هتسهآ  .دنتسه  ینارنخس  لوغشم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تسا و  تیعمج 
.مدناسر ربنم  ياپ  هب  ار  مدوخ  دوب ، يروط  ره  .مونشب  رتهب 

« اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  سانلا  اهیا  : » دندومرف یم ترضح 
؟ مسرپب یسک  هچ  زا  ار  متالاؤس  ملسو ! هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا لوسر  ای  مدرک : ضرع  مدرب و  الاب  ار  متسد 

! دهد یم خساپ  مالسلا  هیلع  www.Ghaemiyeh.comنینمؤملاریما ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 110زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرف یم هک  يا ؟ هدناوخن نآرق  رگم  دندومرف :
« نوملعتال متنک  نا  رکذلا  لها  اولئساف  »

؟ دننایک رکذلا  لها  متفگ :
.بلاط یبا نب  یلع  نینمؤملاریما  دندومرف :

؟ دورب دیاب  اجک  دنکب و  دیاب  هچ  دنک ، هدافتسا  ملع  رهش  زا  دهاوخب  یسک  رگا  متفگ :
: دندومرف دندز و  يدنخبل  ترضح 

« اهباب نم  اهتأیلف  همکحلا  هنیدملا و  دارا  نمف  »
؟ منک عوجر  دیاب  یسک  هچ  هب  اجک و  مدرک : ضرع 

عم ّقحلا   » یناد یمن رگم  تساج و  نآ  قح  هار  ریسم  دندومرف : دندرک و  هراشا  فرـشا  فجن  فرط  هب  ناشکرابم  تسد  اب  ترـضح 
« ّقحلا عم  ّیلع  ّیلع و 

ملد یلیخ  .مدـش  فرـشا  فجن  تابتع و  یهار  اج  نامه  زا  مدرک و  یظفاحادـخ  ملاع  قولخم  نیرت  ناـبرهم زا  کـشا ، دـنخبل و  اـب 
هتبلا .مدـناسر  فجن  هب  ار  مدوخ  دوب  يروط  ره  هصـالخ ، .دوب  ماـمتا  هب  ور  مربـص  ًاـعقاو  نوچ  مسرب ، اـج  نآ هب  رتدوز  تساوـخ  یم
اهزیچ یلیخ  دـیاب  ییالوم  نینچ  ياه  ینابرهم زا  اج  نآ  مدرم  مدرک  یم رکف  .دوب  رگید  روج  کی  فجن  مدرم  زا  نم  عقوت  راـظتنا و 
تلاح اب  درک ؟ تاقالم  مالسلا  هیلع  یلع ترضح  اب  ناوت  یم اجک  مدرک  لاؤس  یضعب  زا  .دنخبل  کی  زا  غیرد  یلو  دنشاب ، هتفرگ  دای 

.دندرک نامیشپ  ما  هدرک لاؤس  اه  نآ زا  هک  نیا  زا  ارم  یصاخ ، توکس  اب  هدرک و  هاگن  نم  هب  یبیجع 
نیا مان  اقآ ! مدیسرپ : دوب ، هتسشن  يا  هشوگ رد  هک  یسک  زا  .مدیـسر  یگرزب  دجـسم  هب  ات  مداد  همادا  مهار  هب  .منک  هچ  متـسناد  یمن

؟ تسیچ دجسم  نیا  اج و 
.هفوک دجسم  تفگ :

؟ درک ترایز  ناوت  یم اجک  ار  ناشیا  یناد  یمن مراد ؛ راک  یلع  میالوم  اب  متفگ :
.مدش لخاد  هفوک  دجسم  هب  دورو ، بادآ  تیاعر  نودب  هلجع و  اب  .تساج  نآ  میاقآ  مدیمهف  دجـسم ، لخاد  هب  شتـسد  ي  هراشا اب 

متـسناد یمن هک  دوب  گرزب  ردق  نآ  .مدوب  هدیدن  یبنلادجـسم  مارحلادجـسم و  زا  دـعب  حور  اب  تمظع و  نیا  اب  يدجـسم  لاح  هب  ات 
تکرح ءاضقلا  ۀـکد  تشط و  ماقم  ایبنا و  تاـماقم  فرط  هب  ناود  ناود  .منک  تراـیز  ار  میـالوم  مناوت  یم اـجک  مورب و  دـیاب  اـجک 
مـشوگ هب  اجک  زا  وا  يادص  منیبب  ات  میوگب  دنلب  يادـص  اب  ار  میالوم  مان  منزب و  دایرف  متـشاد  تسود  .مدـیدن  ار  میاقآ  یلو  مدرک ،

.دشاب بدا  فالخ  ندرک  وجتسج  هنوگ  نیا  مدیسرت  یلو  مسرب ، مبوبحم  هب  رتدوز  هکلب  دسر ، یم
دوخ يوربور  ناهگان  .متـشگ  یم ادخ  قولخم  نیرتزیزع  لابند  هب  ادـص  رـس و  نودـب  دـیاب  دوب ، هچ  ره  .منک  هچ  متـسناد  یمن ًاعقاو 

تـسرد ات  داد  یمن مناما  اه  کشا .مدومن  هیرگ  هب  عورـش  رایتخا  نودـب  دـیزرل و  مندـب  مامت  هک  مدـید  تمظع  اب  ینارون و  یبارحم 
مدیسوب ار  وا  مداتفا و  شیاپ  هب  .مدرک  هدهاشم  دوب ، هتسشن  بارحم  رانک  هتفرگ و  لغب  هب  مغ  يوناز  هک  ار  ییاقآ  اما  منیبب ، ار  ییاج 

.مدش بایفرش  ناترضحم  لوخد  نذا  نودب  هنوگ  نیا  دیشخبب  نم ! ياقآ  مدرک : ضرع  و 
.مدوب ترظتنم  دوب  اه  تدم دندومرف : دندیشک و  مرس  رب  ار  ناشکرابم  ناتسد  مسبت  اب  ترضح 

؟ میامن عورش  اجک  زا  منک و  هچ  .مراد  يرایسب  تالاؤس  اقآ ! متفگ :
؟ یتسین هفوک  لها  زا  ًانیقی  دندومرف : ترضح 

؟ روطچ متفگ :
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« ینودقفت نا  لبق  ینولس  : » متفگ مدرم  هب  اهراب  دندومرف :
.ما هدمآ ناهفصا  رهش  زا  نم ! يالوم  متفگ :

.دوب تیبلا  لها  ام  زا  وا  دنک ؛ تمحر  ار  یسراف  ناملس  دنوادخ  دندومرف : هدرک ، یمسبت  ترضح 
رایـسب دندینـش ، ار  ربماـیپ  كراـبم  مسا  اـت  .متفرگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  هنیدـم  رد  ار  اـج  نـیا  امـش و  یناـشن  مـتفگ :

؟ دننک یمن یقالخا  یملع و  ي  هدافتسا امش  زا  رهش  نیا  مدرم  ایآ  متفگ : .دنتسیرگ 
امـش نایم  زا  هک  نیا  زا  لبق  دینک  لاؤس  یلع  زا  هک  متفگ  مدرم  هب  ربنم  زارف  رب  شیپ  زور  دـنچ  دـندومرف : فسأت  تلاح  اب  ترـضح 

: متفگ وا  هب  تفرگ ؛ داریا  نم  نانخس  هب  درک و  دنلب  تسد  سیق » نب  ثعشا   » هاگان .مورب 
هرم و رفکلا  كرـسا  دـقل  هللاو  .رفاک  نبا  قفانم  .کیاح  نبا  کیاح  .نینعاللا  ۀـنعل  هللا و  ۀـنعل  کیلع  یل ؟ امم  یلع  ام  کیردـی  اـم 

(1) ...يرخا مالسالا 
هب دنگوس  رفاک ! رـسپ  قفانم  يا  .داب  وت  رب  ناگدننک  تنعل  ادـخ و  تنعل  نم ؟ عفن  هب  ای  تسا  نم  ررـض  هب  ار  هچ  نآ  یناد  یم هچ  وت 

 . ...تسا هدومن  ریسا  ار  وت  مالسا  رگید  راب  هدرک و  ریسا  ار  وت  رفک  تلم  راب  کی  ادخ 
؟ منک نایب  ار  متالاؤس  اج  نیمه  اقآ ! مدرک : ضرع 

.میوگب نخس  وت  اب  رگید  یناکم  رد  میورب  ات  وش  دنلب  دندومرف :
.تسا هفوک  ياه  ناتسلخن امش  سرد  ياه  سالک نیرتهب  زا  یکی  ما  هدینش اقآ ! مدرک : ضرع 

.يرآ دندومرف :
هن میدید و  یم ار  اه  نآ ام  هن  هک  ییاج  ات  میتفرگ ، هلصاف  اه  یفوک هفوک و  دجسم  زا  مک  مک  میدمآ و  نوریب  ترـضح  اب  دجـسم  زا 

.دراد ییافص  هچ  ندرک  لد  درد  ندز و  مدق  الوم  اب  هارمه  ناتسلخن  لد  رد  .ار  ام  نایفوک 
.سرپب وگب و  تگنت  لد  دهاوخ  یم هچ  نآ  دندومرف : ناشیا 

یمامت مه  مسرب و  متالاؤس  خـساپ  هب  نم  مه  ات  مشاب ، هتـشاد  هنامیمـص  يا  هبحاـصم امـش  اـب  مراد  تسود  نم ! ياـقآ  مدرک : ضرع 
.دنیامش  مکحم  نقتم و  ياه  خساپ لابند  هب  نم  دننامه  هک  یناناوج 

ندـناوخ اب  هک  دـنا  هدومن فیـصوت  ابیز  ار  امـش  نانچ  ناتبقانم ، لیاضف و  سوناـیقا  زا  یمک  كرد  اـب  امـش  نادـنم  هقـالع زا  یـضعب 
يّربت و رد  هدرک و  ناتدنمورب  نادـنزرف  امـش و  فقو  ار  شیوخ  یگدـنز  هک  یناسک  زا  یکی  .دـیآ  یم دـجو  هب  یمدآ  ناشراعـشا ،

: دیامن یم فیصوت  نینچ  ار  امش  دوخ ، مثیم  لخن  رد  هک  تسا  راگزاس  داتسا  بانج  دشاب ، یم ریظن  مک  ّیلوت 

ما یک  نم 

منیقیلا قح  ما  یک  نم  منیتملا ، لبح  ما  یک  نم 
منیبملا حتف  ما  یک  نم  مدارملا ، باب  ما  یک  نم 

منیصح نصح  ما  یک  نم  مدارملا ، فهک  ما  یک  نم 
منیرفآ روش  ما  یک نم  ممالک ، نیریش  ما  یک نم 

منیمز هام  ما  یک نم  مرهپس ، رهم  ما  یک نم 
منینمؤملاریما یلعا  یلاع  ّیلع  نم 

مروش قشع و  نم  ما  یک نم  مرون ، ران و  نم  ما  یک نم 
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مروط یسوم و  ما  یک نم  مخرچ ، یسیع و  ما  یک نم 
مرود کیدزن و  ما  یک نم  ناهنپ ، ادیپ و  ما  یک نم 

مروح ودلخ  نم  ما  یک نم  مشرف ، شرع و  نم  ما  یک نم 
منیت ءام و  نم  ما  یک نم  معرف ، لصا و  نم  ما  یک نم 

منینمؤملاریما یلعا  یلاع  ّیلع  نم 
مدوجو ریپ  ما  یک نم  مدوج ، يایرد  ما  یک نم 

مدوجس حور  ما  یک نم  معوکر ، ناج  ما  یک نم 
مدوعق زمر  ما  یک نم  ممایق ، ّرس  ما  یک نم 

مدوهش بیغ و  ما  یک نم  منید ، نامیا و  ما  یک نم 
منیعم رای و  ما  یک نم  نایاپ ، زاغآ و  ما  یک نم 

منینمؤملاریما یلعا  یلاع  ّیلع  نم 
ملامکلاوذ نم  ما  یک نم  مراقفلاوذ ، نم  ما  یک نم 

ملاح لها  رد  ما  یک نم  مدرد ، لها  اب  ما  یک نم 
ملاع ناناج  ما  یک نم  ملوسر ، ناج  ما  یک نم 

ملالب ریپ  ما  یک نم  ربنق ، يالوم  ما  یک نم 
منیشن ناریو  ما  یک نم  مزاون ، نیکسم  ما  یک نم 

منینمؤملاریما یلعا  یلاع  ّیلع  نم 
مناشکهک رد  ما  یک  نم  منامسآ ، رد  ما  یک نم 

مناج وچ  ناهنپ  ما  یک نم  ممسج ، وچ  ادیپ  ما  یک نم 
منایب قوف  ما  یک نم  ممهو ، يالاب  ما  یک نم 

مناهج ناج  ما  یک نم  مدوجو ، حور  ما  یک نم 
منیملاعلا بر  جارعم  اپ  هب  ات  رس  ما  یک نم 

منینمؤملاریما یلعا  یلاع  ّیلع  نم 
مداؤفلا حور  ما  یک نم  مدابعلا ، ریخ  ما  یک نم 
مدارملا باب  ما  یک نم  ممالسلاراد ، ما  یک نم 

مداوج دوج و  ما  یک نم  مفیطل ، فطل و  ما  یک نم 
مدادولا بر  ما  یک نم  مدودولادبع ، ما  یک نم 
منیقیلا قح  ما  یک نم  متایحلا ، نیع  ما  یک نم 

منینمؤملاریما یلعا  یلاع  ّیلع  نم 
مناج ناناج  ما  یک نم  مناهج ، ناج  ما  یک نم 

منامز ثوغ  ما  یک نم  منامالا ، فهک  ما  یک نم 
مناهن ّرس  ما  یک نم  منایع ، رون  ما  یک نم 
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منامسآ نیمز و  رد  اه  ناکم هام  ما  یک نم 
منیرخآ نیلوا و  قلخ  حودمم  ما  یک نم 

منینمؤملاریما یلعا  یلاع  ّیلع  نم 
ملوصالا لصا  ما  یک نم  ملوصفلا ، لصف  ما  یک نم 

ملوسر رهص  ما  یک نم  همئالا ، باب  ما  یک نم 
ملوتب جوز  ما  یک نم  ملاع ، ود  ریم  ما  یک نم 
ملوقع زنک  ما  یک نم  فراعم ، رحب  ما  یک نم 

منیبج رد  نانج و  رد  سک  ره  هب  اناد  ما  یک نم 
منینمؤملاریما یلعا  یلاع  ّیلع  نم 

ممارحلا تیب  ما  یک نم  مماقم ، نکر و  ما  یک نم 
مماما لوا  ما  یک نم  مغورف ، مود  ما  یک نم 

مماقم نودرگ  ما  یک نم  ممیقم ، ارحص  ما  یک نم 
ممایق نم  مداهج  نم  مباطخ ، نم  مباتک  نم 

منیقتملل يده  نم  مدابعلاب ، ریصب  نم 
منینمؤملاریما یلعا  یلاع  ّیلع  نم 

متاجنلا باب  ما  یک نم  متایح ، رضخ  ما  یک نم 
متاذ راونا  ما  یک نم  متافص ، حور  ما  یک نم 

متاکز جح و  ما  یک نم  متالص ، موص و  ما  یک نم 
متائیس مامت  حول  ي  هدنیوش ما  یک نم 
منیسپاو زور  هب  يراکهنگ  ره  دیما  نم 

منینمؤملاریما یلعا  یلاع  ّیلع  نم 
ممیحرلا نمحر  هّللا  مسب  ءاب  نم  ما  یک نم 

ممیکح نآرق  زمر  نیسای  يانعم  ما  یک نم 
ممیقتسم طارص  اهنت  یبن  زا  دعب  ما  یک نم 

ممیظع زوف  ما  یک نم ، مریثک  ریخ  ما  یک نم 
منیتسآ رد  ادخ  ياناوت  تسد  ما  یک نم 

منینمؤملاریما یلعا  یلاع  ّیلع  نم 
ممیعز نم  ممیلع  نم  ممیرک  نم  ممیکح  نم 

ممیظع نم  مریبک  نم  مریصب  نم  معیمس  نم 
ممیلس نم  ممالس  نم  متامم  نم  متایح  نم 

ممیلک نم  محیبذ  نم  محیسم  نم  ملیلخ  نم 
منیما نم  مناما  نم  مموجن  نم  مرهپس  نم 
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منینمؤملاریما یلعا  یلاع  ّیلع  نم 
.منک عورش  ار  متالاؤس  هک  دندومرف  هزاجا  یصاخ  ینابرهم  اب  ترضح 

: مدرک ضرع 
.دییامرفب نایب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترضح  اب  ار  دوخ  تلزنم  نم ! يالوم 

: دندومرف ترضح 
(2) .دضعلا نم  عارذلا  ءوضلا و  نم  ءوضلاک  هللا  لوسر  نم  انا  و  ... 

.وزاب هب  جنرآ  دننام  میتسه و  تخرد  کی  زا  هخاش  ود  دننام  ادخ  لوسر  نم و 
؟ دندیسرپ یم ار  یلاؤس  هچ  امش  زا  دیتشاد  تسود  نم ! يالوم 

َّدَتْـشاَو اَُهبَْهیَغ  َجاَم  ْنأ  َدـَْعب  يْریَغ  ٌدَـحأ  اَْهیَلَع  َء  يرَتْجَِیل ْنُکَی  َْملَو  ِۀَْـنتِْفلا  َْنیَع  ُتاَقَف  ّینِإَف  ُساّنلا  اَهُّیأ  ِْهیَلَع  ِءاَنَّثلاَو  ِهللا  ِدْـمَح  َدـَْعب  اـّمأ 
َّلُِضت ًۀَئاِم َو  يِدْهَت  ٍۀَِئف  ْنَع  الَو  ِۀَعاَّسلا  َْنَیب  ْمُکَْنَیب َو  اَمِیف  ٍء  یَش ْنَع  ینُولأْسَتال  ِهِدَِیب  یِـسْفَن  يذَّلا  َوَف  ینوُدِقْفَت  ْنأ  َْلبَق  ِینُولأْساَف  اَُهبَلَک 

ُبزاَوَح رُومُـالا َو  ُِهئاَرَک  ْمُِکب  َْتلََزن  ِینوُُمتْدَـقَف َو  ْدَـق  َْول  ِّطَـحَم َو  اَِـهباَکر و  ِخاَـنُم  اَـهِِقئاَس َو  اَهِدـِئاَق َو  اَـهِقِعاَِنب َو  ْمُُکتْاَْـبنأ  ـَّالإ  ًۀـَئاِم 
َنِیلُوئْـسَْملا َو َنِم  ٌریثَک  َلِشَف  َنیِلئاّسلا َو  َنِم  ٌرِیثَک  َقَرْطأل  بوُطُْخلا  َنِیلوئْـسَملا َو  َنِم  ٌرِیثَک  َلِـشَف  َنِیِلئاَّسلا َو  َنِم  ٌرِیثَک  َقَرْطَأـَل  بوُطُْخلا 

َماّیأ ُهَعَم  َنُولیطَتْسَت  ًاقیِض  ْمُْکیَلَع  ِءالَْبلا  َماَّیأ  ُهَعَم  َنُولیطَتْسَت  ًاقیِض  ْمُْکیَلَع  اْینُّدلا  ِتَقاَض  ِقاَس َو  ْنَع  ْتَرَّمَش  ْمُُکبْرَح َو  ْتَصَّلَق  اَذإ  َِکلذ 
(3) .ْمُْکنِم راْربألا  ِۀَّیِقَِبل  ُهّللا  َحَتْفَی  یّتَح  ْمُْکیَلَع  ِءالَْبلا 

: دندومرف ترضح 
هدیـسر تدش  ي  هجرد نیرخآ  هب  هدش و  هدرتسگ  اج  همه  رد  اه  هنتف جاوفا  هک  نآ  زا  دعب  مدرم ! يا  دـنوادخ ؛ يانث  دـمح و  زا  سپ 

.مدرک روک  ار  هنتف  مشچ  هک  مدوب  نم  نیا  ددرگ ، هکرعم  دراو  تشادن  تأرج  یسک  دوب و 
تردـق تسد  رد  مناـج  هک  یـسک  هب  دـنگوس  .دیـسرپب  نم  زا  دـیهاوخ  یم هچ  ره  دـیهدب ، تـسد  زا  ارم  هـک  نآ  زا  شیپ  نیارباـنب ،

ار رفن  دـص  اـی  تیادـه  ار  رفن  دـص  هک  یهورگ  ي  هراـبرد هن  دوـش و  یم عـقاو  تماـیق  اـت  زورما  نیب  هچ  نآ زا  تسین  نکمم  تسوا ،
هاگیاج دراد و  تسد  هب  ار  هورگ  نیا  مامز  هک  سک  نآ  ربهر و  هدـننک و  توعد  زا  هک  نآ  زج  دـینک ، شـسرپ  نم  زا  دـنک ، هارمگ 

امـش اه ) نیا ي  همه زا   ) دنریم یم یعیبط  گرم  هب  ای  دنوش و  یم هتـشک  یهورگ  زا  هک  نانآ  اه و  نآ عامتجا  لحک  هاگرخ و  همیخ و 
.مزاس یم هاگآ  ار 

هب هدنکفا و  شیپ  رد  رس  ناگدننک  شسرپ  زا  يرایسب  دراب ، ورف  امش  رب  تالکشم  یگدنز و  ياه  یتحاران دیهد و  تسد  زا  ارم  رگا 
هک تسا  یماگنه  اهالب  ثداوح و  نیا  .دننام  ورف  خساپ  زا  نالوؤسم  زا  یهورگ  و  دش ) دهاوخ  هچ  ماجنارـس  هک   ) دـنور ورف  تریح 

عضو نیا  ) دیرامشب ینالوط  سب  ار  الب  مایا  هک  ددرگ  گنت  امش  رب  نانچ  نآ  ایند  دنز و  رمک  هب  نماد  دوش و  ینالوط  امش  رب  گنج 
.دروآرد زازتحا  هب  امش  ناکین  ي  هدنام یقاب  يارب  ار  يزوریپ  حتف و  مچرپ  دنوادخ  هک  مد  نآ  ات  دراد ) همادا  نانچمه 

؟ دیناد یم هچ  دوخ  نامز  مدرم  يارب  ار  اه  هنتف نیرت  كانسرت نم ! ياقآ 
َرَْـصبأ ْنَم  ُءالَْبلا  َباَصأ  اَُهتَِّیَلب َو  ْتَّصَخ  اَُهتَّطُخ َو  ْتَّمَع  ٌۀَِـملْظُم  ُءاَیْمَع  ٌۀَْـنِتف  اَهَّنإَف  َۀَّیَمّا  ِیَنب  ُۀَْـنِتف  ْمُْکیَلَع  يِدـْنِع  ِنَتِْفلا  َفَوْخأ  َّنإ  الأ َو 

(4) .اَْهنَع َیِمَع  نَم  ُءالَْبلا  اَطْخأ  اَهِیف َو 
ار اج  همه  شتموکح  هک  یناملظ  روک و  تسا  يا  هنتف تسا ؛ هیما  ینب  ي  هنتف نم  رظن  زا  امش  يارب  اه  هنتف نیرت  كانسرت دیشاب ! هاگآ 

.تسا ناراکوکین  صوصخم  نآ  يالب  دریگ و  ارف 
يا هثداح دشاب ، انیبان  نآ  ربارب  رد  سک  ره  دسر و  یم وا  هب  یتخس  الب و  دنک ، هزیتس  نآ  اب  دشاب و  انیب  ریـصب و  هنتف  نآ  رد  سک  ره 
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.دهد یمن خر  وا  يارب 

لّوا شخب 

« دنوادخ هب  تفرعم  »

(5 (؟ تسیچ یلاعت  يراب  ترضح  دروم  رد  ناتکرابم  رظن  س 1 :

نُوِلئاْقلا ُهَتَحْدِم  ُُغْلبَی  يذَّلا ال  ِهَِّلل  ُدمْحلَا 
نوُّداعلا ُهَءامْعَن  یصُْحی  الَو 

نوُدِهَتْجُْملا ُهَّقَح  يدَُّوی  الو 
ْمَمِْهلا ُدَْعب  ُهُکِرُْدیال  يذَّلَا 

ْنَطِْفلا ُصْوَغ  ُُهلانَیال  َو 
دوُدْحَم َّدَح  ِِهتَفِِصل  َْسَیل  يذَّلَا 

دوُجْوَم ٌْتعَن  َو ال 
دوُدْعَم ٌْتقَو  َو ال 
دوُدْعَم ٌلَجَا  َو ال 

ِهتَرْدُِقب َِقئالَْخلا  َرَطَف 
ِِهتَمْحَِرب َحای  ِّرلا  َرَشَن  َو 

.هضْرَا ِروُخُّصلِاب  ِروُفُّصلِاب  َدَّتَو  و 
نارگشیاتس ّدح  زا  رتالاب  ششیاتس  قح  هک  ار  يادخ  ساپس 

تسا نارگشرامش  ي  هشیدنا قوف  شیاه  تمعن و 
دنناوتان شقح  يادا  زا  اشوک  نایوج  قح 

اسران شخماش  ماقم  هب  هطاحا  كرد و  زا  نایمدآ  زاورپ  رود  ياه  تمه و 
.تسا رود  هب  نارایشوه  يرایشوه  ذوفن  زا  شا  یبوبر يالعا  ي  هزوح و 

دیاینرب دودح  تاسایقم و  هب  شکاپ  تاذ  تافص 
.دزاسن صخشم  يریوصت  میسرت و  چیه  و 

تسا نامز  يوسارف  شلامج  لالج و  فاصوا 
.تسا دودحم  ياه  تدم دودعم و  ياه  ههرب ياروام  و 

دیشخب تاقولخم  هب  یتسه  شا ، یلاعتم تردق  اب 
تفرگ ندیزو  شتمحر  هب  ازفناج  ياهداب  و 

.دومرف لیدعت  هتشارفاربرس  ياه  هوک بصن  اب  ار  نیمز  برطضم  تاکرح  و 

(6 (؟ تسیچ نید  ساسا  ادخ و  تفرعم  دروم  رد  یلاعترضح  رظن  س 2 :
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ُُهتَفِْرعَم ِنیّدلا  ُلَّوَا 
ِهب ُقیدْصَّتلا  ِهتَفِْرعَم  ُلامَک  و 

ُهُدیحْوَت ِهب  ِقیدصَّتلا  ُلامَک  َو 
َُهل ُصالْخِْالا  ِهِدیحْوَت  ُلامَک  َو 

.ِْهنَع ِتافِّصلا  ُیْفَن  َُهل  ِصالْخِْالا  ُلامَک  َو 
تسا ادخ  تفرعم  نید ، ساسا  زاغآ و 

تسا  ادخ  قیدصت  وا  تفرعم  لامک  و 
تسوا تینادحو  هب  رارقا  وا ، قیدصت  تیاغ  و 

شا  ییایربک ماقم  هب  صالخا  وا ، دیحوت  يالعا  ّدح  و 
.دشاب یم شسدقا  تاذ  زا  تافص  یفن  وا ، هب  صالخا  تیاهن  و 

(7 (؟ تسیچ امش  كرابم  رظن  هب  ّقح  ترضح  دروم  رد  ینادان  ناشن  س 3 :

ُهَنَرَق ْدَقَف  ُهَناْحبُس  َهَّللا  َفَصَو  ْنَمَف 
ُهاَّنَث ْدَقَف  ُهَنَرَق  ْنَمَف

ُهَاَّزَج ْدَقَف  ُهاَّنَث  ْنَم  و 
ُهَلِهَج ْدَقَف  ُهَاَّزَج  ْنَم  و 

ْهَیِلا َراشَا  ْدَقَف  ُهَلِهَج  ْنَم  و 
ُهَّدَح ْدَقَف  ِهَیِلا  َراشَا  ْنَم  و 

ُهَّدَع ْدَقَف  ُهَّدَح  ْنَم  و 
ُهَنَّمَض  ْدَقَف  َمیف  َلاق  ْنَم  و 

ْهنِم یلْخَا  ْدَقَف  َمالَع ؟ َلاق  ْنَم  و 
دزاس شیاتمه  یب تاذ  يارب  ناسمه  دنک ، فیصوت  ار  ناحبس  يادخ  هک  سک  نآ 

دنک يزاس  ناسمه  رگا  دروآ ، رد  شا  یگناگی رد  ییود  و 
.دوش لیاق  ییود  رگا  دیامن ، هیزجت  ار  ّتیدحا  يالاو  ماقم  و 

تسا  یلهاج  ناشن  دشاب ، هتشاد  شتاذ  تدحو  رد  هیزجت  رادنپ  سک  ره  و 
دراگنا هراشا  لباق  ار  ادخ  دشاب ، لهاج  سکره  و 

تسا هدرک  دودحم  ار  وا  دراگنا ، هراشا  هب  ار  ادخ  هک  یسک  و 
.دروآ رد  ششرامش  هب  اهدودعم  نوچمه  دوش ، دودحم  نوچ  و 

هدیناجنگ  نآ  رد  ار  ادخ  تسیچ ؟ رد  ادخ  دیسرپب  هک  یسک 
.تسا هتشادنپ  ادخ  زا  یلاخ  ار  نآ  دنک ، مّهوت  يزیچ  يور  ار  يادخ  رگا  و 

(8) .دییامرف فیصوت  هلمج  کی  رد  ار  ادخ  نم ! يالوم  س 4 :
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.ٍمَدَع ْنَع  ًدوُجْوَم ال  ٍثَدَح ، ْنَع  َِنئاک ال 
.تسا هتشادن  مّدقت  شا  یتسه رب  یتسین  هتفرگن و  تقبس  يدادیور  چیه  وا  یتسه  رب 

(9 (؟ تساجک ادخ  نم ! يالوم  س 5 :
ٍۀَلَیازُِمبال ٍء  یَش ِّلُک  ُْریَغ  ٍۀَنَداقُِمبال و  ٍء  یَش ِّلُک  َعَم 

َۀلْالا ِتاکَرَْحلا و  یَنْعَِمب  ًلِعاف ال 
هِْقلَخ ْنِم  ِْهَیِلا  َروُْظنَمال  ِْذا  ًاریَصب 

.هِدْقَِفل  ُشِحْوَتْسَی  الو  ِهب  ُِسنْاَتْسَی  َنَکَس  ِْذا ال  ًادِّحَوَتُم 
.یگتخیسگ يرود و  نودب  تسا ؛ تادوجوم  ي  همه زا  ریغ  .یگتسویپ و  نودب  تسا ؛ تادوجوم  ي  همه اب  وا 

.دیامن دوخ  راک  ي  هلیسو ار  يرازبا  دنک و  یتکرح  دوخ  هک  نآ  زا  زاین  یب  تانئاک ؛ همه  ي  هدنزاس تسوا 
.شتاقولخم زا  یهاگدید  هب  جایتحا  نودب  قلطم ؛ يانیب  تسوا 

.ددرگ ضراع  وا  رب  یتشحو  شا  ییادج زا  ات  درادن ، زاسمد  هب  زاین  هک  يدنوادخ  هناگی 

(10 (؟ دیرفآ هنوگچ  ار  ناهج  دنوادخ ، س 6 :

ًءاِدْتبا ُهَأَدَْتبا  ًءاْشنِا و  َْقلَْخلا  َأَْشنَا 
اهَدافَتْسا ٍَۀبِرْجَت  الو  اَهلاجَا  ٍۀَیِّوَد  ِالب 

اهیف َبَرَطِْضا  ٍسْفَن  ِۀَمامَه  الو  اهَثَدْحَا  ٍۀَکَرَح  الو 
اِهتاِفلَتُْخم َْنَیب  َمَْأل  اِهتاقْوَِال َو  َءایْشَْالا  َلاحَا 

اهَحابْشَا اهَمَْزلَا  اهَِزئارَغ َو  َزَّرَغ  و 
اِهئاِهْتنا اهِدوُدُِحب َو  ًاطیُحم  اِهئاِدْتبِا ، َْلبَق  اِهب  ًاِملاع 

.اِهئانْحَا اِهِنئارَِقب َو  ًاَفِراع 
یلَع ُهَلَمَح  ُهُراَّخَز  ًامِکارَتُم  .ُهُداَّیَت  ًامِطالَتُم  ًءام  اهیف  َزاجَا )  ) يرْجَاَف .ِءاوَْهلا  َِکئاکَـس  .ِءاـجْرَْالا َو  َّقَش  .ِءاوْجَاـْلا َو  َْقتَف  ُهَناْحبُـس  َأَْـشنَا  َُّمث 

اِهقْوَف ْنِم  ُءاْملاو  ًاقیتَف  اِهتْحَت  ْنِم  ُءاوَْهلَا  .ِهِّدَـح  یِلا  اهَنَرَق  .هِّدَـش َو  یلَع  اهَّطَلَـس  ِدَِّرب َو  اهَرَمَاَف  .ۀَفِـصاْقلا  ِعَزْعَّزلا  .ۀَفِـصاْعلا َو  ِحـیّرلا  ِْنتَم 
.ًقیفَد 

.راِحْبلا ِجْوَم  ِةَراِثاَو  .راَّخَّزلا  ِءاْملا  ِقیفْـصَِتب  اهَرَمَاَف  .اهاْشنَم  َدَْـعبَا  اهارْجَم َو  َفَصْعَا  اهَّبَُرم َو  َمادَأ  اهَّبَهَم َو  َمَقَتِْعا  ًاحیر  ُهَناْحبُـس  َأَْشنَا  َُّمث 
.ءاضَْفلاِاب  اهَفْصَع  ِهب  ْتَفَصَع  .ءاقِّسلا َو  َضْحَم  ُْهتَضَخَمَف 

َْعبَـس ُْهنِم  يوَّسَف  .ٍقِهَْفنُم  ٍّوَج  .ٍِقتَْفنُم َو  ٍءاوَه  یف  ُهَعَفَرَف  ُهَماکُر  ِدـَبَّزلِاب  یمَر  ُُهباـبُع َو  َّبَع  یَّتَح  .هِِرئاـم  یِلا  ُهَیِجاـس  .هِرِخا َو  یِلا  َُهلَّوَا  ُدُّرَت 
.اهُمِْظنَی ٍراسِد  .اهُمَعْدَی َو ال  ٍدَمَع  ِْریَِغب  .اعُوفْرَم  ًاکْمَس  .اظُوفْحَم َو  ًافْقَس  َّنُهاْیلُع  ًافوُفْکَم َو  ًاجْوَم  َّنُهالْفُس  َلَعَج  .ٍتاومَس 

.ٍِرئام  ٍمیقَر  .ِرئاس َو  ٍفْقَس  .ِرئاد َو  ٍکَلَف  یف  .ارینُم  ًارَمَق  .اریطَتْسُم َو  ًاجارِس  اهیف  يرْجَا  ِِبقاوَْثلا َو  ِءایِض  .ْبِکاوَْکلا َو  ٍۀَنیِزب  اهَنَّیَذ  َُّمث 
.داهن انب  یتسه  ي  هقباس یب ار  تقلخ  داینب  نیتسخن  دینارتسگب و  نیشیپ  ي  هّدام یب  ار  یتسه  طاسب 

نودـب ار  یتـسه  لـلجم  خاـک  .دوـب  روـخ  رد  ار  وا  یـشیامزآ  هبرجت و  هن  دروآ و  نـالوج  هب  يریبدـت  هشیدـنا و  هـن  شنیرفآ  رما  رد 
رب ار  یتـسه  غارچ  دوـش ، زکرمتم  شنورد  رد  یبرطـضم  ياوـق  هک  نآ  زا  زاـین  یب تشارفا و  رب  شکاـپ  تاذ  رد  ّیلوـحت  تـکرح و 

.تخورفا
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.تخاس گنهامه  یمظن  نیرت  یلاع رد  ار  نوگانوگ  قیاقح  تخادنا و  نایرج  هب  دوخ  تاقوا  نوناق  يارجم  رد  ار  تادوجوم 
.دومرف دوخ  نییعت  هب  مزتلم  داد و  صاصتخا  نّیعم  یتعیبط  هب  ار  قیاقح  نآ  زا  کی  ره 

لک بناوج  تیوه و  هب  طیحم و  اه  نآ نایرج  نایاپ  دودـح و  ي  همه هب  و  اـناد ، ناـشدوجو  زاـغآ  زا  شیپ  شتاـقولخم  ي  همه هب  وا 
.تساناد ِملاع و  تانئاک 

رب هک  ار  ناشورخ  جوم و  رپ  هوبنا و  بآ  .دومن  زاب  ار  اضف  تاعافترا  بناوج و  تفاکـش و  مه  زا  ار  اهّوج  ناحبـس ، دـنوادخ  سپس 
یعیبط نایرج  زا  ار  بآ  زودنت ، داب  .تخادـنا  نایرج  هب  هدـش  زاب  ياهاضف  يالبال  رد  دوب ، هداد  رارق  یتردـق  رپ  زودـنت و  داب  تشپ 

يور رد  بآ  زاب و  تردـقرپ  داب  ریز  رد  اضف  .داد  رارق  نآ  رب  رد  ار  بآ  درک و  ّطلـسم  بآ  رب  ار  دـنمورین  داب  هاـگ  نآ  تشادزاـب و 
.دیدرگ  نابنج  هدنهج و  داب ،

کیرحت دز و  راک  هب  تسد  داب  نیا  .تشادن  بآ  ندروآرد  تکرح  هب  زج  ینامرف  هک  دیرفایب  يرگید  داب  ناحبـس ، دـنوادخ  سپس 
ندز مه  رب  هب  ار  داب  نامه  ناحبـس  دـنوادخ  .داد  رارق  یعیبط  يارجم  زا  رود  ار  شعبنم  دـنت و  ار  داـب  نیا  ناـیرج  .داد  همادا  ار  بآ 

ریز و تکرح و  هب  ار  بآ  دوش ، هدنابنج  هرک  نتفرگ  يارب  هک  ریش  کشم  دننام  داد و  روتـسد  اهایرد  جاوما  نتخیگنارب  هوبنا و  بآ 
.دریگب  ندیزو  یلاخ  ياضف  رد  هک  دوب  نانچ  بآ  نآ  رب  داب  شزو  .دروآرد  ندش  ور 

ار شکرحتم  شرخآ و  هب  ار  شلوا  و  دروآرد ، تکرح  هب  تخـس  ار  بآ  .داد  یمن ناشن  دوخ  زا  یتمواقم  داب  نایرج  لباقم  رد  بآ 
زاب ییاضف  رد  ار  فک  نآ  ناحبس  دنوادخ  .دروآرب  فک  دیـشک و  الاب  هب  رـس  بآ  زا  یهوبنا  ماگنه ، نیا  رد  .دنادرگرب  شنکاس  هب 

وس و نیا  هب  یلاقتنا  تکرح  هک  داهن  انب  رقتسم  یجوم  زا  ار  اه  نامسآ نیرت  نییاپ .تخاس  ار  هناگتفه  ياه  نامـسآ درب و  الاب  یهت  و 
خیم و نودب  دراد و  اپ  رب  ار  نآ  هک  ینوتس  یب داد ؛ رارق  اضف  نیرت  عفترم رد  ظوفحم  یفقـس  ار  اه  نامـسآ نیرتالاب  و  درادن ، وس  نآ 

.ددنویپب  مه  هب  ار  اه  نآ هک  یبانط 
شا ییانشور اب  ار  نازورف  هام  هدرتسگ و  غورف  اب  ار  دیشروخ  تسارایب و  اه  ییانشور ناگراتس و  رویز  تنیز و  اب  ار  نامسآ  هاگ  نآ 

.تخادنا نایرج  هب  ناگراتس  اب  شوقنم  يا  هحفص نارود و  یفقس  نادرگ و  یکلف  رد 

(11) .دییامرفب ادخ ، دروم  رد  ار  دوخ  كرابم  رظن  س 7 :

.َْهل َکیرَشَِال  ُهَدْحَو  هَّللا  َِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْشَا 
ُۀَِحتاف .نامْیلا َو  ُۀَـمیزَع  اهَّنِاَف  .اناْقلَی  ام  ِلیواهال  اهُرِخَّدـَن  .اناْقبَا َو  ام  ًادـَبَا  اِهب  ُکَّسَمَتَن  اهُـصاصُم ، ًادَـقَتْعُم  اهُـصالِْخا ، ًانحَتْمُم  ًةَداـهَش 

.َناْطیَْشلا  ُةَرَحْدَم  نمْحَّرلا َو  ُةاضْرَم  .ناسْحِْالا َو 
هتشذگ و اه  شیامزآ زا  شصولخ  هک  یتداهش  .تسین  ییادخ  وا  زج  هک  مهد  یم قلطم  دوبعم  نآ  زابنا  یب  یگناگی  هب  تداهـش  نم 
رس ات  تسام  زیواتسد  شا  یگناگی هب  تداهش  .دنک  مکح  ام  ياقب  رب  وا  یبوبر  ّتیشم  ات  تسا ، هتسشن  ناج  لد و  رد  شبان  تقیقح 

نامیا ي  همزال شتّینادحو  هب  تداهش  .تسام  هار  رس  رد  هک  هچ  نآ  زا  ساره  لوه و  رپ  هار  رد  ام  ریذپانانف  ي  هریخذ و  شراید ، ّدح 
.ناطیش درط  نامحر و  دنوادخ  ياضر  بجوم  ناسحا و  زاغآ  تسا و 

(12 (؟ دروآ یم هارمه  ار  يزیچ  هچ  نابرهم  حصان  نامرف  زا  یچیپرس  س 8 :

.َةَرْسَْحلا  ُثِرُوت  ِبَّرَجُْملا  ِِملاْعلا  ِقیفَّشلا  ِحِصاَّنلا  َۀَیِصْعَم  َّنِاَف 
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لابند هب  ینامیـشپ  ددرگ و  یم ترـسح  بجوم  هدید ، هبرجت  ملاع  نابرهم و  حصان  تحیـصن  زا  یچیپرـس  ینامرفان و  هک  یتسرد  هب 
.دروآ یم

؟ میروآ اج  هب  ار  رکش  ّقح  ات  مینک  تدابع  دیاب  ردقچ  تسا ، هدومن  ینازرا  ام  هب  هک  ییاه  تمعن تهج  هب  دنوادخ  زا  يرازگرکـش  يارب  س 9 :
(13)

.اْینُّدلا  ِیف  ُْمتْرِّمُع  َُّمث  .امَد  ُْهنِم  ٍۀَبْهَر  ْوَا  ِْهَیِلا  ٍۀَبْغَر  ْنِم  ْمُُکنُویُع  َْتلاسَو  .ًاثایِْمنا  ُمُُکبُوُلق  َْتثاْمناَِول  ِهَّللااَتَو 
.ِنامیِْالل ْمُکاَِّیا  ُهادُهَو  َماظِْعلا  ُمُْکیَلَع  ُهَمُْعنَأ  ْمُکِدْهُج  ْنِم  ًاْئیَش  اوُْقُبت  َْملَْولَو  ْمُْکنَع  ْمُُکلامْعَا  ْتَزَجام  ٌۀَِیقاب  اْینُّدلااَم 

ياج هب   ) وا باذـع  زا  میب  تهج  هب  ای  وا  فطل  هب  تبغر  تهج  هب  امـش  نامـشچ  دوش و  بوذ  امـش  ياـه  لد رگا  ادـخ ! هب  دـنگوس 
دنوادخ و میظع  ياه  تمعن اب  يربارب  یگتسیاش  امـش  لامعا  دینک ، رمع  ایند  نیا  رد  ایند  ياقب  رادقم  هب  سپـس  دزیرب ، نوخ  کشا )

.تشاد دهاوخن  تسا ، هدومرف  تیانع  امش  هب  نامیا  زا  يرادروخرب  يارب  هک  ار  یتیاده 

(14 (؟ دنک یم تمحر  ار  یسک  هچ  دنوادخ  س 10 :

.انَدَف  ٍداشَر  یِلا  َیِعُدَو  یعَوَف ، ًامْکُح  َعِمَس  ًاْدبَع )  ) ًاَْرما ُهَّللا  َمِحَر
.ُهَْبنَذ  َفاخَو  ُهَّبَر  َبَقار  .اجَنَف  ٍداه  ٍةَزْجُِحب  َذَخَاَو 

.اروذْحَم  َبَنَتْجاَو  .ًاروُخْذَم  َبَسَتِْکا  .ًاِحلاص  َلِمَعَو  ًاِصلاخ ، َمَّدَق 
.َةانُم  َبَّذَکَو  ُهاوَه  ََرباک  .ًاضَوِع  َزَرْحَاَو  ًاضَرَغ  یمَرَو 

.َءاَّرَْغلا  َۀَقیرَّطلا  َبِکَر  .ِِهتافَو  َةَّدُع  يْوقَّتلاو  ِهتاَجن ، َۀَّیِطَم  َْربَّصلا  َلَعَج 
.ِلَمَْعلا  َنِم  َدَّوَزَتَو  َلَجَْالا  َرَدابَو  َلَهَْملا  َمَنَتِْغا  .َءاْضیَْبلا  َۀَّجَحَْملا  َمَِزلَو 

: هک ار  يدرم  دنک  تمحر  ادخ 
؛ تفریذپ تفرگ و  ارف  ار  نآ  دینش ، ار  یمکح  ( 1)

؛ تشگ کیدزن  لامک  دشر و  هب  تفریذپ و  ار  توعد  دش ، توعد  لامک  دشر و  يوس  هب  و  ( 2)
؛ دش راگتسر  تفرگ و  ار  يا  هدننک تیاده  ّیبرم  نماد  و  ( 3)

؛ داتفا ساره  رد  شهانگ  زا  تفرگ و  رظن  رد  ار  شراگدرورپ  ( 4)
؛ تفر شیپ  ّتین  لمع و  رد  صالخا  اب  ( 5)

؛ داد ماجنا  حلاص  لمع  و  ( 6)
؛ تخودنا دنمدوس  ي  هریخذ و  ( 7)

؛ دیزرو بانتجا  عونمم  روما  زا  و  ( 8)
؛ درک زارحا  یشاداپ  دومن و  نییعت  دوخ  يارب  ار  یفده  و  ( 9)

؛ تخادرپ هزرابم  هب  شیاوه  اب  ( 10)
؛ درک بیذکت  ار  شیوزرآ  و  ( 11)

؛ داد رارق  شتاجن  بکرَم  ار  يرابدرب  ( 12)
؛ تخاس شگرم  زا  سپ  ي  هشوت ار  اوقت  و  ( 13)
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؛ تشگ مزتلم  ار  يراکشآ  حضاو و  قیرط  تفرگ و  شیپ  ار  ینشور  هار  ( 14)
؛ درمش تمینغ  شتاناکما  اب  ار  یگدنز  ( 15)

.تشادرب دوخ  لمع  زا  يا  هشوت داز و  دومن و  یتسدشیپ  دمآ ، دهاوخ  شغارس  هب  هک  زور  نآ  هب  و  ( 16)

(15 (؟ مینک لاؤس  قیقحت و  ادخ  دروم  رد  میناوت  یم هزادنا  هچ  ات  س 11 :

.نیِکلاْهلا  َنِم  َنوُکَتَف  َِکْلقَع  ِرْدَق  یلَع  ُهَناْحبُس  ِهَّللا  َۀَمَظَع  ْرِّدَُقت  الَو  َکلذ ، یلَع  ْرِصَْتقاَف 
نیزاوم اـب  ار  يدـنوادخ  تمظع  و  زرَوب ، تیاـفک  تسا ، هدومرف  زیوجت  وت  يارب  ار  نآ  ملع  لیـصحت  دـنوادخ  هک  يّدـح  ناـمه  هب 

.دیامن یم ناگدش  كاله  هورگ  زا  ار  وت  اطخ ، نیا  هک  نکم ، يریگ  هزادنا دوخ  یلقع 

(16 (؟ درک هدهاشم  ار  ادخ  ناوت  یم ایآ  س 12 :

ُُهتَّجُحَف ًاتِماص  ًاْقلَخ  َناک  ْنِاَو  .ْهیَلَع  ًالیلَدَو  َُهل  ًۀَّجَح  َقَلَخ  اـم  ُّلُـک  َراـصَف  ِهتَمْکِح ، ُمـالْعَاَو  ِهتَْعنَـص  ُراـثا  اْهتَثَدْـحَا  یتَّلا  ُِعئادَْـبلا  ِتَرَهَظَف 
.ٌۀِمئاق  ِعِْدبُْملا  یَلَع  ُُهَتلالَدَو  ٌۀَقِطان  ِریبدَّتلِاب 

رد هدش ؛ راکـشآ  هدروآ ، دوجو  هب  شتمکح  میالع  تعنـص و  راثآ  هک  زیگنا  تریح عیدـب و  یقیاقح  تّجح ) نتخاس  نشور  يارب  )
ببـس هب  دشاب ، نابز  یب دـماج و  قولخم  هچ  رگا  تسا ؛ هتـشگ  لیلد  تّجح و  وا  تمظع ) تابثا و   ) يارب هدـیرفآ ، هک  هچ  ره  هجیتن 

ي هدننک داجیا  تابثا  يارب  وا  يامنهار  و  ایوگ ، قلخ  نآ  ي  هرابرد يدـنوادخ  تّجح  تسا ) هتفر  راک  هب  نآ  داجیا  رد   ) هک يریبدـت 
.تساپرب یعادبا 

(17 (؟ تسام رادرک  لامعا و  رب  طقف  دنوادخ  ملع  ایآ  س 13 :

ِعَمَْقنُمَو .ِمامْکَْالا  ُِفلُغ  ِجـِئالَو  ْنِم  ِةَرَمَّثلا  ِحَـسَْفنُمَو  ِمادـْقَْالا ، ِسْمَهَو  ِتاَهلؤُْملا  َنِم  ِنینَْحلا  ِعْجَرو  ِّماوَْهلا ، ِیتاـشَمَو  ِّرَّذـلا ، ُِفئاـصَمَو 
ْنِم ِجاْشمَْالا  ِّطَحَمَو  ِناْنفَْالا  َنِم  ِقارْوَْالا  ِزِْرغَمَو  اِهتَیِْحلَا  راجْـشَْالا َو  ِقوُس  َْنَیب  ِضوُعَْبلا  ِءاَـبَتُْخمَو  اـِهتَیِدوَاَو  ِلاـبِْجلا  ِناریغ  ْنِم  ِشوُحُْولا 

ُراْطمَْالا وُفْعَتَو  اِهلُویوُذـِب ، ُریـصاعَالا  یِفْـسَت  اـمَو  اـهِمِکارَتُم  یف  ِباـحَّسلا  ِرْطَق  ِروُرُدو  اـهِمِحالَتُمَو  ِمُویُْغلا  ِۀَئِـشانَو  ِبالْـصَْألا  ِبِراـسَم 
ِریجایَد یف  ِقْطنَْملا  ِتاوَذ  ِدـیْرغَت  ِلابِْجلا و  ِبیخانَـش  ارُذـِب  ِۀَِـحنْجَْالا  ِتاوَذ  ِّرَقَتْـسُمَو  ِلامِّرلا  ِناْبثُک  یف  ِضرَأـْلا  ِتاـَنب  ِمْوَعَو  اِهلُویُِـسب ،

...ُفادْصَْالا  ُْهتَبَع  ْوَا  امَو  ِراکْوَْالا 
هدیدمغ ناردام  ي  هلان نینط  هب  ناگدنبنج و  یناتسمز  تنوکس  لحم  ناروم و  یناتسبات  تنوکـس  ّلحم  هب  تساناد  ناحبـس  دنوادخ 

نادنزرف .) زا  ییادج  ببس  هب  )
هک تسوا  .اه و  نآ ياه  هدرپ ياه  فالغ لخدم  زا  اه  هویم ندش  زاب  ندییور و  لحم  اه و  مدـق ي  هتـسهآ ياهادـص  هب  اناد  تسوا  و 

ياه هقاس نایم  رد  ار  اه  هشپ هاگیفخم  دـناد  یم و  اه ، هناخدور اه و  هّرد اـه و  هوک ياـهراغ  رد  ار  ناگدـنرد  ياـه  هاـگیفخم دـناد  یم
تالآ زا  ار  اه  هفطن تاّرذ  ندـمآدورف  هاگیاج  دـناد  یم و  اه ، هخاش زا  ار  اه  گرب ندـییور  هاگیاج  اـه و  نآ ياـه  تسوپ ناـتخرد و 

.مکارتم  ياهربا  زا  ار  ناراب  ياه  هرطق شزیر  ار و  هتسویپ  مه  هب  هتفای و  لّکشت  هزات  ياهربا  دناد  یم و  نادرم ، یلسانت 
.دنرب  یم نیب  زا  ار  اه  نآ دوخ  ياه  لیس اب  اه  ناراب دنشاپ و  یم دوخ  نماد  اب  اهدابدرگ  هک  هچ  نآ  هب  اناد  تسوا 

دنوادخ .اه  هوک ياه  هلق ياه  يدنلب رد  ار  نارادلاب  هاگرارق  اه و  گیر ياه  ّلت رد  ار  ینیمز  تارـشح  تاکرح  نتفرورف و  دناد  یم و 
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دنا هتفرگرب رد  اه  فدص هک  ار  هچ  نآ ناشیاه و  هنایـشآ ياه  یکیرات رد  ار  ارـس  همغن ناگدنرپ  ياه  همغن اه و  هنارت دـناد ، یم ناحبس 
...اهایرد هت  رد 

(18) .دییامرفب میارب  یسانشادخ  زا  یمک  منابرهم ! يالوم  س 14 :

هّللادمح  ٍملِِحب  وُفْعَی  ملعَی َو  یِضْقَی  ُۀَمْحَر  ٌناَمأ َو  ُهاَضر  ٌۀَمْکِح َو  ٌءاَضَق َو  ُهُْرمأ 
.ًادْمَح ِیلَْتبَت  ِیفاَُعت َو  اَم  یَلَع  یِطُْعت َو  ُذُخاَت َو  اَم  یَلَعُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا 

ُبَجُْحیال ًادمَح  َتْدَرأ  اَم  ُُغْلبَی  َْتقَلَخ َو  اَم  ُالْمَی  ًادْـمَح  َكَدـْنِع  ِدْـمَْحلا  َلَْضفأ  َْکَیلِإ َو  ِدْـمَْحلا  َّبَحأ  ََکل َو  ِدْـمَْحلا  یَـضْرأ  ُنوُکَی 
ٌۀَنِـس َكُذُخأَتال  ِموُّیَق  ٌّیَح  َکَّنأ  ُمَْلعَن  ّانأ  َّالِإ  َِکتَمَظَع  َْهنُک  ُمَْلعَن  اَنْـسَلَف  ُهُدَدَم  یَنْفَیَالَو  ُهَدَدَـع  ُعِطَْقنَیال  ًادْـمَح  َکَنوُد  ُرَـصُْقیَالَو  َْکنَع 
يََرن يذَّلا  اَم  ِماَْدقألا َو  یِـصاَوَّنلِاب َو  َتْذَخأ  َلاَمْعألا َو  َْتیَـصْحأ  َراَْصبألا َو  َتْکَرْدأ  ٌرََـصب  َکْکِرْدـُی  َْمل  ٌرَظَن َو  َْکَیلإ  ِهَْتنَی  َْمل  ٌمَْونالَو 

ُهَنوُد َو اَُنلوُقُع  ْتهَْتناَو  ُْهنَع  اَنُراَْصبأ  تَرُـصَق  ُْهنِم َو  اَّنَع  َبَّیَغَت  اَم  َِکناَْطلُـس َو  ِمیظَع  ْنِم  ُهُفِـصَن  َِکتَرُْدق َو  ْنِم  َُهل  ُبَْجعَن  َکِْقلَخ َو  ْنِم 
.مَظْعأ  ُهَْنَیب  اَنَْنَیب َو  ِبُویُْغلا  ُرُوتُس  َْتلاَح 

يرابدرب ملح و  اب  دنک و  یم مکح  ملع  يور  زا  .تسا  تمحر  تینما و  ي  هیام وا  يدونـشخ  تمکح و  یمتح و  ياضق  ادـخ  نامرف 
.دیاشخب یم

.يزاس  یم التبم  ای  یهد  یم افش  ییامرف و  یم اطع  يریگ و  یم هچ  نآ  رب  ار  وت  ساپس  ایادخ !
وت هک  اج  نآ ات  دزاس و  راشرس  ار  تناگدیرفآ  هک  یـساپس  دشاب ؛ نیرتزاتمم  نیرت و  بوبحم نیرت ، شخب تیاضر  ار  وت  هک  یـساپس 

دریذپن و نایاپ  نآ  شرامش  هک  یساپس  دنامن ؛ زاب  تهاگشیپ  هب  ندیسر  زا  دشابن و  هدیشوپ  وت  زا  هک  یـساپس  دبای ؛ موادت  یهاوخب ،
.دورن نیب  زا  نآ  موادت 

ار وت  کبـس  ای  نیگنـس  باوخ  يرادـن ، ریغ  هب  جاـیتحا  يا و  هدـنز وت  میناد  یم هک  نآ  زج  میناد ؛ یمن ار  وت  یگرزب  تقیقح  ایادـخ !
هرامـش ار  اه  ناـسنا لاـمعا  و  يرگن ، یم وت  ار  اـه  هدـید اـما  درگنن ، ار  وت  يا  هدـید چـیه  دـسرن و  وت  هب  يا  هشیدـنا چـیه  دـیابر ، یمن

.تسوت  تسد  هب  همه ) روما  مامز   ) اه یناشیپ يوم  اه و  مدق و  ییامرف ، یم
یـسب مییاتـس ، یم ار  وت  تردق  یگرزب  نادب  مییآ و  یم تفگـش  هب  وت  تردـق  زا  و  میرگن ، یم وت  شنیرفآ  زا  هک  ار  هچ  نآ  ایادـخ !

