
۲زا۱ هحفص

نئارق
هدرتسگ تاغیلبت نودب هک ییاه هدیدپ رد ًالومعم

دنک یم زورب ناسنا دید طیحم رد ناهگان
تسا رگید یاج همه زا رتدوهشم ییادخ تسد

قادصم

ید مهن ی هیضق

اه فاکتعا ی هیضق

یسوساج هنال ریخست ی هیضق

 تسد ندوب دوهشم رب ینبم)هللا همحر(ینیمخ ماما شیامرف
بالقنا یزوریپ هب یهتنم مین و لاسکی رد یهلا تردق

 یریگ هجیتن
دش دهاوخ زوریپً اعطق بالقنا نیا)هر(ماما

 هناشن
تیمها

 کی داجیا یارب ایند یتاغیلبت یاه هاگتسد ناوارف شالت
رما نیا رد نانآ یناوتان و هرفن رازه۵۰ الثم عNتجا

لیلد
 رتمولیک۸۰ یارب ینویلیم نیدنچ تیعمج کی روضح

یریگ هجیتنالبرک ات فجن زا یور هدایپ

یریگ هجیتن

 شرس تشپ حوضو هب ار یهلا تردق تسد هک یثداوح رد
دینک رکش ار ییNیپهار ی هثداح نیا درک رکش دیاب مینیب یم

قادصمدوش یم هتفرگ میدرکن رکش رگا دنام یم میدرک رکش رگا رثا

 یهلا یاه تمعن مزاول هب ندرک لمع
رکش هدجس ای رکش یهلا ظفل هب ندرکنافتکا و

 لوغشم هک یزور هس ود تالاح و تایحور _شاد هاگن
یگدنز ما` رد نآ ندرک لابند و دیدوب ییNیپهار

 قادصم
یرازگرکش

 نآ ناقشاع یارب نیعبرا رفس ندرک ناسآ
فلتخم یاه شخب نیلوئسم طسوت

قادصم

_فر هار و _خیر قرع و ندیشک تمحز نداد حیجرت
یتحار و یلبنت رب

)ندیشک جنر( ندیشکبََعت یارب ندش هدامآ

ینابرهم و یردارب

تیالو هب هجوت

مینادب ار نیعبرا ییNیپهار تمعن نیا ردق دیاب

۱
 عقاو رد ینویلیم۲۰ جیسب نالعا اب)هللا همحر(ینیمخ ماما

درپس ناناوج تسد هب ار بالقنا

هجیتن

دهاش
 دنا هدیدن ار گنج هن و ماما هن ناناوج بلغا

تسا بالقنا لوا یاه ناوج هیحور نNه ناش هیحور اما

ینونک طیارش رد بالقنا لوا غاد ی هروک نادقف
 زورما ناناوج ی هبرجت و یهاگآ و تریصب ندوب رتالابتیمها

بالقنا لوا ناناوج هب تبسن

درک یk مادقا و تساوخ یk و دوب یk ناوج لسن رگاحیحص یانعم
دش یم فقوتم تکرح رکذت

دیآ یم راک هب یتقو اهنآ ی هبرجت و رکف و ناریپ ی هشیدنا
دشاب هتشاد دوجو ناوج هناناوج تکرح هک

تسا تکرح روتوم و نارشیپ ناوج اما دنراد هفیظو همه

 بطاخم دیا هدیدن ارماما هک ییاه ناوج Nش زورما
یریگ هجیتن تسا هدرک تبحص Nش ابماما ؛دیماما

۲
تسا زوریپ ام روشک رد یجیسب تکرحً اعطق

تسا لمع نسح و اوقت نآ یلصا طرش

یریگ هجیتن

ینآرق لاثملیلد
 یهلاتّیعم هب مالسلا هیلع یسوم ترضح نNیا

نوعرف زهجم اپ ات رس رگشل لباقم رد

هجیتن
مینک ظفح ار یهلاتّیعم میناوتب رگا

درک میهاوخ هبلغ مه اکیرمآ ربارب هد و اکیرمآ رب

)۱۲۸ لحن( نُونِسحُم مُه َنیذَّلا َو اوَقَّتا َنیذَّلا َعَم َهللا َِّناهیآ
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۳

یهلا لوبق تساوخرد و نیعبرا نیرئاز هب دماشوخ
نانآ تیقفوم هب هطبغ و نانآ راک یارب  عضوم

قارع مدرم زا رکشتیربهر
نیعبرا نیرئاز میظع تیعمج هرادا و ییاریذپ یارب

نانمشد شالت یماکان
نیعبرا یور هدایپ گرزب ی هثداح _فرگ هدیدان یارب
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دینک هعجارمماما بلاطم هب
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جیسب یهدر| و لماکت ،تفرشیپ یارب ییاه لصفرس۳

