
 میحرلا نمحرلا هللا مسب 
 
 :لوا زارف
 
 .دراد هطاحا زیچ همه هب وا ملع و ،هبترم دنلب دوخ یگناگی رد هک ار ییادخ ساپس و دمح
 وا تمحر هک نامسآ و نیمز نارمکح هناگی و ، تسین ینتفر نیب زا هک یتمظع بحاص
 تیدبا شرون.دنک كرد ار وا اه مشچ هک تسا نآ زا رتالاب.تسا هتفرگ ارف ار زیچ همه
 نآزا یهاشداپ.دوش یمن يرای شریبدت رد و درادن کیرش شریدقت رد ،هتفرگارف ار
 ار وا هک هچ نآ هب و میوگ یم ناوارف ساپس ار وا.تسوا يارب ساپس و دمح و تسوا
 .موش یم میلست وا تاردقم رد و مزرو یم تردابم،دنک یم یضار
 

 :مود زارف
 

 رادشه نم هب دنوادخ هکارچ،مهد یم ماجنا هدش یحو نم هب هچ نآ رد ار دوخ هفیظو و
 ار شتلاسر هفیظو ، منکن غالبا مدرم هب هدرک لزان یلع قح رد ار نآ رگا هک تسا هداد
 :دمآ دورف نم رب هبترم هس مراگدرورپ يوس زا لیئربج انامه.ما هدادن ماجنا
 

أ اَي
َ
أ اَم ْغِّلَب ُلوُسَّا اَھُّي

ُ
 ْلَعَْ َْ ْنِإَوۖ  َكِّبَر ِْ َكَِْإ َلِزْن

َب اََ
 ... ُۚهََاسِر َتَّْ

 )67(هدئام
 

 ینکنرگو،نک غالبا،هدش لزان وت يوس هب تراگدرورپ بناج زا هچ نآ،ربمایپ يا
 ...يا هدناسرن ار شمایپ

 

 .تسا نم زا سپ ماما و تما نایم رد نم نیشناج و یصو و ردارب بلاطیبا نب یلع هک
 
 
 
 
 
 
 



 

 :موس زارف
 .ما هداتسیا اپ هب عامتجا نیا رد هک تسا راب نیرخآ!نامدرم ناه
 لجوزع دنوادخ هک ارچ،دیراذگ ندرگ ار قح نامرف و دینک يوریپ و دیونشب سپ
 ،تسامش یلو وا ربمایپ و هداتسرف دنوادخ زا سپ و،تسامش دوبعم و یلو و رایتخا بحاص
 هک زیخاتسر ییاپرب ات نوناق نیا.دوب دهاوخ یلع لسن زا نم نادنزرف رد تماما هاگنآ
 یلع اب يراگزاسان زا و دینک هشیپ اوقت سپ.دراد ماود،دینک رادید اروا لوسر و ادخ
 سک نیمه رگم دنک یمن نشور ار نآرق ریسفت و نطاب هک دنگوس دنوادخ هب،دیزیهرپب
 :مراد یم مالعا و ما هدروآ الاب و هتفرگ ار وا يوزاب و تسد هک

 

 .تسوا تسرپرس یلع نیا،میوا تسرپرس نم هک نآ ره
 .تسا دنوادخ يوس زا یمکح وا تیالو هک نم یصو و ردارب

 

 :مراهچ زارف
 

 :میوگ یم نینچ وت نامرف هب نونکا!اراگدرورپ


ك ْنََ

ُ
 ََُذَخ َْ ْلُذْخا َو ُهWُْْ َْ Wَََاَو ُهاَدَْ َ ِدَ َو ُهَالاَو َْ ِلاَو َََُّّا ُهَالْوَم	ٌَِّ	اَذََ ُهَالْوَم ُتْن

 تسوا تسرپرس یلع نیا سپ میوا تسرپرس نم هکنآ
 امن يرای ار شنارای،رادب نمشد ار وا نانمشد و رادب تسود ار وا نارادتسود!ادنوادخ