زجاع اه  نآ كرد  زا  ام  ياه  لقع و  ناوتاـن ، اـه  نآ ندـید  زا  اـم  ياـه  مشچ تسا و  ناـهنپ  اـم  زا  هک  هچ  نآ ربارب  رد  تسا  رتزیچاـن 
.تسا

(19) .دییامرفب میارب  یسانشادخ  ياه  هار زا  یمک  نم ! رورس  اقآ و  س 15 :

َتْدَدَم َْفیَک  َِکتاَوامَس َو  ِءاَوَْهلا  ِیف  َْتقّلَع  َْفیَک  َکَْقلَخ َو  َتَرَذ  َْفیَک  َکَشْرَع َو  َتْمَقأ  َْفیَک  َمَْلعَِیل  ُهَرِْکف  َلَمْعأ  ُهَْبلَق َو  َغَّرَف  ْنَمَف 
.ًاِرئاَح  ُهُرِْکف  ًاهِلاَو َو  ُهُعْمَس  ًاروُْهبَم َو  ُُهْلقَع  ًاریِسَح َو  ُُهفْرَط  َعَجَر  َکَضْرأ  ِءاَْملا  روَم  یَلَع 

يا هتخاس رارقرب  ار  دوخ  تردق  شرع  هنوگچ  هک  دنادب  ات  دریگ  راک  هب  ار  شرکف  دنک و  یهت  زیچ  همه  زا  ار  لد  هک  سک  نآ  سپ 
بآ جاوما  يور  رب  هنوگچ  ار  نیمز  يا و  هتخیوآ اوه  رد  ار  ییاـضف  تارک  اـه و  نامـسآ هنوـگچ  يا و  هدـیرفآ هنوـگچ  ار  هدـیدپ  و 

.دنام یم ناریح  شا  هشیدنا هتفشآ و  شا  ییاونش نادرگرس و  شلقع  هدز و  ترسح  شهاگن  يا ، هدرتسگ

(20 (؟ تسیچ دنوادخ  هب  راودیما  ياه  هناشن س 16 :
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ِِهلَمَع َو ِیف  ُهُؤاَجَر  َفرُع  اَجَر  ْنَم  ُّلُکَف  ِِهلَمَعال  ُُهلَاب  اَم  ِمیظَْعلاَو  َبَذَـک  َهّللا  اوُجْرَی  ُهَّنأ  ِهِمْعِِزب  یِعَّدَـی  اهنم  ِیف  ُهُؤاَجَر  ُنَّیَبَتَی  ـال  ُُهلاـب  اـم 
ِیف َداَبِْعلا  اوُجْرَی  ریبَْکلا و  ِیف  َهَّللا  اوُجْرَی  ٌلُوْلعَم  ُهَّنإَف  ِهّللا  َفْوَخ  َّالإ  قَّقَُحم  ٍفْوَخ  ُّلُک  ٌلوُخْدَـم َو  ُهَّنإَف  َیلاَعَت  ِهّللا  َءاَجَر  ّالإ  ٍءاَـجَر  ُّلُـک 

ًابِذاَک َُهل  َكرئاَجَر  ِیف  َنوُکَت  ْنأ  فاَخَتأ  ِهِداَبِِعل  ِِهب  ُعَنُْـصی  اَّمَع  ِِهب  ُرَّصَُقی  ُهُؤاَنَث  َّلَج  ِهّللا  ذلَاب  اَمَف  َّبَّرلا  یطُْعیال  اَم  َدـْبَْعلا  یطُعیَف  ریِغَّصلا 
.ًاعضوَم  ِءاَجَّرِلل  ُهاَرَت  َنوُکَت َال  ْوأ 

هک ار  وا  دوـش  یم هچ  دـیوگ ؛ یم غورد  هک  دـنگوس  گرزب  يادـخ  هب  تسا ! راودـیما  دـنوادخ  هـب  هـک  دراد  اـعدا  دوـخ  ناـمگ  هـب 
يراودیما ره  .دوش  راکـشآ  شرادرک  رد  وا  دیما  دیاب  دشاب ، راودیما  دنوادخ  هب  سک  ره  سپ  .تسین  ادـیپ  شرادرک  رد  يراودـیما 

دیما دنوادخ  هب  گرزب  ياهراک  رد  یهورگ  .تسا  تسردان  ادخ  زا  سرت  زج  یـسرت  ره  تسا و  صلاخان  یلاعت  يادخ  هب  دیما  زج 
.دنراذگ یم نیمز  رب  ار  يادخ  قح  دننک و  یم ادا  ار  هدنب  قح  سپ  دنروآ ؛ یم يور  ادـخ  ناگدـنب  هب  کچوک  ياهراک  رد  هتـسب و 

، يراد ادخ  هب  هک  يدیما  رد  یـسرت  یم ایآ  ددرگ ؟ یم تیاعر  ناگدـنب  قح  زا  رت  مک دوش و  یم یهاتوک  لاعتم  يادـخ  قح  رد  ارچ 
؟ يرادنپ یمن نتسب  دیما  روخ  رد  ار  وا  ای  یشاب ، وگغورد 

(21 (؟ دراد يا  هناشن هچ  دنوادخ  هب  نیغورد  راودیما  نم ! يالوم  س 17 :

ًاراَمِـض َو ِهِِقلاَخ  نِم  ُهَفْوَخ  ًادـْقَن َو  ِداَبِْعلا  َنِم  ُهَفْوَخ  َلَعَجَف  ُهَّبَر  یِطُْعی  اَم َال  ِِهفْوَخ  ْنِم  ُهاَطْعأ  ِهدـیبَع  ْنِم  ًادـْبَع  َفاَخ  َوُه  ْنإ  َِکلَذَـک  َو 
اََهل ًاْدبَع  َراَص  اَْهَیلإ َو  َعَطَْقناَف  َیلاَعَت  ِهّللا  یَلَع  اَهََرثآ  ِِهْبلَق  ْنِم  اَهُِعقْوَم  َُربَک  ِِهْنیَع َو  ِیف  اَْینُّدلا  ِتَمُظَع  نَم  َِکلَذَک  ًادْعَو َو 

تیاعر هنوگ  نآ  ار  دوخ  راگدرورپ  قح  هک  دنک  یم تیاعر  نانچ  ار  وا  قح  دشاب ، كانـسرت  ادخ  ي  هدنب زا  رگا  نیغورد ، راودـیما 
.درامش  یم یندشن  ماجنا  يا  هدعو ار  دنوادخ  زا  سرت  هدامآ و  ناگدنب  زا  ار  دوخ  سرت  سپ  دنک ؛ یمن

دنوادـخ رب  ار  ایند  .ددرگ  ناوارف  شلد  رد  ایند  رابتعا  شزرا و  دـنک و  هولج  گرزب  شا  هدـید رد  اـیند  هک  یـسک  تسا  هنوگ  نیا  و 
.دوش ایند  ي  هدنب دزادرپن و  يرگید  زیچ  هب  ایند  زج  درامش و  مدقم 

مود شخب 

« ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر ترضح  ایبنا و 

(22 (؟ تسا هدوب  هچ  ترثک  نیا  اب  ایبنا  لاسرا  ي  هفسلف س 1 :

.ِهتَمِْعن  َّیِْسنَم  ْمُهوُرِّکَُذی  َو  ِهتَرِْطف ، َقاثیم  ْمُهوُدْأَتْسَِیل  ُهَءایْبنَأ  ْمِْهَیِلا  َرَتاو  ُهَلُسُر َو  ْمِهیف  َثَعَبَف 
ٍباتِکْوَا .ٍلَسُْرم  ٍِّیبَن  ْنِم  ُهَْقلَخ  ُهَناْحبُـس  ُهَّللا  ِلُْخی  َْمل  ِةَرِدـْقَْملا َو  ِتایآ  ْمُهوُُری  .ْلوُقُْعلا َو  َِنئافَد  ْمَُهل  اوُریُثی  ِغیْلبَّْتلاـَب َو  ْمِْهیَلَع  اوُّجَتْحَی  َو 

.ْمَُهل  َنیبِّذَکُْملا  ُةَْرثَک  ْمِهِدَدَع َو ال  ُۀَِّلق  ْمِِهب  ُرِّصَُقتال  ٌلُسُر  .ٍۀَِمئاق  ٍۀَّجَحَم  ْوَا  .ٍۀَمِزال  ٍۀَّجُح  ْوَا  .ٍلَْزنُم 
ناشراگدیرفآ اب  هک  يرطف  ینامیپ  يادا  هب  ار  مدرم  ات  داتـسرف  نانآ  يوس  هب  یپایپ  ار  شناربمایپ  تخیگنارب و  ار  ینالوسر  دـنوادخ 

ياج هب  ار  تلاسر  ي  هفیظو نشور ، لیالد  غیلبت  اب  دنروایب و  ناشدای  هب  ار  وا  ي  هدـش شومارف  تمعن  و  دـنیامن ، راداو  دـندوب ، هتـسب 
شقن یتسه  یّلک  ي  هسدنه رد  هک  ار  یهلا  تمظع  اب  تایآ  و  دنزاس ، روراب  دـنزیگنارب و  ار  مدرم  لوقع  یفخم  ياهورین  و  دـنروآ ،

.دننایامنب  نانآ  هب  تسا ، هتسب 
هتخاسن اهر  دوصقم  هب  هدنناسر  مزال و  ناهرب  تّجح و  باتک و  ناربمایپ و  زا  مورحم  یلاخ و  ار  دوخ  قلخ  زگره  ناحبـس ، دنوادخ 
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هن دـنک و  دراو  ناشتیرومأم  ماجنا  هب  یلالخا  ناشددـع  ات  دـندوب  مک  هن  هک  دـندوب  ینادـنمزوریپ  هتخاـس ، ادـخ  ناربماـیپ  نیا  .تسا 
.دراد زاب  یهلا  میمصت  يارجا  زا  ار  نانآ  راکهبت ، ناگدننک  بیذکت  یناوارف 

(23 (؟ دنرب یم رس  هب  یلاح  هچ  رد  نآلا  دش و  هچ  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  ماجنارس  س 2 :

يْولَْبلا ِماقَم  ْنَع  ِهب  َبِغَر  اْینُدـْلاِراد َو  ْنَع  ُهَمَرْکَا  ُهَدـْنِع َو  ام  َُهل  َیِـضَر  ُهَءاِقل َو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصٍدَّمَحُِمل  ُهَناْحبُـس  َداتْـضا  َمُّث 
.هِلا  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ًامیرَک  ِْهَیِلا  ُهَبَضَقَف 

تخاس و شبیصن  ار  دوخ  رادید  لالجلاوذ  دنوادخ  تفای ، نایاپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصایبنالا  متاخ  یهلا  تیرومأم  هک  هاگ  نآ 
و دومن ؛ شمارکا  دوخ ، سدـقا  هاگـشیپ  هب  ایند  نیا  زا  وا  ندـناوخارف  اب  .دومرف  لیان  دوب ، شراظتنا  رد  هک  یبوبر  بّرقت  نآ  هب  ار  وا 

هاگراب هب  مارکا  تیاهن  اب  ار  وا  ماجنارـس  دـیزگرب و  یعیبط  تایح  شکاشک  تائالتبا و  اب  يزاـسمد  ياـج  هب  ار  نیرب  ملاـع  وا  يارب 
.دیشکرب شیوخ  یبوبر 

(24) .دییامرفب شماکحا  مالسا و  ربمایپ ، دروم  رد  ار  دوخ  كرابم  رظن  س 3 :

َو عِمالا ، ِءایِْـضلا  ِعِطاسلا َو  ِروُّنلا  روُطْـسَْملا َو  ِباتِْکلا  رُوثأَْملا َو  ِمَلَْعلا  َو  ْروُهْـسَْملا ، ِنیّدلِاب  ُهَلَـسْرَا  ُْهلوُسَر ، ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْـشَا  َو 
(25) .تالُثَْملِاب ًافیوْخَت  تایْالِاب َو  ًاریذْحَت  .تانِّیَْبلِاب َو  ًاجاِجتْحا  َو  ِتاهَبُّشِلل ، ًۀَحاِزا  عِداْصلا ، ِْرمَالا 

هب ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ناحبس  دنوادخ  .تسوا  لوسر  هدنب و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  هک  مهد  یم تداهـش  و 
اب يا  هتشون باتک  اب  راصعا ، نورق و  رد  فورعم  یمیالع  اب  راکفا و  لوقع و  رد  روهـشم  ینید  غالبا  يارب  داتـسرف ؛ یناسنا  ي  هعماج

یکیرات یهلا ، تلاسر  نآ  اب  ات  نالطب ؛ تحـص و  ي  هدننکادج نشور و  يرما  و  ناهج ، ریگارف  يوترپ  نازورف و  يرون  ینّابر و  ملق 
زا ینّابر  تایآ  اب  و  دـنک ، مامت  نانآ  رب  ار  تجح  نشور ، لیالد  اب  و  دـیادزب ، نامدرم  لد  زغم و  زا  ار  اه  ماهبا اه و  هابتـشا تاـهبش و 

.دیامن ناشدیدهت  ددرگ ، یم ناراکهبت  ریگنماد  هک  ییاهرفیک  هب  راطخا  اب  و  درادب ، ناشرذح  رب  هاگترپ  رد  طوقس 

(26 (؟ دش ثوعبم  یتما  هنوگچ  رب  مالسا  ربمایپ  س 4 :

یِمَع َجَرْخَْملا َو  َقاض  َو  ُْرمَْالا ، َتَّتَشَت  ُرْجَّنلا َو  َفَلَتْخا  .ْنیقَْیلا َو  يِداوَس  ْتَعَزْعَزَت  نیّدلا َو  ُْلبَح  اهیف  َمَدَْحنِا ) ) َمَذَْجنَا ٍنَِتف  یف  ُسانلا  َو 
ُهُِملاعَم َو ْتَرَّکَنَت  ُهُِمئاعَد َو  ْتَراـْهناَف  .ناـمیْالا  َلِذُـخ  ُناـْطیَّشلا َو  َرُِـصن  ُنمْحَّرلا َو  َیِـصُع  ٌلـِماش  یمَْعلاَو  ًلـِماخ  يدُـهْالاَف  ُرَدْـصَْملا 

.ُهُکُرُش  ْتَفَع  ُُهُلبُس َو  ْتَسَرَد 
ْتَماق اِهفالْظَِاب َو  ُمُْهتَئِطَو  .اِهفافْخَِاب َو  ْمُْهتَساد  ٍنَِتف  یف  ُهُؤاِول  َماق  ُهُمالْعَا َو  ْتَراس  ْمِِهب  ُهَلِهانمَاوُدَرَو ، .ُهَِکلاسَم َو  اوُکَلَسَف  َناْطیَّشلاوُعاطَا 
اهِِملاع ٍضْرَِاب  ًعُومُد  ْمُُهلْحُک  ًادوُهُـس َو  ْمُهُمَْون  .ْناریج  ِّرَـش  .ٍراد َو  ِْریَخ  ِیف  َنُونُوتْفَم  َنُولِهاج  ْنوُِزئاح  َنوُِهئات  اـهیف  ْمُهَف  اهِِکبانَـس  یلَع 

.ْمَرْکُم  اُهلِهاج  ٌمَْجُلم َو 
اـه و هیاـپ هتخیـسگ ،  مـه  زا  نـید  زیگنا  تدـحو باـنط  هـک  تـفرگ  ندیـشخرد  يا  هعماـج يارب  ینارود و  رد  مـیظع  تلاـسر  نـیا 

يارب شیاـه  هار هک  يا  هعماـج .دوـب  هدـنکارپ  رما  تـیعقاو  یـشالتم و  قیاـقح  نیداـینب  لوـصا  هدـمآرد ، هزرل  هـب  نـیقی  ياـه  نوـتس
زا يرثا  .دوب  کیرات  انیبان و  تایح  ریـسم  رد  شدارفا  ياه  هشیدـنا لوقع و  عباـنم و  و  کـیراب ، گـنت و  شخب  ییاـهر ياـه  تکرح

.دوب  هتفرگ  ارف  ار  يرشب  نوؤش  ي  همه اج و  همه  تملظ  يروک و  تشادن و  دوجو  تیاده  دشر و 
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ورف شا  هدنراد اپرب  ياه  نوتس هدروخ ، تسکـش  تایح  نوؤش  ي  همه رد  نامیا  .جیار  ناطیـش  هب  يرای  دوب و  عیاش  ادخ  زا  ینامرفان 
رون هک  نارود  نآ  رد  .دوب  هتـشگ  دوبان  وحم و  شیاـه  هداـج  كورتم و  شیاـه  هار هتخانـشان ، هریت و  شمیـالع  اـه و  ناـشن هتخیر ،
دوخ ندشن  باریـس  هتفرگ ، شیپ  ار  راکبان  دیلپ  نآ  ياه  هار هدومن ، دوخ  ي  هشیپ ار  ناطیـش  زا  تعاطا  مدرم  تخورفا ، رب  ار  تلاسر 

رازتـها هب  ار  یناـبر  هاـگراب  ِدودرم  نآ  مچرپ  هتفرگ ، شود  هـب  یناطیـش  ياـه  مـلع .دنتـسج  یم يدـبا  دورطم  نآ  ياـه  همـشچ زا  ار 
نانآ رگناریو  ياه  مس اب  دندرک ، یم درخ  ار  نانآ  دوخ ، ياه  نخان اب  هک  دندوب  رو  هطوغ ییاه  شروش اه و  هنتف رد  .دـندوب  هدروآرد 

.دندوب  هداتسیا  اولب  بارطضا و  ندرک  اپرب  راظتنا  هب  اه  نخان رس  يور  هراومه  هدیبوک و  ار 
زا ّتیمورحم  .دندرک  یم یگدنز  ناگیاسمه  نیرتدـب  اب  هاگیاج و  نیرتهب  رد  هدز  شروش  ییاه  نادان ناریح و  نادرگرـس و  یمدرم 

دوب و ناهد  رب  دـنب  شیاناد  هک  ینیمزرـس  رد  .دوب  ناشناگدـید  ياه  همرـس ییاونیب ، نازوس  ياه  کـشا و  ناـشباوخ ، اراوگ ، باوخ 
.ناما رد  مرتحم و  شنادان 

(27 (؟ دنتسه یناسک  هچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  س 5 :

.هِِصئارَف  َداِعتْرا  َبَهْذَا  هِرْهَظ َو  َءانِْحنا  َماقَا  ْمِِهب  ِهنید  ُلابِج  ِهُبتُک َو  ُفوُهُک  هِمْکُح َو  ُِلئْوَم  هِْملِع َو  ُۀَْبیَع  هِْرمَأ َو  ُأََجل  هِّرِس َو  ُعِضْوَم  ْمُه 
تلاسر باتک  ي  هدنرادرب رد  نیناوق و  عجرم  ملع و  فرظ  يو و  رما  نابیتشپ  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زار  ناگدنراد  نانآ 

تسار ار  نید  تشپ  یگدیمخ  هک  دوب  نانآ  ي  هلیسو هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا ربمایپ  .دنتـسه  وا  نید  ياجرب  اپ  ياه  هوک و 
.تخاس  شمارآ  نوکس و  هب  لدبم  ار  نآ  ياهولهپ  شزرل  و 

(28) .ِنیْقَْیلا ُدامِع  ِنیّدلا َو  ُساسَا  ْمُه 
.نیقی ي  هدنراد اپرب  نوتس  و  دننید ، یساسا  ناکرا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ 

(29 (؟ دندش هدروآ  ایند  هب  ارچ  و  دندرک ؟ لوزن  نیمز  هب  تشهب  زا  هبوت  زا  دعب  ای  دندمآ  نیمز  هب  هبوت  زا  لبق  اّوح  مدآ و  ترضح  س 6 :

.ِِهب  َۀَّجُْحلا  َمیُقِیلَو  ِهلْسَِنب  ُهَضْرَا  َرُمْعَِیل  َِۀبْوَّتلا  َدَْعب  ُهَطَبْهَاَف 
.ِِهتَِّیبُوبُر  َۀَّجُح  ْمِْهیَلَع  ُدِّکَُؤی  اَّمِم  ُهَظَبَق ، ْنَا  َدَْعب  ْمِِهلُْخی  َْملَو  هِدابِع  یلَع 

.ِِهئاِیْبنَا  ْنِم  ِةَرَیِْخلا  ِنُْسلَا  یلَع  ِجَجُحلااب  ْمُهَدَهاعَت  َْلب  ِهتَفِْرعَم  َْنَیبَو  ْمُهَْنَیب  ُلِصَیَو 
(ص .) دَّمُحم انِِّیبَِنب  ْتَّمَت  یّتَح  انْرَقَف  ًانْرَق  ِهتالاسِر ، ِِعئدو  یلِّمَحَتُمَو 

وا ي  هلیـسو هب  دنک و  دابآ  ار  نیمز  دوخ  لسن  اب  ات  دروآ ، دورف  نیمز  رب  هبوت  زا  سپ  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ ترـضح  ناحبـس  دـنوادخ 
هک یلیالد  زا  ایند  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  مدآ نتفرگ  زا  سپ  ار  دوخ  ناگدـنب  لاـعتم  دـنوادخ  .دـیامن  هماـقا  شناگدـنب  يارب  ار  تّجح 
هب هکلب  تشاذگن ، یلاخ  ددـنویپب ، مه  هب  ار  يدـنوادخ  تفرعم  ناگدـنب و  نایم  دـنک و  تیبثت  دـیکأت و  نانآ  يارب  ار  یبوبر  تّجح 

نیا  ) .دومرف یم دّهعت  دیدجت  نانآ  اب  شتالاسر ، ياه  تناما ناگدننک  لمح  هدـیزگرب و  ناربمایپ  ياه  نابز زا  ییاه  تّجح ي  هلیـسو
هلآو هیلع  هللا  یلـصدمحم  ام  ربمایپ  اب  يدنوادخ  تّجح  اه و  تلاسر غالبا و  نیا  هک  نیا  ات  درک ، ادیپ  همادا  نرق  زا  سپ  ینرق  غالبا )

.تفای نایاپ  ملسو 

(30 (؟ میشاب امش  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا لوسر  ترضح  بوخ  نارای  زا  هک  مینک  هچ  س 7 :
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ْنِاو .اوُدَْـبلاَف  اوُدََـبل  ْنِاَـف  ًيدَر  یف  ْمُکوُدـیعَی  َْنلَو  ًيدُـه  ْنِم  ْمُکوُجِرُْخی  ْنَلَف  ْمُهََرثَأ  اوُِعبَّتاَو  ْمُهَتْمَـس  اُومَْزلاَـف  ْمُکِِّیبـَن  ِْتَیب  َلـْهَا  اوُرُْظنُا 
.اوُِکلْهَتَف ْمُْهنَع  اورَّخَأَتَت  الَو  اوُّلِضَتَف  ْمُهوُِقبْسَت  الَو  اوُضَْهناَف  اوُضَهَن 

زگره نانآ  .دینک  يوریپ  نانآ  رثا  زا  دیشاب و  مزتُلم  دنا ، هدرک باختنا  ایند )  ) تایح رد  هک  یتهج  هب  و  ناتربمایپ ، نامدود  هب  دیرگنب 
.دنادرگ  دنهاوخن  رب  تکاله  تلالض و  هب  درک و  دنهاوخن  نوریب  تیاده  زا  ار  امش 

نانآ زا  .دـینک  تکرح  مه  امـش  دـندرک ، تکرح  رگا  و  دـیتسیاب ، مه  امـش  دنداتـسیا ، زاـب  يزیچ  بلط  زا  ناـتربمایپ  تیب  لـها  رگا 
.دیتفا  یم تکاله  هب  هک  دنیامن ، بقع  نانآ  زا  دیوش و  یم هارمگ  هک  دیریگن ، تقبس 

(31 (؟ دندوب هنوگچ  وا  یعقاو  نارای  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  باحصا  مالسلا ! هیلع  ناج یلع  س 8 :
! ْمُْکنِم ْمُهُِهبُشی  ًادَحَا  يرأ  امَف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمُحم  َباحْصَا  ُْتیَأَر  ْدََقل 

.ًاماِیقَو  ًادَّجُس  اُوتاب  ْدَقَو  ًاْربَغ  ًاثْعُش  َنوُِحبُصی  اُوناک  ْدََقل 
.دیشاب  نانآ  هب  هیبش  هک  منیب  یمن هفوک ) مدرم   ) امش زا  ار  یسک  .ما  هدید ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  باحصا  نم 

اه و یناشیپ دندناسر و  یم حبص  هب  مایق  هدجس و  لاح  رد  ار  بش  دولآرابغ ، وم و  هدیلوژ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا 
.دنداهن  یم نیمز  رب  ًابوانتم  ار  دوخ  ياه  تروص

! ْمِهِدوُجُـس ِلوُط  ْنِم  يْزعِْملا  َبَکُر  ْمِِهُنیْعَا  َْنَیب  َّنَاَک  ْمِهِداعَم ! ِرْکِذ  ْنِم  ِرْمَْجلا  ِلـْثِم  یلَع  َنوُفِقَیَو  ْمِهِدوُدُـخَو  ْمِهِهاـبِج  َْنَیب  َنوُحِواُری 
(32 !) ِباوَّثِلل ًءاجَرَو  ِباقِْعلا  َنِم  ًافْوَخ  ِفِصاْعلا  ِحیّرلا  َمْوَی  ُرَجَّشلا  ُدیمَی  امَک  اوُدامَو  ْمَُهبُویُج  َُّلبَت  یَّتَح  ْمُُهُنیْعَا  ْتَلمَه  ُهَّللارِکُذ  اِذا 
ناـیم دـنداد ، یم ماـجنا  هـک  يدوجـس  لوـط  زا  .دنتـشگ  یم رو  هلعـش رگخا  دـننام  ناـشداعم  يروآداـی  لاـح  رد  ناـگتفای  دـشر  نآ 

.دش  یم رادومن  ُزب  ياهوناز  دننام  یگدمآرب  ناشنامشچ 
دوخ دیدرگ و  یم سیخ  ناشیاه  نابیرگ هک  دیراب  یم کشا  نانچ  ناشنامـشچ  زا  دش ، یم هدروآ  ناشدای  هب  ادـخ  هک  ماگنه  نآ  رد 

سرت تهج  هب  نانآ  يرارق  یب همه  نیا  .دتفا  یم بارطضا  هب  دَزَِوب ، دُنت  داب  هک  يزور  رد  تخرد  هک  نانچ  دنداتفا ؛ یم بارطـضا  هب 
.شاداپ هب  دیما  دوب و  رفیک  زا 

(33 (؟ مینک یگدنز  وا  ي  هریس اب  میریگب و  وگلا  یسک  هچ  زا  نینح ! ربیخ و  حتاف  يا  س 9 :

اَهیزاَخَم َو ِةَْرثَکَو  اَِهْبیَع  اَْینُّدـلا َو  ِّمَذ  یَلَع  ََکل  ٌلِیلَد  ِةَوْسُالا َو  ِیف  َکـَل  ٍفاَـک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِیف  َناَـک  ْدََـقلَو 
.اَهَفِراَخَز ْنَع  يوُز  اَهِعاَضَر َو  ْنَع  َمُِطف  اَُهفاَنْکأ َو  ِهْریَِغل  ْتَئِّطُو  اَُهفارْطأ َو  ُْهنَع  ْتَضُیق  ْذإ  اَهیواَسَم 

ُلُکأَی َناَک  ُهَّنَِأل  ُُهلُکأَی  ًاْزبُخ  ّالإ  َُهلأَس  اَـم  ِهّللاَو  ٌریقَف  ِْریَخ  ْنِم  َیلإ  َْتلَْزنأ  اـِمل  یِّنإ  ِّبَر  ُلوُقَی  ُثیَح  هّللا  میلک  یـسوِمب  ُْتیَّنَث  َْتئِـش  ْنإ  َو 
.ِقاَفِص ِفیِفَش  ْنِم  يَُرت  ِلْقَْبلا  ُةَرْضُخ  َْتناَک  ْدََقل  ِضْرألا َو  َۀَْلَقب 

ِهِدَِـیب َو ِصوُْخلا  َِفئافَـس  ُلَمْعَی  َناَک  ْدَـقَلَف  ِۀَّنَْجلا  ِلْهأ  ِهِمَْحل  ِبُّشَت  ِِهلازُِهل َو  ِِهنَْطب  ِيراَـق  ریِمازَْملا َو  ِبِحاَـص  َدُواَدـی  ُْتثَّلث  َْتئِـش  ْنإ  َو 
.ِینیِفْکَی ْمُکذّیأ  ِِهئاِسَلُِجل  ُلوُقَی 

َقِراَشَم ِءاَتِّشلا  ِیف  ُُهلالِظ  َرَمَْقلا َو  ِْلیَّللِاب  ُهُجارِـس  َعوُْجلا َو  ُهُمادإ  َناک  بِشَْجلا َو  ُلُـکأَی  اَـهَْعَیب َو  َمیرم  نبا  یـسیع  ِیف  ُْتُلق  َتئِـش  ْنإ  َو 
ُهُّلُِذی ٌعَمَط  ُُهتِْفلَی َو َال  ٌلاَمَال  ُُهنُزْحَی َو  ٌَدلَو  ُُهِنتْفَت َو َال  ٌۀَجْوَز  َُهل  ْنُکَت  َْمل  ِِمئاَهَْبِلل َو  ُضرألا  ُِتْبُنت  اَم  ُُهناَْحیَر  ُُهتَهِکاَف َو  اََهبِراَغَم َو  ِضْرألا َو 

.ُهاَدَی  ُهُمِداَخ  ُهالجر َو  ُُهتَّباَد 
اه و يدـب تخانـش  رد  وت  يارب  یبوخ  يامنهار  ات  ییامن ، تعاطا  ار  هادـف  یحور  مالـسا  ربمایپ  مسر  هار و  هک  تسا  یفاـک  وت  يارب 

يارب هتـشادزاب و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  وس  ره  زا  ایند  هک  نیا  هچ  دـشاب ؛ نآ  ياه  یتشز اه و  ییاوسر ایند و  ياه  بیع
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.تفرگ  هلصاف  نآ  ياهرویز  زا  دروخن و  ریش  ایند  ناتسپ  زا  دش ؛ هدنادرتسگ  وا  ریغ 
نم هب  هچ  ره  اراگدرورپ ! دیوگ : یم هک  اج  نآ منک ؛ فیرعت  ار  وا  یگدنز  مالسلا و  هیلع  یسوم ترـضح  ار ، یمود  یهاوخ  یم رگا 
اریز تساوخن ، يرگید  زیچ  دزاس ، فرطرب  ار  یگنـسرگ  هک  ینان  صرق  زج  یـسوم  دنگوس ! ادخ  هب  .مدـنمزاین  ینک ، اطع  یکین  زا 

وا مکـش  ي  هدرپ تشپ  زا  هایگ  يزبس  ندـب ، تشوگ  ندـش  بآ  يرغال و  رثا  رب  هک  اج  نآ  ات  دروخ ، یم نیمز  تاجیزبس  زا  یـسوم 
.دوب راکشآ 

رنه اب  هک  يزاـس  شیوخ  يوگلا  ار  ناـیتشهب  ي  هدـنناوخ هدـنزاون و  ياـه  ین بحاـص  دوواد  ترـضح  ار ، یموس  یهاوخ  یم رگا  و 
نآ ياهب  اب  و  دشورف ؟ یم ار  لیبنز  نیا  امش  زا  یسک  هچ  دیـسرپ  یم دوخ  نانیـشنمه  زا  تفاب و  یم لیبنز  امرخ  فیل  زا  دوخ  ناتـسد 

.درک یم تعانق  ییوج  نان  ندروخ  هب 
درک یم نت  هب  نشخ  ي  هنیمشپ سابل  داد ، یم رارق  دوخ  شلاب  ار  گنس  هک  میوگب  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  زا  یهاوخ  یم رگا  و 

هویم و .دوب  نیمز  برغ  قرـش و  وا  ناتـسمز  هاگهانپ  و  هام ، بش  رد  شغارچ  و  یگنـسرگ ، وا  شروخ  نان  .دروخ  یم کشخ  نان  و 
ار وا  ات  تشادن  يدنزرف  و  دزاس ، دوخ  ي  هتفیرف ار  وا  هک  تشادن  ینز  .دـنایور  یم نایاپراهچ  يارب  نیمز  هک  دوب  یتاجیزبس  وا  لگ 

.دوب شیاه  تسد يو  رازگتمدخ  شیاپود و  وا  يراوس  بکرم  .دیامن  لیلذ  راوخ و 

(34 (؟ مینک یسأت  یسک  هچ  هب  اسفناو  يایند  نیا  رد  نم ! يالوم  س 10 :

.يّزَعَت ْنَِمل  ًءاَزَع  یَّسأَت َو  ْنَِمل  ًةَوُْسا  ِهِیف  َّنإَف  رَهْطألا  ِبَیْطألا  َکِِّیبََنب  َّسأَتَف 
یـسک يارب  تسا  یگرزب  رخف و  ي  هیام و  نابلطوگلا ، يارب  تسا  ییوگلا  وا  مسر  هار و  هک  نک  ادتقا  تکاپ  هزیکاپ و  ربمایپ  هب  سپ 

.دشاب يراوگرزب  ناهاوخ  هک 

(35) .دییامرفب ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر ترضح  دوخ  یبرم  رادرک  راتفر و  زا  یمک  س 11 :

.ُهَْفلَخ ُفِدُْری  يراَْعلا َو  َراَمِْحلا  ُبَکْرَی  َُهبَْوث َو  ِهِدَِیب  ُعَقْرَی  ُهَْلعَن َو  ِهِدَِیب  ُفِصْخَی  ِْدبَْعلا َو  َۀَْسلِج  ُسِلْجَی  ِضْرألا َو  یَلَع  ُلُکأَی  َناَک  ْدََقلَو 
دوخ تسد  اب  تسشن و  یم هداس  هدرب  نوچمه  دروخ و  یم اذغ  تسشن و  یم نیمز  يور  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  انامه  و 

شیوخ رـس  تشپ  ار  يرگید  تسـشن و  یم هنهرب  غالا  رب  تخود و  یم دوخ  تسد  اب  ار  دوخ  ي  هماج دز و  یم هلـصو  ار  دوخ  شفک 
.درک یم راوس 

(36 (؟ دندرک یم راتفر  هنوگچ  دوخ  لزنم  رد  ربمایپ  نم ! يالوم  س 12 :

اَْینُّدـلا َو ُتْرَکَذ  ِهَیلإ  ُتْرَظَن  اَذإ  یِّنِإَف  یِّنَع  ِهِیبِّیَغ  ِهِجاَوْزأ  يَدْـحإل  ُۀـَنَالُف  اَـی  ُلوُقَیَف  ُریواَـصَّتلا  ِهِیف  ُنوُکَتَف  ِِهْتَیب  ِباـَب  یَلَع  ُْرتِّسلا  ُنوُکَی  َو 
.اَهَفراَخز

رود نم  نامشچ  زا  ار  هدرپ  نیا  دومرف  شنارـسمه  زا  یکی  هب  .دوب  نآ  رب  اهریوصت  شقن و  هک  دوب  هتخیوآ  وا  ي  هناخ رد  رب  يا  هدرپ
.متفا یم نآ  ياه  تنیز ایند و  دای  هب  دتفا ، یم نآ  هب  مهاگن  هاگره  هک  نک 

(37 (؟ تسیک دنوادخ  دزن  هدنب  نیرت  بوبحم ناج ! یلع  س 13 :

! دهد یم خساپ  مالسلا  هیلع  www.Ghaemiyeh.comنینمؤملاریما ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 110زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


.ِهَِرثِأل  ُّصَتْقُْملاَو  ِهِّیَِنب  یِّسأَتُْملا  ِهّللا  َیلإ  ِداَبِْعلا  ُّبَحأ  َو 
.دهن وا  مدق  هاگیاج  رب  ماگ  دنک و  يوریپ  شربمایپ  زا  هک  تسا  یسک  ادخ  دزن  هدنب  نیرت  بوبحم

(38 (؟ دندوب هنوگچ  اذغ  كاروخ و  رظن  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ  نم ! يالوم  س 14 :

ًانَْطب  اَْینُّدلا  َنِم  ْمُهُصَمْخأ  ًاحْشَک َو  اَْینُّدلا  لْهأ  ُمَضْهأ  ًافْرَط  اَهْرُعی  َْمل  ًامْضَق َو  اَْینُّدلا  َمَضَق 
زا شیولهپ  ود  تسیرگن و  مشچ  ي  هشوگ اب  ایند  هب  دـنک و  رپ  ار  ناهد  هک  دروخن  نادـنچ  اـیند  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

.دوب رت  یلاخ همه  زا  شمکش  رت و  هتفر ورف  مدرم  مامت 

(39 (؟ دنتشاد یهاگن  هچ  ایند  دروم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ  مالسلا ! هیلع  نسحلاابا ای  س 15 :

ُهَرَّغَصَف ًائیَش  َرَّغَص  ُهَرَّقَحَف َو  ًاْئیَش  َرَّقَح  ُهَضَْغبأَف َو  ًاْئیَش  َضَْغبأ  ُهَناَْحبُس  َهّللا  َّنأ  َِملَع  اَهَلَبْقَی َو  ْنأ  ینأَف  اَْینُّدلا  ِْهیَلَع  ْتَضرُع 
دنوادخ هک  ار  يزیچ  تشاد و  نمـشد  ار  نآ  دراد ، یم نمـشد  ار  يزیچ  ادخ  تسناد  نوچ  تفریذپن و  اما  دنداد ، ناشن  وا  هب  ار  ایند 

.تسناد یم زیچان  کچوک و  هدرمش ، کچوک  دنوادخ  هک  ار  يزیچ  تشاگنا و  راوخ  ار  نآ  هدرمش ، راوخ 

(40 (؟ تسیچ اه  نآ اب  ینمشد  ربمایپ و  ادخ و  اب  یتسود  ي  هناشن س 16 :

.ِهّللا  ْرمأ  ْنَع  ًةَّداَُحم  ِهّلل َو  ًاقاَقِش  ِِهب  یفََکل  ُُهلوُسَر  ُهّللا َو  َرَّغَص  اَم  اَنُمیِظْعَت  ُُهلوُسَر َو  ُهّللا َو  َضَْغبأ  اَم  اَنُّبُح  َّالا  اَنِیف  ْنُکَی  َْمل  َْول  َو 
کچوک شربمایپ  ادخ و  ار  هچ  نآ  ای  میرادب ، تسود  دـنراد ، یم نمـشد  شربمایپ  ادـخ و  ار  هچ  نآ  هک  نآ  زج  دـشابن ، ام  رد  رگا 

.تسا یفاک  وا  ياه  نامرف زا  یچیپرس  ادخ و  اب  ام  ینمشد  نداد  ناشن  يارب  میرادب ، گرزب  دنرامش ،

(41 (؟ دندوب هدرک  هقالط  هس  ار  ایند  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ  ایآ  نم ! يالوم  س 17 :

ًاراَرَق اَهَدـِقَتْعَیَال  ًاـشاَیِر َو  اَْـهنِم  َذِـخَّتَی  اَْـلیَِکل  ِِهْنیَع  ْنَع  اَُـهتَنیز  َبیِغَت  ْنأ  َّبَحأ  ِهِسْفَن َو  ْنِم  اَـهَرْکِذ  َتاَـمأ  ِِهْبلَِقب َو  اَْینُّدـلا  نَـع  َضَرْعأَـف 
ِْهَیلإ َو َرُْظنَی  ْنأ  َضَْغبأ  ًائیَش  َضَْغبأ  ْنَم  َِکلَذَک  ِرَـصَْبلا َو  ِنَع  اَهَبَّیَغ  ِْبلَْقلا َو  ِنَع  اَهَـصَخْشأ  ِسْفَّنلا َو  ْنِم  اَهَجَرْخأَف  ًاماَقُم  اَهِیف  َوُجْرَیالَو 

ُهَْدنِع َرَکُْذی  ْنأ 
.ِِهتَْفلُز  ِمیظَع  َعَم  اَُهفراَخَز  ُْهنَع  َْتیَوُز  ِِهتَّصاَخ َو  َعَم  اَهِیف  َعاَج  ْذإ  اَِهبُویُع  اَْینُّدلا َو  ِيواسَم  یَلَع  َکُّلُدَی  اَم  ِهّللا  ِلوُسَر  ِیف  َناَک  ْدََقل  َو 

ات تشاد  تسود  هراومه  درک و  نک  هشیر  دوخ  ياـج  زا  ار  شداـی  دـنادرگ و  يور  اـیند  زا  لد  اـب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
ایند رد  ندنام  دیما  دنادن و  دوخ  یمیاد  هاگرارق  ار  نآ  دنکن و  هیهت  ییابیز  سابل  نآ  زا  دنام و  ناهنپ  شناگدـید  زا  ایند  ياه  هبذاج

يزیچ هک  یسک  تسا  نینچ  .دناشوپ و  ایند  زا  مشچ  دنکرب و  ایند  زا  لد  درک و  نوریب  شیوخ  ناج  زا  ار  ایند  دای  سپ  .دشاب  هتشادن 
.دوش هدروآ  نابز  رب  نآ  مان  ای  درگنب و  نآ  هب  درادن  شوخ  دراد ، نمشد  ار 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  اریز  دنک ، ییامنهار  ایند  ياه  بیع اه و  یتشز هب  ار  وت  هک  تسا  ییاه  هناشن وت  يارب  ادخ  لوسر  یناگدنز  رد  و 
.دنامرود وا  ي  هدید زا  ایند  ياه  تنیز تشاد ، یگرزب  تلزنم  ماقم و  هک  نآ  اب  درب و  یم رس  هب  هنسرگ  دوخ  ناکیدزن  اب  ملسو  هلآو 

(42 (؟ دیناد یم هچ  ار  ربمایپ  دروم  رد  لاؤس  نیرتهب  نم ! رورس  اقآ و  س 18 :
ْمَْلعَْیلَف ُهَمَرْکأ  َلاَق  ْنإ  ِمیظْعلا َو  ِکفإلِاب  ِمیظَْعلا  ِهّللاَو  َبَذَـک  ْدَـقَف  ُهَناَهأ  َلاَق  ْنإَف  ُهَناَهأ  ْمأ  َِکلَذـِب  ًادَّمَُحم  ُهّللا  َمَرْکأ  ِِهْلقَِعب  ٌرِظاـَن  ْرُْظنَْیلَف 
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.ُْهنِم  ِساَّنلا  ِبَْرقأ  ْنَع  اَهاَوَز  َُهل َو  اَْینُّدلا  َطََسب  ٌُثیَح  ُهَْریَغ  َناَهأ  ْدَق  َهّللا  َّنأ 
نیا نتشاد  هب  ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  دنوادخ ، ایآ  هک  دنک  هشیدنا  یتسرد  هب  شیوخ  لقع  اب  دیاب  يا  هدننک رکفت  سپ 

مارکا ار  وا  دـیوگب  رگا  تسا و  هدز  گرزب  یناتهب  هتفگ و  غورد  درک ، راوخ  دـیوگب  رگا  درک ؟ راوخ  ار  وا  ای  دومرف  مارکا  تاـفص 
.تشاد هگن  رود  شیوخ  هب  مدرم  نیرت  کیدزن زا  دنارتسگ و  وا  يارب  ار  ایند  هک  درمش  راوخ  ار  یسک  دنوادخ  دنادب  سپ  درک ،

(43 (؟ تسیک ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا لوسر  یعقاو  یعقاو  وریپ  س 19 :

.َۀَکَلَْهلا  ِنَمأَی  َالَف  َّالإَو  ُهَِجلْوَم  ََجلَو  ُهََرثأ َو  َّصَْتقا  ِهِّیَِنب َو  ٍّسأَتُم  یَّسأَتَف 
نمیا تکـاله  زا  هنرگ  و  دراذـگب ، وا  مدـق  ياـج  رب  مدـق  دور و  هار  وا  لاـبند  هـب  دـنک و  يوریپ  ربماـیپ  زا  دـیاب  هدـننک  يوریپ  سپ 

.دشاب یمن

(44 (؟ تسیچ ام  رب  یهلا  تّنم  نیرت  گرزب س 20 :

هَبِقَع ُاَطَن  ًاِدئاَق  ُهُِعبَّتَن َو  ًافَلَس  ِِهب  اَْنیَلَع  َمَْعنأ  َنیح  اَنَْدنِع  ِهّللا  َۀَّنِم  َمَظْعأ  اَمَف 
هدومرف اطع  ام  هب  یگرزب  تمعن  نینچ  هداهن و  ام  رب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تثعب  اب  دنوادخ  هک  یتّنم  تسا  گرزب  هچ  هو !

.میشخب موادت  ار  وا  هار  دیاب  هک  ییاوشیپ  مینک و  يوریپ  ار  وا  دیاب  هک  ار  يزاتشیپ  ربهر  تسا ؛

موس شخب 

« مالسا بتکم  میرک و  نآرق 

(45) .دییامرفب میرک  نآرق  دروم  رد  ار  دوخ  كرابم  رظن  س 1 :

: ْمُکیف ْمُکِّبَر  َباتِک 
ُهَدوُدْحَم ُهَلَسُْرم َو  َُهلاْثمَا َو  ُهَرَبِع َو  ُهَّماع َو  ُهَّصاخ َو  ُهَِمئازَع َو  ُهَصْخُر َو  ُهَخوُْسنَم َو  ُهَخِسان َو  ُهَِلئاضَف َو  ُهَِضئارَف َو  ُهَمارَح َو  َُهلالَح َو  ًانِّیَبُم 

ُۀَضِماوَغ ًانِّیَبَم  ُهَلَمُْجم َو  ًارِّسَفُم ، ُهَِهباشَتُم  ُۀَمَکُْحم َو  َو 
مایپ نیا  .تسا  امش  راگدرورپ  باتک  هتشاذگ ، امش  سرتسد  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا ربمایپ  هک  حضاو  یقیرط  تمالع و 

خسان و اه ، یگتسیاش ضیارف و  مارح ، لالح و  .تسا  هدومن  نایب  ار  امش  يورخا  يویند و  تایح  دسافم  حلاصم و  ي  همه ینامسآ ،
ار هباـشتم  مکحم و  دـّیقم ، قلطم و  مکح ، لاـثما و  زیگنا و  تربع لوصا  اـه و  ناتـساد ماـع  صاـخ و  تاـبجاو ، تاـحابم و  خوسنم ،

.تسا هتخاس  نشور  ار  شتالکشم  هدرک و  ریسفت  ار  زیگنا  ماهبا قیاقح  هداد و  حیضوت 

(46 (؟ تسا تخس  مالسا  هب  لمع  لکشم و  مالسا  تاروتسد  ایآ  س 2 :

( ُهَلَقَع  ) ُهَلَخَد ْنَِمل  اًْملِـسَو  ُهَِقلَع  ْنَِمل  اًْنمَا  ُهَلَعَجَف  ُهََبلاغ  ْنَم  یلَع  ُهَناکْرَا  َّزَعَاَو  ُهَدَرَو  ْنَِمل  ُهَِعئارَـش  َلَّهَـسَف  َمالْـسِْالا  َعَرَـش  يذَّلا  ِهَِّللُدْـمَْحلَا
ْنَِملًةَرِْـصبَتَو َمَّسَوَت  ْنَِمل  ًۀَیآَو  َرَّبَدَـت  ْنَِمل  اُبلَو  ُهَلَقَع  ْنَِمل  اًمْهَفَو  ِهب  َءاضَتْـسا  ِنَِمل  اًرُونَو  ُْهنَع  َمَصاخ  ْنَِمل  اًدِـهاشَو  ِهب  َمَّلَکَت  ْنَِمل  اًناهُْربَو 

.َرَبَص ْنَِمل  ًۀَّنُجَو  َضَّوَف  ْنَِملًۀَحارَو  َلَّکَوَت  ْنَِمل  ًۀَِقثَو  َقَّدَص  ْنَِمل ًةاَجنَو  َظَعَّتا  ِنَِمل  َةَْربِعَو  َمَزَع 
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ُسِفانَتُم ِۀَْبلَْحلا  ُعِماج  ِۀَیاْغلا  ُعیفَر  ِرامْضِْملا  ُمیرَک  ِحیباصَْملا ُء  ییـضُم َّداوَْجلا  ُقِرْـشُم  ِرانَْملا  ُفَرْـشُم  ِِجئالَْولا  ُحَضْوَاَو  ِجِهانَمْلا  ُجَْلبَا  َوُهَف 
.ِناسْرَْفلا ُفیرَش  ِۀَْقبُّْسلا 

ناکرا و  درک ، ناسآ  لیهست و  دوش ، نآ  دراو  هک  یسک  يارب  ار  نآ  نیناوق  و  دومن ، انب  ار  مالسا  سدقم  عرش  هک  ار  دنوادخ  ساپس 
بجوم دومن ، لصو  نآ  هب  ار  دوخ  هک  یسک  يارب  ار  نآ  و  تخاس ، زیزع  دیآرب ، نآ  رب  هبلغ  ددص  رد  هک  یسک  ربارب  رد  ار  مالـسا 

و تفگ ، نخس  مالـسا  اب  هک  یـسک  يارب  ناهرب  و  دومن ، افـص  حلـص و  لماع  دش ، لخاد  نآ  رد  هک  یـسک  يارب  و  داد ، رارق  ینمیا 
.تخادرپ جاجتحا  هب  نارگید  اب  نآ  ي  هرابرد هک  یسک  يارب  يدهاش 

يارب يزغم  و  دیزرو ، لّقعت  هک  یسک  يارب  یمهف  و  دادرارق ، دومن ، نآ  زا  ییانشور  بلط  هک  یسک  يارب  يرون  ار  مالـسا  دنوادخ ؛
میمصت مزع و  ياراد  هک  یناسنا  يارب  ییانیب  و  درب ، راک  هب  فیطل  مهف  تسارف و  هک  یـسک  يارب  تمالع  و  دیـشیدنا ، هک  سک  نآ 

و دنک ، لکوت  هک  یـسک  يارب  نانیمطا  و  هدننک ، قیدصت  يارب  تاجن  و  دریذپ ، دـنپ  هک  یـسک  يارب  تربع  و  تسا ، تاریخ ) يارب  )
.دشاب ابیکش  هک  یسک  يارب  ربص  و  دراپسب ، ادخ  هب  ار  دوخ  روما  ي  همه هک  یسک  يارب  یتحار 

.تسا اه  هاگلعـشم نیرتدنلب  نآ  هاگلعـشم  رانم  .تسا  اه  لخدم نیرت  حضاو نآ  ياه  لخدم اه و  هار نیرت  نشور مالـسا  ياه  هار سپ 
تقبـس يارب  عماج  لیاسو  عیفر و  یتیاغ  ياراد  تمارک ، اب  شیوپاکت  نادیم  .تسا  نازورف  نآ  ياه  غارچ ناشخرد و  نآ  ياه  هّداج

.دنشاب یم فیرش  شناراوس  تسا و  دیدش  تباقر  نآ  رد  تقبس ) شاداپ   ) هزیاج و  لامک ) يارب  وپاکت  رد  )
.ُُهتَْقبُس ُۀَّنَْجلاَو  ُُهتَْبلَحُۀَمایِْقلاَو  ُهُرامْضِم  اْینُّدلاَو  ُُهتَیاَغ  ُتْوَْملاَو  ُهُراَنَم  ُتاِحلاَّصلاَو  ُهُجاْهنِم  ُقیدْصَّتلا 

ایند و  تسا ؛ ناملـسم  ياه  يراتفرگ نایاپ  گرم  و  تسا ؛ نآ  رانم  حـلاص ، لامعا  و  نآ ؛ ي  هیلوا لوصا  قیدـصت  مالـسا ، تسار  هار 
.ششاداپ تشهب ، وا و  ي  هقباسم لیاسو  ي  همه عامتجا  عقوم  تمایق  وا و  ي  هقباسم نادیم 

(47 (؟ تسیچ نآ  راثآ  میرک و  نآرق  هب  امش  هاگن  س 3 :

ُعَْفنَأ ُهَّنِإَف  ُهَتَوَالِت  اُونِـسْحَأَو  ِرُودُّصلا  ُءافِـش  ُهَّنِإَف  ِهِرُوِنب  اوُفْـشَتْساَو  ِبُولُْقلا  ُعیبَر  ُهَّنِإَف  ِهیف  اوُهَّقَفَتَو  ِثیدَْـحلا  ُنَسْحَأ  ُهَّنإَـف  َنآْرُْقلا  اوُمَّلَعَتَو 
.ِصَصِْقلا

؛ تسا راتفگ  نیرتهب  اریز  دیزومایب ، ار  نآرق  . 1
؛ تسا اه  لد راهب  اریز  دینک ، هُّقَفَت  ّربدت و  نآرق  رد  . 2

؛ تسا اه  هنیس يافش  نآرق  هک  دیبلطب ، افش  نآرق  رون  زا  و  . 3
.تسا اه  تشذگرس نیرت  شخب دوس  اریز  دینک ، توالت  وکین  ار  نآ  و  . 4

(48 (؟ تسا ردقچ  تسیچ و  نیتداهش  باوث  راثآ و  س 4 :

.ُْهنَع ِناعَفُْرت  ٌنازیِم  ُلُْقثَی  ِهیف َو ال  ِناعَضُوت  ٌنازیِم  ُّفِخَی  ال.ِلَمَْعلا  ِناعَفْرَت  َلْوَْقلا َو  ِنادِعُْصت  ِْنیَتَداهَش 
الاب و  ار ، هزیکاپ  نخـس  دنک  یم دنلب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هّللا لوسر  ًادّمحم  ّنا  دهـشا  هّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا   ) تداهـش ود 

.دوش هتشادرب  نآ  زا  هک  ییوزارت  دوشن  نیگنس  و  دوش ، هداهن  نآ  رد  نیتداهش  هک  وزارت  نآ  دوشن  کبس  و  ار ، لمع  درب  یم

(49 (؟ دیراد يرظن  هچ  نآ  ریسفت  نآرق و  دروم  رد  س 5 :
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امَّنِا ٍنامُجْرَت و  ْنِم  َُهل  َُّدبال  ٍناِسِلب َو  ُقِْطنَی  ِْنیَتَّفَّدلا ال  َْنَیب  ٌرُوتْـسَم  ٌّطَخ  َوُه  امَّنِا  ُنآرُْقلا  اَذـه  َنآْرُْقلا  اَنْمَّکَح  امَّنِا  َلاجِّرلا َو  ِمِّکَُحن  َْمل  اَّنِا 
.ُلاجِّرلا ُْهنَع ُقِْطنَی 

شیپ رد  نّودم  تروص  هب  هک  ) نآرق نیا  .میا  هدومن مکح  ار  نآرق  ام  هک  تسین  نیا  زج  میدادـن و  رارق  مَکَح  ار  صاخـشا  زگره  ام 
درادن ینابز  هدش ، هتـشون  طوطخ  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  دـلج  ود  نایم  رد  فرط  ود  زا  هک  هدـش  هتـشون  تسا  یّطخ  تسام ) يور 

نیا انامه  .دهدب  حیـضوت  دنک و  ریـسفت  ار  نآرق  هک  دشاب  ینامجرت  رّـسفم و  دـیاب  هک  تسین  نیا  زج  يا  هراچ و  دـیوگب ؛ نخـس  هک 
.دنیوگ یم نخس  نآرق ، دصاقم  كرد  ناونع  هب  هک  دنتسه  مدرم 

(50) .دییامرفب نایب  ار  نیتداهش  نتفگ  رارقا و  شزرا  نم ! يالوم  س 6 :

ًادَّمَُحم َّنأ  ُدَهْشأ  ُهَّللا َو  َّالإ  ََهلإَال  ْنأ  ُدَهْشأ  ِِهِلتاَخَم َو  ِِهِلئاَبَح َو  ْنِم  ِماَِصتْعِالا  ِهِرجاَزَم َو  ِناْطیَّشلا َو  رِحاَدَم  یَلَع  ُُهنیِعَتْـسأ  َهّللا َو  ُدَمْحأ  َو 
ِةَْوفَْجلاَو ِۀَِبلاَْغلا  َِۀلاَهَْجلا  ِۀَِملْظُْملا َو  َِۀلَالَّضلا  َدَْعب  ُدالِْبلا  ِِهب  ْتَءاَضأ  ُهُدْقَف  ُرَبُْجی  ُُهلْـضَف َو َال  يَزاَُؤی  ُُهتَْوفَـص ال  ُُهبیَجن َو  ُُهلوُسَر َو  ُهُدـْبَع َو 

.ٍةَْرفَک یَلَع  َنُوتوُمَی  ٍةَْرتَف َو  یَلَع  َنْوَیْحَی  َمیِکَْحلا  َنوَّلِذَتْسَیَو  َمیرَْحلا  َنوَّلِحَتْسَی  ُساَّنلاَو  ِۀَِیفاَْجلا 
و مبلط ، یم يرای  ادـخ  زا  نآ ، ياه  بیرف اه و  ماد زا  ندرک  ادـیپ  تاجن  نتخاـس و  رود  ناطیـش و  ندـنار  رد  میاتـس و  یم ار  يادـخ 
هدـنب و ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  هک  مهد  یم تداهـش  و  تسین ، يدوـبعم  هناـگی  يادـخ  زج  هک  مهد  یم یهاوـگ 

.ددرگن ناربج  وا  نادقف  زگره  درادن و  ییاتمه  يرترب ، لضف و  رد  هک  تسوا  ي  هدش باختنا  هدیزگرب و  ي  هداتسرف
اه هشیدـنا رب  ینادان  لهج و  و  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  یکانتـشحو  یهارمگ  هک  نآ  زا  سپ  تشگ ، نشور  وا  دوجو  هب  ییاهرهش 
زا يادج  و  دندرک ، یم ریقحت  ار  نادنمشناد  و  دندرمش ، یم لالح  ار  مارح  مدرم  .دوب و  طلسم  اه  لد رب  یلدگنس  تواسق و  بلاغ و 

.دندرپس ناج  ینید  یب رفک و  لاح  رد  دندومن و  یم یگدنز  یهلا  نید 

(51 (؟ تسا هنوگچ  نآرق  میلاعت  مالسا و  مالسلا ! هیلع  یلع ای  س 7 :

ْنِم ُهَجَجُح  َنََّیب  ُهَجَْهَم َو  َیلاَعَت  ُهّللا  یَفَطْصا  ٍۀَماَرَک  ُعاَمِجَو  ٍۀَمالَس  ُمْسا  ُهَّنِأل  َِکلَذ  َُهل َو  ْمُکَصَلْخَتْساَو  ِمالْـسإلِاب  ْمُکَّصَخ  َیلاَعَت  َهّللا  َّنإ 
ِهِحِیباَصَِمب َّالإ  ُتاَُملُّظلا  ُفَشُْکتَالَو  ِهِحِیتاَفَِمب  َّالإ  ُتاَْریَْخلا  ُحَتُْفت  ُعِیبارَم  ِهِیف  ُُهِبئاَجَع  یِـضَْقنَتَالَو  ُُهِبئارَغ  یَنْفَتَال  ٍمْکُح  ِنِطَاب  ٍْملِع َو  ِرِهاَظ 

.یِفَتْکُْملا ُۀَیاَفِک  یِفْشَتْسُْملا َو  ُءاَفِش  ِهِیف  ُهاَعْرَم  یَعْرأ  ُهاَمِح َو  یَمْحأ  ْدَق 
دش و هتفرگ  تمالـس  زا  مالـسا  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  و  دـیزگرب ، نآ  يارب  ار  امـش  داد و  رارق  امـش  صوصخم  ار  مالـسا  دـنوادخ 
هک داتـسرف ) ورف  ار  نآرق  ) درک نایب  ار  نآ  لیالد  اه و  تجح دیزگرب و  ار  مالـسا  قیرط  جـهنم و  دـنوادخ ، .تسا  يراوگرزب  نوناک 

تاریخ تاکرب و  نآ  رد  دوش و  یمن مامت  شیاه  یتفگـش و  دریگن ، نایاپ  نآ  ياه  يروآون تسا و  تمکح  شنطاب  ملع و  شرهاـظ 
زج ار  اه  یکین ِرد  دراد ؛ ناوارف  اه  یکیرات شخب  ینشور  ياه  غارچ و  تسا ، ناوارف  راهب  لصف  لوا  رد  هایگرپ  ياه  نیمزرـس دننامه 

.دیشخب ناوتن  غورف  نآ  ياه  غارچ اب  زج  ار  اه  یکیرات دوشگ و  ناوتن  نآ  ياهدیلک  اب 
باتک نیا  .تسا  هداد  ناشن  ار  شیوخ  لالح  حابم و  دراوم  هدرک و  نییعت  ار  تامرحم )  ) دوخ عونمم  قطاـنم  نآرق  نیا  رد  دـنوادخ 

.نابلط يزاین  یب يارب  تسا  يزاین  یب نایوجافش و  يارب  تسا  نامرد  یهلا ،

(52) .دییامرفب نآ  تیمها  نآرق و  دروم  رد  مالسلا ! هیلع  نسحلاابا ای  س 8 :
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َماَُقیَف ُّجَْوعَیال  ِقِّلَعَتُْمِلل  ُةاَجَّنلاَو  ِکِّسَمَتُْمِلل  ُۀَمْـصِْعلاَو  ُِعقاَّنلا  ُّيِّرلاَو  ُِعفاَّنلا  ُءاَفِّشلاَو  ُنِیبُْملا  ُروُّنلاَو  ُنیتَْملا  ُْلبَْحلا  ُهَّنإَف  ِهّللا  ِباَـتِِکب  ْمُْکیَلَعَو 
.َقَبَس ِِهب  َلِمَع  ْنَم  َقَدَص َو  ِِهب  َلاَق  ْنَم  ِعْمَّسلا  ُجُولُو  َّدَّرلا َو  ُةَْرثَک  ُهُِقلُْختَالَو  َبَتْعَتُسیَف  ُغیزَیَالَو 

باریـس تعفنم و  رپ  شخبافـش و  يوراد  و  راکـشآ ، تـسا  يروـن  مـکحم و  تـسا  يا  هتـشر اریز  دـیریگب ، مـکحم  ار  ادـخ  باـتک 
هب زاین  اـت  درادـن  هار  وا  رد  يژک  دـیوج ، کـسمت  نآ  هب  سک  ره  .دـناشن  یم ورف  ار  تقیقح ) ناگنـشت   ) شطع هک  تسا  يا  هدـننک

.دبلطب شزوپ  ات  دنک  یمن اطخ  ددرگ و  یمن فرحنم  دشاب و  هتشاد  ندومن  تسار 
رورپ حور  زاب  دـننک ، رارکت  دـنناوخب و  ار  نآ  ردـق  ره  و   ) ددرگن هعماس  یتحاران  ای  یگنهک و  بجوم  شررکم  ندینـش  ندـناوخ و 

.تسا زاتشیپ  دنک ، لمع  نادب  سک  ره  هتفگ و  تسار  دیوگب ، نخس  نآرق  اب  هک  یسک  ریذپلد .) شا  ینیریش تسا و 

(53) .دییامرفب نآرق  دروم  رد  ار  دوخ  كرابم  رظن  س 9 :

ِِهب يدَتْقُْملا  روُّنلاَو  ِهیَدَی  َنیب  يذَّلا  ِقیِدْـصَتَی  ْمُهَءاَجَف  ِمَْربُْملا  َنِم  ٍضاَقْتناَو  ِمَمُالا  َنِم  ٍۀَـعْجَه  ِلوُط  ِلُسُّرلا َو  َنِم  ٍةَْرتَف  ِنیِح  یَلَع  ُهَلَـسْرأ 
اَم َمْظَنَو  ْمُِکئاَد  َءاَوَد  یِـضاَْملا َو  ِنَع  َثیِدَْـحلاَو  ِیتأَـی  اَـم  َْملِع  ِهِیف  َّنإ  َـالأ  ُْهنَع  ْمُکُِربْـخأ  ْنَِکلَو  َقِْطنَی  َْنل  ُهوُقِْطنَتْـساَف َو  ُنآرُْقلا  َکـِلَذ 

.ْمُکَْنَیب
ّتیناسنا یتسود و  ياه  هتشر و  دندوب ، تلفغ  باوخ  رد  اه  تما و  دنتـشادن ، روضح  ناربمایپ  هک  داتـسرف  یماگنه  ار  ربمایپ  دنوادخ ،

درک قیدصت  ار  نیشیپ  ناربمایپ  ياه  باتک هک  یلاح  رد  دمآ ؛ قلخ  نایم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  سپ  .دوب  هتـسسگ  مه  زا 
.تسا نآرق  رون  نآ  دنیامن و  تعاطا  نآ  زا  دیاب  همه  هک  دش ، اه  ناسنا رگتیاده  يرون  اب  و 

ملع نآرق  رد  هک  دینادب  .مهد  یم ربخ  نآ  فراعم  زا  ار  امش  نم  اما  دیوگ ، یمن نخـس  زگره  هک  دیوگ ، نخـس  ات  دیهاوخب  نآرق  زا 
.تسا امش  یعامتجا  يدرف و  روما  ي  هدنهد ناماس  امش و  ياهدرد  ي  هدنهد افش  تسا ؛ هتشذگ  ناراگزور  ثیدح  هدنیآ و 

مراهچ شخب 

« مالسلا مهیلع  تیب لها  تیالو  و  ناشیا ، تیصخش  نینمؤملاریما ، ترضح  یگدنز 

(54) .دییوگب تفالخ  بصغ  شیوخ و  ّقح  دوخ و  زا  یمک  نم ! يالوم  س 10 :

َِربْصَا ْوَا  ءاَّذَج  ٍدَِـیب  َلوُصَا  ْنَا  َْنَیب  یِئتْرَا  ُْتقِفَط  ًاَحْـشَک َو  اْهنَع  ُْتیَوَط  ًابَْوث َو  اهَنوُد  ُْتلَدَـسَف  ْریَّطلا  َّیِلا  یقْرَی  ُْلیَّسلا َو ال  یِّنَع  ُرِدَْـحنَی 
.ُهَّبَر  یْقلَی  یَّتَح  ٌنِمُْؤم  اهیف  ُحَدْکَی  ریغَّصلا َو  اهیف  ُبیشَی  ُریبَْکلا َو  اهیف  ُمَرْهَی  َءایْمَع  ٍۀَیْخَط  یلَع 

ي هدیـشک توکلم  هب  رـس  تاعافترا  .دوش  یم ریزارـس  اه  ناسنا يوس  هب  نم  حور  ياه  هلق زا  یهلا  یناسنا - ياه  تلیـضف هوبنا  لـیس 
نآ رد   ) .دـننارورپب رـس  رد  ار  تاعافترا  نآ  يور  ندـیرپ  ياوه  دـنناوتب  زاورپ  رود  ناگدـنرپ  هک  تسا  نآ  زا  رتدـنلب  نم  تازاـیتما 

باختنا رد  نوچ  .مدـینادرگرب  نآ  زا  يور  متخیوآ و  يرادـمامز  دوخ و  نایم  يا  هدرپ داتفا ) يرگید  ریـسم  رد  تفـالخ  هک  ماـگنه 
مدیشیدنا : هار  ود  زا  یکی 

هچ  ) .مریگ هشیپ  ییابیکـش  ربص و  ماهبا  رپ  یناملظ و  يا  هثداح ربارب  رد  ای  منک و  هلمح  مناـفلاخم  هب  یلاـخ  یتسد  اـب  تسیاـب  یم اـی 
جنر رد  شراگدرورپ  رادید  هب  ات  ار  نامیااب  ناسنا  ریپ و  ار  نالاس  مک توترف و  ار  نالاسگرزب  هک  هدنبوک  سب  يا  هثداح )؟ يا هثداح

.درب یم ورف  تّقشم  و 

! دهد یم خساپ  مالسلا  هیلع  www.Ghaemiyeh.comنینمؤملاریما ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 110زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


(55 (؟ ...ات دیدرک  ربص  ارچ  نم ! ياقآ  س 11 :

اِهب یلْداَف  ِهلیبَِسل  ُلَّوَالَا  یـضَم  یّتَح  ًاَـبْهَن  یثاُرت  يرَا  اجَـش  ِْقلَْخلا  ِیف  يذَـق َو  ِْنیَْعلا  ِیف  ُتْرَبَصَف َو  یجْحَا  اـتاه  یلَع  َرَبْصلا  َّنَا  ُْتیَاَرَف 
.ُهَدَْعب 

.مهدب  حیجرت  یلاخ  تسد  اب  ي  هلمح رب  ار  لمحت  ربص و  هک  مدش  نآ  رب  میلس  لقع  مکح  هب 
.دریگب ار  وـلگ  يارجم  ناوختـسا  دور و  ورف  مشچ  رد  كاـشاخ  سخ و  هک  يراـبدرب  ناـنوچ  متفرگ ؛ شیپ  رد  ار  يراـبدرب  هار  نم 