۴
 ینید یرالاسمدرم ققحت

جیسب طسوت روشک یاه هصرع ی همه رد

هندب و سأر حطس ود رد زرو هشیدنا یاه تأیه لیکشت۵

رگدصر یاه تأیه لیکشت۶

دنا مدرم دوخ مالسا ساسا رب هعماج یگدنز رالاس

قادصم

 دننک یم لایخ یضعب
تسا تاباختنا و یأر قودنص یاپ طقف یرالاسمدرم

 تسا ناوارف جیسب نوگانوگ یاه هیال
دنراد جایتحا راک دودح نییعت و میسرت هب هک

 رد تخس گنج هب تبسن مرن گنج ندوب رت کانرطخلیلد
تسا زاین راک دودح میسرت هب مه تخس گنج رد هک یلاح

 قادصم
ینیمزرس شیامآ و ییایفارغج تیرومأم میسقتراک روتسد

جیسب حوطس نیرتالاب رد یراگندربهار

روشک فلتخم طاقن رد یگدنزاس ناکما و زاین یسررب

یزاجم یاضف و مرن گنج ی هنیمز رد راک دودح نییعت

 لاعف وضع کی هک دنک ساسحا یجیسب ره
تسا رادفده و دنمدرخ ی هعومجم کی زا

ترورض

هابتشا ریسم و اطخ هار باختنا زا زیهرپفده

جیسب ندشن فقوتم

ققحت همزال

 رادید رد هدش حرطم تایلک لیصفت و حرش
تسا لمع و تیعقاو هب رظان

ققحت هجیتن
 تردقرپ یراذگرثا و روضح یارب جیسب رد ییاناوت داجیا

هعماج یاه هصرع نیرت یلصا رد

یزاس همانرب و یزاس هیور
یناسر تمدخ ،داصتقا ،گنهرف ،ملع

رثا
 یهد تهج رد مه ار لوئسم یاه هاگتسد دناوت یم جیسب

دهد یرای لمع رد مه و یراذگ فده رد مه

جیسب زایتما
 نوچ دوش یk تسب نب راچد یجیسب ناوج

دراد دوجو وا رد Nنهار و نیرفآ تردق و رگ تیاده رصانع

هجیتن
 راعش ققحت هب کمک رد جیسب یدنkاوت

تلود طسوت »لمع و مادقا یتمواقم داصتقا«
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مهم قادصم
 دوش دید` میرحت نیا رگا هک هلاس هد میرحت دید`

رادشهتسا ماجرب ضقنً اعطق
 دوش دید` میرحت نیا رگا دننادب اه ییاکیرمآ
داد دهاوخ ناشن شنکاو یمالسا یروهمجً اعطق

هلباقم هار

۱

۲

فلتخم یاهرشق روضح اب ییازفا مه موزل۳
 مدرم فلتخم یاهرشق روضح اب جیسب یقفا ی هرتسگ لیکشت

 رد یمومع تیاده فده اب زرو هشیدنا یاه تأیه داجیاهمزال
جیسب رد یدومع طخ لیکشت و جیسب

تاساسحا هب ندرکن افتکا و تریصب هب یاکتا۱

۲
 بالقنا رگشل ناونع هب جیسب _فرگ رظن رد

روشک یسایس یاه حانج زا یکی رد نآ نداد رارق زا زیهرپ و

 دنتشادن ینید قمع هک یبالقنا دارفا یضعب ندش راد هیواز
بالقنا اب راد هیواز دارفا اب تساخرب و تسشن رثا رب

۸۸ لاس تاقافتا نایرج رد تریصب رب دیکأت

نادقف هجیتن
دنک یم رییغت یقافتا کدنا اب تریصب نودب ساسحا

دماجنا یم تسرد ریسم زا فارحنا هب و

هجیتن
 تمدخ رد و دراد لوبق ار بالقنا هک یمدآ ره و یحانج ره

تسوا رادفرط مه جیسب ،تسا بالقنا

رکذت
 و یبالقنا هناگود دشاب هتشاد دوجو یا یگناگود رگا

درک بذج ناوت یم مه ار یبالقناریغ یتح تسا یبالقنادض

بالقنا فادها تمس هب تسا یراج میظع طش کی جیسبیدنب عمج

لیلد
 هکنیا یارب مینک یم ار مادقا نیا ام دنتفگ هب نیلوئسم

هکنیا هن دوش هتشادرب لوا زور نNه زا میرحت یاهراشف
دبای شیازفا اهراشف ماجرب صقان یارجا هام۹ زا سپ

 یروهمج عضوم
یمالسا

 رواب و یهلا تردق هب اکتا اب یمالسا یروهمج
درادن ساره ایند رد یتردق چیه زا مدرم روضح تردق هب

 لیئارسا ینب فیعض یاه هیحور زا دیلقت هب یسک رگا
 ترضح زا دیلقت هب ام دنروآ یم رد ار ام ردپ دیوگ یم

»نیدَهیَس ّیبَر َیِعَم َِّنا ّالَک« مینک یم ضرع)مالسلا هیلع(یسوم
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۲ زا۲ هحفص

۷
 نمشد یاه همانرب هب هجوت

جیسب لباقم یزاس بیقر و ذوفن رب ینبم