 .نک اهر دوخ هب ار شا يرای زا ناگدننک يراددوخ و
 

 

 :يدومرف وا ییاپرب و یلع تیالو نایب ماگنه رد دوخ وت!ادوبعم
 

أ َمْوَْا
َ
أ َو ْمكَد ْمكَل ُتْلَمک

َ
إلا ُُمكَل ُتیضَر َو ىتَمِْ ُْمكیََ ُتْمَْمت

ْ
 ًاد َمالْسِ

 )3(هدئام
 

 ناونع هب ار مالسا و مدناسر مامتإ هب امش رب ار دوخ تمعن و لامک هب ار امش نییآ زورما
 .مدیدنسپ امش نید

 .مدناسر نامدرم هب ار وت مایپ هک مریگ یم هاوگ ار وت!ادنوادخ
 



 :مجنپ زارف
 

 هب و وا هب دنکن ادتقا سکره سپ،دومن لماک وا تماما اب ار امش نید دنوادخ!مدرم يا
 یناسک نینچ تمایق زور ات دنتسه وا لسن زا و نم نادنزرف زا وا نیشناج هک یناسک
 هن هک يا هنوگ هب.دوب دنهاوخ یمئاد شتآ رد و هتفر نیب زا ترخآ و ایند رد ناشلامعا
 .دوب دهاوخ تاجن يارب یتصرف ناشیارب هن و هتساک ناشباذع زا

ال
َ

ا ُمَُْع ُفَّفَخُي 
الَو ُباَذَْ

َ
 ُْ ُيWَْنوُرَظ  ...  

)162(هرقب  
 
 

:مشش زارف  
 و بلاط یبا نبا یلع ناج رد سپس،نم ناج رد لجوزع دنوادخ يوس زا رون،مدرم ناه
.تسا هتفرگ ياج- دناتس یم ار ام و ادخ قح هک يدهم مئاق ات وا لسن رد هاگنآ  
 زور ییاپرب ات دوخ لسن رد تثارو و تماما ناونع هب ار دوخ ینیشناج کنیا،مدرم ناه
.مراذگ یم ياج هب تناما هب تمایق  
 همهرب زین و دشاب بئاغ و دهاش رب ناهرب ات مداد ماجنا ار دوخ یغیلبت تیرومام نونکا
 و نابئاغ هب نارضاح ار نخس نیا تسا هتسیاب سپ.دنا هدشن ای هدش هداز هک نانآ ي
.دننک غالبا زیخاتسر ییاپرب ات نادنزرف هب ناراد دنزرف  
:متفه زارف  
 و هدرک دای ار اهنآ شباتک رد دنوادخ هک دنتسه یناسک تیب لها ناتسود هک دینادب
:هدومرف  

ال
َّ

آلا ِمْوَْاَو َِّهللاِ َنوُِْؤُي اًمُِ ََْت 
ْ

أ َُْءَآ اَْ ََُو َُوُسَرَو ََّهللا َّدَْ َ َنوُّداَوُي ِرِخ
َ
 ْو

أ
َ
ََْءاُْ أ

َ
أ ْمَُهناَوْخِإ ْو

َ
أۚ  ْمَُهتَ�َِ ْو

ُ
ك َكَِٰو

َ
إلا ُمِِهبُُق ِىف َبَت

ْ
...َنَاميِ  

)22(هلداجم  
 هک یناسک اب لاح نیع رد و دنشاب هدروآ نامیا تمایق زور و ادخ هب ار یموق یبای یمن

 ای ناشناردپ هچ رگا دنشاب هتشاد یتسود يور ، دنراد تیدض شلوسر و ادخ اب
 لد رد ار نامیا دنوادخ)دنا نینچ هک( نانآ.دنشاب ناشلیماف ای ناشناردارب ای ناشنادنزرف