هک هاـگ  نآ  اـت  .ددرگ  یم فرحنم  شا  یقیقح يارجم  زا  دور و  یم اـمغی  هب  تسا ، نم  ِنآ  زا  هدیـسر و  نـم  هـب  هـک  یّقح  مدـید  یم
.درپس رمع  هب  دوخ  زا  سپ  ار  تفالخ  دیدرگ و  ترخآ  يارس  یهار  رکب  یبا تشگ و  يرپس  راگزور 

(56) .دییامرفب ار  دوخ  تارطاخ  نیرت  ناجیهرپ زا  یکی  س 12 :

یلْوَح َنیعِمَتُْجم  ِيافْطِع  َّقَش  نانَـسَْحلا َو  َئِطُو  ْدََـقل  یّتَح  ٍِبناج  ِّلُک  ْنِم  َّیَلَع  َنُولاْثنَی  ََّیِلا  ُِعبَّضلا  ِفْرُْعلااَـک  ُساَّنلا  ّـِالا َو  ینَعار  اـمَف 
.ِمَنَْغلا  ِۀَضیبَرَک 

تفالخ ندرپس  يارب  دنـسرب ، اذغ  هب  هک  یناگدز  طحق  مسر  هب  تخـس  یماحدزا  اب  مدرم  هک  دوب  زیگنا  ناجیه سب  يزور  نم  يارب 
هیلع نیسح مالـسلا و  هیلع  نسح مدنزرف  ود  هک  تشذگ  ّدح  زا  نانچ  مدرم  روش  قایتشا و  .دندروآ  موجه  فرط  ره  زا  نم  تسد  هب 
دای هب  ار  دنفسوگ  ياه  هلگ هوبنا  عامتجا  زور ، نآ  رد  مدرم  مومع  میلـست  .تفاکـش  مه  زا  میولهپ  ود  سابل  دندش و  هدیبوک  مالـسلا 

.دندوب هتفرگ  ار  منوماریپ  گنهآ  کی  لد و  کی هک  دروآ  یم

(57 (؟ دوب هچ  مدرم  ياه  ییافو یب ربارب  رد  امش  ساسحا  س 13 :

ِۀَّظِک یلَع  اوُّداُقی  َّالَا  ِءامَلُْعلا  َیلَع  ُهَّللا  َذَخَا  ام  ْرِصانلا َو  ِدوُجُِوب  ِۀَّجُْحلا  ُمایق  ِرِضاْحلا َو  ُروُضُح  َْول ال  َۀَمَـسَّنلا  َاََرب  َۀَّبَْحلا َو  َقَلَف  يذَّلا  امَا َو 
.ٍْزنَع  ِۀَطْفَع  ْنِم  يْدنِع  َدَهْزَا  هِذه  ْمُکاْینُد  ُْمتَیَْفلََال  اِهلَّوَا َو  ِْساَِکب  اهَرِخآ  ُْتیَقََسل  اِهبِداغ َو  یلَع  اهَْلبَح  ُْتیَْقلََال  ِمُولْظَم  ِبَغَس  ٍِملاظ َو ال 

دوجو اب  يدـنوادخ  تجح  و  دوبن ، هداـمآ  نم  يراـی  يارب  یهورگ  رگا  دـیرفآ ، ار  حور  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس 
راهم دوبن ، هدیدمتـس  یگنـسرگ  راکمتـس و  يروخرپ  لّمحت  مدع  ي  هرابرد نایاناد  اب  یهلا  نامیپ  و  تشگ ، یمن مامت  نم  رب  ناروای 

، ماگنه نآ  رد  .مدرک  یم باریـس  ییاـنتعا  یب ي  هلاـیپ اـب  شزاـغآ  دـننام  ار  نآ  ماـجنا  متخادـنا و  یم شـشود  هب  ار  يرادـمامز  نیا 
.تسا رتزیچان  زب  کی  غامد  طالخا  زا  نم  دزن  رد  امش  يایند  نیا  هک  دیدیمهف  یم

(58 (؟ دیدرک توکس  ارچ  سپ  ؟ دیسرت یم گرم  زا  امش  ایآ  س 14 :

ِیف ۀَّیِشْرَْالا  َبارَطِْضا  ُْمْتبَرَطْـضَال  ِهب  ُتُْحب  َْول  ٍْملِع  ِنُونْکَم  یلَع  ُتْجَمَْدنا  َِلب  هُِّما  ِيْدَِثب  ِلْفِطلا  َنِم  ِتْوَْملاِاب  ُسَنا  بلاط  یبَا  َْنبَال  ِهَّللا  َو 
.ةَدیعَْبلا  ِّيِوَّطلا 

زا نم  توکس  .تسا  شردام  ناتـسپ  هب  راوخریـش  كدوک  سنا  زا  شیب  گرم  اب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  دنزرف  سنا  ادخ ! هب  دنگوس 
رد هدـیزرل ، دوـخ  هب  قـیمع  ياـه  هاـچ رد  هتخیوآ  باـنط  شزرل  دـننام  منک ، شزاربا  رگا  هک  نارگید  رب  هدیـشوپ  تسا  یملع  يور 

.تفر دیهاوخ  بارطضا 

(59) .دییامرفب ار  لاح  ات  دوخ  ي  هتشذگ زا  هلمج  کی  رد  س 15 :
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.اذه  ِساَّنلا  ِمْوَی  یَّتَح  ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  ُهَّیبَن  ُهَّللا  َضَبَق  ُْذنُم  َّیَلَع  ًاََرثأَتّسُم  یّقَح  ْنَع  ًاَعُوفْدَم  ُْتلِز  ام  ِهّللاَوَف :
ینوناق ّقح  زا  هشیمه  زورما ، هب  ات  تسا  هدناوخ  دوخ  هاگـشیپ  هب  ار  شربمایپ  لاعتم  دـنوادخ  هک  ماگنه  نآ  زا  نم  ادـخ ! هب  دـنگوس 

.دنا هدمآ رد  نتخات  هب  نم  یصاصتخا  ورملق  رد  نارگید  ما و  هدش هدنار  دوخ 

(60 (؟ دیا هدش هتسخ  مدرم  زا  ایآ  س 16 :

؟ افَلَخ ِّزِْعلا  َنِم  ِّلُّذلاِاب  َو  ًاضَوِع ؟ ِةَرِخْآلا  َنِم  اْینُّدلا  ِةایَْحلاِاب  ُْمتیضَرَا  ْمَُکباتِع ! ُتِْمئَس  ْدََقل  ْمَُکل  ٍُّفا 
یگدنز هب  تیاضر  يدبا ، تداعـس  ترخآ و  يارـس  ربارب  رد  ایآ  .ما  هدش هتـسخ  امـش  رب  خـیبوت  باطخ و  زا  مدرم ! يا  امـش  رب  فا 

!؟ دیا هدرک شوخ  لد  تّزع  ياج  هب  ّتلذ  شریذپ  هب  هداد و  يویند 

(61 (؟ میراد یّقح  مه  رب  امش  نم و  ایآ  س 17 :

اوـُلَهْجَت ـْالیَک  ْمُکُمیْلعَت  ْمُْکیَلَع َو  ْمُِکْئیَف  ُریفْوَـت  ْمَُکل َو  ُۀَحیـصَّنلاَف  َّیَلَع  ْمُکُّقَح  اَّمَاَـف  .ًاّـقَح  َّیَلَع  ْمَُکل  اَّقَح َو  ْمُْکیَلَع  یل  َّنِا  ْساَّنلا : اَـهُّیَا 
َنیح ُۀَعاطلا  ْمُکوُعْدَا َو  َنیح  ُۀـَباجِْالا  ِبیغَْملا َو  ِدَهْـشَْملا َو  ِیف  ُۀَحیـصَنلا  ِۀَْـعیَْبلِاب َو  ُءافَْولااَف  ْمُْکیَلَع  یّقَح  اَّمَا  .اوُمَْلعَت َو  اْمیَک  ْمُُکبیدْأَتَو 

.ْمُکُُرما 
.دیراد نم  رب  یّقح  مراد و  امش  رب  یّقح  مدرم ! يا 

و تسا ، امـش  يارب  ملاس  تشیعم  ي  هیهت يارب  لاملا  تیب  ندومن  ناوارف  میظنت و  امـش و  ي  هرابرد یهاوخریخ  نم ؛ رب  امـش  قح  اـّما 
.دزاسب ار  امش  ملع  هک  امش  بیدأت  دینک و  ادیپ  تاجن  لهج  زا  هک  امش  میلعت  رب  يّدصت 

امش هک  ماگنه  نآ  رد  یتبثم  خساپ  بایغ و  روضح و  رد  یهاوخریخ  دیا و  هدرک نم  اب  هک  تسا  یتعیب  هب  افو  امـش ؛ رب  نم  قح  اّما  و 
.مهدب روتسد  امش  هب  هک  یعقوم  نم  زا  تعاطا  مناوخب و  ار 

(62 (؟ دیدوب يرکف  هشیدنا و  هچ  رد  ندروخ ، تبرض  زا  لبق  نیرخآ ، هاگرحس  رد  نم ! يالوم  س 18 :

.ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا ُلوُسَر یل  َحَنَسَف  ٌِسلاج ، اَنَاَو  یْنیَع  یْنتَکَلَم 
؟ ِدَدّللاَو ِدَوَألا  َنِم  َِکتَُّما  ْنِم  َتیَقل  اذام  ِهَّللا  َلوسَرای ُْتلُقَف 

«. ْمِْهیَلَع ُعُْدا  : » َلاقَف
.یّنِم  ْمَُهل  ًاَّرَش  یب  ْمَُهلَْدبَاَو  ْمُْهنِم  ًاْریَخ  ْمِِهب  ُهَّللا  ِیَنلَْدبَا  ُْتلُقَف :

.تشگ رهاظ  نم  رب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  سپ  .متفر  ورف  ایؤر  رد  دوبر و  متسد  زا  رایتخا  ممشچ  هک  مدوب  هتسشن 
.ما  هدید اه  تجاجل اه و  تموصخ اه و  یجک هچ  وت  تّما  زا  ادخ ! ربمایپ  يا  مدرک : ضرع 

.نک  نیرفن  نانآ  رب  دومرف : ربمایپ 
.زاسب نیشناج  ار  يّرش  نم  ياج  هب  نانآ  يارب  امرف و  تیانع  نم  هب  اه  نآ ياج  هب  ار  نانآ  زا  رتهب  ایادخ ! متفگ :

(63 (؟ تسیک امش  يامنهار  غارچ و  نیرتهب  س 19 :

ِنیح یلَع  ُهَلَسْرَا  ُلْدَْعلا  ُهُمْکُحَو  ُلْضَْفلا  ُهُمالَکَو  ُدْشُّرلا  ُُهتَّنُـسَو  ُدْصَْقلا  ُُهتَریـس  ُهُعَْمل  َقََرب  ٌْدنزو  ُهُرُون  َعَطَـس  ٌباهِـشو  ُهُؤْوَض  َعََمل  ٌجارِس 
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.ِمَمُالا  َنِم  ٍةَوابَغَو  ِلَمَْعلا  ِنَع  ٍةَْوفَهَو  ِلُسُّرلا  َنِم  ٍةَْرتَف 
راکـشآ زراب و  شرون  هک  تسا  يا  هراتـس و  هدیـشخرد ، شا  ییانـشور هک  تسا  یغارچ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح 

قح و ي  هدننک ادج  وا  مالک  و  دشر ، شتّنـس  و  لادتعا ، شتریـس  .تسا  هدومن  دـیلوت  قرب  نآ  ناعمل  هک  تسا  يا  هنز شتآ و  تسا ،
.تسا  ضحم  لدع  وا  مکح  و  لطاب ،

.داتسرف اه  تّما یندوک  لهج و  لمع و  زا  عماوج  شزغل  نارود  رد  ناربمایپ و  زا  يا  هلصاف رد  ار  وا  ناحبس  دنوادخ 

(64 (؟ دننایک امش  ناردارب  ؟ تسا هدش  گنت  یناسک  هچ  يارب  ناتلد  س 20 :

اُوبَلَس َواهِدالْوَا  یِلا  ِحاقِّللا  َُهل  اوُِهلَوَف َو  ِداهِْجلا  َیِلا  اوُجیه  ُهوُمَکْحَاَف َو  َنآْرُْقلا  اوُؤَرَق  ُهُوِلبَقَف َو  ِمالْـسِْالَا  َیِلا  اوُعُد  َنیذَّلا  ُمْوَْقلا  َْنیَأ  . . . 
.ًاّفَص ًاّفَص  ًافْحَز َو  ًافْحَز  ِضْرَْالا  ِفارْطَِاب  اوُذَخَأ  اهَدامْغَأ َو  َفُویُّسلا 

َنیعِـشاخلا ُةَرَبَغ  ْمِهِهوُجُو  یلَع  ِرَهَّسلا  َنِم  ِناْولَألَا  ُْرفُـص  ِءاعُّدلا  َنِم  ِهافِّشلا  ُُلبُذ  ِمایِّصلا  َنِم  ِنوُُطْبلا  ُصْمُخ  .ِءاُکْبلا  َنِم  ِنُویُْعلا  ُهُْرم  . . . 
.ْمِِهِقاِرف  یلَع  َيِْدیَْالا  َّضَعَن  ْمِْهَیِلا َو  َأَمْظَن  ْنَا  اَنل  َّقَحَف  َنُوبِهاَّذلا  یناوِْخا  َِکئلُوا 

لمع تماقتـسا  تردـق و  لامک  اـب  دـندناوخ و  ار  نآرق  دـنتفریذپ ، ار  نآ  سپ  دـندش ، مالـسا  هب  توعد  هک  یموق  نآ  دـنتفر  اـجک 
ماین زا  اهریـشمش  دندمآرد ، ناجیه  هب  ناشنادـنزرف  هب  هدریـش  نارتش  قایتشا  دـننامه  دـندش ؛ کیرحت  نانمـشد  اب  داهج  هب  .دـندرک 

.دندومن  نیمز  فارطا  هب  يور  فص  هب  فص  هتسد و  هتسد  مالسا ) ي  هعاشا رد   ) و دندیشک ،
لاغتشا زا  و  دوب ، ناشیاه  مکش رد  يرغال  هزور ، يدایز  زا  و  ناشنامـشچ ، رد  يرثا  ادخ  فوخ  زا  هیرگ  زا  هک  دندوب  ینامدرم  نانآ 

رابغ نوچ  يرابغ  نانآ  ياه  هرهچ رب  و  دنتشاد ، گنر  درز  یتروص  اه ، يرادیب بش  زا  و  دندوب ، کشخ  ینابل  ياراد  اعد ، هب  یمیاد 
رادید ي  هنـشت هک  تسا  هتـسیاش  سپ  .دنتفر  دنتـسبرب و  طابر  هنهک  نیا  زا  تخر  هک  دندوب  نم  ناردارب  نانآ  .دوب  ناگدننک  عوشخ 

.میزگب نادند  اب  اه  تسد نانآ  ییادج  رب  فسأت  اه و  نآ يزاسمد  ترسح  زا  و  میشاب ، نانآ 

(65 (؟ تسا رتدب  امش  رب  اهریشمش  ندمآ  دورف  زا  يزیچ  هچ  س 21 :

.ِهَّللا  ِۀَعاط  ِْریَغ  یف  ِشارِْفلا  یَلَعٍۀَتیم  ْنِم  َّیَلَع  ُنَوْهَأ  ِْفیَّسلاِاب  ٍَۀبْرَض  ُْفلََأل  هِدَِیب  ٍِبلاط  یبَأ  ُْنبا  ُسْفَن  يذَّلا  َو  . . . 
نآ زا  تسا  رت  ناسآ نم  يارب  ریشمش  ي  هبرـض رازه  تسوا ، تسد  هب  مالـسلا  امهیلع  بلاطیبا دنزرف  ناج  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس 

.دشابن يدنوادخ  تعاطا  رد  هک  باوختخر  رد  گرم 

(66 (؟ دیدرک توکس  تّیمکح  ثحب  رد  ارچ  و  دیداد ؟ رارق  هلصاف  تّیمکح  يارب  تّیمکح ) لها   ) مدرم دوخ و  نیب  ارچ  س 22 :

یف َِحلُْـصی  ْنَأ  ُهَّللا  َّلََعلَو  ُِملاْعلا  َتَّبَثَتَیَو  ُلِهاْجلا  َنَّیَبَتَِیل  َِکلذ  ُْتلَعَف  امَّنِاَف  ِمیکْحَّتلا ؟ ِیف  ًالَجَا  ْمُهَْنَیبَو  َکَْنَیب  َْتلَعَج  َِمل  ْمُُکلْوَق  اَّمَاَو  . . . 
.ِّیَْغلا  ِلَّوََال  َداْقنَتَو  ِّقَْحلا  ِنُّیَبَت  ْنَع  َلَْجعَتَف  اهِماظْکَِاب  ُذَخُْؤتالَو  ِۀَّمُْألا  ِهِذه َْرمَا  ِۀَنْدُْهلا  ِهِذه 

نادب ار  ریخأت  نیا  نم  هک  تسین  نیا  زج  يداد ؟ رارق  هلـصاف  ّتیمکح  يارب  ار  یتدم  نانآ  دوخ و  نیب  ارچ  دـییوگ : یم هک  نیا  اما  و 
، تسا رما  تقیقح  هب  ملاع  هک  یسک  و  دنک ، لصاح  عالطا  دوش و  هاگآ  تسا ، رما  تقیقح  هب  نادان  هک  یـسک  هک  مدید  اور  تهج 
و دیامن ، حالـصا  ار  تّما  نیا  رما  توکـس )  ) شمارآ نیا  رد  دنوادخ  هک  دـشاب  .ددرگ و  رت  مکحتـسم نآ  يارجا  قح و  زا  عافد  رد 

.دوش تلالض  عیطم  یهارمگ  زاغآ  زا  دوش و  فرحنم  یگدزباتش  اب  ّقح ، ندش  راکشآ  زا  شیپ  هجیتن  رد  ات  دوشن  هتفرگ  نآ  يولگ 
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(67 (؟ تسا نیمادک  اب  ّقح  دنا و  هنوگ  دنچ  امش  دروم  رد  مدرم  س 23 :

ِساَّنلا ُْریَخَو  ِّقَْحلا  ِْریغ   َ یِلا ُضُْغْبلا  ِِهب  ُبَهْذَی  ٌطِرفُم  ٌضِْغبُمَو  ِقَّْحلا  ِْریَغ  یِلا  ُّبُْحلا  ِِهب  ُبَهْذَی  ٌطِرفُم  ٌّبُِحم  ِناْفنِص : َِّیف  ُِکلْهَیَـسَو  . . . 
! َۀَقْرُفلاَو ْمُکاَِّیاَو  ِۀَعامَْجلا  َعَم  ِهَّللاَدَی  َّنِاَف  ِمَظْعَْألا  َداوَّسلا  ُومَْزلَاَف  ُطَسْوَْالاُطَمَّنلا  ًالاح  َِّیف 

و دـناشک ؛ یم لطاب )  ) ّقح ریغ  يوس  هب  ار  وا  تبحم ، هک  رگ  طارفا  تسود  دـنتفا ؛ یم تکاله  هب  مدرم  زا  هورگ  ود  نم  ي  هراب رد  و 
یحور عضو  صیخشت و  رظن  زا  مدرم  نیرتهب  .دناشک و  یم لطاب )  ) ّقح ریغ  يوس  هب  مه  ار  وا  نم ، اب  توادع  هک  رگ  طیرفت  نمشد 

داوس اب  هراومه  دیریگب و  ار  مدرم  هنوگ  نیا  فرط  امـش  .دنک  یمن طیرفت  طارفا و  هک  تسا  لدتعم  طسوتم و  فنـص  نم ، ي  هرابرد
.دیزیهرپب یگدنکارپ  ییادج و  زا  تسا و  تیعمج  اب  ادخ  تسد  اریز  دیشاب ، ّقح ) تیعمج   ) مظعا

(68 (؟ تسیچ بیغ  ملع  و  دیراد ؟ بیغ  ملع  امش  ایآ  مالسلا ! هیلع  یلع ای  س 24 :

.ٍْملِع يِذ  ْنِم  ٌمُّلَعَت  َوُه  امَّنِاَو  ٍْبیَغ  ِْملِِعب  َوُه  َْسَیل  مالسلا . . . : هیلع  َکَحَضَف ِْبیَْغلا ؟ َْملِع  مالسلا  هیلع  َنینِمْؤُْملا َریمأ  ای  ْتَیِطُْعا  ْدََقل  . . . 
يرْدَت امَو  ِماحْرَْألا  ِیفام  ُمَْلعَیَو  َْثیَْغلا  ُلِّزَُنیو  ِۀَـعاَّسلا  ُْملِع  ُهَدـْنِع  َهَّللا  َّنِا   » ِهلْوَِقب ُهَناْحبُـس  ُهَّللا  ُهَدَّدَـع  ام  ِۀَـعاَّسلا َو  ُْملِع  ِْبیَْغلا  ُْملِع  امَّنِاَو 

« ُتوُمَت ٍضْرَأ  ِّيَِأب  ٌسفَن  يرْدَت  امَو  ًادَغ  ُبِسْکَت  اذام  ٌسْفَن 
.دیدنخ ترضح  نآ  تسا ؟ هدش  هداد  بیغ  ملع  امش  هب  ایآ 

.ما هتفرگ ارف  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکاربمایپ  ) ملع بحاص  زا  هک  تسا  یملع  هکلب  تسین ، بیغ  ملع  متفگ  هک  نیا 
تمایق ملع  هک  تسادخ  : » تسا هدومرف  دوخ  شیامرف  رد  ناحبـس  دـنوادخ  هک  روما  نآ  هب  تسا و  تمایق  هب  ملع  بیغ  ملع  انامه و 

هک ار  هچ  نآ  دـناد  یمن سک  چـیه  تسا و  ماحرا  رد  هک  ار  هچ  نآ  دـناد  یم دتـسرف و  یم ورف  ار  ناراب  هک  تسوا  .تسوا و  دزن  رد 
« .درم دهاوخ  نیمز  نیمادک  رد  هک  دناد  یمن یسک  تخودنا و  دهاوخ  ادرف 

(69 (؟ دینک یم تنعل  ار  یناسک  هچ  امش  س 25 :

! ِِهب َنیِلماْعلا  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنیهاَّنلاو  َُهل َنیکِراَّتلَا  ِفُوْرعَْملِاب  َنیِرمْآلآ  ُهَّللا  َنََعل 
دـنیامن و یم یهن  اه  یتشز رکنم و  زا  و  دـنیامن ؛ یم كرت  ار  نآ  دوخ  دـننک و  یم رما  اه  یکین هب  هک  داـب  یناـسک  نآ  رب  ادـخ  تنعل 

.دنوش یم اه  نآ بکترم  دوخ 

(70 (؟ دوب هچ  هعماج  تیریدم  تفالخ و  یلوبق  يارب  امش  فده  س 26 :

َِکنیِد ْنِم  َِملاعَْملا  َدِرَِنل  ْنِکلَو  ِماطُْحلا  ِلوُُضف  ْنِمٍء  یَـش َساِمْتلا  اـَلَو  ٍناْطلُـس  یف  ًۀَـسَفَانُم  اَّنِم  َناـک  يذَّلا  ِنُکَی  َْمل  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِا  َمُهَّللَا 
.َكِدوُدُح  ْنِم  ُۀَلَّطَعُْملا  َماُقتَو  َكِدابِع  ْنِم  َنُومُولْظَْملا  َنَمْأَیَف  َكِدِالب  یف  َحالْصِْالا  َرِهُْظنَو 

دوب و يرگ  هطلـس نادیم  رد  تباقر  شالت و  يارب  هن  تموکح ، ندروآ  تسد  هب  يارب  ام  مادقا  هبلاطم و  هک  یناد  یم وت  اراگدرورپ !
.تسا هدوب  وت  ياهرهـش  رد  حالـص  راهظا  وت و  نید  ياه  هناشن هب  دورو  ام  فده  ي  همه هکلب  ایند ، لام  زا  يدایز  نتـساوخ  يارب  هن 

.دتفیب نایرج  هب  تسا ، هداتسیا  زاب  ارجا  زا  هک  وت  ماکحا  اهرفیک و  نآ  و  دنبای ، ناما  نما و  وت  ي  هدیدمتس ناگدنب  هک  دشاب 

(71 (؟ دینک یم ادیپ  ار  ماوقا  زا  دیدزاب  دید و  تصرف  تالکشم ، يراتفرگ و  همه  نیا  اب  امش  س 27 :
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.یقِْطنَماوُع یلْوَق َو  اوُعَمْساَف  ٍمَرَک  ِةَِدئاعَو  ٍمِحَر  ِۀَلِص  ٍّقَحِةَوْعَد َو  یِلا  یْلبَق  ٌدَحَا  َعِرُْسی  َْنل 
ار مقطنم  دیونشب و  ار  منخس  .دنک  یمن باتـش  تمارک  ناسحا و  محر و  ي  هلـص قح و  توعد  شریذپ  يارب  نم  زا  شیپ  سک  چیه 

(. دیریگب وگلا  نم  زا   ) .دیبایرد

(72) .دییامرفب شیوخ  ي  هداوناخ ناتدوخ و  زا  س 28 :

ُةالُْولا ُُحلْصَت  الَو  ْمُهاوِس  یلَع  ُُحلْصَتال  ٍمِشاه  ْنِم  ِنْطَْبلااذَه  یف  اوُسِرُغ  ٍْشیَُرق  ْنِم  َۀَِّمئَْألا  َّنِإ  .یمَْعلا  یَلْجَتُْسیَو  يدُْهلا  یَطْعَتُْسی  اِنب  . . . 
.ْمِهِْریَغ  ْنِم 

رد هک  دنـشیرق  زا  ناماما  هک  تسا  یعطق  .ددرگ  یم عفترم  یکیرات  تملظ و  و  دوش ، یم سامتلا  ادخ  زا  تیاده  ام  ي  هلیـسو هب  . . . 
.دنرادن یگتسیاش  مشاه  لآ  ریغ  زا  نارادمامز  و  تسین ، هتسیاش  نانآ  ریغ  يارب  تماما  .دنا و  هدش هتشاک  مشاه  زا  هبعش  نیا 

(73) .دییامرف انشآ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم ياه  یگژیو اب  ار  ام  نم ! ياقآ  س 29 :

ْمِهِقِْطنَم َو ْنَع  ْمُُهتْمَـص  ْمهِْملِع َو  ْنَع  ْمُهُمْکُح  ْمُکُِربُْخی  َنیِذَّلا  ُمُه  لْهَْجلا  ُتْوَم  ِْملِْعلا َو  ُْشیَع  ْمُهَّنإَـف  ِِهلْهأ  ِدـْنِع  ْنِم  َکـِلَذ  اوُسِمَْتلاَـف 
.ٌقِطاَن  ٌِتماَص  ٌقِداَص َو  ٌدِهاَش  ْمُهَْنَیب  َوُهَف  ِهِیف  َنوُِفلَتْخَیَالَو  َنیِّدلا  َنوُِفلاَُخی  ْمِهنِطَاب َال  ْنَع  ْمُهُرِهاَظ 

لهج و گرم  زار  و  شناد ، تایح  زمر  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لها  هک  دینک ، وجتـسج  نآ  لها  زا  ار  يراگتـسر  سپ 
.دهد یم عالطا  نانآ  نطاب  زا  ناشرهاظ  و  نانآ ، قطنم  زا  ناشتوکس  و  نانآ ، شناد  زا  ار  امش  ناشتمکح  هک  یناسک  .دنتـسه  ینادان 

.تسوگنخس  یتکاس  قداص و  یهاوگ  نانآ  نایم  رد  نید  دننک ؛ یم فالتخا  نآ  رد  هن  دنراد و  یتفلاخم  ادخ  نید  اب  هن 
(74 :) دنیامرف یم ناماما  ياه  یگژیو دروم  رد  ي 152  هبطخ رد  ترضح 

اَمَّنإ َرَطَْملا َو  ِبِدْجُْملا  َراَِظْتنا  َرَیِْغلا  اَنْرَظَْتناَو  ًامْوَی  ِمْوَِیب  ًامْوَق َو  ِمْوَِقب  ُهَّللا  َلَْدبَتْـساَو  ٌِلئاَم  َلَدَتْعاَو  ٌحـِئَال  َحَال  ٌعِمال َو  َعََمل  ٌِعلاَط َو  َعَلَط  ْدَـق 
.ُهوُرَْکنأ ْمُهَرَْکنأ َو  ْنَم  َّالإ  َراَّنلا  ُلُخْدَیَال  ُهُوفَرَع َو  ْمُهَفَرَع َو  ْنَم  َّالإ  َۀَّنَجلا  ُلُخْدَیَالَو  ِهِداَبِع  یَلَع  ُهُؤاَفَرُع  ِهِْقلَخ َو  یَلَع  ِهّللا  ُماَُّوق  ذۀَِّمئألا 

.ُهَجَْهنَم  َیلاَعَت  ُهّللا  یَفَطْصا  ٍۀَماَرَک  ُعامَج  ٍۀَمَالَس َو  ُمْسا  ُهَّنأل  َِکلَذ  َُهل َو  ْمُکَصَلْخَتْساَو  ِمَالْسإلِاب  ْمُکَّصَخ  َیلاَعَت  َهّللا  َّنإ 
فرحنم ّقح  ي  هداج زا  هک  نآ  .دیدرگ و  راکشآ  يا  هدنوش راکـشآ  دیـشخرد و  يا  هدنـشخرد دش و  راکـشآ  يا  هدننک عولط  انامه 

.داد  رارق  يزور  ربارب  ار  يزور  لیدبت و  یهورگ  هب  ار  یهورگ  دنوادخ  .تشگزاب  تسار  هار  هب  دش ،
.میدیشک  یم ار  يزور  نینچ  راظتنا  دنناراب ، راظتنا  رد  هک  نالاسکشخ  رد  هدنام  نانوچ  ام  و 

نانآ هک  نآ  زج  دور ، یمن تشهب  هب  یـسک  .دنناگدنب  هاگآ  نارازگراک  و  مدرم ، روما  ناگدننک  ریبدـت  ادـخ ، فرط  زا  ناماما  انامه 
.دننک راکنا  ار  وا  دنک و  راکنا  ار  نانآ  هک  نآ  رگم  دوش ، یمن نوگنرس  منهج  رد  یسک  دنسانشب و  ار  وا  اه  نآ هتخانش و  ار 

ي هدننک مهارف  و  تسا ، تمالـس  زا  یمان  مالـسا  اریز  دـیزگرب ، مالـسا  يارب  داد و  صاصتخا  مالـسا  هب  ار  امـش  لاعتم  يادـخ  انامه 
.دینادرگ نشور  ار  نآ  ياه  تجح دیزگرب و  ادخ  ار  نآ  نشور  هار  .دشاب  یم هعماج  تمارک 

(75 (؟ دندش میسقت  هتسد  دنچ  هب  مدرم  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا گرزب  ربمایپ  ي  هنامولظم تداهش  تلحر و  زا  دعب  س 30 :

ِمِحَّرلا َو َْریَغ  اُولَصَو  ِجئالَْولا َو  یَلَع  اُولَکَّتاَو  ُُلبُّسلا  ُمُْهَتلاَغ  باَقْعألا َو  یَلَع  ٌمْوَق  َعَجَر  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  َُهلوُسَر ُهّللا  َضَبَق  اَذإ 
ِیف ِبِراَض  ِّلُک  ُباَْوبأ  ِۀَـئیِطَخ َو  ِّلُک  ُنِداعَم  ِهِعِـضْوَم  ْریَغ  ِیف  ُهْوَنَبَف  ِهِساَسأ  ِّصَر  ْنَع  َءاَِـنْبلا  اُولَقَن  ِِهتَّدَوَِمب َو  اوُِرمأ  يِذَّلا  َبَبَّسلا  اوُرَجَه 
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.ِنیابُم  َنیِّدِلل  ِقراَفُم  ْوأ  نِکاَر  اَْینُّدلا  َیلإ  عِطَْقنُم  ْنِم  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  ٍۀَّنُس  یَلَع  ِةَرْکَّسلا  ِیف  اُولَهَذ  ِةَْریَْحلا َو  ِیف  اوُراَم  دَق  ٍةَرْمَغ 
یناسک هب  تخاس و  فرحنم  ار  نانآ  یهارمگ  دنتـشگرب و  بقع  هب  یعمج  تفرگرب ، اـیند  نیا  زا  ار  شلوسر  دـنوادخ  هک  هاـگ  نآ 

هب تبحم  هب  رومأم  هک  هچ  نآ  زا  دندیزگ  يرود  .دنتفرگ و  تفلا  سنا و  ناگناگیب  اب  دنداد و  هیکت  دـندوب ، هدرک  باختنا  دوخ  هک 
ياه هاگهانپ دـندوب و  ییاطخ  ره  نداعم  نانآ  .دـنداهن  شا  یقیقح لحم  ریغ  رد  دـندنکرب و  نآ  مکحم  ساسا  زا  ار  انب  دـندوب و  نآ 

.دـندوب هتفر  ورف  یتسم  تلفغ  رد  نادرگرـس و  تریح  يداو  رد  ناینوعرف  دـننامه  اـه  نآ .دـنرگبوشآ  وج و  هنتف هک  یناـسک  ي  همه
دوخ نید  اب  تموصخ  تلاح  هتـشگ و  ادـج  نید  زا  یخرب  و  هدرک ، هیکت  نآ  هب  هدـیورگایند و  هب  هدـیرب ، ترخآ  زا  ناـنآ  زا  یخرب 

.دندوب هتفرگ 

(76) .دییامرفب ناتفیرش  تیب  لها  ناتدوخ و  زا  یمک  نم ! يالوم  س 31 :

.اقراَس  یِّمُس  اَهباَْوبأ  ْریَغ  ْنِم  اَهاَتأ  ْنَمَف  اَِهباَْوبأ  ْنِم  َّالإ  ُتُوُیْبلا  یَتُْؤتَالَو  ُباْوبألاَو  ُۀَنَزَْخلاَو  ُباَحْصألاَو  ُراَعِّشلا  ُنَْحن 
اوُقَبُْسی َْمل  اُوتَمَص  ْنإ  اُوقَدَص َو  اوُقَطَن  ْنإ  ِنَمْحَّرلا  ُزُونُک  ْمُه  ِنآرُْقلا َو  ُِمئارک  مهِیف  اهنم 

نخـس رگا  .دـننامحر  دـنوادخ  مولع  ياه  جـنگ تیب ) لها  ام   ) ناـنیا .تسا  هدـش  لزاـن  نآرق  ي  همیرک تاـیآ  تیب ، لـها  ي  هراـبرد
.دریگ یمن تقبس  نانآ  زا  یسک  دننک ، توکس  رگا  و  دنیوگ ، یم تسار  دنیوگ ،

(77 (؟ تسا هتفرگ  داریا  امش  ي  هنهک ياه  سابل  هب  تبسن  یسک  ایآ  س 32 :

.يَرُّسلا ُمْوَْقلا  ُدَمْحَی  ِحاَبَّصلا  َْدنِعَف  یِّنَع  ْبُرْغا  ُْتلُقَف  َْکنَع  اَهُِذْبنَت  َالأ  ٌِلئاَق  ِیل  َلاَق  ْدََقل  َو 
.دنوش یم شیاتس  بش  ناورهر  ناهاگحبص  وش ! رود  نم  زا  متفگ : ینکفا ؟ یمن رود  ار  نآ  ایآ  تفگ : نم  هب  یکی 

(78 (؟ دیشکب تلاجخ  يزیچ  زا  هدش  ایآ  نم ! رورس  اقآ و  س 33 :

اَهِِعقاَر ْنِم  ُْتیَیْحَتْسا  یَّتَح  ِهِذَه  ِیتَعَرْدِم  ُْتعَّقَر  ْدََقل  ِهّللاَو 
.مراسمرش نآ  ي  هدننک هنیپ  زا  هک  مدز  هلصو  ار  نیمشپ  نهاریپ  نیا  ردق  نآ  دنگوس ! ادخ  هب 

مجنپ شخب 

« ناگتشرف

(79 (؟ دننک یم هچ  دنیاجک و  دننایک ، ناگتشرف  مالسلا ! هیلع  نسحلاابا ای  س 34 :

.َنُولَیازَتَیال  َنوُّفاص  َو  َنُوبِصَْتنَی ، ًعوُکُر ال  َو  َنوُعَکْرَی ، ًدوُجُس ال  ْمُْهنِم  ِهتَِکئالَم  ْنِم  ًاراوْطَا  َّنُهَألَمَف  الُْعلا ، ِتاومَسلا  َْنَیب  ام  َقَتَف  َُّمث 
.ْنایِْسنلا  ُۀَْلفَغ  ْناْدبَْالا َو ال  ُةَْرتَف  ِلوُقُْعلا َو ال  ُوْهَس  .ْنُویُْعلا َو ال  َمَْون  ْمُهاشْغَی  .ْنُومَأْسَی ال  َنوُحِّبَسُم ال  َو 

.ِهنانِج  ِباْوبَِأل  ُۀَنَدَّسلا  .هِدابِِعل َو  ُۀَظَفَْحلا  ُمُْهنِم  هِْرمَا َو  ِهئاضَِقب َو  َنوُِفلَتُْخم  .ِهلُسُر و  یِلا  ًۀَنِْسلا  ِهیْحَو َو  یلَع  ُءانَُما  ْمُْهنِم  َو 
ِِمئاوَِقل ُۀَبِـسانُْملا  ْمُُهناکْرَا َو  ِراْطقَْأْلا  َنِم  ُۀَجِراْخلا  ْمُُهقانْعَا َو  اِیلُْعلا  ِءامَّسلا  َنِم  ُۀَقِراْملا  َو  ْمُهُمادـْقَا ، یْلفُّسلا  َنیـضَرَْالا  ِیف  ُۀَِـتباَّثلا  ُمُْهنِم  َو 

.ْمِِهتَِحنْجَِأب  ُهَتْحَت  َنوُعِفَّلَتُم  ْمُهُراْصبَأ ، ُهَنوُد  ٌۀَسِکان  ْمُُهفاتْکَأ ، ِشْرَْعلا 
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ِتافـِـص ِهـْیَلَع  َنوُرُْجیــال  َو  ریوْصَتلـاـِب ، ْمُـهَّبَر  َنوُـمَّهَوَتَی  ــال  ِةَرْدــُْقلا ، ُراتـْـسَأ  َو  ِةَزِْعلا ، ُبُـجُح  ْمُـهَنوُد  ْنَـم  َنـَْیب  ْمُـهَْنَیب َو  ٌَۀبوُرـْـضَم 
.ِْرئاظَّنلِاب  ِْهَیِلا  َنوُریُشی  ِنِکامَْالِاب َو ال  ُهَنوُّدُحَی  الَو  ْنیقُولْخَْملا .) ) ْنیعُونْصَْملا

.تخاس  ناگتشرف  زا  یعاونا  زا  رپ  ار  اه  نآ نایم  و  درک ، زاب  مه  زا  ار  دنلب  ياه  نامسآ ناحبس  دنوادخ  سپس 
.دنرادن  یعوکر  هک  دنتسه  یناگدننک  هدجس  ناگتشرف  زا  یخرب  . 1

.دننک  یمن تسار  مایق  يارب  تماق  دنا و  هدیمخ عوکر  يارب  رگید  یخرب  . 2
.دنهد  یمن دوخ  عضو  رد  ینوگرگد  چیه  هک  دنتسه  یناگدیشک  فص  نانآ  زا  یهورگ  . 3

.درادن  نانآ  هب  یهار  یگدوسرف  یگتسخ و  هک  دنتسه  ینایوگ  حیبست  . 4
هب هــن  و  دروآ ، یم يور  یتســس  ناشیاهدــبلاک  رب  هــن  یهابتــشا ، ناــشلوقع  رب  هــن  ددرگ ، یم زوریپ  یباوــخ  ناشنامــشچ  رب  هــن 

.یشومارف تلفغ  ناشیاه  یهاگآ
.داد رارق  شناربمایپ  رب  ایوگ  نابز  یحو و  يانما  ار  ناگتشرف  زا  يا  هتسد . 5

.شا  یبوبر رما  اضق و  نامرف  يارجا  طیاسو  ار  رگید  يا  هتسد و  . 6
.دومرف  شناگدنب  نانابهگن  ار  نانآ  زا  یعمج  . 7

.شنیرب سودرف  ياهرد  نابساپ  ار  يرگید  عمج  و  . 8
يدـبلاک ياضعا  اـه و  نامـسآ نیرت  عفترم زا  رتـالاب  ییاـه  ندرگ دـنراد و  نیمز  نییاـپ  حوطـس  رد  ییاـهاپ  ناگتـشرف  زا  یـضعب  . 9

شرع ربارب  رد  سدــقم  تادوـجوم  نـیا  .شرع  ياـه  هیاـپ ناـسمه  ییاـه  شود نارکیب و  ناــهیک  تاحفــص  ي  هـنهپ زا  رت  هدرتـسگ
.دنا  هدیچیپ نتشیوخ  ياه  لاب هب  ینّابر  شرع  ریز  رد  دنا و  هتخود نییاپ  هب  مشچ  میظعت  يور  زا  يدنوادخ 

.تسا  هدش  هدز  یعیبط  قوف  تردق  زا  ییاه  هدرپ یتوکلم و  تزع  زا  یباجح  رت ، نییاپ تانئاک  ناگتشرف و  نیا  نایم  . 10
و دنهد ، یمن تبسن  شخماش  ماقم  هب  ار  اه  هتخاس تافص  و  دنرادنپ ، یمن هدننک  دودحم  ياه  میـسرت ریوصت و  اب  ار  ادخ  زگره  نانآ 

.دننک یمن شسدقا  تاذ  هب  هراشا  ریاظن ، لاثما و  اب  و  دنزاس ، یمن دودحم  اه  هاگیاج رد  ریوصت  اب  ار  وا 

(80 (؟ دنراد یلکش  هچ  دنا و  هنوگچ ناگتشرف  س 35 :

.ٍتاتِوافَتُم ٍراْدقَاَو  ٍتاِفلَتُْخم  ٍرَوُص  یلَع  ْمُهَأَْشنَاَو 
.ِهتَّزِع َلالَج  ُحِّبَُست  ٍۀَِحنْجَا  یلُوا 

.هِْعنُص  ْنِم  ِْقلَْخلا  ِیف  َرَهَظ  ام  َنُولِحَْتنَیال 
( اه لاب ياراد   ) .دیرفآ توافتم  ياه  هزادنا فلتخم و  لاکشَا  رد  ار  ناگتشرف  نآ  ناحبس ، دنوادخ 

.دنیوگ  یم حیبست  ار  يدنوادخ  تّزع  لالج  ناگتشرف  نآ 
.دندنب یمن دوخ  هب  تسا ، هتشگ  رهاظ  شنیرفآ  هاگراک  رد  هک  ار  يدنوادخ  عنص  زا  يزیچ  چیه  نانآ 

(81 (؟ دنتسه اجک  ناگتشرف  س 36 :

َموُُخت ْمُهُمادـْقَا  ْتَقَرَخ  ْدَـق  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ِمَْهیَْألَا ، ِمـالَّظلا  ِةَْرتَق  یفَو  ْخَّمُّشلا  ِلاـبِْجلا  ِمَظِع  یفَو  ْحَّلُّدـلا ، ِماـمَْغلا  ِْقلَخ  یف  َوُه  ْنَم  ْمُْهنِمَو  ... 
.ءاوَْهلا ِقِراخَم  یف  ْتَذَفَن  ْدَق  ٍضیب  ٍتایارَک  َیِهَف  .یْلفُّسلا  ِضْرَْالا 
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.دنتسه  ناراب  ُرپ  ياهربا  تقلخ ، تعیبط و  رد  ناگتشرف  زا  یهورگ 
.عفترم  گرزب و  ياه  هوک رد  يا  هّدع و 

.دوش  یمن هدید  نآ  زا  جورخ  يارب  یهار  هک  تملظ  یهایس  رد  يا  هتسد و 
ياه مچرپ دـننام  نانآ  ياهاپ  .تسا  هتفاکـش  ار  نییاـپ  نیمز  دودـح  ناـنآ  ياـه  مدـق هک  دنتـسه  یناگتـشرف  نآ  زا  رگید  یهورگ  و 

.دنا هدرک ذوفن  اوه  ياه  فاکش زا  هک  دندیفس 
....ِِهتَدابِع  ُلاغْشَا  ْمُْهتَغْرفتْسا  ِدَق  ِۀیِهانَتُْملا  ِدوُدُْحلا  َنِم  ْتَهَْتنا  ُْثیَح  یلَع  اهُِسبْحَت  ٌۀَفاَّفَه  ٌحیر  اهَتْحَتَو 

نانآ هاگرارق  نایاپ  هک  یهانتم  دودح  نآ  رد  ار  اه  نآ هک  هزیکاپ  مارآ و  تسا  يداب  دندیفـس ، ياه  مچرپ دـننام  هک  اهاپ  نآ  ریز  رد 
.تسا هدومن  غراف  زیچ  همه  زا  ار  نانآ  يدنوادخ ، تدابع  هب  ناگتشرف  نآ  تالاغتشا  .تسا  هتشاد  هگن  تسا ،

(82 (؟) موصعم زا 14  سپ  ) دنتسه یناسک  هچ  ادخ  یبوبر  ماقم  هب  تاقولخم  نیرتاناد  س 37 :

.َْکنِم  ْمُُهبَْرقَا  ََکل َو  ْمُُهفَوْخَاَو  .َِکب  َکِْقلَخ  ُمَلْعَا  ْمُه  َکِضْرَا  ْنَع  ْمُهَتْعَفَرَو  َِکتاوامَس  ْمُهَْتنَکْسَا  ٍۀَِکئالَم   َ ْنِم
وت یبوبر  ماقم  هب  تاقولخم  نیرتاـناد  ناگتـشرف  نآ  يدرب ، ـالاب  تنیمز  زا  يدومرف و  ناکـسا  دوخ  ياـه  نامـسآ رد  هک  یناگتـشرف 

.تا ییایربک سدق و  هاگراب  هب  تاقولخم  نیرت  کیدزن وت و  زا  تاوجوم  نیرت  كانمیب و  دنتسه ؛

مشش شخب 

« تیالو تیب و  لها  نانمشد  بصاغ ، يافلخ 

(83 (؟ تسیچ تفالخ  بصغ  دروم  رد  ناتکرابم  رظن  س 1 :

.احَّرلا َنِم  ِبْطُْقلا  ُّلَحَم  اْهنِم  یّلَحَم  َّنَا  ُمَْلعَِیل  ُهَّنِا  هَفاُحق و  یبَا  نبا  اهَّصَمَقَت  ْدََقل  هّللاَو  امَا 
زکرم ّتیعقوم  تفالخ ، هب  تبـسن  نم  ّتیعقوم  هک  تسناد  یم ًاعطق  دوخ  وا  درک و  نت  هب  ار  تفالخ  ي  هماج رکبوبا  ادخ ! هب  دنگوس 

.ددرگ یم نآ  رود  هب  هک  تسا  بایسآ  هب  بایسآ 

(84 (؟ درک هچ  تفالخ  اب  باطخ  نب  رمع  نم ! ياقآ  س 2 :

اهُْملَک َو ُُظْلغَی  َءانْـشَخ  ِةَزْوَح  یف  اهَرَّیَـصَف  اْهیَعْرَـض  ارَّطْـشَت  ام  َّدََـشل  ِِهتافَو  َدـَْعب  َرَخِآل  اهَدَـقَع  ِْذا  ِِهتایَح  یف  اُهلیقَتْـسَی  َوُه  اْنَیب  ابَجَع !! ایَف 
.َمَّحَقَت  اَهل  َسَلْسَا  ْنِا  َمَرَخ َو  اَهل  َقَنْشَأ  ْنِا  ِۀَبْعَّصلا  ِبِکارَک  اُهبِحاصَف  اْهنِم  ُراِذتْعِالا  اهیف َو  ُراثِْعلا  ُُرثْکَی  اهُّسَم َو  ُنُشْخَی 

تسب يرگید  صخش  هب  تساوخ ، یم نتشیوخ  زا  ار  نآ  بلـس  تفالخ و  لالحنا  شا ، یگدنز نارود  رد  رکب  یبا هک  نیا  اب  اتفگش !
.دندرک میسقت  دوخ  نایم  هناعطاق  تخس و  هچ  ار  تفالخ  ياه  ناتسپ صخش  ود  نآ  .دریگ  تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  وا  زا  سپ  هک 

رد .تشاد  راوگان  یتنوشخ  نآ  اب  سامت  درک و  یم حورجم  تخـس  ار  اه  لد هک  داد ، رارق  نشخ  یعبط  رد  ار  يرادـمامز  رما  رکبوبا 
.شلابند هب  موادـم  ياه  شزوپ داتفا و  نایرج  هب  ناوارف  ياـه  شزغل دـش ، ضیوفت  نآ  هب  يرادـمامز  بصنم  هک  نشخ  یعبط  ناـنچ 

زا دـنک ، شیاـهر  رگا  دوش و  هدـیرب  شا  ینیب دـشکب ، ار  راـسفا  رگا  هک  تسا  شومچ  رتـش  رب  راوس  ناـنوچ  وختـشرد  عـبط  زاـسمد 
.دور یم رد  هب  شرایتخا 
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(85 (؟ تسیچ نامثع  دروم  رد  ناترظن  س 3 :

ُُهْلتَف َو ِْهیَلَع  َثَکَْتنا  ِنَا  یِلا  ْعیبَّرلا  َۀَْتِبن  ِِلبِْالا  َۀَمْضِخ  ِهَّللا  َلام  َنُومَـضْخَی  ِهیبَا  ُوَنب  ُهَعَم  َماق  هِفَلَتْعُم َو  ِهلیثَن َو  َْنَیب  هینـضح  اِجفان  ِمْوَْقلا  ُِثلاث 
.ُُهتَنِْطب  ِهب  ْتَبَک  ُُهلَمَع ُو  ِْهیَلَع  َزَهْجَا 

شردپ نادنزرف  وا ، هارمه  هب  .دوب  شیوخ  ياهولهپ  ندیشک  الاب  و  نآ ، ندرک  یلاخ  مکش و  نتشابنا  ریـسم  رد  نافع ) نب  نامثع   ) وا
.دـندروخ یم رپ  ناهد  اب  ار  ادـخ  لام  دروخ ، یم یـشوخ  ساسحا  اـب  ار  يراـهب  توارط  اـب  ياـه  فلع هک  رتش  ناـنوچ  دنتـساخرب و 

هب يروخرپ  داد و  همتاخ  شتایح  هب  وا  رادرک  دـش و  هبنپ  اه  هتـشر دیـسر و  ارف  مه  یموس  یگدـنز  نایاپ  تشذـگ و  نیا  رب  اه  لاـس
.تخادنا شیور 

(86 (؟ دندوبن افو  یب هنیدم  مدرم  ایآ  س 4 :

اُهلَعَْجن ُةَرِخْآلا  ُراّدـلا  َْکِلت  ُلوقَی : ُهَناْحبُـس  َهَّللا  اوُعَمْـسَی  َْمل  ْمُهَّنَاَک  َنُورَخآ  َطَـسَق  يرُْخا َو  ْتَقَرَم  ًۀَِـفئاط َو  ْتَثَکَن  ِْرمَْـالِاب  ُتْضَهَن  اَّمَلَف 
.نیقَّتُْمِلل  ُۀَِبقاْعلا  ًاداسَف َو  ِضْرَْالا َو ال  یف  ًاوُّلُع  َنوُدیُری  َنیذَِّلل ال 

مه يرگید  هورگ  و  دنتشگ ؛ فرحنم  هار  زا  رگید  یعمج  دنتسکش ؛ ار  دوخ  دهع  یهورگ  متـساخرب ، يرادمامز  رما  هب  هک  یماگنه 
يارب ار  ّتیدـبا  يارـس  نآ  ام  تسا  هدومرف  هک  دـندوب  هدینـشن  ار  دـنوادخ  نخـس  ناـنآ  ییوگ  .دـندرک  دوخ  ي  هشیپ ار  يراـکمتس 
تـسا یمدرم  دوس  هب  اهراک  تبقاع  دنزادنین و  هار  هب  داسف  دنیوجن و  نارگید  رب  يرترب  نیمز  يور  رد  هک  داد  میهاوخ  رارق  یناسک 

.دنزرو یم اوقت  هک 

(87 (؟ دندوب هدینشن  ار  ادخ  نخس  امش  نافلاخم  یتسار  هب  ایآ  س 5 :

.اهُجِْربِز ْمُهَقار  ْمِِهُنیْعَا َو  یف  اْینُّدلا  ْتَِیلَح  ْمُهَّنِکل  اهْوَعَو َو  اهوُعِمَس َو  َدََقل  هَّللا  یَلب َو 
ربارب رد  ار  دوخ  ایند  یلو  دندوب ، هدرک  شکرد  هداد و  ارف  نآ  هب  شوگ  دندوب ، هدینـش  ار  ادـخ  مالک  نانآ  دـنگوس ! ادـخ  هب  يرآ ؛

.دنتخاب ار  دوخ  دنتشگ و  هریخ  ایند  رویز  تنیز و  ي  هبذاج رد  ات  تسارایب  نانآ  ناگدید 

(88 (؟ دیا هنوگچ ریبز  هحلط و  نوچمه  یناراکبیرف  ربارب  رد  امش  س 6 :

ُْهنَع َِربْدُْملا  ِّقَْحلا  َیِلا  ِِلبْقُْملِاب  ُبِرْضَا  یِّنِکلَو  اهُدِصار  اهَِلتْخَی  اُهِبلاط َو  اْهَیِلا  لِصَی  یّتَح  ِمْدَّللا  ِلوُط  یلَع  ُمانَت  ُعبَّصلاَک : ُنوُکَا  ِهَّللا ال  َو 
.یمْوَی  َّیَلَع  َیتْأَی  یّتَح  اَدبَا  َبیرُْملا  َّیِصاْعلا  ِعیطُْملا  ِعِماَّسلاِاب  َو 

دبیرفب و شداّیـص  دنک و  شیادیپ  شا  هدنیوج ات  دباوخب  اهرادشه  زورب  لوط  رد  هک  دوب ، مهاوخن  راتفک  دننام  نم  ادخ ! هب  دـنگوس 
.دزادنا شماد  هب 

راـکهنگ تسا ، یهلا  فیاـظو  عیطم  هک  ونـش  قح  ناـسنا  اـب  و  ار ، قح  زا  هدـننک  ضارعا  بلط ، قـح  ناـسنا  کـمک  هب  هراوـمه  نم 
.دسر ارف  متایح  زور  نیسپاو  هک  هاگ  نآ  ات  تفوک ، مهاوخ  ار  رگبوشآ 

(89 (؟ دینیب یم هنوگچ  دندرک ، هشیاع  زا  عافد  هک  ار  هرصب  لها  نوچمه  یناسک  س 7 :

ًقاعُز َو ْمُکُؤام  .ٌقاِفن َو  ْمُُکنید  ٌقاقِـش َو  ْمُکُدـْهَع  ٌقاـقِد َو  ْمُُکقـالْخَا  ُْمْتبَرَهَف  َرِقُع  ُْمْتبَجَاَـف ُو  اـغَر  ۀَـمیهَْبلا  َعاـْبتَا  ْةأْرَْملا َو  َدـْنُج  ُْمْتنُک 
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.هِّبَر  ْنِم  ٍۀَمْحَِرب  َكَراَدَتُم  ْمُْکنَع  ُصِخاشلا  ِِهْبنَِذب َو  ًنَهَتُْرم  ْمُکِرُهْظَا  َْنَیب  ُمیقُْملا 
هب اپ  دش ، یپ  هک  یماگنه  دیتفرگ و  ار  شفارطا  دز ، يا  هرعن ناویح  نآ  .دیتشگ  نارتش  هاگآان  ناوریپ  نز و  رگـشل  هرـصب ! لها  امش 

امـش نایم  رد  هک  یـسک  .تسا  روش  دیماشآ  یم هک  یبآ  قافن و  ناتنید  هتـسکش ، تسـس و  ناتنامیپ  تسپ ، ناتقالخا  .دیتشاذگ  رارف 
.تسا هتفایرد  ار  وا  شراگدرورپ  تمحر  دور ، نوریب  امش  نایم  زا  هک  یسک  تسا و  شیوخ  هانگ  ورگ  رد  دنک ، یگدنز 

(90 (؟ دینک یم ینیب  شیپ  ار  يا  هدنیآ هچ  هرصب  لها  يارب  س 8 :

ْمُُکتَْدَلب َّنَقَْرغََتل  ِهَیِلا  ُْمیا  اِهنْمِض َو  یف  ْنَم  َقِرَغ  اِهتْحَت َو  ْنِم  اِهقْوَف َو  ْنِم  َباذَْعلا  اْهیَلَع  ُهَّللا  َثََعب  ْدَق  ٍۀَنیفَس  ًوُجْوُجَک  ْمُکِدِجْـسَِمب  ّینَاَک 
َنِم اُهبَْرقَا  ًۀـَبُْرت  هَّللا  ِدِالب  ُنَْتنَا  ْمُکُدـِالب  ٍرَْحب ) ِۀَُّجل  یف  ٍْریَط  ِؤُجْوُجَک   ) ِۀَِـمثاج ٍۀَـماعَن  ْوَا  ٍۀَنیفَـس  ِؤُجْوُجَک  اهِدِجْـسَم  یلا  ُرُْظنَا  ّینَاَـک  یَّتَح 

اهَقَّبَط ْدَق  هِذه  ْمُِکتَیْرَق  یِلا  ُرُْظنَا  ّینَاَک  هَّللا  ِْوفَِعب  ُجِراْخلا  ِهْبنَذـِب َو  اهیف  ُسَبَتْحُْملَا  ِّرَـشلا  ِراشْعَا  ُۀَعِْـست  اِهب  .ءامَـسلا َو  َنِم  اهُدَْـعبَا  ءاْملا َو 
.ٍرَْحب  ِۀَُّجل  یف  ٍْریَط  ؤُجْوُج  ُهَّنَاَک  ِدِجْسَْملا  ُفَرُش  َِّالا  اْهنِم  يُری  ام  یّتَح  ءاْملا 

ار یـسک  ره  هتفرگ و  ارف  ار  شنییاپ  الاب و  يدنوادخ  باذع  هک  تسایرد  يور  یتشک  ي  هنیـس دننام  امـش  دجـسم  هک  منیب  یم نینچ 
.تسا  هدومن  قرغ  تسا ، نآ  رد  هک 

يور هک  تسا  یغرم  رتش  ای  یتشک  ي  هنیس دننام  منیب  یم ار  امش  دجسم  هک  اج  نآ  ات  دوش ، یم قرغ  امش  رهـش  نیا  ادخ ! هب  دنگوس 
نیرترود بآ و  هب  رهش  نیرت  کیدزن تسا ؛ يدنوادخ  ياهرهش  رد  نیمز  نیرت  فیثک ياراد  امـش  ياهرهـش  .دنیـشنب  ایرد  رد  هنیس 

نیا زا  هک  نآ  تسا و  شیوخ  هانگ  ینادنز  تسا ، هدنام  نیمزرس  نیا  رد  هک  یسک  .تسامـش  رهـش  رد  ّرـش  .تسا  نامـسآ  زا  اه  نآ
ياهراوید هتفرگ و  ارف  ار  نآ  وس  همه  زا  بآ  هک  منیب  یم نینچ  ار  امش  يدابآ  .تسا  هتشگ  شبیـصن  یهلا  وفع  دور ، نوریب  نیمزرس 

.تسا  هدنامن  امش  رهش  زا  دوش ، یم هدید  ایرد  رد  يا  هدنرپ ي  هنیس دننام  هک  ار  امش  دجسم 
(91 (.) ٍِرئاص  ) ٍلئاِصل ُۀَسیرَف  ٍلِکِال َو  ًۀَلَُکا  ٍِلباِنل َو  ٌضَرَغ  ُْرنَاَف  ْمُکُمُولُح  ْتَهِفَس  ْمُُکلوُقُع َو  ْتَّفَخ 

يداّیص ره  راکش  هدنروخ و  ره  ي  همقل زادناریت و  ره  هاگ  هناشن امش  سپ  تسا ، لصا  یب ناتیاهوزرآ  اهایؤر و  و  کبس ، امش  لوقع 
.دیتسه

(92 (؟ دیراد تیاکش  یناسک  ای  یسک  زا  ایآ  س 9 :

ًاْعَیب َو ُقَْفنَا  ًۀَْعلِس  ِِهتَوالِت َو ال  َّقَح  َِیُلت  اِذا  باتِْکلا  َنِم  ُرَْوبَا  ًۀَْعلِس  ْمِهیف  ْسَیل  ًالَّالُض  َنُوتوُمَی  ًالاَّهُج َو  َنوُشیعَی  ٍرَشْعَم  ْنِم  وُکْشَا  ِهَّللا  َیِلا 
.رَْکنُْملا  َنِم  ُفَرْعَا  فوُْرعَْملا َو ال  َنِم  ُرَْکنَا  ْمُهَْدنِع  هِعِضاوَم َو ال  ْنَع  َفِّرُح  اِذا  ِباتِْکلا  َنِم  ًانَمَث  یلْغَا  ال 

.دنریم  یم هارمگ  دننک و  یم یگدنز  نادان  هک  هورگ  نیا  زا  مرب  یم ادخ  هب  تیاکش 
و درادـن ، دوجو  ددرگ ، ریـسفت  ات  تسا  ندـناوخ  ي  هتـسیاش هک  یهلا  باـتک  زا  رتداـسک  ییـالاک  ( راـکبان نادرخباـن   ) اـه نآ دزن  رد 

ناروانت نیا   ) نانیا .تسین  حرطم  دوش ، فیرحت  دوخ  یعقاو  یناعم  زا  هک  نآ  طرـش  هب  یهلا  باتک  زا  رتاهبنارگ  رت و  جـیار ییـالاک 
غارس اه  هتخانشان اه و  يدب زا  رتهب  اه و  ییوکین زا  رت  هتخانشان رتدب و  يزیچ  اه ) یهاوخدوخ اوه و  ناریسا  بّکرم و  لهج  جاوما  رد 

.دنرادن

(93 (؟ دیا هدش نامیشپ  لاح  هب  ات  ایآ  دندوب ؟ یناسک  هچ  لاجرلا  حابشا  س 10 :
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امَدـَن َو ْتَّرَج  ِهَّللا  ًۀَـفِْرعَم َو  ْمُْکفِرْعَا  َْمل  ْمُکَرَا َو  َْمل  ّینَا  ُتْدِدََول  ِلاجِْحلا  ِتاَّبَر  ُلوُقُع  ِلافْطَْالا َو  ُمُولُح  َلاجِر ! ِلاـجِّرلا َو ال  َحابْـشَا  اـی 
ییْأَر َّیَلَع  ُْمتّْدَْسفَا  .ًاساْفنَا َو  ِماهِّتلا  َبَُغن  ینوُُمتْعَّرَج  ًاْظیَغ َو  يرْدَص  ُْمْتنَحَـش  ًاْحیَق َو  یْبلَق  ُْمتأَلَم  ْدََـقل  ُهّللا  ُمُکَلَتاق  امَّذ )  ) امَدَـس ْتَبَقْعَا 

.ْنالْذِْخلا  ِنایْصِْعلاِاب َو 
مدـید و یمن ار  امـش  شاـک  يا  .تسا  ناـتزغم  رد  نیـشن  هلجح  ناـنز  لوقع  و  ناـتلد ، رد  هناـکدوک  ياـهایؤر  اـمندرم ! نادرماـن  يا 
رپ هبانوخ  اب  ار  مبلق  دنک ! ناتدوبان  ادخ  تشاد ! لابند  هب  اه  هودنا دروآ و  نم  رب  ینامیشپ  تخانش  نیا  ادخ  هب  دنگوس  متخانـش ! یمن

اهنت ینامرفان و  اب  ار  مرظن  يأر و  دیدناروخ و  نم  هب  هعرج  هعرج  ار  یلاوتم  ياه  مغ دیدومن و  لامالام  مشخ  زا  ار  ما  هنیس دیدرک و 
.دیتخاس لتخم  نم  نتشاذگ 

(94) .دییامرفب راصتخا  روط  هب  ؟ دنتشک ار  نامثع  مدرم  ارچ  س 11 :

.ْعِزاْجلا  ِِرثْأَتْسُْملا َو  ِیف  ٌِعقاو  ٌمْکُح  ِهَّلِلل  َعَزَْجلا َو  ُُمتأَسَأف   َ ُْمتْعِزَج َةََرثَْالا َو  َءاسَأَف  ََرثْأَتِْسا  ُهَْرمَا : ْمَُکل  ٌعِماج  اَنَا 
.مهد یم حیضوت  هدومن و  عمج  امش  يارب  رصتخم  ي  هلمج دنچ  رد  ار  نامثع  عضو  نم 

دـیدرک و داـیرف  داد و  امـش  دوب و  يدـب  حـیجرت  میدـقت و  کـی  نیا  و  تشاد ؛ مدـقم  ناناملـسم  رگید  رب  ار  دوـخ  نادـنواشیوخ  وا 
هک نامثع  ي  هرابرد هنالداع  مکح  تسادـخ  يارب  دـیدش و  بکترم  ار  يدـب  راک  دایرف ، داد و  نیا  رد  دـیتخادنا و  هار  هب  بارطـضا 

.دیداتفا بارطضا  دایرف و  داد و  هب  وا  ياهراک  رد  هک  تسا  امش  ي  هرابرد داد و  حیجرت  نیملسم  رب  ار  دوخ  نادنواشیوخ 

(95 (؟ درک هچ  دوب و  هک  هحلط  نم ! يالوم  س 12 :

.ًۀَکیرَع  ُنَْیلَأ  ُهَّنِِاف  َرِیبُّزلا  َْقلَا  ْنِکل  ُلُولَّذلا َو  َوُه  ُلوُقَی : َْبعَّصلا َو  ُبَکْرَی  ُهَنْرَق  ًاِصقاع  ِدْوَّثلاَک  ُهْدِجَت  ُهَْقلَت  ْنِا  َکَّنِاَف  َۀَْحلَط  َنَّیَْقلَت  ال 
وا .تسا  هدرک  جـک  شـشوگ  يور  هب  ار  شخاش  هک  تفای  یهاوخ  يواگ  دـننام  ار  وا  ینیبب ، ار  وا  رگا  اریز  نکم ، رادـید  هحلط  اـب 

، نک تاقالم  ریبز  اـب  یلو  تسا ؛ مار  دـیوگ : یم ددرگ و  یم راـجنهان  راوشد و  ثداوح  راوس  هک  تسا  یلاـیخ  یب كاـب و  یب ناـمه 
.دراد رت  مرن یتعیبط  وا  اریز 

(96 (؟ میوگب هچ  وا  هب  مدید ، ار  هحلط  رگا  س 13 :

.اَدب اَّمِم  ادَع  امَف  َقارِْعلاِاب  ینَتْرَْکنَا  ِزاجِْحلاِاب َو  ینَْتفَرَع  َِکلاخ : ُْنبِا  ََکل  ُلوُقَی  َُهل : ْلُقَف 
تعاطا و نآ  زا  یعنام  هچ  وت  يارب  سپ  يدرک ! راـکنا  ارم  قارع  رد  یتخانـش و  ارم  زاـجح  رد  دـیوگ : یم تا  ییاد رـسپ  وگب : وا  هب 

! تسا هدمآ  شیپ  یتشاد ، نم  اب  هک  یتعیب 

(97 (؟ تسیچ ناترظن  دیوگ ؛ یم غورد  مالسلا  هیلع  یلع دنیوگ  یم تنانمشد  س 14 :

.ُبِذْکَی ٌِّیلَع  َنُولوُقَت : ْمُکَّنَا  ینَغََلب  ْدََقلَو 
؟ ُبِذْکَا ْنَم  یلَعَف  .یلاعَت  ُهَّللا  ُمُکَلَتاق 

! ِهب َنَمَا  ْنَم  ُلَّوَا  اَنَاَف  هَّللا ؟ یَلَعَا
! ُهَقَّدَص ْنَم  ُلَّوَا  اَنَاَف  هِّیبَن ؟ یَلَع  ْمَا 
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اْهنَع ُْمْتبِع  ٌۀَجَْهل  اهَّنِکل  .ِهَّللاَو  َّالَک 
.هُِّما  ُْللَو  اِهلْهَا ، ْنِم  اُونوُکَت  َْملَو 

! دیوگ یم غورد  مالسلا  هیلع  یلع دییوگ  یم هک  هدیسر  ربخ  نم  هب 
؟ ما هتفگ غورد  یسک  هچ  هب  نم  دنک ! ناتدوبان  ادخ 

.ما  هدروآ نامیا  ادخ  هب  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  ادخ !؟ هب 
.ما هدرک منک و  یم قیدصت  ار  وا  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  شربمغیپ !؟ هب  ای 

دیدوب بیاغ  نآ  زا  امش  هک  تسا  يربمایپ  ي  هجهل اب  میوگ ، یم هک  ینانخـس  یلو  .میوگ  یمن غورد  نم  ادخ ! هب  دنگوس  .زگره  هن ؛
.دنیشنب شمتام  هب  دیوگ ) یم غورد  یلع  هتفگ  هک   ) یعّدم نآ  ردام  .دیدوبن  نانخس  هنوگ  نآ  ناگتسیاش  زا  و 

(98 (؟ تسیچ نانآ  لاثما  هصفح و  هشیاع و  نوچمه  ینانزدروم  رد  ناتکرابمرظن  س 15 :
.لوُقُْعلا  ُِصقاَون  ِظوُظُْحلا َو  ُِصقاَون  نامیْالا ، ُِصقاَون  َءاسِّنلا  َّنِا  ِسانلا : َرِشاعَم 

.تسا صقان  زین  نانآ  لوقع  تسا و  صقان  ثرالا  مهس  زا  نانز  يرادروخرب  تسا ، صقان  نانز  نامیا  مدرم !

(99 (؟ دیراد یخساپ  هچ  تسا ! ارگ  وهل  يدرم  مالسلا  هیلع  یلع دیوگ  یم نوعلم  صاع  نب  رمع  س 16 :

( صاعلا نبرمع   ) ۀَِغباَّنلا ِنبِِال  ابَجَع 
.ٌَۀباْعِلت  ٌءُْرما  یِّنَاَو  ًَۀباعُد  َِّیف  َّنَا  ِماَّشلا  ِلْهَِال  ُمَعْزَی 

.اِمثآ  َقَطَنَو  ًالِطاب  َلاق  ْدََقل  ُسِداُماو ! ُسِراُما 
يدرم ییوگ و  هلذـب  ي  هیحور ياراد  مالـسلا  هیلع  یلع هک  دـنک  یم لطاب  نیقلت  ماش  مدرم  رب  راـکبان ! نز  نآ  دـنزرف  زا  متفگـش  رد 

! تسا تسود  يزاب  ارگوهل و 
هب هناراک  تیصعم  نخس  هتفگ و  لطاب  راکبان ، نیا  تسا ! نآ  رب  شالت  نادرم و  ندز  نیمز  رب  نم  راک  هک  اشوک  متسه  يریگ  یتشُک

.تسا هدروآ  نابز 

(100 (؟ دیرادن افلخ  ناوریپ  يارب  یمایپ  س 17 :

! نوُکَفُؤت ّینَاَو  َنُوبَهْذَت ؟ َْنیَاَف 
! ٌَۀبوُْصنَم ُرانَْملاو  .ٌۀَحِضاو  ُتایْالاَو  ٌۀَِمئاق  ُمالْعَْالاَو 

! َنوُهَمْعَت َْفیَکَو  ْمُِکب ! ُهاُتی  َْنیَاَف 
.ِشاطِْعلا  ِمَیِْهلا  َدَوُرُو  ْمُهوُدِرَو  .ِنآرُْقلا  ِلِزانَم  ِنَسْحَِاب  ْمُهُولِْزنَاَف  .ِقْدِّصلا  ُۀَنِْسلَاو  .ِنیّدلا  ُمالْعَاَو  .ِّقَْحلا  ُۀَّمِزَا  ْمُهَو  ْمُکِِّیبَن ! ُةَْرتِع  ْمُکَْنَیبَو 

؟ دیدرگ یم رب  اه  یتسپ نیمادک  هب  و  دیور ؟ یم اجک  هب  سپ 
.تسا  بوصنم  هار ) رس  رب   ) نشور يامنهار  حضاو و  تایآ  اپ و  رب  تسار  هار  میالع  هک  یلاح  رد 

؟ دیدرگ یم رو  هطوغ اه  یکیرات رد  هنوگچ  دیوش و  یم هدنادرگ  یهارمگ  نیمادک  هب  امش  سپ 
نانآ .دنتسه  یتسار  قدص و  ياه  نابز نید و  نازاتـشیپ  ّقح و  نارادمامز  نانآ  .تسا  امـش  نایم  رد  ناتربمایپ  نامدود  هک  یلاح  رد 

.اراوگ ياهراس  همشچ  هب  هنشت  نارتش  دننام  نانآ ، هب  دیوش  دراو  دییامن و  یّقلت  دنراد ، هک  ینآرق  ماقم  نیرت  بسانم نیرتهب و  رد  ار 
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دیآ و یمن رب  ناشتسد  زا  يراک  چیه  دندرم و  وا  مالسلا  مهیلع  تیب لها  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دنیوگ ، یم افلخ  تّنس  لها  س 18 :
(101 (؟ تسیچ ناتکرابم  رظن  .دنناگدرم  ریاس  دننام 

ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلص  نیِیبَّنلا َمَتاخ  ْنَع  اهوُذُخ  ُسانلا : اَهُّیَا 
.ٍلاِبب  َْسَیلَو  اَّنِم  َِیَلب  ْنَم  یْلبَیَو  ٍتِّیَِمب  َْسَیلَو  اَّنِم  َتام  ْنِم  ُتوُمَی  ُهَّنِا 

.َنُورِْکُنت  امیف  ِّقَْحلا  َرَثْکَا  َّنِاَف  .َنُوفِْرعَتال  اِمب  اُولوُقَت  الَف 
: دومرف هک  تسا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ  تیاور  نیا  مدرم ! يا 

.تسین  هدیسوپ  دسوپب ، ام  زا  هک  یسک  تسین و  هدُرم  دریمب ، ام  زا  هک  یسک 
هک تسا  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رد  ّقح  نیرت  شیب اریز  دییوگن ، دیناد ، یمن هک  ار  هچ  نآ  سپ 

.دینک یم راکنا  امش 

(102 (؟ تسیچ هّللا  باتک  انبسح  رب  ینبم  تفالخ ) نایرج   ) مود هفیلخ  ي  هتفگ دروم  رد  ناترظن  س 19 :

ْنِاَف  » ُهَناْحبُـس ُهَّللا  َلاق  ْدَـقَو  یلاعَتَو  ُهَناْحبُـس  ِهَّللا  ِباتِک  ْنَع  َِیلَّوَتُْملا  َقیرَْفلا  ِنُکَن  َْمل  َنآْرُْقلا  اَنَْنَیب  َمِّکَُحن  ْنَأ  یِلا  ُمْوَْقلا  اـْناعَد  اََّملَو  . . . 
« ِلوُسَّرلاَو ِهَّللا  َیِلا  ُهوُّدَرَف  ٍء  ْیَش یف  ُْمتْعَزانَت 

َمِکُح ْنِاَو  ِهب  ِساَّنلا  ُقَحَا ُنْحَنَف  .ِهَّللا  ِباتِک  یف  ِقْدِّصلِاب  َمِکُح  اذِاَف  ِهتَّنُِـسب  َذُـخَْأن  ْنَأ  ِلوُسَّرلا  َیِلا  ُهُّدَرَو  ِهباـتِِکب  َمُکَْحن  ْنَا  ِهَّللا  َیِلا  ُهُّدَرَف 
.اِهب  ْمُهالْوَا  ِساَّنلا َو  ُّقَحَا  ُنْحَنَف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا ِلوُسَر  ِۀَّنُِسب 

باـتک  ) نآرق زا  هک  میدوبن  هورگ  نآ  اـم  دـندرک ، توعد  اـم  ناـیم  رد  نآرق  نداد  رارق  مَکَح  يارب  ار  اـم  مدرم ، هک  ماـگنه  نآ  رد 
ار نآ  دیتشاد ، عزانت  رگیدکی  اب  يزیچ  رد  رگا  : » تسا هدومرف  ناحبـس  دنوادخ  هک  یلاح  رد  .میوش  نادرگ  يور  ناحبـس ) دنوادخ 

« .دییامن عاجرا  شلوسر  ادخ و  هب 
وا ّتنـس  هب  هک  تسا  نیا  ادـخ  لوسر  هب  نآ  عاجرا  و  مییاـمن ، مکح  ادـخ  باـتک  قباـطم  هک  تسا  نیا  ادـخ ، هب  عازن  دروم  عاـجرا 
ام قداص  مکح  نآ  شریذـپ  كرد و  هب  مدرم  نیرت  هتـسیاش دوش ، هناقداص  مکح  هّللا  باتک  هب  کّسمت  اـب  رگا  سپ  .مینک  کّـسمت 

كرد و هب  مدرم  نیرتراوازـس  نیرت و  هتـسیاش ام  زاب  دوش ، مکح  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ّتنـس  قباطم  رگا  و  میتسه ،
.میتسه نآ  هب  لمع  شریذپ و 

(103 (؟ دینک یم کمک  وا  هب  دیامن ، تروشم  يرما  رد  امش  اب  امش  بوضغم  رگا  ایآ  س 20 :

ْمِهِدِالب یْصقَأ  َنوُد  ٌۀَِفناک  َنیِملْـسُْمِلل  ْنُکَتال  .ْبَْکُنتَف  ْمُهَْقلَتَف  َکِسْفَِنب  ِوُّدَْعلااَذه  یِلا  ریـْسیَت )  ) ْرِـسَت یتَم  باطخ ) نب  رمع   ) َکَّنِا . . . 
ِنُکَت ْنِاَو  .ُّبُِحتام  َكاذَف  ُهَّللاَرَهْظَا  ْنِاَف  .ِۀَحیـصَّنلاَو  ِءالَْبلا  َلْهَا  ُهَعَم  ْزِفْحاَو  ابَرِْحم  ًالُجَر  ْمِْهَیِلا  ْثَْعباَف  ِْهَیِلا  َنوُعِجْرَی  ٌعِجْرَم  َكَدَْعب  َْسَیل 

.َنیِملسُْمِلل  ًَۀباثَمَو  ِساَّنِلل  ًأْدِر  َْتنُک  يرْخُْالا 
رد یهاـنپ  تنازابرـس  يارب  يروخب ، تسکـش  يریگ و  رارق  مصخ  يوراـیور  و  ینک ، تکرح  نمـشد  يوس  هب  رمع )  ) دوخ هاـگره 

فرط هب  روالد  يدرم  سپ  .دننک  عوجر  وا  هب  هک  تسین  نانآ  يارب  یعجرم  وت  زا  دعب  و  دنام ، دـهاوخن  ناشیاهرهـش  زا  ییاج  چـیه 
رب ار  وت  دنوادخ  رگا  .دنـشاب  هاوخریخ  هدـید و  اه  یتخـس هدـش و  شیامزآ  هک  نک  جیـسب  وا  هارمه  هب  ار  یناسک  تسرفب و  نمـشد 

ترگـشل هاـگهانپ  هاـگ و  هیکت  زاـب  يدیـسرن ، دوصقم  نیا  هب  رگا  و  تسوت ، دوـصقم  نیا  تخاـس ، زوریپ  مور ) گـنج  رد   ) نمـشد
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.دوب یهاوخ 

.دیا هدومرف وا  هب  ییابیز  ياه  هیصوت امش  و  تسا ، هدومن  تروشم  نایسراف  اب  گنج  رد  امش  اب  باطخ  نب  رمع  میا  هدینـش نم ! ياقآ  س 21 :
(104 (؟ دراد تحص  ایآ 

ًادـَبأ َو ِهرِیف  اَذَِـحب  ْعِمَتْجَی  َْمل  َُّمث  َبَهَذ  ُزَرَْخلا َو  َقَّرَفَت  ُماَظِّنلا  َعَطَْقنا  نإَف  ُهَّمُـضَی  ُهُعَمْجَی َو  زَرَْخلا  َنِم  ِماَظِّنلا  ُناَکَم  ْرمألِاب  ِمِّیَْقلا  ُناَکَم  َو 
َراَن َکَنوُد  ْمِهلْـصأ  بَرَْعلِاب َو  یَحَّرلا  رِدَتْـسا  ًاـبٌُطق َو  ْنُکَف  ِعاَِـمتْجِالِاب  َنوُزیزَع  ِمَالْـسإلِاب  َنوُرِیثَک  ْمُهَف  ًـالِیلَق  اُوناَـک  ْنإ  َموَْیلا َو  ُبَرَْعلا 

.بْرَْحلا
َّمَهأ ِتاَرْوَْعلا  َنِم  َكَءاَرَو  ُعَدَـت  اَم  َنوُکَی  یّتَح  اَهراَْطقأ  اَِهفارْطأ و  ْنِم  ُبَرَْعلا  َْکیَلَع  ْتَضَقَْتنا  ضْرألا  ِهِذَـه  ْنِم  َتْصَخَـش  ْنإ  َکَّنإَف 
َّدَـشأ َِکلَذ  ُنوُکَیَف  ُْمتْحَرَتْسا  ُهوُُمتْعَطَْتقا  اَذإَـف  بَرَْعلا  َلْـصأ  اَذَـه  اُولوُقَی  ًادَـغ  َکـَْیلإ  اوُرُْظنَی  ْنإ  َمجاـعألا  َّنإ  َْکیَدَـی  َْنَیب  اَّمِم  َکـَْیلإ 

.َکِیف  ْمهِعَمَط  َْکیَلَع َو  مهیَلَِکل 
دیامن و یم عمج  ار  اه  نآ هک  تسا  دنمشزرا  ياه  هناد رد  بانط  تیعقوم  دراد ، تسد  رد  ار  هعماج  يرادمامز  هک  یـسک  تیعقوم  و 
اب اـه  نآ ي  همه سپـس  دـنور و  یم نیب  زا  دـنوش و  یم هدـنکارپ  اـه  هناد دوش ، هدـیرب  باـنط  نآ  رگا  سپ  .دـهد  یم رارق  مه  يولهپ 
هک يداـحتا  اـب  و  دـندایز ، مالـسا  هب  نیتسار  ناـمیا  تهج  هب  یلو  تسا ، مک  زورما  برع  ددـع  هچ  رگا  .ددرگ  یمن عمج  رگیدـکی 

.زاس رو  هلعش دوخ  زا  رود  هب  ار  گنج  شتآ  نادرگب و  ار  برع  بایسآ  شاب و  روحم  بطق و  وت  .دنزیزع  دنراد ،
هک اج  نآ ات  دننکـشب ؛ اه  نامیپ دـننک و  یچیپرـس  وت  زا  نیمز  نیا  فاـنکا  فارطا و  زا  برع  ینک ، تکرح  نیمزرـس  نیا  زا  رگا  وت 

رگا .يراد  ور  شیپ  رد  هک  تشگ  دهاوخ  راکیپ  نآ  زا  رت  تخس رت و  تیمها اب  دیآ ، یم دوجو  هب  وت  رـس  تشپ  هک  يزرم  تالالتخا 
.دش دیهاوخ  تحار  دیدرب ، نیب  زا  دیدیرب و  ار  وا  رگا  سپ  برع ، سییر  لصا و  تسا  نیا  تفگ : دـنهاوخ  دـنرگنب ، وت  رد  اه  مجع

.دوب دهاوخ  وت  رب  نانآ  ي  هبلغ عمط  موجه و  تراسج و  دیدشت  ثعاب  نیقلت  لّیخت و  نیا  و 

(105 (؟ دندش میسقت  هتسد  دنچ  هب  مدرم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا گرزب  ربمایپ  ي  هنامولظم تداهش  تلحر و  زا  دعب  س 22 :

ِمِحَّرلا َو َْریَغ  اُولَصَو  ِجئالَْولا َو  یَلَع  اُولَکَّتاَو  ُُلبُّسلا  ُمُْهَتلاَغ  باَقْعألا َو  یَلَع  ٌمْوَق  َعَجَر  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  َُهلوُسَر ُهّللا  َضَبَق  اَذإ 
ِیف ِبِراَض  ِّلُک  ُباَْوبأ  ِۀَـئیِطَخ َو  ِّلُک  ُنِداعَم  ِهِعِـضْوَم  ْریَغ  ِیف  ُهْوَنَبَف  ِهِساَسأ  ِّصَر  ْنَع  َءاَِـنْبلا  اُولَقَن  ِِهتَّدَوَِمب َو  اوُِرمأ  يِذَّلا  َبَبَّسلا  اوُرَجَه 

.ِنیابُم  َنیِّدِلل  ِقراَفُم  ْوأ  نِکاَر  اَْینُّدلا  َیلإ  عِطَْقنُم  ْنِم  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  ٍۀَّنُس  یَلَع  ِةَرْکَّسلا  ِیف  اُولَهَذ  ِةَْریَْحلا َو  ِیف  اوُراَم  دَق  ٍةَرْمَغ 
یناسک هب  تخاس و  فرحنم  ار  نانآ  یهارمگ  دنتـشگرب و  بقع  هب  یعمج  تفرگرب ، اـیند  نیا  زا  ار  شلوسر  دـنوادخ  هک  هاـگ  نآ 

هب تبحم  هب  رومأم  هک  هچ  نآ  زا  دندیزگ  يرود  .دنتفرگ و  تفلا  سنا و  ناگناگیب  اب  دنداد و  هیکت  دـندوب ، هدرک  باختنا  دوخ  هک 
ياه هاگهانپ دـندوب و  ییاطخ  ره  نداعم  نانآ  .دـنداهن  شا  یقیقح لحم  ریغ  رد  دـندنکرب و  نآ  مکحم  ساسا  زا  ار  انب  دـندوب و  نآ 

.دـندوب هتفر  ورف  یتسم  تلفغ  رد  نادرگرـس و  تریح  يداو  رد  ناـینوعرف  دـننامه  ناـنآ  .دـنرگبوشآ  وج و  هنتف هک  یناـسک  ي  همه
دوخ نید  اب  تموصخ  تلاـح  هتـشگ و  ادـج  نید  زا  یخرب  هدرک و  هیکت  نآ  هب  هدـیورگایند و  هب  هدـیرب ، ترخآ  زا  ناـنآ  زا  یخرب 

.دندوب هتفرگ 

متفه شخب 

« باذع و  منهج ، تشهب و  تمایق ، داعم ، گرم و 
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(106 (؟ میوشن نامیشپ  ترخآ  رد  هک  مینک  لمع  هنوگچ  س 1 :

.ٍۀَعْمُس ِءایِر َو ال  ِْریَغ  یفاُولَمْعا  َو 
.َُهل  َلِمَع  ْنَِمل  ُهَّللا  ُْهلِکَی  ِهّللا  ِْریَِغل  ْلَمْعَی  ْنَم  ُهَّنِاَف 

هک یسک  نامه  هب  ار  وا  دنک ، لمع  ادخ  ریغ  يارب  هک  یـسک  اریز  دیروآ ، ياج  هب  یتسرپ  ترهـش  یب  ایر و  یب  هناصلاخ و  ار  لمع 
.دیامن یم راذگاو  تسا ، هتشاد  روظنم  شیوخ  لمع  زا 

(107 (؟ دینیب یم هنوگچ  ار  تشهب  س 2 :

.اُهنِکاس  ُسَْأبَیالَو  اهُِدلاخ  ُمَرْهَی  الَو  اهُمیقُم  ُنَعْظَی  الَو  اهُمیعَن  ُعِطَْقنَیال  ٌتاتِوافَتُم ، ُلِزانَم  ٌتالِضافَتُم َو  ٌتاجَرَد 
.توافتم  تسا  یلزانم  ياراد  و  يرگید ، زا  رترب  یکی  تسا  یتاجرد  ياراد  تشهب 

نآ رد  يدبا  تایح  هک  یناسک  .درک  دهاوخن  چوک  نآ  زا  زگره  دراد ، تماقا  نآ  رد  هک  یـسک  و  تسا ، یندـشن  عطق  شیاه  تمعن
.دوب دهاوخن  اه  يراوگان يالتبم  زگره  شنکاس  دش و  دنهاوخن  ریپ  تشاد ، دنهاوخ 

(108 (؟ تسا هنوگچ  تمایق  رد  لامعا  باسح  ماگنه  مدرم  لاح  س 3 :

ُضْرَْألا ُمِِهب  ْتَفَجَرَو  .ُقَرَْعلا  ُمُهَمَْجلَاْدَـق  اًماِیق  اًعوُضُخ  ِلامْعَْالاِءازَجَو  ِباسِْحلا  ِشاِقِنل  َنیرِخَْالاَو  َنیلَّوَـْالا  ِهیف  ُهَّللا  ُعَمْجَی  ٌمْوَی  َکـِلذَو 
.اعَسَّتُم  هِسْفَِنلَو  اًعِضْوَم  ِْهیَمَدَِقل  َدَجَو  ْنَم  ًالاح  ْمُُهنَسْحَاَف

يارب دـنا ، هدرک یگدـنز  ایند  نیا  رد  هدـمآ و  رخآ  لوا و  رد  هک  ار  یتاقولخم  ي  همه دـنوادخ  هک  تسا  يزور  تمایق )  ) زور نآ  و 
هتشگ و يراج  ناشناهد  ات  قرع  دنمایق ؛ عوضخ و  لاح  رد  زور  نآ  رد  اه  ناسنا .دنک  یم عمج  ناشلامعا  يازج  ناشباسح و  یسررب 
، دنک ادیپ  شَـسْفَن  يارب  یـشیاشگ  شیاهاپ و  نتـشاذگ  يارب  یلحم  هک  یـسک  لاح  زور  نآ  رد  .دیزرل  دهاوخ  نانآ  ياپ  ریز  نیمز 

.دوب دهاوخ  نارگید  لاح  زا  رتهب 

(109 (؟ دور یمن اطخ  هب  ریت  مادک  س 4 :

.ایانَْملا  ِهیف  ُلِضَْتنَت  ٌضَرَغ  اْینُّدلا  ِهِذه  یف  ُْمْتنَا  امَّنِا  ُساَّنلا ! اَهُّیَأ 
.دیتسه گرم  ياهریت  فده  ایند  نیا  رد  امش  هک  تسین  نیا  زج  مدرم ! يا 

(110 (؟ دینیب یم هنوگچ  ار  ام  زورما  يایند  تبقاع  نم ! يالوم  س 5 :

َّالإ ِِهلْکأ  ِیف  ُةَداَیز  َُهل  ُدَّدَُـجت  َالَو  ِِهلَجأ  ْنِم  َرَخآ  ِمْدَِـهب  َّالإ  ِهرُمُع  ْنِم  ًامْوَی  ْمُْکنِم  ٌرَّمَعُم  ُرَّمَُعی  َالَو  يَرُْخا  قارِِفب  ـَّالإ  ًۀَـمِْعن  اَْـهنِم  َنُولاَـنَتَال 
ُطُقْسَت َّالإ َو  ٌۀَِتباَن  َُهل  ُموُقَت  ٌدیِدَج َو َال  َُهل  َقَلْخَی  ْنأ  َدَْعب  َّالإ  ٌدیِدَج  َُهل  ُدَّدَجَتَی  ٌَرثأ َو َال  َُهل  َتاَم  َّالإ  ٌَرثأ  َُهل  اَیْحَی  َالَو  ِِهقْزر  ْنِم  اَهَْلبَق  اَم  ِداَفَِنب 

.ِِهلْصأ  ِباَهَذ  َدَْعب  ِعْرَف  ُءاََقب  اَمَف  اَهُعوُُرف  ُنَْحن  ٌلوُُصا  ْتَضَم  ْدَق  ٌةَدوُصْحَم َو  ُْهنِم 
يا هتـسکش ناوختـسا  يا  همقل ره  رد  و  ریگولگ ، یهودنا  يا ، هعرج ره  رد  هک  دیتسه ، گرم  ياهریت  فده  ایند  رد  امـش  مدرم ! يا 

هب رگم  درذـگ ، یمن يا  هدروخلاـس رمع  زا  يزور  و  رگید ؛ یتـمعن  نداد  تسد  زا  اـب  رگم  دیـسر ، یمن یتـمعن  هب  اـیند  رد  .دراد  رارق 
زا يرثا  و  هدش ؛ نییعت  يزور  يدوبان  هب  رگم  دوش ، یمن هدوزفا  يزیچ  وا  ندروخ  رب  و  دـنا ؛ هداد وا  هب  هک  یتلهم  زا  زور  کی  یناریو 
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زیچ و  رگید ؛ زیچ  ندـش  هنهک  اـب  رگم  دوش ، یمن وـن  هزاـت و  وا  يارب  يزیچ  و  رگید ؛ يرثا  نتفر  نیب  زا  اـب  رگم  ددرگ ، یمن هدـنز  وا 
.رگید  يزیچ  ندش  ورد  اب  رگم  دیور ، یمن وا  زا  يدیدج 

.دننام یم هشیر  نودب  اه  هخاش هنوگچ  میتسه ؛ نآ  ياه  هخاش ام  هک  دنتفر  ییاه  هشیر

(111 (؟ دیریگ یم تربع  يزیچ  هچ  زا  امش  نم ! يالوم  س 6 :

.ِربَتْعَیال  َُّمث  َیِکاَْبلا  ْرُضْحَی  َیِعاَّنلا َو  ُعَمْسَی  ِمْدَّللا  ِعِمَتْسُمَک  ُنوُکأَال  ِهّللاَو 
.دریگن تربع  دونشب و  ار  گرم  ي  هتشرف يادن  و  هدرم ، يارب  ندز  هنیس  رس و  رب  هیرگ و  يادص  هک  متسین  سک  نآ  نم 

(112 (؟ دنک یم هجوت  يزیچ  هچ  رب  ادتبا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  مالسلا ! هیلع  نینموملاریما ای  س 7 :

َصَلْخأَو ُهَسْفَن  َدَـهْجأ  ْنإ  ًادـْبَع َو  ُعَْفنَیَال  ُهَّنأ  ُطَخـسی  یَـضْرَی و  اََهل  ُِبقاَُعی َو  ُبِیُثی َو  اَْهیَلَع  یتَّلا  ِمیِکَْحلا  رْکِّذـلا  ِیف  هّللا  ِِمئاَزَع  ْنِم  َّنِإ 
یِفْـشَی وأ  ِِهتَدابِع  ْنِم  ِْهیَلَع  َضَرَْتفا  اَمِیف  ِهّللَاب  َكِرُْـشی  ْنأ  اَْهنِم  ُْبتَی  َْمل  َلاَصِْخلا  ِهِذَـه  نِم  ٍۀَلْـصَِخی  ُهَّبَر  ًاـِیقال  اَْینُّدـلا  نِم  َجُرْخَی  ْنأ  ُهَْلِعف 

، یِـشْمَی ْوأ  ِْنیَهْجوَی  َساّنلا  یَْقلَی  ْوأ  ِِهْنیِد  ِیف  ٍۀَـعْدی  راَهْظِاب  ِساّنلا  َیلإ  ًۀَـجاَح  َحِْحنَتْـسَی  ْوأ  ُهُْریَغ  ُهَلَعَف  ِْرمأـی  َّرُعَی  ْوأ  ِسْفَن  ِکَـلهَی  ُهَْظیَغ 
.ِْهبِش  یَلَع  ٌلِیلَد  َْلثِْملا  َّنإَف  َِکلَذ  ْلِقْعا  ِنیَناِسِلب  ْمِهِیف 

نیا دوش ، یم نیگمـشخ  ای  دنـسرخ  نآ  يارب  و  دـهد ، یم رفیک  ای  شاداپ  نآ  هب  هک  شمیکح  باتک  رد  دـنوادخ  مّلـسم  تابجاو  زا 
گرم زا  سپ  رگا  دـشخب ، یمن شلاح  هب  یعفن  دـنادرگ ، صلاخ  ار  شلمع  دزادـنا و  تمحز  هب  ار  شیوخ  هچ  ره  ناـسنا  هک  تسا 

: دنک تاقالم  هبوت  نودب  اه  تلصخ نیا  زا  یکی  اب  ار  ادخ 
؛ دوش لیاق  هدرک ، ضرف  وا  رب  هک  یتدابع  رد  ادخ  يارب  یکیرش  . 1

؛ دناشن ورف  یهانگ  یب نتشک  اب  ار  شیوخ  مشخ  ای  . 2
؛ دریگ بیع  هداد ، ماجنا  يرگید  هک  يراک  زا  یصخش  رب  ای  . 3

؛ دراذگب ادخ  نید  رد  یتعدب  دراد ، مدرم  هب  هک  یتجاح  ماجنا  يارب  ای  . 4
؛) دشاب قفانم  ور و  ود   ) دنک تاقالم  هرهچ  ود  اب  ار  مدرم  ای  . 5

.دیوگ نخس  نابز  ود  اب  نانآ  نایم  رد  ای  و  . 6
.تسا راورخ  ي  هنومن تشم  هک  نک ، لقعت  متفگ  هچ  نآ  رد 

(113 (؟ دراد دشر  تیلباق  زین  لامعا  ایآ  نم ! يالوم  س 8 :

ُُهیْقَس َُثبَخ  اَم  ُُهتَرَمَث َو  ْتَلَح  ُهُسْرَغ َو  َباَط  ُُهیْقَـس  َباَط  اَمَف  ٌۀَِفلَتُْخم  ُهاَیِْملاَو  ِءاَْملا  ِنَع  ِِهب  یَنِغَال  ٍتاَبَن  ُّلُک  ًاتاَبَن َو  ِلَمَع  ِّلُِکل  َّنأ  ْمَلْعاَو 
.ُُهتَرَمَث  ْتَّرَمأ  ُهُسْرَغ َو  َُثبَخ 

هچ نآ  دـنا : فلتخم نوگانوگ و  اه  بآ .دـشاب  زاین  یب بآ  زا  دـناوت  یمن یـشیور  تابن و  ره  دراد و  یـشیور  یلمع  ره  شاب ! هاگآ 
كاپان نآ  تخرد  دشاب ، كاپان  شا  يرایبآ هچ  نآ  و  تسا ؛ نیریـش  شا  هویم و  هزیکاپ ، نآ  ياشن  سرغ و  دشاب ، هزیکاپ  شا  يرایبآ

.دوب دهاوخ  خلت  شا  هویم و 

(114 (؟ دینیب یم هنوگچ  ار  گرم  نم ! يالوم  س 9 :
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ِۀَماَیِْقلا نَع  ْمَُهل  َرَـصْقَمال  َْقلَْخلا  َّنإ  َنیواَْغِلل َو  ُمیِحَْجلا  ُزَّرَُبت  ُۀَّنَْجلا َو  َُفلُْزت  ِۀَـماَیِْقلِاب  ُةَرِخـآلا َو  ُزَرُْحت  اَْینُّدـلِاب  اَْینُّدـلا َو  ُمَتُْخت  ِتوَْملاـِبَو 
ریاصم ۀـمایقلا  یف  روبقلا  لهأ  لاح  َیلإ  اوُراَص  ِثاَدْـجألا َو  ِّرَقَتْـسُم  ْنِم  اوُصَخَـش  ْدَـقهنِم  يَوْصُْقلا  ِۀَـیاَْغلا  َیلإ  اَهراَمْـضِم  ِیف  نِیِلقُْرم 

.اَْهنَع  َنُولَْقُنی  َالَو  اِهب  َنُولِدبَتسَیال  اَُهلهأ  راَد  ِّلُِکل  ِتایاَْغلا 
يارب منهج  ددرگ و  یم کـیدزن  تشهب  تماـیق  اـب  و  دوـش ، یم مهارف  ترخآ  ي  هشوـت اـیند  اـب  و  دریذـپ ، یم ناـیاپ  اـیند  گرم  اـب  و 

نیرخآ هاگلزنم  هب  ات  دـنور  یم هقباسم  نادـیم  يوس  هب  ناباتـش  دـنرادن و  یهاگرارق  تمایق  زج  مدرم  و  دوش ، یم راکـشآ  ناراکدـب 
.دنسرب 

قلعت یـصخش  هب  تشهب  رد  يا  هناخ ره  .دـنتکرح  رد  نیرخآ  ياه  هاگلزنم يوس  هب  هدـش ، جراـخ  اـهربق  زا  همه  هک  مرگن  یم اـیوگ 
.دنبای یم لاقتنا  رگید  ياج  هب  اج  نآ  زا  هن  دنریذپ و  یم ار  يرگید  هن  هک  دراد 

(115 (؟ تسا هار  مادک  زا  تشهب  هار  نسحلاابا ! ای  س 10 :

ْنإ ِۀَّنَْجلا َو  لیبَس  یَلَع  ُهّللاَءاَش  ْنإ  ْمُُکِلماَح  یِّناَف  ینوُُمتْعَطأ  ْنإَف  ْلَعْفَْیلَف  َلَـجَوَّزَع ّ ِهّللا  یَلَع  ُهَسْفَن  َلـِقَتْعَی  نأ  َکـِلَذ  َدـْنِع  َعاطَتـسا  نَمَف 
.ٍةریرَم  ٍۀَقاَذَم  ٍةدیدَش َو  ٍۀَّقَشَم  اَذ  َناَک 

هب نم  دـینک ، يوریپ  نم  روتـسد  زا  رگا  .دـنک  نینچ  دـیاب  دزاـس ، راـگدرورپ  تعاـطا  رب  فـقو  ار  نتـشیوخ  دـناوت  یم هک  سک  نآ 
.دراد هارمه  هب  ییاه  یخلت تسا و  تقشمرپ  تشهب  هار  هک  دنچ  ره  درب ؛ مهاوخ  تشهب  يوس  هب  ار  امش  ادخ  تساوخ 

(116 (؟ تسیچ ام  يارب  سک  نیرتزیزع  ي  هرابرد ام  ي  هفیظو س 11 :

ٌةَداَعَـس ْوأ  ٌۀَـمِزال  ٌةَوقِـشَف  ُهَقُرُط  َراَنأ  ِّقَْحلا َو  َلیبَس  ْمَُکل  َحَـضْوأ  ْدَـق  َهَّللا  َّنإَف  ْمُْکَیلإ  اَهِّبَحأ  ْمُْکیَلَع َو  ِسُْفنـألا  ِّزَعأ  ِیف  َهّللا  َهّللا  ِهّللاَداَـبِع 
.ریِسَْملا یَلَع  ُْمْتِثثُح  ِنعَّظلِاب َو  ُْمتِْرمأ  ِداَّزلا َو  یَلَع  ُْمْتِللُد  ْدَق  ِءاَقَْبلا  ِماَّیَِأل  ِءاَنَْفلا  ِماَّیأ  ِیف  اوُدَّوَزَتَف  ٌۀَِمئاد 

ُُهبَلُْسی ِلِیلَق  اَّمَع  ْنَم  ِلاَْملِاب  ُعَنْـصَی  اَم  ِةَرِخِآلل َو  َِقلُخ  نَم  اَْینُّدلِاب  ُعَنْـصَی  اَمَف  الأ  ریَّسلِاب  َنوُرَمُؤی  یَتَم  َنوُرْدَیال  ِفُوقُو  ٍبْکَرَک  ُْمْتنأ  اَمَّنِإَف 
.ُُهباَسِح ُُهتَِعبَت َو  ِْهیَلَع  یَْقبَت  َو 

هک نیا  هچ  دیشاب ؛ ناتدوخ ) ینعی   ) شیوخ هب  تبـسن  صاخـشا  نیرت  بوبحم نیرتزیزع و  بقارم  ار ! ادخ  ار ! ادخ  ادخ ! ناگدنب  يا 
تداعـس ای  تسا ، یمیاد  یتخبدـب  ای  راک  ماجنارـس  .تسا  هتخاـس  نشور  ناـتیارب  ار  نآ  ياـه  هار حـضاو و  ار  ّقح  دـصقم  دـنوادخ 

هب هدرک و  یفرعم  امـش  هب  ار  زاین  دروم  ي  هشوت داز و  دـینک ! هیهت  يا  هشوت داز و  یقاب ، مایا  يارب  یناـف  ماـیا  نیا  رد  سپ  یگـشیمه !
.دیا هدمآرد تکرح  هب  تعرس  اب  دنا و  هداد ناتنامرف  ندرک  چوک 

نآ .دوش  یم هداد  امـش  هب  تکرح  روتـسد  تقو  هچ  دیناد  یمن دیا و  هدرک فقوت  ییاج  رد  هک  دـیتسه  یناوراک  نوچمه  امـش  انامه 
نیا  ) اـب دـنریگ ، یم وا  زا  ار  شتورث  يدوز  هب  هک  سک  نآ  و  دراد ؟ راـک  هچ  یتسرپ  اـیند  اـب  هدـش ، هدـیرفآ  ترخآ  يارب  هک  سک 

(. نارگید يارب  شدوس  و   ) تسوا رب  شباسح  هذخاؤم و  هک  یتورث  مه  نآ  دنک ؟ یم هچ  ایند  لاوما  همه )

(117) .دییامرفب راگزور  زا  نم ! يالوم  س 12 :

ُهُرُومُأ ٌۀَِهباشَتُم  ِِهلَّوأَک  ِِهلاَعَف  ُرِخآ  ِهِیف  ام  ًادَمْرَـس  یَْقبَیَالَو  ُْهنِم  یَّلَو  ْدَـق  اَم  ُدوُعَیال  َنیِـضاَْملِاب  ِهیْرَجَک  َنِیقاَْبلِاب  يرْجَی  َرْهَّدـلا  َّنإ  ِهّللا  َداَبِع 
.ُهُالْعأ ٌةَرِهاظَتُم 
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ِِهب ْتَّدَـم  ِتاَـکَلَْهلا َو  ِیف  َکَـبَتْراَو  ِتاَُـملُّظلا  ِیف  َرَّیَحَت  ِهِسْفَن  ِْریَِغب  ُهَسْفَن  َلَغَـش  ْنَمَف  ِِهلْوَشَی  رِجاَّزلا  َوْدَـح  ْمُکوُدْـحَت  ِۀَـعاَّسلِاب  ْمُکَّنأَـکَف 
.نیطِّرَفُْملا  ُۀَیاَغ  ُراَّنلاَو  َنیِقباَّسلا  ُۀَیاَغ  ُۀَّنَْجلاَف  ِِهلاَمْعأ  ء  یِّیَس َُهل  تَنَّیَز  ِِهناَیْغُط َو  ِیف  ُُهنیِطاَیَش 

، تسه هچ  نآ  ددرگ و  یمن زاب  تشذگ ، هچ  نآ  .تشذگ  ناگتـشذگ  رب  هک  درذـگ  یم نانچ  ناگدـنیآ  رب  راگزور  ادـخ ! ناگدـنب 
راکـشآ نآ  ياه  هناشن تسا و  رگیدکی  دننامه  نآ  دادیور  اهارجام و  .تسا  یکی  نآ  زاغآ  اب  شراک  نایاپ  .دنام  دهاوخن  نادیواج 

.تسا
.ار  يرتش  هچب  نابراس ، ندناوخ  نانوچ  دناوخ ؛ یم ارف  ار  امش  تمایق ، یگدنز و  نایاپ  ایوگ 

؛ تسا هدـنکفا  تکـاله  رد  و  هدرک ، نادرگرـس  اـه  یکیراـت رد  ار  دوـخ  دزادرپـب ، شیوـخ  سفن  باـسح  هب  زج  هـک  سک  نآ  سپ 
.دننایامن  یم ابیز  شا  هدید رد  ار  وا  تشز  راتفر  دنناشک و  یم نایغط  یشکرس و  هب  هتفرگ و  ار  شراهم  نیطایش 

.دنزرو یم یتسس  هک  تسا  یناسک  ماجنارس  منهج ، شتآ  و  نازاتشیپ ، نایاپ  تشهب ، هک  دینادب  سپ 

(118) .دییامرفب نآ  تشحو  ربق و  زا  یمک  نم ! يالوم  س 13 :

ِِهتَدْـحَو َو َلْزنَم  ِضرألا  َنِم  َغََلب  ْدَـق  ْمُْکنِم  ٍيْرما  َّلُک  َّنأَکَف  ِِهب  ًاـقِحال  ُدَْـغلا  ُء  یِحَی ِهِیف َو  اَِـمب  ُمْوَْیلا  ُبَهْذَـی  ٌبیرَق  ِموَْیلا  َنِم  ًادَـغ  َّنإ  َو 
.ٍَۀبْرُغ ِدَْرفُم  ٍۀَشْحَو َو  ِلِْزنَم  ٍةَدْحَو َو  ِْتَیب  ْنِم  َُهل  اَیَف  ِِهتَْرفُح  َّطَخَم 

تِّقَحَتْساَو ُلَلِْعلا  ُمُْکنَع  ْتَّلَحَمْضاَو  ُلیِطَابألا  ْمُْکنَع  ْتَحاَز  ْدَق  ِءاَضَْقلا  ِلْصَِفل  ُْمتْزََرب  ْمُْکتَیِشَغ َو  ْدَق  َۀَعاَّسلاَو  ْمُْکتَتأ  ْدَق  َۀَْحیّصلا  َّناَک  َو 
.رُذُّنلِاب  اوُعِفَْتنا  رَیِْغلِاب َو  اوُربَتْعاَو  َرَبِْعلِاب  اوُظِعَّتاَف  اَهَرِداَصَم  ُرُومُالا  ُمُُکب  ْتَرَدَصَو  ُِقئاَقَْحلا  ُمُِکب 

لد رد  امش  زا  کی  ره  ییوگ  .دسر  یم نادب  دیآ و  یم ادرف  و  درذگ ، یم تسا  نآ  رد  هچ  نآ  اب  زورما  .تسا  کیدزن  زورما  هب  ادرف 
لزنم هچ  و  ییاـهنت ! ي  هناـخ هچ  هک  هو ! .دـیا  هدـیمرآ دـنا ، هدـنک هک  یلادوگ  رد  تسا و  هدیـسر  دوخ  صوـصخم  ي  هناـخ هب  نیمز 

! یبیرغ لاچهایس  هچ  و  یکانتشحو !
.دـیا هدـمآ نوریب  تمایق  یـسرباسح  تواضق و  يارب  و  تسا ، هدیـسر  ارف  تمایق  دـنا و  هدـیمد لیفارـسا  روص  رب  نونکا  مه  ییوگ  و 

، دوب مزال  هک  اج  نآ  هب  ار  امش  تسا و  هدش  راکـشآ  امـش  رب  اه  تقیقح و  هتـساخرب ، نایم  زا  اه  هناهب هدیدرگ ، رود  لطاب  ياهرادنپ 
.دیدرگ دنم  هرهب ناگدنهد  رادشه  زا  دیریذپ و  تربع  راگزور  ینوگرگد  زا  دیریگ و  دنپ  اه  تربع زا  سپ  .دنا  هدناشک

(119 (؟ تسیچ تمایق  ي  هناشن نیرتهب  نم ! ياقآ  دیس و  س 14 :

َةَرِخآلا َدِرَو  ًاصیِمَخ َو  اَْینُّدلا  َنِم  َجَرَخ  َِۀبوُقُْعلِاب  ًارِْذنُم  ِۀَّنَْجلِاب َو  ًارِّشَبُم  ِۀَعاَّسِلل َو  ًامَلَع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادَّمَُحم  َلَعَج  َهّللا  َّنإَف 
.ِهِّبَر  یِعاَد  َباَجأ  ِِهلیبَِسل َو  یَضَم  یّتَح  ٍرَجَح  یَلَع  ًارَجَح  ْعَضَی  َْمل  ًامِیلَس 

اب وا  .داد  رارق  منهج  رفیک  زا  هدناسرت  تشهب و  ي  هدنهد هدژم  تمایق و  ي  هناشن ار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  دنوادخ ، انامه 
تفگ و كرت  ار  ناهج  ات  تخاسن  للجم  ياه  خاک دـش و  دراو  ترخآ  هب  ناج  مسج و  تمالـس  اب  تفر و  اـیند  زا  هنـسرگ  یمکش 

.تفریذپ ار  شراگدرورپ  توعد 

متشه شخب 

« نآ ياهررض  ایند و  ّبح 
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(120) .دییامرفب اینغا  هب  یشرافس  س 1 :

ُهَدَی ِْضبْقَی  ْنَم  ُهَکَلْهَا َو  ْنِا  ُهُصُْقنَی  ُهَکَْـسمَا َو ال  ْنِا  ُهُدیزَی  يذَّلاِاب ال  اهَدُّسَی  ْنَا  .ْۀَـصاصَْخلا  اَِهب  يَرَی  ِۀـَبارَْقلا  ِنَع  ْمُکُدَـحَا  ََّنلِدـْعَیال  الَا 
.َةَدَّوَْملا ِهِمْوَق  ْنِم  ْمِدَتْسَی  ُُهتَیِشاح  ِْنلَت  ْنَم  ٌةَریثَک َو  ٍْدیَا  ُْهنَع  ْمُْهنِم  ُضَبُْقت  ُةَدِحاو َو  ٌدَی  ْمُْهنَع  ُْهنِم  ُضَبُْقت  امَّنِاَف  ِهتَریشَع  ْنَع 

رقف و هک  نیا  زا  دوش  فرـصنم  دنرب ، یم رـس  هب  یناشیرپ  رقف و  رد  هک  دوخ  نادنواشیوخ  زا  دـیابن  امـش  زا  کی  چـیه  دیـشاب ! هاگآ 
هک یـسک.تساک  دهاوخن  دنک ، شقافنا  رگا  دوزفا و  دهاوخن  دنک ، يرادهگن  ار  نآ  رگا  هک  دزاسب ، عفترم  يزیچ  اب  ار  وا  یناشیرپ 
وا زا  یناوارف  ياـه  تسد لـباقم ، رد  دوـش و  یم هتـشادرب  ناـنآ  زا  وا  تسد  کـی  دراد ، یم رب  شناـمدود  زا  ار  دوـخ  تمارک  تسد 

.دوب دهاوخ  رادروخرب  شنامدود  یمیاد  تبحم  زا  دراد ، مرن  يوخ  هک  ره  .تشگ  دهاوخ  هتشادرب 

(121 (؟ تسا رتهب  یمدآ  يارب  یثرا  لام  زا  يزیچ  هچ  س 2 :

.ُهَْریَغ ُْهثِرَی  ِلاْملا  َنِم  َُهل  ٌْریَخ  ِساّنلا  ِیف  ِءْرَْمِلل  ُهَّللا  ُُهلَعْجَی  ِقْدِصلا  ُناِسل   َ و
.درب دنهاوخ  ثرا  وا  زا  نارگید  هک  یلام  زا  تسا  رتهب  دهد ، یم رارق  مدرم  نایم  رد  دنوادخ  هک  ییوگتسار  نابز 

(122) .دییامرفب یناف  يایند  دروم  رد  ار  ناترظن  س 3 :

اهوُُضفْرا ْمُک َو  َدَْعب  ْنَم  ْمُِکب  َظِعَّتَی  ْنَا  َْلبَق  ْمُکَْلبَق  َناک  ْنَِمب  اوُظِعَّتا  .ِمَلَْجلا َو  ِۀَضاُرق  ِظَرَْقلا َو  َِۀلاثُح  ْنِم  َرَغْصَا  ْمُِکُنیْعَا  یف  اْینُّدلا  ِنُکَْتلَف 
.ْمُْکنِم اِهب  َفَغْشَا  َناک  ْنَم  ْتَضَفَر  ْدَق  اهَّنِاَف  ًۀَمیمَذ 

رت شزرا یب و  دروخ ، یم یغّابد  درد  هب  طقف  هک  ییاه  گرب نآ و  شزرا  یب يازجا  زا  رتزیچان  امـش  نامـشچ  رد  دـیاب  ایند  مدرم ! يا 
.دوش یبایزرا  دتفا ، یم نیمز  هب  ناویح  نآ  ياهوم  ندیچ  عقوم  رد  هک  زب  ياه  مشپ نآ  زا 

نیا .دنریگب  دنپ  امـش  زا  دمآ ، دنهاوخ  امـش  زا  سپ  هک  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  دیریگب ؛ دنپ  دنا ، هتـشذگ رد  امـش  زا  شیپ  هک  نانآ  زا 
ایند نیا  هب  امـش  زا  رت  نابرهم هک  تسا  هتخادنا  رود  هب  ار  یناسک  ایند  نیا  اریز  دـینک ، اهر  تسا ، شنزرـس  لباق  هک  یلاح  رد  ار  ایند 

.دنا هدوب

(123 (؟ دراد دنزرف  ترخآ  ایند و  ایآ  س 4 :

َنُوَنب امُْهنِم  ِلُِّکل  ْتَلَْبقَا َو  ْدَـق  َةَرِخْالا  َّنِا  الَا َو  اهُّباص  اهَّبَطْـصا  ِءاـنِْالا  َِۀبابُـصَک  ٌَۀبابُـص  اَِّلا  اـْهنِم  َْقبَی  ْمَلَف  َءاَّذَـح  ْتَّلَو  دـق  اْینُّدـلا  َّنِا  ـالَا َو 
.ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ِهیبَِاب  ُقَْحُلیَس  ٍَدلَو  َّلُک  َّنِاَف  اْینُّدلا  ِءاْنبَا  ْنِم  اُونوُکَت  ِةَرِخْالا َو ال  ِءاْنبَا  ْنِم  اُونوُکَف 

رد ار  نآ  یـسک  هک  يا  هدنام هت  دننام  هساک ؛ رد  يا  هدـنام هت  رگم  ایند  زا  تسا  هدـنامن  درذـگ و  یم باتـش  هب  ایند  دیـشاب ! رایـشوه 
نادـنزرف زا  امـش  .تسا  ینادـنزرف  ترخآ  اـیند و  زا  کـی  ره  يارب  و  تسا ، هدروآ  يور  ترخآ  هک  دـینادب  .دـشاب و  هتخیر  هساـک 

.دش دهاوخ  قحلم  شردپ  هب  تمایق  زور  رد  يدنزرف  ره  اریز  دیشابن ، ایند  نادنزرف  زا  دیشاب و  ترخآ 

(124 (؟ دینیب یم هنوگچ  ار  ام  راگزور  ایند و  مالسلا ! هیلع  یلع ای  س 5 :

! ٌءانَف اهُرِخاَو  ٌءانَع ! اُهلَّوَا  ٍراد  ْنِم  ُفِصَا  ام 
.ٌباقِع اهِمارَح  یفَو  ٌباسِح  اِهلالَح  یف 
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.َنِزَح امیف  َرَقَْتفا  ِنَمَو  َِنُتف  اهیف  ینْغَتْسا  ِنَم 
.ُْهتَتاو اْهنَع  َدَعَق  ْنَمَو  ُْهتَتاف  اهاعاس  ْنَمَو 

.ُْهتَمْعَا اْهَیِلا  َرَْصبَا  ْنَمَو  ُْهتَرََّصب  اِهب  َرَْصبَا  ْنَمَو 
.انف شنایاپ  تسا و  تّقشم  شزاغآ  هک  ییایند  ي  هرابرد منک  یفیصوت  هچ 

.باقع شمارح  رد  تسا و  باسح  شلالح  رد 
.ددرگ نیگهودنا  دوش ، رقف  هب  التبم  سک  ره  و  هدش ، نوتفم  هارمگ و  دنک ، يزاین  یب  ساسحا  ایند  نیا  رد  سک  ره 

دـیآ و یم شغارـس  هب  ایند  دـنک ، ییانتعا  یب ایند  ي  هراـبرد هک  یـسک  و  دـیوگ ؛ كرت  ار  وا  دـتفیب ، شـالت  هب  اـیند  يارب  هک  یـسک 
.دوش یم شعیطم 

.دیامن شیانیبان  دوش ، هریخ  درگنب و  وا  رد  هک  یسک  و  دنک ، انیب  ار  وا  دیوج ، ییانیب  ي  هلیسو ایند  نیا  زا  هک  یسک 

(125 (؟ دنک یم هچ  قشاع  اب  ایند  هب  قشع  س 6 :

.ٍۀَعیمَس َْریَغ  ٍنُذُِأب  ُعَمْسَیَو  ِۀَحیحَص  ِْریَغ  ٍْنیَِعب  ُرُْظنَی  َوُهَف  ُُهْبلَق  َضَْرمَأو   َ ُةَرََصبَو یمْعَا )  ) یسْعَا ًاْئیَش  َقِشَع  ْنَم  َو 
لتخم یمـشچ  اب  هداد  تسد  زا  لد  قشاـع و  نیا  .دـیامن  یم راـمیب  ار  شبلق  لـتخم و  ار  شا  ییاـنیب دزروب ، قشع  يزیچ  هب  سک  ره 

.دونش یم اونشان  یشوگ  اب  درگن و  یم

(126 (؟ دنراد یتبقاع  هچ  تسیچ و  ناتسرپایند  تافص  س 7 :

ِْریَغ ٍْنیَِعب  ُرُْظنَی  َوُهَف  .ُهَْبلَق  َضَْرمَا  ُهَرََصب َو  یمْعَا )  ) یـشْعأ  َ اًْئیَـش َقِشَع  ْنَمَو  آهِّبُح  یلَع  اُوحَلَطْـصاَو  اِهلْکَِاب  اُوحَـضَْتِفا  ْدَقٍۀَفیج  یلَع  اُولَْبقَا 
.ٍۀَعیمَس ِْریَغ  ٍنُذُِاب  ُعَمْسَیو   َ ٍۀَحیحَص

اْهَیِلا َلاز  َْتلاز  اُمْثیَح  اْهنِم  ٌء  ْیَـش ِْهیَدَـی  یف  ْنَِملَو  اـَهل  ٌدـْبَع  َوُهَف  ُهُسْفَن  اـْهیَلَع  ْتَِهلَو  .ُهَْبلَق َو  اْینُّدـلا  ِتَتاـمَاَو  ُهَْلقَع  ُتاوَهَّشلا  ِتَقَرَخ  ْدَـق 
.اْهیَلَع َلَْبقَا  ْتَلَْبقَا  اُمْثیَحَو 

اُوناک ام  ْمِِهب  َلََزن  َْفیَک َۀَـعْجَر  ـالَو  َۀـَلاِقا  ـال  ُْثیَح  ِةَّرِْغلا  یَلَع  َنیذوُخْأَْـملا  َيَرَی  َوُه  .ٍظِـعاِوب َو  ُْهنِم  ُظـِعَّتَی  ـال  ٍرِجاِزب َو  ِهَّللا  َنِم  ُرِجَْزنَیـال 
.َنُولَهْجَی

قـشاع نانآ  ) دندومن قافتا  هشال  نآ  ّتبحم  هب  دنتـشگ و  اوسر  شندروخ  اب  هک  دـندرب  يا  هشال ندروخ  هب  ور  ایند  نیا  رد  مدرم  نآ 
زا ار  لد  ییانیب و  هک  قشاع  نیا   ) .دیامن رامیب  ار  شبلق  لتخم و  ار  شا  ییانیب دزروب ، قشع  يزیچ  هب  سک  ره  و  دندش ) ایند  ي  هفیج

.دونش یم اونشان  یشوگ  اب  درگن و  یم لتخم  یمشچ  اب  تسا ) هداد  تسد 
یگدرب هب  هتشگ و  ایند )  ) هفیج نآ  يادیـش  هلاو و  شَـسْفَن  .دناریم  یم ار  شبلق  ایند  عیاض و  ار  هتخاب  دوخ  قشاع  نیا  لقع  تاوهش ،

( ایند  ) هفیج نآ  هک  یفرط  ره  هب  ددرگ  یم دراد و  رایتخا  رد  ار  نآ  زا  يزیچ  هک  تسا  یـسک  شوگ ) هب  هقلح   ) مالغ هدمآ و  رد  ایند 
.دروآ يور  ایند )  ) تسپ دوجوم  نآ  هک  ییوس  ره  هب  دروآ  یم يور  و  ددرگرب ؛

دنپ یظعاو  چیه  زا  وا  ّتیـشم  ادخ و  هب  نامیا  يارب  و  دتـسیا ، یمن زاب  ادخ  تیـصعم  زا  يا ، هدـنرادزاب لماع  چـیه  اب  راوخ  هشال  نآ 
.دننادرگرب ار  دوخ  ياه  یهابت لوصحم  دنناوت  یمن هجو  چیه  هب  هک  دـنیب  یم ار  هدروخ  بیرف  ناگدـش  راتفرگ  هک  نیا  اب  دریگ ؛ یمن

.دمآ دورف  ناشرس  رب  دنتسناد ، یمن ناگتخاب  هیامرس  هچ  نآ  هنوگچ  هک  دنیب  یم وا 
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(127 (؟ دییامرف یم ام  هب  یتحیصن  هچ  ایند ، ي  هرابرد س 8 :

ِرُؤرُْغلِاب ْتَنَّیَزَتَو  ِلامْالاِاب  ْتَّلَحَتَو  ِلیلَْقلِاب  ْتَقارَو  ِۀَلِجاْعلِاب  ْتَبَّبَحَتَو  ِتاوَهَّشلِاب  ْتَّفُح  ٌةَرِضَخ  ٌةَْولُح  اهَّنِإَف  اْینُّدلا  ْمُکُرِّذَحُأ  ّینِإَف  ُدَْعب  اَّمَأ 
.ٌَۀلاَّوَغ ٌَۀلاَّکَأ  ٌةَِدئاب  ٌةَِدفان  ٌۀَِلئاز  ٌۀَِلئاح  ٌةَراَّرَض  ٌةَراَّرَغ  اُهتَعْجَف  ُنَمُْؤت  الَو  اُهتَْربَح  ُموُدَتال 

و تسا ، هدیچیپ  تاوهش  اب  و  تسا ، مّرخ  زبس و  نیریش و  ایند  نیا  اریز  مراد ، یم رذح  رب  ایند  زا  ار  امـش  نم  ساپـس ، دمح و  زا  سپ 
بلج دوخ  هب  ار  مدرم  یتفگـش  یگتـسارآ ، كدـنا  اب  و  تسا ؛ هدرک  بوبحم  دوخ  نارذـگ  ذـیاذل  اب  شناگدـنیوج  دزن  رد  ار  دوخ 