...تسا هتشون ناشیاه  



 
:هدومرف اه نآ هرابرد دنوادخ هک دنتسه یناسک ناشیا نانمشد و  
 

ك...
ُ

َََّد اَأ َْت
ُ
 ٌةَّم

أ ْتَنََ
ُ

...اََْخ  
)38(فارعا  

 

 ...دننک یم تنعل ار دوخ ياتمه دنوش یم)منهج( لخاد هک یهورگ ره...
 و دنسرت یم ناشراگدرورپ زا یناهنپ رد هک دنتسه یناسک تیب لها ناتسود هک دینادب
 .تسا گرزب يرجا و ترفغم نانآ يارب

 .گرزب رجا و شتآ ياه هلعش نیب تسا هار رایسب هچ،مدرم يا
 
 

 :متشه زارف
 
  .تسام زا يدهم مئاق،ماما نیرخآ انامه!دیشاب هاگآ
 .دوب دهاوخ هریچ نایدا یمامت رب وا
 . ادخ ءایلوا یمامت هاوخ نوخ تسوا
 .دوب دهاوخن یتجح وا زا سپ و رادیاپ تجح تسوا
 .تسا ناهن و راکشآ روما راد تناما و نیمز رد ادخ یلو وا
 
 :مهن زارف
 

 و مدرک تعیب ادخ اب نم هک دینادب.مدینامهف امش هب و مدرک نشور ناتیارب نم،مدرم يا
 .مریگ یم تعیب امش يارب دنوادخ بناج زا نم و ،تسا هدرک تعیب نم اب یلع
 
 
 
 
 
 



 :مهد زارف
 

 دهاشم(اه هاگترایز زا و دینک رادید نآ رد هقفت و نید اب ار ادخ ي هناخ!نامدرم يا
 .دیدرگنرب)ناهانگزا( نداتسیا زاب و هبوت اب زج)هفرشم
 .دیراد زاب رکنم زا و دیهد نامرف فورعم هب و دیزادرپب تاکز و دیراد ياپ هب زامن!دیشاب هاگآ
 تماما ي هرابرد( نم ي هتفگ هب هک تسا نیا فورعم هب رما شخب نیرتالاب!دیشاب هاگآ
 شریذپ هب ار نابئاغ و دیناسرب نارگید هب ار منخس و دیسرب)وا نادنزرف و یلع تیالو و
 نامرف ،نانخس نیا هک دیرادزاب نم اب يراگزاسان زا ار نانآ و دینک هیصوت نم نامرف
 .تسا نم و ادخ

 

 :مهدزای زارف
 

 اه لد زا هک ار هچنآ و دونش یم ار ییادص ره دنوادخ انامه؟دییوگ یم هچ مدرم ناه
 .دناد یم،درذگ یم


 اَََْ ُّلِضَي اََّمنَِإف َّلَض ََْوۖ  ِهسْفََِفٰ ىَدَتْھا ِنََ

 )41(رمز
 دوخ ررض هب طقف،دوش هارمگ سکره و تسا شدوخ عفن هب دبای تیاده هک ره سپ...

 ...تسا هدش هارمگ
 :هک هتسب نامیپ دنوادخ اب هنیآ ره،دنک تعیب سکره و

أ َقَْ َِّهللا ُدَي...
َ
 ...ِْيِدْي

 )10(حتف
 ...تسا ناشیاه تسد يور هک تسادخ تسد...

 بقل رب ناگدننک مالس و ،وا یتسرپرس و نامیپ و تعیب هب ناگدنیوج تقبس!مدرم ناه
 .دوب دنهاوخ هرهب رپ ياه تشهب رد و دنناراگتسر ،نینموملاریما
 !اراگدرورپ
 .ریگ مشخ رفاک نارکنم رب و زرمایب،دندروآ نامیا مداد نامرف و مدرک ادا هچ نآ هب هک ار نانآ
 
 

 َنِیمَلَاْعلا َِّبر ِهَّلِل ُدْمَْحلاو                                                                                                     