ار یـسک  شتبیـصم  زا  هن  و  تسا ، یماود  شیاه  يداـش يارب  هن  .تسا  هداد  تنیز  اـه  ییاـبیرف اـب  رویز و  اـهوزرآاب ، ار  دوخ  هدرک ،
.کلهم تسا  يا  هدنروخ .تسانف  یمامت و  هب  ور  هدوب ، یمیاد  لاوز  ینوگرگد و  رد  .راب  نایز تسا و  هدنبیرف  تخس  .ینما 

(128 (؟ دراد هیرک  خلت و  يور  طقف  درادن و  شوخ  يور  ایند  ایآ  س 9 :

ِِبئاوَّنلِاب ْمُْهتَعَضْعَضَو  ِعِداوَْقلاِاب  ْمُْهتَقَهْرَأ  َْلب  ًۀَبْحُص  ْمَُهل  ْتَنَـسْحَأ  ْوَأ  ٍۀَنوُعَِمب  ْمُْهتَناعَأ  ْوَأ  ِۀَیْدِِفبًاسْفَن  ْمَُهل  ْتَخَـس  اْینُّدلا  َّنَأ  ْمُکَغََلب  ْلَهَف 
(. ِنُونَْملا َْبیَر   ) ْمِْهیَلَع َْتناعَأ  ِمِسانَْملِاب َو  ْمُْهتَئِطَوَو  ِرِخانَْمِلل  ْمُْهتَرَّفَعَو 

ناوراک زا  یـسفن  هداد و  ناشن  دوخ  زا  تواخـس  يا ، هیدـف هیدـه و  شریذـپ  اب  ایند  هک  تسا  هدیـسر  امـش  هب  ربخ  نیا  نونکاـت  اـیآ 
نیگنس ثداوح  ایند  نیا  هکلب  دشاب ؟ هتشاد  نانآ  اب  ییوکین  تبحـص  ای  هدومن  نآ  هب  یکمک  ای  دشاب ؟ هدرک  دازآ  ار  گرم  هاگلزنم 
يوررب ار  نانآ  ياه  تروص دومن و  ناشلزلزتم  دـیدش ، ياه  يراتفرگ اب  تخاس و  ناشناوتان  هدـنبوک  بئاصم  اب  داهن و  ناشـشود  رب 

.دومن نانآ  رب  هاکناج  ثداوح  ّطلست  هب  کمک  درک و  لامدگل  دوخ  ياپ  ریز  ار  اه  نآ دیلام و  كاخ  هب  ناشیاه  ینیب

(129 (؟ دنک یم هظعوم  ار  ام  یمّلعم  ای  ظعاو  نوچمه  زین  ایند  ایآ  س 10 :

ٍدُّبَعَت َّيَا  اْینُّدِلل  اُودَّبَعَت  ًادُونُج  َرَثْکَا )  ) َفَتْکَا اًدیدَع َو  َّدَعَا  ًالاما َو  َدَْعبَا  ًاراثآ َو  یْقبَا  اًرامْعَا َو  َلَوْطَا  ْمُکَْلبَق  َناک  ْنَم  ٍنِکاسَم  یف  ُْمتَْـسلَا 
.ٍراثِیا َّيَا  اهُوَرثآ  َو 

ناشیاهوزرآ رترادیاپ و  ناشراثآ  رت و  ینالوط امش  زا  نانآ  ياهرمع  هک  دیا  هتفرگن رارق  دوخ  زا  شیپ  یناسک  ياه  هناخ رد  امـش  ایآ 
ضحم میلست  ای   ) دندیتسرپ يروآ  تفگش ّدح  رد  ار  ایند  تسا ؟ هدوب  رت  هوبنا امش  زا  ناشنایهاپس  رت و  شیب امش  زا  ناشددع  رترود و 

.دنتشاد مدقم  زیچ  همه  رب  یبیجع  روط  هب  ار  نآ  و  دندش ) نآ 
.ٍعِطاَق ٍرْهَظ  ٍغِّلَبُم َو ال  ٍداز  ِْریَِغب  اْهنَع  اُونَعَظ  َُّمث 

.دندرک چوک  ایند  زا  دیامن ، يرپس  ار  رفس  هک  یبکرم  نودب  دناسرب و  دصقم  هب  ار  نانآ  هک  يا  هشوت داز و  نودب  سپس 

(130 (؟ تسیچ ناترظن  دشاب ، ییازدوس  هدیاف و  لطاب  رد  رگا  س 11 :

.ُةَدازَوًةَِدئاف ِْهَیِلا  َّرَج  ْنِاَو  ِلِطاْبلا  َنِم  ُهَثَرَکَو  ُهَصَقَن  ْنِاَو  ِْهَیِلا  َّبَحَأ  ِّقَْحلاِاب  ُلَمَْعلا  َناک  ْنَم  ِهَّللاَْدنِع  ِساَّنلا  َلَْضفَأ  َّنِا 
یتخس و  يرهاظ )  ) شهاک بجوم  هچ  رگا  ّقح ، هب  لمع  وا  يارب  هک  تسا  یـسک  دنوادخ  دزن  مدرم  نیرت  تلیـضف اب  هک  یتسرد  هب 

.ددرگ يو  شیازفا  بجوم  دنک و  بلج  ار  هدیاف  وا  يارب  لطاب  نآ  هچ  رگا  تسا ، هدوب  لطاب  زا  رت  بوبحم دشاب ،

(131) .دییامرفب هعماج  ناراد  هیامرس  هب  یتحیصن  س 12 :
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.ِهَّللاَْدنِع ُُهِنیُهیَو  ِساَّنلا  ِیف  ُهُمِرُْکیَو  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُهُعَضَیَو  اْینُّدلا  ِیف  ُهَبِحاص  ُعَفْرَی  َوُهَو  .ٌفارِْساَو  ٌریْذبَت  هِّقَح  ِْریَغ  یف  ِلاْملاَءاطِْعا  َّنِاَو  الَا  ...
الاب ایند  رد  ار  شبحاص  فارسا ، يرگ و  طارفا  نیا  .تسا و  فارسا  جرخ و  رد  طارفا  شدروم ، ریغ  رد  لام  ياطع  هک  دیشاب ! هاگآ 

.دزاس یم شراوخو  تسپ  ادخ  دزن  رد  دراد و  یم زیزع  مدرم  نایم  رد  و  دیامن ؛ یم شطقاس  ترخآ  رد  درب و  یم

(132 (؟ دنتسیک یعقاو  يانیبان  انیب و  س 13 :

ٌصِخاش اْهنِم  ُریـصَْبلاَف  .اهَءارَو  َراَّدلا  َّنَأ  ُمَْلعَیَو  ُهُرََـصب  اهُذَْفنَی  ُریـصَْبلاَو  .اْئیَـش  اهَءارَو  اَّمِم  ُرِْـصُبی  یمْعَْألاِرََـصب ال  یهَْتنُم  اْینُّدلا  اَمَّنِاَو  ....
.ٌدِّوَزَتُم اَهل  یمْعَْألاَو  .ٌدِّوَزَتُم  اْهنِم  ُریصَْبلاَو  .ٌصِخاش  اْهَیِلا  یمْعَْألاو 

یلو دنیب ، یمن ار  نآ  زا  رتالاب  ایند و  نیا  زا  دعب  انیبان )  ) وا .تسانیبان  روک و  ناسنا  ییاهن  هاگدید  ایند  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا 
هک دناد  یم و  دـنیب ، یم ار  نآ  زا  رتالاب  نآ و  زا  دـعب  دـنک و  یم ذوفن  نآ  قامعا  هب  ایند  نیا  زا  شهاگن  هک  تسا  یـسک  انیب  صخش 
دور یم ایند )  ) نآ يوس  هب  انیبان  و  دنک ، یم تکرح  دزیخ و  یم رب  نآ  زا  انیب  صخـش  سپ  .تسا  ایند )  ) نآ يارو  رد  يدـبا  هاگرارق 

نیمه يارب  ار  هشوت  انیبان  و  ددرگ ، یم ترخآ  یهار  دریگ و  یم رب  هشوت  ایند  نیا  زا  انیب  مدآ  .دـنک  یم یقّلت  ییاـهن  دـصقم  ار  نآ  و 
.دزودنا یم ایند 

(133 (؟ دیناد یم هنوگچ  ار  ایند  مدرم  نم ! يالوم  س 14 :

ُُهبَلُْسی ٍلِیلَق  اَّمَع  ْنَم  ِلاَْملِاب  ُعَنْـصَی  اَم  ِةَرِخِآلل َو  َِقلُخ  ْنَم  اَْینُّدلِاب  ُعَنْـصَی  اَمَف  الأ  ِْریَّسلِاب  َنوُرَمُؤی  یَتَم  َنوُرْدَیال  ٍفُوقُو  ٍبْکَرَک  ُْمْتنأ  اَمَّنِإَف 
.ُُهباسِح ُُهتَعِبت َو  ِْهیَلَع  یَْقبَت  َو 

هاگآ .دـنهد  یم تکرح  نامرف  ار  اه  نآ ینامز  هچ  دـنناد  یمن هدـنام و  راظتنا  هب  ییاج  رد  هک  دـیتسه  یناوراـک  ناـنوچ  امـش  اـنامه 
يدوز هب  هک  یـسک  نآ  دراد  راک  هچ  ایند  لاوما  اب  و  تسا ؟ هدـش  هدـیرفآ  ترخآ  يارب  هک  یـسک  نآ  دـنک  یم هچ  اـیند  اـب  دیـشاب !

.دنام دهاوخ  یقاب  ناسنا  ي  هدهع رب  نآ  یسرباسح  رفیک  اهنت  دیابر و  یم گرم  ار  وا  لاوما  ي  همه

(134 (؟ مینک هچ  اسفناو  يایند  نیا  رد  نم ! يالوم  س 15 :

.ٌبَغْرَم ِّرَّشلا  َنِم  ُْهنَع  یَهَن  اَمِیف  الَو  ٌكَْرتَم  ِْریَْخلا  َنِم  ُهّللا  َدَعَو  َاِل  َْسَیل  ُهَّنِإ  ِهّللا  َدابِع 
.ُلاَفْطألا ِهِیف  ُبیشت  ُلاَْزلِّزلا َو  ِِهِیف  ُُرثْکَی  ُلاَمْعألا َو  ِهِیف  ذ  صَْحُفت ًامْوَی  اوُرَذْحا  ِهّللا  َداَبِع 

ْمُکِـساَْفنأ َدَدَـع  ْمَُکلاَـمْعأ َو  َنوُـظَفْحَی  ٍقْدِـص  َظاَّفُح  ْمُکِحِراَوَـج َو  ْنِم  ًاـنُویُع  ْمُکِـسُْفنأ َو  ْنِم  ًادَـصَر  ْمُْـکیَلَع  َّنأ  ِهـّللا  َداَـبِع  اوُـمَلْعا 
.ِجاَتروُذ ٌباب  ْمُْهنِم  ْمُکُّنُِکیالَو  ٍجاَد  ِْلَیل  ُۀَْملُظ  ْمُْهنِم  ْمُکُُرتْسَتال 

تـسود تسا ، هدومرف  یهن  نآ  زا  دنوادخ  هک  ار  يّرـش  تسین و  یندرک  اهر  تسا ، هداد  هدعو  دنوادخ  هک  ار  يریخ  ادخ ! ناگدنب 
.تسین ینتشاد 

رد ناکدوک  تسا و  بارطضا  شیوشت و  زا  رپ  هک  يزور  دوش ؛ یم یسراو  ناسنا  راتفر  لامعا و  هک  دیسرتب  يزور  زا  ادخ ! ناگدنب 
.دندرگ یم ریپ  زور  نآ 

امش لامعا  هک  ییوگتسار  ناظفاح  دنا و  هدیزگرب ناترکیپ  زا  ییاه  نابدید هتشامگ و  امش  زا  ینانابهگن  هک  دینادب  ادخ ! ناگدنب  يا 
زا ار  امش  مکحم  يرد  هن  دناشوپ و  یم نانآ  زا  ار  امش  بش  یکیرات  هن  دنرامش ؛ یم ار  امش  ياه  سفن ي  هرامـش دننک و  یم ظفح  ار 
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.دزاس یم ناهنپ  نانآ 

مهن شخب 

« یعامتجا لیاسم 

(135 (؟ دنلفاغ مدرم  ارچ  س 1 :

ام ًبیرَق  اُونَیاع َو  ْدَق  ام  ْمُْکنَع  ًبوُجْحَم  ْنِکل  ُْمتْعَطَا َو  ُْمتْعِمَـس َو  ُْمْتلِهَو َو  ُْمتْعِزََجل َو  ْمُْکنِم  َتام  ْنَم  َنَیاع  ْدَق  ام  ُْمْتنَیاع  ْدَـق  َْول  ْمُکَّنِاَف 
.باجِْحلا ُحَرُْطی 

ٌرَجَدُْزم َو ِهیف  اِمب  ُْمتْرِجُز  ُرَبِْعلا َو  ُمُْکتَرَهاج  ْدََقل  ْمَُکل : ُلُوقَا  ٍّقَِحب  ُْمْتیَدَتْها َو  ِنِا  ُْمْتیَدَه  ُْمتْعِمَس َو  ْنِا  ُْمتْعِمُْسا  ُْمتْرَْـصبَا َو  ْنِا  ُْمتْرُِّصب  ْدََقل 
.ُرَشَْبلا  َِّالا  ِءامَّسلا  ِلُسُر  َدَْعب  ِهَّللا  ِنَع  ُِغلَُّبی  ام 

بارطـضا هب  دیدرک و  یم نویـش  دندید ، گرم  زیمآرارـسا  نالاد  زا  روبع  زا  سپ  امـش  عون  دارفا  هک  ار  هچ  نآ  دیدید  یم امـش  رگا 
زا دنا ، هدید شوماخ  راید  ناراپـسهر  هک  هچ  نآ  یلو  دیدرک ؛ یم قیاقح  زا  تعاطا  دـیداد و  یم نت  قیاقح  ندینـش  هب  دـیداتفا و  یم

.ددرگ یم فرطرب  امش  نامشچ  ولج  زا  باجح  نیا  يدوز  هب  و  تسا ، هدیشوپ  امش  ناگدید 
شوگ دیتساوخ  یم رگا  تسا ؛ هدش  هتشاذگ  امش  رایتخا  رد  ییانیب  لیاسو  دینیبب ، ار  تایعقاو  دییاشگب و  هدید  دیتساوخ  یم امش  رگا 

هار دیتساوخ  یم رگا  تسا ؛ هتشگ  زادنا  نینط  دزاسب ، انشآ  امش  شوگ  اب  ار  تایعقاو  هک  ییاه  هدینش دیونشب ، ار  تایعقاو  دینک و  زاب 
يارب زیگنا  تربع قیاقح  ثداوح و  میوگ  یم امـش  هب  تقیقح  رد  .تسا  زاب  امـش  يارب  هار  نیا  دیریگب ، شیپ  رد  ار  تیاده  دـشر و 

دنوادـخ فرط  زا  .دـیا و  هدـش يریگولج  دـینک ، يراددوخ  دـیاب  هک  هچ  نآ  زا  امـش  دـینزن ) ینادان  هب  ار  دوخ   ) .تسا راکـشآ  امش 
.دنک یمن غیلبت  رشب  زج  یسک  ینامسآ ، نالوسر  زا  دعب  لاعتم ،

(136 (؟ تسا اور  یناملسم  رب  گرم  هک  تسا  يا  هثداح مادک  س 2 :

ام اهَثُعُر ، اهَدـِئالَق َو  اهَْبُلق َو  اهَلْجِح َو  ُعِزَْتنَیَف َو  َةَدِـهاعُْملَا  يرْخُْالا  ِۀَِملْـسُْملا َو  ِةَأْرَْملا  یَلَع  ُلُخْدَـی  َناک  ْمُْهنِم  َلُـجَّرلا  َّنَا  ینَغََلب  ْدََـقل  َو 
.ٌمَد ْمَُهل  َقیُرا  ٌْملَک َو ال  ْمُْهنِم  ًالُجَر  َلان  ام  َنیِرفاو  اُوفَرَْصنا  َمُّث  .ماحِْرتْسِْالا  ِعاجِْرتْسِْالِاب َو  َِّالا  ُْهنِم  ُِعنَتْمَت 

َّمَْهلا ُِبلْجَی  َْبلَْقلا َو  ُتیُمی  ِهَّللا  ابَجَع َو  ابَجَع  ایَف  .اریدَج  يْدنِع  ِهب  َناک  َْلب  ًامُولَم  ِهب  َناک  ام  افَسَا  اذه  ِدَْعب  ْنِم  َتام  ًاِملْـسُم  ًاَْرما  َّنَا  ْوَلَف 
َنوُریُغت َو ْمُْکیَلَع َو ال  ُراُغی  یمُْری  ًاضَرَغ  ُْمتْرِـص  َنیح  ًاحَرَت  ْمَُکل َو  ًاْحبُقَف  ْمُّکِقَح  ْنَع  ْمُِکقُّرَفَت  ْمِِهلِطاب َو  یلَع  ِمْوَْقلا  ِءالُؤه  ِعاـِمتِْجا  ْنِم 

! َنْوَضْرَت ُهَّللا َو  یَصُْعی  َنْوَْزُغت َو  َنْوَْزُغت َو ال 
زا دنبتـسد  اـپ و  زا  لاـخلخ  هدرب ، موجه  ناملـسم  ریغ  نز  زین  ناملـسم و  نز  رب  نایهاپـس  نآ  زا  ینادرم  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  نم  هب 
ّانا » نتفگ زج  نارگتراغ  نآ  ربارب  رد  نایاونیب  نیا  .دـنا  هدرب امغی  هب  ار  نانآ  ياه  هراوشوگ اهدـنب و  ندرگ  و  هدروآ ، رد  ناـنآ  تسد 
اب راوخنوخ  نایهاپـس  هاگ  نآ  .دـنا  هتـشادن يا  هراچ يزوسلد ، محر و  بلط  ای  محر  هب  نانآ  نداد  دـنگوس  و  نوعجار » هیلا  اـّنا  هّلل و 

.تسا هدش  هتخیر  نانآ  زا  ینوخ  هن  هدش و  دراو  نانآ  زا  یکی  رب  یمخز  هن  دنا ؛ هتشگرب بایماک  رپ و  تسد 
ناسنا يارب  گرم  هکلب  دوب ، دـهاوخن  تمالم  دروم  دریمب ، فسأـت  تدـش  زا  ناملـسم  يدرم  شارخلد  يا  هثداـح نینچ  زا  سپ  رگا 

.هتسیاش  تسا  يرما  نم  رظن  رد  هثداح ، نیا  زا  رثأت  تهج  هب  ناملسم 
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یمدآ نورد  هب  ار  هودـنا  دـناریم و  یم ار  بلق  ناتّقح ، زا  امـش  یگدـنکارپ  ناشلطاب و  رب  موق  نیا  عامتجا  ادـخ ! هب  دـنگوس  اـتفگش !
هلمح و دروم  دیرب ؛ یمن موجه  دیوش و  یم تراغ  .دـیا  هتـشگ نمـشد  ياهریت  ي  هناشن اریز  داب ! امـش  رب  هودـنا  یتشز و  .دـناشک  یم

.دیهد یم تیاضر  امش  دوش و  یم ادخ  رب  تیصعم  دینک ؛ یمن هلمح  دیریگ و  یم رارق  راتشک 

(137) .دییامرفب دینک ، یم ساسحا  يرطخ  مالعا  رادشه و  رگا  س 3 :

.هِسُْوب ِمْوَی  َْلبَق  هِسْفَِنل  ٌلِماع  الَا  ِهتَّیِّنَم  َْلبَق  ِهتَئیطَخ  ْنِم  ٌِبئات  الَفَا  ُراَّنلا  ُۀَیاْغلا  ۀَّنَْجلا َو  ُۀَْقبَّسلا  َقابِّسلا َو  ًادَغ  َرامضِْملا َو  َمْوَْیلا  َّنِا  الَا َو 
َماّیَا یف  َرَّصَق  ْنَم  ُُهلَجَا َو  ُهْرُرْضَی  َْمل  ُُهلَمَع َو  ُهَعَفَن  ْدَقَف  ِهلَجَا  ِروُضُح  َْلبَق  ِهلَمَا  ِماَّیَا  یف  َلِمَع  ْنَمَف  ٌلَجَا  ِهئارَو  ْنِم  ٍلَمَا  ِماَّیَا  یف  ْمُکَّنِا  الَا َو 

.ُُهلَجَا ُهَّرَض  ُُهلَمَع َو  َرِسَخ  ْدَقَف  ِهلَجَا  ِروُضُح  َْلبَق  ِهلَمَا 
.ِۀَبْهَّرلا ِیف  َنُولَمْعَت  امَک  ِۀَبْغِّرلا  یف  اُولَمْعُاَف  الَا 

.اُهبِراه َمان  ِراَّنلاَکال  اُهِبلاط َو  َمان  ِۀَّنَْجلاَک  َرَا  َْمل  ّینِا  الَا َو 
.يدَّرلا  َیِلا  ُلالَّضلا  ِِهب  ُّرُجَی  يَدُْهلا  ِِهب  ُمیقَتْسَی  ْنَم ال  ُلِطاْبلا َو  ُهُّرُضَی  ُّقَْحلا  ُهُعَْفنَی  ْنَم ال  ُهَّنِا  الَا َو 

تـشگزاب اـیآ  .خزود  یگدـنام ) بقع  ناـیاپ   ) تشهب و رب  تقبـس  تسا ؛ تقبـس  زور  ادرف  وپاـکت و  زور  زورما  دیـشاب ! رایـشوه  . 1
يراک دوخ  يارب  شکاندرد  تخس و  زور  زا  شیپ  هک  تسین  یسک  ایآ  تسین ؟ شگرم  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  دوخ  هانگ  زا  يا  هدننک

؟ دنک
وزرآ و راگزور  رد  هک  یـسک  .دراد  لابند  هب  ار  لجا  هک  دینارذگ  یم ار  وزرآ  راگزور  یناگدنز ، نیا  رد  امـش  دیـشاب ! رایـشوه  . 2
، تسا هدمآ  دیآ و  یم شغارـس  هب  هک  یگرم  دوب و  دـهاوخ  دـنمدوس  وا  يارب  لمع  دـیامن ، لمع  دـسر ، ارف  شلجا  هک  نآ  زا  شیپ 

تراسخ شلمع  دیامن ، ریـصقت  دـسر ، ارف  شلجا  هک  نآ  زا  شیپ  شیوزرآ  راگزور  رد  هک  نآ  و  تشاد ؛ دـهاوخن  وا  يارب  يررض 
.تشگ  دهاوخ  مامت  شررض  هب  شلجا  و  راب ،

.دینک  یم لمع  تشحو  سرت و  عقوم  رد  هک  دینک  لمع  نانچ  تبغر  یشوخ و  ماگنه  رد  دیشاب ! رایشوه  . 3
.دور  ورف  باوخ  رد  دشاب و  شتآ  زا  نازیرگ  و  دباوخب ، دشاب و  تشهب  يایوج  هک  ار  یسک  ما  هدیدن نم  دیشاب ! رایشوه  . 4

هب یهارمگ  دزاسن ، شتسار  تیاده  هک  ار  یسک  و  دز ، دهاوخ  شررض  لطاب  دشخبن ، شدوس  ّقح  هک  ار  یسک  دیـشاب ! رایـشوه  . 5
.دیشک دهاوخ  شتکاله 

(138 (؟ دییامرف یم يدنب  میسقت  فنص  دنچ  هب  ار  ناراگزور  مدرم  س 4 :

: ٍفانْصَا ِۀََعبْرَا  یلَع  ُساَّنلا  َو 
.هِْرفَو ُضیضَن  هِّدَح َو  َُهلالَک  هِسْفَن َو  ُۀَناهَم  َِّالا  ِضْرَْالا  ِیف  َداسَْفلا  ُهُعَنْمَی  ْنَم ال  ْمُْهنِم 

ٍرَْبنِم ْوَا  ُهُدوُقَی  ٍبَنْقِم  ْوَا  ُهُزِهَْتنَی  ٍماطُِحل  ُهَنید  ََقبْوَا  ُهَسْفَن َو  َطَرْـشَا  ْدَق  ِهلِجَر  ِهْلیَِخب َو  ُِبلْجُْملا  هِّرَِـشب َو  ُِنْلعُْملا  هِْفیَِـسل َو  ُِتلْـصُْملا  ُمُْهنِم  َو 
.ًاضَوِع ِهّللا  َْدنِع  ََکل  اَّمِم  ًانَمَث َو  َکِسْفَِنل  اینُّدلا  َيرَت  ْنَا  ُرَْجتَْملا  َْسِئَبل  ُهُعَْرفَی َو 

ِهبَْوث َو ْنِم  َرَّمَـش  هِوْطَخ َو  ْنِم  َبَراق  هِصْخَـش َو  ْنِم  َنَماط  ْدَـق  اْینُّدـلا ، ِلَمَِعب  َةَرِخَْالا  ُُبلْطَی  ةَرِخَْالا َو ال  ِلَـمَِعب  اْینُّدـلا  ُُبلْطَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
.ۀَیِصْعَْملا َیِلا  ًۀَعیرَذ  ِهّللا  َْرتِس  َذَخَّتا  .ِۀَنامَْاِلل َو  هِسْفَن  ْنِم  َفَرْخَز 

ِلْهَا ِساِبِلب  َنَّیَزَت  ِۀَعانَْقلا َو  ِمْسِاب  یَّلَحَتَف  .ِهلاح  یلَع  ُلاْحلا  ُْهتَرَـصَقَف  ِهبَبَـس  ُعاطِْقنا  هِسْفَن َو  َُۀلُوُؤُض  ِْکلُْملا  ِبَلَط  ْنَع  ُهَدَْـعبَا  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
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.يدْغَم  ٍحارَم َو ال  یف  َِکلذ  ْنِم  َْسَیل  .ةَداهَّزلا َو 
دنهورگ : راهچ  رب  مدرم 

یتسدیهت ریشمش و  يدنک  تیصخش و  یناوتان  یتسپ و  تهج  هب  رگم  دنزرو ، یمن عانتما  نیمز  يور  رد  داسف  زا  نانآ  زا  یهورگ  . 1
.ایند  لام  زا 

هعماج رد  داسف  يارب  ار  دوخ  سفن  هدرک ، جیسب  ار  دوخ  ي  هدایپ راوس و  هتخاس و  راکشآ  ار  دوخ  ّرش  هدیشک و  ریـشمش  یهورگ  . 2
نارگید رب  يرترب  دـنربب و  تمینغ  هب  هک  ایند  لاـم  زا  يزیـشپ  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـنا ؛ هتخاـس دوباـن  ار  دوخ  نید  هدومن و  دـّیقم 

یّقلت تسا ، هدامآ  وت  يارب  ادخ  دزن  رد  هک  هچ  نآ  ضوع  ار  نآ  ینیب و  دوخ  تمیق  ار  ایند  هک  تسا  يدب  يرگادوس  هچ  .دنیوجب و 
! ینک

یعنصت ار  ناشتیـصخش  دنیوج ؛ یمن ایند  لمع  ي  هلیـسو هب  ار  ترخآ  دننک و  یم بلط  ار  ایند  ترخآ ، لمع  ي  هلیـسو هب  یهورگ  . 3
هدرپ و  دنیارآ ، یم يراد  تناما هب  ار  دوخ  دننک و  یم هاتوک  ار  ناش  هماج نماد  دـنراد و  یم رب  کچوک  ار  اه  ماگ دـنریگ و  یم نییاپ 

.دنهد  یم رارق  دوخ  يراک  تیصعم  ي  هلیسو ار  دنوادخ  یشوپ 
زا عنام   ) هلیسو نتشادن  دزاس و  یم رود  ییوج  هطلـس  زا  ار  نانآ  هک  تسا  شیوخ  تیـصخش  رد  تراقح  ساسحا  مه  یهورگ  و  . 4

ار دوخ  تعاـنق  ماـن  اـب  هجیتن  رد  .دـیامن  یم دودـحم  دوخ  لاـح  هب  ربج ) روط  هب   ) ار ناـنآ  ددرگ ) یم ناـنآ  یبلط  هاـج ییاـمندوخ و 
ي هتـسیاش يزور  رد  هن  یبش و  رد  هن  زگره  ناناوتان  نیا  هک  یلاح  رد  دـنهد ؛ یم تنیز  ار  دوخ  اـسراپ  مدرم  ساـبل  اـب  دـنیارآ و  یم

.دنتسین ییاسراپ  تعانق و 

(139 (؟ دننایک مدرم  نیب  رد  اه  نیرتهب س 5 :

ٍموُعْکَم َو ٍتِکاس  ٍعوُمْقَم َو  ٍِفئاخ  .ٍّدان َو  ٍدیرَـش  َْنَیب  ْمُهَف  ِرَـشْحَْملا  ُفْوَخ  ْمُهَعُومُد  َقارَا  ِعِجْرَْملاُرْکِذ َو  ْمُهَراْصبَا  َّضَغ  ٌلاـجِر  َیَِقب  َو 
.ٍعَجُوم  َنالْکَث  ٍِصلُْخم َو  ٍعاد 

ار نانآ  ياه  کشا زیخاتـسر ، زور  میب  و  هتـسب ، ورف  تامّرحم  زا  ار  نانآ  ناگدید  ییاهن ، تشونرـس  دای  هک  دنام : یم رگید  یهورگ 
مدرم نایم  زا   ) ندـش هدـنک  سرت و  لاح  رد  رگید  یخرب  دـندورطم ، هدـیمر و  نالهاج ) نایم  زا   ) ناـنآ زا  یخرب  .دـیامن  یم ریزارس 
رگید یـضعب  و  دنراد ، هناصلخم  ياعد  دوخ  يادخ  اب  نانآ  زا  رگید  یهورگ  و  دنتکاس ، شوماخ و  نانآ  زا  يا  هتـسد و  تسرپاوه ،)

.دنا  هدیشک رجز  هدز و  متام
اُوِلُتق اوُّلَذ َو  یَّتَح  اوُرُِهق  وُّلَم َو  یَّتَح  اُوظَعَو  ْدَق  ٌۀَحِرَق  ْمُُهبُوُلق  ٌةَِزماض َو  ْمُهُهاْوفَا  .ٍجاُجا  ٍرَْحب  یف  ْمُهَف  َُۀلِّذلا  ُمُْهتَلِمَش  ُۀَیِقَّتلا َو  ُمُْهتَلَمْخَا  ْدَق 

(. 140) اوُّلَق یَّتَح 
رد نانآ  .تسا  هتفرگرب  رد  ار  نانآ  يراوخ  هدرب و  یمانمگ  ي  هشوگ هب  ار  اـه  نآ ناراـکهبت ، زا  هیقت  هک  دنتـسه  ییاـه  ناـسنا ناـنآ 

دنداد اهدنپ  ار  دوخ  ي  هعماج نانآ  .تسا  حورجم  ناشیاه  لد هتسب و  نتفگ  نخـس  زا  ناشیاه  ناهد دنرو ؛ هطوغ  اه  یخلت زا  ییایرد 
.دش مک  ناشددع  ات  دندش  هتشک  دنتشگ و  راوخ  هک  اج  نآ  ات  دندش ، بولغم  هتسخ و  ات 

(141 (؟ درک نانیمطا  مدرم  ي  همه هب  ناوت  یم ایآ  س 6 :

ْنِم ْتَعِمُج  امَّلُکَف  اُهتاعُر  َّلَض  ٍِلباک  ِّالا  ُْمْتنَا  ام  ْمُْکَیِلا  ُرقَتُْفی  ٍّزِع  ُِرفاوَز  .ْمُِکب َو ال  ُلاُمی  ٍنْکُِرب  ُْمْتنَا  ام  یلایَّللا َو  َسیجَس  ٍۀَِقِثب  یل  ُْمْتنَا  ام 
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.َرَخآ  ْنِم  ْتَرَشَْتنِا  ٍِبناج 
نایانـشآ نارای و  نانچ  دومن و  هیکت  امـش  رب  ناوتب  هک  دـیتسین  رادـیاپ  مکحم و  نکر  نآ  امـش  .مرادـن  امـش  هب  یناـنیمطا  زگره  نم 

هک فرط  ره  زا  و  تسا ، هدش  مگ  ناشنابراس  هک  تسا  ینارتش  نامه  لَثَم  امش  لَثَم  .دیزاس  فرط  رب  ار  یجایتحا  هک  دیتسین  يزیزع 
.دندرگ یم هدنکارپ  رگید  فرط  زا  دنوش ، يروآ  عمج 

(142) .دینک فیصوت  ار  مدرم  هاتوک  يا  هلمج رد  س 7 :

َجارِْفنِا ٍِبلاـط  یبَا  ِْنبا  ِنَع  ُْمتْجَرَْفنا  ِدَـق  .ُتْوَْـملا  َّرَحَتْـسا  یغَوـْلا َو  َسِمَح  ْوـَل  ْنَا  ْمُِکب  َّنُظَاـَل  ّینِا  ِهّللا  ُْمیا  َو  َنُولِذاـخَتُْملا ! ِهّللاَو  َبـِلُغ 
.ِْسأَّرلا 

دننام دروآ ، دیدپ  اه  نافوط گرم ، جاوما  دریگب و  تدـش  رازراک  رگا  هک  تسا  نینچ  امـش  ي  هرابرد نم  نامگ  راگدرورپ ! هب  مسق 
.تشگ دیهاوخ  رود  بلاطیبا  دنزرف  زا  دوش ، مین  ود  هک  يرس 

(143 (؟ دنتسه یناسک  هچ  دارفا  نیرت  تسپ نیرت و  نوبز س 8 :

.هِرْدَص ُِحناوَج  ِْهیَلَع  ْتَّمُض  ام  ٌفیعَض  .ُهُزْجَع  ٌمیظََعل  ُهَْدلِج  ییْرفَی  ُهَمْظَع َو  ُمِشْهَی  ُهَمَْحل َو  ُقُْرعَی  هِسْفَن  ْنِم  ٍةَوُّدَع  ُنِّکَُمی  ًأَْرما  َّنِا  ِهَّللا  َو 
.ْماْدقَْالاَو َو ُدِعاوَّسلا  ُحیطَت  .ْماْهلا َو  ُشارَف  ُْهنِم  ُریطَت  ِۀَِّیفَرْـشَْملاِاب  ٌبْرَـض  َِکلذ  َیِطُْعا  ْنَا  َنوُد  ِهّللاَوَف  اَنَا  اَّمَاَف  .َْتئِـش  ْنِا  كاذ  َنُکَف  َْتنَا 

.ُءاشَی ام  َِکلذ  َدَْعب  ُهّللا  ُلَعْفَی 
ار وا  تسوپ  دنک و  مرن  ار  شناوختـسا  دروخب و  ار  وا  تشوگ  هک  دزاسب  ّطلـسم  دوخ  رب  ار  نمـشد  هک  يدرم  نآ  ادـخ ! هب  دـنگوس 

.تسا هدنامرد  ناوتان و  هدرک ، هطاحا  ار  نآ  شا  هنیس تالضع  هک  وا  لد  تسا و  نوبز  تخس  یصخش  نینچ  دنکب ،
عطق نانمشد و  ندنارپ  ندرک و  هدنکارپ  رب  ریشمش  ي  هلیـسو هب  هک  یتردق  اب  ادخ ! هب  دنگوس  نم  اما  شاب ، نینچ  یهاوخ  یم رگا  وت 
تسا نم  رایتخا  رد  وپاکت  شالت و  نیا  نم ) ي  هفیظو تسا  نیا   ) .داد مهاوخن  نمشد  تسد  هب  ار  هطلس  مراد ، اه  نآ ياهاپ  اهوزاب و 

.دراد ار  دوخ  راک  يدنوادخ  ي  هرهاق ّتیشم  و 

(144 (؟ تسیچ ماگنه  نیا  رد  هفیظو  دنیوگ و  ههبش  ار  ههبش  ارچ  س 9 :

.يدُْهلا ُتْمَس  ْمُُهلیلَد  ُنیقَْیلا َو  اهیف  ْمُهُؤایِضَف  ِهّللا  ُءاِیلْوَا  اَّمَاَف  َّقَْحلا  ُِهبُْشت  اهَّنَِال  ُۀَْهبُّشلا  ِتَّیِمُس  امَّنِا  َو 
.ُهَّبَحَا  ْنِم  َءاقَْبلا  یَطُْعی  ُهَفاخ َو ال  ْنَم  ِتْوَْملا  َنِم  وُْجنَی  امَف  یْمَْعلا  ُمُُهلیلَد  ُلالَّضلا َو  اَهیف  ْمُهُؤاعُدَف  ِهّللا  ُءادْعَا  اَّمَا  َو 

نیقی ییانـشور  اب  كان  ههبـش ياه  تیعقوم رد  هّللاءایلوا  اما  تسا ، ّقح  هب  هیبش  هک  تسا  نیا  دنا ، هدیمان ههبـش  ار  ههبـش  هک  نیا  تلع 
دـننک و یم یهارمگ  هب  توعد  اـه  ههبـش نآ  رد  ادـخ  نانمـشد  اـما  .تسا و  تیادـه  هار  دوخ  ناـنآ ، ياـمنهار  دـننک و  یم تکرح 

رادیاپ یسک  چیه  اقب  نتـشاد  تسود  اب  دنک و  یمن ادیپ  تاجن  گرم  زا  یـسک  چیه  گرم  زا  سرت  اب  .تسا  ییانیبان  نانآ  ییامنهار 
.دنام یمن

(145 (؟ مینک ییاسانش  هعماج  رد  ار  نادساف  نافرحنم و  هنوگچ  س 10 :

.ِهب  َْسَیلَو  ًاِملاع  یَّمَسَت  ْدَق 
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.لَّالُض  ْنِم  َلیلاضَاَو  ٍلاَّهُج  ْنِم  َِلئاهَج  َسَبَْتقاَف 
.ٍروُرُغ  ِِلئابَح  ْنِم  ًاکارْشَا  ِساَّنِلل  َبَصَنَو 

.ٍروُز  ِلْوَقَو 
.ِهئاوْهَا  یلَع  َّقَْحلا  َفَطَعَو  ِهئارا  یلَع  َباتِْکلا  َلَمَح  ْدَق 

.ِِمئارَْجلا  َریبَک  ُنِّوَُهیَو  ِِمئاظَْعلا  َنِم  َساَّنلا  ُنِمُْؤی 
.َعَقَو  اهیفَو  ِتاهَبُّشلا  َْدنِع  ُِفقَأ  ُلوُقَی :
.َعَجَطْضا  اَهَْنَیبَو  َعَدَْبلا  ُلِزَتْعَا  ُلوُقَیَو :
.ٍناْویَح  َْبلَق  ُْبلَْقلاَو  ٍناْسنِا  ُةَروُّصلاَف 

.ُهَِعبَّتَیَف  يدُْهلا  ِباب  ُفِْرعَیال 
.ُْهنَع  َّدُصَیَف  یمَْعلا  َبابالَو 

! ِءایْحَْالا ُتِّیَم  َِکلذَو 
.تسین  ِملاع  یلو  هتفرگ ، دوخ  هب  ِملاع  مان  . 1

.تسا  هدرک  بسک  ناهارمگ  زا  ار  یهارمگ  نانادان و  زا  ار  اه  ینادان . 2
.تسا  هدرتسگ  مدرم  ياپ  شیپ  ساسا  یب راتفگ  ابیرف و  ياه  بانط زا  ییاه  ماد . 3

.دهد  یم ّقحان  تداهش  . 4
.تسا هدنادرگرب  شیوخ  ياهاوه  رب  ار  ّقح  و  هدومن ، لیوأت  لمح و  دوخ  لطاب  يارآ  رب  ار  یهلا  باتک  . 5

.دهد  یم هولج  زیچان  نانآ  رب  ار  گرزب  ناهانگ  هداد و  ناشن  نمیا  گرزب  ياهاطخ  ای  ثداوح  زا  ار  مدرم  . 6
.تسا  رو  هطوغ تاهبش  نامه  رد  هک  یلاح  رد  دوش ؛ یمن اه  نآ بکترم  هدومن ، فّقوت  تاهبش  رد  دنک  یم اعّدا  . 7

.تسا هدیمرآ  اه  تعدب نایم  رد  هک  یلاح  رد  دنک ؛ یم يریگ  هرانک اه  تعدب زا  هک  دیوگ  یم . 8
.تسا شنورد  رد  یناویح  بلق  نوچ  یبلق  یلو  تسا ، یناسنا  تروص  شتروص  . 9

.دیامن  يوریپ  تیاده  دشر و  زا  و  دوش ) دراو  نآ  زا  هک   ) .دسانش یمن ار  تیاده  دشر و  يدورو  ِرد  راکبان  نیا  . 10
.دزروب  عانتما  نآ  هب  دورو  زا  ات  دناد  یمن ار  ییانیبان  يدورو  ِرد  امن ، ناسنا  نیا  . 11

! ناگدنز نایم  رد  يا  هدرم تسوا  و  . 12

(146 (؟ تسیچ زورما  یمالسا  کلامم  رد  نیملسم  طاطحنا  لماع  س 11 :

! اِهنید یف  اهِجَجُح  ِفالِتْخا  یَلَع  ِقَرِْفلا  ِهِذه  ٍأَطَخ  ْنِم  ُبَجْعَا  یلامَو ال  ابَجَع ! ایَف 
.ِتاوَهَّشلا ِیف  َنوُریـسَیَو  ِتاهَبُّشلا  ِیف  َنُولَمْعَی  ٍْبیَع  ْنَع  َنوُّفِعَی  الَو  ٍْبیَِغب  َنُونِمُْؤی  الَو  ٍّیِـصَو ، ِلَمَِعب  َنوُدَـتْقَی  الَو  ٍِّیبَن  ََرثَا  َنوُّصَتْقَیـال 

یلَع ِتامَْهبُْملَا )  ) ِتاَّمِهُْملا ِیف  ْمِِهلیْوعَتَو  ْمِهِـسُْفنَا  یِلا  ِتالَـضعُْملا  ِیف  ْمُهُعَْزفَم  .اوُرَْکنَا  ام  ْمُهَْدنِع  ُرَْکنُْملاَو  اُوفَرَع  ام  ْمِهیف  ِفوُْرعَْملَا 
.ٍتامَکُْحم  ٍبابْسَاَو  ٍتاِقث  ًيرُِعب  يرَی  امیف  اْهنِم  َذَخَا  ْدَق  .هِسْفَن  ُماِما  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  َّلُک  َّنَاَک  .ْمِِهئارا 

! مشابن تفگش  رد  دنراد ، دوخ  نید  رد  هک  ییاه  لالدتسا فالتخا  اب  اه  هقرف نیا  يراکاطخ  زا  ارچ  اتفگش !
؛ دننک یم ّتیعبت  يربمایپ  رثا  زا  هن  نانیا  . 1

؛ دنیامن یم يوریپ  وا  ّیصو  رادرک  زا  هن  و  . 2
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؛ دنراد یبیغ  هب  نامیا  هن  . 3
؛ دنزرو یم تّفع  يراددوخ و  یبیع  زا  هن  و  . 4

؛ دننک یم تاهبتشم  رد  لمع  . 5
؛ دنراد تاوهش  رد  ریِس  و  . 6

؛ دنناد یم شتشز  نانآ  دوخ )  ) هک تسا  يزیچ  نانآ  رظن  رد  وکین )  ) فورعم . 7
؛ دنتسه ناشدوخ  تالکشم ، رد  ناشهاگهانپ  . 8

؛ دنراد یم زاربا  دوخ  هک  تسا  یتارظن  ارآ و  ّمهم ، روما  رد  ناشعجرم  و  . 9
؛ تسا نتشیوخ  ماما  نانآ  زا  یصخش  ره  ییوگ  . 10

هدروآ تسد  هب  یمکحم  زیواتـسد  هدز و  گنچ نانیمطا  دروم  ياه  بانط هب  دوخ  تارظن  رد  هک  درادـنپ  یم نینچ  یـصخش  ره  . 11
.تسا

(147 (؟ دییامرف یم فیصوت  هنوگچ  ار  یلوُا  تیلهاج  نارود  س 12 :

.ِلُسُّرلا َنِم  ِةَْرتَف  ِنیح  یلَع  ُهَلَسْرَا 
.ِمَهُالا  ٍۀَعْجَه  ِلوُطَو 

.بوُرُْحلا  َنِم  ٍّظَلَتَو  ِرُومُالا  َنِم  ٍراِشْتناَو  ِنَتِْفلا  َنِم  ٍماِزتْعاَو 
، يدُْـهلا ُرانَم  ْتَسَرَد  ْدَـق  اهئام ، ْنِم  ٍرارِوْغاو  اهِرَمَث ، ْنِم  ٍسایِإَو  اِهقَرَو  ْنِم  ٍرارِفْـصا  ِنیح  یلَع  ِرُورُغلا ، ُةَرِهاـظ  ِروُّنلا ، ُۀَفِـساک  اْینُّدـلاَو 

.اِهِبلاط ِهْجَو  یف  ٌۀَِسباع  اِهلْهَال ، ٌۀَمِّهَجَتُم  َیِهَف  يدَّرلا ، ُمالْعَا  ْتَرَهَظو 
.ُْفیَّسلا  اَهُراثِدو  ُفْوَْخلا ، اَهُراعِشَو  ُۀَفیْجلا  اَهُماعَطَو  ُۀَْنتِْفلا  اهُرَمَث 

.َنُوبَساُحم  اْهیَلَعَو  .َنُونَهَتُْرم  اِهب  ْمُُکناوِْخاَو  ْمُکُؤابآ  یّتلا  َکیتاوُرُکْذاَو  ِهَّللا  َدابِع  اوُِربَتْعاَف 
.داتسرف  یحو ) تلاسر و  عاطقنا  نارود   ) ترتف نارود  رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ  لاعتم ، دنوادخ 

ینارود رد  و  دنتـشاد ؛ داسف ) جرم و  جره و  نتخادنا  هار  هب  يارب   ) يّدـج دـصق  اه  هنتف هدـش ، ینالوط  اه  تّما باوخ  هک  ینارود  رد 
.دوب  رو  هلعش اه  گنج شتآ  هتخیسگ و  مه  زا  هدنکارپ و  روما  هک 

.دوب  هتخاس  راکشآ  ار  دوخ  يابیرف  ي  هرهچ ایند  هتفرگارف و  ار  اج  همه  یکیرات  و  هدش ، هریت  ایند  رون 
شکورف نارود  نآ  رد  ایند  تمحر )  ) بآ ّطلـسم و  اه  لد رب  نآ  ندش  روراب  زا  يدـیمون  درز و  ایند ) رد  تایح  تخرد   ) ياه گرب

.دوب  هدومن 
.دوب  هدرک  زوُرب  كاله  تامالع  هداتفا و  راک  زا  تیاده  رگنشور  ياه  لعشم اه و  مَلَع

.تسیرگن یم رّفنتم  سوبع و  شا  هدنیوج يور  هب  داد و  یم ناشن  شلها  هب  يذوم  نشخ و  ي  هرهچ زور  نآ  يایند 
.دوب ریشمش  دنتسب ، یم دوخ  رب  سابل  يور  مدرم  هک  هچ  نآ  و  ساره ، سرت و  شکاشوپ  هشال ، شماعط  هنتف ، زور  نآ  يایند  ي  هویم

هبساُحم دروم  اه  نآ يانبم  رب  اه و  نآ ورِگ  رد  ناتناردارب  ناردپ و  هک  دیروایب  دای  هب  ار  تالاح  نآ  .دیریگب  تربع  ادخ ! ناگدنب  يا 
.دنتفرگ رارق 

(148 (؟ دوب هنتف  مادک  نیملسم  يارب  هنتف  نیرت  كانفوخ س 13 :
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.هَّللا  ۀنعل  مهیلع  ِۀیَُّما  یَنب  ُۀَْنِتف  ْمُْکیَلَع  يِْدنِع  ِنَتِْفلا  َفَوْخَا  َّنِاَو  الَا 
...اْهنَع  َیِمَع  ْنَم  ُءالَْبلا  َأَطْخَاَو  اهیف  َرَْصبَا  ْنَم  ُءالَْبلا  َباصَاَو  اُهتَّیَلب  ْتَّصَخَو  اُهتَّطُخ  ْتَّمَع  ٌۀَمَلْظُم  ُءایْمَع  ٌۀَْنِتف  اهَّنِاَف 

...يُری  ٌمَلَع  الَو  ًيَدُه  ُرانَم  اهیف  َْسَیل  ًۀَّیلِهاج  ًاعَِطقَو  ًۀَّیِشْخَم  َءاهْوَش  ْمُُهتَْنِتف  ْمُْکیَلَع  ُدِرَت 
.تسا  هّیما  ینب ي  هنتف نم ، رظن  رد  امش  يارب  اه  هنتف نیرت  كانفوخ دیشاب ! رایشوه 

ياه ناسنا نید و  نایاوشیپ   ) صوصخم شیالب  و  ریگارف ، نآ  هشقن ) ای   ) تلـصخ .هدننک  کیرات  کیرات و  روک و  تسا  يا  هنتف اریز 
وا هب   ) دنک یم مگ  ار  وا  الب  دش ، انیبان  هنتف  نآ  رد  هک  سک  ره  و  دیآ ، دورف  وا  رب  الب  دشاب ، انیب  هنتف  نآ  رد  هک  سک  ره  و  نامیا ) اب 

(. دسر یمن
دوجو نآ  رد  یتیاده  ي  هرانم هن  ددرگ ؛ یم دراو  امـش  رب  ّتیلهاج  عضو  اب  هتـسد  هتـسد  كانتـشحو و  حیبق و  روط  هب  هیما  ینب ي  هنتف

.دوش هدید  هک  يا  هناشن هن  دراد و 

(149) .دییامرفب ار  ملاع  رکفنشور و  لهاج و  ناسنا  تافص  س 14 :

ًاِرئاج هِسْفَن  یِلا  ُهَّللا  ُهَلَکَو  ًادـْبََعل  یلاعَت  ِهَّللا  َیِلا  ِلاجِّرلا  ِضَْغبَا  ْنِم  َّنِاَو  ُهَرْدَـق ! َفِْرعَی  َّالَا  ًالْهَج  ِءْرَْملاـِب  یفَکَو  ُهَرْدَـق  َفَرَع  ْنَم  ُِملاـْعلَا 
.ٍلِیلَد  ِْریَِغب  ًاِرئاَس  ِلیبَّسلا  ِدْصَق  ْنَع 

صیخـشت ار  دوخ  شزرا  هک  تسا  یفاک  درم  یناداـن  يارب  نیمه  .دسانـشب  دـنادب و  ار  دوخ  شزرا  هزادـنا و  هک  تسا  یـسک  ملاـع 
لاح هب  هدش  اهر  ) هدنب نیا  .تسا  هتـشاذگاو  دوخ  هب  ار  وا  ادخ  هک  تسا  يا  هدنب ادخ ، دزن  رد  نادرم  نیرت  ضوغبم زا  ًاعطق  .دـهدن و 

.تسا تکرح  رد  تسا ، هار  لیلد  هک  يربهر  نودب  زواجتم و  ّقح  هار  زا  دوخ )

(150 (؟ تسیچ رد  ام  یگراچیب  یتخبدب و  مالسلا ! هیلع  یلع ای  س 15 :

َنَّیَبَت یّتَح  ْمُُکتوُُفی  اْینُّدلا  َنِم  ُریـسَْیلا  ُمُکُِقْلُقی  ُهَنُومِرُْحت  ِةَرِخْآلا  َنِم  ُریثَْکلا  ُمُُکنُزْحَی  ُهَنوُکِرُْدت َو ال  اْیندُّلا  َنِم  ِریـسَْیلِاب  ْنوُحَْرفَت  ْمُُکلاب  ام 
.ْمُْکیَلَع  ٍقاب  اهَعاتَم  َّنَاَک  ْمُکِماقُم َو  ُراد  اهَنَّاَک  ْمُْکنَع  اْهنِم  َيِوُذ  اَّمَع  ْمُکِْربَص  ِۀَِّلق  ْمُکِهوُجُو َو  یف  َِکلذ 

ار امـش  دیدرگ  یم مورحم  نآ  زا  هک  ترخآ  زا  يرایـسب  یلو  دیوش ، یم نامداش  دیبای ، یم ایند  زا  یکدنا  یتقو  هک  هدـش  هچ  ار  امش 
ياه تروص رد  هک  اج  نآ  ات  دیدرگ ؟ یم ناشیرپ  دوش ، توف  امـش  زا  ایند  زا  یکدنا  رگا  هک  تسا  هدش  هچ  دزاس !؟ یمن نیگهودنا 

يدبا هاگتماقا  ایند  نیا  ییوگ  .ددرگ  یم مک  تسا ، هدش  رود  امش  زا  هک  ایند  زا  يزیچ  ي  هرابرد امش  لّمحت  و  دوش ، یم رادومن  امش 
.دنام دهاوخ  رادیاپ  امش  يارب  نآ  عاتم  تسا و 

(151 (؟ دنراد داحّتا  مه  اب  يزیچ  هچ  رد  ایند  مدرم  س 16 :

یـضِر َزَرْحَا  ِهلَمَع َو  ْنِم  َغَرَف  ْدَق  ْنَم  َعینَـص  ِهناِسل  یلَع  ًۀَـقُْعل  ْمُکِدَـحَا  ُنید  َراص  .ِلِجاْعلا َو  ِّبُح  ِلِجْالا َو  ِْضفَر  یلَع  ُْمْتیَفاصَت  ْدَـق  ... 
.ِهِدِّیَس 

امـش زا  کی  ره  نید  .دیزروب و  ّتبحم  رذگدوز  يایند  هب  دینک و  اهر  ار  ترخآ  هک  دیا ) هداد مه  هب  تسد   ) دیا هدز داحتا  هب  تسد 
تیاضر هدش و  هدوسآ  دوخ  لمع  زا  هک  تسا  یـسک  راک  دننام  امـش ) ياهراک  نیا   ) .تسا هدش  نابز  اب  نآ  ندیـسیل  راب  کی  يارب 

.تسا هدروآ  تسد  هب  ار  شیالوم 
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(152 (؟ دیناد یم دوخ  تّما  نیرتهب  ار  تّلم  مادک  امش  س 17 :

یَبْقُْعلاـِب اوُرِفَظَف  ِۀَّجَحَْملا  یَلَع  اوُفَجْوَأ  ِۀَـقیرَّطلا َو  یَلَع  اًمُدـُق  اْوَضَم  ِیْغَْبِلل  ُکـیراتَم  ِّقَْحلاـِب  ِْملِْحلا  ُحـیجارَم  ِْيأَّرلا  ُنیماـیَم  ِهَّللا  ٌمْوَـق َو 
.ِةَدِراْبلا  ِۀَمارَْکلا  ِۀَِمئاَّدلا و 

هار رد  تکرح  يارب  متـس  زا  ناگدـیزگ  يرود  ّقح ، رب  ناگدـنیوگ  نیتم ، يرابدرب  ياراد  يأر  كرابم  ینامدرم  ادـخ ! هب  دـنگوس 
تمارک دوخ و  يدبا  ترخآ  يارب  هشوت  بسک  رد  هک  ینامدرم  دننک ؛ تکرح  تعرس  هب  میقتسم  طارـص  رد  دنریگب و  تقبـس  قح 

.دنتشگ زوریپ  ریذپانانف  تایح  نآ  ياراوگ 

(153 (؟ تسیچ تسا ، هتشگرب  یلبق  هار  زا  نالا  و  هنایفخم ) روطب   ) هدوب راکهانگ  هک  یسک  ربارب  رد  مدرم  ي  هفیظو س 18 :

مِْهیَلَع َِبلاغْلا  َوُه  ُرْکُّشلا  َنوُکَی  ِۀَیِـصْعَْملا و  ِبُونُّذـلا َو  َلـْهَأ  اوُمَحْرَی  ْنَأ  ِۀَـمالَّسلا : ِیف  ْمِْهَیِلا  ِعُونْـصَْملاَو  ِۀَمْـصِْعلا  ِلـْهَِال  یغَْبنَی  اـمَّنِاَو 
.ُهاْولَِبب  ُهَرَّیَعَو  ُهاخَا  َباع  يذَّلا  ِِبئاْعلِاب  َْفیَکَف  ْمُْهنَع ْمَُهلَزِجاْحلاَو 

هک ار  یناسک  هک  تسا  راوازس  دنتسه ، ملاس  ظوفحم و  اطخ  باکترا  تیصعم و  زا  هک  یناسک  يارب  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا 
رد هانگ  هب  یگدولآ  زا  دنا  هتـسناوت هک  نیا  ربارب  رد  يرازگرکـش  دـنهد و  رارق  محرت  دروم  دـنوش ، یم تیـصعم  ناهانگ و  بکترم 
مزال ینعی  تسا ، نینچ  هک  لاح   ) .ددرگ هاـنگ  هب  ناـیالتبم  زا  ییوگ  بیع  ییوج و  بیع عناـم  دوش و  بلاـغ  ناـنآ  رب  دنـشاب ، ناـما 

التبم و دوخ  هک  یناسک  دیابن  یلوا  قیرط  هب  سپ  دننکن ) ییوگ  بیع  ییوج و  بیع  اطخ  هانگ و  زا  ظوفحم  ملاس  نامدرم  هک  تسا 
.دنیامن وگزاب  دننک و  اشفا  ار  نارگید  ناهانگ  تافارحنا و  دنتسه ، بویع  هب  هدولآ 

(154 (؟ تسیچ نایوگ  بیع  نایوج و  بیع  يارب  هظعوم  نیرتهب  س 19 :

ْنُکَی َْمل  ْنِاَـف  ُهَْلثَم ! َبِکَر  ْدَـق  ٍْبنَذـِب  ُهُمُّذَـی  َْفیَکَو  ِهب ! َُهباـع  يذَّلا  ِْبنَّذـلا  َنِم  ُمَظْعَأ  َوُه  اَّمِم  ِهبُونُذ  ْنِم  ِْهیَلَع  ِهَّللاِْرتَـس  َعِضْوَم  َرَکَذ  اـمَأ 
ِریغَّصلا یف   ِ ُهاـصَعَو ِرِیبَْکلا  ِیف  ُهاـصَع  ْنُکَی  َْمل  ِْنَئل  ِهَّللا  ُْمیاَو  ُْهنِم  ُمَظْعَأ  َوُه  اَّمِم  ُهاوِس  اـمیف  َهَّللا  یَـصَع  ْدَـقَف  ِهْنیَِعب  َْبنَّذـلا َکـِلذ  َبِکَر 

! ُرَبْکَا ِساَّنلا  ِْبیَع  یلَع  ُُهتَءارََجل 
ناسنا نآ  هک  ییاهاطخ  نآ  زا  تسا  رت  گرزب هک  وا ؟ دوخ  ناهانگ  ي  هراـبرد ار  يدـنوادخ  یـشوپ  هدرپ دـنیب  یمن وج  بیع نیا  اـیآ 
دننامه زین  وا  دوخ  هک  یتروص  رد  دـنک ؛ یم شنزرـس  ار  راتفرگ  نآ  هنوگچ  ریگ  بیع  نآ  تسا ؟ هدـش  نآ  هب  التبم  اـطخ ، بکترم 

هک هدرک  ینامرفان  ار  ادـخ  دروم ، نآ  زا  ریغ  رد  دـشاب ، هدـشن  بکترم  ار  هانگ  نآ  مه  رگا  و  تسا !؟ هدـش  بکترم  ار  تیـصعم  نآ 
یهاـنگ هدرکن و  یناـمرفان  گرزب  هاـنگ  اـب  ار  ادـخ  وـج ، بیع نآ  رگا  ادـخ ! هـب  دـنگوس  .تـسا و  هدوـب  تیـصعم  نآ  زا  رت  گرزب

.تسا رت  گرزب یهانگ  مدرم  بیع  زاربا  هب  وا  تأرج  دشاب ، هداد  ماجنا  رت  کچوک

(155 (؟ میراد يا  هفیظو هچ  نانمؤم  ناتسود  هیلع  تاعیاش  ربارب  رد  س 20 :

.ِلاَجِّرلا َلیواَقأ  ِهِیف  َّنَعَمْسَی  َالَف  ِقیرَط  َداَدَس  نیِد َو  َۀَقِیثَو  ِهیِخأ  ْنِم  َفَرَع  ْنَم  ُسْانلا  اَهُّیأ 
.ٌدیهش  ٌعیمَس َو  ُهّللاَو  ُرُوبَی  َِکلَذ  ُلِطاب  ُمالَْکلا َو  ُلیُِحی  ُماَهِّسلا َو  ُئِطُْخت  یِماَّرلا َو  یِمْرَی  ْدَق  ُهَّنإ  اَمأ 

وا هیلع  مدرم  ي  هتفگ هب  دـیاب  دراد ، غارـس  ار  نید  رد  تماقتـسا  هار و  یتسرد  نانیمطا و  شنمؤم ، ردارب  زا  هک  یـسک  نآ  مدرم ! يا 
.دهدن  شوگ 
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تیعقاو هک  دنیوگ  یم يزیچ  یسک  ي  هرابرد تسا ؛ نینچ  زین  نخس  دور ؛ یم اطخ  هب  اهریت  دنکفا و  ریت  زادناریت  یهاگ  دیـشاب ! هاگآ 
.تسا هاوگ  اونش و  دنوادخ  تسا و  یندش  هابت  لطاب  راتفگ  درادن و 

(156 (؟ دیناد یم هچ  رد  ار  مدرم  تیقفوم  مالسلا ! هیلع  یلع ای  س 21 :

یِغَْبنَیال ُهَّنإ  ٌِفئاَخ َو  ُهَّوُدَـع  ٌنِمآ َو  ِهّللا  َراَج  َّنإَف  ُمُوقأ  َیِه  ِیتَِّلل  َيِدُـه  ًـالِیلَد  َُهلْوَق  َذَـخَّتا  نَم  َقِّفُو َو  َهَّللا  َحَْصنَتْـسا  نَم  ُهَّنإ  ُساَّنلا  اَـهُّیأ 
اوُِملْـسَتْسَی ْنأ  ُُهتَرُْدق  اَم  َنوُمَْلعَی  َنیذَّلا  َۀَمَالَـس  َُهل َو  اوُعَـضاَوَتَی  ْنأ  ُُهتَمَظَع  اَم  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  َۀَْعفر  َّنإَف  َمَّظَعَتَی  ْنأ  ِهّللا  َۀَمَظَع  َفَرَع  ْنَِمل 

.ِمَقَّسلا  يِذ  ْنِم  ئراَْبلاَو  بَرْجألا  َنَم  ِحیِحَّصلا  َراَِفن  ِّقَْحلا  َنِم  اوُرِْفنَت  الَف  َُهل 
رارق امنهار  دوخ  يارب  ار  ادخ  مالک  هک  یـسک  ره  .ددرگ و  قفوم  دیامن ، تلأسم  ار  شیوخ  ریخ  دنپ و  ادخ  زا  هک  یـسک  مدرم ! يا 

نما و رد  ددرگ ، لـیان  ادـخ  یگیاـسمه  هب  هک  یـسک  اریز  دوـش ؛ تیادـه  تسا ، رت  تسار رت و  مکحم هـک  يا  هـقیرط نآ  هـب  دـهد ،
ره تسین  هتـسیاش  عطق ، روط  هب  .ددرگ و  كانـساره  ناـسرت و  دـیآ ، رد  تموصخ  رد  زا  وا  اـب  هک  یـسک  دوش و  رو  هطوغ شیاـسآ 

، دنناد یم ار  یبوبر  تمظع  هک  یناسک  يدنلب  تمظع و  اریز  دزروب ، ربکت  وا  خماش  ماقم  هب  تخانـش ، ار  دـنوادخ  تمظع  هک  سک 
سپ .دنوش  وا  میلـست  هک  تسا  نآ  رد  تسیچ ، وا  تردق  دنناد  یم هک  یناسک  تمالـس  دـننک و  عضاوت  وا  ربارب  رد  هک  تسا  نآ  رد 

مدآ دزیرگ و  یم یلچک ) يرگ و   ) يراـمیب هب  يـالتبم  زا  حیحـص  جازم  ياراد  ناـسنا  هک  ناـنچ  نآ  دیـشابن ؛ نازیرگ  ّقح  زا  زگره 
.تسا نازیرگ  ضیرم  زا  تسردنت 

(157 (؟ میهد صیخشت  یمیالع  هچ  اب  ار  امش  نارای  دسر ، یم دوخ  يالعا  دح  هب  اه  هنتف هک  ینامز  رد  نم ! يالوم  س 22 :

َدَْعب ِۀَـمْکِْحلا  َْساَک  َنوُقَبُْغی  ْمهِعِماَسَم َو  ِیف  ریِـسْفَّتلِاب  یَمُْری  ْمُهُراَْصبأ َو  لیزنَّتلِاب  یَلُْجت  َلْصَّنلا  ْنیَْقلا  َذْحَـش  ٌمْوَق  اَـهِیف  َّنَذَحُْـشَیل  َُّمث  ... 
.ِحُوبَّصلا 

: تسام زا  هک  یسک  دیشاب ! هاگآ 
دومن ؛ دهاوخ  ناحلاص  ياه  نامرآ زا  يوریپ  و  درک ، دهاوخ  تکرح  نشور  یغارچ  اب  اه  هنتف نآ  زورب  عقوم  رد  . 1

؛ دیامن دازآ  ار  يا  هدرب دنک و  زاب  ار  يا  هرگ اه  هنتف نآ  رد  ات  . 2
؛ دزاس قرفتم  ار  تافارحنا ) ای   ) ناهارمگ عمج  و  . 3

دیامن ؛ عمج  دنا ، هدش ادج  رگیدکی  زا  هک  ار  هتسیاش ) ياه  ّتنس ای   ) نادرمدار ناحلاص و  و  . 4
؛ دشاب هتشاد  رظن  تقد  هچ  رگا  دنیبن ؛ ار  شالت  دومن  رثا و  گرزب ، نآ  ي  هفایق رد  سانش  هفایق  دیامن و  شالت  مدرم  زا  ناهنپ  . 5

؛ دنک یم زیت  ار  ریشمش  گنهآ  هک  دنوش  یم زیت  نانچ  هدارا ) مهف و  شوه و  رد   ) یهورگ اه  هنتف نآ  رد  سپس  . 6
؛ تسا نشور  نآرق  رون  اب  نانآ  نامشچ  . 7

؛ ناشیاه شوگ رد  نآرق  ریسفت  دوش  زادنا  نینط  و  . 8
.دنا هدیشک رس  ار  نآ  هاگحبص  رد  هک  نآ  زا  سپ  دنشونب ، هاگماش  رد  تمکح  ي  هساک زا  و  . 9

(158 (؟ تسا هنوگچ  تاهبش  اه و  هنتف ومن  دشر و  نم ! ياقآ  يدیس و  س 23 :

.دوُهُْعلِاب  ُۀَمَلَّظلا  اَُهثَراَوَتَی  ِمالِّسلا  راَثآَک  اَهُراثآ  ِمالُْغلا َو  باَبِشَک  اَُهباَبِش  ٍۀَِّیلَج  ٍۀَعاَظَف  َیلِإ  ذلُوئَت  ٍۀَّیِفَخ َو  َجراَدَم  ِیف  أَْدبَت 
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، دوش هدز  ییاج  هب  رگا  هک   ) تسا اه  گنـس راثآ  دـننامه  نآ  راثآ  تسا و  ربلد  اـبیز و  ناوج  ياـمن  وشن و  دـننام  هنتف ، ياـمن  وشن و 
.دننک یم راذگاو  رگیدکی  هب  دندنب ، یم رگیدکی  اب  هک  ییاه  نامیپ دهع و  اب  ار  هنتف  ناراکمتس  دنام .) یم یقاب 

(159 (؟ تسیچ رد  تاناویح  اه و  ناسنا تمه  نم ! يالوم  س 24 :

َنِینِمؤُْملا َّنإ  اَهِیف  ُداَسَْفلاَو  اَْینُّدـلا  ِةاَیَْحلا  ُۀَِـنیز  َّنُهُّمَه  َءاَسِّنلا  َّنإ  اَـهِْریَغ َو  یَلَع  ُناَوْدـُْعلا  اَـهُّمَه  َعاَـبِّسلا  َّنإ  اَُـهنوُُطب َو  اَـهُّمَه  َِمئاَـهَْبلا  َّنإ 
.َنوُِفئاَخ  َنِینِمؤُْملا  َّنإ  َنوُقِفْشُم  َنِینِمؤُْملا  َّنإ  َنُونیِکَتْسُم 

ناشرکف مامت  ناما  یب نانز  .دشاب و  یم ناشدوخ  ریغ  هب  متـس  زواجت و  ناشّمه  ناگدنرد  تساه و  نآ مکـش  ناشّمه  مامت  تاناویح 
.دنفئاخ ناشتیلوؤسم  زا  دنعضاخ و  نانمؤم  اّما  .تسا  نآ  رد  داسف  ایند و  یگدنز  تایح و  ياهرویز 

(160) .دینک فیصوت  ار  ههاریب  هار و  نم ! رورس  اقآ و  س 25 :

َّنإَف ُْهنَع  َفَقَو  ِْهیَلَع  َناَک  ْنإ  ِهِیف َو  یَـضَم  َُهل  َناَـک  ْنإَـف  َُهل  ْمأ  ِْهیَلَع  ُُهلَمَعأ  َمَْلعَی  ْنأ  ِِهلَمَع  ُاَدَْـتبُم  ُنوُکَی  رَـصَْبلِاب  ُلـِماَْعلا  ِْبلَْقلاـِب  ُرِظاَّنلاَـف 
ِقیرَّطلا یَلَع  ِِرئاَّسلاَک  ِْملِْعلِاب  ُلِماَْعلاَو  ِِهتَجاَح  ْنِم  ًادُْعب  َّالإ  ِحِضاَْولا  ِقیرَّطلا  ِنَع  ُهُدُْعب  ُهُدیزَی  َالَف  ِقیرَط  ِْریَغ  یَلَع  ِِرئاَّسلاَک  ٍْملِع  ِْریَِغب  َلِماَْعلا 

.عِجاَر  ْمأ  َوُه  ٌِرئاَس  ًارِظاَن  رُْظنَْیلَف  ِحِضاَْولا 
دوس هب  لمع  نآ  هک  دـنک  هجوت  راـک  زاـغآ  رد  دـیاب  دزادرپ ، یم لـمع  هب  ییاـنیب  اـب  دـنیب و  یم شلقع  مشچ  اـب  هک  سک  ره  سپس 
لمع هب  یهاگآ  نودب  هک  یسک  اریز  دتسیاب ؛ لمع  زا  تسوا ، ررـض  هب  رگا  دنک و  مادقا  تسوا ، دوس  هب  رگا  .وا  ررـض  هب  ای  تسوا 

هلـصاف رت  شیب دوصقم  لزنم  رـس  زا  دورب ، رتوـلج  هچ  ره  یـصخش  نینچ  و  دور ، یم ههاریب  هب  هک  تسا  یـسک  نوـچمه  دزادرپ ، یم
.دریگ  یم

دیاب صخـش  نینچمه  .دراد  یم رب  مدق  حـضاو  ي  هداج رد  هک  تسا  يورهر  نوچمه  دـنک ، یم لمع  یهاگآ  يور  زا  هک  یـسک  اما 
.ددرگ یم رب  بقع  هب  ای  درپس  یم هار  هک  درگنب  بوخ 

(161 (؟ درب یپ  وا  نطاب  هب  ناوت  یم یسک  رهاظ  زا  ایآ  نینمؤملاریما ! ای  س 26 :

َهّللا َّنإ  ُقِداّصلا  ُلوُسَّرلا  َلاَق  ْدَـق  ُُهنِطَاب َو  َُثبَخ  ُهُرِهاَظ  َُثبَخ  اَم  ُُهنِطَاب َو  َباَط  ُهُرِهاَظ  َباَط  اَمَف  ِِهلاَثِم  یَلَع  ًاـنِطَاب  ِرِهاَـظ  ِّلُِـکل  َّنأ  ْمَلْعاَو 
.ُهَنََدب  ُضِْغُبی  َلَمَْعلا َو  ُّبُِحیَو  ُهَلَمَع  ُضِْغُبیَو  َْدبَْعلا  ُّبُِحی 

كاپان و شراکـشآ  هچ  نآ  و  كاپ ، زین  ًالومعم  شنطاب  دوب ، كاپ  شرهاظ  هچ  نآ  دراد : دوخ  قباطم  ینطاب  يرهاـظ  ره  هک  نادـب 
شلمع یلو  دراد ، تسود  ار  يا  هدـنب دـنوادخ  یهاـگ  : » دومرف وگتـسار  ربماـیپ  .تسا  تشز  ثیبخ و  زین  شنطاـب  دوب ، دـب  ثیبخ و 

«. نمشد ار  لماع  صخش  اما  دراد ، یم تسود  ار  لمع  دنوادخ  یهاگ  و  تسا ، ضوغبم 

مهد شخب 

« مدرم هب  یحیاصن 

(162 (؟ دیرادن تلم  يارب  یمایپ  س 1 :
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.ِةَرَخافُْملا  َناجیت  اوُعَض  َةَرَفانُْملا َو  ِقیرَط  ْنَع  اوُجَّرَع  َةاجَّنلا َو  ِنُفُِسب  ِنَتِْفلا  َجاْومَا  اوُّقُش  ُساَّنلا ! اَهُّیَا 
دیفاکـشب و تاجن  ياه  یتشک اب  تسا ، هتخادـنا  مطالت  هب  ار  یتسه  سونایقا  نادرونایرد  امـش  تایح  هک  ار  اـه  هنتف جاوما  مدرم ! يا 
هب راختفا  تاهابم و  يابیرف  ياه  جات دیریگب ؛ شیپ  تبحم  رهم و  قیرط  دیدرگرب و  رگیدکی  زا  ترفن  توادع و  هار  زا  دیورب ؛ شیپ 

.دیهن نیمز  رب  دیرادرب و  دوخ  كرات  زا  ار  رگیدکی 

(163) .دییامرفب تحیصن  هیفنح  نب  دمحم  نوچمه  ارم  س 2 :

َكَرََصب َو َّضُغ  مْوَْقلا َو  یَْصقَا  َكِرَـصَِبب  ِمِْرا  .َکَمَدَق  ِضْرَْالا  ِیفِْدت  ْکَتَمُجْمُج  َهَّللا  ِرِعَا  َكِذِجان  یلَع  َّضَع  ْلُزَت ! ُلابِْجلا َو ال  ُلَوُزَت 
.ُهَناْحبُس  هَّللاِْدنِع  ْنِم  َرْصَّنلا  َّنَا  ْمَلْعا 

ار تمدـق  راپـسب ، ادـخ  هب  ار  تا  همجمج راشفب ، مه  يور  ار  اه  نادـند .شاب  اجرب  اپ  وت  دـنوش ، هدـنک  ياج  زا  اه  هوک رگا  مدـنزرف !
شوپب نانآ  ریشمش  ياه  هقراب اهورین و  زا  هدید  زودب و  نمشد  فوفص  نیرخآ  هب  مشچ  رادب ، تباث  هتفرورف  خیم  نانوچ  نیمز  يور 

.تسا دنوادخ  دزن  زا  يزوریپ  هک  نادب  و  شابم ؛ هریخ  و 

(164 (؟ دیریذپ یم يدرگاش  هب  دینک و  یم هظعوم  ار  یسک  هچ  امش  س 3 :

( ٍنیح َدَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََتلَو   ) ٌءاعِو َُهل  َناکَْول  ٍنَمَث ! ِْریَِغب  ْالیَک 
رد امـش  .دـشاب و  هتـشاد  تیفرظ  رگا  مزیر ؛ یم شنورد  ي  هناـمیپ رد  وا  يارب  شاداـپ  تمیق و  عّقوت  نودـب  ار  تمکح  تفرعم و  نم 

.تسناد دیهاوخ  ار  دوخ  دساف  ياه  نامگ ما و  هداد ربخ  امش  هب  هک  ار  اه  ّتیعقاو نآ  ي  هجیتن ربخ و  هدنیآ 

(165 (؟ تسیچ یناّبر  ملاع  ربارب  رد  مدرم  ي  هفیظو س 4 :

ِّلُِکلَو ٌباَتِک  ٍلَجَأ  ِّلُِـکلَف  َنوُکَفُْؤت ؟ یَّنَأَو  َنْوَتُْؤت  َْنیَأ  ْنِمَو  ُبِذاوَْکلا ؟ ُمُکُعَدْـخَتَو  ُبِهاـیَْغلا  ُمُِکب  ُهیتَتَو  ُبِهاذَْـملا  ُمُِکب  ُبَهْذَـت  َْنیَأ 
.ُهَلْهَأ  ٌِدئاَر  ْقُدْصَْیلَو  ْمُِکب  َفَتَه  ْنِا  اوُظِْقیَتْساَو  ْمَُکبُوُلق  ُهوُرِضْحَأَو  ْمُکِِّیناَّبَر  ْنِم  اوُعِمَتْساَف  ٌباِیاٍۀَْبیَغ 

هنوگچ اه  غورد و  دزاس ؟ یم ناتنادرگرس  اه  نابایب نیمادک  رد  اه  یکیرات و  درب ؟ یم اجک  هب  ار  امـش  فلتخم  ياه  هار نیا  مدرم ! يا 
ره يارب  دیوش ؟ یم فرحنم  میقتـسم  طارـص  زا  دصق  نیمادک  هب  و  دـنروآ ؟ یم نتخات  امـش  رب  هار  نیمادـک  زا  و  دـبیرف ؟ یم ار  امش 

نایم رد  هک  ینّابر  تیـصخش  زا  ار  تمکح  دیونـشب  .ینتـشگرب  یبیاغ  ره  يارب  تسا و  یباتک  یگدنز ) عون  هثداح و  ره  رد   ) یتّدم
دوخ ناوریپ  هب  يراد  هیالط ره  و  دیوش ، رادیب  دز ، ادـص  ار  امـش  رگا  .دـینک و  رـضاح  وا  زا  شریذـپ  يارب  ار  ناتیاه  لد تسا و  امش 

.دنک عمج  ار  نانآ  یگدنکارپ  دیوگب و  تسار 

(166 (؟ دهد یمن ام  مدرم و  هب  مایپ  ناتسروگ ، ایآ  س 5 :

اْمیَـض َو ال َنوُعَنْمَی  ـال  اًـیِعاد َو  َنُوبیُجی  ـال  ٌةَریج  ْمُهَف  ٌناریج  ِتاـفُّرلا  َنِم  ٌناـفْکَا َو  ِبارُّتلا  َنم   ِ ٌناـنْجَا َو ِحـیفَّصلا  َنِم  ْمَُهل  َلـِعُج  َو  ... 
َنُوبیِرَقَو ال نَوُرَوازَتَی  ـال  َنُونادَـتُم  ٌداـْعبَا  ْمُه  ٌةَریج َو  ٌداـحآ َو  ْمُه  ٌعیمَج َو  اوُطَنْقَی  َْملاوُطُِحق  ْنِا  اوُحَْرفَی َو  َْمل  اوُدـیج  ْنِا  ًۀـَبَْدنَم  َنُولاـُبی 
اًنَْطب َو ِضْرَْالا  ِرْهَِظب  اُولَْدبَتِْسا  ْمُهُْعفَد  یجُْری  ْمُهُعْجَف َو ال  یـشُْخی  ْمُهُداقْحا ال  ْتَتام  ْدَق  ُءالَهُج  ْمُُهناغْـضَا َو  ْتَبَهَذ  ْدَق  ُءامَلُح  َنُوبَراقَتَی 

.ًۀَْملُظ  ِروُّنلِاب  َ و  ًَۀبْرُغ ِلْهَْالِاب اًقیض َو  ِۀَعَّسلِاب 
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.اًنافیِض  َنْوَعُْدی  الَف  َثادْجَْالَا  اُولِْزنُا  اًنابْکُر َو  َنْوَعُْدی  الَف  ْمِهِرُوُبق  یِلا  اُولِمُح  ًةَُّوق ) اَّنِم  ُّدَشَا  ْنَم  اُولاق   ) َنیذَّلِاب اهیف  اوُظِعَّتا  َو  ... 
رد هک  نیا  نودب  دندش ، هدرب  دوخ  ياهروگ  هب  نانآ  رتدـنمورین ! ام  زا  تسیک  دـنتفگ : هک  نانآ  یگدـنز  تبقاع  زا  دـیریگب  دـنپ  . 1

.دنوش هدناوخ  نامهم  هک  نیا  نودب  دندمآ ، دورف  اهربق  هب  و  دنوش ؛ توعد  يراوس  تلاح 
ار يا  هدنناوخ چـیه  هک  یناگیاسمه  دـش ؛ هتخاس  ناگیاسمه  اه ، هدیـسوپ زا  اه و  نفک كاخ  زا  اهربق ، اه  نیمز زا  نانآ  يارب  زا  و  . 2

داش درابب ، ناشربق  يور  یناراـب  رگا  .دـنرادن  هدـننک  هلاـن  هب  یهجوت  دـننکن و  عنم  دوخ  زا  ار  يّدـعت  ملظ و  چـیه  و  دـنهدن ، خـساپ 
، دنتـسه مه  هب  کیدزن  .مه  زا  رود  دنتـسه  یناگیاسمه  .اهنت  دنمه و  اب  دنرادن ؛ يدـیمون  دروآ ، يور  یلاسکـشخ  رگا  و  دـندرگن ،

ناشیاه هنیک هک  دنتـسه  ینارابدرب )  ) یناروبـص .دنرادن  مه  اب  یـسنا  اما  دنا ، هدیباوخ مه  يولهپ  دننک ؛ یمن رادـید  ار  رگیدـکی  یلو 
مکش هب  ار  نیمز  تشپ  .ناشعافد  هب  يدیما  تسین و  ناشتبیصم  زا  یسرت  .تسا  هدرم  ناشتوادع  هک  دنتـسه  ییاه  نادان هدش و  لیاز 

.دنتفرگ  رون  ياج  هب  ار  تملظ  و  ناشیوخ ، اب  سنا  ياج  هب  ار  تبرغ  و  تعسو ، ياج  هب  ار  یگنت  لیدبت و  نیمز 
.ِۀَِیقاْبلا  ِراَّدلا  ِۀَمِئاَّدلا َو  ِةایَْحلا  َیِلا  ْمِِهلامْعَِاب  اْهنَع  اُونَعَظ  ْدَق  ًةارُع  ًةافُح  اهُوقَراف  امَک  اهوُؤاجَف 

ییارس يدبا و  تایح  هب  ایند  نیا  زا  ناشلامعا  اب  نایرع  هنهرباپ و  .دندوب  هدمآ  ایند  نیا  هب  دندرک ، كرت  ار  ایند  نیا  هک  هنوگ  نامه 
.دندرک چوک  رادیاپ 

(167) .دییامرفب هعماج  ناراد  هیامرس  هب  یتحیصن  س 6 :

ُُهِنیُهیَو ِساَّنلا  ِیف  ُهـُمِرُْکیَو  ِةَرِخْـآلا  ِیف  ُهُعَـضَیَو  اْینُّدـلا  ِیف  ُهَبِحاـص  ُعَـفْرَی  َوُـهَو  .ٌفارِْـساَو  ٌریذـْبَت  هِّقَح  ِْریَغ  یف  ِلاـْملاَءاطِْعا  َّنِاَو  ـالَا  ... 
.ِهَّللاَْدنِع 

الاب ایند  رد  ار  شبحاص  فارـسا ، يرگ و  طارفا  نیا  .تسا و  فارـسا  جرخ و  رد  طارفا  شدروم ، ریغ  رد  لام  ياـطع  دیـشاب ! هاـگآ 
.دزاس یم شراوخ  تسپ و  ادخ  دزن  رد  دراد و  یم زیزع  مدرم  نایم  رد  و  دیامن ، یم طقاس  ترخآ  رد  درب و  یم

(168) .دییامرفب نم  ناتسود  نم و  هب  يا  هظعوم س 7 :

ْنَم ْفُفْکَْیلَف  ِْهیَلَع  ٌبَّذَعُم  َکَّلَعَلَف  ٍۀَیِـصْعَم  َریغَـص  َکِسْفَن  یَلَع  ْنَمْأَتالَو  َُهل  ٌروُفْغَم  ُهَّلَعَلَف  ِهْبنَِذب  دبع )  ) ٍدَحَأ ِْبیَع  یف  ْلَْجعَتال  ِهَّللاَدـْبَعای 
.ُهُریَغ  ِهب  َِیُلْتبا  اَّمَم  ِهتافاعُم  یلَع  َُهل  ًالِغاش  ُرْکُّشلا  ِنُکَْیلَو  هِسْفَن  ِْبیَع  ْنِم  ُمَْلعَی  اِمل  هِْریَغ  َْبیَع  ْمُْکنِم  َِملَع 

هدش هدیـشخب  وا  يارب  دیاش  اریز  نکم ، باتـش  تسا ، هدش  بکترم  هک  یهانگ  ي  هرابرد سک  چیه  بیع  راهظا  رد  ادخ ! ي  هدنب يا 
سکره سپ  .يوش  بّذعم  کچوک  تیصعم  نامه  يارب  دیاش  نکم ، ناما  ساسحا  کچوک  تیصعم  ي  هرابرد دوخ  يارب  .دشاب و 

رکش و  دیامن ، يراددوخ  نآ  زاربا  زا  دراد ، دوخ  بیع  زا  هک  یعالطا  تهج  هب  تسا ، هدرکادیپ  عالطا  يرگید  بیع  هب  هک  امـش  زا 
.دنک فرصنم  تسا ، هدش  التبم  نآ  هب  يرگید  هک  هچ  نآ  هب  هجوت  زا  ار  وا  اطخ ، زا  ندنام  ظوفحم  يارب  يرازگساپس  و 

(169 (؟ هچ ینعی  تسا ، تشگنا  راهچ  لطاب  ّقح و  نایم  دییامرف  یم هک  نیا  نم ! يالوم  س 8 :

َُّمث ِهْنیَعَو  ِهنُُذا  َْنَیب  اهَعَـضَوَو  ُهَِعباصَأ  َعَمَجَف  اذـه ؟ ِهلْوَق  ینْعَم  ْنَع  مالـسلا : هیلع  َِلئُـسَف .َِعباصَا  َُعبْرَا  َِّالا  َلِـطاْبلاَو  ِّقَْحلا  َْنَیب  َْسَیل  ُهَّنِا  اـمَأ 
: َلاق

! ُْتیَأَر َلوُقَت  ْنَا  ُّقَْحلاَو  ُْتعِمَس  َلوُقَت  ْنَا  ُلِطاْبلَا 
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.تشگنا راهچ  رگم  لطاب ، ّقح و  نایم  تسین  دیشاب ! هاگآ 
، داهن مشچ  شوگ و  نیب  هدومرف ، عمج  ار  كرابم  ناتشگنا  ترضح  نآ  تسیچ ؟ قوف  ي  هلمج يانعم  هک  دش  لاؤس  ترضح  نآ  زا 

: دومرف سپس 
.مدید ییوگب  هک  تسا  نآ  ّقح  مدینش و  ییوگب  هک  تسا  نآ  لطاب 

(170 (؟ تسیچ هیریخ  روما  رد  يراکوکین  شور  نیرتهب  س 9 :

یَلَع ُهَسْفَن  ِْربْصَْیلَو  َمِراْغلاَو  َریقَْفلا  ُْهنِم  ِْطُعْیلَو  .َِیناْعلاَو  َریـسَْالا  ِِهب  َّکُفَْیلَو  َۀَـفایِّضلا  ُْهنِم  ْنِسُْحْیلَوَۀـَبارَْقلا  ِِهب  ْلِـصَْیلَفًالام  ُهَّللا  ُهاـتا  ْنَمَف  ... 
.ُهَّللا  َءاش  ْنِا  ِةَرِخْآلا  ِِلئاضَف ُكْرَد  اْینُّدلا َو  ِمِراکَم  ُفَرَش  ِلاصِْخلا  ِهِذِهب  اًزْوَف  َّنِاَف  ِباوَّثلاَءاِغْتبِا  ِِبئاوَّنلاَو  ِقوُقُْحلا 

داد : یلام  وا  هب  ادخ  هک  یسک  ره  سپ 
؛ دنک يزاون  نامهم  دزادرپب و  دوخ  ناکیدزن  هب  . 1

؛ دیامن دازآ  ار  ریسا  و  . 2
؛ دهد شزاون  لام  نآ  اب  ار  هدید  رجز  و  . 3

؛ دهدب دنمتسم  هب  لام  نآ  زا  و  . 4
؛ دزادرپب ار  نارادماو  ماو  و  . 5

؛ دهد شاداپ  یگتسیاش  لیصحت  يارب  و  . 6
؛ دنک تیبرت  قوقح  يادا  يارب  ار  دوخ  سفن  و  . 7

.ییابیکش ربص و  هب  ایند  گرزب  بئاصم  ربارب  رد  دشاب  هتشاد  تمواقم  و  . 8
.هّللاءاش نا  .يدبا  يارس  لیاضف  تفایرد  تسایند و  ياه  تمارک فرش  اه ، تلصخ نیا  هب  لوصو  تیقفوم  اریز 

(171 (؟ تسیچ میتسه ، ناتنادنزرف  هک  ام  هب  امش  تیصو  س 10 :

ْنیَذَه اوُِدقْوأ  ْنیَدوُمَْعلا َو  ْنیَذَـه  اوُمِیقأ  ُهَتَّنُـس  اوُعِّیَُـضت  الَف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادَّمَُحم  ًاْئیَـش َو  ِِهب  اوُکرُْـشتَال  َهَّللاَف  ِیتَّیِـصَو  اَّمأ 
اَنأ ٌمِیلَع  ٌماَمإ  ٌمیوَق َو  ٌنیِد  ٌمیحَر َو  ٌّبَر  ِۀَلَهَْجلا  نَع  َفِّفُخ  ُهَدوُهْجَم َو  ْمُْکنِم  يْرما  ِّلُک  َلِّمُح  اوُدُرْشَت  َْمل  اَم  ٌّمَذ  ْمُکَالَخ  ْنیَحاَبْـصِْملا َو 

ْمَُکل ِیل َو  ُهّللا  َرَفَغ  ْمُُکقراَفُم  ًادَغ  ْمَُکل َو  ٌةَْربِع  َمْوَْیلا  اَنأ  ْمُُکبِحاَص َو  ِسْمألِاب 
امش : هب  نم  تیصو  اما 

.دیهدن  رارق  کیرش  ادخ  يارب  زگره  سپ  . 1
.دینکن  عیاض  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمایپ  ّتنس  و  . 2

.دیراد  اپ  رب  ار  نیلقث )  ) ار نوتس  ود  نیا  . 3
.دیراد  هگن  نشور  ار  غارچ  ود  نیا  و  . 4

.دیوشن  قرفتم  هک  یمادام  تسین ؛ امش  هجوتم  یشنزرس  هّللا ،) لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک   ) یساسا فیلکت  ود  نیا  هب  لمع  اب  . 5
.دشوکب  نآ  يادا  يارب  دیاب  هدش ، فیلکت  شا  ییاناوت رادقم  هب  امش  زا  یناسنا  ره  . 6

هداد رارق  محرت  دروم  ار  دوخ  ناگدـنب  فیلکت ، يارب  تردـق  تاعارم  رد  لاـعتم  دـنوادخ   ) .دوش هداد  فیفخت  ناداـن  مدرم  هب  و  . 7

! دهد یم خساپ  مالسلا  هیلع  www.Ghaemiyeh.comنینمؤملاریما ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 110زکرم  هحفص 74 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا .)
یتربع زورما  مدوب و  امـش  اب  زورید  ات  نم  .اناد  تسا  یماما  میقتـسم و  مکحم و  تسا  ینید  نابرهم و  میحر و  تسا  يراگدرورپ  . 8

.دیاشخبب ار  امش  ارم و  دنوادخ  .موش  یم ادج  امش  زا  ادرف  متسه و  امش  يارب 

(172) .دینیب یم هنوگچ  مالسلا  هیلع  يدهم ترضح  روهظ  اب  ار  تیرشب  ي  هدنیآ نم ! ياقآ  س 11 :

ُدَْغلا ُء  یِجَی اَم  اُوئِْطبَتْسَتَال  ٌدَصُْرم َو  ٌِنئاَک  َوُه  اَم  اُولْجعَتْـسَت  َالَف  ِدْشُّرلا  ِبِهاَذَِمل  ًاکْرَت  ِّیَْغلا َو  ِِکلاَسَم  ِیف  ًانْعَظ  ًالاَمِـش  ًانیِمَی َو  اوُذَخأ  َو 
ْنِم ٍُّونُد  ٍدوُعْوَم َو  ِّلُک  ِدوُرُو  ُناَّبإ  اَذَـه  .ِمْوَق  اَی  ٍدَـغ  ریِـشاَبَت  ْنِم  َموَْیلا  َبَْرقأ  اَم  ُهُکرْدـُی َو  َْمل  ُهَّنأ  َّدَو  ُهَکَرْدأ  ْنإ  اَِـمب  ِلِْجعَتْـسُم  ْنِم  ْمَکَف 

.َنُوفْرعَتَال  اَم  ِۀَْعلَط 
.دنتشاذگ  ار  ینشور  تیاده و  هار  دندومیپ و  یهارمگ  هار  و  دنتفر ، تسار  پچ و  ياه  هار هب 

.دیرامشم  رید  دیایب ، دیاب  هدنیآ  رد  هک  ار  هچ  نآ  و  دینکن ، باتش  دشاب ، دیاب  هک  هچ  نآ  ي  هرابرد سپ 
.دید  یمن ار  نآ  شاک  يا  هک  دراد  تسود  دسر ، یم نآ  هب  یتقو  اما  دنک ، باتش  يزیچ  هب  ندیسر  يارب  یسک  اسب  هچ 

.دش راکشآ  نآ  ي  هدیپس هک  ییادرف  هب  ام  زورما  تسا  کیدزن  هچ  و 

(173 (؟ تسیچ اه  هنتف نامز  رد  ام  ي  هفیظو نم ! يالوم  س 12 :

َنیِمُولْظَم ِهّللا  یَلَع  اُومَْدقاَو  ِۀَعاَّطلا  ُناَکْرأ  ِْهیَلَع  ْتَِیُنب  ِۀَعاَمَْجلا َو  ُْلبَح  ِْهیَلَع  َدـِقُع  اَم  اُومَْزلا  ِعَدـِْبلا َو  َمالْعأ  نَتِْفلا َو  َباَْصنأ  اُونوُکَت  َالَف 
ُمُْکیَلَع َمَّرَح  ْنَم  ْنیَِعب  ْمُکَّنإَف  ِماَرَْحلا  َقَُعل  ْمُکَنوُُطب  اُولِخْدـُتالَو  ناَوْدـُْعلا  َِطباَهَم  ناَْـطیَّشلا َو  َجراَدَـم  اوُقَّتا  َنیِِملاَـظ َو  ِْهیَلَع  اُومَدـْقَت  ـالَو 

ۀَعاَّطلا َُلبُس  ْمَُکل  َلَّهَس  َۀَیِصْعَْملا َو 
ياه هیاپ و  راوتـسا ، نادب  یمالـسا  تما  دنویپ  هک  ار  هچ  نآ  و  دیـشابن ؛ تعدـب  ياه  هناشن اه و  هنتف مچرپ  امـش  هک  دـینک  یعـس  سپ 

ناطیش و ياه  ماد هب  ندش  راتفرگ  زا  و  رگمتس ؛ هن  دیوش  دراو  هدیدمتس  ادخ  رب  دیرامش و  مزال  دوخ  رب  تسا ، رادیاپ  نآ  رب  تعاط 
يدنوادخ ناگدید  ربارب  رد  امـش  دینادب  .دیهدن و  هار  دوخ  مکـش  هب  مارح  ياه  همقل و  دـیزیهرپب ؛ اه  ینمـشد يداو  رد  نتفرگ  رارق 

.دومرف ناسآ  ار  یگدنب  تعاطا و  هار  درک و  مارح  ار  ناهانگ  هک  دیراد  رارق 

(174) .دییامرفب فیرعت  ار  ریصب  انیب و  ناسنا  نسحلاابا ! ای  س 13 :

ِیف َلَالَّضلا  يواهَْملا َو  ِیف  َۀَـعْرَّصلا  ِِهِیف  ُبَّنَجَتَی  ًاحِـضاَو  ًادَدَـج  َکَلَـس  َُّمث  رَبِْعلِاب  َعَفَْتناَو  َرَْـصبأَف  َرَظَن  َرَّکَفَتَف َو  َعِمَـس  ْنَم  ُریِـصَْبلا  اَـمَّنإَف 
.قْدِص  ْنِم  ٍفُّوَخَت  ْوأ  ِقٌُطن  ِیف  ٍفیرْحَت  ْوأ  َّقَح  ِیف  ٍفُّسَعَِتب  َةاَوُْغلا  ِهِسْفَن  یَلَع  ُنیُِعیَال  يواَغَْملا َو 

، درب عفن  تسا ، تربع  بجوم  هچ  نآ  زا  و  دریگ ، تربع  دنیبب و  دنک و  هاگن  دشیدنیب ، دونشب و  هک  تسا  یسک  ریـصب  انیب و  صخش 
و دیوج ، يرود  دوش ، یم یهتنم  هدننک  اوغا  تاهبش  یهارمگ و  طوقـس و  هب  هک  ییاه  هار زا  و  دهن ، ماگ  ینـشور  ي  هداج رد  سپس 

.دنکن کیرحت  ییوگتسار ، زا  سرت  ای  نخس و  رد  فیرحت  ای  ّقح ، رد  يریگتخس  ي  هلیسو هب  شیوخ  دض  رب  ار  ناهارمگ 

(175) .دییامرفب يزردنا  میتسه ، امش  عمتسم  ام  بارتوبا ! ای  س 14 :

اَّمِم یِّمُألا  ِیبَّنلا  ِناَِسل  یَلَع  َكَءاَج  اَمِیف  َرْکِْفلا  ِمِْعنأَو  َِکتَلَجَع  ْنِم  ْرِـصَتْخاَو  َِکتَْلفَغ  ْنِم  ْظـِْقیَتْساَو  َِکتَرْکَـس  ْنِم  ُعِماَّسلا  اَـهُّیأ  ِْقفأَـف 
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َكَْربَق ْرُکْذاَو  َكَْربِک  ْطُطْحاَو  َكَرْخَف  ْعَضَو  ِهِسْفَِنل  َیِـضَر  اَمَو  ُهْعَد  ِهِْریَغ َو  َیلإ  َِکلَذ  ََفلاَخ  ْنِم  ِْفلاَخ  ُْهنَع َو  ِصیِحَمَـالَو  ُْهنِم  َّدـُبال 
اَهُّیأ َرَذَْحلاَف  َکِمْوَِیل  ْمِّدَقَو  َکِمَدَِقل  ْدَْهمَاَف  ًادَغ  ِْهیَلَع  ُمَدْقَت  َمْوَْیلا  َْتمَّدَق  اَم  ُدُصْحَت َو  ُعَرْزَت  اَمَک  ُناَُدت َو  ُنیِدَت  اَمَک  َكَّرَمَم َو  ِْهیَلَع  َّنإَف 

.ریبَخ  ُْلثِم  َُکئِّبَُنیالَو  ُِلفاَْغلا  اَهُّیأ  َّدِْحلا  َّدِْحلاَو  ُعِمَتْسُْملا 
یلصادخ لوسر  نابز  زا  هچ  نآ  ماجنا  رد  و  هاکب ؛ باتش  هلجع و  زا  و  وش ، رادیب  تلفغ  زا  يآ ، شوه  هب  دوخ  یتسم  زا  هدنونش ! يا 

و ددنب ، یمن راک  هب  ار  شور  نیا  هک  یسک  اب  .دنب  راک  هب  ار  رکف  تسین -  نآ  زا  يرارف  هار  هک  هدیـسر -  وت  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
رانک ار  یـشورف  رخف  .راذـگاو  تسا ، هدیدنـسپ  شیوخ  يارب  هچ  نآ  اب  ار  وا  و  نک ؛ تفلاخم  ددرگ ، یم لـیامتم  يرگید  بناـج  هب 

هب هک  هنوگ  ناـمه  .تساـج  نآ زا  ترخآ  ملاـع  يوس  هب  وت  هاگرذـگ  هک  شاـب  تربق  داـی  هب  .يآ  ریز  هب  ّربـکت  بکرم  زا  راذـگب و 
.درک  یهاوخ  ورد  یناشفا ، یم رذب  هک  هنوگ  نامه  داد و  دنهاوخ  ازج  وت  هب  یهد ، یم ازج  نارگید 

نآ يارب  زاـس و  اـیهم  ییاـج  رگید  يارـس  رد  دوـخ  يارب  سپ  .دـش  یهاوـخ  دراو  نآ  رب  ادرف  یتـسرف ، یم شیپ  زا  زورما  هـچ  نآ  و 
ار وت  هاگآ  صخش  زج  سک  چیه  نادب  و  ششوک ، شـشوک  لفاغ ! يا  راهنز و  راهنز ، هدنونـش ! يا  .تسرفب  شیپ  زا  يزیچ  تزور 

.دزاس یمن ربخاب  روما  قیاقح  زا 

مهدزای شخب 

« للم خیرات و 

(176 (؟ دندوب هنوگچ  مالسا  زا  لبق  تیلهاج  نارود  مدرم  س 1 :

ْیِلا ٍریـشُم  ْوَا  .هِمْـسا  ِیف  ٍدِْحُلم  ْوَا  هِْقلَِخب  ِهَِّلل  ٍهِّبَـشُم  َْنَیب  .ًۀَتَتَـشَتُم  ُِقئارَط  ًةَرِـشَْتنُم َو  ًءاوْهَا  ًۀَقِّرَفَتُِم َو  ًلَِلم  ٍذـِئَمْوَی  ْنیَـضْرَا )  ) ِضْرَْالا ُلْهَا  َو 
.ِهِْریَغ 

، قرفتم تالیامت  اب  یماوقا  هدنکارپ و  یللم  نیمز  يور  مدرم  تخیگنارب ، ار  ءایبنالا  متاخ  لالجلاوذ  دـنوادخ  هک  ناراگزور  نآ  رد 
و دـندرک ، یم شتاـقولخم  هب  هیبـشت  ار  ادـخ  ناـنآ  زا  یهورگ  .دـندوب  هدز  تریح  نادرگرـس و  مه ، رب  مه و  رد  قیرط  چـیپاچیپ  رد 

تـسپ تادوجوم  تاموهوم و  هب  هراشا  یهلا  ياه  ماـن اـب  يرگید  عمج  و  دـندیزرو ، یم داـحلا  شـسدقم  ءامـسا  رد  رگید  يا  هتـسد
.دندومن یم

(177 (؟ دش دهاوخ  هچ  امش  زا  دعب  مالسلا ! هیلع  یلع ای  س 2 :

! ُهُوُلتْقَت َْنلَو  .ُهُُوُلْتقاَف  .ُدِجَی  الام  ُُبلْطَیَو  .ُدِجَیام  ُلُکْأَی  ِنْطَْبلا  ُقِحَْدنُم  .ِموُْعُلْبلا  ُبْحَر  ٌلُجَر  يدَْعب  ْمُْکیَلَع  ُرَهْظَیَس  ُهَّنِا  امَا 
.یّنِم  ِةَءارَْبلاَو  یِّبَِسب  ْمُکُُرمْأَیَس  ُهَّنِاَو  الَا 

.ٌةاَجن  ْمَُکلَو  ٌةاکَذ  یل  ُهَّنِاَف  ینوُّبُسَف  ُبَّسلا  اَّمَاَف 
.ةَرْجِْهلاَو  ِنامیْالا  َیِلا  ُْتقَبَسَو  ِةَرْطِْفلا  یَلَع  ُتِْدلُو  ّینِاَف  .یّنِم  اُؤَّرَبَت  الَف  ُةَءارَْبلا  اَّمَاَو 

، دنک ادیپ  هک  ار  هچ  ره  هک  دـنک  یم مَلَع  دـق  يا  هدـمآرب مکـش  هداشگ و  ولگ  درم  نم  زا  سپ  امـش  نایم  رد  دیـشاب ! هاگآ  دـینادب و 
.تشُک  دیهاوخن  ار  وا  زگره  یلو  دیشُکب ! ار  وا  .درک  دهاوخ  وجتسج  دنکن ، ادیپ  هک  ار  هچ  ره  دروخ و  دهاوخ 

.داد  دهاوخ  روتسد  نم  زا  يرازیب  نم و  هب  نداد  مانشُد  هب  ار  امش  وا 
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.تسا  ییاهر  بجوم  امش  يارب  دنک و  یم كاپ  ارم  نم ، هب  مانشد  اریز  دیهد ، مانشد  نم  هب  رابجا ) تروص  رد  )
زا شیپ  هدش و  دلوتم  مالـسا  كاپ  ترطف  رب  نم  اریز  دـییوجن ، يّربت  نم  زا  دـنک ، هضرع  امـش  رب  ار  نم  زا  يرازیب  يّربت و  رگا  یلو 

.ما هتشگ لیان  ترجه  نامیا و  هب  همه 

(178) .دییامرف یفرعم  ار  قارع  لها  هاتوک  یترابع  اب  نم ! يالوم  س 3 :

ِقارِْعلا ، َلْهَاای  ُدَْعب  اَّمَا 
اهُمِّیَق ، َتامَو  ْتَصَْلمَا  ْتَمَّتَا  اَّمَلَف  ْتَلَمَح  ِلِماْحلا ، ِةَأْرَْملااَک  ُْمْتنَا  امَّنِاَف 

.اهُدَْعبَا  اهَثِرَو  اهُمُّیَأَت َو  َلاطَو 
قارع ! لها  يا 

كدوک دـسر ، یم نایاپ  هب  وا  يرادراب  نارود  هک  یماـگنه  دـنک و  یم لـمح  ار  دوخ  نینج  هک  دـیتسه  نتـسبآ  نز  نآ  دـننام  اـمش 
.دریگب رایتخا  رد  ار  وا  شنادنواشیوخ  نیرترود  ددرگ و  ینالوط  شا  یگِویب نارود  دریمب و  وا  تسرپرس  دیازب و  ار  يا  هدُرم

(179) .دییامرفب ار  هفوک  مدرم  ي  هلیذر تافص  دنچ  س 4 :

: ِْنیَتَْنثاَو ٍثالَِثب  ْمُْکنِم  ُتینُم  َۀَفوُک ! َلْهَا  ای 
ٍمالَک ُووَذ  ٌمُْکبَو  ٍعامْساُووَذ  ٌّمُص 

.ٍراْصبَا ُووَذ  ٌیِمُع  و 
.ِءالَْبلا  َْدنِع  ٍۀَِقث  ٌناوِْخا  الَو  .ِءاقِّللا  َْدنِع  ٍقْدِص  ُرارْحا  ال 

.ما  هدش التبم  تلصخ  ود  تلصخ و  هس  هب  امش  زا  نم  هفوک ! لها  يا 
! رادمشچ ینایانیبان  وگنخس ! ییاه  لال راد ! شوگ  ینایاونشان 

ییورایور ماگنه  رد  دیتسه  نیتسار  نادرم  دازآ  هن  دیا ) هدرک التبم  ود  نآ  اب  ارم  تسا و  امش  رد  هک  رگید  ي  هدیهوکن تلـصخ  ود  )
.شیامزآ عقوم  رد  نانیمطا  لباق  ناردارب  هن  و  نانمشد ، اب 

مهدزاود شخب 

« ییاضق یتموکح و  لیاسم 

(180 (؟ درک دیاب  هچ  دشاب ، هدش  هتفرگ  قحان  هب  مدرم  زا  یکالما  رگا  س 1 :

.ُقَیْضَا ِْهیَلَع  ُروُکَاَف  ُلْدَْعلا  ِْهیَلَع  َقاض  ْنَم  ًۀَعَس َو  ِلْدَْعلا  ِیف  َّنِاَف  ُُهتْدَدََرل  ُءامِْالا  ِهب  َکُّلَمَت )  ) َِکُلم ُءاسِّنلا َو  ِهب  َجِّوُُّزت  ْدَق  ُُهتْدَجَو  َْول  ِهّللاَو 
ای هتفرگ  رارق  ناـنز  ي  هیرهم هچ  رگا  شناـبحاص ) هب   ) منادرگ یم رب  ناناملـسم  هب  منک ، ادـیپ  ار  كـالما  نآ  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هـب 

داجیا یگنت  وا  يارب  تلادـع  هک  یـسک  تسا و  تلادـع  رد  یعامتجا  ياهراک  شیاشگ  اریز  دـشاب ، هدـش  يرادـیرخ  نآ  اب  اهزینک 
.دوب دهاوخ  رت  گنت وا  يارب  متس  دنک ،

(181 (؟ تسیچ بآم  رکفنشور  رّجحتم و  پچ ، تسار و  حانج  دروم  رد  ناترظن  س 2 :
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! ُهَمامَا ُراَّنلا  ُۀَّنَْجلا َو  َنِم  َلِغُش 
يوَه ِراَّنلا  ِیف  ًرِّصَقُم  اجَر َو  ًء  یَطب َِبلاط  اَجن َو  ٌعیرَس  ٍعاس 
.ةَّداْجلا  َیِه  یطْسُْولا  ُقیرَّطلا  ًۀَّلَضَم َو  ُلامَشلا  ُنیمَْیلَا َو 

رب مدرم   ) .تسا نادرگ  يور  اه ) یتوافت یب زارد و  رود و  ياهوزرآ  اـه و  هچیزاـب زا  ) دراد ور  شیپ  ار  خزود  تشهب و  هک  سک  نآ 
دنهورگ :) هس 

دنک ؛ یم ادیپ  تاجن  هک  ایوپ  رگوپاکت  . 1
تسه ؛ يدیما  وا  يارب  هک  وردنک  ي  هدنیوج و  . 2

.تسا  شتآ  رد  شطوقس  هک  راکهبت  ي  هدننک ریصقت  و  . 3
.تسا لادتعا  طسو و  هار  یلصا ، ي  هّداج یهارمگ و  طیرفت ) طارفا و   ) تسار پچ و  هب  فارحنا 

(182 (؟ تسا ارآ  تیرثکا  اب  قح  ایآ  س 3 :

َلَعَف َو ًامیدََـقل  ُلِطاْبلا  َِرمَا  ِْنئَلَف  ٌلْهَا  ٍّلُِکل  ًلِطاب َو  ٌّقَح َو  َۀَّنَْجلا  ُمُْهتَدَرْوَاَف  اهَتَمِّزَا  اوُطُْعا  اُهلْهَا َو  اْهیَلَع  َلِمُح  ًُللُذ  ایاطَم  يْوقَتلا  َّنِا  الَا َو 
.َلَْبقَاَف  ًء  یَش ََربْدَا  اَّمَلََقل  َّلََعل َو  اَمبُّرَلَف َو  ُّقَْحلا  َّلَق  ِْنَئل 

یّقح .دنتشهب  یهار  تسد  هب  مامز  هتشگ ، اه  نآ رب  راوس  یقتم  ياه  ناسنا هک  دنمار  ییاه  بکرم نانوچ  اوقت  فاصوا  دیـشاب ! هاگآ 
لطاب ناراداوه  اریز  درادـن ، یگزات  دـشاب ، شیازفا  رد  لطاب  رگا  .دراد  صوصخم  یلها  دوخ  يارب  کیره  و  یلطاـب ؛ دراد و  دوجو 

هچ .تسا  ریذپ  ناکما ققحت و  لباق  شیارجا  لاح  نیا  اب  تسین ؛ ّقح  يارب  یـصقن  دشاب ، ّتیلقا  رد  ّقح  رگا  .دنتّیرثکا و  رد  میدق  زا 
.تسا هدیزخ  هتشذگ  هب  هدینادرگ ، يور  هک  هچ  نآ  تشگزاب  تسا  یکدنا 

(183) .دییامرف نایب  ار  دوخ  يربهر  تیریدم و  عون  س 4 :

ْمُهالْعَا ًاتْوَص َو  ْمُهَضَفْخَا  ُْتنُک  اوُفَقَو َو  َنیح  ِهَّللا  ِرُوِنب  ُْتیَضَم  اوُعَتْعَت َو  َنیح  ُْتقَطَن  اوُعَّبَقَت َو  َنیح  ُْتعَّلَطَت  َواولِشَف  َنیح  ِْرمَْالِاب  ُتْمُقَف 
.ُفِصاوَْعلا ُُهلیُزت  ُفِصاوَْقلا َو ال  ُهُکِّرَُحتال  ِلَبَْجلااَک  اِهناهِِرب  ُتْدَْدبَتْسا  اِهنانِِعب َو  ُتْرِطَف  ًاتْوَف 

.ُْهنِم  ُّقَْحلا  َذُخا  یّتَح  ٌفیعَض  يْدنِع  ُّيِوَْقلا  َُهل َو  َّقَْحلا  َذُخا  یّتَح  ٌزیزَع  يْدنِع  ُلیلَّذلَا  ٌزَمْغَم  یف  ٍِلئاِقل  ٌزَمْهَم َو ال  َِّیف  ٍدَحَِال  ْنُکَی  َْمل 
ماگنه نآ  رد  متـسیرگن ، يرتالاب  قفا  زا  و  دندروخ ؛ تسکـش  دندوب و  ناوتان  نارگید  هک  ماگنه  نآ  رد  ما ، هدومن هفیظو  هب  مایق  نم 

ورف دوخ  رد  ار  نانآ  بارطضا  دّدرت و  هک  ماگنه  نآ  رد  متفگ ، تحارص  اب  نخس  و  دندوب ؛ هدرب  ورف  دوخ  كال  رد  رس  نارگید  هک 
زا نم  يادـص  عقوم ، نآ  رد  .دـندوب  فقوتم  هتـشگ و  دـکار  نانآ  هک  ماگنه  نآ  رد  متفرگ ، شیپ  یهلا  رون  اـب  ار  مهار  و  دوب ؛ هدرب 

مدمآرد و زاورپ  هب  تالامک  نانع  اب  نم  .مدوب  نانآ  زا  رتالاب  هعماج  حالص  ریخ و  رد  تقبس  رد  و  دوب ، رت  نییاپ نانآ  ي  همه يادص 
نآ ندـنکرب  زا  اه  نافوط ناوتان و  نآ  نتخاس  لزلزتم  زا  زودـنت  ياهداب  هک  مدوب  هوک  دـننامه  .دوب  نم  راـیتخا  رد  تقبـس  ي  هلیـسو

.تسا زجاع 
رد راوخ  فیعـض و  ناسنا  .دنک  دراو  نم  رب  یبیع  تسناوت  یمن يا  هدنیوگ چیه  تشادـن و  نم  رد  ییوج  بیع  ییاناوت  یـسک  چـیه 

.مریگب وا  زا  ار  نارگید  ّقح  ات  تسا  فیعض  نم  دزن  رد  يوق  ناسنا  و  مریگب ، وا  يارب  ار  وا  ّقح  ات  تسا  زیزع  نم  دزن 

(184 (؟ تسیچ دنک ، یم یقرف  هچ  مدرم  يارب  نمؤم ، ای  دشاب  قساف  مکاح  سییر و  دنیوگ  یم هک  نیا  ي  هرابرد امش  رظن  س 5 :
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ْوَا ٍَّرب  ٍریمَا  ْنِم  ِساَّنِلل  َُّدب  ُهَّنِا ال  .ِهّلِلل َو  ِّالا  َةَْرِما  ال  ْنُولوُقَی : ِءالُؤه  َّنِکل  ِهّلِلل َو  َِّالا  َمْکُح  ْمَعَن ال  ٌلِطاب ! اِهب  ُداُری  ٍّقَح  ُۀَِملَک  .ِهَِّلل  َِّالا  َمْکُح  ال 
ُُلبُّسلا َو ِِهب  ُنَمَأَت  ُّوُدَْـعلا َو  ِِهب  ُلَتاُقی  ُء َو  یَْفلا ِِهب  ُعَمُْجی  َلَجَْالا َو  اهیف  ُهّللا  ُغِّلَُبی  ُِرفاـْکلا َو  اـهیف  ُِعتْمَتْـسَی  ُنِمْؤُْملا َو  ِِهتَْرِما  یف  ُلَـمْعَی  ٍرِجاـف 

.ٍرِجاف  ْنِم  َحارَتُْسی  ٌَّرب َو  َحیرَتْسَی  یّتَح  ِّيِوَْقلا  َنِم  ِفیعَّضِلل  ِهب  ُذَخُْؤی 
، ادخ نآ  زا  رگم  تسین  یمکح  یلب ؛ .تسا  هدـش  هدارا  لطاب  نآ  زا  هک  تسا  ّقح  نخـس  کی  نیا  .ادـخ  نآ  زا  رگم  تسین  یمکح 

مکاح هچ  تسا ؛ يرورـض  مدرم  يارب  رادمامز  مکاح و  دوجو  .ادخ  نآ  زا  رگم  تسین ، تسایر  يرادمامز و  دـنیوگ : یم نانیا  یلو 
ماجنا ار  دوخ  حـلاص  لـمع  وا  يرادـمامز  رد  ناـمیا  اـب  صخـش  دـشاب ، فرحنم  راکدـب و  رادـمامز  رگا  هک  .راکدـب  هچ  راـکوکین ،

راکدـب و يرادـمامز  ای  راگزور   ) رفاک نمؤم و  یگدـنز  راـگزور  اـت  .ددرگ  یم رادروخرب  شیاـیند  يارب  رفاـک  صخـش  دـهد و  یم
هار هب  ار  نمـشد  اب  داهج  وا  ي  هطـساو هب  دـنک و  یم عمج  ار  میاـنغ  فرحنم  رادـمامز  ي  هلیـسو هب  دـنوادخ  دوش و  يرپس  فرحنم )

مدرم دوش و  تحار  راکوکین  ات  دوش ، یم هتفرگ  يوق  زا  فیعض  قح  وا  ي  هلیسو هب  ددرگ و  یم نما  وا  ي  هلیسو هب  اه  هار دزادنا و  یم
.دنشاب ناما  رد  راکهبت  ّرش  زا 

(185) .دییامرفب یبلطم  ام  نالوؤسم  اسؤر و  نانیشنزیم و  تشپ  يارب  س 6 :

َّنِا ِعاطِْقنا َو  َیِلااهَرْخَف  اهَّزِع َو  َّنِاَف  اهِـسُْؤب  اِهئاَّرَـض َو  ْنِماوُعَزْجَت  اهِمیعَن َو ال  َواِهتَنیِزب  اُوبَْجعَت  َواهِرْخَف ال  اْینُّدـلا َو  ِّزِع  یف  اوُسَفاَـنَت  ـالَف 
.ٍءانَف یلِإ  اهیف  ٍّیَح  ُّلُک  ٍءاِهْتنا َو  َیلِإ  اهیف  ٍةَّدُم  ُّلُک  ٍداَفَن َو  یِلا  اهَسُْؤب  اهَءاَّرَض َو  .ٍلاَوَز َو  یِلااهَمیعَنَو  اهَتَنیِز 

ْمُْکنِم ال َنیـضاْملا  َیِلا  اُوَرَت  َْملَوَا  َنوـُلِقْعَت ! ُْمْتنُک  ْنِا  ٌرَبَـتْعُم  ًةَرِْـصبَت َو  َنیـضاْملَا  ْمُِکئاـبآ  یف  ٌرَجَدُْزم َو  َنِیلَّوَـْالا  ِراـثآ  یف  ْمَُـکل  َْسَیلَوَأ 
( تسرپ ماقم  نالوؤسم  يا   ) .َنوُْقبَی َنِیقاْبلا ال  ِفَلَْخلا  َیِلا  َنوُعِجْرَی َو 

زا و  دـییامنن ، شوخ  لد  ایند  ياه  تمعن تنیز و  هب  و  دـیزادرپن ، تسیاشان  تباقر  هب  اـیند ، رخف  تزع و  ندروآ  تسد  هب  يارب  سپ 
و لاوز ، هب  ور  شیاه  تمعن اه و  تنیز و  عاطقنا ، هب  ور  ایند  رخف  تزع و  اریز  دـیزادنین ، هار  هب  نویـش  شیاـه  یتخـس اـه و  يراوشد

.انف هب  ور  نآ  رد  يا  هدنز ره  و  تسا ، نایاپ  هب  ور  ایند  نیا  رد  یتدم  ره  .تسا و  يدوبان  انف و  هب  ور  نآ  ياه  یتخس اه و  يراوشد
، دینک لّقعت  رگا  ناتناکاین  تشذگرس  رد  ایآ  و  درادن ؟ دوجو  داسف  باکترا  زا  يریگولج  لماع  ناگتـشذگ  راثآ  رد  امـش  يارب  ایآ 
، دنا هدنام نانآ  زا  هک  ینانیـشناج  هک  دینیب  یمن ایآ  و  دندرگ ؟ یمن رب  ناگتـشذگ  هک  دینیب  یمن ایآ  دـینیب ؟ یمن تربع  ییانیب و  لماع 

؟ دنرادن ییاقب 

(186 (؟ تسیچ دنیامن ، هجوت  نآ  هب  زور  ره  دننزب و  شیوخ  رتافد  رد  دننک و  ولبات  هک  هعماج  نالوؤسم  يارب  رادشه  نیرتهب  س 7 :

امَو هِّقَح  ِبِجاو  ِءادَأ  یلَع  َهَّللااُونیعَتْـساَو  ِۀَحیبَْقلا  ِلامْعَِْالل  ِةَرَواشُْملا  َْدنِع  ِتاِیْنمُْالا  َعِطاقَو  ِتاوَهَّشلا  َصِّغَنُمَو  ِتاَّذَّللا  َمِذاَه  اوُرُکْذاَف  الَا 
.ِهناسِْحاَو  هِمَِعن  ِدادْعَا  ْنِم  یصُْحیال 

تاوهـش و ي  هدننک هریت  تساه و  تّذل ي  هدننک دوبان  هک  ار  یگرم  تشز ، لامعا  باکترا  عقوم  رد  دیروایب  دای  هب  دیـشاب ! رایـشوه 
.شرامش یب ناسحا  اه و  تمعن ساپس  يارب  وا و  بجاو  ّقح  يادا  يارب  ادخ  زا  دیبلطب  يرای  .اهوزرآ و  ي  هدننک عطق 

(187 (؟ تسیچ نالوؤسم  ربارب  رد  مدرم  ي  هفیظو س 8 :

يرْخُْالا َُتْبثَتَو  ِْهیَمَدَـق )  ) ِْهیَتَِمئاق يدِْـحا  ِهب  َّلِزَت  ْنَا  یـسَعَِربْدُْملا  َّنِاَف  ٍِربْدـُم  ْنِماوُسَْأیَت  ـالَو  ٍلـِبقُم  ِْنیَع )  ) ِْریَغ یف  اُونِعْطَت )  ) اوُعَمْطَت ـالَف 
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.اعیِمَجاُتْبثَت  یّتَح  اعِجْرَتَف 
هک یسک  زا  دیماان  درواین و  يور  دیهاوخ ، یم يو  زا  هک  هچ  نآ  هب  دوخ  هک  دیـشابن ، یـسک  تسایر  يرادمامز و  هب  دنم  هقالع سپ 

.دنامب تباث  شرگید  ياپ  دزغلب و  تسا ، هدرک  تشپ  هک  یصخش  ياپ  ود  زا  یکی  هک  اسب  هچ  اریز  دیشابن ، زین  تسا ، هدرک  تشپ 

(188 (؟ تسیچ يرالاس  مدرم  دروم  رد  ناترظن  س 9 :

ِنَع ٍةافُج  ِهب  َنُولِدـْعَی  ِرْوَْجلااـِب ال  َنیعَزُْومَو  ُهَنوُرِْـصُبیال  ِّقَحلا  ِنَع  يَراـیَح  ٍمْوَق  یِلا  ِریـسَْمِلل  اوُّدِعَتِْـسا  ُْمتیُتا ! َْنیَا  ْنِمَو  ْمُِکب ! ُهاـُتی  َْنیَاَـف 
.ِقیرَّطلا  ِنَع  ٍبُُکن  ِباتِْکلا 

دیوش هدامآ  دندش ! هریچ  امـش  هب  تمـس  نیمادک  زا  و  دـیا ! هداتفا ینادرگرـس  تریح و  هب  لماع  نیمادـک  تهج و  نیمادـک  زا  سپ 
هک دنا ، هتفرگ رارق  متـس  دیدش  ریثأت  تحتو  دننیب  یمن ار  ّقح  دننادرگرـس و  ّقح  هار  زا  هک  یمدرم  اب  داهج  هزرابم و  تکرح و  يارب 

.تسار هار  زا  ناگدننک  ضارعا  دنتسه و  نآ  مهف  هّللا و  باتک  زا  رود  .دندرگ  یمن رب  نآ  زا 

(189 (؟ دوب هچ  هعماج  تیریدم  تفالخ و  یلوبق  يارب  امش  فده  س 10 :

َِکنیِد ْنِم  َِملاعَْملا  َدِرَِنل  ْنِکلَو  ِماطُْحلا  ِلوُُضف  ْنِمٍء  یَـش َساِمْتلا  اـَلَو  ٍناْطلُـس  یف  ًۀَـسَفَانُم  اَّنِم  َناـک  يذَّلا  ِنُکَی  َْمل  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِا  َمُهَّللَا 
.َكِدوُدُح  ْنِم  ُۀَلَّطَعُْملا  َماُقتَو  َكِدابِع  ْنِم  َنُومُولْظَْملا  َنَمْأَیَف  َكِدِالب  یف  َحالْصِْالا  َرِهُْظنَو 

هدوب و يرگ  هطلس نادیم  رد  تباقر  شالت و  يارب  هن  تموکح ، ندروآ  تسد  هب  يارب  ام  مادقا  هبلاطم و  هک  یناد  یم وت  اراگدرورپ !
.تسا هدوب  وت  ياهرهـش  رد  حالـص  راهظا  وت و  نید  ياه  هناشن هب  دورو  ام  فده  ي  همه هکلب  ایند ، لام  زا  يدایز  نتـساوخ  يارب  هن 

.دتفیب نایرج  هب  تسا ، هداتسیا  زاب  ارجا  زا  هک  وت  ماکحا  اهرفیک و  نآ  و  دنبای ، ناما  نما و  وت ، ي  هدیدمتس ناگدنب  هک  دشاب 

(190 (؟ دنهدب يأر  یسک  هچ  هب  تاباختنا  نامز  رد  مدرم  س 11 :

ْمِِهلاْومَا یف  َنوُکَتَف  .ُلیخَْبلا  َنیِملْـسُْملاِۀَماِماَو  ِماکْحَْالاَو  ِِمناغَْملاَو  ِءامِّدـلاَو  ِجوُرُْفلا  یَلَع  یلاْولا  َنوُکَی  ْنَا  یغَْبنَیال  ُهَّنَا  ُْمتِْملَعْدَـقَو  . . . . 
ِیف یـشَترُْملا  َالَو  ٍمْوَق  َنوُد  اًمْوَق  َذِـخَّتَیَف  ِلَوُّدـِلل  ِْفئاْجلَا )  ) ُِفئاْحْلاَالَو .ِهئافَِجب  ْمُهَعَطْقَیَف  یفاْجلاَالَو  ِهلْهَِجب  ْمُهُّلُِـضیَف  ُلِهاْجلاَْال  ُُهتَمْهَن َو 

.َۀَّمُْالا  َِکلُْهیَف ِۀَنُّسِلل  ُلِّطَعُْملا  َالَو  ِعِطاقَْملا  َنوُد اِهب  َفِقَیَو  ِقوُقُْحلاِاب  َبَهْذَیَف  ِمْکُْحلا 
هک : دیا  هتسناد امش  و 

.دشاب  نانآ  لاوما  هب  صیرح  هک  دشاب  هتشاد  تیالو  نیملسم  يرادمامز  ماکحا و  لاوما و  سیماون و  رب  لیخب  ناسنا  کی  دیابن  . 1
.دزاس  هارمگ  دوخ  ینادان  اب  ار  نانآ  هک  دوش ، راذگاو  لهاج  یلاو  هب  ناناملسم  یتایح  نوؤش  دیابن  و  . 2

.دیامن  مورحم  شیوخ  قوقح  زا  افج  يور  زا  ار  نانآ  هک  دشاب ، راکافج  ناناملسم  یلاو  دیابن  و  . 3
.دهد  حیجرت  رگید  یضعب  رب  ار  یضعب  یلام ، قوقح  يادا  رد  هک  دوش  هدرپس  یسک  هب  نیملسم  تیالو  دیابن  و  . 4

نانچ ار  نآ  دنک و  عیاض  ار  مدرم  قوقح  .دریگب و  هوشر  مکح  رد  هک  تشاذگ  یـسک  رایتخا  رد  ار  نیملـسم  يرادمامز  دیابن  و  . 5
دیامن .) يراددوخ  يدنوادخ  ماکحا  يارجا  زا   ) .دنکن ادا  دیاب ، هک 

.دزادنیب تکاله  هب  هار  نیا  زا  ار  نیملسم  دنک و  فقوتم  ار  ّتنس  نیملسم  یلاو  دیابن  نینچمه  و  . 6

(191 (؟ تسیچ يا  هعماج ره  ربهر  دروم  رد  ناترظن  س 12 :
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هِریفاذَِـحب ْعِمَتْجَی  َْمل  َُّمث  .َبَهَذ  ُزَرَْخلا َو  َقَّرَفَت  ُماظِّنلا  َعَطَْقنا  ِنِإَف  ُهُّمُـضَی  ُهُعَمْجَی َو  ِزَرَْخلا  َنِم  ِماـظِّنلا  ُناـکَم  ِْرمَـْالِاب  ِمِّیَْقلا  ُناـکَم  َو  . . . 
.اًَدبَا

مه يولهپ  دـیامن و  یم عمج  ار  اه  نآ هک  تسا  اه  هناد رد  بانط  تیعقوم  دراد ، تسد  رد  ار  هعماـج  يرادـمامز  هک  یـسک  تیعقوم 
.ددرگ یمن عمج  رگیدکی  اب  اه  نآ ي  همه سپس  دورب و  نیب  زا  دوش و  هدنکارپ  اه  هناد دوش ، هدیرب  بانط  نآ  رگا  سپ  .دهد  یم رارق 

(192 (؟ دیآ یم دوجو  هب  اه  تعدب هنوگچ  نم ! يالوم  س 13 :

.اَهُراَرِش  اَِهتاَثِدُْحم  َّنإ  اَُهلَْضفأ َو  رُومُالا  َمزاَوَع  َّنإ  َعَیْهَْملا  اُومَْزلا  َعَِدْبلا َو  اوُقَّتاَف  ٌۀَّنُس  اَِهب  َكُرت  َّالإ  ٌۀَعِْدب  َْتثِدْحأ  اَم  َو 
اه و تعدب زا  دیزیهرپب  سپ  .تسا  هتـشگ  كورتم  یتّنـس  نآ ، ندمآ  دوجو  هب  اب  هک  نیا  رگم  تسا ، هدماین  دوجو  هب  یتعدب  چیه  و 
و تسا ، هتـشاد  يرت  شیب تلاصا  تابث و  نامز  هاگرذـگ  رد  هک  تسا  نآ  اهراک  نیرت  هتـسیاش .دیـشاب  تسار  هار  رد  تکرح  مزتلم 

.دنک زورب  لیصا  راد و  هشیر قیاقح  نآ ، ربارب  رد  هک  تسا  نآ  اهراک  نیرت  هتسیاشان

(193 (؟ تسیچ هعماج  ربهر  ي  هفیظو نیرت  مهم نم ! يالوم  س 14 :

ُِبلَْقنَی اَْهَیلإ  َمِدَق َو  اَْهنِم  ُهَّنإَف  ِةَرِخآلا  اَْنبأ  ْنِم  ْنُکَْیلَو  ُهَْلقَع  ْرِضُْحْیلَو  ُهَلْهأ  ٌِدئاَر  ْقُدْصَْیلَف 
نآ زا  اریز  دشاب ، ترخآ  نادنزرف  زا  دیاب  و  دزاس ، رـضاح  ار  دوخ  لقع  دـیوگب و  تسار  دوخ  دارفا  هب  تیعمج  يامنهار  دـیاب  سپ 

.تشگ دهاوخ  زاب  اج  نآ  هب  هدمآ و  اج 

(194 (؟ دمآ دهاوخ  ییالب  هچ  نارادمامز  نآ  تلم و  نآ  رس  رب  هدرپس ، شلها  ریغ  هب  ار  يرادمامز  هک  یتلم  س 15 :

ِضْرألا ِیف  الَو  ٌرِذاَع  ِءاَمَّسلا  ِیف  ْمَُهل  یَْقبَیال  ٍِذئِمْوَیَف  ًۀَمِْقن  ِهِیف  اوَُجلْوأ  ًۀَحْرَت َو  ُۀَمَلَّظلا  ُهَلَخْدأ  َّالإ َو  َِربَوَالَو  ِرَدَم  ُْتَیب  یَْقبَیَال  َِکلَذ  َْدنِعَف 
.ِهِدرْوَم َْریَغ  ُهوُُمتْدَرْوأ  ِِهلْهأ َو  َْریَغ  ِْرمألِاب  ُْمْتیَفْصأ  ٌرِصاَن 

راَثِد ِفْوَْخلا َو  راَعِـش  ِساَِبل  رِقَملاَو و  ربَّصلا  ِبِراَشَم  ِمَْقلَْعلا َو  ِمِعاَطَم  ْنِم  ٍبِرْـشَِمب  ًابَرْـشَم  ِلَـکاَِمب َو  ًـالَکأَم  َمَلَظ  ْنَّمِم  ُهّللا  ُمِقَْتنَیَـس  َو 
ُمَعْطَت َالَو  اَُهقوُذَتَال  َُّمث  ُۀَماَخُّنلا  ُظَْفُلت  اَمَک  يِدَْعب  ْنِم  ُۀَّیَما  اَهَّنَمَْخنََتل  ُمِْسقُأ  َُّمث  ُمِْسقاَف  ِماَثالا  ُلِماَوَز  ِتائیِطَْخلا َو  اَیاَطَم  ْمُه  اَمَّنإ  ِْفیَّسلا َو 

.ِنادیِدَْجلا  َّرَک  اَم  ًاَدبأ  اَهِمْعَطَی 
دنزاس و دراو  نآ  رد  ار  هودنا  مغ و  نارگمتـس  هک  نیا  زج  دنام ، دهاوخن  یقاب  نابایب  رد  يا  همیخ ای  رهـش  رد  يا  هناخ ماگنه  نآ  رد 
رد هن  تسا و  يرذـع  ي  هدـنریذپ نامـسآ  رد  هن  ناشعابتا ) نارگمتـس و  يارب  ، ) زور نآ  رد  .دـننک  لخاد  نآ  رد  ار  یتخبدـب  ـالب و 

.دیا هداد رارق  شدروم  ریغ  رد  ار  نآ  هدرپس و  شلها  ریغ  هب  ار  يرادمامز  دوش ) یم باطخ  اه  نآ هب   ) .يروای رای و  نیمز 
هب یندروخ  دهد ؛ یم رفیک  دنک و  یم یگدیسر  وم  هب  وم  ار  ناشیاهراک  دشک و  یم ماقتنا  نارگمتس  زا  دنوادخ  يدوز  هب  دینادب ) (و 

راوگان و سب  يا  همقل ذیذل ، ي  همقل ره  لباقم  رد  خلت و  یماج  نیـشون ، ي  هعرج ره  ربارب  رد  .یندـیماشآ  هب  یندـیماشآ  یندروخ و 
زا تشحو و  نورد  زا  دنتـشاد ) یم هگن  هجنکـش  ریز  تشحو و  سرت و  رد  ار  مدرم  هک  هنوـگ  ناـمه  و   ) .دروـخ دـنهاوخ  دوـلآرهز 

.دنناهانگ شکراب  نارتش  یصاعم و  ياه  بکرم هورگ  نیا  .درک  دهاوخ  طلسم  اه  نآ رب  ار  ریشمش  نورب 

(195) .دییامرفب فصو  ار  شیوخ  يرادروشک  مالسلا ! هیلع  نینمؤملاریما ای  س 16 :
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اّمَع ًاقاَرْطإ  لِیلَْقلا َو  ِّرْبِلل  یِّنِم  ًارْکُـش  ِْمیَّضلا  ِقَلَخ  ِّلُّذلا َو  ِقبر  ْنِم  ْمُُکتْقَتْعأ  مُِکئاَرَو َو  ْنِم  يِدهُِجب  ُتْطَحأ  ْمُکَراوَج َو  ُْتنَـسْحأ  ْدََـقلَو 
.ریثَْکلا  رَْکنُملا  نِم  ُنَدَْبلا  ُهَدهش  ُرَصَْبلا َو  ُهَکَرْدأ 

ییاهر متس  ياه  هقلح زا  تلذ و  ياهدنب  زا  ار  امش  مداد و  ار  امش  ینابهگن  وس  ره  زا  ناوت  ردق  هب  مدرک و  یگدنز  یکین  هب  امـش  اب 
مـشچ هب  هک  مدومن ، امـش  رایـسب  ياه  یتشز زا  یـشوپ  مشچ  و  دشاب ، امـش  كدنا  یکین  ربارب  نم  ناوارف  يرازگـساپس  ات  مدیـشخب ،

.مدرک سمل  ندب  اب  مدید و 

مهدزیس شخب 

« داهج گنج و 

(196 (؟ دیراد يرظن  هچ  میدیگنج ، یم نانمشد  اب  لمج  گنج  رد  امش  اب  میتشاد  تسود  هک  یناسک  نم و  ي  هرابرد س 1 :

ُمِِهب يْوقَی  ْنامِّزلا َو  ُمِِهب  ُفَعْرَیَـس  ْءاسِّنلا  ِماحَرَا  ْلاجِّرلا َو  ِبالْـصَا  یف  ٌمْوَق )  ) ٌماْوقَا اذه  انِرَکْـسَع  یف  انَدِهَـش  ْدََقل  انَدِهَـش َو  ْدَـقَف  َلاق :
.ْنامیْالا

روضح ییاه  هورگ یهورگ و  ام  رازراک  رگـشل و  نیا  رد  .يا  هتـشاد روضح  ام  اب  گنج  نیا  رد  دـشاب ، ام  اب  تلد  یـشاب و  ام  اب  رگا 
.دنا هدوشگن ایند  نیا  رب  هدید  یتح  دنراد و  رارق  نانز  محر  ای  نادرم و  بلص  هاگناهن  رد  زونه  هک  دندرک  تکرش  دنتشاد و 

.ددرگ یم تیوقت  نانآ  ي  هلیسو هب  نامیا  دروآ و  یم نوریب  رایتخا  یب ناهگان و  ار  نانآ  نامز ، هک  دسر  ارف  يزور 

(197 (؟ دیناد یم ردقچ  ار  نآ  باوث  دینیب و  یم هنوگچ  ار  داهج  س 2 :

.ۀَقیثَْولا ُُهتَّنُج  ِۀَنیصَْحلا َو  ِهَّللا  ُعْرِد  يْوقَتلا َو  ُساِبل  َوُه  ِهئاِیلْوَا َو  ِۀَّصاِخل  ُهَّللا  ُهَحَتَف  َۀَّنَْجلا  ِباْوبَا  ْنِم  ٌباب  َداهِْجلا  َّنِاَف 
، داهج .تسا  هدرک  زاب  دوخ  صاخ  يایلوا  يور  هب  ار  رد  نیا  دـنوادخ  هک  تسا ، تشهب  ياهرد  زا  يرد  ادـخ ،) نانمـشد  اب   ) داـهج

.تسوا نانیمطا  اب  رپس  یهلا و  مکحم  هرز  اوقت و  سابل 

(198 (؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  دنک ، كرت  ار  داهج  یسک  رگا  س 3 :

ُْهنِم ُّقَْحلا  َلیُدا  ِباهْسِْالاِاب َو  ِهْبلَق  یلَع  َبِرُـض  ِةَءامَْقلا َو  ِراغِّصلاِاب َو  َثِّید  .ُءالَْبلا َو  ُهَلِمَـش  ِّلُّذلا َو  َبَْوث  ُهَّللا  ُهَسَْبلَا  ُْهنَع  ًۀَبْغَر  ُهَکَرَت  ْنَمَف 
.َفَصَّنلا َِعنُم  َفْسَْخلا َو  َمَیِس  ِداهِْجلا َو  ِعییْضَِتب 

اب دنک و  یم ّطلـسم  وا  رب  ار  تبیـصم  الب و  دناشوپ و  یم وا  رب  ّتلذ  سابل  دـنوادخ  دـنک ، كرت  ار  داهج  ضارعا  يور  زا  هک  یـسک 
كرت ار  نآ  هک  ّقح  ربارب  رد  دـهد و  یم رـس  اـه  نایذـه ددرگ و  یم شّوشم  شلد  و  دوش ، یم رو  هطوغ  ّتلذ  رد  یتـسپ  تراـقح و 
عونمم تلادـع  فاصنا و  زا  دـیامن و  یم لـیمحت  يو  رب  ار  دوخ  ّتلذ  دوش و  یم زوریپ  وا  رب  قح  دروخ و  یم تسکـش  تسا ، هدرک 

.ددرگ یم

(199 (؟ دییوگ یم هچ  دینک و  یم هچ  دننک ، گنج  هب  دیدهت  ار  امش  رگا  س 4 :

! َداهِْجِلل َِربْصَا  ْنَا  َو  ِناعِّطِلل ! َزُْربَا  ْنَا  ََّیِلا  ْمُُهثَْعب  ِبَجَْعلا  َنِم  َو  ّقَْحِلل ! ًارِصان  ِلِطاْبلا َو  َنِم  ًاِیفاش  ِهب  یفَک  ِْفیَّسلا َو  َّدَح  ْمُُهْتیَطْعَا  اَوبَا  ْنِاَف 
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.ینیِد ْنِم  ٍۀَْهبُش  ِْریَغ  ّیبَر َو  ْنِم  ٍنیقَی  یْلَعل  ّینِا  َو  ِبْرَّضلِاب ! ُبَهُْرا  ِبْرَْحلِاب َو ال  ُدَّدَُها  ام  ُْتنُک َو  ْدََقل  ُلُوبَْهلا ! ُمُْهتَِلبَه 
نایارگ لطاب  يرامیب  شخبافـش  ياود  ریـشمش  نیا  .درک  مهاوخ  هضرع  ناـنآ  رب  ریـشمش  ي  هبل دـنزروب ، عاـنتما  داد  لدـع و  زا  رگا 

! دنا هدرک هیصوت  رازراک  ربارب  رد  ییابیکش  لمحت و  هب  هدناوخ و  دربن  نادیم  هب  ارم  هداتسرف و  نم  هب  مایپ  اتفگـش ! .ّقح  روای  تسا و 
هار دوخ  هب  یمیب  دروخ  دز و  زا  و  مدش ، یمن گنج  هب  دیدهت  ما  یگدنز رد  نونک  ات  نم  .دننیـشنب  ناشمتام  رب  نارگـشمار  دنریمب و 

.منک یم تکرح  منید  رد  هابتشا  نودب  مراگدرورپ و  زا  نیقی  يانبم  رب  نم  مداد ؛ یمن

(200 (؟ دوب هچ  رافک  اب  گنج  دروم  رد  مدرم  ياه  هناهب س 5 :

ِءاتِـشلا ِیف  ْمِْهَیِلا  ِْریَّسلِاب  ْمُُکتْرَمَا  اِذا  ُّرَْحلا َو  اَّنَع  ُخَّبَُـسی  اْنلِْهمَا  ِْظیَْقلا  ُةَراَّمَح  ِهِذـه  ُْمْتُلق  فیـصلا ) ) ّرَْحلا ِماَّیَا  یف  ْمِْهَیِلا  ِْریَّسلِاب  ْمُُکتْرَمَا  اذِاَف 
! ُّرَفَا ِْفیَّسلا  َنِم  ِهَّللا  َنوُّرِفَت َو  ِّرُْقلا  ِّرَْحلا َو  َنِم  ُْمْتنُک  اذِاَف  ِّرُْقلا  ِّرَْحلا َو  َنِم  ًاراِرف  اذه  ُّلُک  ُدْرَْبلا  اَنَع  ِْخلَْسنَی  اْنلِْهمَا  ِّرَْقلا  ُةَّرابَص  هِذه  ُْمْتُلق 
تلهم ام  هب  تسا ، نازوس  مرگ و  اهزور  نیا  دـییوگ : یم مهد ، یم نمـشد  يوس  هب  تکرح  روتـسد  مرگ  ياـهزور  رد  هک  یماـگنه 
يامرس عقوم  نیا  دییوگ : یم مهد ، یم نمشد  يوس  هب  تکرح  روتـسد  درـس  ياهزور  رد  هک  یماگنه  و  دوش ؛ هتـسکش  امرگ  ات  هدب 

امرگ زا  امش  رگا  .تسین  امرس  امرگ و  زا  رارف  يارب  اه  ییوج هناهب نیا  ي  همه .دوش  رود  ام  زا  امرـس  ات  هدب  تلهم  ام  هب  تسا ، دیدش 
.دوب دیهاوخ  رت  نازیرگ اهریشمش  زا  دنگوس  ادخ  هب  دیشاب ، نازیرگ  امرس  و 

(201) .دییامرف میلعت  نم  هب  ار  ندیگنج  زومر  مالسلا ! هیلع  یلع ای  س 6 :

: َنیِملْسُْملا َرِشاعَم 
.ِماْهلا ِنَع  ِفُویُّسِلل  یبنَا  ُهَّنِاَف  .ِذِجاوَّنلا  یَلَع  اوُّضَعَو  َۀَنیکَّسلا  اُوبَْبلَجَتَو  َۀَیْشَْخلا  اوُرِعْشَتِْسا 

.اطُْخلِاب َفُویُّسلا  اُولِصَو  .ابُّظلِاب  اوُِحفانَو  َرْرَّشلا ، اُونُعْطاَو  َرْزَْخلا  اوُظَْحلاَو  .اهِّلَس  َْلبَق  اهِدامْغَا  یف  َفُویُّسلا  اُولِْقلَقَو  َۀَمْاَّلا  اُولِمْکَاَو 
! نیملسم هاپس  هورگ  يا 

راشف اریز  دیراشفب ، مه  يور  ار  شیوخ  ياه  نادند دیشوپب و  دوخ  رب  شمارآ  سابل  دیهد و  رارق  دوخ  راعـش  ار  يدنوادخ  ّتیـشخ 
.دزادنا یم رثا  زا  كُرات  رد  ار  نمشد  ریشمش  مه ، يور  اه  نادند

ناتهاگن دیهدب و  تکرح  دوخ  ياه  فالغ رد  ندیشک  زا  شیپ  ار  اهریـشمش  دییامن و  لیمکت  دوخ  ندب  رب  ار  هرز )  ) یگنج سابل  و 
اب ار  اهریـشمش  دینک و  دراو  هبرـض  ریـشمش  ي  هبل اب  دینزب و  نمـشد  رب  پچ  تسار و  زا  ار  ریـشمش  هزین و  دشاب و  مشچ  ي  هشوگ زا 

.دیناسرب نمشد  هب  ورشیپ  ياه  مدق

(202 (؟ منک هچ  مگنجب ؛ امش  رانک  رد  مشاب و  وت  یجیسب  مراد  تسود  نم ! يالوم  س 7 :

ٌرانَو ِباقْعَْالا  یف  ٌداع  ُهَّنِاَف  .ِّرَْفلا  َنِم  اُویْحَتْـساَو  َّرَْکلا  اوُدِواعَف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا ِلوُسَر ِّمَع  ِْنبا  َعَمَو  هَّللا  ِْنیَِعب ٌمکَّنَا  اوُمَلْعاَو 
.احُجُس ًایْشَم  ِتْوَْملا  َیِلا  اوُْشماَو  .ًاسْفَن  ْمُکِسُْفنَا  ْنَع  اُوبیطَو  .ِباسِْحلا  َمْوَی 

رارف زا  رارکت و  ار  هلمح  .دیتسه  شالت  تکرح و  رد  ربمایپ  يومع  رسپ  اب  امش  تسا و  يدنوادخ  هاگدید  رد  امش  راک  هک  دینادب  و 
ناتدبلاک زا  حور  ندرک  اهر  هب  .باسح و  زور  رد  تسا  یشتآ  امـش و  ي  هدنیآ ياه  لسن يارب  گنن  داهج ، زا  رارف  اریز  دینک ، مرش 

.دییامن تکرح  گرم  يوس  هب  لابکبس  دیشاب و  شوخلد  دیهد و  تیاضر 
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(203 (؟ تسیچ داهج  گنج و  نادیم  رد  نمشد  تسکش  يارب  لمع  نیرتهب  س 8 :

ِۀَّنِـسَِْألل َو ُرَْومَأ  ُهَّنِاَف  ِحامِّرلا  ِفارْطَا  یف  اوُوَْتلا  ِماْهلا َو  ِنَع  ِفُویُّسِلل  یْبنَا  ُهَّنِاَف  ِسارْـضَْألا  یَلَع  اوُّضَع  َرِـساْحلا َو  اُورِّخَا  َعِراَّدلا َو  اُومِّدَقَف 
اهوُّلُِخت َو ال اـهُولیُمت َو ال  ـالَف  ْمُکَتَیار  ِلَـشَْفِلل َو  ُدَرْطَا  ُهَّنِاَـف  َتاوْصَْـالا  اُوتیمَا  ِبُولُْقِلل َو  ُنَکْـسَا  ِشْأَْـجِلل َو  ُطـَبْرَا  ُهَّنِاَـف  َراـصبَْالا  اوُّضُغ 

.اهَنوُِفنَتْکَی و  ْمِِهتایاِرب َنوُّفُحَی  َنیذَّلا  ُمُه  ِِقیاقَحلا  ِلوُُزن  یلَع  َنیِرباَّصلا  َّنِاَف  ْمُْکنِم  َرامِّذـلا  َنیِعناْملا  ْمُِکناعْجُـش و  يدـْیَِاب  ـَِّالا  اـهُولَعْجَت 
.اهوُدِْرُفیَف اْهیَلَع  َنُومَّدَقَتَی  اهوُِملُْسیَف َو ال  اْهنَع  َنوُرَّخَأَتَی  اهَمامَا ال  اهَءارَو َو  اْهیَفافَح َو 

.دیرادب مدقم  هرز  یب  رب  ار  شوپ  هرز  نمشد ، رب  هلمح  ییارآ و  فص  رد  . 1
اهریـشمش دناوت  یم رتهب  تسا و  رتهب  تلاح  نیا  نمـشد ، ندب  رب  اه  هزین ندرک  دراو  عقوم  رد  اریز  دیراشفب ، مه  رب  ار  اه  نادـند و  . 2

.دزاس یم رت  قیمع ار  فاکش  رت و  يراک ار  مخز  ندیچیپ ، تکرح و  نیا  .دچیپب  دنادرگب و  رس  قرف  زا  ار 
.دزاس یم رت  مارآ رت و  مکحم ار  لد  تلاح  نیا  اریز  دیراد ، هگن  هتسب  همین  ار  مشچ  دیراذگب و  مه  يور  ار  اه  کلپ و  . 3

.تسا رازراک  نادیم  رد  ندوب  ادص  رس و  یب  تسکش ، ینوبز و  ندرک  فرطرب  يارب  لماع  نیرتهب  اریز  دیناباوخب ، ار  اهادص  و  . 4
.دیناشکن وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  اه  قریب و  . 5

.دینکن تولخ  ار  اه  قریب فارطا  نوماریپ و  و  . 6
دنمزاین ناگتسباو  ظفح  يارب  تریغ  ّتیمح و  ياراد  هک  دیراپسب  یناروآ  مزر  رویغ و  نادرم  ناروالد و  تسد  هب  طقف  ار  قریب  و  . 7

دنتـسه يدارفا  دنراد ، ار  هدنبوک  تخـس و  ثداوح  ندمآ  دورف  لمحت  هک  یناسک  اریز  دنـشاب ، یم ینابهگن  يرادهگن و  ظفح و  هب 
زا نانآ  .دـنزادرپ  یم يدـج  ًالماک  روط  هب  اه  نآ شیپ  سپ و  پچ و  تسار و  تظفاـحم  هب  و  دـندرگ ، یم دوخ  ياـه  مچرپ رود  هک 

.دنراذگب اهنت  ار  اه  نآ ات  دنتفا ، یمن شیپ  اه  نآ زا  دنیامن و  نمشد  میلست  ار  اه  نآ ات  دنتفا ، یمن رت  بقع اه  قریب

مهدراهچ شخب 

« یقالخا لیاسم 

(204 (؟ تسا يرایشوه  نامه  يرگ  هلیح  ایآ  س 1 :

رثکَا ذخَِتا  دَق  ِنامَز  یف  انحبـصادََقل  عَجرَملا َو  ْفیَک  ملع  ْنَم  ردـْغَی  ام  هنِم َو  یقِوا  ۀـنَج  ملعَا  قدِـصلا َو ال  مأوت  ءافولا  نِا  ساَّنلا  اهیَا 
نم ِعنام  اِهنُود  ۀلیحلا َو  هجو  ْبلَقلا  لوَْحلا  يری  دَـق  هّللا  مهلتاق  مهل  ام  ۀـیلَحلا  نسح  یِلا  ِهیف  لْهَْجلا  لْهَا  مهَبـسَن  اسیک َو  ردـْغلا  هلهَا 

.نیّدلا یف  َهل  ۀجیرح  نم ال  اهتصرف  زهتنی  اهیلَع َو  ِةردْقلا  دَعب  نیع  يار  اهِعَدیف  هیهن  هّللا و  رمَا 
تایح ییاهن  تشونرس  دنادب  هک  یـسک  منیب و  یمن قدص ) ) افو زا  رت  هدنرادهگن يرپس  چیه  نم  و  تسا ؛ قدص  هارمه  افو  مدرم ! يا 

يزادرپرکم نیا  ینادان  دنا و  هدرک یقلت  يرایشوه  ار  رکم  شمدرم  رثکا  هک  میرب  یم رـس  هب  ینامز  رد  ام  .دنک  یمن رکم  تسیچ ، وا 
اه و ینوگرگد هب  هاگآ  ناسنا  دـشکب ! ار  نانیا  ادـخ  دنتـسه ! یعـضو  هچ  رد  نانیا  دـنهد ! یم تبـسن  ییوج  هراـچ رد  تراـهم  هب  ار 

دراد دوجو  يرگ  هلیح  هب  باکترا  يارب  یعنام  يدنوادخ  یهن  رما و  زا  وا  لباقم  رد  یلو  دـنیب ، یم ار  يرگ  هلیح  هار  روما ، تارییغت 
نید رد  یبانتجا  رثأت و  چـیه  هک  یـسک  و  دـنک ، یم اهر  دراد ، نآ  لامعا  رب  تردـق  هک  لاـح  قمعرد  ار  يرگ  هلیح  نآ  هجیتن  رد  و 

.درامش یم تمینغ  يرگ  هلیح  يارب  ار  تصرف  درادن ،

(205 (؟ تسیچ رکش  دهز و  يانعم  نم ! يالوم  س 2 :
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اْوَْسنَت الَو  .ْمُکَْربَص  ُمارَْحلا  ِِبْلغَی  الَف  ْمُْکنَع  َِکلذ  َبَزَع  ْنِاَف  ِمِراحَْملا  َْدنِع  ُعُّدَوَّتلاو  ْمِعَّنلا  َْدنِع  ُرْکُّشلاَو  ِلَمَْالا  ُرَِصق  ُةَداهُّزلا  ُساَّنلا ! اَهُّیَا 
ْمُکَرْکُش  ِمَعِّنلا  َْدنِع 

ییورایور عقوم  رد  دیدش  يراکزیهرپ  و  تساه ؛ تمعن زا  يرادروخرب  ماگنه  رد  رکش  و  تسا ، وزرآ  ندرک  هاتوک  دهز ، مدرم ! يا 
ار نات  يرازگساپس و  ددرگن ؛ زوریپ  امش  ربص  ییابیکش و  رب  مارح  دشاب ، رود  امـش  زا  دهُز  يالاو  ماقم  نیا  رگا  و  تسا ، تامّرحم  اب 

.دییامنن شومارف  اه  تمعن زا  يرادروخرب  ماگنه  رد 

(206 (؟ دنراد يدایز  ماوقا  ناتسود و  و  دنراد ، دیرم  دنروهشم ، هک  یناسک  هب  دیراد  يا  هیصوت هچ  س 3 :

.ادیحَو ِعَجْضَْملا  ِْقیَض  یفَو  .ًانیهَر  ِتاْومَْالا  ِۀَّلَحَم  یف  َرِدوُغ  ْدَقَو  ُبِحاوَّنلا  ِتَعَفَنْوَا  ُبِراقَْالا ، ِتَعَفَد  ْلَهَف 
.اِهتََّضب َدَْعب  ًۀَبِحَـش  ُداسْجَْالا  ِتَراصَو  ُهَِملاعَم  ُناثَدَْحلا  اَحَمَو  ُهَراثا  ُفِصاوَْعلا  ِتَفَعَو  .ُهَتَّدِج  َکِهاوَّنلا  ِتَْلبَاَو  ُهَتَْدلِج  ُّماوَْهلا  ِتَکَتَه  ْدَق 

.اِهئاْبنَا ِْبیَِغب  ًۀَِنقُوم  .اِهئابْعَا  ِلَِقِنب  ًۀَنَهَتُْرم  ُحاوْرَْالاَو  اِهتَُّوق  َدَْعب  ًةَرَِخن  ُماظِْعلاَو 
يدوس دنتسناوت  ناگدننک  هیرگ  ایآ  و  دنیامن !؟ عفد  هریت  كاخ  ریز  رفاسم  نآ  زا  ار  گرم  دنتسناوت  ناکیدزن  نارای و  ي  همه نآ  ایآ 

يانگنت رد  دـش و  اهر  دوخ  لامعا  ورگ  رد  ناگدرم  لحم  رد  بیرغ  رفاسم  نآ  دـنناسرب !؟ ناشوماخ  راید  هب  اهنت  ورهار  نآ  لاح  هب 
.داهن كاخ  هب  رس  اهنت  رات ، هریت و  هاگباوخ 

؛ دندناسوپ هدننک  وحم  لماوع  ار  وا  ندب  توارط  دندرک و  شا  هراپ هراپ  دنتفایرد و  وا  تسوپ  زا  يذیذل  ياذـغ  ینیمزریز ، تارـشح 
.تخاس وحم  ار  وا  زراب  ياهدومن  اه و  هناشن بش ، زور و  بقاعت  درب و  نیب  زا  ار  وا  راثآ  ینافوط ، ياهداب  و 

دندیـسوپ و دـنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تّوق  اه  ناوختـسا دـندش و  دوبان  یـشالتم و  دنتـشاد ، هک  یتوارط  یباداش و  زا  سپ  اـه  ندـب
.دنراد نیقی  دوخ  یبیغ  رابخا  هب  هک  یلاح  رد  دنداد ؛ همادا  دوخ  ياقب  هب  نیگنس  ياهراب  ِورگ  رد  حاورا 

(207 (؟ تسیچ ادخ  هب  برقت  ي  هلیسو نیرتهب  زورما ، يایند  رد  س 4 :

َیلاعَتَو ُهَناْحبُس  ِهَّللا  َیِلا  َنُولِّسَوَتُْملا  ِِهب  َلَّسَوَت  ام  َلَْضفَأ  َّنِإ 
ِمَالْسِْالاُةَوْرِذ ُهَّنِاَف  ِهلیبَس  یف  ُداهِجْلاَو  ِهلوُسَِربَو  ِهب  ُنامیِْالَا 

ُةَرْطِْفلا اهَّنِاَف  ِصالْخِْالا  ُۀَِملَکَو 
ُۀَّلِْملا اهَّنِاَفِةالَّصلا  ُماِقاَو 

ٌۀَبِجاو ٌۀَضیِرَف  اهَّنِاَف  ِةاکَّزلاُءاَتیِإَو 
ِباقِْعلا َنِم  ُۀَّنَج  ُهَّنِإَف  ناضَمَر  ِرْهَش  ُمْوَص  َو 

َْبنَّذلا ِناضَحْرَی  َْرقَْفلا َو  ِنایِْفنَی  امُهَّنِإَف  ُهُداِمتْعا  ِْتیَْبلا َو  ُّجَحَو 
َۀَئیطَْخلا ُرِفَُّکت  اهَّنِاَف  ِّرِّسلاُۀَقَدَصَو  ِلَجَْألا  ِیف  ٌةَأَْسنَمَو  ِلاْملا  ِیف  ُةاْرثَم  اهَّنِإَف  ِمِحَّرلا  ُۀَلِصَو 

ِءوُّسلا َۀَْتیِم  ُعَفْدَت  اهَّنِاَف  ِۀَِینالَْعلا  ُۀَقَدَصَو 
.ِناَوَهْلا َعَراَصَم  یقَت  اهَّنِاَف  ِفوُْرعَْملا  ُِعئانَصَو 

: دنا هدومن باختنا  یلاعتو  هناحبس  دنوادخ  هب  ناگدننک  لسوت  هک  ییاه  هلیسو نیرتهب 
.تسا مالسا  يالعا  ماقم  ادخ  هار  رد  داهج  اریز  تسا ، وا  هار  رد  داهج  وا و  ي  هداتسرف هب  ادخ و  هب  نامیا  . 1
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.تسا نآ  رب  ناسنا  یلصا  ترطف  يانبم  هک  صالخا ، ي  هملک و  . 2
.تسا نید  لصا  هک  زامن ، نتشاد  اپرب  و  . 3

.تسا بجاو  ي  هضیرف هک  تاکز ، ندرک  تخادرپ  و  . 4
.تسا باذع  زا  يرپس  هک  ناضمر ، هام  ي  هزور و  . 5

.دیوش یم ار  هانگ  درب و  یم نیب  زا  ار  رقف  هک  نآ ، رد  هرمع  مارحلا و  هللا  تیب  جح  و  . 6
.دزادنا یم ریخأت  ار  لجا  دیازفا و  یم ار  لام  هک  محر ، ي  هلص و  . 7

.تسا هانگ  ي  هرافک هک  یناهنپ ، ي  هقدص و  . 8
.دنک یم عفد  ار  تخس  تشز و  گرم  هک  راکشآ ، ي  هقدص و  . 9

.دنک یم يریگولج  تسپ  ياهطوقس  زا  هک  وکین ، ياهراک  ماجنا  و  . 10

(208 (؟ تسیک بیطخ  ظعاو و  نیرتدب  س 5 :

َْدنِع َوُهَو  ُمَْزلَأ  َُهل  ُةَرْـسَْحلا  ُمَظْعَأ َو  ِْهیَلَع  ُۀَّجُْحلا  َِلب  ِهلْهَج  ْنِم  ُقیفَتْـسَیال  يِذَّل  ِِرئاْجلا )  ) ِِرئاْحلا ِلِهاْجلاَک  ِهِْملِع  ِْریَِغب  َلـِماَْعلا  َِملاـْعلا  َّنِإَو 
.ُمَْولَأ ِهَّللا 

.ددرگ یمن رادـیب  دوش و  یمن اـهر  شلهج  زا  هک  ّریحتم  تسا  یلهاـج  دـننام  دـنک ، لـمع  شملع  ریغ  هب  هک  یملاـع  هک  یتـسرد  هب 
.تسا رت  هتسیاش تمالم  يارب  ادخ  دزن  رد  رتریذپان و  ییادج  وا  زا  فسأت  ترسح و  تسا و  رت  گرزب لهاج  زا  وا  هیلع  تّجح 

(209 (؟ تسیچ تعیبط  هعماج و  رد  هانگ  باکترا  راثآ  س 6 :

ٌِعْلُقیَو ٌِبئاــت  َبوــُتَِیل  .ِتاْریَْخلا  ِنـِئازَخ  ِقــالِْغاَو  ِتاــکَرَْبلا  ِْسبَحَو  .ِتارَمَّثلا  ِصْقَِنب  ِۀـَِـئیَّسلا  ِلامْعَْالاَدــْنِع  ُهَداــبِع  یلَْتبَی  َهـّللا  َّنِا  ... 
.ِْقلَْخلا ِۀَمْحَرَو  ِقْزِّرلاِروُرُِدل  اًبَبَس  َرافِْغتْسِْالَا  ُهَناْحبُس  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَقَو  .ٌرِجَدُْزم  َرِجَدْزَیَو  .ٌرِّکَذَتُم  َرَّکَّذَتَیَو.ٌِعْلقُم 

ياه هنازخ رد  نتـسب  تاکرب و  سبح  اه و  هویم شهاک  هب  التبم  تشز ، لامعا  باکترا  ماگنه  رد  ار  دوخ  ناگدنب  ناحبـس ، دنوادخ 
ادخ دای  هب  دهاوخ ، یم هک  یـسک  دـنکرب و  هانگ  زا  لد  راکهنگ  ددرگرب و  ادـخ  فرط  هب  دـهاوخب ، هک  یـسک  ات  دزاس ، یم تاریخ 

.دزروب عانتما  اه  نآ زا  اه ، شزغل زا  یهن  تهج  هب  دهاوخ ، یم هک  یسک  و  دتفیب ،

(210 (؟ تسیچ تعیبط  هعماج و  رد  هبوت  راثآ  س 7 :

ٍتاَّنَج ْمَُکل  ْلَعْجَیَو  َنیَنبَو  ٍلاْومَِأب  ْمُکْدِدُْـمیَو  ارارْدـِم *  ْمُْکیَلَع  َءاـمَّسلا  ِلِـسُْری  اراَّفَغ *  َناـک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتِْـسا   » ُهَناحبُـس َلاـقَف  ... 
! ُهَتَِّینَم َرَداب  ُهَتَئیطَخ َو  َلاقَتْساَو  ُهََتبْوَت  َلَبْقَتِْسا  ًأَْرمَا  ُهَّللا  َمِحَرَف ًاراْهنَأ » ْمَُکل  ْلَعْجَیو 

زا دـینک  شیاـشخب  بلط  : » تسا هدومرف  هداد و  رارق  دوخ  تاـقولخم  رب  تمحر  يزور و  یناوارف  ببـس  ار  هبوت  ناحبـس  دـنوادخ  و 
ي هلیـسو هب  و  دزاس ) یم ناوارف  ار  امـش  يزور   ) دیامن ناراب  رپ  امـش  يارب  ار  نامـسآ  .تسا  هدنیاشخب  رایـسب  وا  اریز  ناتراگدرورپ ،

(12-10، حون « ) .دهد رارق  اهراس  همشچ اه و  غاب امش  يارب  دنک و  يرای  ار  امش  نادنزرف ، لاوما و 
يافیا فیلاکت و  ماـجنا  ساـسحااب  دـیامن و( دوخ  ناـهانگ  زا  وفع  بلط  دروآ و  هبوت  هب  يور  هک  ار  یـسک  دـنک  تمحر  ادـخ  سپ 

.دشاب گرم  زا  زاوشیپ  ي  هدامآ رّرقم ) قوقح 
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(211 (؟ تسیک قراس  مالسلا ! هیلع  نسحلاابا ای  س 8 :

.اقراَس یِّمُس  اَهباَْوبأ  ْریَغ  ْنِم  اَهاَتأ  ْنَمَف  اَِهباَْوبأ  ْنِم  َّالإ  ُتُوُیْبلا  یَتُْؤتَالَو  ُباْوبألاَو  ُۀَنَزَْخلاَو  ُباَحْصألاَو  ُراَعِّشلا  ُنَْحن 
یسک و  دوش ، یمن دراو  رد  زا  زج  اه  هناخ هب  سک  چیه  و  میربمایپ ، مولع  ياهّرد  اه و  هنیجنگ نیتسار و  نارای  ّقح و  رارـسا  مرحم  ام 

.دوش یم هدناوخ  قراس  ددرگ ، دراو  رد  ریغ  زا  هک 

(212) .دییامرفب یفرعم  ار  لقاع  هاتوک  ي  هلمج کی  رد  نینمؤملاریما ! ای  س 9 :

.ُهَدَْجن ُهَرْوَغ َو  ُفْرعَی  ُهَدَمأ َو  ُرِْصُبی  ِِهب  ِِبیَّللا  ِْبلَق  ُرِظاَنَو 
.دهد یم صیخشت  ار  نآ  ياه  يدنلب یتسپ و  درگن و  یم ار  راک  نایاپ  شبلق  مشچ  اب  لقاع 

(213 (؟ دنتسه یناسک  هچ  یعقاو  نانمؤم  س 10 :

.َنوُِفئاَخ َنینِمؤُْملا  َّنإ  َنوُقِفْشُم  َنِینِمؤُْملا  َّنإ  َنُونیِکَتْسُم  َنینِمؤُْملا  َّنإ 
.دنناسرت هدنیآ  زا  نانمؤم  انامه  دننابرهم ؛ نانمؤم  دنتورف ، نانمؤم  انامه  یعقاو )  ) نانمؤم اما 

(214 (؟ تسیچ نامیا  راثآ  نم ! يالوم  س 11 :

ِْملِْعلِاب ُْملِْعلا َو  ُرَمُْعی  ِنامیالِاب  ِناَمیإلا َو  یَلَع  ُّلَدَتُْسی  ِتاَِحلاَّصلِابَو  ِتاَِحلاَّصلا  یَلَع  ُّلَدَتُْسی  ِناَمیإلِابَف  ِجاَرِّسلا  ُرَْونأ  ِجاَْهنِْملا  ُجَْلبأ  ٌلِیبَس 
.ُتْوَْملا ُبَهُْری 

یـسرتسد نامیا  هب  وکین  لامعا  اب  درب و  هار  حلاص  لامعا  هب  ناوت  یم نامیا ، اب  .تساه  غارچ نیرت  ینارون اه و  هار نیرت  نشور نامیا ،
.دساره یم گرم  زا  ناسنا  مزال ، یهاگآ  اب  و  تسا ، نادابآ  شناد  ملع و  نامیا ، اب  .درک  ادیپ 

(215 (؟ دوب هنوگچ  امش  اب  هشیاع  راتفر  نم ! يالوم  س 12 :

ُدَْعب اََهل  لَعْفَت َو  َمل  یلا  تنأ  اَم  يریَغ  ْنِم  َلاَنَِتل  تَیُع  َْول  ِْنیَْقلا َو  ِلَجْرِمَک  اَهردَـص  ِیف  الَغ  ٌنغِـض  ِءاسِّنلا َو  ُيأَر  اَهَکَرْدأَف  ُۀـَنَالُف  اَّمأ  َو 
.َیلاعَت ِهّللا  یَلَع  ُباسِْحلا  َیلوالا َو  اَُهتَمْرُح 

ي هتوب نوچمه  تشاد ، یم ناهنپ  دوخ  ي  هنیـس رد  هک  يا  هنیک تفرگ و  ار  شنماد  هناـنز  راـکفا  تـالایخ و  هشیاـع ،)  ) نز نـالف  اـما 
ماجنا نم  ریغ  ي  هرابرد ار  راک  نیمه  دـننام  هک  دـندرک  یم توعد  ار  وا  رگا  .دـمآ  نایلغ  هب  ددرگ ، بوذ  نآ  رد  نهآ  هک  نارگنهآ 

! تسادخ اب  شباسح  رارقرب و  شنیتسخن  مارتحا  نامه  نم ) رظن  رد   ) لاح نیا  اب  درک ؛ یمن دهد ،

(216) .دییامرفب ار  اوقت  شزرا  س 13 :

.ِهَیلإ أََجل  ْنَم  ُزرُْحیالَو  ُهَلْهأ  ُعَنْمَیال  ِلیلَذ  ِنْصِح  ُراَد  َروُجُْفلاَو  زیزَع  ِنْصِح  ُراَد  يَوقَّتلا  َّنأ  ِهّللا  َداَبِع  اوُمَلْعا 
.يَوْسُْقلا ُۀَیاَْغلا  ُكَرُْدت  ِنیقَْیلِابَو  اَیاَطَْخلا  ُۀَمُح  ُعَطُْقت  يْوقَّتلِابَو  َالأ 

.ُهَقُرُط َراَنأ  ِّقَْحلا َو  َلیبَس  ْمَُکل  َحَضْوأ  ْدَق  َهَّللا  َّنإَف  ْمُْکَیلإ  اَهِّبَحأ  ْمُْکیَلَع َو  ِسُْفنألا  ِّزَعأ  ِیف  َهّللا  ِهّللا  َداَبِع 
 . ریِسَْملا یَلَع  ُْمْتِثثُح  ِنعَّظلِاب َو  ُْمتِْرمأ  ِداَّزلا َو  یَلَع  ُْمْتِللُد  ْدَق  ِءاَقَْبلا  ِماَّیَِأل  ِءاَنَْفلا  ِماَّیأ  ِیف  اوُدَّوَزَتَف  ٌۀَِمئاد  ٌةَداَعَس  ْوأ  ٌۀَمِزال  ٌةَوقِشَف 
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هدننکراوخ نتخیر و  ورف  لاح  رد  يا  هناخ هانگ ، یگزره و  اما  تسا ، ریذـپان  تسکـش مکحم و  ژد  اوقت ، دـینادب  ادـخ ! ناگدـنب  يا 
.تسین ناما  رد  درب ، هانپ  نادب  هک  یسک  درک و  دهاوخن  عافد  دوخ  نانکاس  زا  هک  تسا 

.درک ادیپ  یسرتسد  يونعم  هاگیاج  نیرترب  هب  ناوت  یم نیقی ، اب  دیرب و  ناوت  یم ار  هانگ  ياه  هشیر يراگزیهرپ ، اب  دیشاب ! هاگآ 
انامه .دینک  اورپ  تسا ) رت  ینتـشاد تسود  رت و  یمارگ امـش  دزن  زیچ  همه  زا  هک   ) شیوخ قح  رد  ار ! ادخ  ار ؛ ادخ  ادخ ! ناگدنب  يا 

.تسا هتشاد  هگن  نشور  ار  نآ  ياه  هداج هدرک و  راکشآ  امش  رب  ار  ّقح  هار  ادخ ،
، ترخآ نادیواج  یگدنز  يارب  یندش  دوبان  يایند  نیا  رد  سپ  .تسامـش  راظتنا  رد  نادیواج  يراگتـسر  ای  ریگنماد  تواقـش  سپ 

تمایق هار  ندومیپ  يارب  ار  امـش  دنداد و  نامرف  ایند  زا  ندرک  چوک  هب  دندرک و  ییامنهار  هشوت  داز و  هب  ار  امـش  هک  دیریگرب  هشوت 
.دنا هتخیگنارب

مهدزناپ شخب 

« ناناوج

(217 (؟ دیراد ام  ناناوج  هب  يا  هیصوت هچ  س 1 :

.ِۀَحِّصلا  ِةَراضَغ  ُلْهَاَو  ِمَرَْهلا ؟ َِیناوَح  ِّالا  ِبابَّشلا  ِۀَفاَضب  ُلْهَا  ُرِظَْتنَی  ْلَهَف 
؟ ِءانَْفلا َۀَنِوآ  َِّالا  ِءاقَْبلا  ِةَّدُم  ُلْهَاَو  ِعَقَّسلا ؟ َلِذاَون  ِّالا 

ِةَّزِعَألاَو ِءابِْرقَْألاَو  ِةَدَـفَْحلا  ِةَرُْـصِنب  ِۀَثاغَتْـسِْالا  ِتُفَّلَتَو  .ِضَرَْجلا  ِصَـصُغَو  ِضَـضَْملا  َِملَاَو  ِقَلَْقلا  ِزَلَع  ِلاِقْتنِْالا و  ِفوُُذاَو  لاـیِّزلا  ِبُْرق  َعَم 
! ِءانَرُْقلاَو

نانآ ایآ  دنـشک ؟ یم يریپ  نارود  رد  ار  تماق  یگدیمخ  زج  يراظتنا  دـنرب ، یم رـس  هب  یناوج  توارط  تردـق و  رد  هک  یناسک  ایآ 
يرگید راظتنا  اقب ، دادتما  رد  ناروانـش  ایآ  دنراد ؟ ار  اه  يرامیب دورو  راظتنا  زج  دـنرو ، هطوغ تیفاع  تحـص و  ياه  یـشوخ رد  هک 

؟ دنشک یم ار  انف  تاظحل  زج 
هصغ و اب  ناهد  بآ  نداد  ورف  اه و  يراوگان خلت  درد  كاندرد و  بارطضا  اب  ّتیدبا ، راید  هب  تکرح  رمع و  لاوز  ندش  کیدزن  اب 

.مدمه ناکیدزن  زیزع و  نایانشآ  ناشیوخ و  دالوا و  يرای  هب  هنایوج  هانپ  نتسیرگن  ولگ و  رد  هودنا 

(218) .دییامرفب دیراد ، ام  نارسپ  نارتخد و  هب  يرادشه  رگا  س 2 :

.َرَْذنَا  اِمب  َرَذْعَا  يذَّلا  ِهَّللا  َيْوقََتب  ْمُکیصُوا 
ِتاِقبُوم َنَّوَهَو  .ِِمئارَْجلا  ِتائّیَـس  َنَّیَزَو  یَّنَمَف  َدَـعَوَو  .يدْرَاَو  َّلَضَاَف  .اَّیَِجن  ِناذآلا  ِیف  َثَفَنَو  .اَّیِفَخ  ِروُدُّصلا  ِیف  َذَـفَن  ًاّوُدَـع  ْمُکَرَّذَـحَو 

.ِِمئاظَْعلا
.َنَّمَا  ام  َرَّذَحو  َنَّوَه  ام  َمَظْعَتْساَو  َنَّیَز  ام  َرَْکنَا  ُهَتَنیهِر  َقَْلغَتْساَو  ُهَتَنیرَق  َجَرْدَتْس  اَِذا  یّتَح 

.مشاب  هتشاذگن  يرذع  ياج  هک  منک  یم هیصوت  اوقت  هب  ار  امش  نم 
اهوزرآ لایخ  رد  ار  مدآ  دنزرف  دهد و  یم هدعو  دزادنا و  یم تکاله  هب  دنک و  یم هارمگ  تسامـش و  نمـشد  هک  تسا  ناطیـش  نیا 
.دیامن  یم زیچان  اه  ناسنا رظن  رد  ار  هدننک  دوبان  گرزب و  ِیصاعم  دهد و  یم تنیز  ار  ناهانگ  ياه  یتشز دزاس و  یم رو  هطوغ
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هچ نآ  دنک و  یم راکنا  ار  دوخ  ي  هتـسارآ تسب ، هرِگ  هب  مکحم  ار  دوخ  ناگورگ  تفیرف و  ار  دوخ  نیـشنمه  زاسمد و  هک  هاگ  نآ 
.دراد یم رذح  رب  دوب ، هدرک  نیقلت  ناما  ناسنا  يارب  هک  هچ  نآ  زا  گرزب و  دوب ، هداد  هولج  تسپ  زیچان و  هک  ار 

(219) .دییامرفب ناناوج  يارب  ار  هتفای  دشر  ناسنا  کی  نتخانش  يارب  وگلا  نیرتهب  س 3 :

ًاْدبَع ِْهَیِلا  ِهَّللاِدابِع  ِّبَحَا  ْنِم  َّنِا  ِهَّللاَدابِع ،
.هِسْفَن  یلَع  ُهَّللا  ُهَناعَا 

.َرَْصبَاَف  َرَظَن 
.َرَثْکَتْساَف َرَکَذَو 

.ِتاوَهَّشلا  َلیبارَس  َعَلَخ  ْدَق 
.ُهَلیبَس  َکَلَسَو  ُهَقیرَط  َرَْصبَا  ْدَق 
.اهِقَثْوَِاب  يرُْعلا  َنِم  َکَسْمَتْساَو 

.ُمَلْسَیَف  ُتُکْسَیَو  ُمَهُْفیَف  ُلوُقَی 
.ُهَصَلْخَتْساَف  ِهَّلِلل  َصَلْخَا  ْدَق 

.َلْدَْعلا  ُهَسْفَن  َمَْزلَاْدَق 
.ِهب  ُلَمْعَیَو  َّقَْحلا  ُفِصَی  .هِسْفَن  ْنَع  يوَْهلا  ُیْفَن  ِهلْدَع  َلَّوَا  َناکَف 

.ِهنامَز  ْنِم  َباتِْکلا  َنَْکمَا  ْدَق 
.ُُهلِْزنَم  َناک  ُْثیَح  ُلِْزنَیَو  ُُهلَقَث  َّلَح  ُْثیَح  ُّلُحَی  ُهُماِماَو ، ُهُِدئاق  َوُهَف 

هک : تسا  يا  هدنب یبوبر ، هاگشیپ  رد  ادخ  ناگدنب  نیرت  بوبحم زا 
؛ دیامرف يرای  نآ  نتخاس  دوخ و  سفَن  تخانش  رد  ار  وا  ناحبس  دنوادخ  . 1

؛ دیسر ییانیب  ماقم  هب  تسیرگن و  یتسه ) تمکح  تربع و  لماوع  رد  . ) 2
؛ تخادرپ ناوارف  رکذ  هب  داتفا و  ادخ  دای  هب  . 3

؛ دنَکرب دوخ  زا  ار  تاوهش  ياه  نهاریپ . 4
؛ تخادرپ تکرح  هب  دوخ  ریسم  رد  درک و  ادیپ  شهار  هب  ییانیب  . 5

؛ دنز گنچ  اه  نآ نیرت  مکحم هب  هدنرادهگن  ياه  بانط زا  و  . 6
؛ دنام یم ملاس  دنک و  یم توکس  و  دنامهف ، یم ار  نآ  دیوگ و  یم نخس  . 7

؛ دناسر یم ناصلخم  ماقم  هب  ار  وا  ناحبس  دنوادخ  دزرو و  یم ادخ  هب  صالخا  . 8
؛ تسا هدومن  مزلم  يرگداد  لدع و  رب  ار  دوخ  . 9

ّقح رب  لمع  دـنک و  یم فیـصوت  ار  قح  دـشاب و  یم شیوخ  سفن  زا  لایما  اوه و  یفن  نتـشیوخ ، ي  هراـبرد يو  لدـع  نیتسخن  . 10
؛ دیامن یم

؛ تسا هتخاس  ّطلسم  دوخ  ندرک  راهم  رب  ار  نآرق  . 11
.دیآ یم دورف  اج  نامه  رد  دنک ، لولح  نآرق  تاروتسد  راب  هک  اج  ره  رد  تسوا ، ياوشیپ  ربهر و  نآرق  تهج ، نیمه  هب  . 12
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(220) .دیشاب هتشاد  جرخلو  زاب و  قیفر  ناناوج  يارب  یمایپ  س 4 :

یِلا َجاتْحاَف  اًمْوَی  ُلْعَّنلا  ِِهب  ْتَّلَز  ْنِاَف  ْمُهُّدُو  هِْریَِغل  َناکَو  ْمُهَرْکُـش  ُهَّللا  ُهَمَرَح  َِّالا  ِهلْهَأ  ِْریَغ  َدـْنِع  ـالَو  هِّقَح  ِْریَغ  یف  َُهلاـمٌؤُْرما  ِعَضَی  َْملَو  ... 
.ٍنیدَخ  ُمَْألَأَو  ٍلیلَخ  ُّرَشَف  ْمِِهتَنوُعَم 

دنوادخ هک  نیا  رگم  دنک ، یمن فرص  دنرادن ، ار  لام  نآ  یگتسیاش  هک  یناسک  يارب  قحان و  فرصم  رد  ار  دوخ  لام  سک  چیه  و 
رد شیاـپ  يزور  رگا  سپ  .ددرگ  یم رارقرب  رگید  یـسک  يارب  ناـنآ  ّتبحم  دـیامن و  یم مورحم  مدرم  ناـمه  يرازگـساپس  زا  ار  وا 

.دندرگ یم بوسحم  قیفر  نیرت  میئل تسود و  نیرتدب  مدرم  نامه  دوش ، دنمزاین  نانآ  کمک  هب  دزغلب و  راگزور  ثداوح 

(221 (؟ تسیچ هانگرپ  ياه  ینیشن بش  ي  هدیاف س 5 :

اًمِْعنُم َمادام  ِلاَّهُْجلا  َُۀلاقَمَو  ِرارْـشَْالا  ُءانَثَو  ِمائِّللا  ُةَدَـمْحَم  َِّالا  یتَا  امیف  ِّظَْحلا  َنِم  ِهلْهَا  ِْریَغ  َدـْنِعَو  .هِّقَح  ِْریَغ  یف  ِفوُْرعَْملا  ِعِضاِول  َْسَیلَو 
! ٌلیََخب ِهَّللا  ِتاذ  ْنَع  َوُه  ُهَدَی َو  َدَوْجَأام  ْمِْهیَلَع 

.تسین يراکوکین  نآ  رد  يا  هرهب دـهد ، ماجنا  نادـسفم )  ) شلها ریغ  هب  هانگ )  ) هتـسیاش دروم  ریغ  رد  ار  ییوکین  هک  یـسک  يارب  و 
.دراد رارمتسا  نانآ  هب  وا  يراکوکین  ناسحا و  هک  یمادام  نانادان ، نخـس  رارـشا و  يرازگرکـش  تسپ و  نامدرم  يرازگـساپس  رگم 

! تسا لیخب  ادخ  هار  رد  قافنا  يارب  هک  یسک  نآ  دراد  يزاب  تسد  هچ 

مهدزناش شخب 

« هداوناخ نانز و 

(222 (؟ تسیچ نانز  ماکحا  زا  یضعب  رد  ...و  نامیا  لقع ، ناصقن  تّلع  نم ! يالوم  س 1 :

.َّنِهِْضیَح  ِماَّیَا  یف  ِمایِّصلاَو  ِةالَّصلا  ِنَع  َّنُهُدوُعُقَف  َّنِِهنامیا  ُناصُْقن  اَّمَاَف 
.لاجِّرلا ِثیِراوَم  ْنِم  ِفاْصنِْالا  یَلَع  َّنُُهثیراوَمَف  َّنِهِظوُظُح  ُناصُْقن  اَّمَاَو 

.تسا هزور  زامن و  زا  یگدعاق  ياهزور  رد  نانآ  تسشنزاب  نانز ، نامیا  ناصقن  لیلد 
.تسا  درم  کی  اب  نز  ود  تداهش  يواست  نانآ ، لوقع  ناصقن  لیلد 

.تسا نادرم  ثرالا  مهس  فصن  اه  نآ مهس  هک  تسا  نیا  ثرالا ، مهس  زا  نانآ  يرادروخرب  ناصقن  لیلد 

(223) .دینک یفرعم  ار  لیصا  ي  هداوناخ نیرتهب  س 2 :

.ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدَّمَُحم  یِلا  یلاعَتَو  ُهَناْحبُس  ِهَّللا  ُۀَمارَک  ْتَْضفَأ  یَّتَح 
.ِرَجَشلا ُْریَخ  ُُهتَرَجَشَو  ِرَسُْألا ، ُْریَخ  ُُهتَرُْساو  ِرَتِْعلا  ُْریَخ  ُُهتَْرتِع 

.ُلاُنیال ٌرَمَثَو  ٌلاوِط  ٌعُوُرف  اَهل  ٍمَرَک  یف  ْتَقَبَسَو  ٍمَرَح ، یف  ْتَتَبَن 
.يدَتْها  ِنَم  ُةَریَصبَو  یقَّتا  ِنَم  ُماِما  َوُهَف 

.تشگ یهتنم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  هب  یلاعت  هناحبس و  دنوادخ  تمارک  هک  هاگ  نآ  ات 
هک اه  تخرد نیرتهب  شتخرد  اه و  نامدود نیرتهب  شنامدود  و  تساه ، ترتع نیرتهب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا ربمایپ  ترتع 
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ریغ تسا  يرمث  دنلب و  تسا  ییاه  هخاش تخرد  نآ  يارب  فرـش  دجَم و  مَرَک و  رد  .تسا  هدیـسر  دشر  هب  هدـش و  هدـییور  مرح  رد 
.لوصو  لباق 

.دشاب هتفای  تیاده  هک  یسک  يارب  تسا  ییانیب  ي  هلیسو و  دزروب ، اوقت  هک  تسا  یسک  ياوشیپ  ترضح  نآ 

(224 (؟ دیرادنپ یم هنوگچ  ار  نامیا  یب نانز  نم ! يالوم  س 3 :

.اَهِیف  ُداَسَْفلاَو  اَْینُّدلا  ِةاَیَْحلا  ُۀَِنیز  َّنُهُّمَه  َءاَسِّنلا  َّنإ  اَهِْریَغ َو  یَلَع  ُناَوْدُْعلا  اَهُّمَه  َعاَبِّسلا  َّنإ  اَُهنوُُطب َو  اَهُّمَه  َِمئاَهَْبلا  َّنإ 
شیارآ ناشتمه  مامت  نامیا  یب نانز  و  نارگید ، هب  ندرک  زواجت  یپ  رد  ناگدـنرد  و  دنمکـش ، ندرک  رپ  شالت  رد  تاـناویح  اـنامه 

.تسا نآ  رد  يزیگناداسف  یگدنز و 

مهدفه شخب 

« شیاین اعد و 

(225) .دییامرفب ییاعد  ادهش  يارب  نم ! يالوم  س 1 :

.ِءاِیْبنَْالا َۀَقَفاُرم  ِءادَعُّسلا َو  َۀَشَیاعُم  ِءادَهُشلا َو  َلِزانَم  َهَّللا  ُلَأْسَن 
.میامن یم تلأسم  ار  ناربمایپ  اب  یهارمه  نادنمتداعس و  اب  تایح  ادهش و  یلاع  تاماقم  دنوادخ  زا 

(226 (؟ دشاب ناملاوما  لایع و  لها و  ام و  ظفاح  رفس  رد  هک  میناوخب  ار  ییاعد  هچ  مینک ، رفس  میهاوخب  رگا  س 2 :

.َِدلَْولا ِلاْملا َو  ِلْهَْالا َو  ِیف  ِرَْظنَْملا  ِءوُس  ِبَلَْقنُْملا َو  َِۀبآک  ِرَفَّسلا َو  ِءاثْعَو  ْنِم  َِکب  ُذوُعَا  ّینِا  َمُهَّللَا 
ُبَحْـصَتْسُْملا ال ابَحْـصَتْسُم َو  ُنوُکَی  َفَلْخَتْـسُْملا ال  َّنَِال  َكُْریَغ  امُهَعَمْجَیال  ِلْهَْالا َو  ِیف  ُۀَفیلَْخلا  َْتنَا  ِرَفَّسلا َو  ِیف  ُبِحاَّصلا  َْتنَا  َمُهَّللَا 

.افَلْخَتْسُم  ُنوُکَی 
هانپ وت  هب  موش ، وربور  دـنزرف  لام و  لـها و  تشز  ي  هرظنم اـب  هک  نیا  زا  رفـس و  زا  تشگزاـب  جـنر  رفـس و  تّقـشم  زا  اراـگدرورپ !

.مرب یم
رفـس و راـی  ) ود ره  نیا  ییاـناوت  وـت  زج  یـسک  چـیه  و  نم ، ناـمدود  ي  هدـنرادهگن رظاـن و  ییوـت  نم و  رفـس  راـی  ییوـت  ادـنوادخ !
هک یـسک  دشاب و  نیـشناج  نامدود و  ي  هدنرادهگن دناوت  یمن تسا ، رفاسم  هارمه  هک  یـسک  اریز  درادن ، ار  نامدود ) زا  يرادـهگن 

.دشاب رفاسم  هارمه  دناوت  یمن تسا ، دنزرف  لام و  لها و  ي  هدنرادهگن نیشناج و 

(227 (؟ تسیچ امش  ياعد  نیرتابیز  مالسلا ! هیلع  ناج یلع س 3 :

َقَلَْغنا اَِـمل  ِحـِتاْفلاَو  .َقَبَـس  اـِمل  ِِمتاـْخلا  َکـِلوُسَرَو  َكِدـْبَع  (ص ) ٍدَّمَُحم یلَع  َکـِتاکََرب ، َیِماَون  َِکتاوَلَـص َو  َِفئارَـش  ْلَـعِْجا  َّمُهّللا ) )
.ِّقَْحلِاب  َّقَْحلا  ِِنْلعُْملاَو 

ي هدـنهد ناـیاپ  هک  تسرفب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تلوسر  هدـنب و  رب  ار  دوخ  ي  هدـنیازف تاـکرب  فیرـش و  ياـهدورد 
.دومن نالعا  قح  يانبم  رب  ار  قح  هک  يربمایپ  هدیچیپ ؛ ياه  هرگ ي  هدنیاشگ تسا و  هتشذگ 
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(228 (؟ دراد ادخ  يارب  يرثا  هچ  ام  یصاعم  تیصعم و  و  تدابع ، تعاطا و  س 4 :

.َکَعاطَأ ْنَم  َکِْکُلم  یف  ُدیزَی  الَو  َكاصَع  ْنَم  َکَناْطلُس  ُصُْقنَی  الَو 
.دهاکن وت  ي  هطلس زا  دنک ، تیصعم  ار  وت  هک  یسک  دیازفین و  وت  کلم  رب  دنک ، تتعاطا  هک  یسک 

(229) .دییامرفب ییاعد  تسا ؛ هتخادنا  تمحز  هب  ار  مدرم  یلاسکشخ ، نم ! يالوم  س 5 :

اِهب يْدـنَت  اَنیِـشاوَم َو  اِهب  ُشیعَت  اَنُراِمث َو  اِهب  ُِلبُْقت  اُنبانَج َو  اِهب  ُبِصُْخی  اـنُداهِو َو  اـِهب  يرْجَت  اـنُداِجن َو  اـِهب  ُبِشُْعت  َکـْنِم  ایْقُـس  َّمُهَّللا 
.انیحاوَض اِهب  ُنیعَتْسَت  انیصاقَأ َو 

( ًۀَلِطاب  ) ًۀَلِطاه ًارارْدِم  ًۀَلِضُْخم  ًءامَس  اْنیَلَع  ْلِْزنَأ  ِۀَلَمْهُْملا َو  َکِشْحَو  ِۀَِلمْرُْملا َو  َِکتَّیَِرب  یلَع  ِۀَلیزَْجلا  َكایاطَع  ِۀَعِـساْولا َو  َِکتاکََرب  ْنِم 
یتَح اُهباهِذ  ٍناَّفَـش  اُهبابَر َو ال  ٍعَزَقـال  اهُـضِراع َو  ٍماـهَج  ـال  اـُهقَْرب َو  ٍبَّلُخ  َْریَغ  .ِرْطَْقلا  اَْـهنِم  ُرْطَْقلا  ُزِفْحَی  .َقْدَْولا َو  اَْـهنِم  ُقْدَْولا  ُِعفادـُی 
.ٌدیمَْحلا  ُیِّلَْولا  َْتنَا  َکَتَمْحَرُرُْشنَت َو  اوُطَنَق َو  ام  ِدَْعب  ْنِم  َْثیَْغلا  ُلِْزُنت  َکَّنِاَف  َنُوِتنْسُْملا  اَِهتَکَرَِبب  ایْحَی  َنُوبِدْجُْملا َو  اَهِعاْرمِِال  َبِصُْخی 

ریزارس ام ، نیمز  ياه  بیـشن رب  دوش و  مّرخ  زبسرـس و  ام ، نیمز  ياه  يدنلب تاتابن  هک  نارتسگب  نانچ  ار  تتمحر  ناراب  اراگدرورپ !
و دنبایرد ، ار  یگدـنز  معط  رگید  راب  نارادـناج  و  دـنروآرب ، رـس  اه  هویم و  دوش ، لصاح  رپ  اهطیحم  تمحر ، شراب  نآ  اب  و  ددرگ ،

وت شخب  تایح  تمحر  نآ  زا  ام  نوماریپ  مدرم  یـضارا و  دـسرب و  دـنرود ، ام  زا  هک  مه  ناـنآ  ي  همه رب  وت  یناـّبر  تمحر  نیا  رثا 
.دنریگ کمک 

امرفب و یتیانع  دـنا ، هتـشگ اهر  دوخ  لاح  هب  هک  یتاناویح  اونیب و  ناگدـنب  رب  دوخ  گرزب  ياهاطع  هدرتسگ و  تاکرب  زا  ادـنوادخ !
هب ار  يرگید  یکی ، ره  و  دـنروآ ، راشف  رگیدـکی  هب  شیاه  هرطق هک  دـیدش  هوبنا و  نانچ  یناراب  امرف ؛ لزان  ام  رب  تاورط  اـب  یناراـب 
زا هتخیـسگ  شتاعطق  ناراب و  زا  یلاخ  تسا ، هدرتسگ  اضف  ي  هنهپ رد  هک  يربا  دـشابن و  اـبیرف  دـهجب ، شربا  زا  هک  یقرب  .دـنار  ولج 

ناگدـنب و اـه ، یندـییور ندروآرب  رـس  تهج  هب  هک  دـشاب  کـنخ  ییاـهداب  اـب  هارمه  مرن  ییاـه  ناراـب هن  ناراـب ، رپ  يربا  .داـبم  مه 
اریز دندرگ ، ایحا  هداتفا  تّقـشم  رد  تادوجوم  نآ ، تکرب  هب  و  رادروخرب ، ناوارف ، ياه  تمعن زا  هدز  یطحق  ياه  نیمز نارادناج و 
ّیلو ییوـت  و  ینارتـسگ ، یم ناـنآ  رب  ار  تتمحر  و  دـنا ، هتفر ورف  يدـیمون  رد  مدرم  هک  نآ  زا  سپ  یتـسرف ، یم ار  ناراـب  هـک  ییوـت 

.لاعفا تافص و  ي  همه رد  هدوتس  اه و  تمعن

(230) .دییامرفب ار  دمح  شزرا  نم ! يالوم  س 6 :

.ِِهتَمَظَع  ِِهئالآ َو  یَلَع  ًالِیلَد  ِِهلْضَف َو  ْنِم  َدیزَْمِلل  ًابَبَس  ِهِرْکِِذل َو  ًاحاَتْفِم  َدْمَْحلا  َلَعَج  يذَّلا  ِهّللُدْمَْحلا 
شتمظع اه و  تمعن يامنهار  دوخ و  تمحر  لضف و  ینوزف  ببـس  شیوخ و  دای  دیلک  ار  دمح  هک  تسازـس  ار  يدـنوادخ  شیاتس 

.تسا هداد  رارق 

مهدجه شخب 

« تاناویح مولع و 

(231 (؟ تسیچ ملع  نیا  زا  يرادرب  هرهب ي  هقیرط موجن و  ملع  دروم  رد  ناتکرابم  رظن  س 1 :
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.ٍرَْحب  ْوَا  ٍَّرب  یف  ِهب  يدَتُْهی  ام  َِّالا  ِموُجُّنلا  َمُّلَعَتَو  ْمُکاَِّیا  ُسانلا ! اَهُّیَا 
.ِهَّللا  ِمْسا  یَلَع  اُوریِس  .ِراَّنلا  ِیف  ُِرفاْکلاَو  ِِرفاْکلااَک  ُرِحاَّسلاَو  ِرِحاَّسلااَک  ُنِهاْکلاَو  ِنِهاْکلااَک  ُمِجَّنُْملاَو  ِۀَناهَْکلا  َیِلا  اوُعْدَت  اهَّنِاَف 

رد ای  یکشخ و  رد  یبای  تمس يارب  يا  هلیسو ناونع  هب  رگم  مدرم ،) تشونرس  رد  مکح  يارب   ) موجن شزومآ  زا  دیزیهرپب  مدرم ! يا 
رفاک تسا و  رفاک  رحاس  و  تسا ، رحاس  نهاک  و  تسا ، نهاک  دـننام  مّجنم  دـناشک و  یم تناهک  هب  ار  ناـسنا  موجن  ملع  اریز  اـیرد ،

.دینک تکرح  دنوادخ  مان  هب  .تسا  شتآ  رد 

(232 (؟ تسا ملع  مادک  ناهنپ  ملع  مرورس ! س 2 :

اَذَـه نُونْکَم  ْنَع  اَُهثَْحبأ  َماَّیألا  ُتْدَرْطأ  ْمَک  ُُهتاَفاَُوم  ُْهنِم  ُبَرَْهلا  ِسْفَّنلا َو  ُقاَسَم  ُلَجألا  ِهراَِرف  ِیف  ُْهنِم  ُّرِفَی  اَم  ِقال  ِيْرما  َّلُک  ُساَّنلا  اَـهُّیأ 
.ٌنوُزْخَم  ٌْملِع  َتاَْهیَه  ُهَءاَفْخإ  َّالإ  ُهّللا  َیبأَف  ْرمألا 

.تسا نآ  هب  ندیسر  گرم  زا  رارف  یگدنز و  دمآرس  لجا ، .دید  دهاوخ  ار  نآ  رارف  ماگنه  هب  دزیرگب ، گرم  زا  سک  ره  مدرم ! يا 
یملع نیا  هک  تاـهیه ! دوبن ، نآ  ندـنام  ناـهنپ  زج  دـنوادخ  تساوخ  اـما  مدوب ، شا  هتفهن زار  ندوـشگ  یپ  رد  هک  یناراـگزور  هچ 

.تسا ناهنپ 

(233) .دییامرفب ینخس  نآ  تقلخ  شاّفخ و  زا  نم ! يالوم  س 3 :

َو ٍء ، ْیَش ِّلُِکل  ُطِساَْبلا  ُءاَیِّضلا  اَهُِـضبْقَی  ِیتَّلا  ِشِیفاَفَْخلا  ِهِذه  ِیف  ِۀَمْکِْحلا  ِضِماَوَغ  ْنِم  اَناَرَأ  اَم  ِهتِْقلِخ ، ِِبئاَجَع  َو  ِِهتَْعنَـص ، ِِفئاََطل  ْنِم  َو 
ُلِصَّتَت َو  اَِهبِهاَذَم ، ِیف  ِِهب  يِدَتْهَت  ًارُون  ِۀَئیِضُْملا  ِسْمَّشلا  َنِم  َّدِمَتْـسَت  ْنَأ  ْنَع  اَُهُنیْعَأ  ْتَیِـشَع  َْفیَک  َو  ٍّیَح ؛ ِّلُِکل  ُِضباَْقلا  ُماَلَّظلا  اَهُطُْـسبَی 

ِیف ِباَهَّذلا  ِنَع  اَِهنِماَکَم  ِیف  اَهَّنَکَأ  َو  اَِهقاَرْـشِإ ، ِتاَُحبُـس  ِیف  ِّیِـضُْملا  ِنَع  اَِهئاَیِـض  ُِؤلْأَلَِتب  اَهَعَدَرَو  .اَِهفِراَعَم  َیلِإ  ِسْمَّشلا  ِناَهُْرب  ِۀَِـیناَلَِعب 
اَهَراَْصبَأ ُّدُرَی  َالَف  اَِـهقاَزْرَأ ؛ ِسَاَِـمْتلا  ِیف  ِِهب  ُّلِدَتْـسَت  ًاجاَرِـس  ِلـْیَّللا  ُۀَـلِعاج  َو  اَِهقاَدِـح ، یَلَع  ِراَـهَّنلِاب  ِنوُفُْجلا  ُۀـَلَدْسُم  َیِهَف  اَِـهقاَِلْتئا ، ِجَُـلب 

ِقاَرْـشإ ْنِم  َلَخَد  َو  اَهِراَهَن ، ُحاَضْوَأ  ْتَدـَب  َو  اَـهَعاَِنق ، ُسْمَّشلا  ِتَْقلَأ  اَذِإَـف  .ِِهتَّنُجُد  ِقَسَِغل  ِهِیف  َّیِـضُْملا  َنِم  ُِعنَتْمَت  اـَل  َو  ِِهتَْملُظ ، ُفاَدْـسِإ 
.اَهِیلاََیل ِمَلُظ  ِیف  ٍشاَعَْملا  َنِم  ُْهتَبَسَتْکا  اَِمب  ْتَغَّلَبَت  َو  اَهِیقآَم ، یَلَع  َناَفْجَْألا  ِتَقَبْطَأ ، اَهِراَجِو ، ِیف  عولّضلا )  ) ِباَبَّضلا یَلَع  اَهِرُون 

، ِناَرَیَّطلا َیلِإ  ِۀَجاَْحلا  َْدنِع  اِِهب  ُجُْرعَت  اَهِمَْحل  ْنِم  ًۀَِحنْجأ  اََهل  َلَعَج  َو  ًاراَرَق ! ًانَکَـس َو  َراَهَّنلا  َو  ًاشاَعَم ، ًاراَهَن َو  اََهل  َْلیَّللا  َلَعَج  ْنَم  َنَاْحبُـسَف 
اَُظْلغَی َْمل  َو  اَّقَْـشنَیَف ، اَّقِرَی  اََّمل  ِناَحاَنَج  اََهل  .ًاماَلْعَأ  ًۀَنَِّیب  ِقوُرُْعلا  َعِضاَوَم  يَرَت  َکَّنَأ  اَّلِإ  ٍبَصَق ، َال  ٍشیِر َو  ِتاَوَذ  َْریَغ  ِناَذْآلا ، اَیاَظَـش  اَهَّنَأَک 

، ِضوُهُّنَلل ُهَلِمْحَی  َو  ُُهناَکْرَأ ، َّدَتْـشَت  یَّتَح  اَُهقِراَُفیَال  ْتَعَفَتْرا ، اَذَإ  ُعِفَتْرَی  َو  ْتَعَقَو ، اَذِإ  ُعَقَی  اَْهَیلِإ ، ٌء  یِجَال اَِهب  ٌقِصَال  اَهَُدلَو  ُریِطَت َو  .َالُْقثَیَف 
! ِهِْریَغ ْنِم  اَلَخ  ٍلاَثِم  ِْریَغ  یَلَع  ٍء ، ْیَش ِّلُِکل  ء  ِيِراَْبلا َناَْحبُسَف  .ِهِسْفَن  ِحلاَصَم  َو  ِهِْشیَع ، َبِهاَذَم  َفِْرعَی  َو  ُهُحاَنَج ،

ینشور .تسا  ناشاّفخ  ندیرفآ  رد  هنامیکح  ي  هدیچیپ رارسا  نامه  وا ، شنیرفآ  ياه  یتفگش يراگدرورپ و  تعنـص  ياه  ییابیز زا 
زاب ار  اه  نآ نامـشچ  درب ، یم ورف  باوخ  هب  ار  زیچ  ره  هک  بش  یکیرات  و  ددنب ، یم ار  ناشنامـشچ  دیاشگ ، یم ار  زیچ  همه  هک  زور 

یگدنز ياه  هار نآ  اب  هک  يرون  دریگ ؟ ینشور  هدنشخرد  باتفآ  رون  زا  ناوتن  هک  تسا ، نیب  مک  شاّفخ  نامـشچ  هنوگچ  .دنک  یم
مکارت رد  نتفر  زا  ار  شاّفخ  باتفآ ، ینشور  .دهاوخ  یم هک  دناسر  ییاهاج  هب  ار  دوخ  دیـشروخ ، راکـشآ  وترپ  رد  و  دبایب ، ار  دوخ 

سپ تسا ، ناوتان  ناشخرد  رون  رد  تکرح  زا  هک  دزاس ، یم ناـهنپ  کـیرات  ياـه  هاـگتولخ رد  و  دراد ، یم زاـب  شا  هدـنبات ياـهرون 
دوخ يزور  نآ ، یکیرات  وترپ  رد  هک  دنیزگ ، یم رب  یغارچ  نانوچ  ار  بش  و  دزادنا ، اه  هدـید یهایـس  رب  ار  اه  کلپ زور  رد  شافخ 

هک هاگ  نآ  .دنام  یمنزاب شالت  تکرح و  زا  دایز ، یکیرات  لیلد  هب  و  ددنب ، یمن ار  وا  ياه  هدید بش ، یهایس  و  دنک ، یم وجتسج  ار 
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اه کلپ شاّفخ ، ددرگ ، نشور  نآ  ینشور  زا  اهرامسوس  گنت  ي  هنال دمدب و  ناهاگحبص  ي  هدیپس و  دنکفیب ، خر  زا  هدرپ  دیشروخ 
.دنک تعانق  تسا ، هدروآ  تسد  هب  بش  یکیرات  رد  هچ  نآ  رب  و  دهن ، مه  رب 

نانوچ ار  زور  و  داد ، رارق  يزور  ندروآ  تسد  هب  ي  هیام نشور و  زور  نانوچ  ناشاّفخ  يارب  ار  بش  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  كاپ و 
هب زاین  ماگنه  هب  ات  دـیرفآ ، اـه  نآ زاورپ  يارب  تشوگ  زا  ییاـه  لاـب و  دومرف ، باـختنا  اـه  نآ تحارتسا  شمارآ و  ي  هیاـم راـت  بش 
نآ ياه  هناشن اه و  گر ياج  اما  یلـصا ، ياه  گر رپ و  یب  (، 234) دنشوگ ياه  هلال نانوچ  اه ، لاب نیا  .دننک  هدافتـسا  نآ  زا  زاورپ ،

.درک یهاوخ  هدهاشم  یبوخ  هب  ار 
رد دننک ، یم زاورپ  دنک ؛ ینیگنـس  هک  مکحم  نادنچ  هن  و  دنکـشب ، مه  رد  هک  كزان  ردـق  نآ  هن  داد ، رارق  لاب  ود  اه  هرپ بش  يارب 

جوا ردام  اب  دنور ، الاب  رگا  و  دنیآ ، یم دورف  ردام  اب  دنیآ  دورف  رگا  دنا ؛ هدرب هانپ  ردام  هب  هدیبسچ و  اه  نآ هب  ناشنادـنزرف  هک  یلاح 
هک دنادب  و  دنک ، ادیپ  ندرک  زاورپ  تردق  اه  لاب دنمورین و  هجوج  مادنا  هک  ماگنه  نآ  ات  دـنوش  یمن ادـج  ناشناردام  زا  .دـنریگ  یم

چیه نودـب  هک  يزیچ  ره  ي  هدـنروآ دـیدپ  تسا  هزنم  كاـپ و  سپ  .دسانـشب  ار  شیوخ  حـلاصم  تسا و  مادـک  ندرک  یگدـنز  هار 
.دیرفآ ار  زیچ  همه  يرگید ، زا  هدنامیقاب  ییوگلا 

مهدزون شخب 

« سیلبا

(235 (؟ دنک یم هچ  شلها  اب  ناطیش  س 4 :

.ْمِهِروُجُح یف  َجَرَد  َّبَد َو  ْمِهِروُدُص َو  یف  َخَّرَف  َضابَف َو  ًاَکارْشَا  َُهل  ْمُهَذَخَّتلا  ًاکالِم َو  ْمِهِْرمَِال  َناْطیَشلا  وُذِخَِّتا 
یلَع ِلِطاْبلِاب  َقَطَن  ِهناْطلُـس َو  یف  ُناْطیَـشلا  ُهَکِرَـش  ْدَـق  ْنَم  َلِْعف  َلَـطَْخلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َلـَلَّزلا َو  ُمِِهب  َبِکَرَف  ْمِِهتَنِْـسلَِاب  َقَطَن  ْمِِهُنیْعَاـِب َو  َرَظَنَف 

.ِِهناِسل 
ياکرش یگدنبیرف ، يدیلپ و  رد  ار  نانآ  مه  ناطیش  دنا و  هداد رارق  دوخ  هاگ  هیکت دوخ  یگدنز  نوؤش  رد  ار  ناطیش  ناطیش ، ناوریپ 
شوغآ رد  ًاجیردت  دنک و  یم تکرح  دروآ و  یم رد  هجوج  دراذـگ و  یم مخت  نانآ  ياه  هنیـس نورد  دـیلپ ، دوجوم  نیا  .دومن  دوخ 

.دنیشن یم نانآ  شوغآ  رد  دریگ و  یم
رد ندنار  يارب  یبکرم  ار  نانآ  هک  دش  نیا  هجیتن  .دیوگ  یم نخس  ناشیاه  نابز اب  درگن و  یم نانآ  نامشچ  اب  دبا ، لزا و  دورطم  نآ 

.تسارایب  نانآ  هاگدید  رد  ار  فارحنا  اطخ و  دومن و  اه  هاگشزغل
نوریب ناـشنابز  زا  ار  لـطاب  تسا و  هدومن  کیرـش  دوـخ  ي  هطلـس رد  ار  وا  ناطیـش  هک  دـنتفرگ  شیپ  ار  یـسک  راـتفر  یگدـنز ، رد 

.دروآ یم

متسیب شخب 

« نامزلارخآ رابخا 

(236 (؟ دنک یم دوبان  لیلذ و  ار  نانآ  درب و  یم نیب  زا  ار  هّیما  ینب ي  هنتف یسک  هچ  س 1 :
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ْمُهُِسلُْجی الَو  َْفیَّسلا  ِّالا  ْمِهیُْعی  ٍةَرَّبَصُم ال  ٍسْأَِکب  ْمِهیْقیَسو  اْفنُع  ْمُُهقُویَـسو  افْـسَخ  ْمُهُموُسَی  ْنَِمب  میدَالا : ِجیْرفَتَک  ْمُْکنَع  ُهَّللا  اهُجِّرَُفی  َُّمث 
َفْوَْخلا َِّالا 

.ِهینوُطُْعی  ُهَضَْعب  َمْوَْیلا  ُُبلْطَا  ام  ْمُْهنِم  َلَْبقِال  ٍروُزَج  ِرْزَج  َرْدَق  َْولَو  ًادِحاو  ًاماقَم  ینَنْوَرَی  َْول  اهیف  امَو  اْینُّدلِاب  ٌْشیَُرق  ُدُّوت  َِکلذ  َْدنِعَف 
ي هلیـسو هب  ار  هّیما  ینب ي  هنتف دنوادخ  .تشوگ  زا  تسوپ  ندرک  ادج  دننام  دنک ؛ یم عفد )  ) ادـج امـش  زا  ار  هنتف  نآ  دـنوادخ  سپس 

ریشمش زج  .دنک  باریس  ار  نانآ  خلت  ي  هساک اب  دنارب و  ار  نانآ  تنوشخ  لامک  اب  دیامن و  لیلذ  ار  نانآ  هک  دنک  یم فرطرب  یـسک 
تـسا نآ  رد  هچ  نآ  ایند و  هک  تشاد  دنهاوخ  تسود  شیرق  ماگنه  نیا  رد  .ار  سرت  زج  نانآ  رب  دـناشوپن  دـهدن و  يزیچ  نانآ  هب 

مهاوخ و یم ار  نآ  زا  يرادقم  زورما  هک  ار  هچ  نآ  ات  دننیبب ، ارم  ینابرق  رتش  کی  حبذ  ي  هزادنا هب  هچ  رگا  هاتوک  ینامز  و  دنهدب ) )
.مریذپب نانآ  زا  دنزرو ، یم عانتما  نآ  ماجنا  زا  اه  نآ

(237 (؟ دیهد یمن ربخ  هرصب ) هژیو  هب   ) قارع ندش  ناراب  کشوم  زا  ایآ  س 2 :

.ِرَبْغَْالا  ِعوُْجلاَو  ِرَمْحَْالا  ِتْوَْملِاب  ُِکلْهَا  یلَْتُبیَسَو  َّسَحالَو  َُهل  َجَهَرال  .ِهَّللا  ِمَِقن  ْنِم  ٍْشیَج  ْنِم  َِکلذ  َْدنِع  ُةَرَْصب  ای  َِکل  ٌْلیَوَف 
يدوز هب  و  یتکرح ؛ سح و  هن  دراد و  يرابغ  درگ و  هن  هک  يدنوادخ ! ياه  تمقن زا  یهاپـس  زا  عقوم  نآ  رد  هرـصب ! يا  وت  رب  ياو 

.دش دنهاوخ  راتفرگ  دولآ  كاخ  یگنسرگ  خرس و  گرم  هب  هرصب ! يا  وت  لها 

(238 (؟ دنراد یمیالع  هچ  نامزلارخآ  رد  ادخ  ي  هتسیاش ناگدنب  س 3 :

اوُْسَیل يرُّسلا  ُمالْعَأَو  يدُْهلا  ُحیباصَم  َِکئلُوأ  ْدَـقَتُْفی  َْمل  َباغ  ْنِإ  ْفَْرُعی َو  َْمل  َدِهَـش  ْنِا  ٍۀَـمَُون  ٍنِمُْؤم  ُّلُک  َِّالا  ِهیف  اوُْجنَیال  ٌنامَز  َِکلذَو 
.ِهتَمِْقن  َءاَّرَض  ْمُْهنَع  ُفِشْکَی  َ و  ِهتَمْحَر َباْوبَأ  ْمَُهل  ُهُّللا  ُحَتْفَی  َِکئلوُأ  .ِرُُذْبلا  ِعِییاذَْملاَالَو  ِحِییاَسَْملِاب 

و دوشن ، هتخانـش  دشاب ، رـضاح  عمج  نایم  رد  رگا  دنک ؛ یم یگدـنز  مانمگ  هک  ینمؤم  رگم  دـننک ، یمن ادـیپ  تاجن  نامزلا  رخآ  رد 
ياه فده يوس  هب   ) بش رد  تکرح  يارب  امنهار  تمالع  تیاده و  ياه  غارچ دنتـسه  نانآ  .دننکن  شیوجتـسج  دشاب ، بیاغ  رگا 
مدرم زا  هک  دنتـسه  یتارکنم  ي  هدـننک شاف  هن  و  دـنتفا ، یم تکرح  هب  نانآ  ندز  مه  هب  داسفا و  يارب  مدرم  نایم  رد  هن  نانآ  یهلا .)

نانآ يور  هب  ار  دوخ  تمحر  ياهرد  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  .دنیوگب  وغل  نانخس  هک  دنتـسه  یناقمحا  هن  و  دنک ، یم زورب 
.دیامن یم عفترم  نانآ  زا  ار  دوخ  باذع  تدش  زاب و 

(239 (؟ دینیب یم هنوگچ  ار  ام  نامز  نم ! يالوم  س 4 :

.ٌنامَز يدَْعب  ْنِم  ْمُْکیَلَع  یتْاَیَس  ُهَّنِاَو 
.ِلِطاْبلا َنِمَرَهْظَا  الَو  ِّقَْحلا  َنِم  یفْخَإ  ٌء  یَش ِهیف  َْسَیل 

.ِهلوُسَرَو ِهَّللا  یَلَع  ِبِذَْکلا  َنِم  َرَثْکَا  َو ال 
.هِعِضاوَم ْنَع  َفِّرُح  اِذا  ُْهنِم  َقَْفنَا  ِهتَوالِت َو ال  َّقَح  َِیُلت  اِذا  ِباتِْکلا  َنِم  َرَْوبَا  ٌۀَْعلِس  ِنامَّزلا  َِکلذ  ِلْهَا  َْدنِع  َْسَیلَو 

! ِرَْکنُْملا َنِم  َفَرْعَا  الَو  ِفوُْرعَْملا  َنِم  َرَْکنَا  ٌء  ْیَش ِدالِْبلا  ِیف  َو ال 
.ُُهتَلَمَح َباتِْکلا  َذَبَنْدَقَف 

.ُُهتَظَفَح ُهاسانَت  َو 
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.ٍوُْؤم امِهیوُْؤیال  ٍدِحاو  ٍقیرَط  یف  ِنابِحَطْصُم ِنابِحاص  ِناَّیِْفنَم َو  ِنادیرَط  ُُهلْهَا  ٍِذئَمْوَی َو  ُباتِْکلااَف 
.اعَمَتْجا ِنا   ِ يدُْهلا َو ُِقفاُوت ََۀلالَّضلا ال  َّنَِال  ْمُهَعَم ! اْسَیل  ْمُهَعَم َو  ْمِهیف َو  اْسَیلَو  ِساَّنلا  ِیف  ِنامَّزلا  َِکلذ  یف  ُُهلْهَا  ُباتِْکلااَف َو 

.ِۀَعامَْجلا یَلَع  اُوقَرَْتفا  ِهَقْرُْفلا َو  َیلَع  ُمْوَْقلا  َعَمَتْجاَف 
.ْمُهَماِما ُباتِْکلا  َْسَیل  ِباتِْکلا َو  ُۀَِّمئَا  ْمُهَّنَأَک 

.ُهَْربَز ُهَّطَخ َو  َِّالا  َنُوفِْرعَی ُهُمْسا َو ال  َِّالا  ُْهنِم  ْمُهَْدنِع  َْقبَی  ْمَلَف 
.ٍهَْلثُم َّلُک  َنیِحلاَّصلِاب  اُولَّثَم  ام  ُْلبَق  ْنِمَو 

.ًهَیِْرف ِهَّللا  یَلَع  ْمُهَقْدِص  اْوَّمَس  ِو 
.ِۀَئِّیَّسلا  ََۀبوُقُع  ِۀَنَسَْحلا  ِیف  اُولَعَج  َو 

: هک دروآ  دهاوخ  يور  امش  يارب  يراگزور  نم ، زا  سپ  هک  تسا  یعطق  و 
؛ لطاب زا  رتراکشآ  قح و  زا  رت  هدیشوپ يزیچ  . 1

؛ دوب دهاوخن  شلوسر  ادخ و  هب  نتسب  غورد  زا  رت  ناوارف و  . 2
زا رت  قنور اب  یعاتم  و  دوش ، ادا  نآ  ندـناوخ  قح  رگا  تشاد ، دـهاوخن  دوجو  نآرق  زا  رتداسک  ییالاک  نامز ، نآ  لـها  دزن  رد  و  . 3

؛ دوش فرحنم  دوخ  قیاقح  یناعم و  زا  رگا  دوب ، دهاوخن  یهلا  باتک 
دوجو اه  ( یتشز زا  رتوکین  ای   ) هتخانشان زا  رت  هتخانش و  وکین ) زا  رت  تشز ای   ) فورعم زا  رت  هتخانشان يزیچ  چیه  راگزور  نآ  رد  و  . 4

؛ تشاد دهاوخن 
؛ تخادنا دنهاوخ  رود  ار  نآ  دنتشاد ، دوخ  اب  ار  نآ  دندوب و  دقتعم  یهلا  باتک  هب  هک  نانآ  نامز ، نآ  رد  . 5

؛) دز دنهاوخ  يراک  شومارف  هب  دوخ  ای   ) .درک دنهاوخ  شومارف  ار  نآ  شناظفاح  و  . 6
ریـسم کی  رد  مدمه  ود  هتـشگ ، هعماج  زا  روجهم  دورطم و  نآ  هب  ناگدننک  لمع  نادـقتعم و  ناعفادـم و  باتک و  عقوم ، نآ  رد  . 7

؛ داد دهاوخن  ود  نآ  هب  هانپ  یسک  چیه  هک  دوب ، دنهاوخ 
و دوب ، دنهاوخن  نانآ  زا  یلو  دوب ، دنهاوخ  مدرم  نایم  رد  نآ ، هب  ناگدننک  لمع  نادقتعم و  يدنوادخ و  باتک  راگزور ، نآ  رد  . 8

هدید رگیدکی  رانک  هچ  رگا  دنرادن ، یگنهامه  قفاوت و  تیادـه  اب  یهارمگ  اریز  دنتـسین ، نانآ  اب  یلو  دـش ، دـنهاوخ  هدـید  نانآ  اب 
؛ دنوش

رگیدکی زا  عامتجا  قافتا و  ندروآ  تسد  هب  يارب  و  دنوش ، یم قفّتم  رگیدکی ، زا  ییادـج  یگدـنکارپ و  هب  مدرم  ماگنه ، نآ  رد  . 9
؛ دنا هدنکارپ ادج و 

؛ دشاب نانآ  ياوشیپ  نآرق  هک  نیا  هن  دننآرق ، نایاوشیپ  هک  دنتسه  نانآ  ییوگ  . 10
ي هدش هتـشون  فورح  طخ و  رگم  یهلا ، باتک  نآ  زا  دنـسانش  یمن و  نآرق ، زا  یمان  رگم  نانآ ، نایم  رد  نآرق  زا  تسا  هدـنامن  . 11

؛ ار نآ 
؛ دندرک دراو  حلاص  نامدرم  رب  ییاه  باذع نامز  نآ  زا  شیپ  نانآ  و  . 12

؛ دندومن یقّلت  ادخ  هب  ارتفا  ار  نانآ  تسار  نانخس  و  . 13
.دنداد رارق  باوث  ياراد  کین و  راک  يارب  ار  هانگ  رفیک  ناراکبان )  ) نآ و  . 14

(240 (؟ دیناد یم هچ  رد  ار  مدرم  تیقفوم  مالسلا ! هیلع  یلع ای  س 5 :
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یِغَْبنَیال ُهَّنإ  ٌِفئاَخ َو  ُهَّوُدَـع  ٌنِمآ َو  ِهّللا  َراَج  َّنإَف  ُمُوقأ  َیِه  ِیتَِّلل  َيِدُـه  ًـالِیلَد  َُهلْوَق  َذَـخَّتا  نَم  َقِّفُو َو  َهَّللا  َحَْصنَتْـسا  نَم  ُهَّنإ  ُساَّنلا  اَـهُّیأ 
اوُِملْـسَتْسَی ْنأ  ُُهتَرُْدق  اَم  َنوُمَْلعَی  َنیذَّلا  َۀَمَالَـس  َُهل َو  اوُعَـضاَوَتَی  ْنأ  ُُهتَمَظَع  اَم  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  َۀَْعفر  َّنإَف  َمَّظَعَتَی  ْنأ  ِهّللا  َۀَمَظَع  َفَرَع  ْنَِمل 

.ِمَقَّسلا  يِذ  ْنِم  ئراَْبلاَو  بَرْجألا  َنَم  ِحیِحَّصلا  َراَِفن  ِّقَْحلا  َنِم  اوُرِْفنَت  الَف  َُهل 
رارق امنهار  دوخ  يارب  ار  ادخ  مالک  هک  یـسک  ره  و  ددرگ ؛ قفوم  دیامن ، تلأسم  ار  شیوخ  ریخ  دنپ و  ادخ  زا  هک  یـسک  مدرم ! يا 

نما و رد  ددرگ ، لـیان  ادـخ  یگیاـسمه  هب  هک  یـسک  اریز  دوـش ، تیادـه  تسا ، رت  تسار رت و  مکحم هـک  يا  هـقیرط نآ  هـب  دـهد ،
.ددرگ كانساره  ناسرت و  دیآرد ، تموصخ  رد  زا  وا  اب  هک  یسک  دوش و  رو  هطوغ شیاسآ 

یناسک يدنلب  تمظع و  اریز  دزروب ، ربکت  وا  خماش  ماقم  هب  تخانش ، ار  دنوادخ  تمظع  هک  سک  ره  تسین  هتـسیاش  عطق  روط  هب  و 
نآ رد  تسیچ ، وا  تردق  دنناد  یم هک  یناسک  تمالـس  دننک و  عضاوت  وا  ربارب  رد  هک  تسا  نآ  رد  دـنناد ، یم ار  یبوبر  تمظع  هک 

.دنوش وا  میلست  هک  تسا 
مدآ دزیرگ و  یم یلچک ) يرگ و   ) يرامیب هب  يالتبم  زا  حیحص  جازم  ياراد  ناسنا  هک  نانچ  نآ  دیشابن ؛ نازیرگ  قح  زا  زگره  سپ 

.تسا نازیرگ  ضیرم  زا  تسردنت 

(241) .دییامرفب نایب  ار  مالسلا  هیلع  يدهم ترضح  تموکح  ي  هوحن س 6 :

ًابْعَـش َو َعَدْصَی  ًاَقر َو  اَهِیف  َِقتُْعی  ًاْقبر َو  اَهِیف  َّلُحَِیل  َنیِحلاَّصلا  ِلاَثِم  یَلَع  اَهِیف  وُذْحَی  رِینُم َو  جاَرِِـسب  اَهِیف  يرْـسَی  اَّنِم  اَهَکَرْدأ  ْنَم  َّنإ  َالأ َو 
.ُهَرَظَن ََعباَت  َْول  ُهََرثأ َو  ُِفئاَْقلا  ُرِْصُبیَال  ِساَّنلا  نَع  ٍةَْرتُس  ِیف  ًاعْدَص  َبَعْشَی 

، تسا زیمآ  ماهبا هدیـشوپ و  امـش  رب  هک  ییاهزیچ  نآ  عولط  یکیدزن  هدش و  هداد  ياه  هدـعو ققحت  ي  هناتـسآ رد  ام  کنیا  مدرم ! يا 
.میراد  رارق 

نامه رب  دهن و  یم ماگ  نآ  رد  رگنشور  یغارچ  اب  دبایرد ، ار  هدنیآ  ياه  هنتف هک  مالسلا ) هیلع  يدهم ترضح   ) ام زا  سک  نآ  دینادب 
.دیاشگب  ار  اه  هرگ ات  دنک ، یم راتفر  مالسلا  مهیلع  ناماما ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  شور  هریس و 

يروآ عمج  ار  هدـنکارپ  ناـیوج  قـح  و  هدـنکارپ ، ار  رگمتـس  هارمگ و  ياـه  تیعمج دـیامن ؛ یم دازآ  ار  ریـسا  ياـه  تلم ناـگدرب و 
.دنک  یم

ار شمدـق  رثا  ناسانـش ، رثا  هـک  ناـنچ  نآ  درب ؛ یم رـس  هـب  مدرم  زا  یناـهنپ  رد  ینـالوط  ياـه  لاـس مالــسلا  هـیلع  يدـهم ترــضح 
.دننک ناوارف  شالت  اه  هناشن رثا و  نتفای  رد  هچرگ  دنسانش ، یمن

(242 (؟ دنا هنوگچ اه  هنتف نامز  رد  ناراکمتس  نم ! رورس  س 7 :

ِعوْبتَْملا َنِم  ُِعباَّتلا  اَّرَبَتَی  ِلِیلَق  ْنَع  ٍۀَحیُرم َو  ٍۀَفیج  یَلَع  َنُوَبلاَکَتَی  ٍۀَِّینَد َو  اَْینُد  ِیف  َنوُسَفاَنَتَی  ْمِهلَّوِأب  ٍدَـتْقُم  ْمُهُرِخآ  ْمِهرِخِآل َو  ٌدـِئاَق  ْمُُهلَّوأ 
.ِءاَقِّللا َْدنِع  نُونَعالَتَیَو  ِءاَضْغَْبلِاب  َنُولَیاَزَتَیَف  ِدوُقَْملا  َنِم  ُِدئاَْقلاَو 

.دنک  یم يوریپ  نانآ  نیلوا  زا  نانآ  نیرخآ  و  تسا ، وج  هنتف صاخشا  نیرخآ  هدنامرف  رگ ، هنتف صاخشا  ای  صخش  نیلوا  . 1
هزیتـس هب  مه  اـب  نّفعتم  رادرم  نیا  رـس  رب  ناگـس  دـننام  دـنزیخ و  یم رب  تباـقر  هـب  رگیدـکی  اـب  اـیند  ي  هراـبرد نازیگنا  هـنتف  نآ  . 2

.هدنامرف  زا  ربنامرف  تسج و  دهاوخ  تئارب  ورشیپ  زا  وریپ  نامز ، كدنا  رد  دنزادرپ و  یم
.دننک یم نیرفن  نعل و  ار  رگیدکی  تاقالم ، ماگنه  هب  دنوش و  یم ادج  مه  زا  هنیک  ضغب و  اب  اه  نیا . 3
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(243 (؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  هنتف  نارود  نم ! يالوم  س 8 :

.ِفوُحَّزلا ِۀَمِصاَْقلاَو  ِفوُجَّرلا  ِۀَْنتِْفلا  ُِعلاَط  َِکلذ  َدَْعب  ِیتْاَی  َُّمث 
.ٍۀَمالَس َدَْعب  ٌلاَجِر  َّلِضَت  ٍۀَماَِقتْسا َو  َدَْعب  ٌبُوُلق  ُغیزَتَف 

.اَهِموُُجن َْدنِع  ُءاَرآلا  ُسِبَْتلَت  اَهِموُجُه َو  َْدنِع  ُءاَوْهألا  ُِفلَتْخَت  َو 
.ُْهتَمَصَق اََهل  َفَرْشأ  ْنَم 

.ُْهتَمَطَح اَهِیف  یَعَس  ْنَم  َو 
.ِۀَناَْعلا ِیف  رُمُْحلا  َمُداَکَت  اَهِیف  َنُومَداَکَتَی 

.ْلبَْحلا ُدوُقْعَم  َبَرَطْضا  ِدَق 
.ْرمألا ُهْجَو  یِمَع  َو 

.ُۀَمْکِْحلا اَهِیف  ُضیِغَت 
.ُۀَمَلَّظلا اَهِیف  ُقِْطنَت  َو 

.اَِهلَْکلَِکب ْمُهُّضُرَت  اَِهلَحْسِِمب َو  وْدَْبلا  َلْهأ  َّقُدَت  َو 
.ُناَبْکُّرلا اَهِقیرَط  ِیف  ُِکلْهَی  ُنادْحُْولا َو  اَهراَبُغ  ِیف  ُعیِضَی 

.ِءاَمِّدلا َطِیبَع  ُُبلْحَت  ِءاَضَْقلا َو  ِّرُِمب  ُدرَت 
.نیِقَْیلا َدْقَع  ُضُْقنَت  نیِّدلا َو  َراَنَم  ُِمْلثَت  َو 

.ُساَجْرألا اَهُرِّبَُدی  ُساَیْکألا َو  اَْهنِم  ُبُرْهَی 
.قاَس ْنَع  ٌۀَفِشاَک  ٌقاَْربِم  ٌداَعِْرم 

.ُماَحْرألا اَهِیف  ُعَطُْقت 
.ُمالْسإلا اَْهیَلَع  ُقَراَُفی  َو 

.نامیإلا  ِرورُغب  ناَْمیألا َو  ِدقعب  َنُوِلتْخَی  ٍریجَتْسُم  ٍِفئاَخ  ٍلِولْطَم َو  ٍلِیتَق  َنَیب  اهنم  ٌمیِقُم  اَُهنِعاَظ  ٌمیِقَس َو  اَُهئیَرب 
دش ؛ دهاوخ  زاغآ  هدننک  دوبان  هدننکش و  روآ ، بارطضا  يا  هنتف سپس  . 1

؛ دندرگ یم هارمگ  تمالس  یتسرد و  زا  سپ  ینادرم  دنزغل و  یم يراوتسا  زا  سپ  ییاه  بلق عقوم ) نیا  رد  . ) 2
؛ دوش یم هبتشم  شندش  راکشآ  زا  سپ  دیاقع  هدنکارپ و  هنتف  نیا  موجه  ماگنه  هب  راکفا  . 3

؛ دنکش یم ار  شتشپ  دزیخرب ، شا  هلباقم هب  هک  یسک  نآ  . 4
؛ دبوک یم مه  رد  ار  يا  هنایشآ دنک ، شالت  شندناشن  ورف  رد  هک  یسک  و  . 5
؛ دنریگ یم زاگ  ار  رگیدکی  نارخروگ  نوچمه  نایوج  هنتف نایم ، نیا  رد  . 6

؛ ددرگ یم نازرل  هدش ، مکحم  هک  یعقاو  نییآ  تداعس و  ياه  هتشر و  . 7
؛ دنام یم ادیپان  رما  یعقاو  ي  هرهچ و  . 8
؛ دنک یم شکورف  شناد  تمکح و  . 9

؛) دنریگ یم تسد  هب  ار  مامز  (و  دنیآ یم نخس  هب  نارگمتس  و  . 10
؛ دزاس یم هل  ار  اه  نآ شیورین  نیرت  تخس هنیس و  اب  دبوک و  مه  رد  شدمآرد  شیپ  اب  ار  نانیشن  هیداب  . 11
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؛ دندرگ یم دوبان  شهار  نایم  رد  ناراوس  و  دنوش ، یم مگ  نارابغ  رد  ناگدایپ  نایاهنت و  . 12
؛ دشود یم ار  صلاخ  هزات و  ياه  نوخ دوش و  دراو  یتخسرس  یخلت و  اب  . 13

؛ درب یم نیب  زا  ار  نیقی  دنک و  یم بارخ  ار  نید  ياه  هناشن و  . 14
؛ دنشوک یم نآ  ریبدت  رد  دیلپ  دارفا  دنزیرگ و  یم نآ  زا  لقاع  كریز و  دارفا  . 15

؛ تسا تقشم  رپ  قرب و  دعر و  رپ  رایسب  هنتف  نآ  . 16
؛ ددرگ عطق  يدنواشیوخ  دنویپ  نآ  رد  . 17

؛ دوش لصاح  ییادج  مالسا  زا  و  . 18
.دنتسه میقم  شناگدننک  چوک  رامیب و  شناتسردنت  هک  تسا  دیدش  نانچ  نآ  . 19

اه تشون  یپ 

ي 93. هبطخ ، هغالبلا جهن  ( 1
دنب 19. راصق 45 ، تاملک  ( 2

ي 93. هبطخ ( 3
فیدر 7. ي 93 ، هبطخ ( 4

فیدر 110. ي 1 ، هبطخ ( 5

فیدر 110 . ي 1 ، هبطخ ( 6

فیدر 110 . ي 1 ، هبطخ ( 7

فیدر 110 . ي 1 ، هبطخ ( 8
.نامه ( 9

فیدر 111 . ي 1 ، هبطخ ( 10

فیدر 117 . ي 2 ، هبطخ ( 11
فیدر 121 . ي 35 ، هبطخ ( 12

ي 52 . هبطخ ( 13

ي 76 . هبطخ ( 14
فیدر 12 . ي 91 ، هبطخ ( 15
فیدر 18 . ي 91 ، هبطخ ( 16

فیدر 90 . نامه ، ( 17
ات 6 . فیدر 1  ي 160 ، هبطخ ( 18

فیدر 7 . ي 160 ، هبطخ ( 19
فیدر 12 . نامه ، ( 20

فیدر 9 . ي 160 ، هبطخ ( 21
فیدر 36 . ي 1 ، هبطخ ( 22
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فیدر 2 . ي 1 ، هبطخ ( 23
فیدر 43 . ي 2 ، هبطخ ( 24

فیدر 4. ي 2 ، هبطخ ( 25

فیدر 6 . ي 2 ، هبطخ ( 26
فیدر 10 . ي 2 ، هبطخ ( 27

فیدر 13. نامه ، ( 28
فیدر 82 . ي 91 ، هبطخ ( 29
فیدر 12 . ي 97 ، هبطخ ( 30
فیدر 13 . ي 97 ، هبطخ ( 31

فیدر 15. نامه ، ( 32
فیدر 14 . ي 160 ، هبطخ ( 33
فیدر 23. ي 160 ، هبطخ ( 34

فیدر 26 . نامه ، ( 35

فیدر 28 . نامه ، ( 36
فیدر 23 . ي 160 ، هبطخ ( 37

فیدر 24 . نامه ، ( 38

فیدر 25 . نامه ، ( 39
فیدر 26 . ي 160 ، هبطخ ( 40

فیدر 29 . نامه ، ( 41
فیدر 32 . ي 160 ، هبطخ ( 42

فیدر 34 . نامه ، ( 43
فیدر 36 . ي 160 ، هبطخ ( 44

فیدر 46 . ي 1 ، هبطخ ( 45
فیدر 1. ي 106 ، هبطخ ( 46
فیدر 6. ي 110 ، هبطخ ( 47
فیدر 4. ي 114 ، هبطخ ( 48
فیدر 1. ي 125 ، هبطخ ( 49
فیدر 1. ي 151 ، هبطخ ( 50
فیدر 8. ي 152 ، هبطخ ( 51
فیدر 8. ي 156 ، هبطخ ( 52
فیدر 1. ي 158 ، هبطخ ( 53

فیدر 1 . ي 3 ،) هبطخ  ) هیقشقش ي  هبطخ ( 54
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فیدر 3 . هیقشقش ، ي  هبطخ ( 55
فیدر 12 . نامه ، ( 56
فیدر 16 . نامه ، ( 57

فیدر 3 . ي 5 ، هبطخ ( 58

فیدر 2 . ي 6 ، هبطخ ( 59
فیدر 1 . ي 34 ، هبطخ ( 60

فیدر 9 . نامه ، ( 61
فیدر 1 . ي 70 ، هبطخ ( 62
فیدر 6 . ي 94 ، هبطخ ( 63

فیدر 4 . ي 121 ، هبطخ ( 64

فیدر 3 . ي 123 ، هبطخ ( 65

فیدر 5 . ي 125 ، هبطخ ( 66

فیدر 6 . ي 127 ، هبطخ ( 67

فیدر 5 . ي 128 ، هبطخ ( 68

فیدر 8 . ي 129 ، هبطخ ( 69

فیدر 2. ي 131 ، هبطخ ( 70

فیدر 1 . ي 139 ، هبطخ ( 71

فیدر 4 . ي 144 ، هبطخ ( 72
فیدر 14 . ي 147 ، هبطخ ( 73

فیدر 6 . ي 152 ، هبطخ ( 74

فیدر 8 . ي 150 ، هبطخ ( 75

فیدر 2 . ي 154 ، هبطخ ( 76
فیدر 37 . ي 160 ، هبطخ ( 77
فیدر 36 . ي 160 ، هبطخ ( 78

فیدر 18 . ي 1 ، هبطخ ( 79
فیدر 42 . ي 91 ، هبطخ ( 80

فیدر 49 . نامه ، ( 81
فیدر 8 . ي 109 ، هبطخ ( 82

فیدر 1 . هیقشقش ، ي  هبطخ ( 83
فیدر 5 . نامه ، ( 84

فیدر 10 . هیقشقش ، ي  هبطخ ( 85

فیدر 13 . هیقشقش ، ي  هبطخ ( 86

! دهد یم خساپ  مالسلا  هیلع  www.Ghaemiyeh.comنینمؤملاریما ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 110زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


فیدر 15 . نامه ، ( 87
فیدر 1 . ي 6 ، هبطخ ( 88

( .دنتسه مالسلا  هیلع  یلع ترضح  نامز  مدرم  هرصب ، لها  زا  روظنم  . ) فیدر 1 ي 13 ، هبطخ ( 89
فیدر 4 . نامه ، ( 90

فیدر 6 . ي 14 ، هبطخ ( 91
فیدر 11 . ي 17 ، هبطخ ( 92
فیدر 13 . ي 27 ، هبطخ ( 93

فیدر 2 . ي 30 ، هبطخ ( 94

فیدر 1 . ي 31 ، هبطخ ( 95
ي 31 . هبطخ ( 96

فیدر 2 . ي 71 ، هبطخ ( 97

فیدر 1 . ي 80 ، هبطخ ( 98

فیدر 1 . ي 84 ، هبطخ ( 99
فیدر 13 . ي 87 ، هبطخ ( 100

فیدر 16 . نامه ، ( 101
فیدر 2 . ي 125 ، هبطخ ( 102
فیدر 2 . ي 134 ، هبطخ ( 103
فیدر 2 . ي 146 ، هبطخ ( 104
فیدر 8 . ي 150 ، هبطخ ( 105

فیدر 6 . ي 23 ، هبطخ ( 106

فیدر 6 . ي 85 ، هبطخ ( 107
فیدر 1 . ي 102 ، هبطخ ( 108
فیدر 1 . ي 145 ، هبطخ ( 109

ي 145 . هبطخ ( 110
فیدر 4 . ي 148 ، هبطخ ( 111
فیدر 9 . ي 153 ، هبطخ ( 112

فیدر 10 . ي 154 ، هبطخ ( 113
فیدر 4 . ي 156 ، هبطخ ( 114
فیدر 1 . ي 156 ، هبطخ ( 115
فیدر 6 . ي 157 ، هبطخ ( 116
فیدر 2 . ي 157 ، هبطخ ( 117

فیدر 12 و 13 . ي 157 ، هبطخ ( 118
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فیدر 35 . ي 160 ، هبطخ ( 119
فیدر 10. ي 23 ، هبطخ ( 120

فیدر 9. ي 23 ، هبطخ ( 121
فیدر 11. ي 32 ، هبطخ ( 122

فیدر 2. ي 42 ، هبطخ ( 123

فیدر 1. ي 82 ، هبطخ ( 124
فیدر 14. ي 109 ، هبطخ ( 125

.نامه ( 126
فیدر 1. ي 111 ، هبطخ ( 127

فیدر 13. ي 111 ، هبطخ ( 128
فیدر 12. نامه ، ( 129

فیدر 6. ي 125 ، هبطخ ( 130

فیدر 2. ي 126 ، هبطخ ( 131

فیدر 5. ي 133 ، هبطخ ( 132

فیدر 7. ي 157 ، هبطخ ( 133

فیدر 9. ي 157 ، هبطخ ( 134
ي 20 . هبطخ ( 135

فیدر 16 . ي 27 ، هبطخ ( 136
فیدر 1 . ي 28 ، هبطخ ( 137
فیدر 2 . ي 32 ، هبطخ ( 138
فیدر 8 . ي 32 ، هبطخ ( 139

فیدر 9 . نامه ، ( 140
فیدر 3 . ي 34 ، هبطخ ( 141

فیدر 5 . نامه ، ( 142
فیدر 6 . ي 34 ، هبطخ ( 143

ي 38 . هبطخ ( 144
فیدر 10 . ي 87 ، هبطخ ( 145

فیدر 3 . ي 88 ، هبطخ ( 146

فیدر 1 . ي 89 ، هبطخ ( 147

فیدر 9 . ي 93 ، هبطخ ( 148
فیدر 6 . ي 103 ، هبطخ ( 149
فیدر 8 . ي 113 ، هبطخ ( 150
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فیدر 10 . ي 113 ، هبطخ ( 151
فیدر 5 . هبطخ 116 ، ( 152

فیدر 1. ي 140 ، هبطخ ( 153

فیدر 2 . ي 140 ، هبطخ ( 154

فیدر 1 . ي 141 ، هبطخ ( 155
فیدر 11 . ي 147 ، هبطخ ( 156
فیدر 50 . ي 150 ، هبطخ ( 157

فیدر 5 . ي 151 ، هبطخ ( 158
فیدر 12 . ي 153 ، هبطخ ( 159

فیدر 5 . ي 154 ، هبطخ ( 160
فیدر 10 . ي 154 ، هبطخ ( 161

فیدر 1 . ي 5 ، هبطخ ( 162
ي 11 . هبطخ ( 163

فیدر 4 . ي 71 ، هبطخ ( 164
فیدر 11. ي 108 ، هبطخ ( 165

فیدر 19. نامه ، ( 166
فیدر 2 . ي 126 ، هبطخ ( 167
فیدر 5 . ي 140 ، هبطخ ( 168
فیدر 2 . ي 141 ، هبطخ ( 169
فیدر 2 . ي 142 ، هبطخ ( 170
فیدر 2 . ي 149 ، هبطخ ( 171
فیدر 1 . ي 150 ، هبطخ ( 172

فیدر 14 . ي 151 ، هبطخ ( 173
فیدر 3 . ي 153 ، هبطخ ( 174
فیدر 5 . ي 153 ، هبطخ ( 175

فیدر 42 . ي 1 ، هبطخ ( 176
ي 57 . هبطخ ( 177
ي 71 . هبطخ ( 178

.دشاب  یم ترضح  نامز  مدرم  هفوک ، لها  زا  روظنم  فیدر 9 . ي 97 ، هبطخ ( 179
فیدر 1 . ي 15 ، هبطخ ( 180
فیدر 7. ي 16 ، هبطخ ( 181
فیدر 5 . ي 16 ، هبطخ ( 182
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فیدر 1 . ي 37 ، هبطخ ( 183

فیدر 1. ي 40 ، هبطخ ( 184

فیدر 5 . ي 99 ، هبطخ ( 185
فیدر 10 . ي 99 ، هبطخ ( 186
فیدر 5 . ي 100 ، هبطخ ( 187
فیدر 7 . ي 125 ، هبطخ ( 188
فیدر 2. ي 131 ، هبطخ ( 189

فیدر 5 . نامه ، ( 190
فیدر 2 . ي 146 ، هبطخ ( 191
فیدر 5 . ي 145 ، هبطخ ( 192
فیدر 4 . ي 154 ، هبطخ ( 193
فیدر 3 . ي 158 ، هبطخ ( 194

ي 159 . هبطخ ( 195
ي 12. هبطخ ( 196

فیدر 1. ي 27 ، هبطخ ( 197
فیدر 2. نامه ، ( 198

فیدر 5. ي 22 ، هبطخ ( 199
فیدر 10. ي 27 ، هبطخ ( 200

فیدر 1. ي 66 ، هبطخ ( 201
فیدر 3. نامه ، ( 202

فیدر 1. ي 124 ، هبطخ ( 203
فیدر 1. ي 41 ، هبطخ ( 204
فیدر 1. ي 81 ، هبطخ ( 205

فیدر 31. ي 83 ، هبطخ ( 206

فیدر 1. ي 110 ، هبطخ ( 207

فیدر 7. ي 110 ، هبطخ ( 208

فیدر 3. ي 143 ، هبطخ ( 209

فیدر 5. ي 143 ، هبطخ ( 210

فیدر 2. ي 154 ، هبطخ ( 211
فیدر 1. نامه ، ( 212

فیدر 12. ي 153 ، هبطخ ( 213
فیدر 3. ي 156 ، هبطخ ( 214
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فیدر 2. ي 156 ، هبطخ ( 215

فیدر 5. ي 157 ، هبطخ ( 216

فیدر 28 . ي 83 ، هبطخ ( 217

فیدر 42 . ي 83 ، هبطخ ( 218
فیدر 1 . ي 87 ، هبطخ ( 219

فیدر 3 . ي 126 ، هبطخ ( 220

فیدر 1 . ي 142 ، هبطخ ( 221
فیدر 1 . ي 80 ، هبطخ ( 222
فیدر 3 . ي 94 ، هبطخ ( 223

فیدر 12. ي 153 ، هبطخ ( 224
فیدر 7 . ي 23 ، هبطخ ( 225
فیدر 1 . ي 46 ، هبطخ ( 226
فیدر 2 . ي 72 ، هبطخ ( 227

فیدر 4 . ي 109 ، هبطخ ( 228

فیدر 7. ي 115 ، هبطخ ( 229

فیدر 1 . ي 157 ، هبطخ ( 230
فیدر 4 . ي 79 ، هبطخ ( 231

فیدر 1. ي 149 ، هبطخ ( 232

فیدر 4 . ي 155 ، هبطخ ( 233
عناوم نآ ، تفایرد  جاوما و  نداتسرف  ي  هلیسو هب  هکلب  دنک ، یمن هدافتسا  دوخ  مشچ  زا  اه  ندرک راکـش  اهزاورپ و  رد  شاّفخ ، ( 234
يوق ي  هدنتسرف کی  ي  هلیسو هب  ار  توص » ياروام   » جاوما هک  دنک  یم لمع  رادار  هاگتسد  کی  دننام  تسرد  دهد ؛ یم صیخشت  ار 

دوـجو بیترت  نیمه  هـب  ددرگ ؛ یم سکعنم  دروـخ ، یم رب  یعناـم  هـب  یتـقو  دور ، یم شیپ  هـب  اـج  هـمه  جاوـما  .دتـسرف  یم اـضف  هـب 
نوریب دوخ  زا  توص  يارواـم  جاوـما  راـب  ات 60  هیناث 30  ره  رد  زاورپ  لاـح  رد  شاـفخ  دـنهد ، یم صیخـشت  ار  نمـشد  ياـمیپاوه 

.دهد یم صیخشت  یبوخ  هب  ار  اذغ  عناوم و  اه ، هار جاوما ، تشگزاب  زا  سپ  هک  هداتسرف ،
ي 7 . هبطخ ( 235

فیدر 12 . ي 93 ، هبطخ ( 236

فیدر 5. ي 102 ، هبطخ ( 237

فیدر 8 . ي 103 ، هبطخ ( 238

فیدر 4 . ي 147 ، هبطخ ( 239
فیدر 11 . ي 147 ، هبطخ ( 240

فیدر 3 . ي 150 ، هبطخ ( 241

فیدر 4 . ي 151 ، هبطخ ( 242
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فیدر 8 . نامه ، ( 243

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 

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
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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
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 
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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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